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ex-diretor-
-geral da 
Polícia Fe-
deral (PF) 
M a u r í c i o 
V a l e i x o 
chegou à 
s u p e r i n -
tendência 
da corpo-
ração, em 

Curitiba, para prestar depoi-
mento por volta das 9h50 des-
ta segunda-feira (11).

Ele foi ouvido pelos investi-
gadores que atuam no inqué-
rito que apura suposta inter-
ferência política do presidente 
Jair Bolsonaro na PF.

O inquérito foi aberto pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), com autorização 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), depois que o ex-minis-
tro da Justiça Sergio Moro pe-
diu demissão do cargo, no fim 
de abril — o caso está sob rela-
toria de Celso de Mello.

O inquérito vai investigar 
se as acusações de Moro são 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigação

O
verdadeiras — ele disse ter sido 
pressionado por Bolsonaro a 
fazer mudanças na cúpula da 
PF. Se não forem, o ex-ministro 
poderá responder na Justiça 
por denunciação caluniosa e 
crimes contra a honra.

Valeixo foi ouvido por ter 
sido citado por Moro em de-
poimento, também à PF, no dia 
2 de maio. No dia 24 de abril, 
após Bolsonaro exonerar Valei-
xo, Moro deixou o cargo alegan-
do que não via motivo razoável 
para a troca no comando da PF.

No lugar de Valeixo, e contra-
riando o então ministro Moro, o 
presidente indicou Alexandre 
Ramagem, amigo da família 
Bolsonaro. A nomeação de Ra-
magem, entretanto, foi barrada 
pelo ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF.

Na terça-feira (12), às 15h, se-
rão ouvidos, no Palácio do Pla-
nalto, os ministros Walter Bra-
ga Netto (Casa Civil), Augusto 
Heleno (Gabinete de Segurança 
Institucional) e Luiz Eduardo 
Ramos (Secretaria de Governo).

Ex-chefe da PF depõe em 
inquérito sobre acusações
de Moro a Bolsonaro

 Foto: Divulgação

Ex-diretor-geral da Polícia Federal (PF) Maurício Valeixo 

A equipe do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
está preocupada com as 
pressões que estão sendo fei-
tas por ministros de outras 
pastas para que o presidente 
Jair Bolsonaro mantenha a 
permissão de reajuste sala-
rial a servidores no projeto 
de ajuda financeira da União 
a estados e municípios.

O texto inicialmente previa 

o congelamento dos salários 
até dezembro de 2021, como 
uma contrapartida ao dinhei-
ro que a União enviará para 
ajudar estados e municípios 
na crise do coronavírus. Mas, 
durante a tramitação no Con-
gresso, deputados e senadores 
listaram categorias que seriam 
excluídas da regra.

Depois de uma conversa 
reservada com Paulo Gue-

Equipe de Guedes vê pressão 
de outras pastas para Bolsonaro 
liberar reajuste para servidores

des, o presidente disse a ele 
que vetaria integralmente 
o trecho que estabelece as 
categorias que poderão ter 
aumento. Com isso, a União 
pode fazer uma economia 
no pagamento de salários de 
cerca de R$ 130 bilhões.

Na conversa, Bolsonaro teria 
afirmado a Guedes que ou veta-
va todas as exclusões ou man-
tinha tudo como foi aprovado 
no Congresso. Em seguida, 
concordando com seu minis-
tro da Economia, o presidente 
garantiu que vetaria tudo.

Nos últimos dias, porém, a 

equipe econômica foi informada 
de que alguns ministros estão ten-
tando convencer o presidente a 
manter a exclusão de pelo menos 
algumas categorias, como as que 
têm atuação direta no combate ao 
coronavírus, e também policiais.

Se isso acontecer, a avaliação 
no Ministério da Economia é 
que seria uma "péssima men-
sagem" para os agentes econô-
micos, na direção contrária do 
que o próprio presidente da 
República já disse, que segue a 
cartilha, na área econômica, do 
seu posto Ipiranga, o ministro 
Paulo Guedes.

