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Ministro do STJ pede apuração
de suposto vazamento de
operação da PF contra Witzel

O

ministro
Benedito
Gonçalves,
do Superior
Tribunal
de Justiça
(STJ), pediu
nesta quarta-feira (27)
ao Ministério Público Federal
(MPF) a apuração sobre o suposto vazamento de operação
da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta terça-feira (26) e que
tem o governador do Rio de
Janeiro, Wilson Witzel, entre os
investigados.
Segundo o ministro, se o

vazamento o vazamento foi
confirmado, será necessário
responsabilizar penalmente o
autor da conduta ilícita, como
forma de não prejudicar a integridade das instituições.
O ministro do STJ é o responsável por atender o pedido
do Minisério Público e autorizar a deflagração da operação
realizada nesta terça.
A Federação Nacional de
Policiais Federais defendeu
nesta terça a apuração de
eventual vazamento da ação

pela deputada federal Carla
Zambelli (PSL-SP), uma das
principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Para a Fenapef, é "notório" o
vínculo entre Zambelli e associações de delegados federais.
"Sobre as suspeitas de que a
deputada Carla Zambelli (PSLSP) foi informada antecipadamente da Operação, é conhecido
e notório o vínculo da parlamentar com a Associação de Delegados, desde quando era líder do
movimento Nas Ruas. Esse laço
se demonstra pela participação
de Zambelli em eventos, vídeos
e homenagens. A Fenapef defende a apuração, com responsabilidade e profundidade, sobre a possibilidade de que esse
vínculo possa ter sido utilizado
para a obtenção de alguma informação privilegiada", afirmou
a federação em nota.
Zambelli antecipou na segunda-feira (25), em entrevista à
Rádio Gaúcha, que a Polícia Federal estava prestes a deflagrar
operações contra desvios na
área da saúde nos estados.
Um dia depois, nesta terça
(26), a PF cumpriu mandados na residência oficial do
governo do Rio de Janeiro. O

Caixa paga auxílio a informais,
MEI, autônomos e desempregados

A Caixa Econômica Federal
continua pagando o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para
mães solteiras) destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados.
No caso do Bolsa Família,
o calendário está dividido
conforme as datas habituais
de pagamento para quem integra o programa. Para as demais pessoas, o pagamento é

Estado do

INFOPOVO LTDA
TEL: 3589- 5684

feito de acordo com o mês de
nascimento.
Ontem (27), foi feito o pagamento para os beneficiários
do Programa Bolsa Família
com Número de Inscrição
Social (NIS) final 8. O crédito segue sendo feito para um
NIS por dia até o número zero,
a ser pago na próxima sexta-feira (29). Os beneficiários
podem sacar o benefício pelo
cartão do Bolsa Família.

Rio de Janeiro
96445-2041
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Ministro do STJ pediu que Ministério Público apure suspeita de vazamento de operação da PF

governador, Wilson Witzel, e a
mulher, Helena, foram alvo. A
operação, batizada de Placebo,
apura desvio de verbas que deveriam ser usadas no combate à
pandemia do coronavírus.
Na entrevista à Rádio Gaúcha,
Zambelli falava sobre a demissão
do ex-ministro da Justiça Sergio
Moro. Ex-aliada de Moro, ela disse que algumas operações da PF
que estavam "na agulha" começaram a ser executadas depois
da saída do ex-ministro. Nesse
ponto da entrevista, ela mencionou uma operação que, segundo
a deputada, se chamaria "Covidão", em referência à pandemia.
"A gente já teve operações da
Polícia Federal que estavam na
agulha para sair, mas não saíam.
E a gente deve ter nos próximos
meses o que a gente vai chamar
talvez de Covidão, ou de, não sei
qual é o nome que eles vão dar,

mas já tem alguns governadores
sendo investigados pela Polícia
Federal", afirmou a deputada.
Nesta terça, Zambelli divulgou uma nota para falar sobre a
entrevista à rádio. Ela disse que,
ao falar sobre operações futuras,
estava repetindo informações
que, segundo ela, já eram de conhecimento público.
"Eram [as informações] conhecidas e foram publicadas na
mídia de que em vários estados
estavam sendo realizadas investigações da Polícia Federal e das
respectivas polícias civis sobre
esquemas de corrupção com
recursos públicos federais", afirmou a deputada na nota. Ela reiterou que não informada sobre a
Placebo antecipadamente.
Questionada sobre a entrevista de Zambelli, a Polícia Federal
disse que não comenta declarações de parlamentares.

