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m i n i s t r o 
Celso de 
Mello, do 
S u p r e m o 
T r i b u n a l 
F e d e r a l 
(STF), en-
viou para a 
Procurado-
ria Geral da 

República (PGR) três notícias-
-crime apresentadas por par-
tidos e parlamentares que pe-
dem novos desdobramentos 
na investigação sobre a suposta 
interferência do presidente Jair 
Bolsonaro na Polícia Federal.

Entre as medidas solicitadas 
estão o depoimento do presi-
dente, e a busca e apreensão do 
celular dele e de seu filho, Car-
los Bolsonaro, para perícia.

Em despachos enviados 
nesta quinta-feira (21) à PGR, 
o ministro ressaltou ser dever 
jurídico do Estado promover a 
apuração da "autoria e da ma-
terialidade dos fatos delituosos 
narrados por ‘qualquer pessoa 
do povo’”.

Celso de Mello envia à 
PGR três notícias-crime 

contra Bolsonaro
“A indisponibilidade da pre-

tensão investigatória do Esta-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSTF

O
do impede, pois, que os órgãos 
públicos competentes ignorem 
aquilo que se aponta na “notitia 
criminis”, motivo pelo qual se 
torna imprescindível a apuração 
dos fatos delatados, quaisquer 
que possam ser as pessoas ale-
gadamente envolvidas, ainda 
que se trate de alguém investido 
de autoridade na hierarquia da 
República, independentemente 
do Poder (Legislativo, Executivo 
ou Judiciário) a que tal agente se 
ache vinculado”, escreveu o mi-
nistro do STF.

Os pedidos chegaram ao 
STF logo após o ex-ministro 
da Justiça Sergio Moro deixar 
o governo afirmando que o 
presidente tentou interferir 
na PF e que Bolsonaro buscou 
informações de investigações 
em andamento na Corte.

É praxe que ministros do 
STF enviem esse tipo de ação 
para manifestação da PGR, 
que é responsável por propor 
investigação do presidente 
perante o STF. Celso de Mello 
é relator do inquérito pro-
posto pelo procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
que investiga os fatos narra-
dos por Moro.

Aras já defendeu em outros 
pedidos feitos no mesmo inqué-

Celso de Mello envia à PGR
pedidos de depoimento e de
apreensão do celular de Bolsonaro

Foto: Divulgação

Celso de Mello envia à PGR três notícias-crime contra Bolsonaro

Recém-nomeado “assessor 
especial” de Eduardo Pazuello — 
ministro interino da Saúde —, o 
advogado criminalista Zoser Pla-

ta Bondim Hardman de Araújo já 
defendeu chefes das maiores mi-
lícias do RJ.

- Ricardo Teixeira da Cruz, o 

Assessor especial do Ministério da 
Saúde defendeu chefes de milícias 
do RJ e Salvatore Cacciola

Batman, apontado como chefe da 
milícia Liga da Justiça, preso em 
penitenciária federal, com múlti-
plas acusações de homicídios;

- Wallace de Almeida Pires, 
o Robocop, suspeito de ser 
um dos chefes da milícia da 
Gardênia Azul, executado em 
julho de 2019;

- Daniel Santos Benitez Lopez, 
ex-tenente da PM, condenado pelo 
assassinato da juíza Patrícia Acioli;

- E Salvatore Cacciola, ex-ban-
queiro condenado por gestão 
fraudulenta.

Zoser defendeu ainda Sa-
manta Girão e Roselaine Gi-
rão, respectivamente mulher e 

irmã de Cristiano Girão, suspei-
to de pertencer ao grupo para-
militar de Wallace Pires.

Não está claro o que criminalis-
ta vai fazer no ministério.

O Ministério da Saúde in-
formou apenas que "o cargo 
tem sido ocupado por bacha-
réis em direito".

rito por deputados que a com-
petência para esse tipo de linha 
investigação cabe ao MPF.

Celso de Mello enviou os casos 
para análise da PGR e ressaltou 
que compete ao PGR analisar os 
fatos colocados. Não há prazo para 
Aras decidir sobre os pedidos.

'Boas mãos'
No início da tarde, em uma 

conferência com empresá-

rios, o presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, disse 
que o inquérito está em boas 
mãos, em referência ao cole-
ga Celso de Mello.

. Feliz um país que tem 
Celso de Mello. Ele é a maior 
autoridade moral em car-
go público em nosso país. 
Conhecimento, seriedade, 
correção, conhece de cabeça 
praticamente todas as Cons-

tituições do mundo. É um 
privilégio presidir a Corte 
com uma pessoa com a esta-
tura de Celso de Mello, com 
certeza esse caso está em 
boas mãos”, disse Toffoli.

Ele também elogiou Aras. 
"Tem se mostrado uma pessoa 
correta, com conhecimento, pes-
soa que atua em silêncio, tran-
quila, sem fazer estardalhaço", 
disse Toffoli.

