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delegado 
Tacio Mu-
zzi deve 
assumir a 
Superin-
tendência 
da Polícia 
Federal do 
Rio de Ja-
neiro após 
o atual 
chefe da 

corporação fluminense Carlos 
Henrique Oliveira ser convida-
do por Rolando Alexandre de 
Souza para a direção-executiva 
da PF. Atualmente Tacio Muzzi 
é Delegado Regional Executivo 
da PF do Rio e já atuou interina-
mente à frente da corporação 
fluminense durante a crise no 
ano passado. Além disso, coor-
denou trabalhos de repressão 
à criminalidade econômica e 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudança

O
crime organizado e acumula pas-
sagem pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJSP).

Muzzi chefiou a PF como interi-
no em 2019 após crise envolvendo 
o antecessor de Oliveira no coman-
do da corporação, o delegado Ri-
cardo Saadi. Foi quando Bolsonaro 
tentou trocar o superintendente 
da corporação fluminense pela pri-
meira vez e acabou gerando atrito 
com então ministro Sérgio Moro e 
o diretor-geral da corporação, Mau-
rício Valeixo.

Leia: Bolsonaro queria escolher 
superintendente da PF no Rio, dis-
se Moro em depoimento

Mineiro e doutor em Direito 
Empresarial pela Universidade 
Federal de Minas, Muzzi foi Dire-
tor-Geral do Departamento Peni-
tenciário Nacional (Depen) e Dire-
tor-adjunto do Departamento de 
Recuperação de Ativos e Coopera-

Rolando põe Tacio Muzzi 
para chefiar PF no Rio, área 
de interesse de Bolsonaro

Foto: Isac Nóbrega/PR

Rolando Alexandre de Souza ao tomar posse como diretor-geral da Polícia Federal 

O  p r e s i d e n t e  J a i r  B o l -
s o n a r o  r e c e b e u  n e s t a 
q u a r t a - f e i r a  ( 6 )  a  s e c r e -
t á r i a  E s p e c i a l  d a  C u l t u -
r a ,  Re g i n a  D u a r t e ,  p a r a 
u m a  r e u n i ã o  n o  P a l á c i o 
d o  P l a n a l t o .

A reunião se deu um dia 
após o governo recondu-
zir  o  maestro Dante Man-
tovani  para a  presidência 
da Funarte (Fundação Na-
cional  de Artes)  e,  horas 
depois,  anular  a  nomea-
ção.  O nome de Manto -
vani  se tornou conhecido 
por causa de um v ídeo em 
que ele associou o rock ao 
satanismo.

Assim como a secretaria 
comandada por Regina, a 

Funarte é vinculada ao Mi-
nistério do Turismo.

O ministro do Turismo, Mar-
celo Alvaro Antonio, também 
participou do encontro com 
Bolsonaro, além do secretário 
de Assuntos Estratégicos da 
Presidência, Flávio Rocha. Na 
oportunidade, Regina Duarte 
fez uma apresentação aos pre-
sentes de planos para o setor.

No mesmo dia em que 
Regina assumiu a Secreta-
ria da Cultura, em março 
deste ano, Mantovani foi 
exonerado do cargo em que 
estava havia três meses — a 
presidência da Funarte. Na 
ocasião, quem assinou a 
exoneração foi Braga Netto, 
ministro chefe da Casa Civil.

Regina Duarte apresenta a Bolsonaro 
planos para a cultura em reunião
no Palácio do Planalto

A nomeação de Mantovani 
(depois revogada) desta se-
gunda-feira (5) foi feita sem 
o conhecimento de Regina. 
Segundo apuração do blog da 
Andréia Sadi, Regina disse a 
aliados que "não entendeu" a 
nomeação.

Desde antes de aceitar o car-
go, Regina Duarte vem sofrendo 
ataques da ala ideológica do go-
verno. Recentemente, o próprio 
Bolsonaro passou a reclamar da 
secretária.

Semana passada, ao ser 
questionado se a atriz sairia do 
governo, o presidente respon-
deu: “Infelizmente, a Regina 
está em São Paulo, está traba-
lhando pela internet ali. E eu 
quero que ela esteja mais pró-
xima. É uma excelente pessoa, 
um bom quadro", disse.

A assessoria de Regina 
afirma que ela voltou a des-
pachar em Brasília.

Fundação Palmares
O Presidente da Fundação 

Palmares, Sérgio Camargo disse 
a jornalistas na saída do Planal-
to que participou de um almoço 
com Regina e Bolsonaro.