Em resposta à manifestação
da Fenapef nesta terça, a Associação Nacional dos Delegados de
Polícia Federal (ADPF) afirmou
"repudiar veementemente a irresponsável nota" da federação.
"No momento em que a Polícia Federal é colocada involuntariamente no centro do debate
político, nada mais danoso para
o órgão do que a utilização desse
ambiente para se criar instabilidades por rixas classistas que
nada colaboram com a defesa da
instituição", afirmou a entidade.
"A ADPF, independentemente
da apuração, irá imediatamente tomar as medidas judiciais cabíveis
para que os dirigentes da Fenapef
provem as insinuações que fi zeram
ou respondam pelas leviandades
lançadas publicamente e entendam
que divergências classistas não estão
acima da ética, da moral, tampouco
do nome e da credibilidade da Polícia

Segunda parcela nas
contas digitais
O calendário de crédito na
poupança social digital da Caixa
terminou ontem, com os nascidos
em novembro e dezembro. Os
depósitos começaram a ser feitos
no último dia 20, para os beneficiários que receberam a primeira
parcela até o dia 30 de abril e não
são do Bolsa Família.
Saques da segunda parcela
O calendário para saques da
segunda parcela é diferente
do calendário do crédito nas
contas digitais e tem início no

próximo sábado (30), para os
nascidos em janeiro.
No dia 1º de junho, os saques
serão permitidos para quem
nasceu em fevereiro, seguindo
nessa ordem até 13 de junho
para os nascidos em dezembro.
No dia 7 de junho (domingo)
não haverá saques.
No dia 21, o presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, disse que a segunda parcela do auxílio emergencial só será depositada em contas
fora da Caixa Econômica Federal
a partir do dia 30. Segundo ele, os
beneficiários receberão o dinheiro

automaticamente na conta corrente de outros bancos, no período
de 30 de maio a 13 de junho, conforme o cronograma de saque em
espécie do segundo lote.
Saque da primeira parcela
Ontem (27), puderam sacar em
dinheiro os beneficiários nascidos
em outubro; na quinta (28), os de
novembro, e na sexta-feira (29), os
de dezembro.
Quem não conseguir ir ao banco no dia correspondente ao mês
de aniversário pode ir em data
posterior.
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Deputados estaduais
protocolam na Alerj pedido de
impeachment de Wilson Witzel

O

s deputados
estaduais
Luiz Paulo
e Lucinha,
ambos do
PSDB, protocolaram
na manhã
desta quarta-feira (27)
um pedido
de abertura de processo de
impeachment do governador
Wilson Witzel pelo cometimento de supostos crimes de
responsabilidade.
O pedido vai ser analisado
pela Procuradoria da Alerj ; depois, o presidente da Casa (André Ceciliano, do PT) decide se
aceita ou não.
O pedido de impeachment
listou como argumentos: a improbidade administrativa pelo
mau uso de dinheiro público,
conforme argumentos do despacho judicial do Ministro Benedito Gonçalves na Operação
Placebo, e os fatos ligados à Operação Favorito -- todos na Secre-

taria Estadual de Saúde, em plena
pandemia do novo coronavírus.
Na terça-feira (26), a Polícia
Federal, por meio da operação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
cumpriu 12 mandados de
busca e apreensão -- um deles
no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador
Wilson Witzel (PSC), e outro
na casa dele no Grajaú.
O objetivo era recolher material para investigar suspeitas de
desvios na Saúde do estado.
"O fundamento do pedido
está na própria exposição de
motivos do STJ. Estão listados
indícios muito robustos de que
o governador está envolvido
em crimes contra o erário público estadual, e quem diz isso é o
ministro Benedito Gonçalves,
do STJ, e o Ministério Público
Federal. É crime de responsabilidade expresso em Lei deixar
os recursos públicos se esvaírem, por ação ou inação ", argumentou o deputado Luiz Paulo.
Ele também mencionou

PF faz buscas contra governador do RJ em investigação sobre hospitais de campanhas

outro fator: a restituição do Instituto Unir Saúde à possibilidade de voltar a assinar contratos
com o Estado. No ano passado,
a Organização Social (OS), que já
tinha mantido convênios com a
máquina estatal, havia sido desqualificada por irregularidades
- o que resultou na rescisão dos
contratos firmados com o Estado.
Segundo o deputado, no dia
23 de março deste ano, Witzel
revogou a desqualificação, restituindo ao Instituto Unir os direitos e obrigações contratuais,

bem como possibilitando a celebração de novos contratos com o
Estado do Rio.
No texto do pedido de impeachment, Luiz Paulo argumento
que "o empresário Mário Peixoto
seria também o real responsável
pela Organização Social Instituto Unir Saúde, justamente
aquela que teria voltado a poder participar de licitações com
o governo do Estado do Rio de
Janeiro, por despacho monocrático do governador Wilson
Witzel, que após a ocorrência da

operação Favorito, o governador
recuou e anulou seu anterior
despacho que habilitava novamente esta Organização Social".
Peixoto foi preso no dia 14 de
maio, durante a realização da
Operação Favorito, por supostas
irregularidades na construção
de hospitais de campanha montados com dinheiro público no
Maracanã, São Gonçalo, Duque
de Caxias, Nova Iguaçu, Campos
e Casimiro de Abreu para tratamento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

