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presidente 
Jair Bolso-
naro (sem 
p a r t i d o ) 
classificou 
integrantes 
de grupos 
a n t i f a s -
cistas que 
estão pro-
m o v e n d o 
p r o t e s t o s 

contra seu governo de margi-
nais e terroristas. Na porta do 
Palácio da Alvorada, ele tam-
bém defendeu retaguarda ju-
rídica para atuação policial nas 
manifestações.

"Começou aqui com os an-
tifas em campo. O motivo, no 
meu entender, político, dife-
rente [daquele dos protestos 
nos EUA]. São marginais, no 
meu entender, terroristas. Têm 
ameaçado, domingo, fazer mo-
vimentos pelo Brasil, em espe-
cial, aqui no DF", disse Bolso-
naro na noite de terça-feira (2), 
segundo gravação divulgada 
por apoiadores.

Na segunda-feira (1º), o presi-
dente já havia dito a seus apoia-
dores que eles não deveriam ir 
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O
às ruas no domingo (7), como fa-
zem todos os finais de semana, já 
que, neste, está marcado um ato 
contra o fascismo e em oposição 
ao governo Bolsonaro.

Auxiliares do presidente, no 
entanto, não sabem como ele se 
comportará já que, em março, 
no início da pandemia do novo 
coronavírus, ele havia feito um 
pronunciamento desaconse-
lhando seus apoiadores, mas, 
ele mesmo compareceu ao ato 
de 15 de março.

"Eu já disse que não domino, 
não tenho influência, não tenho 
nenhum grupo e nunca convo-
quei ninguém para ir às ruas. 
Agradeço, de coração, essas pes-
soas que estão na rua apoiando 
o nosso governo. Agora, nós 
precisamos de uma retaguarda 
jurídica para que nosso poli-
cial possa bem trabalhar em se 
apresentando um crescente este 
tipo de movimento que não tem 
nada a ver com democracia."

"Até, me desculpe aqui, 
uma parte da imprensa muito 
grande anunciava nosso pes-
soal como estando em movi-
mento antidemocrático, do 
outro lado, o pessoal de preto, 

Bolsonaro chama de marginais
e terroristas integrantes dos
chamados grupos antifascistas

Foto: Pedro Ladeira/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro

O Senado aprovou nesta ter-
ça-feira (2), em sessão remota, 
um projeto que proíbe reajustes 
no preço de medicamentos e das 
mensalidades de planos e seguros 
de saúde privados. A proposta ain-
da será analisada na Câmara.

O texto recebeu 71 votos fa-
voráveis e 2 contrários. O projeto 
altera uma lei editada neste ano 
com medidas de enfrentamento à 
pandemia de Covid-19.

A proposta prevê que:
os preços de medicamentos fi-

quem congelados por 60 dias;
os preços de planos e segu-

ros de saúde fiquem congela-
dos por 120 dias.

Os dois prazos só começarão 
a correr se o projeto virar lei. 
Para isso, além da aprovação 
dos deputados, o texto terá de 
ser sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Senado aprova 'congelamento' 
temporário de preços de planos 
de saúde e medicamentos

A proposta determina que, 
após o término do período, cabe-
rá à Agência Nacional de Saúde 
(ANS) preservar "equilíbrio econô-
mico e financeiro" dos contratos 
entre operadoras e usuários dos 
planos de saúde.

No fim de março, o governo já 
tinha determinado a suspensão 
de reajustes agendados no preço 
de todos os medicamentos por 60 
dias. O reajuste seria de cerca de 
4%, segundo a Câmara de Regu-
lação do Mercado de Medicamen-
tos, e deveria entrar em vigor em 
1º de abril.

Planos estão 'ganhando 
dinheiro'

Autor do projeto, o senador 
Eduardo Braga (MDB-AM) argu-
mentou que os planos "estão ga-
nhando dinheiro como nenhum 
outro setor" durante a pandemia.

Braga argumentou ainda que, 
com o cancelamento das cirurgias 
eletivas, não urgentes, os planos 
não estão reembolsando os médi-
cos e hospitais pelo serviço.

Relator, o senador Confú-
cio Moura (MDB-RO) afirmou 
que o congelamento dos pre-
ços foi estabelecido para evi-

tar eventual desabastecimen-
to de remédios importados.

"Quanto aos medicamentos, 
a desvalorização do real exerce 
forte pressão sobre os custos 
desses produtos, pois a maior 
parte dos insumos farmacêuti-
cos é importada. Assim, ao mes-
mo tempo em que precisamos 
manter o consumidor protegido 
contra aumentos abusivos de 
preços que dificultem o acesso a 
essas substâncias tão relevantes 
nos tempos em que vivemos, 
também devemos evitar o risco 
de desabastecimento", afirmou.

como movimento democráti-
co", disse Bolsonaro.

Na mesma entrevista, o presi-
dente citou depredação em Curi-
tiba e disse que episódios assim 
não podem se alastrar pelo país.

"Não podemos deixar que o 
Brasil se transforme no que foi 
há pouco tempo o Chile. Não po-
demos admitir isso daí. Isso não 
é democracia nem liberdade de 
expressão. Isso, no meu enten-
der, é terrorismo. A gente espera 
que este movimento não cresça, 
porque o que a gente menos quer 
é entrar em confronto com quem 
quer que seja", disse Bolsonaro.