Sábado 23 a Segunga 25 de Maio de 2020
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pós mani-
festação do 
Tribunal de 
Contas do 
Estado do 
Rio de Ja-
neiro (TCE-
-RJ) sobre 
irregularida-
des nos con-
tratos para a 
construção 

de hospitais de campanha para 
enfrentar a pandemia de co-
vid-19 pelo governo do estado, 
a Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) divulgou nesta quinta-
-feira (21) um novo cronograma 
para a abertura das sete unida-
des que estão sendo construídas 
pelo Instituto de Atenção Básica 
e Atenção à Saúde (Iabas).

Segundo a SES, foram impos-
tas datas limites para a entrega 
das unidades pela Organização 
Social Iabas, que vão de 27 de 
maio para o hospital de São Gon-
çalo até 18 de junho para o de Ca-
simiro de Abreu. As unidades do 
Leblon e do Parque dos Atletas, 
construídas e geridas pela Rede 
D’Or, e a do Maracanã, também 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCoronavírus

A
a cargo do Iabas, já estão em fun-
cionamento. O outro hospital de 
campanha na capital, no Riocen-
tro, é gerido pela prefeitura.

Procurado pela reportagem, o 
Iabas disse que não se manifesta-
ria a respeito e que o cronograma 
de abertura deveria ser tratado 
apenas com a SES. No início da 
semana, o instituto informou que 
o atraso na entrega dos hospitais 
ocorreu “por motivos alheios à 
vontade” e que o trabalho vem 
sendo feito “de forma consisten-
te” para evitar novos adiamentos 
e garantir que vidas sejam salvas.

Na ocasião, o cronograma da or-
ganização previa a entrega de todas 
as unidades até a próxima semana.

Tribunal de Contas
Nessa semana, o TCE-RJ apon-

tou a necessidade de “especifica-
ção dos quantitativos unitários e 
os correlatos preços das presta-
ções envolvidas na adequada exe-
cução do seu objeto”. A decisão 
monocrática foi proferida pelo 
Conselheiro-Substituto Christia-
no Lacerda Ghuerren e determi-
nou que a SES altere o contrato 
em acordo com o Iabas.

Inauguração dos hospitais 
de campanha é adiada

 Foto: Divilgação

Segundo a SES, foram impostas datas limites para a entrega das unidades pela Organização Social Iabas

“Ao analisar o contrato 027/2020, 
o Corpo Instrutivo do TCE-RJ verifi-
cou que o Estado do Rio de Janeiro 
optou por uma espécie de contrata-
ção que atribuirá ao Iabas a obriga-
ção de definir, especificar e montar 
toda a estrutura física dos hospitais 
de campanha, além de fornecer to-
dos os equipamentos necessários 
ao atendimento dos pacientes. O 
acordo definido como empreita-
da integral também obrigaria o 
contratado a disponibilizar toda a 
mão de obra necessária ao funcio-
namento da unidade”, informa o 
órgão de fiscalização.

Segundo a análise do TCE-RJ, o 
Iabas não apresentou o plano or-

çamentário detalhado para o valor 
total de R$ 19.899.343,09 para seis 
meses de contrato, sem a indica-
ção dos equipamentos que serão 
disponibilizados nem a quantida-
de e a qualificação dos profissio-
nais que atuarão em cada unidade.

“Entre as nove constatações, 
estão os desenhos e projetos 
utilizados para a montagem das 
unidades de campanha; a planta 
baixa; uma listagem de mate-
riais a serem utilizados na mon-
tagem da estrutura interna; a in-
dicação de quantos leitos serão 
dedicados à UTI e à enfermaria; 
planilha contendo a relação de 
equipamentos a serem disponi-

bilizados em cada tipo de leito, 
considerando UTI e enfermaria; 
a relação de exames a serem 
disponibilizados e a relação de 
equipamentos que reverterão 
para o Estado passando a inte-
grar o patrimônio público após o 
fim da contratação”.

O tribunal deu prazo de 30 dias 
para a SES e o Iabas se manifesta-
rem. O TCE-RJ informou nesta 
quinta-feira (21) que já recebeu do-
cumentos da secretaria de Saúde, 
que ficarão sob sigilo até o conse-
lheiro relator do processo proferir 
seu voto em plenário. As sessões 
do tribunal estão ocorrendo no sis-
tema remoto.

Sábado 23 a Segunga 25 de Maio de 2020

A Prefeitura do Rio iniciou 
nesta sexta-feira (22), o plan-
tio de 18.110 mudas de espé-
cies da Mata Atlântica, em 7,5 
mil metros quadrados na en-
costa da Avenida Niemeyer, 
na Zona Sul do Rio, destruída 
pelo deslizamento de terra e 
pedras ocorrido em abril do 
ano passado. A via, que liga o 
Leblon a São Conrado, na Zona 
Sul, ficou interditada até mar-
ço deste ano.

O reflorestamento, segun-
do a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, é fundamen-
tal para garantir a cobertura 
vegetal da região e prevenir 
novos deslizamentos. O re-
plantio de árvores e de capim 
vai aumentar a capacidade de 
infiltração do solo e diminuir 
a erosão com o impacto direto 
das chuvas.