Conforme Camargo, Regina 
apresentou planos para a Secre-
taria Especial da Cultura.

“Apresentou seus planos, 
projetos, fez um pequeno dis-
curso, em seguida fomos para o 
almoço”, disse Camargo.

Segundo Camargo, hoje ele teve 
uma “boa conversa” com a secretária.

“Somos do mesmo órgão, 
estamos sempre alinhados”, 
declarou. Hoje não houve di-
vergência, foi um almoço muito 
agradável”, acrescentou.

O presidente da Fundação 
Palmares foi escolhido ainda 
na gestão do antecessor de Re-
gina, Roberto Alvim, demitido 
após gravar um vídeo com 
inspiração nazista.

Em entrevista ao "Fantástico" 
no mês de março, Regina cha-
mou Camargo de "ativista".

Questionada sobre o que pre-
tendia fazer com o presidente 
da Fundação Palmares, a secre-
tária disse na ocasião que Ca-
margo era mais "ativista" do que 
"gestor público" e que estava 
"adiando esse problema".

Áudio
A revista Crusoé divulgou 

na internet um áudio de Regi-
na Duarte com uma assessora. 
Nele, a assessora afirma que o 
outro nome já teria sido indi-
cado para substituí-la, e Regi-
na se mostra surpresa com a 
informação.

Assessora: Eu só acho o se-
guinte: qualquer decisão que 
você tomar, você vai falar olho 
no olho desse cara. O Edir Mace-
do indicou para ele um sujeito 
chamado Igor.

ção Jurídica Internacional (DRCI), 
órgãos ligados ao MJSP.

O delegado tem uma larga ex-
periência e a fama entre seus pares 
de "competente e honesto".

Leia: Novo diretor-geral da Polí-
cia Federal troca chefe da corpora-
ção no Rio

Muzzi deverá assumirá a vaga 
deixada por Oliveira, que será o 
número dois do novo diretor geral, 
Rolando Alexandre de Souza.

Um dos primeiros atos do novo 
chefe da PF, após sua posse na se-
gunda, 4, em cerimônia a portas fe-
chadas e não divulgada que durou 
20 minutos, foi trocar o comando 
da superintendência da corpora-
ção no Rio. A promoção de Oliveira 
foi vista por delegados como uma 
forma "estratégica" de mudar o co-
mando da PF fluminense.

A troca da superintendência, 
área de interesse do presidente Jair 
Bolsonaro e seus filhos chegou até 
a entrar no radar dos investigadores 
que apuram suposta interferência 
do presidente da República na cor-
poração. A decisão de Rolando é ar-
gumento em ação que pede a sus-
pensão imediata de sua nomeação.

Ao anunciar sua saída do gover-
no Jair Bolsonaro, Moro acusou 

o presidente de suposta interfe-
rência política na PF envolvendo 
trocas na Diretoria-Geral e em 
superintendências regionais da 
corporação. "O problema é que nas 
conversas com o presidente e isso 
ele me disse expressamente, que o 
problema não é só a troca do dire-
tor-geral. Haveria intenção de tro-
car superintendentes, novamente 
o do Rio, outros provavelmente 
viriam em seguida, como o de Per-
nambuco, sem que fosse me apre-
sentado uma razão para realizar 
esses tipos de substituições que 

fossem aceitáveis", disse Moro, ao 
pedir demissão do governo.

No último sábado, em longo 
depoimento que prestou na Po-
lícia Federal em Curitiba, Moro 
disse que recebeu mensagem 
pelo aplicativo WhatsApp do 
Presidente da República, cobran-
do a substituição do Superinten-
dente do Rio de Janeiro. O ex-mi-
nistro relatou que a mensagem 
tinha, mais ou menos o seguinte 
teor: "Moro você tem 27 Supe-
rintendências, eu quero apenas 
uma, a do Rio de Janeiro."
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m menino 
de 4 anos 
morreu nesta 
terça-feira (5) 
com suspeita 
de Covid-19. 
Rhyan da Sil-
va Fraga esta-
va internado 
no Hospital 
Municipal 
Menino Je-

sus, na Zona Norte do Rio.
A certidão de óbito de Rhyan 

atesta morte por infecção por co-
ronavírus, pneumonia viral e sín-
drome respiratória aguda grave.

