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P r o c u -
r a d o r i a -
-Geral da 
Repúbli-
ca avalia 
pedir pe-
rícia no 
c e l u l a r 
de Sergio 
Moro no 
inquérito 

pedido ao Supremo Tribu-
nal Federal para investigar as 
afirmações, feitas pelo ex-mi-
nistro, apontando interferên-
cia política de Jair Bolsonaro 
na Polícia Federal.

O inquérito foi pedido pela 
PGR ao STF na última sexta-
-feira (24), logo após a entre-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInquérito

A
vista em que Moro entregou o 
cargo e acusou o presidente da 
República de intervir na PF.

A solicitação está sob análi-
se do ministro Celso de Mello, 
que foi sorteado para relatar 
o caso. Decano do STF, o ma-
gistrado ainda não autorizou a 
investigação, mas tanto a PGR 
com o Planalto acreditam que 
ele dará o sinal verde.

A PGR, segundo infor-
mações, vai aguardar o de-
poimento de Moro na in-
vestigação para só depois 
decidir quais novas medidas 
tomará. E, entre essas novas 
medidas em estudo, está a 
requisição do celular do ex-
-ministro para perícia.

PGR aguarda depoimento 
para decidir sobre perícia 
em celular de Sergio Moro

Foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O inquérito foi pedido pela PGR ao STF na última sexta-feira (24), logo após a entrevista de Moro

O ex-ministro Luiz Henri-
que Mandetta afirmou neste 
domingo (26), em live organi-
zada pelo Movimento Brasil 
Livre (MBL), que o presidente 
Jair Bolsonaro bateu de frente 
com a ciência durante sua ges-
tão na pasta da Saúde e que o 
que o presidente “exonerou” 
foi a própria ciência, e não o 
ministro Mandetta.

Mandetta deixou o Minis-
tério da Saúde no último dia 
16, após várias divergências 
públicas com Bolsonaro sobre 
o isolamento social. O anúncio 
da saída do ministério foi feito 
pelo ex-ministro por uma rede 
social. No lugar de Mandetta, 
Bolsonaro nomeou o oncolo-
gista Nelson Teich para a pasta.

Enquanto Mandetta sem-
pre defendeu as medidas para 
contenção da velocidade do 

contágio da Covid-19, doença 
causada pelo novo coronaví-
rus, Bolsonaro sempre criticou 
o isolamento social e o fecha-
mento de serviços devido aos 
impactos para a economia. Em 
meio às divergências, Mandetta 
chegou a dizer que a população 
não sabe "se escuta o presiden-
te ou o ministro" da Saúde.

“Ele [Bolsonaro] resolveu 
substituir o ministro, não o Luiz 
Henque Mandetta, mas acho 
que ele exonerou ali a ciência, 
que nós estávamos tentando 
seguir”, afirmou Mandetta na 
live deste domingo.

“A meu ver, em um deter-
minado momento, ele enten-
deu que as implicações eco-
nômicas seriam deletérias, 
mais duras, para as pessoas 
do que as implicações de saú-
de. Aí, ele começou a tomar 

Mandetta diz que Bolsonaro 
'exonerou a ciência' ao demiti-lo

uma série de atitudes públi-
cas que se chocavam com a 
maneira como o Ministério da 
Saúde estava se conduzindo”, 
declarou o ex-ministro.

“Nós fizemos o nosso minis-
tério em cima de três pilares no 
coronavírus: uma defesa intran-
sigente da vida, uma defesa in-
transigente do SUS e uma defesa 
intransigente da ciência. O com-
portamento do presidente bateu 
de frente com a ciência, com o 
SUS e com a vida. Aí, ficou impos-
sível porque eu não podia sair das 
minhas prerrogativas e ele não 
podia sair das dele", completou.

Bolsonaro nas ruas
Mandetta havia reforçado, 

em suas últimas semanas no 
ministério, a necessidade de 
isolamento para toda a po-
pulação e reafirmou que as 
recomendações e determina-
ções do Ministério da Saúde 
seguem parâmetros científi-

cos e da Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

Em três ocasiões diferentes, 
Bolsonaro saiu por ruas de Brasí-
lia e cumprimentou apoiadores, 
mantendo contato físico e des-
cumprindo as orientações dadas 
por Mandetta e pelas autorida-
des internacionais de saúde.