O trabalho - iniciado an-
tes mesmo do relaxamento 
de medidas para combater o 
coronavírus - vai contar com 
a mão de obra dos morado-

res do Vidigal, pelos próxi-
mos dois meses. E a manu-
tenção para evitar incêndios, 
por exemplo, será realizada 
por dois anos.

A coordenadora da ação, a 
paisagista Sara Botelho, diz que 
esse trabalho é importante para 
a comunidade, já que muitos 
operários estão desempregados 
por causa da pandemia.

O investimento de R$ 360 
mil será pago pelo cumpri-
mento de medidas compen-
satórias, com o pagamento de 
penalidades impostas a em-

presas que causaram algum 
dano ao meio ambiente.

Depois do temporal de abril 
de 2019, que causou desliza-
mento de terras e levou ao fe-
chamento da via ao tráfego de 
veículos, a prefeitura fez 56 in-
tervenções, entre drenagens, 
eliminação de vazamento de 
esgoto e instalação de conten-
ções na encosta. Foram demo-
lidas 34 casas em situação de 
risco e as famílias passaram a 
receber aluguel social. Outras 
17 construções ainda vão ser 
demolidas.

Ala do hospital de campanha do Maracanã é inaugurada, 
mas funcionários denunciam falta de medicamentos

Encosta da Avenida Niemeyer destruída por deslizamento de terra é 
Mais uma parte do hospital 

de campanha do Macaranã, na 
Zona Norte do Rio, foi inaugu-
rada nesta sexta-feira (22). São 
mais 200 leitos – 80 de CTI e 
120 de enfermaria. Mas funcio-
nários denunciam que faltam 
medicamentos importantes. 

Uma funcionária conta que 
chegou para trabalhar e encontrou 
pacientes entubados, sem sedação. 

“Tava em falta de sedação 
porque são muitos pacientes 
entubados e uma grande quan-
tidade de sedação. Tanto propo-
fol já não tinha mais, fentanil já 

não tinha mais. Alguns tinham 
um pouco de midazolam, o que 
ainda dava um pouco de confor-
to. Mas, assim, tá um absurdo, 
um descaso”, criticou.

Ela diz também que parte dos 
profissionais está trabalhando 
sem salário.

“Os profissionais tão fazendo 
o seu máximo pra poder salvar 
as vidas que se têm lá. Tá muito 
complicado trabalhar desse jeito, 
sem salário. Não pagaram a gen-
te até agora. Alguns receberam, 
outros não. Tá muito complicado 
trabalhar dessa forma”, reclama.

Avenida Niemeyer ficou interditada ao trânsito por alguns meses

Foto: Reprodução/ TV Globo

CONCESSÃO DE LICENÇA

STOP ENERGIA E PETRÓLEO LTDA. CNPJ: 
32.697.395/0001-10, torna público que recebeu da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do 
processo n°26/510.388/2018, a LICENÇA MUNICIPAL DE 
INSTALAÇÂO, LMI n. 002029/2020 com validade de 48 me-
ses, vencimento em 05/05/2024, para Posto de Revenda de 
Combustíveis Líquidos com Lavagem, sem GNV, na Estrada 
Vereador Alceu de Carvalho n° 1020 - Vargem Grande - Rio 
de Janeiro - RJ.
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Sábado 23 a Segunga 25 de Maio de 2020

Prefeitura 
de Duque 
de Caxias, 
na Baixada 
Fluminen-
se, infor-
mou nesta 
quinta-fei-
ra (21) que 
vai adotar, 
a partir da 
p r ó x i m a 

segunda-feira (25), um novo 
protocolo para circulação de 
pessoas no município.

Segundo a administração 
do município, as atividades 
comerciais da cidade poderão 
voltar a funcionar, desde que 
sigam normas de higienização 
contra o novo coronavírus.

Determinações
Os comerciantes deverão 

seguir uma série de determina-
ções da Prefeitura, entre elas, 
exigir dos clientes o uso de pro-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
teção facial e fornecer os equipa-
mentos aos funcionários, dispo-
nibilizar álcool em gel, além de 
limitar o atendimento ao público 
a 30% (trinta por cento) da capa-
cidade de lotação.

Ainda segundo a prefeitura, 
a nova determinação ocorre em 
virtude do aumento do número 
de leitos na cidade e da queda 
do número de atendimentos de 
pessoas com sintomas da Co-
vid-19 nas unidades de saúde 
do município.

O decreto contendo essas de-
terminações será publicado nos 
próximos dias. A norma trará, ain-
da, efeitos para a circulação dos 
ônibus municipais. As empresas 
deverão manter 50% da frota na 
rua para atender os cidadãos.

Segunda cidade com
 mais mortes

Caxias é o segundo mu-
nicípio com mais mortes no 

estado, com 167 óbitos, atrás 
apenas da capital, que tem 
2.376. Em relação ao número 
de casos, Duque de Caxias é 
o quarto município do esta-
do, com 1.171.