Bolsonaro deve sancionar o 
projeto de socorro a estados e 
municípios entre esta segunda-
-feira (11) e a terça-feira (12).

Com as mudanças realizadas 
por deputados e senadores, a eco-
nomia, que poderia ser de R$ 130 
bilhões, cairia para R$ 43 bilhões.

Um eventual veto presiden-
cial não deve ser analisado 
no curto prazo. O presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), já disse que não 
colocaria a decisão do presi-
dente em votação durante o 
período de enfrentamento da 
crise do coronavírus.

 Vídeo de reunião 
com Bolsonaro

Os investigadores estão na 
expectativa da entrega do vídeo 
da reunião em que Bolsonaro 
teria falado na interferência po-
lítica na PF, o que corroboraria a 
declaração de Moro.

No sábado (9), o STF per-
mitiu que o Procurador-Geral 
da República, Augusto Aras; a 
delegada da Polícia Federal res-
ponsável pelo caso, Christiane 
Corrêa Machado; e o Advogado-
-Geral da União tenham acesso à 

gravação da reunião citada pelo 
ex-ministro da Justiça.

Na decisão, o ministro Celso 
de Mello disse que a o material 
será exibido uma única vez, em 
Brasília, em uma data a ser defi-
nida por Machado.

Celso de Mello ressaltou ainda 
que o sigilo pontual e temporário 
continua e que o material está la-
crado e protegido dentro do gabi-
nete dele. O decano da Corte infor-
mou também que vai decidir "em 
momento oportuno sobre a divul-
gação total ou parcial" da reunião.

Segundo informações, o 
Planalto teme a divulgação 
do vídeo por ser, além de uma 
prova, algo “constrangedor” 
para o presidente.

Segundo fontes ouvidas por 
Sadi, na reunião foram tratados 
temas que vão além da inter-
ferência política na PF, o que 
exporia ainda mais a maneira 
como presidente se porta pe-
rante o combate ao coronavírus, 
minimizando os efeitos da pan-
demia. Isso geraria exposição 
negativa para o governo federal.



Terça-Feira 12 de Maio de 2020 

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

p r e f e i t o 
M a r c e l o 
C r i v e l l a 
anunciou, 
em entre-
vista cole-
tiva na ma-
nhã desta 
s e g u n d a -
-feira, que 
vai proibir 
a circulação 

de carros particulares e de pes-
soas nos centros comerciais 
dos seguintes bairros: Santa 
Cruz, Guaratiba, Realengo, 
Freguesia e Taquara, na Zona 
Oeste; Tijuca, Grajaú, Méier, 
Pavuna, Cascadura e Madu-
reira, na Zona Norte. A medida 
será publicada em decreto.

A barreira nesses locais será 
feita por agentes de segurança 
para impedir a circulação de 
automóveis e pedestres, mes-
ma estratégia adotada nos 
calçadões de Campo Grande e 
Bangu na semana passada. No 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQuarentena

O
caso dos carros, apenas mora-
dores poderão transitar. A me-
dida será válida a partir desta 
terça-feira e vai durar por sete 
dias. "As medidas que estamos 
tomando são em função do 
aumento na curva que foi veri-
ficado. As medidas basicamen-
te são: vamos ampliar nossas 
interrupções nos centros de 
comércio. Os centros de Santa 
Cruz e Madureira; Jacarepaguá, 
na área de Freguesia e Taquara; 
na Tijuca, Praça Saens Peña; 
no Grajaú, a Praça Verdun; na 
Pavuna, aquela área que vai 
para São João de Meriti; e a 
área central de Cascadura", 
detalhou Crivella. 

"Nós verificamos na curva 
que nos baliza de que tivemos 
um aumento de casos agora 
nesse início de maio. Alguns 
acham que teria sido pelo fe-
riado de 1º de maio, em que as 
pessoa saíram de casa e tiraram 
feriado também da máscara, da 
quarentena", afirmou.

