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 ex-superin-
tendente da 
Polícia Fe-
deral no Rio 
de Janeiro, 
Ricardo Sa-
adi, afirmou 
em depoi-
mento que 
desconhece 
os motivos 

que levaram à sua exoneração, 
em agosto de 2019.

Saadi foi ouvido nesta segun-
da-feira (11), pela Polícia Federal, 
em Brasília, no inquérito que in-
vestiga as denúncias do ex-minis-
tro Sergio Moro de que o presiden-
te Jair Bolsonaro tenta interferir 
politicamente na PF.

Na época da exoneração, Bol-
sonaro disse que a troca havia sido 
efetuada por motivos de "produti-
vidade". Ao se demitir do governo, 
no mês passado, Moro apontou 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDepoimento

O
que Bolsonaro fez pressão para tirar 
Saad da superintendência do Rio.

No depoimento, Saad infor-
mou que no início de 2019, o en-
tão diretor-geral da PF, Maurício 
Valeixo (demitido por Bolsonaro 
no mês passado) informou a ele 
que seria trocado pelo delegado 
Carlos Henrique, então delegado 
regional executivo da superin-
tendência da PF no Rio.

Saadi contou também que a 
mudança estava prevista para o 
fim de 2019, mas foi antecipada 
para agosto.

"Que no dia 15 de agosto de 
2019, logo pela manhã, o de-
poente recebeu uma ligação 
do delegado Maurício Valeixo, 
então diretor Geral da Polícia 
Federal, afirmando que havia 
resolvido adiantar os planos de 
troca da Superintendência do 
Rio de Janeiro, e queria remo-
ver o depoente para Brasília, 

Ex-superintendente da PF 
no Rio diz que desconhece os 
motivos para sua exoneração

 Foto: Divulgação

Ramagem negou ter intimidade com Bolsonaro ou filhos dele

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), foi escolhido pelo siste-
ma de sorteio da Corte para decidir 
sobre o pedido do jornal "O Estado 
de S. Paulo", que quer que o presi-
dente Jair Bolsonaro mostre seus 
exames de coronavírus.

Lewandowski está analisando 
o pedido e as sucessivas decisões 
judiciais tomadas pelas instân-
cias inferiores e deve decidir en-
tre esta terça e quarta-feira (13).

O jornal recorreu à Corte nesta 
segunda-feira (11) e pediu a sus-
pensão de decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) segun-
do a qual Bolsonaro não precisa 
mostrar os resultados.

Ao Supremo, o jornal argu-
mentou que a liberdade de im-
prensa também pressupõe não 
haver obstáculos para a obtenção 
de documentos que sejam de in-
teresse público.

"Não haveria de ser pleno o 
fluxo informativo defendido 
por essa Corte se a atividade 
jornalística, além do livre-arbí-
trio na publicação de notícias 
e críticas, não estivesse tam-
bém amparada no direito de, 
isenta de qualquer embaraço, 
e por qualquer meio, tomar co-
nhecimento de fatos relevan-
tes. Noutras palavras, inexiste 
liberdade de imprensa se não 
for desimpedida a colheita, 

Sorteio define que Lewandowski 
decidirá se Bolsonaro deve ou não 
mostrar exames de coronavírus

obtenção e o recebimento de 
informações e documentos de 
interesse público pelos jorna-
listas", declararam os advoga-
dos que assinam a ação.

Na última sexta-feira (8), o 
presidente do STJ, ministro João 
Otávio Noronha, atendeu a um 
recurso da Advocacia-Geral da 
União (AGU) e derrubou as de-
cisões do Tribunal Regional Fe-
deral da 3ª Região (TRF-3) e da 
Justiça Federal de São Paulo que 
obrigavam o Bolsonaro a entre-
gar as informações médicas.

O governo alegou ao STJ que, 
ainda que se trate de informações 
acerca de agente público, não se 
pode afastar completamente os 
direitos à intimidade e à privaci-
dade do ocupante de cargo públi-
co. Segundo a AGU, os resultados 
dos exames devem preservar a 
esfera privada de Bolsonaro por-

que os dados e as informações 
não dizem respeito ao exercício 
de sua função.