Artigo
Para as novas gerações da luta antimanicomial
De todos os invisíveis da
sociedade, as pessoas que
sofrem de transtornos mentais foram objetos de diversas
formas de violência, independente do período histórico ou
da conjuntura sociopolítica.
Desde a atribuição de possessão demoníaca até que a loucura seria contagiosa, colocavam essas pessoas a margem
de qualquer direito humano.
No Brasil todas estas violações estiveram presentes em
nossa história, entretanto, se
resgatarmos somente de um
período histórico de poucas
décadas, podemos afirmar
que a ditadura brasileira - da
década de 1960 até os anos
1980 -, não foi cruel somente
com seus opositores. Diante
da repressão estatal, da falta
de mecanismos de controle
de recursos e a falta de pa-

râmetros éticos, tal situação
corroborou em muito com a
crueldade com aqueles que
precisavam de tratamento
adequado para seu sofrimentos mental, e até, criou situações que levavam pessoas
com transtornos passiveis de
tratamentos psicológicos, a
quadros clínicos mais graves.
Internações compulsórias e
arbitrárias eram comuns.
Nos manicômios do Brasil
ser trancafiava não somente aqueles que precisavam
de tratamento psiquiátrico,
mas muito dos indesejáveis
da sociedade pela sua conduta ou situação pessoal. Moradores de rua, alcoólatras,
dependentes químicos, e até
mesmo desafetos políticos
e filhos que não se enquadravam nos parâmetros das
famílias, eram jogados atrás

dos muros dos manicômios
e submetidos a supostos tratamentos que agravavam sua
condição mental. O uso indiscriminado de medicação,
eletrochoques, violências físicas e psicológicas levaram
para o campo da loucura milhares de pessoas que, sob a
ganância e a falta de controle
externo na gestão de recursos, viraram fonte de lucro.
Diante de diversas críticas
ao sistema de cuidados de
saúde mental ocorreu a divulgação da ‘carta de Bauru’ em
dezembro de 1987, um grande
marco na história brasileira da
luta antimanicomial. No manifesto, cerca de 350 trabalhadores de saúde - presentes ao
II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental -, se posicionaram contra
o isolamento e a exclusão, a

discriminação e a mercantilização da doença que, muitas
vezes, tinham os maus tratos
dos pacientes como um regra
de conduta.
Também
reivindicaram
um novo rumo para uma sociedade sem manicômios,
dando assim aos sujeitos em
sofrimento psíquico a devida reabilitação psicossocial.
Entretanto, somente em
2001 ocorreu a Reforma Psiquiátrica com a lei 10.216,
que redireciona o modelo
assistencial em saúde mental e normatiza a proteção e
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Hoje temos maioria dos
atendimentos são feitos em
serviços residenciais terapêuticos e nos Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS)
que priorizam o maior grau

de autonomia possível e interação social.
Avançamos muito, mas
ainda é preciso ter melhorias. Nisso, neste momento
em que todos os preconceitos são resgatados em uma
polarização infrutífera, relevante chamar a atenção de
todas as pessoas que atuam
com quem sofre dos mais
diversos transtornos. Mas
muito em especial aos profissionais de psicologia e
psiquiatria, principalmente
a nova geração que passaram
a atuar neste momento tão
difícil de nosso um mundo
pós pandemia, que precisará, mais do que nunca, de
todo o cuidado para acolher
e tratar tanta gente.
| Emanoelle Cavalcanti é integrante da ONG ComCausa e
acadêmica de psicologia.

Quinta-Feira 28 de Maio de 2020

POLÍTICA

GERAL

INFO

4
PARA
Coronavírus
PARA
TODOS
PARATODOS
TODOS

Foto: Divulgação / Prefeitura

Cidade do Rio tem
fila de 198 pacientes
aguardando leitos

E

m toda a
rede SUS
na cidade
do Rio que inclui
leitos de
unidades
municipais,
estaduais e
federais - há 1.890 pacientes
internados com suspeita de
Covid, sendo 683 em UTI. A
taxa de ocupação de leitos
de UTI para Covid-19 na rede
SUS no município é de 91%.
Já a taxa de ocupação nos
leitos de enfermaria para pacientes com suspeita de Covid é de 77%, uma vez que
há leitos em mobilização
para a cessão.
Importante ressaltar que
a taxa de ocupação reflete o cenário dos leitos no
momento da consulta ao
sistema, podendo ter outro
número diferente minutos
depois, com a cessão e a devida ocupação pelos pacien-

tes, altas e óbitos.
Há 198 pessoas na fila da
regulação, aguardando transferência para leitos dedicados
a Covid-19. Do total, 160 pacientes aguardam vaga para
leitos de UTI no municipio.
A Prefeitura destaca que esta
fila é em toda a rede pública
(federal, estadual e municipal) da Região Metropolitana
1, que engloba a capital e municípios da Baixada Fluminense.
A Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu 922 leitos
exclusivos para o tratamento
da Covid-19, desde o início da
pandemia. Deste total, 204 são
leitos de UTI. Desde o dia 1º de
maio, foram abertos 449 novos
leitos dedicados à Covid.
No Hospital de Campanha
da Prefeitura, no Riocentro,
há 158 pacientes internados.
Deste total, 57 estão em UTI.
Conforme anunciado pelo
prefeito Marcelo Crivella,
nesta semana todos os leitos

No Hospital de Campanha da Prefeitura, no Riocentro, há 158 pacientes internados. Deste total, 57 estão em UTI

dos dois hospitais municipais
de referência para tratamento
da doença – Hospital de Campanha, no Riocentro, e Ronaldo Gazolla, em Acari – estarão

disponíveis. São 881 leitos,
sendo 301 de UTI.
Nos leitos para covid ocupados há rotatividade de vagas por causa de altas e óbitos,

Prefeitura do Rio altera método
e óbitos por covid-19 divergem
em 40% de dados do governo