O prefeito também decre-
tou o fechamento de bares, 
lanchonetes e restaurantes, 
medida que já estava anun-
ciada, mas terá maior fiscali-
zação. "Fica proibida a aber-
tura dos bares, lanchonetes e 
restaurantes. Podem funcio-
nar apenas com porta fecha-
da. Não pode ter cadeira na 
calçada, consumo no local", 
disse Crivella. As apostas nas 
casas lotéricas também estão 
proibidas, para evitar aglo-
merações principalmente 
de pessoas idosas. "Estamos 
proibindo as apostas nas lo-
terias. Lotéricas funcionam 
dando benefício, receben-
do contas, mas sem apostas. 
Quem fizer aposta, pode fa-
zer via Internet".

Veja as medidas 
restritivas da prefeitura:

- Proibição do "acesso de ve-
ículos particulares de não mo-
radores às regiões centrais dos 
seguintes bairros, além de aos 
respectivos calçadões: Santa 
Cruz, Freguesia Jacarepaguá, 
Taquara Jacarepaguá, Realengo 
e Guaratiba na Zona Oeste; Ti-
juca - Praça Saens Pena, Grajaú, 
Pavuna, Cascadura, Madureira e 
Méier, na Zona Norte".

Confira restrições de circulação 
anunciadas por Crivella em 
bairros das Zonas Norte e Oeste

 Foto: ESTEFAN RADOVICZ

Crivella anuncia medidas restritivas

- Proibição da "realização de 
apostas presenciais em agências 
lotéricas".

- Veto do "estacionamen-
tos de veículos particulares 
na orla marítima da Cidade, 
entre as praias do Leme e a 
do Pontão, exceto para os ve-
ículos de proprietários que 
residam nas proximidades".

- Proibição do "funcionamen-

to de bares (até então, podiam 
abrir para delivery)".

- Proibição da "abertura de 
todo o comércio nas comunida-
des da Cidade, com exceção de 
supermercados e farmácias".

- Proibição da "realização de 
obras, com exceção das emer-
genciais, assim entendidas as 
imprescindíveis ao bom funcio-
namento das instalações".

 Com o acúmulo de mor-
tes causadas pelo novo co-
ronavírus no estado do Rio, 
municípios decidiram aderir 
ao fechamento total de ativi-
dades. Nesta segunda-feira, 
o governador Wilson Witzel 
determinou que a PM irá au-
xiliar as prefeituras que deci-
direm decretar o lockdown. O 
decreto prorrogando medidas 
restritivas no estado até o dia 
31 de maio será publicado no 
Diário Oficial.

Segundo a decisão, poli-
ciais militares e agentes da 
Operação Segurança Presente 
poderão ser acionados para 
apoiar ações de bloqueio nas 
vias desses municípios. A me-
dida que será publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
desta segunda-feira, também 
recomenda que prefeitos re-
alizem em seus municípios 
alguma forma de lockdown, 
como forma de isolamento so-
cial, com o objetivo de evitar a 
proliferação da doença.

"Determinei ao Secretá-
rio da PM que os coman-
dantes dos batalhões se re-
únam com os prefeitos das 
cidades onde o isolamento 
social não está sendo cum-
prido e apoiem as ações de 
bloqueio das ruas de maior 
movimentação. Seguimos 
no enfrentamento ao co-
vid-19", disse Witzel.

De acordo com o decre-
to, ficam mantidas ainda 
medidas como o fecha-
mento de escolas públicas 
e privadas, creches e insti-
tuições de ensino superior 
e, ainda, a suspensão da 
realização de eventos es-
portivos, culturais, shows, 
feiras científicas, entre 
outros, em local aberto ou 
fechado. Também segue 
suspenso o funcionamento 
de cinemas, teatros e afins. 
Academias, centros de la-
zer e esportivos e shoppin-
gs também devem perma-
necer fechados.

A recomendação para que 
a população não frequente 
praias, lagoas, rios e piscinas pú-
blicas e clubes segue válida para 
todo o estado. Entre as determi-
nações, foi incluída ainda a sus-
pensão de obras não emergen-
ciais em imóveis residenciais e 
comerciais, ficando garantida a 
possibilidade de suspender os 
contratos de prestação de servi-
ços, sem multa ou juros.