"Ali [a exoneração] foi mais 
uma opção de mudar o perfil, 

mudar a coordenação, mudar 
a maneira que estava falando. 
De repente, o ministério da 
saúde estava falando muito. 
Nós ficamos no ar quase 60 
dias e eu acho que isso daí em 
um determinado momento 
foi tudo misturando e ele re-
solveu ter um ministério mais 
coadjuvante da Casa Civil", 
afirmou Mandetta na live.

A PGR avalia também que 
o ex-ministro pode colocar o 
seu celular à disposição, ofere-

cendo o aparelho para a perícia 
sem necessidade de um pedi-
do. Aliados de Moro acreditam 

que é isso que ele fará, mas que 
ele não comenta o tema nem 
mesmo em privado.

Luiz Henrique Mandetta, durante entrevista ainda como ministro da Saúde, em 3 de abril 

Foto: Adriano Machado/Reuters
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epois do 
H o s p i t a l 
Municipal 
R o n a l d o 
G a z o l l a , 
outros dois 
h o s p i t a i s 
da rede pú-
blica do Rio 
t a m b é m 
receberam 

contêineres refrigerados para 
aumentar a capacidade de 
seus necrotérios.

Imagens feitas pelo Glo-
bocop na tarde desta segun-
da-feira (27) mostram as es-
truturas no Souza Aguiar, a 
maior emergência da região 
central da cidade, e no Evan-
dro Freire, na Ilha do Gover-
nador, Zona Norte da cidade.

Cada contêiner tem capa-
cidade para até 18 corpos. Eles 
foram instalados nos fundos 
do hospitais, próximos ao esta-
cionamento. No Souza Aguiar, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSZona Norte

D
uma parte da estrutura ainda 
está coberta com uma lona preta.

Já no Evandro Freire, o equi-
pamento já começou a ser usado.

Segundo a prefeitura, essa 
é uma medida preventiva para 
aumentar a capacidade dos 
necrotérios e dar suporte às 
unidades das regiões.

Além do Souza Aguiar, a es-
trutura no Centro vai atender 
também a Coordenação de 
Emergência Regional (CER), que 
funciona nos fundos da unida-
de; a Maternidade Maria Amélia; 
e, em caso de necessidade, ou-
tras unidades próximas ao local.

Hospital Ronaldo Gazolla
A prefeitura também ado-

tou a mesma medida no Hos-
pital Ronaldo Gazolla, em 
Acari, na Zona Norte.

Lá, são 3 contêineres, que tam-
bém serão usados em UPAs para 
manter corpos de pacientes mor-
tos com suspeita de Covid-19.

Os corpos são levados para lá 
até que as famílias consigam re-
solver as questões burocráticas 
que envolvem o enterro.

Sem proteção
Uma preocupação é a dispo-

nibilidade dos Equipamentos de 
Proteção Individual usados por 
profissionais de saúde. Em al-
guns hospitais, os chamados EPIs 
estão em falta.

Nesse fim de semana, no 
Hospital Municipal Rocha Maia, 
em Botafogo, na Zona Sul, um 
técnico de enfermagem se recu-

Hospitais Souza Aguiar e Evandro Freire 
recebem contêineres refrigerados para 
aumentar a capacidade dos necrotérios

Foto: Reprodução/TV Globo

sou a retirar o corpo de uma pes-
soa que morreu com suspeita 
de Covid-19 porque não tinha o 
equipamento de segurança ade-
quado para fazer o serviço.

“O risco é muito grande de 
contaminar também a sala 
amarela, que é próxima, assim 
como os funcionários. Nossas 
máscaras somos nós quem 
compramos, nós, funcioná-
rios. E por conta dessa pre-
cariedade, os funcionários se 
recusam a levar esse senhor 
que foi a óbito pro necrotério 
(...) Descaso total com a gente 

e não estamos nem sabendo 
como lidar com uma situação 
dessa tão delicada", afirmou 
um dos profissionais.

Os funcionários dizem que o 
paciente morreu na manhã do sá-
bado (25) e que o corpo só foi re-
movido do necrotério na noite do 
domingo (26).

A direção do Rocha Maia ad-
mitiu a demora, lamentou o caso 
e pediu desculpas à família. Disse 
também que vai abrir uma sindi-
cância administrativa para apurar 
as responsabilidades e negou a 
falta de EPIs na unidade.