A Prefeitura do Rio voltou,
na terça-feira, a divulgar o número de óbitos por covid-19 em
seu painel de monitoramento ao novo coronavírus após
uma semana sem os dados. O
método foi alterado e agora, só
considera mortes cujos atestados de óbito apontem o coronavírus como causa de morte.
O gargalo de dados ocorre porque muitas vezes os atestados
de óbitos são emitidos antes
que os resultados dos exames
fiquem prontos.
De acordo com essa última
atualização, o município registra 1.801 óbitos. O número
é 40% inferior ao divulgado
pela Secretaria Estadual de

Saúde para a cidade: 2.978. A
diferença é de 1.177.
A Prefeitura passou a utilizar
os dados dos sepultamentos
coletados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura com
os cemitérios cariocas. O Painel
Covid-19 também deixou de
informar o número de mortes
por bairro.
A partir de agora, será divulgado diariamente o número de
sepultamentos nos cemitérios
cariocas de pessoas que tenham como causa confirmada
da morte a Covid-19. A nova
metodologia, diz a Secretaria
Municipal de Saúde, tem a finalidade de dar fidelidade à apuração das mortes por Covid.

além de transferências para
leitos de UTI que dão retaguarda às enfermarias de Covid e
são usados quando o estado
do paciente se agrava.
Foto: Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Prefeitura passou a utilizar os dados dos sepultamentos coletados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura com os cemitérios cariocas

"Todos os dados de óbitos
que hoje são enviados ao governo federal continuam, porque
envolvem, além da Prefeitura, o

Estado e a rede privada. A mudança feita no painel é para dar mais
transparência a esses dados. A informação dos cartórios leva até 60

dias e o dado mais próximo e fidedigno de quem faleceu hoje, ou há
dois dias, é o de sepultamento nos
cemitérios", afirma em nota.
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Segundo polo de atendimento
exclusivo para covid-19
em Mesquita

D

esde o último sábado, dia 23
de maio, o
município
de Mesquita passou a
contar com
um novo
polo
de
atendimento exclusivo
para covid-19. O espaço, inaugurado na Vila Olímpica Municipal,
no Cosmorama, tem capacidade para atender 250 pacientes
por dia e localização estratégica.
Em relação ao primeiro polo
montado na cidade, o novo fica
do outro lado da linha do trem.
Ou seja, garante acessibilidade
mais fácil para os moradores de
bairros como Cosmorama, Juscelino, Banco de Areia, Rocha
Sobrinho, Vila Emil, Jacutinga e
Santo Elias.
“Quando nós abrimos o
primeiro polo do país, há
dois meses, a gente recebia,
em média, menos de 100 pacientes por dia. Porém, esse
número foi crescendo e che-

gamos a ultrapassar 300 atendimentos diários em Santa
Terezinha. Com esse novo espaço, e do outro lado da cidade,
a gente vai conseguir atender
com mais tranquilidade a nossa população e também pessoas de outras cidades, porque
temos notado nos últimos dias
que até 30% dos atendimentos
realizados lá são de cidadãos
vindos de fora da cidade”, explica o prefeito Jorge Miranda.
Equipe e estrutura
Para receber o novo polo, a
quadra da Vila Olímpica foi toda
climatizada. Há 50 cadeiras posicionadas para os pacientes
que aguardam atendimento,
com um distanciamento seguro entre elas. O projeto tem o
apoio da Fiocruz, que é parceira
da Saúde de Mesquita. Em cada
polo de atendimento exclusivo
para covid-19, há dez profissionais de saúde no atendimento,
entre médicos, enfermeiros e
técnicos de enfermagem. Pacientes com sintomas leves
de Covid-19, por exemplo,
ficam em contato telefônico

Unidade aberta no último sábado, na Vila Olímpica Municipal, tem capacidade para atender 250 pacientes por dia

com a equipe de Vigilância
Epidemiológica, que chega a
visitar algumas famílias, dependendo do caso.
“Espaços como esses ajudam
a desafogar as emergências e os
hospitais com casos que podem
ser leves ou mesmo que não tenham um diagnóstico clínico da
doença. Além disso, quando direcionamos esses pacientes com
sintomas para um lugar específico, ajudamos a evitar a contaminação de pessoas que precisem
buscar unidades de saúde em
função de outros problemas de
saúde. Como doenças crônicas,
por exemplo”, avalia Dr. Emerson Trindade, secretário municipal de Saúde de Mesquita.

Policiais do 15° batalhão de Duque de Caxias
recebem máscaras de proteção facial da fundec
A Prefeitura de Duque de
Caxias segue adotando medidas de prevenção ao combate do novo coronavírus (Covid-19) e, através da Fundec
- Fundação de Apoio à Escola
Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura
e Políticas Sociais, realizou a
entrega nesta segunda-feira
(25/05), de 800 máscaras de
proteção facial aos policiais
militares de Duque de Caxias.
A entrega dos equipamentos ocorreu na sede da Fundação e contou com a participação do presidente Joilson
Cardoso e do tenente-coronel
Melo. A ação teve o objetivo
de proteger os militares do
batalhão, que estão diariamente nas ruas prestando
serviços à população.
O tenente-coronel disse
que a doação veio em hora
oportuna, pois o efetivo de po-