Somente serviços essen-
ciais devem permanecer 
funcionando, porém de-
vem seguir com todas as 
medidas de segurança para 
evitar aglomerações, além 
do cumprimento do distan-
ciamento entre as pessoas.

Em caso de descumpri-
mento das medidas previs-
tas, as autoridades compe-
tentes deverão apurar as 
eventuais práticas de infra-
ções administrativas e crimes 
previstos. Os demais tipos de 
comércio terão que realizar 
atendimento em domicílio.

Hospital de campanha do Parque dos Atletas é 
inaugurado com 80 dos 200 leitos previstos

Municípios que decretarem lockdown terão 
apoio da Polícia Militar, determina Witzel O hospital de campanha do Parque 

dos Atletas, na Zona Oeste do Rio, foi 
inaugurado nesta segunda-feira. Inicial-
mente a unidade terá 80 dos 200 leitos 
projetados, sendo 40 de UTI e outros 40 
de enfermaria. O hospital receberá os pri-
meiros pacientes ainda hoje. 

A previsão é que ao longo desta se-
mana, 100 leitos da unidade estejam 
funcionando, até sua totalidade no dia 
22. O governo do estado informou que 
a unidade será ocupada de forma grada-
tiva, seguindo protocolo e preservando 
profissionais de saúde.

Esse é o terceiro hospital de cam-
panha do governo do estado inau-
gurado por causa da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19). Além 
dele, as unidades do Leblon e do 
Maracanã estão em funcionamen-
to, além do hospital do Riocentro, 
de responsabilidade da prefeitura.

"Será mais um importante passo 
que daremos na luta contra esta terrível 
doença. A unidade vai ampliar a oferta 
de atendimento à população neste mo-
mento em que a pandemia avança", afir-
mou o governador Wilson Witzel (PSC).

O hospital do Parque dos Atletas vai 
funcionar durante quatro meses, com 
expectativa de atender mais de 2 mil 
pessoas. A Rede D'Or está à frente da 

gestão da unidade, que conta com res-
piradores e monitores cardíacos, assim 
como tomógrafo digital, ultrassom, eco-
cardiógrafo e análises clínicas.

"Nos últimos dois meses, abrimos 
1.049 leitos exclusivos para o tratamen-
to de coronavírus, sendo 526 de UTIs. 
Estamos fazendo de tudo para prestar 
assistência à população de maneira ade-
quada", ressaltou o secretário estadual 
de Saúde, Edmar Santos.

Até o fim do mês, com seus oitos hos-
pitais de campanha em funcionamento, 
o governo do estado prevê 2 mil leitos 
abertos na capital, Região Metropolitana 
e interior do estado.

MARACANÃ E LAGOA
Na noite de sábado, o hospital do Ma-

racanã, na Zona Norte do Rio, começou 
a receber os primeiros pacientes. A uni-
dade funciona, neste momento, com ca-
pacidade para 170 leitos, 50 deles de UTI. 
Os outros 230 serão abertos ao longo 
desta semana. Ao todo, dos 400 leitos, 
160 serão de UTI.

Já o hospital Lagoa-Barra, no Leblon, 
Zona Sul, foi inaugurado no fim de abril, 
e atualmente tem 101 pacientes interna-
dos, 70 em leitos de UTI. Nesta segunda, 
a unidade passará a oferecer 200 leitos, 
sua capacidade máxima. A Rede D'Or 
também está à frente de sua gestão.



ais uma 
fase da 
campanha 
n a c i o n a l 
de vacina-
ção contra 
a gripe se 
inicia. Nes-
te terceiro 
momento, 
d i v i d i d o 

em duas partes, serão vaci-
nadas inicialmente crianças 
com idade entre seis meses 
e seis anos, gestantes, mães 
no período pós-parto até 45 
dias e pessoas com defici-
ência. E a partir do dia 18 de 
maio, pessoas com 55 anos 
ou mais e professores das 
redes pública e privada. Em 
tempos de covid-19, a imuni-
zação contra o vírus influen-
za é importante para auxi-
liar profissionais de saúde 
na exclusão do diagnóstico 
para coronavírus, já que os 
sintomas são parecidos. E a 
população na Baixada Flu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCampanha

M
minense tem, em sua maio-
ria, contribuído.