A família do garoto, porém, 
afirmou que o resultado do teste 
ainda não saiu. Parentes destaca-
ram também que uma médica 
disse a eles que Rhyan sofreu 
uma arritmia cardíaca.

Segundo a Secretaria Estadu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSZona Norte

U
al de Saúde, até esta terça-feira o 
RJ registrava 123 mortos e 12.391 
casos confirmados -- há ainda 361 
óbitos em investigação.

Avó de Rhyan, a auxiliar de servi-
ços gerais Cristiane Ferreira lembrou 
que o neto era flamenguista e “ado-
rava cantar a música do Gabigol”.

“Ele era uma criança alegre, 
brincalhona. Saía todo ano de ba-
te-bola com o pai. Ele era o masco-
te. E agora? Como? Acabou. Nunca 
mais vou poder ver ele na minha 
vida”, disse.

A família conta que o menino 
deu entrada no hospital no dia 29 
de abril com fortes dores na barri-
ga. Na segunda-feira (4), uma mé-
dica perguntou ao pai se Rhyan ti-
nha algum problema cardíaco. Na 
terça, o menino morreu.

Segundo a avó, a médica dis-
se que não foi de Covid, que a 
causa da morte foi arritmia, mas 

que “eles colocam coronavírus 
por segurança”.

Rhyan morava na Praça Seca e 
era bem conhecido por vizinhos 
e amigos da família. O caso dele 
viralizou: foram 3,4 mil comparti-
lhamentos em pedidos de orações 
feitos pela família.

Menino de 4 anos morre com 
suspeita de Covid-19 no Rio

Foto: Reprodução/TV Globo

Rhyan da Silva Fraga, morto com suspeita de Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde 
confirmou, no Painel Coronavírus 
— disponível na internet — a mor-
te de um bebê de 1 ano por causa 
do coronavírus, no Hospital Albert 
Schweitzer, em Realengo.

Além do bebê, uma menina de 
9 anos morreu em Santo Antônio 

de Pádua; em Duque de Caxias, um 
menino de 12 anos e uma adoles-
cente de 217 morreram, por causa 
de covid-19.

No total, segundo a secretaria, 
são 122 casos de crianças e adoles-
centes com coronavírus em todo 
estado, com 81 recuperados.

O Ministério Público estadual 
(MPRJ) emitiu recomendações para 
que o governador Wilson Witzel (PSC) 
e o prefeito Marcelo Crivella (Republi-
canos) avaliem a possibilidade de reali-
zação de lockdown (fechamento total) 
no estado e na capital por causa da pan-
demia do novo coronavírus (covid-19). 
Ambos têm até esta quinta-feira para 
responderem ao MPRJ.

Nas duas recomendações, o Minis-
tério Público pede para que o estado e 
o município elaborem, cada, um "es-
tudo técnico devidamente embasa-
do em evidências científicas e em aná-
lises sobre as informações estratégicas 
em saúde, vigilância sanitária, mobi-
lidade urbana, segurança pública e 
assistência social a justificar a tomada 
de decisão sobre a adoção ou não do 
bloqueio total (lockdown), como me-
dida extrema do distanciamento so-
cial e de nível mais alto de segurança 
de natureza não farmacológica contra 
a disseminação do novo coronavírus, 
com a suspensão expressa de todas as 
atividades não essenciais à manuten-
ção da vida e da saúde".

No pedido, o MPRJ quer que am-
bos os estudos abordem, pelo menos, 
as seguintes questões:

1. Objetivo de suspender qualquer 
atividade não essencial para a manu-
tenção da vida e da saúde por um curto 
período de tempo (a ser definido)

2. Mensurar e planejar a desvanta-
gem do lockdown em relação ao seu 
alto custo econômico, bem como o be-

nefício imediato de evitar o aumento 
da contaminação da população flu-
minense, sendo calculada a estimati-
va de vidas que serão poupadas

3. Mensurar, especificar e apresentar 
cada vantagem do lockdown, como o 
fato de ser eficaz para redução das cur-
vas de contaminação e morte da co-
vid-10 e dar tempo para reorganização 
do sistema de saúde (em especial até 
que seja disponibilizado efetivamente 
a operação de todos os leitos previstos 
para o combate à doença)

4. Especificar as atividades essen-
ciais que ficariam de fora dessa sus-
pensão

5. Justificar tecnicamente as ativida-
des essenciais que ficariam de fora do 
lockdown, incluindo os estudos que a 
embasaram, contemplando os impac-
tos dessas medidas na transmissão do 
vírus com a circulação de pessoas por 
causa da continuidade das atividades 
indicadas como essenciais