O Hospital de Campanha 
Lagoa-Barra, no Leblon, na 
Zona Sul do Rio já está em 
funcionamento e treze pa-
cientes estão sendo atendi-
dos nesta segunda-feira. Se-
gundo a Secretaria de Saúde 
do Estado, todos os pacientes 
estão em leitos de UTI.

O Governo do Rio inaugurou 
neste sábado o hospital de cam-
panha com 30 leitos. O Hospital 
Lagoa-Barra foi montado para tra-
tamento exclusivo de pacientes 
com a covid-19, e é voltado para pa-
cientes do SUS diagnosticados que 
tenham sido encaminhados pela 
Secretaria Estadual de Saúde. 

A estrutura do hospital foi 
erguida em 19 dias, totalmente 
com investimento da iniciati-
va privada. Inicialmente serão 
oferecidos 30 leitos, sendo dez 
de UTI, mas o governo espera 
atingir a marca de 200 leitos, 
sendo 100 de UTI. O espaço 
será operado pela Rede D'or. 

Vacinas contra gripe poderão ser 
encontradas em farmácias no Rio

Hospital de Campanha Lagoa-Barra já recebe 
pacientes com coronavírus

A campanha de vacinação 
contra a influenza ganhou 
nesta segunda-feira (27) um 
reforço no Rio de Janeiro. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) começou uma parceria 
com redes de farmácias da ci-
dade, onde também será pos-
sível vacinar portadores de 
doenças crônicas não trans-
missíveis contra a gripe. Até 
quinta-feira (30), maiores de 
15 anos que estejam dentro do 
grupo poderão tomar a vaci-
na gratuitamente em uma das 
24 farmácias habilitadas das 
redes Venâncio, Pacheco, A 
Nossa Drogaria e Farmácia do 
Leme. As vacinas são as mes-
mas distribuídas aos estados 
pelo Ministério da Saúde.

Para se imunizar, a pessoa 
precisa apresentar documen-
to com foto, pedido médico 
ou receita com a prescrição de 
medicamento para o seu caso. 
São consideradas doenças 
croônicas não transmissíveis: 

as doenças respiratórias crô-
nicas, doenças cardiovascu-
lares, hipertensão, diabetes, a 
imunossupressão e a obesida-
de. Pessoas com trissomia ou 
transplantadas também estão 
incluídas no grupo.

“Tem duas vantagens nas 
farmácias: servir como mais 
um ponto de atendimento e a 
vacinação por oportunidade, 
ou seja, a de atender quem vai 
lá para comprar remédio e que 
esteja no público-alvo. São 
pessoas que, eventualmente, 
nem iriam a um posto normal 
de vacinação, e que ali terão 
a oportunidade de se vacinar. 
É um grande movimento de 
abertura de outros pontos de 
vacinação e de evitar que essa 
pessoa tenha contato com al-
guém que possa ter covid-19 e 
transmitir”, disse o médico sa-
nitarista da Secretaria de Esta-
do de Saúde do Rio (SES-RJ), 
Alexandre Chieppe, em entre-
vista à Agência Brasil.

Contêiner frigorífico foi colocado nos fundos do Souza Aguiar

A entrega, que começou na quarta-feira passada (22) e já aconteceu nos bairros de Austin e Miguel Couto

Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco
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m Angra 
dos Reis o 
partido que 
está em 
a s c e n s ã o 
(PRTB) e 
tem como 
líder o vice-
-presidente 
Mourão e 

como presidente nacional Levy 
Fidelix, disputará as próximas 
eleições para prefeito e verea-
dores como uma opção forte 
para as pessoas que buscam 
melhorar a qualidade de 
vida, a segurança, a saúde e o 
desenvolvimento.

O PRTB está com novo co-
mando em Angra dos Reis e 
promete muito para as próxi-
mas eleições municipais. Com 
pré-candidatos ao pleito majo-
ritário e proporcional, inovará 
com uma campanha focada em 
proposição de projetos princi-
palmente para o turismo quali-
ficado, mostrando que entende 
que o turismo é a verdadeira vo-
cação de Angra dos Reis e que 
a alta temporada poderá se es-
tender pelo ano todo. Os proje-
tos que serão propostos terão 
participação popular para seu 
aperfeiçoamento e poderão ge-
rar milhares de empregos com 
melhores salários e de maior 
permanência, caso saia o par-
tido vitorioso. São em grande 
maioria na forma de parcerias 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEleições 2020

E
público privadas, PPP´s, e que 
farão parte de um grupo de me-
didas e projetos em outras áreas 
que darão o conforto para que in-
vestidores, inclusive internacio-
nais, tenham a tranquilidade em 
investir no município. Ou seja, 
um pacote completo.