Foto: Divulgação

A ação teve o objetivo de proteger os militares do batalhão, que estão diariamente nas ruas prestando serviços à população

liciais nas ruas é muito grande.
Contou também, que a Polícia
Militar está repondo a quantidade de máscaras, mas toda
ajuda é bem-vinda. Melo agradeceu imensamente pela doação e ressaltou também sobre
a parceria que já possui com
a Fundação, com os projetos
sociais integrados ao esporte,
como natação, judô, etc", com-

pletou o tenente-coronel.
O presidente da Fundec, professor Joilson Cardoso, disse
que a corrente solidária é uma
ação coletiva que buscou desde
o início proteger a população e
impedir o colapso do sistema de
saúde. "Nós não sabemos quantas pessoas salvamos, mas tenho
certeza de que foram muitas",
reiterou o presidente.

Mais de 10 mil pessoas
atendidas
Inaugurado em 23 de março
em Santa Terezinha, o primeiro
polo de atendimento exclusivo à
covid-19 de Mesquita tem números que impressionam nos seus
primeiros 60 dias de funcionamento. Até o dia 23 de maio, último sábado, foram 10.320 pessoas
atendidas, com 1.428 exames para
covid-19 realizados ali – entre testes rápidos e SWAB, conforme
protocolo do Ministério da Saúde e
da Secretaria de Saúde do Estado.
Foram 434 tomografias computadorizadas e 1.334 radiografias de
tórax realizadas, encaminhadas
pelo espaço. Os pacientes transferidos para outros níveis de atenção

somam 161. E outro número que
impressiona é a quantidade de cidadãos que vieram de outros municípios: foram 2.438 no total, ou
seja, 23,6% do total.

O polo exclusivo de atendimento a pessoas com suspeita
de covid-19 de Santa Terezinha
fica na Avenida União 525, no
bairro Santa Terezinha. O funcionamento é diário, ou seja,
de segunda-feira a domingo,
sempre das 8h às 20h. O novo
polo do Cosmorama, inaugurado na Vila Olímpica Municipal
de Mesquita, está localizado na
Avenida Baronesa de Mesquita s/nº. Assim como em Santa
Terezinha, o funcionamento é
diário e no mesmo horário.

Fundador da Central Única das
Favelas é nascido em Nilópolis
Pouca gente sabe mas o ativista Celso Athayde, fundador
da Central Única das Favelas –
CUFA é nascido em Nilópolis.
Aos 16 anos, Celso já tinha
vivido em três favelas diferentes, abrigos públicos e
embaixo de um viaduto em
Madureira. Sua ligação com o
Hip Hope, estilo musical que
alavancou sua vida e onde fez
carreira, começou quando ele
trabalhava como camelô no
Rio de Janeiro.
Celso foi o idealizador do
Festival Hutúz, que por 10
anos foi o principal evento de
rap e hip hop do Brasil, trabalhou com os Racionais MCs e
é até hoje o empresário do rapper MV Bill, com quem fundou a CUFA – Central Única
das Favelas.
Desde 2013 Celso está a
frente da Favela Holding, conjunto de empresas que tem

como objetivo impulsionar o
desenvolvimento de negócios
e de profissionais nas favelas.
A atuação como ativista social
já levou Celso, que não chegou
a frequentar a escola, a ministrar palestras em universidades renomadas mundo afora,
como Harvard e MIT.
Com mais de 20 anos de
existência, a CUFA hoje está
presente em 412 cidades brasileiras, e agiu prontamente
frente a crise do coronavírus.
Alimentos, produtos de higiene, gás e um auxílio em dinheiro arrecadados e doados através do projeto da organização,
o “Mães da Favela”, já alcançaram mais de 600 mil famílias
em meio a essa pandemia.
“Ou a gente divide as riquezas que a favela sempre produziu, ou vamos dividir as consequências da miséria que a elite
gerou todos esses anos”, diz.
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Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

Mortes pela polícia aumentaram
43% no Rio em abril, durante
a quarentena

M

ortes
em
ações da polícia explodiram no Estado do Rio
no mês de
abril, segundo dados
divulgados nessa
terça-feira
pelo Instituto de Segurança
Pública (ISP). Foram 177 mortes por intervenção de agente
do Estado no mês, uma média
de quase seis homicídios por
dia. O número representa um
aumento de 43% em relação a abril de 2019. Abril de
2020 é o segundo mês com
mais mortes em ações policiais desde o início da série
histórica do governo do estado, que começa em 1998.
Todas essas mortes aconteceram em meio a medidas

tomadas pelo governo no
combate ao coronavírus.
Os homicídios em operações
sofreram uma guinada em abril,
após caírem em março, mês
em que as primeiras medidas
contra a epidemia foram anunciadas. Em março, foram registrados 113 mortes pela polícia —
14% a menos do que no mesmo
mês de 2019. Por outro lado, em
abril, 35% de todas as mortes
violentas no estado aconteceram em ações da polícia.
Em dez áreas da Região Metropolitana as mortes em ações
da polícia dobraram. A área patrulhada pelo 15º BPM (Duque
de Caxias) registrou o maior
aumento de casos, de 2 para
11, uma variação de 450%. Já a
região sob responsabilidade do
41º BPM (Irajá), o aumento foi
de 180%, de 10 casos para 28.
Um levantamento feito com
base em dados divulgados