Bolsonaro fez exames para a 
Covid-19, mas tem afirmado que 
testou negativo. O presidente, no 
entanto, tem se recusado a mos-
trar os exames.

Dias antes da decisão do STJ, o 
jornal conseguiu na Justiça o di-
reito de ter acesso aos laudos.

Bolsonaro chegou a apre-
sentar um relatório médico 
mas que, na avaliação da juíza 
federal Ana Lúcia Petri Bet-
to, da 14ª Vara Cível Federal 
de São Paulo, “não atendia de 
forma integral à determinação 
judicial” que determinou a en-
trega dos laudos dos exames 
do presidente para a Covid-19.

A Justiça Federal de São Pau-
lo determinou então, em 30 de 
abril, que o governo entregasse 

os exames em 48 horas. O go-
verno recorreu ao TRF-3 para 
derrubar a ordem.

No dia 6 de maio, o desem-
bargador André Nabarrete de-
cidiu manter a obrigação de 
Bolsonaro entregar “os laudos 
de todos os exames”. Nabarrete 
determinou que a ordem deve-
rá ser cumprida com a entrega 
dos exames em si – e não de re-
latórios médicos, como foi feito 
inicialmente pela AGU.

O desembargador afirmou 
que, dada a importância do cargo 
que ocupa para todos os brasilei-
ros e das consequências que con-
tatos pessoais podem provocar, é 
de sumo interesse público que os 
cidadãos conheçam as condições 
médicas do presidente.

Após a decisão de Nabarrete, o 
governo recorreu ao STJ, que de-
cidiu ao pedido da AGU.

não revelando eventuais razões 
para tanto", continuou Saad no 
depoimento.

Em seguida, Saadi foi pergunta-
do se sabia por que foi demitido.

"Que, questionado especifica-
mente sobre as razões de sua exo-
neração, afirma desconhecê-las", 
respondeu Saadi.

Ele afirmou ainda que, durante o 
seu período à frente da superinten-
dência da PF no Rio, nunca recebeu, 

de maneira direta ou indireta, pe-
didos de "relatórios de inteligência" 
do presidente Jair Bolsonaro ou do 
ex-ministro Sergio Moro.

Depoimento de Ramagem
Outro depoimento desta se-

gunda foi o do delegado da PF e 
diretor da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin), Alexandre 
Ramagem. Ele foi escolhido por 
Bolsonaro para substituir Valei-

xo na direção-geral da PF, mas 
teve a nomeação barrada pelo 
ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Moraes afirmou que a no-
meação tem desvio de finalidade 
e apontou que Ramagem é ami-
go do presidente e de seus filhos.

No depoimento à PF, Ramagem 
disse que tem o "apreço" da família 
do presidente Jair Bolsonaro, mas 
negou ter "intimidade".
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ilson Wit-
zel não irá 
aderir ao 
d e c r e t o 
publicado 
no Diário 
Oficial da 
União que 
inclui aca-
demias de 
ginásticas, 

cabeleireiros, barbearias e 
salões de beleza como ati-
vidades essenciais durante 
a pandemia do novo coro-
navírus. A medida foi uma 
decisão do Presidente Jair 
Bolsonaro. 

O governo do estado ba-
seia a decisão em não acatar 
o decreto na norma do Su-
premo Tribunal Federal que 
delegou aos estados e mu-
nicípios as decisões que de-
vem ser tomadas para evitar 
a propagação da covid-19. O 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQuarentena

W
objetivo é adequar as regiões 
a realidade local. A partir dis-
so, todas as medidas restriti-
vas já impostas pelo decreto 
de Witzel permanecem em 
vigor até 31 de maio.

Seguem fechadas as esco-
las públicas e privadas, cre-
ches e instituições de ensino 
superior; cinemas, teatros e 
afins; a suspensão de even-
tos esportivos, culturais, 
shows, feiras científicas, 
entre outros, em local aber-
to ou fechado. Academias, 
centros de lazer e esportivos 
e shoppings também devem 
permanecer fechados, bem 
como a população flumi-
nense não deve frequentar 
praias, lagoas, rios, piscinas 
públicas e clubes.