Contando com equipe extre-
mamente qualificada para mon-
tagem dos projetos e já reconhe-
cida no mercado privado, o PRTB 
pretende também projetos viá-
veis para atender outra grande 
demanda da população que é a 
melhoria no transporte, com ati-
vação de linhas regulares aqua-
viárias dentro da Baia de Ilha 
Grande para atender passageiros 
e turistas, dentre outras medidas. 
Já quanto à saúde, mecanismos 
de transparência e gerenciamen-
to para uma grande melhoria dos 
serviços usando principalmente 
o que tiver de mais moderno em 
informática e tecnologia, para 
que o cidadão se sinta o mais 
confortável e tenha um melhor 
atendimento possível.

Perguntamos se não é um so-
nho e o partido responde que 
não, e que mostrará em momento 
oportuno a viabilidade de todos os 
projetos e que poderá ser cobrado 
depois, reponde o novo presiden-
te municipal do PRTB, Orlando 
Quatrini Neto, dizendo ainda que 
terão os angrenses muitas surpre-
sas boas em muitos outros pro-
jetos capazes de atender a uma 
gama de desempregados e peque-
nos e médios empreendedores, e 

Nova diretoria assume PRTB 
de Angra dos Reis

 Foto: Divulgação

que também pretendem propor 
aos mesmos uma “qualificação 
em massa” nas diversas áreas.

 O partido está se preparando 
para quando as restrições por cau-
sa do coronavírus terminarem, 
iniciar conversas e reuniões com 
grupos regionais para ouvir seus 
anseios para melhor atende-los 
em tais projetos. Apresentará tam-
bém em momento oportuno, a 
equipe de futuros secretários para 
que a população angrense saiba de 

antemão quem serão os auxiliares 
na gestão da municipalidade.

O PRTB tem também como 
Presidente Regional Rio de Janei-
ro Jimmy Pereira.

Pelo pouco que soubemos, 
já foi suficiente para saber 
que o PRTB irá chacoalhar as 
novas eleições municipais de 
Angra dos Reis, podendo ser 
uma terceira via para o eleito-
rado que tanto sonha e trans-
formar isso em realidade.

A Prefeitura de Nova Igua-
çu decidiu remodelar o calen-
dário de entrega das cestas 
básicas para os alunos da rede 
municipal. O objetivo é redu-
zir o número de pessoas nas 
filas e, assim, evitar aglome-
rações nas escolas onde estão 
sendo distribuídas mais de 65 
mil cestas para os estudantes 
das 141 unidades, incluindo 
escolas e creches. Essa medi-
da se deve ao aumento signifi-

cativo no número de casos da 
Covid-19 nos últimos dias no 
município.

A entrega, que começou 
na quarta-feira passada (22) 
e já aconteceu nos bairros de 
Austin e Miguel Couto, estava 
planejada para ir até o dia 9 de 
maio, mas vai ser estendida 
para o dia 14, de acordo com o 
novo cronograma de distribui-
ção. Nesta segunda-feira (27), 
as cestas básicas serão entre-

Prefeitura de Nova Iguaçu 
reformula calendário de entrega 
das cestas básicas para alunos 
da rede municipal

gues aos alunos matriculados 
em escolas municipais de 
Vila de Cava e Tinguá.

Os responsáveis serão avi-
sados da liberação desses 
mantimentos pelos diretores 
dos colégios de seus filhos 
pelas redes sociais, Whatsapp 
e blogs. O controle será feito 
pelo nome do estudante e 
pela matrícula, com os pais 
ou responsáveis assinando o 
recebimento da cesta, após 
apresentarem seu CPF ou 
identidade. Essa é a única 
distribuição de cestas básicas 
realizada pela Prefeitura de 
Nova Iguaçu.