6. Estabelecer a responsabilidade 
das pessoas físicas e jurídicas que não 
seguirem às normas sanitárias

7. Detalhar como será feita a fisca-
lização pelo poder público para asse-
gurar que as medidas restritivas serão 
cumpridas

8. Detalhar um plano estratégico 
para transporte sanitário voltado a pa-
cientes com a doença

9. Ser publicado no site oficial, 
para a divulgação e transparência 
da política pública adotada com 
informações atualizadas, de for-

ma clara e acessível à população
10. Criar (caso ainda não exista) um 

conselho de especialistas para asses-
sorar e deliberar, dentre outros temas, 
especificamente sobre o endureci-
mento e flexibilização de medidas de 
isolamento social

(incluindo o lockdown) no com-
bate à pandemia

11. Prever a revisão de qualquer 
medida de isolamento/distancia-
mento social, em especial à liberação 
de atividades que venham a ser con-
sideradas não essenciais, a partir da 
manifestação dos órgãos públicos 
competentes

REUNIÃO COM WITZEL
O MPRJ avisa que depois que re-

ceber os dois estudos irá avaliar com a 
Defensoria Pública estadual (DPRJ) as 
medidas extrajudiciais e/ou judiciais 
que poderão ser adotadas.

Ontem, em reunião com repre-
sentantes do gabinete de crise do go-
verno do estado, incluindo Witzel, o 
procurador-geral de Justiça, Eduardo 
Gussem, defendeu o endurecimento 
das medidas restritivas de distancia-
mento social no estado.

No encontro, Witzel explicou as 
dificuldades para a fiscalização das 
medidas em diferentes níveis, como 
no caso de carreatas, estabelecimen-
tos comerciais e calçadão das praias, 
por exemplo. Depois da reunião, o go-
vernador anunciou que vai aumentar 
a fiscalização para punir quem está 
descumprindo as restrições.

Campo Grande passa Copacabana e Bangu 
e lidera mortes pela covid-19 na capital

MP pede para que Witzel e Crivella avaliem 
'lockdown' no estado e na capital

Campo Grande se tornou 
o bairro com o maior número 
de mortes pelo novo coronaví-
rus (covid-19) na capital, com 
38 óbitos. Nesta terça-feira, a 
região da Zona Oeste do Rio 
aparecia em terceiro lugar no 
registro de vítimas fatais da 
doença na cidade, atrás de Co-
pacabana (37) e Bangu (36).

Dos 10 bairros com mais ca-
sos de mortes na capital, seis 
deles, aliás, são da Zona Oeste. 
Das 713 mortes registras na ci-
dade 262 são da região, o que 
representa cerca de 37% do nú-
mero de vítimas fatais.

De acordo com a prefeitura, 
toda a capital já tem 7.832 casos 

confirmados de covid-19. Dos 
pacientes internados, 567 estão 
hospitalizados em alguma uni-
dade de saúde da rede municipal 
(147 em UTI), que tem 611 leitos. 
A idade médica dos infectados 
gira em torno dos 49,8 anos.

Veja os 10 bairros com mais 
mortes pela doença

1. Campo Grande: 38
2. Copacabana: 37
3. Bangu: 36
4. Realengo: 27
5. Tijuca: 26
6. Santa Cruz: 25
7. Barra da Tijuca: 22
8. Jacarepaguá: 14
9. Irajá e Recreio dos Ban-

deirantes: 12

Pacientes aguardam atendimento na UPA de Bangu

Foto: Ricardo Cassiano / Agência O Dia



indiscutível 
a importân-
cia da ado-
ção de um 
polo de aten-
d i m e n t o 
e xc l u s i v o 
à Covid-19 
no enfren-
tamento à 
pandemia 

do novo coronavírus. O objeti-
vo é desafogar as emergências 
e os hospitais com casos que 
possam ser leves ou mesmo 
que nem tenham um diagnós-
tico clínico da doença. E, assim, 
evita-se ainda a contaminação 
de pessoas que precisem bus-
car as unidades de saúde em 
função de outros problemas. 
Em Mesquita, o projeto tem 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

É
o apoio da Fiocruz. E os mora-
dores que estão com sintomas 
leves de Covid-19, por exemplo, 
ficam em contato telefônico 
com a equipe de Vigilância Epi-
demiológica – que também visi-
ta as famílias.