Homicídios explodiram no Rio em meio à pandemia

pela PM revelou que, de 16 de
março até 9 de abril, foram 110
incursões policiais em comunidades de todo o estado — uma
média de quatro ações diárias.
No mesmo período do ano passado, quando não havia quarentena, foram 105 ações, cinco
a menos. A partir do início de
abril, as operações dobraram

em relação ao mesmo período
do ano passado.
Confira outros indicadores de
abril divulgados pelo ISP:
·
Roubo de carga: 337, queda
de 49% em relação a abril de 2019.
· Roubo de veículo: 1.847, queda
de 51% em relação a abril de 2019.
·
Roubo de rua (roubo a tran-

seunte, roubo de aparelho celular
e roubo em coletivo): 4.021, queda
64% em relação a abril de 2019.
Segundo o ISP, "os indicadores
podem apresentar queda por
causa do distanciamento social,
que ajuda na redução da criminalidade, e da diminuição dos
registros das ocorrências, resultando em subnotificações".

Foragido, cabo acusado de integrar milícia foi Polícia Civil apreende carreta com cerca de 10 toneladas
de produtos falsificados na Zona Norte do Rio
à clínica da PM e conseguiu licença médica
A Polícia Civil apreendeu na
De acordo com os investigadoUm cabo da PM acusado de
integrar uma milícia foi à policlínica da corporação enquanto estava foragido e conseguiu
obter uma licença médica. O
policial militar Carlos Eduardo
de Moraes Corrêa foi um dos
13 alvos de uma operação da
Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense (DHBF),
no último dia 20, contra um
grupo paramilitar responsável
por uma série de mortes em
Duque de Caxias. O policial
não foi encontrado, e o mandado de prisão em seu nome não
foi cumprido na ocasião. Dois
dias depois, entretanto, o agente — foragido — compareceu na
Policlínica da PM em São João
de Meriti, foi inspecionado por
médicos da corporação e saiu
tranquilamente do local com
uma licença médica que o autorizava a ficar afastado do trabalho por sete dias.
Depois da operação, Corrêa não apareceu mais no

batalhão de Duque de Caxias,
o 15º BPM, onde trabalhava.
O cabo estaria de serviço das
12h às 0h do dia 20. No entanto, se comparecesse, PMs
da unidade poderiam dar voz
de prisão a ele. Por conta da
falta, o batalhão começou a
contar o prazo de oito dias
para que o militar pudesse ser
considerado desertor.
No dia 22, entretanto, Corrêa
foi à policlínica da corporação.
Logo após o agente sair do local, colegas de farda entregaram
sua Ata de Inspeção de Sáude
— documento que atestava que
o agente havia sido periciado e
liberado do serviço para tratamentio médico — no batalhão.
Questionada sobre o motivo de o PM não ter sido preso
na clínica, a PM alegou que
a Corregedoria da PM abriu
uma investigação para apurar
a concessão de licença médica ao policial enquanto ele
estava foragido. Segundo a

corporação, nesta terça-feira,
dois PMs que auxiliaram no
processo de obtenção do documento foram presos administrativamente. Já Corrêa se
apresentou na sede da DHBF
também na tarde desta terça
e foi encaminhado à Unidade
Prisional da PM.
A investigação da Polícia
Civil revelou que o PM estava
envolvido numa guerra entre
milícias rivais pelo controle
dos bairros Cerâmica e Floresta, em Nova Iguaçu. Os bandos
disputam à bala os lucros provenientes da extorsão de moradores e comerciantes, além
de um esquema de roubo, clonagem de carros e revenda de
peças. Agentes da DH descobriram, durante a investigação,
três locais de desmanche de
carros roubados, com cerca de
50 veículos. Segundo a DHBF,
os bandos são investigados
por cerca de 20 homicídios
desde o início do ano.

manhã desta quarta-feira (27)
uma carreta com cerca de dez
toneladas de produtos falsificados. O material estava em uma
carreta de seis eixos na Rua Comendador Guerra, na Pavuna,
na Zona Norte do Rio. Trata-se
da maior apreensão de mercadorias falsificadas no país no
ano de 2020.

res da Delegacia de Repressão aos
Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), os produtos iriam
abastecer o comércio clandestino
em áreas onde a milícia atua na
Zona Oeste da cidade. A mercadoria foi avaliada em R$ 9 milhões.
Uma pessoa foi presa e responderá por crime de venda de
produtos falsos.
Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Polícia Civil do Rio apreendeu cerca de dez toneladas de produtos falsificados
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Outback tem burgers inusitados:
de veggie a opções com costela
e camarões