“Peço aos pais para não 
irem às escolas saber quan-

A entrega, que começou na quarta-feira passada (22) e já aconteceu nos bairros de Austin e Miguel Couto

Foto: Divulgação 

do será feita a entrega. A di-
reção vai fazer contato com 
os responsáveis para avisar 
a data”, pede o prefeito de 
Nova Iguaçu, Rogerio Lis-

boa. “Outra coisa importan-
te é chegar no horário mar-
cado. Não é preciso ir antes 
da hora determinada. E não 
leve as crianças, porque 

vice-presidente Mourão ao lado de Levy Fidelix



Terça-feira 28 de Abril de 2020

POLÍTICA

IN
FOPOLÍCIA 5

Ministério 
Público do 
Rio e a Po-
lícia Civil 
investigam 
a existên-
cia de uma 
"rede de 
amigos" que 
teria dado 
sustentação 
financeira 

e operacional ao ex-policial mi-
litar Adriano da Nóbrega, o capi-
tão Adriano, e seus familiares. O 
objetivo é saber quem ajudou o 
miliciano a ocultar patrimônio, 
blindando negócios e crimes, e 
participou de sua fuga. Foragido 
da Justiça por um ano, Adriano 
foi morto pela polícia em feve-
reiro, durante uma operação em 
Esplanada, na Bahia.

Com prisão decretada desde 
janeiro de 2019, alvo da Opera-
ção Os Intocáveis, que mirou 
crimes da milícia que domina a 
comunidade de Rio das Pedras, 
no Rio, o miliciano virou alvo de 
outra apuração no ano passado: 
a de suposto esquema de "racha-
dinha" (apropriação de salários 
de assessores) no gabinete do 
então deputado estadual Flávio 
Bolsonaro na Assembleia Legis-
lativa do Rio (Alerj). Atualmente 
senador pelo Republicanos, o 
filho mais velho do presidente 
Jair Bolsonaro ocupou cadeira na 
Assembleia de 2003 a 2018.

Foram encontrados indícios, 
nas duas frentes de apuração, de 
que políticos, magistrados, poli-
ciais, agentes públicos e empresá-
rios podem ter integrado essa rede 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAliança criminosa

O
de proteção, que, segundo inves-
tigações, garantiu apoio logístico e 
financeiro para a fuga de Adriano 
e a defesa de aliados. Parte deles é 
apontada como "sócios ocultos" 
dos negócios da milícia. Investi-
gadores buscam identificar quem 
custeou e ajudou nas defesas.

Há suspeita de tentativa de 
obstrução da Justiça. As apurações 
são concentradas no Rio, mas en-
volvem investigações de outros 
Estados, como Sergipe, Tocantins 
e Bahia. As investigações condu-
zidas pelos promotores do Grupo 
de Atuação Especializada no Com-
bate à Corrupção (Gaecc) foram 
retomadas no mês passado, após 
a terceira paralisação por ordem 
de tribunais superiores, em aten-
dimento a questionamentos das 
defesas dos alvos. São apurados 
crimes de organização criminosa, 
peculato e lavagem de dinheiro.

Ex-capitão do Bope, Adriano 
empregou a mãe e a ex-mulher 
no gabinete de Flávio na Alerj. 
As duas foram indicadas pelo en-
tão chefe de gabinete de Flávio, 
Fabrício Queiroz, apontado pela 
Promotoria como responsável por 
comandar a rachadinha. Homem 
de confiança da família Bolsonaro, 
Queiroz trabalhou com Adriano 
no 18.º Batalhão da PM, no Rio.

'Elo'
De acordo com os investigado-

res, Queiroz era o principal elo de 
Adriano e seus familiares com essa 
"rede de amigos". Mensagens de 
um celular apreendido em 2019 
na casa da ex-mulher do miliciano 
registram conversas entre Daniel-
le, Adriano e Queiroz. Nelas, os três 

falam de "cargo fantasma" - uma 
referência, segundo a investigação, 
ao trabalho dela no gabinete de 
Flávio. Menciona, ainda, assuntos 
como defesa jurídica e "os amigos".

No dia 15 de janeiro de 2019, por 
exemplo, Adriano falou com Da-
nielle sobre o depoimento que ela 
teria de prestar, dois dias depois, 
no MP do Rio, na investigação da 
rachadinha. Na semana seguinte, 
seria deflagrada a Operação Os 
Intocáveis e sua prisão seria decre-
tada. Na conversa, o miliciano re-
passa à ex-mulher uma orientação 
do "amigo" para que ela evitasse a 
intimação. Para a Promotoria, esse 
"amigo" é Queiroz.