Após duas fases com foco 
especialmente aos maiores 
de 60 anos e profissionais 
de saúde, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil 
de Duque de Caxias já imu-
nizou 114.863, correspon-
dente a 45,67% do público 
total. Com 87.127 idosos va-
cinados, o município garan-
te que alcançou 99,7% dessa 
parcela da população.

Em Magé, a meta da cam-
panha direcionada às pesso-
as com mais de 60 anos tam-
bém foi batida. Com 30.048 
idosos vacinados o municí-
pio passou da expectativa 
dos 25.019 nessa faixa etária 
e explica em nota: "Isso ocor-
re porque idosos de cidades 
vizinhas vão aos postos de 
fronteira que são mais pró-
ximos, e o cálculo da meta é 
baseado nos dados do Censo 
que foi realizado pela últi-
ma vez em 2010, logo exis-

te essa diferença", disse a 
prefeitura, que imunizou ao 
todo 64.439 pessoas.

A mesma situação aconte-
ceu em Itaguaí, que tem apro-
ximadamente 10.732 idosos, 
segundo a assessoria de im-
prensa. Entretanto, o municí-
pio já forneceu 13.951 doses da 
vacina para pessoas acima de 
60 anos, já que alguns morado-
res de Mangaratiba, Seropédi-
ca e Santa Cruz se deslocaram 
para algum posto de Itaguaí.

Municípios da Baixada 
divulgam números de 
vacinados contra a gripe

Foto: Divulgação

Queimados encerrou a segunda fase da campanha contra a gripe e continuará com 17 pontos de imunização para o novo público-alvo

Em Nova Iguaçu, desde o início 
da campanha, em 23 de março, até 
a última sexta-feira, 156.467 pes-
soas haviam sido vacinadas, sen-
do 87.203 idosos. Já São João de 
Meriti informou que 60.952 doses 
foram ministradas, sendo 46.887 
para acima de 60 anos e 8.864 para 
trabalhadores da área de saúde.

Nilópolis aplicou 34.600 vaci-
nas, sendo 16.117 para idosos, en-
quanto Mesquita imunizou 28.743 
pessoas (20.712 acima de 60 anos) 
e Paracambi 8.354 (6.045).

Já Queimados ainda não fe-
chou os números da segunda 
fase, mas diz que, na primei-
ra, já havia batido a meta para 
idosos, com 13.199 doses apli-
cadas, totalizando 99,7% do 
público-alvo. Além disso, 2.778 
trabalhadores da área de saúde 
também foram vacinados.

Vale lembrar que pessoas do 
público-alvo da primeira e segun-
das fases da campanha que ainda 
não se imunizaram podem ir aos 
postos de saúde receber a vacina.

A Prefeitura de Nova Igua-
çu reabriu a Unidade de Pronto 
Atendimento 24 Horas Arquiteta 
Patrícia Marinho, no bairro Jar-
dim Guandu, nesta segunda-feira 
(11). A unidade passou por obras 
para atender as adequações exigi-
das pelo Ministério da Saúde para 
ser classificada como UPA. Após a 

reabertura, a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SEMUS) irá solici-
tar ao órgão federal nova habili-
tação e qualificação da unidade.