A Prefeitura de Duque de 
Caxias inaugurou no dia 4 de 
maio o novo Hospital Munici-
pal São José, que é exclusivo 
para atender pacientes diag-
nosticados com o novo coro-
navírus.

Segundo o município, a 
unidade de saúde tem dispo-
níveis, atualmente, mais de 40 
leitos com respiradores.

A prefeitura diz também 
que se prepara, ainda, para 

Duque de Caxias libera
a abertura de comércio da 
próxima segunda-feira

Foto: Reprodução/TV Globo

Ruas movimentadas de Duque de Caxias na segunda-feira

entregar à população, pelo 
menos, 56 leitos de CTI com a 
abertura do 4º andar do Hos-
pital Municipal Dr. Moacyr Ro-
drigues do Carmo.

Ainda segundo a prefeitura, 
outros leitos para tratamento da 
Covid-19 poderão ser utilizados 
também na nova Policlínica, no 
Centro, e na abertura da Materni-
dade de Santa Cruz da Serra.

Reabertura na capital
Em Brasília, o prefeito Mar-

celo Crivella disse que o Rio 
deve ter abertura gradual da 
economia 'nos próximos dias'. 
Ele se reuniu com o presidente 
Jair Bolsonaro, com quem tra-

tou da reabertura do comércio 
e do enfrentamento ao novo 
coronavírus.

"Agora estamos no estudo da 
retomada. Se Deus quiser, nos 
próximos dias já vamos começar 
a reabrir as coisas”, disse Crivella.

De acordo com o líder do exe-
cutivo municipal, a reabertura 
da cidade será possível porque a 
prefeitura comprou respiradores 
da China e abriu novos leitos.

"Rio de Janeiro graças a 
Deus está tendo leitos e en-
frentando essa tragédia. O Rio 
de Janeiro tem respiradores. 
Nós compramos na China 806 
respiradores e já recebemos”, 
comentou Crivella.

Abandono. Essa palavra define a 
situação da saúde de Itaguaí, Região 
Metropolitana do Rio. O município já 
tem 149 casos de covid-19 e 24 mor-
tes causadas pela doença. E como se 
já não bastassem os danos da pande-
mia, a população tem que fazer de 
tudo para não ficar doente, porque 
se isso acontecer estarão entregues à 
própria sorte. Os postos de saúde es-
tão em péssimas condições. O único 
hospital do município está entregue 
as moscas, e a entrega do Hospital de 
Campanha da região ainda não foi 
feita. E quando tudo não podia ficar 
pior, mais um problema: O prefeito 
Charlinho Busatto (MDB) não tem 
dado muito as caras na cidade.

E apesar do sumiço, Charlinho 
estará na reinauguração da Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA), 
que foi fechada em 2016, na próxi-
ma segunda-feira (25). Embora sua 
presença esteja confirmada nessa 
reinauguração, o projeto de reaber-
tura da UPA sequer partiu dele. Pelo 
menos é o que diz o vereador André 
Amorim (PR). André alega que o 
projeto de reabertura da UPA partiu 
dele, e que o prefeito Charlinho tem 
não feito muita coisa pela saúde da 
cidade. O vereador chegou até a mo-
ver uma ação popular que já está no 
Ministério Público, que obriga o pre-
feito a tratar de maneira mais eficaz 
os problemas que assolam a saúde 

Nilópolis registra 244 casos 
e 28 mortes por Covid-19

Caos na saúde de Itaguaí e prefeito sem dar as caras

A Secretaria de Estado de 
Saúde – SES divulgou na tarde 
desta quinta-feira (21), mais um 
boletim com o número de casos 
de Covid-19 em Nilópolis.

O relatório aponta que nas 
últimas 24 horas não foram 
registrados novos casos, po-
rém houve apenas a morte de 
um paciente. Ainda de acordo 
com o boletim, atualmente 
em Nilópolis há 244 casos 
confirmados da doença pro-
vocada pelo novo coronaví-
rus e 28 mortes. Faixa etária 
dos pacientes confirmados 
com a Covid-19:

Até 10 anos – 1 menina
De 10 a 19 anos – 1 menino
De 20 a 29 anos – 18 mulheres 

e 05 homens
De 30 a 39 anos – 48 mulhe-

res e 21 homens
De 40 a 49 anos – 32 mulhe-

res e 34 homens 
De 50 a 59 anos – 20 mulhe-

res e 20 homens
De 60 a 69 anos – 06 mulhe-

res e 12 homens
De 70 a 79 anos – 05 mulhe-

res e 08 homens

Acima de 80 anos – 07 mu-
lheres e 05 homens

Não identificados – 01
Faixa etária dos óbitos por 

Covid-19:
Até 10 anos – 1 menina
De 30 a 39 anos – 01 mulher
De 40 a 49 anos – 02 homens
De 50 a 59 anos – 01 mulher e 

06 homens
De 60 a 69 anos – 02 homens
De 70 a 79 anos – 04 homens
Acima de 80 anos – 04 mu-

lheres e 01 homem
Não identificados – 01 
Até o momento desta edição 

a secretária de Saúde não atuali-
zou esses dados.