Sobre as manifestações antir-
racistas que se espalharam por 

diversas cidades nos Estados 
Unidos depois que um policial 
branco matou um homem ne-
gro, Bolsonaro afirmou que, lá, o 
racismo é diferente.

"Estados Unidos: lá o racismo 
é um pouco diferente do Brasil. 
Está mais na pele. Então, houve 
um negro lá que perdeu a vida. 
Vendo a cena, a gente lamen-
ta. Como é que pode aquilo ter 
acontecido? Agora, o povo ame-
ricano tem que entender que, 
quando se erra, se paga. Agora, o 
que está se fazendo lá é uma coi-
sa que não gostaria que aconte-
cesse no Brasil. Logicamente que 
qualquer abuso você tem que 
investigar e, se for o caso, punir. 

Agora, este tipo de movimento, 
nós não concordamos", afirmou.

Bolsonaro também voltou a 
dizer quer tem intenção de des-
membrar o Ministério da Seguran-
ça Pública do Ministério da Justiça, 
mas não quis se comprometer 
com data ou nome. Ele não quis se 
comprometer com a indicação do 
ex-deputado e seu amigo desde 
1982, Alberto Fraga (DEM-DF).

"Não vou dizer que seja ele 
nem que não seja. Sou amigo do 
Fraga desde 1982. Ele está livre 
de todos os problemas que teve 
aí [processos judiciais], é um 
grande articulador. Ele é cotado 
aí, mas nada de bater o martelo 
não", declarou.

Quinta-Feira 04 de Junho de 2020



pós quase 
dois meses 
de atraso 
na entrega 
das obras 
dos sete 
hospitais de 
Campanha 
do Rio — que 
vão tratar de 
p a c i e nt e s 
infectados e 

diagnosticados com a Covid-19 — 
o governo do estado decidiu que 
o Instituto de Atenção Básica e 
Avançada à Saúde (Iabas) não irá 
mais terminar as obras das unida-
des que ainda estão em constru-
ção. O governador Wilson Witzel 
(PSC) assinou um decreto, que já 
foi publicado no Diário Oficial do 
Estado desta quarta-feira, afas-
tando a Organização Social do 
comando dos hospitais móveis. A 
Fundação Estadual de Saúde vai 
assumir a gestão dos espaços.

A gota d'água para a decisão do 
governador de suspender o con-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQuarentena

A
trato com o Iabas foi a informação 
de que os respiradores comprados 
pela OS, na China, na verdade eram 
carrinhos de anestesia. Além disso, 
o motivo da decisão do governador 
foi o atraso para a entrega das obras. 
A Secretaria estadual de Saúde ha-
via prometido que até o dia 30 de 
abril todas as unidades estariam em 
operação. No entanto, só em maio, 
ou seja, mais de um mês após a pro-
messa, apenas o Hospital de Cam-
panha do Maracanã foi inaugurado.

Após diversos adiamentos e 
muitas desculpas, os outros seis 
hospitais não têm data para a aber-
tura. Segundo a Controladoria Geral 
do Estado (CGE), o órgão vai emitir 
uma resolução suspendendo todos 
os repasses ao Iabas.

No decreto do governador 
desta quarta-feira, as unidades 
exclusivas para o tratamento do 
novo coronavírus serão geridas 
pela Fundação Estadual de Saú-
de, que deverá finalizar as obras 
dos hospitais móveis. Todos os 
equipamentos e serviços ne-

Após decreto, Iabas é afastado 
da construção e da gestão dos 
hospitais de campanha no Rio

Foto: Fabio Motta

Hospital de campanha montado no Maracanã, única unidade do estado a ser entregue 

cessários passarão a ser requisi-
tados pela fundação.

Ainda de acordo com o decreto, 
a Secretaria estadual de Saúde tam-
bém está autorizada a aplicar sanções 
e adotar medidas para resguardar 
e proteger todos os equipamentos 
comprados pela OS Iabas, inclusive, 
poderá recorrer à Justiça para bloque-
ar bens e serviços da organização.

A OS comentou apenas a com-
pra dos equipamentos, carrinhos de 
anestesia no lugar de respiradores. O 
instituto afirmou, por meio de nota, 
que "Secretaria de Saúde do Rio de 
Janeiro sempre esteve informada. 
É consenso internacional a utiliza-
ção de carrinhos de anestesia como 

ventiladores, principalmente no 
momento atual, em que sistemas de 
saúde do mundo inteiro estão em 
busca desses equipamentos, o que 
leva à escassez do produto. O IABAS 
destaca que os carrinhos de anes-
tesia AX400 não são apenas respi-
radores, são equipamentos com-
plexos e modernos que possuem 
muitos recursos, além de funcionar 
como respiradores, e era a opção dis-
ponível no momento".

No começo do ano o governo do 
estado anunciou R$ 1 bilhão para 
tratamento e combate da Covid-19. 
Quase 90% do montante, R$ 836 
milhões, foi destinado ao Iabas em 
contratos emergenciais — sem lici-

tação — para a construção e a gestão 
dos sete hospitais de campanha.