A Fundação Oswaldo Cruz 
e a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) re-
comendaram que o estado 

decrete o isolamento total, 
conhecido como lockdown. 
O governo tem estudado a 
medida e já informou que 
municípios que aderirem à 
essa recomendação terão to-
tal apoio da PM.

Rio não irá acatar decreto 
para reabrir academias, 
salões e barbearias

 Foto: Cléber Mendes

Decreto de Witzel segue valendo até dia 31 de maio

A prefeitura do Rio de Janei-
ro informou que, caso tome al-
guma iniciativa no sentido de 
autorizar o funcionamento 
de outros tipos de estabeleci-
mentos, irá informar a impren-
sa e a população. “As medidas 

da Prefeitura do Rio têm sido 
tomadas com a comunidade 
científica, conforme a análise 
da curva de avanço da doença, 
sempre com foco na preven-
ção do contágio e preocupação 
com a vida das pessoas”.

O governador do Rio, Wilson 
Witzel, exonerou nesta segun-
da-feira, o superintendente de 
logística, suprimentos e patri-
mônio da subsecretaria-execu-
tiva da Secretaria Estadual de 
Saúde. A demissão foi publica-
da no Diário Oficial de ontem 
com validade a contar do dia 8 
de maio. Gustavo Borges da Sil-
va foi preso na quinta-feira da 
semana passada, alvo da opera-
ção Mercadores do Caos.

Gustavo chegou a assumir a 
subsecretaria, após a denúncia 
de compra sem licitação pelo 
então subsecretário Gabriell 
Neves, que também foi preso 
na operação. Neves foi exone-
rado pelo governador Wilson 
Witzel no dia 20 de abril por 
suspeita de irregularidades.

A investigação do Grupo 
de Atuação Especializada no 
Combate à Corrupção (GA-
ECC) investiga se os equipa-
mentos foram adquiridos de 
maneira irregular. Tratam-se 
de ventiladores/respiradores 
pulmonares necessários para 

o enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus 
nos hospitais do Estado. Os 
contratos investigados pelo 
MP somaram R$ 1 bilhão, en-
tre respiradores, máscaras e 
testes rápidos comprados 
sem licitação.

Questionada sobre a ação 
do MP, a Secretaria Estadu-

al (SES) de Saúde informou 
que segue o compromisso 
de transparência e aderindo 
as orientações do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) 
e do MP. A secretaria escla-
receu ainda que todas as 
informações solicitadas pe-
los órgãos de controle estão 
sendo prestadas.

Prefeitura do Rio regulamenta realização de testes 
rápidos para covid-19 em farmácias e drogarias

Witzel exonera superintendente alvo de operação 
por compra irregular de respiradores A Prefeitura do Rio, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde, nor-
matizou a realização de testes rápi-
dos para covid-19 em farmácias, 
drogarias, consultórios, clínicas 
médicas e de imunização, labora-
tórios de análises clínicas e postos 
de coleta, desde que previamente 
licenciados pela Subsecretaria de 
Vigilância Sanitária. De caráter pro-
visório e excepcional, a medida foi 
publicada no Diário Oficial desta 
terça-terça e estabelece as regras 
de funcionamento do serviço. A 
notificação dos resultados para as 
autoridades de Saúde é obrigatória.

Os estabelecimentos, exceto 
postos de coleta dos laboratórios, 
poderão fazer a testagem rápida 
pelo sistema drive thru, em esta-
cionamentos de shopping centers 
ou de outros locais com estrutura 
apropriada, desde que devidamen-
te licenciados e dentro das normas 
técnicas, que asseguram condições 
higiênico-sanitárias e de biossegu-
rança adequadas à atividade.

A aplicação dos testes sorológi-
cos de covid-19, que devem ter re-
gistro da Anvisa, contribuirá para a 

identificação da imunidade comu-
nitária desenvolvida- imunidade 
de rebanho- sem a finalidade de 
diagnóstico confirmatório.