É importante destacar que 
o boletim trata apenas dos pa-
cientes atendidos nas unida-
des de saúde do município. No 
Estado Rio já estão computa-
dos 32.089 casos confirmados 
e 3.412 óbitos por coronavírus 
(Covid-19) no estado. Há ainda 
1.095 óbitos em investigação 
e 227 foram descartados. Até o 
momento, entre os casos con-
firmados, 26.843 pacientes se 
recuperaram da doença.

Prefeito da cidade de itaguaí, Charlinho

Foto: Divulgaçãode Itaguaí e dificultam ainda mais o 
combate a Covid-19. Nessa ação po-
pular, que o vereador diz não ter o 
intuito de cassação do mandato de 
Charlinho e sim apenas pedidos de 
providências, constam a solicitação 
de melhorias urgentes no Hospital 
São Francisco, funcionamento 
dos postos de saúde do municí-
pio e a continuidade do projeto do 
Hospital de Campanha no espaço 
do Centro Municipal de Especiali-
dades (CEMES).

Hospital São Francisco em 
péssimas condições

O Hospital São Francisco, o úni-
co de Itaguaí, está em situação de 
calamidade pública. Tetos com go-
teira, leitos e banheiros sujos e até 
mesmo ratos e baratas no meio de 
pacientes e funcionários são situ-
ações normais dentro da unidade 
de saúde. E não é só isso: Pacien-
tes com covid-19 que vão para o 
hospital são atendidos junto com 
pacientes de outras doenças.

 “Depois de mais de 20 ofícios 
dando sugestões ao prefeito de 
como melhorar e buscar soluções. 
Depois da Câmara Municipal con-
vocar por mais de duas vezes a secre-
tária de saúde e o diretor do hospital 
e eles não comparecerem, eu achei 
que a população não tinha mais  
escolha, a não vir a justiça, para que 

a prefeitura e o prefeito se posicio-
nem exclusivamente nesse aspecto 
da ação popular em relação ao que 
está sendo feito e o precisa ser feito 
no combate ao coronavírus”, disse o 
vereador André Amorim em vídeo 
pelas redes sociais.

O polêmico Charlinho
Charlinho acumula episódios 

polêmicos em sua trajetória como 
prefeito de Itaguaí. Ele já teve pedido 
de impeachment protocolado pelo 
menos quatro vezes. O mais recen-
te foi em março deste ano, quando 
Charlinho e o vice-prefeito Aberlardo 
Goulart, foram acusados de nepotis-
mo. Charlinho nomeou sua esposa, 
Andreia Busatto, como secretária de 
Educação, enquanto o vice-prefeito 
nomeou a filha, Érika Goulart, para 
ser secretária de esportes.
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oliciais da 
60ª DP 
( C a m p o s 
E l í s e o s ) 
prenderam 
em flagran-
te, nesta 
quinta-feira, 
quatro mili-
cianos que 
agem em 

Saracuruna, Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. Um deles, 
Vinícius da Conceição Perez, é 
soldado do Exército.

Os outros presos são Denys 
de Lima Santiago, Jhonatan da 
Silva Monteiro e Nilson Barto-
lomeu dos Santos Júnior. Eles 
foram capturados quando es-
tavam extorquindo o comer-
ciante de um bar na Vila Urus-
saí. Um quinto miliciano que 
estava com eles conseguiu fu-
gir pelos fundos de um imóvel 
quando viu os agentes.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDo outro lado

P
De acordo com o delegado 

Uriel Alcântara, titular da 60ª 
DP, os policiais chegaram até o 
bando através de dados de inte-
ligência e atuação de combate 
ao crime organizado.

Ainda segundo Uriel, o grupo 
extorquia moradores de residên-
cias, profissionais liberais, donos 
de pequenos comércios, empresas 
de grande porte, comércio de gás, 
água, Internet e até centros espíri-
tas localizados na região. As taxas 
irregulares eram pagas semanal, 
quinzenal ou mensalmente.

O bando foi encontrado 
com dois carros que usam 
para praticar as extorsões. Um 
dos veículos, um Fiat Punto, 
é um automóvel clonado que 
foi roubado em março deste 
ano no Recreio dos Bandeiran-
tes, na Zona Oeste da capital.

Os policiais também encon-
traram, com um dos milicianos, 
um revólver com munições, 

roubado de um vigilante du-
rante um assalto ao centro de 
distribuição da Lojas America-
nas em Seropédica em 2018.

Os quatro também estavam 
com um carregador de pistola, 
toucas ninjas, cinto tático, col-
dres, celulares, além de um ca-
derno com anotações sobre o 
dinheiro recolhido nas extorsões. 

Todos eles vão responder 
pelos crimes de constituição de 

Militar do Exército é 
preso por fazer parte 
de milícia na Baixada

Foto:  Divulgação / Polícia Civil

Bando estava extorquindo o comerciante de um bar quando foi capturado 

milícia privada, receptação e porte 
ilegal de arma de fogo.