A OS é investigada pela Polícia 
Federal, e chegou a ser um dos alvos 
de um inquérito que apura o desvio 
de dinheiro da saúde, a cargo do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), por 
possíveis fraudes em assinaturas de 
contratos envolvendo os hospitais 
de campanha. A Operação Placebo, 
deflagrada em 26 de maio, cumpriu 
12 mandados de busca e apreensão, 
um deles na residência oficial do 
governo do estado. Um dia após a 
operação, o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) suspendeu todos os 
pagamentos da Secretaria estadual 
de Saúde para o Iabas.
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O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) encaminhou 
uma petição à 7ª Vara de Fa-
zenda Pública da Capital, nessa 
terça-feira (2), solicitando que o 
prefeito Marcelo Crivella (Repu-
blicanos) seja multado em R$ 
50 mil, por descumprir decisão 
judicial com orientação sobre 
medidas a respeito da Covid-19.

A Justiça havia determi-
nado que a administração 
municipal não editasse atos 
administrativos, relacionados 
ao combate do novo coro-
navírus, que estivessem em 
desacordo com as legislações 
federal e estadual vigentes.

A desobediência ocorreu 
quando o prefeito do Rio ini-
ciou, na segunda-feira (1º), o 
plano de flexibilização do iso-
lamento social. Em publicação 
no Diário Oficial da cidade, Cri-
vella permite o funcionamento 
de lojas de automóvel e lojas de 
moveis e decoração.

A medida choca com a legis-
lação estadual vigente, pois o 
governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel (PSC), prorrogou 

até o dia 5 de junho as medidas 
de isolamento social no estado, 
e o decreto proíbe o funciona-
mento de estabelecimentos 
que não sejam considerados 
serviços essenciais.

No pedido encaminhado 
à Justiça do Rio, o Ministério 
Público também requer a inter-
rupção imediata do plano de 
flexibilização anunciado pela 
prefeitura do Rio, além da apre-
sentação de um estudo técnico 
e científico.

Reabertura
A flexibilização das medidas 

restritivas contra a Covid-19 na 
cidade do Rio de Janeiro teve iní-
cio na terça-feira (2). O plano de 
retomada das atividades na capi-
tal fluminense é divido em fases. 

Serão seis etapas, indicadas 
por cores, a começar pela roxa, 
que permite o retorno de lan-
chonetes, atividades turísticas e 
religiosas. Cada fase terá 15 dias 
de duração. A cidade está em 
quarentena desde 12 de março.

MPF apura baixo empenho de recurso 
público para a Covid-19 e mais de 3 de junho

MPRJ pede multa de R$ 50 mil a Crivella 
por descumprir ordem sobre isolamento O novo recorde diário de mortes 

por Covid-19 no Brasil, a investiga-
ção sobre a execução orçamentária 
do Ministério da Saúde durante a 
pandemia e o oitavo dia de mani-
festações contra a violência policial 
após a morte de George Floyd são 
alguns dos destaques da manhã de 
quarta-feira, 3 de junho de 2020.

Covid-19
O Brasil registrou um novo re-

corde de novas mortes pelo novo 
coranavírus. Em 24 horas, 1.262 
pessoas morreram em decorrência 
da Covid-19 no país, que já soma 
31.199 óbitos pela doença.

MPF
O Ministério Público Federal de-

terminou a abertura de um inquéri-
to para apurar o baixo empenho de 
recursos públicos no combate ao 
novo coronavírus. Segundo o MPF, 
o Ministério da Saúde teria utiliza-
do apenas 6,8% dos recursos dis-
ponibilizados, o que equivalente a 
R$ 804 milhões.

Inquérito das fake news
O ministro Edson Fachin ne-

gou o pedido de arquivamento 

do inquérito sobre fake news e 
ofensas à Corte. O julgamento 
do mérito da ação está marca-
do para o dia 10 de junho.

Vazamento de dados
O presidente Jair Bolsonaro 

disse, em post nas redes sociais, 
que o vazamento dos dados pes-
soais dele por hackers do Anony-
mous Brasil seria uma forma de 
intimidação. Segundo ele, medi-
das legais estão em andamento 
para que os crimes não fiquem 
impunes. Os hackers também 
vazaram informações sobre dois 
filhos do presidente, além de in-
tegrantes do governo.

George Floyd
Os Estados Unidos viveram 

o oitavo dia consecutivo de ma-
nifestações contra a violencia 
policial após a morte de George 
Floyd. Familiares e amigos de 
Floyd fizeram o primeiro pro-
nunciamento público durante 
ato em Minneapolis. A mãe da 
filha de seis anos de Floyd, afir-
mou que os policiais tiraram a 
vida dele e foram para casa como 
se nada tivesse acontecido.  

Prefeito do Rio, Marcelo Crivella

 Foto: Divulgação



presidente 
da Câmara 
Municipal 
de Nova 
I g u a ç u , 
v e r e a d o r 
Felipe Ran-
gel Garcia, 
Fe l i p i n h o 
Ravis, está 
na linha 

de frente no combate à pan-
demia do coronavírus. Seu 
mandato tem produzido e 
aprovado vários projetos de 
lei de importância para a vida 
das pessoas neste momento 
tão delicado. As leis visam di-
minuir os impactos na saúde 
das pessoas, reduzir as perdas 
financeiras, contribuir para a 
continuação do processo edu-
cacional dos estudantes e es-
timular o fluxo das atividades 
empreendedoras.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu

O
Os principais projetos 

aprovados são:
· Instalação da Plataforma de 

Educação à Distância: se direciona 
aos alunos da Rede municipal da 
cidade e pretende que o processo 
educacional dos estudantes não 
seja paralisado neste momento.