Saiba quem poderá ser 
testado

Os testes rápidos têm como 
população-alvo, exclusivamente, 
indivíduos com quadro respirató-
rio agudo, caracterizado por sen-
sação febril ou febre, mesmo que 
relatada acompanhada de tosse, 
dor de garganta, coriza ou dificul-
dade respiratória.

Estabelecimentos só 
poderão fazer o exame em 
pessoas com máscaras

Os usuários que buscarem 
os serviços de testagem rápida 
devem estar de máscara e os es-
tabelecimentos autorizados de-
vem disponibilizar preparação 
alcoólica compatível para higie-
nização das mãos. O atendimen-
to deverá respeitar o distancia-
mento mínimo de seguranças de 
dois metros para reduzir o risco 
de contágio do coronavírus.

Gustavo Borges foi exonerado da Superintendência de Logística da Secretaria Estadual de Saúdede 

Reprodução/ TV Globo
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entrega de 
insumos e 
r e m é d i o s 
do progra-
ma Hiper-
dia e de 
m a n d a d o 
j u d i c i a l 
segue nor-
m a l m e n -

te, contabilizando mais de 
1.200 atendimentos só para 
as famílias com pacientes 
inscritos no tratamento con-
tra hipertensão e diabetes 
em Mesquita. Além disso, 
390 pessoas estão sendo 
acompanhadas, atualmente, 
pelo programa “Melhor em 
Casa“. O programa contem-
pla pacientes de média e alta 
complexidade e trabalha 
com uma equipe multidisci-
plinar. Isso garante aos mes-
quitenses, por exemplo, o 
atendimento com clínico ge-
ral, enfermeiro, odontólogo, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
assistente social, psicólogo, 
fonoaudiólogo, fisioterapeu-
ta e nutricionista.

Os principais objetivos 
são reduzir a necessidade 
de atendimento hospitalar, 
o período de permanência 
de pacientes internados em 
unidades de saúde e, assim, 
diminuir também os riscos 
de infecções hospitalares. 
O encaminhamento ao pro-
grama “Melhor em Casa” é 
feito pelas unidades de saú-
de municipais, mediante 
avaliação de elegibilidade, 
ou por hospitais, pós-de-
sospitalização. Há ainda os 
pacientes que chegam por 
demanda espontânea.

Vacina da Influenza ajuda 
a diferenciar diagnóstico 

de gripe e de Covid-19
Vacinar a população con-

tra a Influenza também se 
tornou uma forma de oti-

mizar o combate à Covid-19. 
Isso porque, apresentando 
sintomas de gripe, mas com 
a vacina da Influenza em dia, 
fica mais fácil o diagnóstico 

Programa Melhor em 
Casa: 390 pacientes 
em Mesquita

Foto: Fabiano Rocha

Entregas do Hiperdia também estão normais e mais de 28 mil pessoas já foram imunizadas contra a Influenza nesse ano

clínico para infecção por 
coronavírus. Em Mesquita, 
a campanha começou em 
23 de março e, até o fim de 
abril, cerca de 28.500 pesso-

as já foram imunizadas. Para 
isso, todas as unidades de 
saúde estão vacinando nor-
malmente os grupos indica-
dos para receber a dose. 

Portaria publicada no Diário 
Oficial do Município, edição do 
dia 1º de maio, prorrogou o prazo 
de validade dos licenciamentos 
sanitários de competência muni-
cipal até o dia 31 de julho.

O procedimento foi instituído 
em caráter excepcional e tempo-
rário, levando em consideração o 
Decreto Municipal nº 4.537, que de-
clara Estado de Calamidade Pública 
no Município de Nilópolis, em de-
corrência da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus.

Portanto a validade das licen-
ças foi estendida com efeitos 
automáticos, segundo informa-
ções da Secretaria de Saúde, por 
meio do Departamento de Vi-
gilância Sanitária. Isso significa 
que o prestador não necessita 
retirar qualquer documento jun-
to à Visa, evitando que o mesmo 
precise se deslocar ou que haja 
aglomeração no Departamento. 
Os prazos ainda podem ser pror-
rogados novamente, conforme o 
avanço da pandemia.