“Alguns pontos são de ex-
trema importância no controle 
da Covid-19 e o primeiro deles, 
onde começa todo esse traba-
lho para conter a pandemia, é 
ter um local de atendimento 
adequado, como o nosso polo. 
A partir dele, conseguimos ma-
pear onde estão os casos com 
sintomáticos respiratórios, rea-
lizar os testes e isolar adequada-
mente essas pessoas, para frear 
essa contaminação”, explica o 
secretário de Saúde de Mesqui-
ta, Dr. Emerson Trindade.

Inaugurado em 23 de março, o 
polo de atendimento exclusivo à 
Covid -19 da cidade foi o primeiro 
a ser implantado em todo o esta-
do. Ele fica na Avenida União 525, 
no bairro Santa Terezinha, e fun-

Polo de atendimento exclusivo
à Covid-19 ultrapassa 5.700 
atendimentos

Foto: Arquivo pessoal

Pioneiro no estado do Rio, espaço mesquitense foi inaugurado em 23 de março 

ciona diariamente, ou seja, de se-
gunda-feira a domingo, sempre 
das 8h às 20h. No espaço, os pro-
fissionais diagnosticam a popu-
lação, encaminham para exames 
de imagem como raio-x e tomo-

grafia e realizam testes rápidos e 
SWAB (conforme protocolo do 
Ministério da Saúde e Secretaria 
de Saúde do Estado). Os profis-
sionais também realizam, ali, a 
dispensação de medicamentos.

Agentes de fiscalização tri-
butária da Prefeitura de Du-
que de Caxias multaram, nesta 
terça-feira (5), dois estabeleci-
mentos comerciais que esta-
vam desrespeitando o decreto 
do prefeito Washington Reis 
que proíbe o funcionamento 
do comércio não essencial no 
município, na batalha para 
evitar a disseminação do CO-
VID-19 na cidade. Mais de 200 
intimações já foram expedi-
das pela fiscalização.

Atuando diariamente no 
centro comercial e nas áreas 

Moradores de Nova Cidade voltam a 
contar com ônibus para Nova Iguaçu

COVID-19 - fiscais multam lojas comerciais 
que desrespeitaram decreto do prefeito

A empresa Nilopolitana re-
tomou nesta segunda-feira 
(04), de forma parcial, a ope-
ração da linha 434. De forma 
a atender, principalmente os 
moradores de Nova Cidade, os 
veículos fazem o trajeto Nova 
Iguaçu x Olinda.

Sem poder circular des-
de o dia 21 de março, a linha 
434, que originalmente faz o 
percurso Nova Iguaçu x Su-
lacap, faz parte do grupo de 
linhas suspensas pelo decre-
to que fechou as divisas do 
município do Rio de Janeiro 
para enfrentar o avanço do 

novo coronavírus. Com isso, 
todas as linhas intermunici-
pais que fazem a ligação com 
o Rio estão suspensas por 
tempo indeterminado.

Com a suspensão da linha, 
os moradores de Nova Cida-
de perderam a única linha de 
ônibus que ligava o bairro aos 
municípios de Nova Iguaçu e 
Mesquita. Com a medida, a 
ligação está restabelecida. O 
valor da tarifa permanece em 
R$ 4,05 e o percurso é o mes-
mo, apenas tendo como pon-
to final a estação de Olinda, 
em Nilópolis

urbanas dos distritos, fiscais 
da força tarefa multaram por 
desobediência uma loja de 
autopeças de carros na Ave-
nida Duque de Caxias e uma 
de roupas na Avenida Plínio 
Casado, onde, na semana pas-
sada, uma loja de equipamen-
tos para celulares já havia sido 
interditada. Além da multa, os 
comerciantes que insistirem 
em desobedecer ao decreto 
municipal poderão ter o alva-
rá de funcionamento cassado.

Da força tarefa participam 
equipes das Secretarias Mu-

nicipais de Fazenda, Trans-
portes e Serviços Públicos 
e da Vigilância Sanitária, 
que contam com apoio da 
guarda municipal. Só está 
permitida a abertura do co-
mércio essencial. Para fun-
cionar, os funcionários dos 
estabelecimentos têm que 
usar máscara de proteção e 
só podem permitir a entrada 
de fregueses que também 
estejam usando a proteção 
estabelecida pelas autori-
dades de saúde para evitar a 
contaminação das pessoas.