 · Horário Bancário Especial para 
Os Idosos: as pessoas da terceira 
idade devem ser atendidas no 
horário de 8h às 10h nas agências 
bancárias. O objetivo é resguardar 
os idosos de ambientes com gran-
de número de pessoas.

· Suspensão por 120 dias das 
mensalidades dos empréstimos 
consignados dos servidores: o 
texto garante alguma flexibilidade 
financeira para os servidores, visto 
que muitos se tornaram os únicos 
provedores de suas casas e até de 
seus parentes próximos, que agora 
se encontram desempregados.

· Atenção Total às Microempre-

Combate à Covid-19: Projetos 
de Lei de Felipinho Ravis 
beneficiam a população

Foto: Divulgação

sas e Microempreeendedores: a Lei 
concede isenção, suspensão e adia-
mento do vencimento dos tributos 
e taxas municipais, visto que o setor 
do comércio e afins foi um dos mais 
prejudicados com a pandemia.

· Atendimento psicológico 
para os pacientes: determina a 
contratação de psicólogos pe-
las Unidades de Saúde, Clínicas 
da Família, Unidades de Saúde 
Familiar, Unidades de Pronto-A-
tendimento e pelas Policlínicas 
do município para o tratamento 

dos pacientes com algum distúr-
bio causado pela Covid-19.

· Psicólogos para Os Médicos: o 
objetivo da Lei é garantir atendi-
mento psicológico para todos os 
profissionais da saúde que hoje es-
tão cuidando dos pacientes infecta-
dos pelo coronavírus.

Além da produção legislativa, Fe-
lipinho Ravis tem tomado todas as 
medidas restritivas, na Câmara Mu-
nicipal, para evitar aglomerações e 
proteger os servidores do contágio 
pelo vírus. “Nossas sessões ordi-

nárias têm acontecido através de 
videoconferência, estando restrito 
o atendimento na Casa. Os funcio-
nários têm trabalhado em regime 
home office. Desejamos que toda 
normalidade seja reestabelecida 
o mais rápido possível. Enquanto 
isso não acontece, vamos nos cui-
dar e ficar em casa sempre que for 
possível. Nossa vida é a coisa mais 
preciosa que existe. Para os fami-
liares dos que perderam seus entes 
queridos, meu mais profundo sen-
timento e solidariedade”.

A prefeitura de Nova Igua-
çu vai colocar em prática seu 
plano de flexibilização do co-
mércio. De acordo com o secre-
tário municipal de Segurança 
Pública, Igor Porto, a proposta é 
liberar cerca de 30% dos setores 
comerciais a partir de amanhã. 
Além disso, serão instalados 
pontos de triagem em cinco 
barreiras sanitárias do Calçadão 
da Avenida Governador Ama-
ral Peixoto, no Centro. O plano 
inclui também um sistema de 
câmeras para monitorar a quan-
tidade de pessoas no calçadão.

— Vamos reforçar a eficiência 
da triagem para que tudo ocorra 
da melhora maneira possível. 
Todo e qualquer avanço será 
feito conforme a semana epide-
miológica. Caso seja necessário, 
paralisamos a flexibilização ou 
damos um passo atrás. O calça-
dão é uma área que já chegou a 
receber 180 mil pessoas em um 
dia normal. Isso não pode acon-
tecer agora. Por isso teremos um 
videomonitoramento capaz de 
informar o número de pessoas 
entrando e saindo desse local 
— explica o secretário, sem de-

terminar quais setores serão in-
cluídos na flexibilização e nem 
quando ela entra em vigor.

Hoje é o último dia de vigên-
cia do decreto que restringe o 
acesso ao calçadão. Com isso, a 
ideia é dar início ao plano de fle-
xibilização amanhã, após testes 
serem realizados.

Nos pontos de triagem, a pes-
soa terá que informar o destino: 
se trabalha ou se está indo em 
estabelecimentos considerados 
essenciais; ou se vai em algum 
dos comércios recém-reabertos. 
O uso de máscaras de proteção 
continua obrigatório. As pessoas 
também terão a temperatura ve-
rificada e as mãos higienizadas 
com álcool 70.

— Quem tiver a tempera-
tura verificada e o resultado 
der acima do normal será 
encaminhado para uma uni-
dade pública de saúde, onde 
poderão fazer a testagem de 
Covid-19 — afirma Porto.

Infectologista pede cuidado 
com segunda onda

Para o infectologista e pro-
fessor da Universidade Iguaçu 
(Unig) Roberto Falci da Silva 

Garcia, o retorno de comércios 
não essenciais precisa ser fei-
to com cautela.

— É preciso reabrir com 
base nos dados técnicos, 
como quantidade de leitos 
disponíveis, taxa de transmis-
são e curva de casos. A aber-
tura precisa ser consciente. É 
preciso ainda ter cuidado com 
uma segunda leva de conta-
minação, continuar sempre 
lavando as mãos e usando a 
máscara. Riscos vão existir, 
mas o fato de ser um retorno 
gradual e parcial minimiza es-
ses riscos — afirma Garcia.