"Boa noite. O amigo pediu para 
você não ir a lugar nenhum e tam-
bém para não assinar nada", escre-
ve Capitão Adriano para Danielle. 
"Olá, acabei de sair do advogado 
indicado", responde ela. "Assinei 
semana passada o oficio que rece-
bi", completa. Na sequência, envia 
ao miliciano cópia da intimação 
do Ministério Público. "Vou passar 
para ele", diz Adriano.

Em 16 de janeiro, Danielle trocou 
mensagens com Queiroz. O ex-as-
sessor de Flávio é quem a procura. 
Queiroz apagou a maior parte das 
mensagens, mas as respostas, se-
gundo os investigadores, indicam o 
teor da conversa. "Um policial veio 
aqui. Amanhã será o dia do depoi-

Investigação apura 'rede 
de amigos' que deu apoio 
a Adriano Nóbrega

Foto: Divulgação

Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto na Bahia 

mento", escreve Danielle. Ela envia 
a Queiroz a mesma intimação que 
havia mostrado a Adriano. Depois 
de mensagens enviadas por Quei-
roz, apagadas do aplicativo, Danielle 
afirma: "Eu já fui orientada. Ontem 
eu fui encontrar os amigos". Ele diz: 
"Eu sei". Ela termina: "Todos nós 
ficaremos bem". Danielle não foi 
prestar depoimento.

"Apesar das mensagens de 
Queiroz estarem apagadas, foi pos-
sível compreender, pelo contexto 
das respostas de Danielle, que Fa-
brício Queiroz queria saber se ela 
fora chamada a depor pelo Minis-
tério Público e, diante da confir-
mação, determinou que faltasse, 
além de deixar claro ter ciência 
de que a organização criminosa 
('os amigos') teria providenciado 
advogados para os envolvidos", 
afirmam os investigadores em 
documento do processo

Flávio nega irregularidades
O senador Flávio Bolsonaro 

(Republicanos-RJ) nega irregu-
laridades em seu gabinete na As-
sembleia e diz ser alvo de investi-
gação ilegal desde o início do caso, 
em 2019. Por meio de sua defesa, 
busca a anulação das apurações 
e de provas, como as quebras de 
sigilos fiscal, bancário e telefônico. 
O criminalista Frederick Wassef, 
que defende Flávio, afirmou que 

os investidores do Rio "quebra-
ram ilegalmente" o sigilo fiscal e 
bancário do senador.

Sobre a contratação de fami-
liares do miliciano Adriano da 
Nóbrega, a defesa de Flávio afir-
mou em nota que desconhecia o 
passado de crimes do ex-policial 
militar, considerado, até então, 
um ex-policial do Bope. Adriano 
chegou a ser homenageado por 
Flávio quando estava preso. "So-
bre as homenagens prestadas a 
militares, sempre atuei na defesa 
de agentes de segurança pública 
e já concedi centenas de outras 
homenagens. Aqueles que come-
tem erros devem responder por 
seus atos", disse Flávio na ocasião.

A defesa de Fabrício Queiroz 
não foi localizada. Em nota divul-
gada anteriormente, o advogado 
que representava o ex-assessor no 
caso informou que ele "repudiava 
veementemente qualquer tenta-
tiva espúria de vincular seu nome 
à milícia". Queiroz confirmou que 
"solicitou a nomeação da esposa e 
mãe" de Adriano porque a família 
"passava por grande dificuldade". 
E desconhecia o suposto envol-
vimento dele com "eventuais ati-
vidades milicianas". A defesa de 
capitão Adriano e seus familiares 
não foi localizada pela reportagem. 
As informações são do jornal O Es-
tado de S. Paulo.

Uma operação da Polícia Mi-
litar na Vila Kennedy, na Zona 
Oeste do Rio, nesta segunda-fei-
ra, terminou com cinco pessoas 
mortas - entre elas um adoles-
cente de 17 anos. Todos eles, de 
acordo com o 14º BPM (Bangu), 
estavam armados e trocaram 
tiros com os agentes. Na ação, 
foram apreendidos um fuzil, 
quatro pistolas e duas granadas.