Estado se compromete a entregar Hospital de 
Campanha de Nova Iguaçu no domingo

Prefeitura de Nilópolis prorroga Prazo De 
Renovação Do Licenciamento Sanitário

Na presença do ministro da 
Saúde Nelson Teich, com quem 
esteve pessoalmente na última 
sexta-feira (8) o governador Wil-
son Witzel disse que os esperados 
hospitais de campanha para o tra-
tamento do Covid-19 da Região 
Metropolitana já têm data para 
serem entregues. O de Nova Igua-
çu será no próximo domingo, 17; o 
Duque de Caxias, no dia 24, e o de 
São Gonçalo, em 31 de maio.

As datas foram apresenta-
das pelo governador diante da 
cobrança feita pelo presidente 
da Comissão Externa do Coro-
navírus da Câmara, deputado 
federal Dr. Luizinho (PP-RJ). O 
parlamentar acompanhou as 
visitas do ministro na última 
sexta-feira e sábado ao hospital 
de campanha da Prefeitura do 
Rio, no Riocentro; ao hospital 
de campanha do Governo do 
Estado, no Maracanã, e também 
ao Hospital Geral de Bonsuces-
so (unidade federal).

Dr. Luizinho fez um resumo 
das visitas do ministro durante 
sua participação na manhã desta 
segunda-feira (11) no programa 
Francisco Barbosa, na Rádio Tupi. 
Nos dois dias de agenda no Rio, 
Nelson Teich não deu entrevistas.

100 RESPIRADORES e 
2 MILHÕES DE EPIs

Segundo Dr. Luizinho, o Mi-
nistério da Saúde enviou para o 
Rio de Janeiro 100 respiradores 
e dois milhões de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs). O 
Hospital Geral de Nova Iguaçu, 
no bairro da Posse, recebeu dez 
ventiladores mecânicos no fim 
de semana. “O Hospital da Posse 
já é sobrecarregado normalmen-
te, mas está pior agora devido 
aos casos de Covid. Os respira-
dores foram entregues e já estão 
em uso, salvando vidas”, afir-
mou o deputado, que foi quem 
reivindicou ao ministro os apa-
relhos para aquela unidade.

Sobre os leitos de hospitais 
federais que ainda não entra-
ram em operação para o com-
bate ao Covid, o deputado con-
tou que o maior problema hoje 
são recursos humanos. A con-
tratação das equipes médicas 
para trabalharem nas unidades 
federais está sob responsabi-
lidade da RioSaúde, empresa 
da prefeitura da capital. “Pro-
fissionais de saúde podem se 
cadastrar no site da RioSaúde 
para fazerem parte dos profis-
sionais contratados pela rede 
federal”, informou o deputa-
do. Segundo ele, uma primeira 
leva de contratações feita pela 
RioSaúde foi o que permitiu o 
início do funcionamento de 76 
leitos no hospital de Bonsuces-
so, 30 leitos de CTI no Hospital 
do Fundão e outros hospitais 
que já estão internando pa-
cientes com a Covid-19. A es-
cassez de mão de obra, disse 
ele, é preocupante. 

Portanto a validade das licenças foi estendida com efeitos automáticos, segundo informações da Secretaria de Saúde,

Foto: Reprodução
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cabo da Po-
lícia Militar 
Tarcísio de 
Assis Nunes 
foi flagrado 
por uma 
câmera de 
segurança 
dando so-
cos, chutes, 
chineladas e 
até um golpe 

de judô em sua companheira. As 
agressões aconteceram na casa 
onde o casal morava com a filha 
de seis anos, em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense.

O cabo, lotado no 22º BPM 
(Maré), foi preso em 17 de abril, 
quatro dias após as agressões. No 
entanto, menos de duas semanas 
depois, Nunes foi posto em liber-
dade por decisão da Justiça.