Fiscais da força tarefa multaram por desobediência uma loja de autopeças de carros na Avenida Duque de Caxias e uma de roupas na Avenida Plínio Casado
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Principalmente os moradores de Nova Cidade, os veículos fazem o trajeto Nova Iguaçu x Olinda

Foto: Divulgação



crise provo-
cada pelas 
mudanças no 
comando da 
Polícia Fede-
ral (PF) será 
usada pelas 
famílias da ve-
readora Ma-
rielle Franco e 
do motorista 
A n d e r s o n 

Gomes, representadas pela De-
fensoria Pública do Rio de Janei-
ro, como argumento contrário à 
federalização das investigações. 
No julgamento do caso marca-
do para o próximo dia 27, na 3ª 
Seção do Superior Tribunal de 
Justiça (STF), o defensor pú-
blico Pedro Carriello, que fará 
a sustentação oral em nome 
das famílias, dirá que a confu-
são criada em torno da troca 
do diretor-geral da PF faz das 
instituições fluminenses - Po-
lícia Civil e Ministério Público 
do Rio de Janeiro - um “am-
biente mais seguro” para as in-
vestigações em andamento.

Na sessão por videoconfe-
rência marcada para o dia 27, 
uma quarta-feira, às 14 horas, 
os 10 ministros da 3ª Seção do 
STF decidirão sobre o Inciden-
te de Deslocamento de Com-
petência (IDC) nº 24, nome 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDefensoria Pública

A
técnico do pedido de federali-
zação do caso Marielle, feito em 
setembro do ano passado pela 
então procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge. Um dos 
integrantes da Corte, que acom-
panha o debate interno sobre a 
questão, prevê que a investiga-
ção permanecerá com as auto-
ridades do Rio de Janeiro. Para 
ele, o pedido de federalização 
deverá ser rejeitado por uma 
expressiva maioria.

Ao entrar com o ICD, Raquel 
Dodge alegou que, após mais 
de um ano do assassinato da 
parlamentar, os investigado-
res não haviam chegado nem 
aos mandantes, nem tampou-
co descobriram a motivação 
do crime. Dodge chegou a di-
zer que “eventual fracasso da 
persecução criminal do man-
dante importaria a respon-
sabilização internacional do 
estado brasileiro”. Também 
sustentou que havia indícios 
de envolvimento do conse-
lheiro do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RJ) afasta-
do, Domingos Inácio Brazão, 
como mandante do crime. 
Relatório da PF mostrou que 
a disputa por pontos políticos 
estaria por trás da suspeita de 
um possível envolvimento de 
Brazão no duplo assassinato.

Demora 'injustificável'
Ao julgar se houve leniência 

por parte do Estado, requisito 
para alegar o incidente, de acor-
do com a Constituição Federal, o 
ponto fundamental a ser esclare-
cido, segundo ministros já ouvi-
dos pelo GLOBO, é saber se hou-
ve demora injustificável ou não 
na investigação. As autoridades 
estaduais argumentam que não 
existiu inércia na apuração. Tan-
to o Grupo de Atuação Especial 
de Repressão ao Crime Organiza-
do (Gaeco) do MP do Rio quanto 
a Delegacia de Homicídios da 
Capital (DH) justificam que hou-
ve profissionalismo por parte 
dos executores na execução da 
vereadora e seu motorista, pois 
praticamente não deixaram ras-
tros na cena do crime.

— Nesta reta final, vamos 
distribuir memoriais e tentar 
audiências virtuais com os mi-
nistros da 3ª Seção. No pedido 
de federalização, a própria Ra-
quel Dodge reconheceu que o 
processo contra os acusados de 
execução (Ronnie Lessa e Élcio 
Queiroz) deveriam continuar 
na Justiça do Rio. Uma das nos-
sas argumentações é que, pela 
complexidade dos fatos, não há 
como nomear um novo delega-
do, federal, para cuidar do resto 
do caso — sustenta o defensor 
Pedro Carriello.