Os confrontos aconteceram 
na localidade conhecida como 

Manilha, em dois momentos 
diferentes. O primeiro acabou 
com dois baleados. Os agen-
tes continuaram no local e 
houve um novo tiroteio, no 
qual ficaram feridas as outras 
três pessoas. Todos os balea-
dos chegaram a ser levados 
para o Hospital municipal Al-
bert Schweitzer, em Realen-
gio, também na Zona Oeste, 
onde morreram.

Os mortos foram identifi-

cados como Pedro Henrique 
Félix Pinto, de 22 anos; Este-
vão Freitas de Souza, de 17; 
Jhonatan da Costa Gonçalves, 
de 28 anos; Gabriel Marques 
Cavalcante, de 22; e Vitor Ma-
theus. A ocorrência foi regis-
trada na 34ª DP (Bangu).

A Vila Kennedy é dominada 
por uma facção criminosa, mas 
vem sendo palco de invasões 
por milicianos, informam mo-
radores do local.

Estúdio musical na Barra da Tijuca é invadido
e ladrões levam diversos equipamentos

Ação da Polícia Militar na Vila Kennedy 
termina com cinco mortos

O estúdio musical Yahoo, 
na Barra da Tijuca,  na Zona 
Oeste do Rio,  foi  invadido e 
furtado neste sábado (25). 
A notícia foi dada nas redes 
sociais do estúdio. Segundo 
o aviso, os ladrões levaram 
diversos equipamentos,  en-
tre eles a mesa de som, mi-
crofones,  teclado e todas as 
guitarras do sócio Ricardo 
Rodrigues.

“Estamos em choque com 
essa atitude covarde. O Estú-

dio Yahoo tem uma tradição 
de mais de 25 anos no merca-
do musical e podemos dizer, 
com toda certeza, que esse foi 
o maior golpe que já levamos 
durante esse tempo de estra-
da”, dizia o comunicado.

“Vamos ficar de olho no que 
está sendo vendido. Denun-
ciem, Afinal de contas, são 
equipamentos específicos e 
com marcas de uso. Qualquer 
informação é bem-vinda”, pe-
diram os sócios no aviso.
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ex-jogador 
R o n a l d i -
nho Gaú-
cho deu sua 
p r i m e i r a 
entrevista 
depois que 
foi detido 
por uso de 
passapor-
te falso no 
Paraguai , 

publicada nesta segunda-feira 
pelo jornal local ABC Color. Entre 
recordações de sua carreira, con-
tou como está vivendo em prisão 
domiciliar desde 7 de abril no ho-
tel Palmaroga, em Assunção, com 
o seu irmão Roberto Assis, depois 
de 32 dias detidos na Agrupación 
Especializada, quartel da Polícia 
Nacional do país, transformado 
em cadeia de segurança máxima. 
E, claro, sua expectativa para resol-
ver o problema com a Justiça.

- Tenho fé. Esperamos que 
possam utilizar e confirmar 
tudo o que declaramos sobre 
nossa posição no caso e que 
possamos sair dessa situação o 
mais breve possível.

"A primeira coisa que farei é dar 
um beijo na minha mãe"

- Ela vive dias difíceis desde o 
início da pandemia de covid-19 na 
sua casa. Depois será absorver o 
impacto que essa situação gerou e 
seguir adiante com fé e força - dis-
se Ronaldinho.

O craque disse que viajou para 
Assunção por causa de dois even-
tos em que devia comparecer por 
contrato: lançamento de um cas-
sino online e do livro Craque da 
Vida, esse último organizado pela 
empresa que tem os direitos de ex-
ploração da obra no Paraguai.

- Tudo que fazemos é em virtu-
de de contratos geridos pelo meu 
irmão, que é meu representante.

Ronaldinho afirmou que foi 
pego de surpresa pelo problema 
na documentação e está colabo-
rando com a Justiça.

- Ficamos totalmente surpreen-
didos ao saber que os documentos 
não eram legais. Desde que isso 
aconteceu, nossa intenção foi co-
laborar com a Justiça para esclare-
cer isso. Até hoje, explicamos tudo 
e facilitamos tudo o que a Justiça 
nos solicitou.

"Foi duro, nunca imaginei 
que fosse passar por uma si-
tuação assim"

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEntrevista 

O
- Toda a vida, busquei chegar 

ao mais alto nível profissional 
e levar alegria para as pessoas 
com o meu futebol.