O vídeo foi gravado na manhã 
do dia 13 de abril. As imagens mos-
tram o policial se aproximando 
da mulher, que estava sentada no 
jardim da casa. Eles começam a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência
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discutir e, subitamente, Nunes dá 
um soco no rosto da companheira. 
Em seguida, ele chuta a mulher, 
a puxa e a joga no chão com uma 
banda. De acordo com um relatório 
de análise das imagens, feito pela 
Corregedoria da PM, Nunes "tem 
conhecimentos de técnicas de artes 
marciais, uma vez que a banda que 
aplicou se asselha com o golpe de 
judô 'de-ashi-barai'".

As agressões não pararam mes-
mo com a mulher caída no chão. O 
policial ainda tira o chinelo e bate 
com o calçado no rosto da compa-
nheira. Em seguida, eles entram na 
casa e se afastam da câmera. Antes 
do casal entrar na casa, é possível 
ver uma criança saindo do imóvel. 
Segundo o relatório da Correge-
doria, é a "filha do casal, menor de 
idade (6 anos), que aparentemente 
ouviu todo o ocorrido"

No dia seguinte, policiais mili-
tares do 39º BPM (Belford Roxo) 
foram acionados para a residência 
e levaram o casal para a Delegacia 
de Atendimento à Mulher (Deam) 

do município. Na unidade, a mu-
lher relatou que as agressões conti-
nuaram. Segundo o depoimento, 
Nunes passou a ameaçar a mulher 
e a filha, "dizendo que iria matar as 
duas, transtornado, ao mesmo tem-
po em que pegou o seu revólver e 
efetuou um disparo para o alto".

Ainda segundo o relato, o cabo, 
em seguida, "apontou a arma para a 
cabeça da comunicante proferindo 
os seguintes dizeres: 'Eu vou te ma-
tar e matar tua filha'". Por fim, Nunes 
ainda teria dito que colocaria fogo 
na casa, "mesmo com os apelos da 
filha, pedindo para o pai não matar 
a mãe". O PM teria respondido à me-
nina: "Vou pensar se não mato você, 
mas sua mãe vai morrer". De acordo 
com a mulher, o policial possui mais 
de uma arma em casa.

No dia 16 de abril, diante do rela-
to, a juíza Maria Izabel Pena Pieranti, 
do Plantão Judiciário, decretou me-
didas protetivas a favor da mulher. 
O cabo não poderia se aproximar 
dela e nem manter mais nenhum 
tipo de contato. No dia segunte, o 
juiz Glauber Bitencourt Soares da 
Costa, do 1º Juizado Especial Cri-
minal de Belford Roxo, decretou a 
prisão do PM.

No dia 29, entretanto, a prisão 
foi revogada pelo mesmo magis-
trado, que levou em conta uma 
"declaração prestada pela vítima de 
forma escrita, na qual afirma não se 
sentir ameaçada pelo marido e de 

Cabo da PM é flagrado 
espancando a mulher na 
Baixada Fluminense

 Foto: Divulgação

cabo da Polícia Militar Tarcísio de Assis Nunes

não possuir receio em sua soltura". 
Na mesma decisão, o juiz não con-
cedeu nenhuma medida protetiva.

O agente tem um histórico de 
violência doméstica. Em 2015, ele já 
havia sido preso por agredir a com-
panheira. Tarcísio permaneceu um 
mês na cadeia e foi solto porque, 
segundo a decisão judicial que re-
vogou a prisão à época, "a vítima 
e o réu se reconciliaram e a vítima 
não tem mais interesse na prisão do 
acusado". Após a soltura, o proces-
so contra o PM foi suspenso desde 
que Nunes cumprisse uma série de 
condições — entre elas, "participar 

do grupo de reflexão para homens, 
frequentando dez sessões".

Procurado, o advogado do 
policial, Felipe Simão, alegou 
que o cabo não se aproximou 
mais da mulher depois que foi 
posto em liberdade.

— Eles estão vivendo separa-
dos. A própria ex-companheira 
declarou ao Ministério Público 
que não tinha medo dele. E não se 
sentia ameaçada por ele de forma 
alguma — afirmou Simão.