Entre os setores comerciais 
incluídos na flexibilização 
estão serviços de escritório, 
imobiliárias, escritórios de 
contabilidade e de advocacia, 
papelarias, lojas de telefonia e 
de celulares e acessórios.

Outras atividades seguem 
suspensas até o dia 7 de junho: 
realização de eventos com pú-
blico; funcionamento de aca-
demias e clubes de recreação; 
salões de beleza; e abertura de 
salas de cinema, galerias e sho-
pping centers.

Campanha de Vacinação Contra a 
Gripe é prorrogada em Queimados

Nova Iguaçu anuncia reabertura de parte do comércio 
mesmo com pico da pandemia chegando

A Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Gripe foi prorro-
gada em todo o país. Agora, o pú-
blico contemplado nesta terceira 
fase tem até o dia 30 de junho para 
se vacinar contra a doença. O pú-
blico-alvo inclui: adultos de 55 a 
59 anos; motoristas de transpor-
te coletivo (apresentar crachá da 
empresa); taxistas maiores de 55 
anos; grávidas e puérpera (até 45 
dias); professores de escolas pú-
blicas e privadas; e crianças de 6 
meses a menores de 6 anos. 

Desde o início da campanha de 
vacinação contra a gripe em Duque 
de Caxias, 121.332 pessoas, cerca de 
55,49% do total de público-alvo da 
campanha, foi imunizada. A expec-
tativa é vacinar o máximo de pesso-
as até o dia 30 de junho.

A Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil de Duque de Caxias 
faz um alerta aos pais e responsá-
veis para que levem as crianças de 
6 meses e menores de 6 anos aos 
postos de saúde. A imunização des-
te público-alvo está muito abaixo 
do esperado na cidade. O mesmo 
acontece com o grupo de mulheres 
grávidas e puérperas (até 45 dias).

Esse período é também uma 
oportunidade para que as pessoas 
que fazem parte do público-alvo de 
todas as fases da campanha, e que 
ainda não tomaram a dose, possam 
se imunizar, entre elas: pessoas 
com mais de 60 anos, trabalhado-
res da área da saúde e segurança 
pública, doentes crônicos, pessoas 
privadas de liberdade, caminhonei-
ros e indígenas.
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Prefeito do Rio, Marcelo Crivella

 Foto: Divulgação



cusado de 
e s t u p r a r 
a ex-na-
m o r a d a 
e filmar 
as agres-
sões, um 
h o m e m , 
de 38 
anos, foi 
preso em 

flagrante, na manhã de se-
gunda-feira, por policiais 
da 81ª DP (Itaipu). O crime 
aconteceu momentos antes 
da prisão, na casa do sus-
peito, em Piratininga, na 
Região Oceânica de Niterói.

De acordo com a dele-
gacia, a mulher foi até a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

A
casa do ex-namorado para 
conversar amigavelmente 
com ele, que não aceitava o 
término do breve romance. 
O casal teve um relaciona-
mento que durou cerca de 
um mês, em março. A ví-
tima contou à polícia que 
desde então, o ex insistia 
para reatar a relação e che-
gou a invadir sua casa há 15 
dias e agredi-la.

O criminoso conven-
ceu a mulher a ir  para sua 
casa,  por volta das 5h30 de 
segunda, após pegar o ce-
lular dela,  que estava com 
suas amigas,  conectado à 
uma caixa de som.

Em depoimento na 81ª 

Homem estupra a ex-namorada
e faz chamada de vídeo para o 
atual da vítima filmando o crime

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Em depoimento na 81ª DP, a vítima relatou que ao chegar no imóvel, o homem tentou convencê-la a reatar o namoro

DP, a vítima relatou que ao 
chegar no imóvel, o homem 
tentou convencê-la a rea-
tar o namoro, mas após a 
sua negativa, ele começou 
a agredi-la e, em seguida, 
iniciou uma relação sexual 
forçada. Durante o abuso, o 

criminoso fez uma chamada 
de vídeo para o atual namo-
rado da mulher, filmando o 
ato e narrando o que fazia 
com ela, durante cerca de 
nove minutos.

Após cometer o crime, ele 
devolveu o celular da ex-na-

morada e disse que ela pode-
ria ir embora. A mulher procu-
rou a delegacia para registrar o 
caso e, em seguida, o suspeito 
foi preso em flagrante por es-
tupro. O laudo do exame do 
corpo de delito ainda consta-
tou as agressões. 

Um dos policiais civis investiga-
dos pelo homicídio do adolescente 
João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, 
teve contato e transportou provas 
que fazem parte da investigação 
que apura o crime. O agente — que 
é justamente o que mais fez dispa-
ros dentro da casa onde o menino 
foi morto — foi nomeado, pelo de-
legado responsável pelo inquérito, 
depositário de três granadas que os 
policiais afirmam ter encontrado no 
local. O inspetor, então, transportou 
as granadas da Delegacia de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo e Itabo-
raí (DHNSGI) até a perícia no mesmo 
dia da operação.