"A 60ª DP deixa à disposição da 
população o telefone 21-98596-
7244 (WhatsApp), ressaltando a 
importância da colaboração com 
informações e denúncias, garan-
tindo-se o total anonimato", o dele-
gado destaca.

Procurado pelo DIA, sobre a 
prisão do militar do Exército, o 
Comando Militar do Leste (CML) 

disse que está colaborando com 
as investigações, para a apuração 
dos fatos.

"Cabe reiterar que o Exército 
Brasileiro não compactua com 
qualquer tipo de conduta ilícita 
por parte de seus integrantes, repu-
diando veementemente atitudes e 
comportamentos em conflito com 
a lei, com os valores militares ou 
com a ética castrense", a entidade 
acrescentou, em nota.

Um jovem, identificado como 
Rodrigo Cerqueira de 19 anos, foi 
morto na tarde desta quinta-feira 
(21) durante uma operação policial 
no Morro da Providência, Região 
Central do Rio. De acordo com 
relatos de integrantes do Pré-Ves-
tibular Machado de Assis, a ação 
aconteceu quando os voluntários 
começavam a distribuir cestas bá-
sicas na comunidade. 

Segundo relatos de moradores, 
Rodrigo trabalhava em uma bar-
raca quando foi atingido pelo dis-
paro. A Polícia Militar, no entanto, 
informou que equipes da Unidade 
de Polícia Pacificadora (UPP) Pro-
vidência realizavam policiamento 
pela Rua Rivadavia Correa, no San-
to Cristo, quando criminosos ar-
mados atiraram contra os policiais 
e houve confronto.

"Um suspeito foi atingido e so-
corrido ao Hospital Municipal Sou-
za Aguiar, onde não resistiu aos 
ferimentos. Com ele foram apre-
endidas uma pistola calibre 9 mm, 
um carregador municiado e entor-
pecentes a serem contabilizados", 
disse a corporação, em nota. 

De acordo com a Polícia Militar, 
durante o socorro, moradores ten-

taram atacar os policiais e "foi neces-
sário uso de armamento de menor 
potencial ofensivo para dispersar o 
grupo". A Delegacia de Homicídios 
da Capital foi acionada para a ocor-
rência. Até o momento, a Polícia Ci-
vil não comentou sobre o caso. 

Morte na Cidade de Deus
João Vitor Gomes da Rocha 

foi morto durante uma opera-
ção conjunta da Polícia Militar 
com a Polícia Civil, na noite 
desta quarta-feira, na Cidade 
de Deus. Segundo a polícia, ele 
fazia parte de uma quadrilha 
especializada em sequestro-re-
lâmpago que age nas imedia-
ções do bairro da Zona Oeste do 
Rio. A mãe do jovem, no entan-
to, nega a versão.

João Vitor faria 19 anos no pró-
ximo dia 6 e morreu depois que foi 
baleado durante a operação, que 
aconteceu na localidade conhecida 
como Pantanal. Na ocasião, volun-
tários do Movimento Frente CDD 
distribuíam 200 cestas básicas 
para moradores da comunidade.

Morte em Acari
Familiares denunciam que Iago 

César Gonzaga, de 21 anos, foi tor-
turado e morto por policiais mili-

tares durante uma operação na co-
munidade de Acari, na Zona Norte 
do Rio, nesta segunda-feira (18). 
Em entrevista ao RJTV2 nesta ter-
ça-feira, a tia do jovem contou que 
militares teriam sufocado o rapaz 
com um plástico e sumido com o 
corpo após o crime.

"Todo mundo diz que ele foi tor-
turado a faca, sufocado com saco 
plástico, enrolado no lençol, jogado 
na 'caçapa' do carro e retirado da co-
munidade", disse a tia.

Morte em São Gonçalo 
João Pedro Matos Pinto, de 14 

anos, estava brincando no quintal 
de casa, quando bandidos pula-
ram o muro e policiais foram atrás 
atirando. Ele foi baleado e colocado 
em um helicóptero da Polícia Civil 
durante uma operação na Praia da 
Luz, na Ilha de Itaoca, no Comple-
xo do Salgueiro, em São Gonçalo, 
Região Metropolitana do estado 
nesta segunda-feira.

O caso mobilizou o Twitter para 
conseguir informações sobre o pa-
radeiro do adolescente. Na manhã 
de terça-feira, os familiares de João 
Pedro foram informados que o cor-
po do menino estava no Instituto 
Médico Legal (IML) de Tribobó.

Alerj discute suspensão de operações policiais 
em comunidades durante isolamento social

Jovem é morto no Morro da Providência 
durante distribuição de cesta básica

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) discute na próxima 
segunda-feira um projeto de lei que 
determina a suspensão de opera-
ções policiais nas comunidades 
e periferias do Estado do Rio de 
Janeiro durante o período de isola-
mento social. A reunião está marca-
da para às 10h.

A suspensão das operações poli-
ciais se refere às ações táticas da po-
lítica de segurança, não abrangen-
do o atendimento à população em 
geral, por solicitação do serviço de 
chamada ou registro de ocorrência.