Por lei, a investigação sobre 
assassinatos cabe às autorida-
des dos estados. Se o IDC for 
acolhido, sai das mãos da Dele-
gacia de Homicídios da Capital 
e vai para a PF. De acordo com o 
estudo dos procuradores fede-

Crise na Polícia Federal 
será argumento contra 
federalização do Caso Marielle

Foto: Agência O Globo

A vereadora Marielle Franco foi assassinada em março de 2018

rais que dará embasamento ao 
pedido de Dodge, até 2017, fo-
ram submetidos ao STJ 15 pro-
cedimentos classificados como 
IDC. Os mais emblemáticos fo-
ram os incidentes para apurar 
os homicídios da norte-ame-
ricana naturalizada brasileira, 
irmã Dorothy Stang, assassina-
da em Anapur (PA), em 2005, 
e o outro do vereador pernam-
bucano e advogado ativista dos 
direitos humanos, Manoel Be-
zerra de Mattos Neto, em 2009, 
na divisa dos estados da Paraí-
ba e Pernambuco. No primeiro 
caso, o STJ negou o pedido. No 
segundo, acolheu.

As famílias de Marielle (a mãe, 
Marinete da Silva, e a viúva, Môni-
ca Benício) e de Anderson (Ágata 
Arnaus Reis) se posicionaram 
contra a federalização. “Não se 
pode, com seriedade, qualificar a 
atuação das instituições de inves-
tigação e persecução penal flumi-
nenses como ineficiente, desin-
teressada ou sem compromisso”, 

alegaram. Um dos acusados, Do-
mingos Brazão, também consul-
tado, preferiu não tomar partido.

O deputado federal Marcelo 
Freixo (PSol) posiciona-se contra 
a federalização do caso.

— Somos contra a federalização 
porque quem conhece o Rio é a 
polícia do Rio. A PF nunca se inte-
ressou pelo caso na gestão de Ser-
gio Moro (então ministro da Justi-
ça), com exceção da apuração que 
fez sobre a investigação estadual. 
O que sempre pedi foi a ajuda da 
Polícia Federal. Não precisa fede-
ralizar — frisa, argumentando:

— Se a PF tem instrumentos 
para ajudar, que trabalhe em co-
operação. Com essa interferência 
política, em tentativa clara de 
proteger aliados e fala sempre 
muito bélica em relação a Mariel-
le, não tem o menor cabimento 
se pensar em federalização e bo-
tar nas mãos de alguém ligado 
a Bolsonaro essa investigação. 
Temos a certeza que o STJ terá a 
prudência na hora de decidir.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro 
investiga se a realização de "pegas" – 
corridas de carro não autorizadas – du-
rante a pandemia da Covid-19 causou 
a morte de um menino na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Arthur Gusmão, de 12 anos, foi 
atropelado na sexta-feira (1), por 
volta das 15h. O garoto saiu de casa 
para andar de bicicleta na rua Célia 
Ribeiro da Silva, via paralela à Ave-
nida das Américas.

O local fica nos fundos do condo-
mínio onde o menino morava e é uti-
lizado com frequência por moradores 
da região para atividades físicas, como 
caminhadas ou pedaladas.

A família de Arthur afirma que 
o jovem foi atropelado por um 
carro em alta velocidade e che-
gou a ser arremessado alguns 
metros do local da batida.

Nesta segunda-feira (5), o RJ2 foi 
ao local e encontrou pedaços do veí-
culo ainda no chão da rua.

"Ele era um doce, um doce, um 
doce. Todos estão desolados em to-
das as escolas onde ele passou", con-
tou a mãe de Arthur, Gil Gusmão.

Segundo o advogado Renato Al-
ves, que representa a família, as mar-
cas no carro mostram que Arthur 
teria a preferência no trajeto.

"O carro do atropelador o pegou 
pela direita. A frente do carro estava 
amassada na parte da direita, o que 
indica que o Arthur estava trafegando 
à direita e ele deveria ter a preferência 
no caso de um trafego normal", pon-
tuou Renato Alves.

Câmeras de segurança
Na delegacia, o motorista do car-

ro que atropelou Arthur, de 22 anos, 
disse que o jovem foi para frente do 

veículo e que ele não conseguiu desviar.
No local, o condutor apresentou para 

os investigadores uma carteira de habili-
tação dos Estados Unidos e não o docu-
mento brasileiro.

A Polícia Civil vai analisar as imagens 
das câmeras de segurança que monito-
ram a via para desvendar o caso.

PM prende homem apontado
 como chefe do tráfico de drogas da 
Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio

Polícia investiga se 'pega' levou a atropelamento 
e morte de menino de 12 anos na Barra, Rio

A Polícia Militar prendeu na 
manhã desta quarta-feira (6) 
um homem apontado como 
chefe do tráfico de drogas da 
comunidade da Vila Vintém, 
na Zona Oeste do Rio. Além 
dele, outras duas pessoas tam-
bém foram detidas.