Os explosivos foram apresen-
tados pelos agentes da Coordena-
doria de Recursos Especiais (Core) 
que participaram da operação no 
Complexo do Salgueiro, em São 
Gonçalo, como provas de que havia 
traficantes na casa onde João Pedro 
foi morto.

No entanto, mesmo com seus 
agentes sob investigação, foi a pró-
pria Core que fez a perícia das gra-
nadas: o órgão para onde o inspetor 
investigado levou os explosivos foi o 
Esquadrão Antibombas (EAB), que 
integra a estrutura da Core.

De acordo com o laudo produ-
zido pelo EAB, um dos artefatos, 
era uma granada de mão modelo 
M3, um produto controlado pelo 
Exército, de uso restrito. Os outros 
dois eram explosivos de fabricação 

caseira. Nenhum deles estava de-
tonado. Todos os artefatos foram 
destruídos durante a perícia “ten-
do em vista o risco em potencial 
que representa o seu manuseio, 
transporte e armazenamento”. O 
laudo já faz parte do inquérito.

Desde o início das investigações, 
a Defensoria Pública do estado, que 
representa a família de João Pedro, 
defende que, como policiais civis 
são investigados pelo crime, o in-
quérito deve ser conduzido por um 
órgão independente.

Por isso, anteontem, amigos de 
João Pedro prestaram depoimentos 
a promotores do Grupo de Atuação 
Especializada em Segurança Públi-
ca (Gaesp) do Ministério Público do 
Rio. Na semana passada, a DHNSGI 
intimou os parentes a prestarem de-
poimentos na especializada, mas a 
família não compareceu.

Ministério Público tem pro-
cedimento separado

O MP já abriu um Procedimento 
de Investigação Criminal indepen-
dente da investigação da Polícia 
Civil. O inquérito ainda segue na 
DHNSGI, à espera de laudos peri-
ciais, como o de local de crime e o de 
comparação balística entre o projétil 
encontrado no corpo do menino e 
as armas dos policiais.

A Polícia Civil informou, por 
meio de nota, que “de acordo com a 
Delegacia de Homicídios de Niterói, 

São Gonçalo e Itaboraí, os explosivos 
foram fotografados durante a perícia 
de local. Após isso, a unidade solici-
tou que, por questões de segurança, 
os artefatos fossem transportados 
pela Core à delegacia, onde foi for-
malizada a apreensão”.

Dois depoimentos, 
duas versões

Na última segunda-feira, o EX-
TRA revelou que um fuzil M16 ca-
libre 556 usado por um policial civil 
para fazer disparos dentro da casa 
onde João Pedro foi morto só foi 
apreendido uma semana após o cri-
me. A arma é do mesmo calibre do 
projétil que atingiu a vítima.

Horas após a operação, o agente 
— o mesmo que transportou os ex-
plosivos — omitiu que havia usado 
o fuzil no depoimento que prestou 
na DHNSGI. A arma só foi entregue 
à perícia no último dia 25, depois 
de o projétil ter sido encontrado no 
corpo da vítima, quando o policial, 
em novo depoimento, admitiu ter 
usado o fuzil M16 na ação.

Todos os três policiais civis que 
entraram na casa mudaram as ver-
sões que deram sobre a quantidade 
de tiros que dispararam. No primei-
ro depoimento, logo após o crime, 
eles afirmaram terem dado, juntos, 
23 disparos. Uma semana depois, no 
último dia 25, eles voltaram à delega-
cia e afirmaram que atiraram um to-
tal de 64 vezes no dia do homicídio.

Corregedoria da PM apura conduta de policiais 
em caso de médica espancada no Grajaú

Policial investigado por morte de João Pedro 
ficou com material apreendido na operação

O sargento da Polícia Militar Luiz 
Eduardo dos Santos Salgueiro, de 
43 anos, foi identificado pela 20ª 
DP (Vila Isabel) como um dos sus-
peitos de terem agredido a médica 
Ticyana D'Azambuja, no Grajaú, no 
último sábado. Dono de um veí-
culo que foi danificado pela anes-
tesista, o PM foi ouvido ontem no 
Batalhão de Polícia de Choque, no 
Estácio, onde é lotado. A unidade e 
a Corregedoria da PM abriram pro-
cedimentos para apurar a conduta 
de Salgueiro e dos policiais que fo-
ram acionados para a ocorrência.

Abrigada na casa de parentes 
desde segunda-feira, a médica 
Ticyana D’Azambuja, de 35 anos, 
não pretende voltar a morar no 
Grajaú, após ter sido espancada 
por cinco frequentadores de uma 
“festa do corona”, realizada no sá-
bado, numa casa vizinha à dela, 
na Rua Marechal Jofre:

— Depois da denúncia, estou 
com medo. Infelizmente vou ter 
que sair da minha casa. Seria im-
prudente continuar ali.

A médica relata ter pedido 
para que a festa clandestina ter-
minasse devido ao barulho ex-
cessivo, mas não foi atendida. 
Então, num “ato impensado”, 
quebrou o retrovisor e trincou o 
para-brisa de um carro que esta-
va estacionado sobre a calçada. 
Depois disso, alguns homens 
saíram da casa, entre eles um 
PM, e as agressões tiveram início. 
Ticyana teve o joelho esquerdo 
quebrado e as mãos pisoteadas. 
Fotos que circulam em redes so-
ciais e foram obtidas pelo EXTRA 
mostram parte das agressões so-
fridas pela profissional de saúde.