Já a Polícia Militar informou que, 
atualmente, o cabo está "afastado do 
serviço para tratamento de saúde".

O consórcio BRT realizou um ba-
lanço para analisar os casos de furto 
de equipamentos nas estações du-
rante os meses de março e abril des-
te ano e o resultado foi desanima-
dor. De acordo com o estudo, casos 
de furto em março aumentaram 
28% e 189% em abril. Já as ocorrên-
cias de dano ao patrimônio subiram 
12,5% em março e 20% em abril. A 
data abrange período de isolamento 
adotado pelo estado como meio de 
prevenção ao novo coronavírus.

Ao todo, 84 estações do BRT Rio 
foram alvo de vandalismo nos últi-
mos dois meses. O número de ocor-
rências chegou a 160. A maior parte 
destas ações criminosas aconteceu 
no corredor Transcarioca, com 87 
ocorrências. Já nos corredores Tran-
soeste foram 48 e no Transolímpica, 
25. Segundo o consórcio, é comum 
que os criminosos foquem em uma 
mesma estação praticando furto de 
cabos elétricos, perfis de alumínio, 
bebedouros e fitas de led, além de 
vandalizarem a estrutura do local.

A empresa destacou que os 
passageiros são os mais prejudi-
cados por esse tipo de ação crimi-
nosa, pois quando equipamentos 

essenciais de uma estação são 
furtados ou danificados, ela deve 
ser fechada para que seja feita a 
manutenção necessária.

Desde fevereiro, PMs do Pro-
grama Estadual de Integração de 
Segurança (Proeis) patrulham 
estações e terminais do BRT Rio. 
Nos meses de março e abril 20 
pessoas foram presas. O convê-
nio do BRT Rio com o Proeis tem 
duração de um ano e pode ser 
renovado após esse prazo.

Suspeito de mais de 50 roubos é preso em casa de 
luxo na Região dos Lagos avaliada em R$ 2 milhões

Caso de furto de equipamentos aumenta 
em estações de BRT durante o isolamento

Policiais da Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Automóveis 
(DRFA) prenderam, nesse domin-
go, Carlos Henrique da Silva, de 49 
anos, conhecido como Almônde-
ga. Ele foi capturado em Rio das 
Ostras, na Região dos Lagos do 
Rio, em uma casa avaliada em R$ 
2 milhões. Segundo informações 
da polícia, Carlos Henrique estava 
foragido desde 2018, quando esca-
pou serrando as grades de uma pe-
nitenciária em Campos dos Goyta-
cazes, no Norte Fluminense.

Ainda de acordo com informa-

ções da delegacia, o criminoso é 
investigado por roubos de carga e 
veículos no Norte Fluminense e 
também nos estados de São Pau-
lo, Minas Gerais e Espírito Santo. 
Contra ele havia seis mandados de 
prisão pendentes.

Carlos Henrique é conhecido 
por seu perfil violento e pratica 
roubos principalmente em rodo-
vias. Ele não ofereceu resistência 
no momento de sua prisão. Além 
dos roubos dos quais é suspeitos, 
o criminoso ainda será investiga-
do por lavagem de dinheiro.

Foto: Reprodução

Além disso, o BRT informou 
que a segurança nas estações 
é atribuição do poder público, 
como é estabelecido em lei e 
previsto no contrato. As ações 
dos controladores de estação 
são de caráter de orientação aos 
passageiros para as operações 
do sistema. Ou seja, eles não 
têm poder de polícia. Coibir 
transgressões, delitos e crimes 
de qualquer natureza é atribui-
ção das forças policiais.

Bilheteria vandalizada em estação de BRT 

A casa em Rio das Ostras é avaliada em R$ 2 milhões

Foto: Divulgação
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Sindicato 
dos Atletas 
de Futebol 
do Estado 
do Rio (Sa-
ferj) defen-
deu a conti-
nuidade da 
paralisação 
das ativi-
dades do 

futebol, pelo menos, por mais 10 
dias. O posicionamento, publica-
do nesta segunda-feira, é uma 
reação ao documento da Ferj 
assinado pela maioria dos clu-
bes da Série A do Campeonato 
Carioca na qual pediram que o 
retorno às atividades seja feito 
o mais breve possível.