S

aborosas e diferentes combinações,
temperos exclusivos e molhos feitos
artesanalmente, as
opções de montagem e composição
dos burgers com ingredientes diferentes tem ganhado cada vez mais espaço nos restaurantes. E um dos lugares que
oferece opções bem diferentonas
é o Outback Steakhouse. Com um
cardápio repleto de delícias, o restaurante possui burgers que combinam o suculento disco de carne
com costela suína e até camarões
empanados. A rede ainda tem opção vegana que também é suces-

so! E para celebrar o Dia Mundial
do Hambúrguer (28 de maio) os
fãs dessa iguaria podem saborear e
escolher o seu burguer favorito do
Outback:
O saboroso Ribs Double Decker
(R$ 44,90) e o incrível Fire Cracker
Shrimp Burger (R$ 46,90) trazem
muita ousadia na combinação de
sabores. O primeiro deles é a união
perfeita de um suculento burger
de 200g com a inconfundível costela de porco desfiada e fatias de
queijo emmenthal no pão Brioche
com molho Killer e mix de temperos Outback. A segunda opção
é a inusitada combinação de um
burger de 200g e camarões empanados envoltos no molho Fire

Gnocchi da Fortuna: Abbraccio leva tradição
italiana para dentro da casa dos consumidores
Há muito tempo, num dia 29
de dezembro, reza a lenda que
um andarilho que vagava por
um vilarejo italiano, faminto,
bateu a porta da uma casa pedindo comida. A família que lá
morava era bastante numerosa
e tinha pouco a oferecer, mas,
apesar disso, não deixou de partilhar seu jantar. Era um gnocchi, que foi dividido igualmente por todos, dando apenas sete
massinhas para cada um. Todos
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comeram, e ele, após agradecer
o gesto, se foi. Apenas na hora
de retirar a mesa é que os anfitriões notaram que tinham recebido uma incrível surpresa:
embaixo de seus pratos havia
dinheiro. O pobre homem, na
verdade, era São Pantaleão.
Pensando nisso, o Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no lifestyle italiano, está
entregando o famoso prato em
duas versões no seu delivery. O

Cracker – levemente picante e com
toque adocicado. Ele é servido no
pão tipo brioche com alface, maionese e toque de cebolinha. E o interessante é que ambos hamburgueres estão no menu fixo da rede a
pedido dos inúmeros fãs da marca.
Aos que não são adeptos ao consumo de carne, o Outback tem um
combo promocional no delivery

Gnocchi Bolognese (R$ 49), que
é um verdadeiro clássico feito
de batata, um suculento molho
bolognese com mix de temperos
da casa e finalizado com ricota
fresca. Já o Gnocchi Basílico (R$
39,90) traz uma opção vegetariana que combina molho pesto
cremoso finalizado com nozes,
manjericão e tomatinho cereja
fresco, acompanhado de uma
salada à escolha. São ótimas
opções de almoço e jantar para
quem quer desfrutar de um prato delicioso e ainda apostar na
simpatia que traz dinheiro.

via iFood. Por apenas R$ 64,90 é
possível saborear dois Aussie Plant
Burguer acompanhados de 2 fritas.
Lançado no começo do ano, esse
é um burger 100% vegetal com
molho vegetal tipo cheddar, alface,
tomate, cebola e picles no pão brioche. A oferta está disponível por
tempo limitado, de acordo com a
disponibilidade dos estoques. Ou-

DIANA PIRES
dianapiresassessoria@gmail.com

Foto: Divulgação

tra opção com esse mesmo perfil
é o delicioso Veggie Blue Cheese
Burger (R$ 43,00) uma exclusividade que traz um burger à base
de brócolis, couve-flor e queijo
gorgonzola, coberto por um mix
de queijos derretidos. Ele é servido
com molhos de gorgonzola e Barbecue Ranch, alface, tomate, picles
de pepino e um pão tipo brioche.
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Primeiro dia de CTs abertos no Rio
tem apenas Flamengo e Bangu em
campo; veja o que cada clube fez

A

terça-feira,
que teve
um novo
recorde de
mortes por
coronavírus com
256 óbitos em 24
horas, foi
também
o primeiro dia de atividades
liberadas pela Prefeitura do
Rio de Janeiro nos centros de
treinamento após o início da
pandemia. Apenas dois dos 16
clubes da Primeira Divisão do
Campeonato Carioca foram a
campo na data que marca a autorização: Flamengo e Bangu.
Outros três times já têm data
para voltar: Vasco, Madureira
e Portuguesa. Enquanto nove
continuam sem previsão: Botafogo, Fluminense, America,
Americano, Boavista, Cabofriense, Macaé, Nova Iguaçu e Volta
Redonda. Um clube já não participa mais do campeonato este
ano: o Friburguense. E outro não
informou sua programação: o
Resende. Confira abaixo o que
cada um fez nesta terça:

BOTAFOGO
O clube não mudou sua programação e manteve os jogadores alvinegros treinando de
forma individual em suas casas,
com acompanhamento online
da comissão técnica. Há ainda
atletas fora do Rio de Janeiro
cumprindo o isolamento. A diretoria garante que não irá voltar
aos treinos presenciais até o dia
1º de junho.
FLAMENGO
De volta aos trabalhos desde
a segunda-feira, 11 de maio, o
elenco do Flamengo tem cumprido protocolos de segurança
no dia a dia do CT. Os jogadores
rubro-negros não circulam em
vestiários, têm veículos higienizados na entrada do Ninho e
se trocam em quartos individuais no hotel de concentração. O
clube já realizou diversos exames de Covid-19 com os atle-