Por iniciativa de moradores 
do bairro, foi convocada uma 
passeata para hoje, com saída 
da Praça Edmundo Rego em 
direção ao local da festa. Ticya-
na foi procurada por integran-
tes da Comissão de Direitos 
Humanos da Alerj, da Defen-
sora Pública do Estado e de 
profissionais como psicólogos 
e fisioterapeutas.
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Imagem mostra Ticyana (de blusa preta e calça jeans) sendo carregada por um homem



PARA TODOS
A festa vai começar!

N
ego do Borel anunciou a primeira 
live beneficente com transmissão 
ao vivo em seu canal oficial do 
YouTube, na quarta-feira, dia 03 
de junho, às 16h. A live servirá para 
arrecadar fundos e doações para 
comunidades do Rio de Janeiro e 

Morro do Borel, local onde o artista nasceu e 
cresceu, que também servirá como cenário da 
live show do cantor, tudo com as normas de hi-
giene e segurança da saúde pública estabeleci-
dos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Intitulado #NegoNoBorel, o artista fala como 
será a live tão esperada por fãs.

“Diante de tudo o que estamos vivendo no 
Brasil e no mundo, o desejo é estar perto da me-
lhor forma possível. Estaremos todos juntos, mas 
desta vez minha comunidade estará toda dentro 
de suas casas, seguros, que é o que importa. Eu 
também estarei lá, mas desta vez num formato di-
ferente, mas ainda assim bem perto da minha co-
munidade que está tão carente e precisando tanto 
de ajuda. Este é momento de nos unirmos por um 
bem muito maior, que é o coletivo”, disse ele.

Vem aí a primeira live beneficente 
de Nego do Borel Pode chegar A carioca da gema Dammy 

Alexandrino, 39 anos, do bairro 
Gardênia Azul, na Zona Oeste, é 
uma mulher alta, loira, olhar en-
volvente e cheia de atitude diante 
da vida. Flamenguista doente e que-
rida por umas das maiores torcidas 
do Brasil, ela também é apaixonada 
pelo carnaval carioca. A gata con-
quistou o título de Musa da maior 
festa popular do mundo onde 
todos os holofotes vão em sua 
direção na passarela mais cobi-
çada do Brasil. Mãe de Jennifer 
Alexandrino, 13 anos, a bela não 
esconde todo o seu amor pela 
pequena e revela um dos seus 
maiores sonhos que é participar 
do Big Brother Brasil (BBB21):

Musa do Flamengo abusa da 
sua beleza e arrasa corações da 
torcida do Mengão

 “Quero ter visibilidade e ficar 
conhecida pelo mundo todo”, 
disse Dammy que também não 
abre mão da malhação e cui-
dados com o corpo: “Faço uma 
dieta balanceada sem falhar um 
dia, uma alimentação saudável 
à base de proteínas, verduras, 
legumes, frutas, carne branca 
(carnes de peixes e aves) e bebo 
até 6 litros de água por dia“, re-
velando um de seus maiores 
segredos para manter a boa for-
ma física e lembrou também da 
importância em ter boas e novas 
parcerias: “Outra coisa também, 
estou aberta e flexível a novas 
propostas de trabalho como 
modelo fotográfica".

contato@jornalpovo.com.br

Culturando 
Colaboradores: Anderson Lopes e Clinton Paz

Olá, Povo!
A nossa página cultural foi reformulada para le-
var ao nosso leitor o que há de melhor na cultura 
popular. E nesse momento que não se pode sair 
de casa, publicaremos o melhor da TV (filmes, 
programas e séries), das Lives (Shows e apre-
sentações), notícias dos artistas e celebridades 

e também do maior espetáculo da terra, que 
é o carnaval. Falaremos das Escolas de Samba 
do Rio,  do Grupo Especial e as agremiações da 
Intendente Magalhães, o qual nosso jornal tem 
muito carinho com essas escolas que são do povo 
da nossa Baixada Fluminense. Fique por dentro!
Arte do Povo da Baixada

Daremos oportunidade ao artista novo e con-
temporâneo da Baixada Fluminense. Ele poderá 
mostrar seu trabalho (saudade da TV).
Também iremos mostrar as séries e nove-
las do passado que serão reexibidas nos 
stream e na TV.
Aguardem...

APRESENTAÇÃO 

IMAGENS: DIVULGAÇÃO, MARCELO CAMPOS  E ANDERSON BRAGA
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casamento 
entre Flu-
minense e 
Fred, que 
c o m e ç o u 
em 2009, 
sofreu com 
a separação 
em 2016. 
Mas o que 
parecia um 
"adeus" foi 

na verdade só um "até breve". 
Quatro anos depois, o ídolo foi 
anunciado de forma oficial no 
último domingo, assinou contra-
to até julho de 2022 e vai retor-
nar para a sua velha nova casa. 
Mas será que o lar do camisa 9 
tricolor vai estar muito diferente 
do que ele deixou?