A nova UPA Patrícia Marinho 
contará com cinco leitos de pedia-
tria, cinco na Sala Amarela, três na 
Sala Vermelha (todos com respira-
dores) e dois leitos de precaução 

Prefeitura de Duque de Caxias 
declara luto oficial no município

Prefeitura de Nova Iguaçu reabre 
a UPA Patrícia Marinho É com extremo pesar que 

a Prefeitura de Duque de 
Caxias declara luto oficial de 
três dias na cidade, em virtu-
de do falecimento do querido 
e talentoso Jesus Chediak, 
que partiu nesta sexta-feira 
(08/05), vítima da COVID-19. 
O produtor, ativista, teatrólo-
go, cineasta e jornalista deixa 
um enorme legado para o mu-
nicípio e para todos aqueles 

que o admiravam. Chediak 
fez história ainda como ex-
-diretor da Rio Arte, do Te-
atro João Caetano e da Casa 
França Brasil, além de ter sido 
secretário municipal de Cul-
tura e Turismo de Duque de 
Caxias. Em nome do Prefeito 
Washington Reis, seu amigo 
pessoal, nos solidarizamos 
aos familiares e amigos neste 
momento de dor e tristeza.

 Foto: Divulgação

(para pacientes que necessitem 
de isolamento). Além disso, a 
unidade terá exames de raio-x, 
eletrocardiograma e laboratoriais. 
Ao todo, a UPA contará com 135 
profissionais, como médicos so-
corristas, pediatras, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, ma-
queiros, entre outros.

A nova UPA Patrícia Marinho contará com cinco leitos de pediatria

Foto: Reprodução
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ma ação 
c o n j u n -
ta entre 
PMs do 
34º BPM 
(Magé), do 
16º BPM 
(Olaria) e 
dos bata-
lhões Ae-
r o m ó v e l 

(GAM) e de Policiamento em 
Vias Expressas (BPVE), na 
tarde deste domingo, impe-
diu a tentativa de roubo ao 
depósito da loja de móveis e 
produtos eletrônicos Novo 
Lare, que fica em Magé, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOperação

U
na Baixada Fluminense. Na 
ação, cinco suspeitos foram 
presos e três morreram após 
confronto com os agentes.

De acordo com a Polícia 
Militar, o 34º BPM foi ao lo-
cal, que fica na Rua Periandro 
José de Moura, após serem 
informados sobre o roubo 
no depósito. No endereço, 
os suspeitos, que já haviam 
colocado parte da carga em 
um veículo, reagiram à ação 
da PM. Houve troca de tiros, 
com três deles baleados.

A tentativa de roubo foi des-
coberta após um trabalho com 
apoio da Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF). Os criminosos são 
da comunidade Nova Holanda, 
no Complexo da Maré, na Zona 
Norte da capital.

Cinco são presos e três
morrem durante roubo a 
depósito de loja na Baixada

Foto: Reprodução / Internet

Ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança do local 

A l é m  d a s  p r i s õ e s ,  o s 
p o l i c i a i s  t a m b é m  a p r e -
e n d e r a m  d u a s  e s p i n g a r -
d a s  c a l i b r e  1 2  e  o  v e í c u l o 

u s a d o  n o  c r i m e .  T o d o s 
f o r a m  l e v a d o s  p a r a  a  6 5 ª 
D P  ( M a g é ) ,  o n d e  o  c a s o 
f o i  r e g i s t r a d o .

Um motorista foi preso na 
tarde deste sábado (09) trans-
portando cerca de 100 kg de 
maconha em uma caminhonete 
em Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense.

O caso aconteceu na Rodo-
via Washington Luiz. Após a 
abordagem da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), o moto-

rista desobedeceu a ordem 
de parada dos agentes e 
pulou do veículo ainda em 
movimento.

Na caçamba da caminhone-
te, os policiais encontraram 122 
tabletes de maconha, pesando 
cerca de 100 quilos.

O condutor,  que não 
foi  identif icado,  t inha 28 

Chefe de quadrilha é preso em casa 
de luxo com carrões na garagem

Mulher é atingida na cabeça por 
bala perdida em São Gonçalo

Homem é preso com 100 kg de maconha 
dentro de caminhonete em Caxias O líder de um grupo criminoso 

especializado em roubo de veícu-
los e de cargas foi preso, na tarde 
deste domingo, em uma casa ava-
liada em R$2 milhões, em Rio das 
Ostras, na Região dos Lagos. A ação 
foi realizada pela equipe de inteli-
gência da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Automóveis (DRFA).