Segundo a corporação, 
junto com os detidos, os po-
liciais apreenderam 10 grana-
das, uma pistola e munição. 
Eles foram surpreendidos pe-
los agentes na comunidade 
durante a madrugada. Não há 
informações sobre feridos ou 
tiroteios pela manhã.

Em outra ação, policiais 

militares do 41º Batalhão 
(Irajá) também fizeram uma 
operação na comunidade do 
Juramento, em Vicente de 
Carvalho, na manhã desta 
quarta. Já na Baixada Flumi-
nense, PMs do 39° Batalhão 
(Belford Roxo) estavam na 
comunidade do Colejão.

Em Niterói, na Região Me-
tropolitana, agentes do Bata-
lhão de Choque atuavam na 
comunidade da Igrejinha, em 
São Francisco.

Até a última atualização 
desta reportagem, não havia 
informações sobre prisões ou 
apreensões.

Foto: Divulgação
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 manifesto 
da Fede-
ração Na-
cional dos 
A t l e t t a s 
Profissio-
nais de Fu-
tebol (FE-
N A P A F ) 
c o n t o u 
com a gra-

vação de 15 jogadores para um 
texto de aproximadamente 
600 caracteres. Muita gente in-
terpretou que os jogadores po-
sicionaram-se sobre o retorno 
ou não aos treinos e jogos. Des-
te ponto de vista, o manifesto 
é absolutamente ambíguo: "O 
povo brasileiro ama e quer o 
futebol de volta, nós também 
amamos e queremos voltar. 
Nossas famílias precisam de 
nós. Somos todos pelo traba-
lho, mas precisamos pensar na 
saúde de todos nós. Trabalho 
seguro, grandeza da nação."

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
Um pé em cada canoa

O manifesto é explíci-
to e importante no que diz 
respeito ao projeto de lei 
2520/2000 do deputado fe-
deral Arthur Maia (DEM-BA). 
Neste ponto, os jogadores 
tocaram na ferida. Aprovado 
em caráter de urgência, o que 
permite que vá diretamente 
ao plenário sem passar por 
nenhuma comissão em Bra-
sília, o texto retira o artigo da 
lei Pelé que permite aos atle-
tas rescindirem contratos no 
caso de o empregador atrasar 
mais de três meses os depósi-
tos do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).

Também retira o artigo 28 
da lei Pelé, que obriga os clu-
bes a pagar o restante do con-
trato integralmente em caso 
de rescisão unilateral. Pelo 
novo texto, os clubes passam 
a poder pagar 50% dos meses 
restantes dos contratos e em 

parcelas mensais. Ou seja, a 
multa não precisa ser paga 
no ato da rescisão. A nova lei 
que será votada na Câmara 
também permite mexer em 
contratos vigentes.

É disto que os jogadores trata-
ram no manifesto. Explicitamen-
te. O projeto de lei 2520/2000 
prevê o congelamento das par-
celas do Profut. "Mudar as leis 
sem ouvir a gente? Isso não é le-
gal", diz o manifesto.

Por falta de mobilização 
durante décadas, os jogado-

Manifesto dos jogadores é ambíguo 
quanto ao retorno, mas é explícito 
contra projeto de lei de Arthur Maia

Cássio, do Corinthians, e Felipe Melo, do Palmeiras, gravam vídeo para a Fifa

res não entenderam que, in-
felizmente, é legal. Porque 
foi aprovado o regime de 
urgência de maneira como 
mandam os trâmites do Con-
gresso Nacional. Pode não 
ser legal do ponto de vista 
de não ser bom. Mas só está 
dentro da legislação, por-
que nenhum jogador nem 
a federação nacional se ma-
nifestaram antes de chegar 
a este ponto no Congresso. 
O projeto de lei não é bom. 
Não mexe nas raízes dos pro-

blemas do futebol brasileiro. 
Pensa num socorro imediato 
e mexe com direitos dos jo-
gadores, que bem poderiam 
se manifestar antes.

Assim como têm necessi-
dade de serem mais explícitos 
sobre o retorno. São a favor de 
voltar aos treinos? São a favor 
de só voltar a jogar quando 
houver vacina? Um pé em cada 
canoa não serve para nada. 
Todo mundo é a favor de voltar 
com segurança. A pergunta é 
como será este processo.