O GloboEsporte.com com-
parou a realidade do clube em 
junho de 2016, na época da saída 
do ídolo, com o momento atual. 
Elenco, time, esquema tático, 
aproveitamento, treinamentos, 
sócios, relação com a torcida, po-
lítica, patrocínios, salários... Em 
quatro anos deu tempo de muita 
coisa mudar, outras nem tanto. 
Veja o que o Fred vai encontrar 
ao fim de sua maratona de bici-
cleta rumo ao Rio de Janeiro.

Elenco
O elenco da época também 

mesclava jovens apostas, como 
por exemplo Marlon Santos, 
Gustavo Scarpa, Gerson, Dou-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDe volta para o FLUturo:

O
glas e Richarlison, com nomes 
mais experientes, como Magno 
Alves, Gum, Diego Cavalieri e 
Cícero – havia ainda Diego Sou-
za, mas ele saiu em março. O 
atual tem os jovens Nino, Mi-
guel, Marcos Paulo, Evanilson, 
Pacheco... com os cascudos Ma-
theus Ferraz, Henrique, Hud-
son, Nenê e Ganso.

A diferença é que o plantel 
2020 conta com dois gringos: o 
peruano Pacheco e o uruguaio 
Michel Araújo. E agora há mais 
opções de velocidade para jo-
gar ao seu lado. Há quatro anos 
ele tinha Richarlison, Osvaldo e 
Marcos Junior. Desta vez terá Fer-
nando Pacheco, Wellington Silva, 
Caio Paulista e ainda Marcos Pau-
lo, que apesar de ser centroavante 
de ofício tem atuado como ponta.

Time
Aquele Fluminense de 2016, 

que havia sido campeão da 
Primeira Liga no início do ano 
– e praticamente sem Fred, que 
pegou gancho na campanha 
por expulsão –, jogava mais no 
esquema tático 4-4-2. Marcos 
Junior foi sua principal dupla 
naquele ano – Richarlison se 
machucou na pré-temporada 
e pouco atuou com o centroa-
vante. E seu concorrente pela 
titularidade era Magno Alves.

Em 2020, Fred encontrará 
um esquema tático diferente, 
que costuma beneficiar centro-

avantes: o 4-3-3, que funciona 
com pontas abertos pelas laterais 
do campo. A tendência é que ele 
forme o trio de frente com Mar-
cos Paulo e Wellington Silva, ou 
Pacheco, e tenha Evanilson como 
seu concorrente. Mas a tendência, 
até pela maratona de jogos, é que 
não seja titular absoluto e reveze 
na função.

Liderança
Se Fred deixou o Fluminense 

como desafeto do técnico, na vol-
ta ele vai encontrar um admirador. 
Na época, o centroavante se de-
sentendeu com Levir Culpi, foi até 
afastado e chegou a dizer que não 
jogava mais com o comandante, 
apesar das pazes veladas antes da 
saída. Odair Hellmann, por sua 
vez, tem planos de usar o ídolo 
da mesma forma como fez com 
D'Alessandro no Inter.

Dentro do elenco, os líderes 
junto de Fred eram Gum, Ca-
valieri, Cícero, Magno Alves e 

Como era o Fluminense 
quando Fred saiu e o que o 
ídolo encontrará ao voltar?

Fred chegou a "brigar" com Levir e ser afastado do elenco

Jonathan. Em seu retorno, o cen-
troavante vai dividir as responsa-
bilidades de liderança com Nenê, 
Ganso, Digão, Henrique e Hudson 
– grupo de jogadores que inclusive 
estava à frente na negociação para 
a redução dos salários durante a 
pandemia do coronavírus.

Confiança da torcida no time
Em 2016, a torcida já andava 

descrente com o time. Apesar 
do título da Primeira Liga no 
início do ano, a equipe caiu na 
semifinal do Carioca para o Bo-
tafogo e ocupava o sétimo lugar 
naquele início de Campeonato 
Brasileiro quando Fred saiu, 
com um aproveitamento de 
56,2% em 32 jogos (15 vitórias, 
9 empates e 8 derrotas) – aca-
bou terminando em 13º lugar 
na tabela. Atualmente, Fred irá 
encontrar melhores números.

O time de Odair Hellmann faz 
a melhor campanha do Carioca e 
tem um aproveitamento de 71,1% 

em 15 jogos (10 vitórias, 2 empa-
tes e 3 derrotas). Porém, também 
há uma certa desconfiança da tor-
cida desde a eliminação precoce 
na primeira fase da Copa Sul-A-
mericana e o risco existente na 
segunda fase da Copa do Brasil 
– perdeu o jogo de ida para o Fi-
gueirense por 1 a 0. Em quantida-
de de sócios-torcedores, o clube 
em 2016 tinha um pouco mais: 32 
mil contra 25 mil atuais.

Estrutura
Em termos de estrutura, Fred 

encontrará uma realidade bem 
melhor do que tinha quando 
saiu. Em 2016, o Fluminense 
ainda não tinha centro de treina-
mento e realizava suas ativida-
des nas Laranjeiras ou por vezes 
no Forte da Urca. O centroavante 
agora terá um CT novinho, que 
ainda passa por reformas, mas já 
conta com dois campos padrões 
Fifa e ainda terá um terceiro nas 
próximas semanas.

 Foto: Nelson Perez / Fluminense FC