tas, e nesta terça foi mais um dia
normal de atividades.
FLUMINENSE
Assim como o Botafogo, o
clube não alterou sua programação e manteve os jogadores
tricolores treinando de casa
até o fim do mês. Nesta terça,
a comissão técnica começou a
realizar apenas alguns testes
fisiológicos com alguns atletas,
mas não há ainda previsão de
retorno e tampouco de realizar
exames de Covid-19 no elenco.
VASCO
O clube prepara a volta aos
treinos em São Januário, que já
passou por dedetização, até quinta-feira. Desde a última sexta, a diretoria vem realizando exames de
Covid-19 em jogadores, comissão
técnica, familiares e funcionários
e já tem em mãos a maioria dos resultados. No entanto, nove atletas
que estavam fora do Rio e retornaram no fim de semana só foram
testados segunda-feira. O Vasco
aguarda os resultados completos
para definir a programação.
AMERICA
O clube também ainda não
retornou aos trabalhos e não tem
previsão. A diretoria aguarda a liberação total das autoridades públicas para retomar as atividades,
mas vem se preparando e se organizando para se adequar ao protocolo da Ferj. O estádio da equipe já
passou pela primeira sanitização,
os atletas já fizeram o teste rápido.
AMERICANO
Clube ainda não teve movimentação nesta terça-feira. O município de Campos tem decreto de
lockdown, e a equipe também só
jogará para cumprir tabela, uma
vez que já garantiu permanência
na Primeira Divisão estadual.
BANGU
O elenco se reapresentou
nesta terça-feira em Moça Bonita e realizou atividades sem
bola em campo. Pela manhã, os
atletas fizeram testes sorológicos, repetindo procedimento

Flamengo já vem trabalhando no Ninho há uma semana

que já havia acontecido nos
dias 15 e 22 de maio. O plantel com 23 atletas foi dividido
em dois grupos, em horários
distintos, para a realização
de atividades de reabilitação
muscular com equipamentos
desinfetados. O grupo ficará
concentrado em um hotel pelas próximas duas semanas e
fazem o transporte em vans.
BOAVISTA
Ainda não teve atividades
nesta terça-feira. Clube está se
organizando para voltar aos trabalhos nos próximos dias e vem
fazendo a sanitização diária no
centro de treinamento (os treinos já vinham sendo no Rio e
não em Saquarema). Os jogadores já fizeram o testes rápidos, e
a diretoria acerta os últimos detalhes para o retorno.
CABOFRIENSE
Após o arbitral e a reunião
com a prefeitura, o clube ainda
vai debater internamente as
próximas ações. No momento,
nenhuma atividade foi retomada. A diretoria também precisa ver questões de decreto
municipal, uma vez que Cabo
Frio adotou medidas que impedem atividades.
FRIBURGUENSE
Como escapou do rebaixamento na primeira seletiva, e a Copa
Rio foi cancelada, o clube não tem
mais atividades este ano e atualmente está fechado.

MACAÉ
O clube fez a sanitização na
semana passada e os testes da
Ferj na última segunda-feira. Está
se estruturando para voltar nos
próximos dias, mas ainda vendo
como ficará a questão do decreto
municipal. Não houve atividades
nesta terça-feira.
MADUREIRA
Também não houve movimentação nesta terça. O estádio
já passou por duas sanitizações,
ainda terá mais duas nas próximas
semanas, e a previsão é que o clube, que ainda acerta os detalhes
finais, recomece as atividades na
quinta-feira. Os trabalhos serão
retomados com exercícios de reabilitação muscular e fisioterapia,
dividindo o elenco em dois grupos
diferentes que treinarão em dias
alternados.
NOVA IGUAÇU
O clube já fez os testes da Ferj,
mas não teve nenhuma movimentação nesta terça-feira e segue
sem previsão de retorno aos trabalhos. A diretoria também depende
das questões de decreto municipal, uma vez que o município
adotou medidas que impedem
atividades.
PORTUGUESA
O clube fez uma sanitização
na segunda-feira em suas dependências e tem prevista outra nesta
quarta, dia em que está marcado para a volta aos trabalhos no
estádio. Cada atleta já vai chegar

pronto para o treino, faltando só
colocar chuteiras e meias, a fim
de evitar vestiário. Vai ter aferição
de temperatura, grupos de cinco
jogadores separados por extremidade do campo. Cada um terá
uma vaga fixa no estacionamento,
obedecendo a distância.
RESENDE
O clube não quis divulgar o cronograma de retorno nem as medidas que irá tomar.
VOLTA REDONDA
A sanitização da sede do clube
foi realizada na quarta-feira passada e serão periódicas. O clube realizou os testes com a equipe medida designada pela Ferj no dia 14 de
maio e uma nova bateria de testes
está prevista para a representação
do elenco, que ainda não tem data
para acontecer. Por enquanto, os
jogadores seguem treinando de
casa com supervisão online.
Entenda o caso:
No último domingo, o prefeito
Marcelo Crivella liberou os clubes para "fisioterapia, reabilitação
muscular dos atletas e fisioterapia
com bola" em seus centros de treinamento a partir desta terça-feira.
Os treinos coletivos e rachão só serão permitidos a partir de junho, e
também está previsto o retorno do
Campeonato Carioca no dia 14 de
junho. A maioria dos clubes concordou, menos Botafogo e Fluminense, que são contra um retorno
imediato diante do quadro atual
da pandemia no Rio.