A discussão do projeto ocorre na 
esteira de uma série ações que cul-
minaram em mortes de jovens em 
favelas nesta semana.

O projeto de autoria da deputa-
da estadual Dani Monteiro (Psol) 

traz na justificativa que "o que as 
moradoras e moradores de fave-
las e periferias necessitam neste 
momento é que o Estado entre 
nesses territórios com auxílio 
emergencial financeiro, cestas bá-
sicas, insumos para a rede pública 
de saúde, água potável, sanitiza-
ção das ruas e vielas, gás, enfim, 
proteção e seguridade social".

Nesta quinta-feira, uma opera-
ção da UPP da Providência no Cen-
tro do Rio resultou na morte de um 
jovem de 19 anos. A ação também 
interrompeu uma ação de distri-
buição de cestas básicas. Rodrigo 
Cerqueira cursava o segundo ano 
do Ensino Médio. A Polícia Militar 
diz que ele era suspeito e estava 
armado. A mãe do estudante nega 
e diz que o filho nunca teve envol-
vimento com criminalidade. 

Moradores tomam iniciativas de conscientização sobre a pandemia da Covid-19

Foto: Divulgação
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com

uas lindas 
transexuais 
t r o c a r a m 
farpas pelas 
redes so-
ciais, tudo 
por causa 
do título de 
quem posou 
nua pós Ro-

berta Close que quebrou tabus 
ao estampar a revista playboy 
na década de 90.  Ariadna 
Arantes que participou do Big 
Brother Brasil 11 e Sâmella 
Vinter, ambas posaram para 
playboy, a primeira no Brasil e 
a segunda em Portugal. 

Anda circulando na in-
ternet um áudio de Sâmella 
Vinter falando de Ariadna 
Arantes, o conteúdo é claro 
e objetivo quando diz que 
ela foi a segunda mulher 
trans a posar para revista 
playboy, o que não é verdade 
e de conhecimento público 
que a ex-bbb assim que saiu 
do confinamento recebeu o 
convite da revista para po-
sar como veio ao mundo em 
2011. E Sâmella Vintter foi a 
segunda mulher trans a po-
sar para revista sexy. 

Em entrevista ao canal 
Lisa, Leve e Solta da jornalis-
ta Lisa Gomes, Sâmella Vinter 

assume que o áudio vaza-
do é dela, mas que não tem 
nada contra Ariadna Aran-
tes, "Nunca tive nada contra 
ela e assumo o que falei e 
o erro que cometi. Tive um 
momento de euforia após o 
meu áudio ter vazado. Man-
dei para uma pessoa da mi-
nha cidade e vazou chegan-
do até a ela" diz. 

Indignada, Ariadna foi as 
redes sociais mostrar que Sâ-
mella Vinter a procurou para 
tentar uma aproximação, mas 
não levou muito a frente a 
"amizade". Ainda no vídeo a 
ex-bbb exibiu parte do áudio 

A apresentadora de 
TV e rádio e empresária 
Michelle Pandora está 
se preparando para rea-
lizar a primeira live in-
ternacional da carreira 
em parceria com a Rede 
Conexão Mulher. A bela 
resolveu reunir todos os 
principais pontos que 
alavancaram sua traje-
tória empreendedora e 
artística a fim de inspi-
rar outras mulheres a 
trilharem os seus cami-
nhos, e, principalmen-
te, conquistarem a tão 
sonhada independência 
financeira.

Michelle já atuou em 
emissoras como Alte-
rosa (afiliada do SBT) 
e Band, e, na adoles-
cência, tinha paixão 
pela música, tendo se 
apresentado em vários 
festivais, mas foi em 
Psicologia e Teatro que 
se licenciou, e agora se 
lança como CEO de uma 
agência de comunicação 
brasileira que está em 
expansão em Portugal.

“Estou muito feliz de 
estar levando um pouco 
da minha história para 
meu povo brasileiro e 
para o povo de Portugal 
pois se trata de um país 
que admiro e gosto mui-

D
"Gorda e prostituta! Eu falei isso da Ex-BBB 
Ariadna e não da Roberta Close" diz Sâmella Vinter 

Michelle Pandora estreia sua 
primeira live internacional em 
parceria com Rede Conexão Mulher

onde diz que possivelmente 
Sâmella estaria se referindo a 
Roberta Close a chamando de  
gorda e que estaria se prosti-
tuindo na Suíça. 

 Na entrevista, Sâmella Vin-
ter confirma que falou e que 
estava se referindo a  ex-bbb, 
"Eu estava falando da Ariad-
na, em momento algum eu me 
referi a Roberta Close".  A jor-
nalista então questiona se ela 
teria informações que Ariadna 
Arantes vive da prostituição, 
"Não tenho informação que ela 
se prostitui fora do país, eu não 
escondo a minha vida e sigo na 
prostituição" revela. 