Ronaldinho também explicou 
que esperava voltar para o Bra-
sil depois da audiência do dia 6 
de março, tinha voo marcado na 
madrugada seguinte para ir ao 
aniversário de seu filho, e que não 
sabe o que aconteceu depois. O 
ídolo também lembrou do tempo 
que passou no quartel transfor-
mado em cadeia, período em que 
jogou futebol, deu autógrafos aos 
fãs e foi muito bem recebido pelos 
colegas de detenção.

- Não tinha motivos para não 
fazer isso, ainda mais com pesso-
as que estavam vivendo um mo-
mento difícil como eu.

Entenda o caso
Após chegarem no Paraguai no 

dia 4 de março, Ronaldinho e As-
sis receberam no hotel a visita de 
autoridades paraguaias naquela 
noite. Passaram a madrugada sob 
custódia e, no dia seguinte, conta-
ram ao Ministério Público tudo o 
que sabiam. Admitiram que ten-
taram entrar no país com aqueles 
documentos, mas que não sabiam 
serem falsos.

O MP paraguaio enquadrou os 
irmãos Assis numa figura jurídica 
chamada "critério de oportuni-
dade", que a grosso modo permi-
te aos réus não serem acusados 
formalmente pelos crimes que 
cometeram, desde que consigam 
reparar o dano causado. Na prática: 
Ronaldinho e Assis seriam subme-
tidos a uma "pena social" – uma do-
ação para uma ONG, por exemplo 
– e poderiam deixar o Paraguai.

Após audiência em que seria 
definida o tamanho dessa "pena 
social", houve uma reviravolta no 
caso. O Ministério Público mudou 
sua posição e pediu a prisão pre-
ventiva dos irmãos Assis. Às 22h 
de sexta-feira, 6 de março, quando 
estavam num hotel próximo ao 
aeroporto, os irmãos Assis foram 
detidos e levados para a Agrupaci-
ón Especializada.

A defesa de Ronaldinho apre-
sentou três recursos, que foram 
negados pela Justiça. O argumen-
to para mantê-los presos foi sem-
pre o mesmo: soltá-los poderia 
prejudicar o andamento das in-
vestigações. No dia 7 de abril, após 
32 dias, o craque e seu irmão dei-

xaram a prisão e foram transferi-
dos para um hotel de Assunção. A 
defesa agora tenta anular a prisão 
preventiva e tirá-los do Paraguai.

Mas o que Ronaldinho foi fazer 
no Paraguai? A resposta passa obri-
gatoriamente por Roberto Assis, ir-
mão do craque e seu agente desde 
sempre. Ele aceitou o convite de 
Wilmondes Souza Lira para parti-
cipar de ações sociais no Paraguai. 
Wilmondes é casado com Paula 
Lira, que por sua vez é (ou era) ami-
ga da paraguaia Dalia Lopez, que 
financiou tanto a confecção dos 
passaportes falsificados quanto a 
própria viagem de Ronaldinho e 
Assis no Paraguai.

Dalia Lopez é uma empresá-
ria do ramo de exportação, alvo 
de uma investigação por parte 
do Ministério da Tributação, 
iniciada em setembro de 2019, e 
sigilosa até a chegada de Ronal-
dinho ao Paraguai. Ela é acusa-
da de desviar pelo menos US$ 
10 milhões em um esquema de 
sonegação de impostos e lava-
gem de dinheiro. O MP do Para-
guai pediu sua prisão no dia 7 de 
março, um sábado. Desde então, 
ela está foragida, apesar de seus 
advogados terem declarado que 
ela iria se entregar.

Wilmondes Souza Lira, o em-
presário amigo de Assis, está pre-
so no Paraguai. Sua mulher, Paula 
Lira, que também teria sua deten-
ção pedida, fez um acordo com o 
Ministério Público do Paraguai. 
Ela contou tudo o que sabia sobre 
o esquema, entregou documentos 
e mensagens de celular. Em troca, 
pôde deixar o Paraguai e voltar ao 
Brasil. Ela foi escoltada, de carro, até 
Foz do Iguaçu.

Ronaldinho Gaúcho rompe
silêncio no Paraguai e dá primeira 
entrevista depois de prisão

O craque disse que viajou para Assunção por causa de dois eventos em que devia comparecer por contrato
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Caso Ronaldinho: Dalia mostra para Paula Lira em mensagens de celular os documentos de Ronaldinho 
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