O presidente do Saferj, Alfre-
do Sampaio, avalia como mais 
seguro manter a continuidade 
do isolamento social por, pelo 
menos, dez dias. Decisão jus-
tificada pelo crescimento dos 
casos de Covid-19 e óbitos no 
Estado do Rio, além das proibi-
ção imposta pelas autoridades 
do Estado e municípios.

- Acho que os dez dias, são 
dez dias iniciais. Vamos de 
dez em dez. Quando a situa-
ção melhorar, vamos analisar 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSaferj

O
- afirmou Sampaio.

A nota do Saperj, sem men-
cionar nomes, lista como um 
dos motivos para a continui-
dade da suspensão a "divulga-
ção dos resultados de exames 
que revelaram alto número de 
funcionários de clubes do Rio 
contaminados com a Covid-19." 
No caso, apenas o Flamengo 
divulgou os resultados de 293 
exames que aplicou em joga-
dores, funcionários e pessoas 
próximas a eles. Os testes indi-
caram que 38 pessoas foram 
infectadas.

O Rubro-Negro foi um dos 
clubes que assinou a nota pe-
dindo o retorno às atividades, 
ao lado do Vasco e dos equipes 
de menor investimento. So-
mente Botafogo e Fluminense 
não demonstraram apoio à ma-
nifestação.

- A posição dos clubes em al-
guns momentos é uma precipi-
tação por força dos problemas 
financeiros que estão vivendo. 
Imagina comandar um clube e 
a sua fonte de receita, que é tele-
visão, é interrompida e aí você 
tem funcionário e atletas com 
contrato terminando, o que cria 

um passivo para frente. Então 
entendo a preocupação dos clu-
bes - avaliou Sampaio.

VEJA A NOTA NA
 ÍNTEGRA:

Em virtude da manifestação 
oficial de 12 clubes do futebol 
carioca, por meio de nota da Fe-
deração de Futebol do Estado 
do Rio (Ferj), publicada nesta 
sexta-feira dia 8 de maio, o SA-
FERJ (Sindicato dos Atletas de 
Futebol do Estado do Rio de Ja-
neiro) esclarece que:

Entende as dificuldades en-
frentadas no cenário econômi-
co mundial também afetaram 
em cheio o futebol, não diferen-
te de outros setores. Todavia se 

Em nota, sindicato de jogadores 
do Rio se posiciona contra
 retorno imediato do futebol

Alfredo Sampaio, presidente do Saferj 

coloca em favor da segurança e 
pela vida.

Avalia como mais seguro a 
continuidade por, pelo menos 
mais dez dias, o período de iso-
lamento social, sem treinos e 
sem jogos, levando-se em conta 
os números crescentes dos ca-
sos de Covid-19 e os óbitos no 
Estado do Rio, além das orienta-
ções de órgãoos de saúde muni-
cipal, estadual e federal.

Desta forma, por maior que 
seja o aparato e existam me-
didas de segurança, o risco de 
disseminação é comprovada-
mente menor, segundo as auto-
ridades sanitárias.

A nota da Ferj foi publicada 
no mesmo dia em que toma-

mos conhecimento que o Esta-
do do Rio superou o de São Pau-
lo em número de mortos; e logo 
após a divulgação dos resulta-
dos de exames que revelaram 
alto número de funcionários 
de clubes do Rio contaminados 
com a Covid-19.

O Sindicato vai aguardar o 
posicionamento do governo 
municipal e estadual, e tam-
bém vai escutar, por meio dos 
capitães dos clubes, a opinião 
dos atletas.

Com este comunicado refor-
çamos nossa conduta, que vem 
sendo mantida desde o início da 
pandemia, de apenas tomar de-
cisões baseadas nos órgãos de 
saúde competentes.