Segundo a especializada, a qua-
drilha comandada pelo criminoso 
age no Norte Fluminense e nos esta-
dos de São Paulo, Minas Gerais e Es-
pírito Santo. Na residência onde ele 
foi capturado, três veículos de luxo 
foram encontrados.

De acordo com informa-
ções da DRFA, o criminoso 
estava foragido desde 2018, 
quando fugiu serrando as 
grades de uma penitenciária. 
Desde que saiu da prisão, ele 
vinha praticando os crimes 
de roubo na região.

Ainda segundo a unidade, o 
preso é conhecido por ter um 
perfil violento e atuar sempre 
em rodovias. Contra ele foram 
cumpridos seis mandados de 
prisão pendentes no Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Minas Ge-
rais e São Paulo.

Um mulher foi baleada na ca-
beça, neste domingo, no bairro 
Laranjal, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do Rio. 
Segundo a PM, uma equipe do 
7ºBPM (São Gonçalo) foi ataca-
da por criminosos e os agentes 
não teriam revidado.

Os agentes faziam patrulhamento 
na Rua Rio Verde no momento dos 
tiros. Pouco depois do fim dos dispa-
ros, os agentes foram informados de 
que uma mulher ferida estava sendo 
socorrida por familiares ao Hospital 
Estadual Alberto Torres. O caso foi re-
gistrado na 74ªDP (Alcântara).

anos,  e  disse aos policiais 
que receberia  R$ 3 mil 
para levar  a  droga de Três 
Rios,  na Região S errana, 
até Duque de C axias,  na 
B aixada,  em um local  pró -
ximo a uma casa de show. 
A ocorrência foi  encami-
nhada para a  delegacia de 
C ampos Elíseos.

Motorista foi abordado na BR-040

A mulher foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres

Foto: Divulgação/PRF

Foto: Divulgação
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V a s c o 
d e m i t i u , 
n e s t a 
s e g u n -
d a - f e i r a , 
p o u c o 
mais de 
50 fun-
c i o n á -
rios. Com 

o futebol parado por conta 
da pandemia do novo co-
ronavirus, o clube terá de 
reduzir seu quadro de fun-
cionários e busca acordos 
de rescisões. 

O Vasco tentou evitar 
demissões, e no final de 
abril comunicou a suspen-
são do contrato de cerca 
de 60 funcionários por 
dois meses, entre os dias 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
1º de maio e 1º de julho. Na 
ocasião, o clube sustentou 
sua decisão na Medida Pro-
visória 936, publicada em 
1º de abril.  Mas não foi o 
suficiente.

Nesta segunda, mais de 
50 funcionários foram de-
mitidos. No acordo, os co-
laboradores demitidos re-
ceberão parceladamente os 
salários atrasados e a verba 
rescisória. A primeira par-
cela será paga nesta segun-
da, no ato da demissão. 

Na última sexta-feira, 
com a entrada de recur-
sos, o clube pagou folha 
de fevereiro a funcioná-
rios que recebem até R$ 
1.800 e atletas com meno-
res salários do grupo. Os 

funcionários que recebem 
acima de R$ 1.800 tiveram 
depositada a quantia de R$ 
1.300 referente a parte do 
vencimento de fevereiro, 
que está em aberto. O Vasco 
priorizou os colaboradores 
com salários menores e os 

Vasco demite mais de 
50 funcionários

Nesta segunda, mais de 50 funcionários foram demitidos. No acordo, os colaboradores demitidos receberão

que estão trabalhando em 
"full-time", seja em São Ja-
nuário ou remotamente, no 
atual momento.

Também na sexta-feira, 
pagou o mês de janeiro a jo-
gadores que recebem até R$ 
50 mil. O pagamento teve 

o avalia de líderes do elen-
co, que concordaram que o 
clube priorizasse os atletas 
com menores salários. Os 
jogadores que ganham mais 
de R$ 50 mil ainda não re-
ceberam salários referentes 
ao ano de 2020.

Foto: Divulgação