Foto: Divulgação/Assessoria

Thiago Santanna

 Foto: Divulgação/assessoria 

O ex-namorado da in-
fluencer Sthefane Matos, se 
pronunciou nesta segunda-
-feira(18), em sua conta do Ins-
tagram, após ter sido acusado 
por alguns internautas, que o 
apontaram como suposto res-
ponsável pelo vazamento de 
um vídeo íntimo de sua ex.

As acusações contra o in-
f luenciador veio após Sthe-
fane ter div ulgado que ela 
teve sua conta do ICloud 
(arquivos pessoais),  invadi-
da por uma pessoa, no dia 
5 de abril  às 04:15h, depois 
de horas,  no mesmo dia às 
19:04h, tentou um novo 

acesso com a localização 
próxima ao bairro de Itapuã, 
em Salvador.

No v ídeo Abner diz reunir 
milhares de prints e que irá 
abrir um processo coletivo 
contra quem o acusou sem 
provas.  Xiiii . . .  fogo no par-
quinho! 

Ex namorado da influencer que teve vídeo 
íntimo vazado se pronuncia após acusações 

Foto: Divulgação/Instagram 

to, e essa oportunidade de 
unir dois públicos que tan-
to tenho afeto, é única. Meu 
trabalho é minha vida, meu 
amor e minha paixão e poder 
atingir mais pessoas com o 
que você realmente acredi-
ta é uma verdadeira benção. 
Compartilhar é aprender, 
então será um momento 
de muito aprendizado tam-
bém”, afirma a empresária.

O bate papo empreen-
dedor intitulado “Universo 
Feminino: como criar suas 
próprias oportunidades” 
acontece nesta quarta-feira 
(20), a partir das 17h (horário 
de brasília) e 21h (horário de 
portugal), no perfil oficial da 
apresentadora.
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o confli-
to de de-
c l a ra ç õ e s 
p r o t a g o -
n i z a d o 
pelos ór-
gãos res-
ponsáveis 
do Rio de 
J a n e i r o , 
foi a vez 

de Fernando Ferry, novo se-
cretário estadual de saúde, 
dar sua opinião. Embora re-
presente o governo do esta-
do, Ferry, que está há apenas 
quatro dias no cargo, foi na 
contramão do governador 
Wilson Witzel e deu razão à 
prefeitura do Rio, que ainda 
não autorizou o retorno aos 
treinamentos.

- A comissão técnica da 
prefeitura, formada por vá-
rios médicos, da qual faço 
parte, aconselhou o prefeito 
a não liberar os treinamen-
tos por enquanto. A curva 
está mudando, temos que 
esperar para ver o que acon-
tece. A situação deve ser 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOpinião

N
avaliada semana a semana, 
mas por enquanto os clubes 
precisam esperar - afirmou 
nesta quinta-feira o secretá-
rio, na live do perfil do verea-
dor Felipe Michel.

Fernando Ferry, que subs-
tituiu Edmar Santos no car-
go de secretário estadual de 
Saúde, faz parte da comissão 
técnica formada pelo prefeito 
Marcelo Crivella. Além dele, 
participam a secretária mu-
nicipal da Saúde, Ana Beatriz 
Busch; o presidente do Con-
selho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro, 
Sylvio Provenzano; os infec-
tologistas Rafael Galliez e 
Celso Ramos Filho, da UFRJ; 
e o virologista Amilcar Tanu-
re, também da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

- A Ferj mostrou plano 
para poder voltar aos trei-
nos. Mas qual o problema de 
todo plano? Chama-se ser 
humano. Sempre vai ter um 
desgraçado que vai sair fora 
do planejamento. No papel 
é muito bonito, o proble-

ma é operacionalizar. Neste 
momento nós não podemos 
liberar o treinamento. Es-
tão com medo dos atletas 
perderem sua condição fí-
sica. Mas isso seria exemplo 
ruim. Se o futebol pode, por 
que a luta não pode, o judô? 
O teste negativo não quer 
dizer nada. Não é garantia - 
disse Ferry.

Mais cedo nesta quinta-fei-
ra, em entrevista à "CNN", o 
governador Wilson Witzel de-
positou nos clubes a respon-
sabilidade de retomar ou não 
os treinos.

- Quero esclarecer que não 
sou contra os treinos aconte-
cerem. O que eu disse que sou 
contra é que aconteçam sem 
preocupação por parte dos di-
rigentes para preservar o atle-
ta, que fica exposto. A respon-
sabilidade é dos dirigentes 
e não do estado, ao assumir 
essa responsabilidade - expli-
cou ele - disse Witzel.

Enquanto isso, o Flamen-
go ignora as determinação 
da prefeitura do Rio e treina 
normalmente (é claro, seguin-
do as orientações de segu-
rança previstas no protocolo 
da Ferj) no Ninho do Urubu 
desde a última terça-feira. E 
pretende seguir com a progra-
mação de treinamentos nos 
próximos dias.

Novo secretário estadual de
Saúde diz que “clubes devem
esperar para voltar aos treinos”

Fernando Ferry, secretário estadual de saúde, em live com o vereador Felipe Michel


