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Os acusados são integrantes da organização social de saúde Instituto dos 
Lagos Rio e foram denunciados à Justiça por organização criminosa, peculato 
e lavagem de dinheiro. No Rio, a Operação Pagão cumpre mandados na capi-
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C o m i s s ã o 
E s p e c i a l 
da Assem-
bleia Legis-
lativa do 
Rio (Alerj) 
que analisa 
o pedido 
de impe-
a c h m e n t 

contra o governador Wilson 
Witzel decidiu suspender o 
prazo de 10 sessões da defesa 
contra o processo, que come-
çaria a ser contado na sessão 
plenária desta quarta-feira. 
Proposta foi feita pelo relator, 
Rodrigo Bacellar (SDD), e ob-
teve 24 votos, do total de 25 

PARA TODOSPARA TODOSQuanto tempo

A
parlamentares integrantes da 
comissão, com uma ausência.

Presidida pelo deputado Chi-
co Machado (PSD), a comissão 
conta com um representante de 
cada partido com representa-
ção na Casa. Durante a reunião, 
os deputados decidiram espe-
rar a íntegra do inquérito das 
Operações Favorito e Placebo – 
que apuram irregularidades na 
Saúde do Rio.

A deliberação foi tomada 
um dia após a defesa do go-
vernador ter ingressado com 
pedido de suspensão do 
processo, alegando que há 
cerceamento do direito de 
defesa e que o rito na Alerj 

Impeachment Witzel: 
Comissão da Alerj decide 
suspender prazo da defesa

Foto: Reginaldo Pimenta

Governador Wilson Witzel 

Em cerimônia no Palácio do 
Planalto nesta quinta-feira, o 
presidente Jair Bolsonaro e o 
presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Dias Toffoli, 
destacaram a importância de 
entendimento e harmonia en-
tre os Poderes, após semanas 
de desgaste entre eles. O evento 
também foi marcado por uma 
troca de cumprimentos entre 
Toffoli e o ministro da Secreta-
ria-Geral, Jorge Oliveira, cotado 
para uma vaga no STF.

Toffoli, Jorge e o presidente 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), João Otávio de Noronha, 
assinaram um termo para inte-
gração dos sites das instituições 
sobre leis e normas legais ao 
Portal da Legislação.

No evento, o presidente do 
Supremo afirmou que "o Esta-
do é um só, com poderes har-
mônicos e independentes entre 

si" e que as iniciativas entre as 
instituições devem "confluir". 
"Vossa excelência deu dignida-
de de ministério para uma das 
funções mais importantes no 
Estado brasileiro, que é aquela 
que trata dos atos normativos 
e da transparência normativa 
da Presidência da República. 
Isso não foi só pela visão de Sua 
Excelência, mas também pelos 
méritos do Jorge (Oliveira), que 
soube conduzir e levar este mé-
rito", afirmou Toffoli, se dirigin-
do a Bolsonaro.

Jorge Oliveira, por sua vez, re-
lembrou que ministros do STF 
já ocuparam a mesma posição 
que ele à frente da Subchefia de 
Assuntos Jurídicos da Presidên-
cia (SAJ). "Esses colegas de hoje 
dão continuidade ao trabalho já 
desenvolvido na Presidência há 
algum tempo, desde o período 
em que o nosso presidente do 

Após período de desgaste, Toffoli e Bolsonaro
falam em entendimento entre Poderes

Bolsonaro nomeia Carlos Alberto Decotelli 
como novo ministro da Educação

Supremo, Dias Toffoli, passou 
pela SAJ. Antes, o ministro Gil-
mar Mendes também plantou 
algumas sementes que nós co-
lhemos aqui os frutos e damos 
continuidade com isso", afir-
mou o ministro.

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou a nomeação do pro-
fessor Carlos Alberto Decotelli 
da Silva para o cargo de minis-
tro da Educação, na tarde des-
ta quinta-feira, em uma rede 
social. Ele ocupará o cargo dei-
xado por Abraham Weintraub, 
que deixou a pasta na semana 
passada para assumir o posto 
de diretor no Banco Mundial.

"Informo a nomeação do Pro-
fessor Carlos Alberto Decotelli 
da Silva para o cargo de Ministro 
da Educação", disse Bolsona-

ro. "Ele é bacharel em Ciências 
Econômicas pela UERJ, Mestre 
pela FGV, Doutor pela Univer-
sidade de Rosário, Argentina e 
Pós-Doutor pela Universidade 
de Wuppertal, na Alemanha", 
completou o presidente. 

Carlos Alberto presidiu o 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE) 
entre fevereiro e agosto do ano 
passado. Depois, ele passou 
para a Secretaria de Modalida-
des Especializadas do Ministé-
rio da Educação.

carece de definição. Segundo 
os advogados Ana Tereza Ba-
sílio e Manoel Peixinho, não 
estão juntados ao pedido de 
impeachment documentos 
que comprovem os fatos des-
critos na denúncia.

O pedido que pode afastar o 
governador foi feito pelos de-
putados Luiz Paulo e Lucinha, 
ambos do PSDB, que acusam 
Witzel de crime de responsa-
bilidade. Segundo Luiz Paulo, 
pesa contra o governador a de-

cisão do ministro do STJ Bene-
dito Gonçalves, pedindo bus-
cas e apreensões na Operação 
Placebo, mostrando que havia 
fortes indícios de corrupção na 
área de saúde com a participa-
ção de Witzel.

Ministro Dias Toffoli 

Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia
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gentes do 
M i n i s t é -
rio Público 
do Estado 
do Rio de 
J a n e i r o 
c u m p r e m , 
nesta quin-
t a - f e i r a 
(25), sete 
mandados 

de prisão e 14 de busca e 
apreensão contra 12 pessoas 
acusadas de desviar mais de 
R$ 9,1 milhões dos cofres pú-
blicos do estado.

Os acusados são integran-
tes da organização social de 
saúde Instituto dos Lagos 
Rio e foram denunciados à 
Justiça por organização cri-
minosa, peculato e lavagem 
de dinheiro. No Rio, a Opera-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMandados

A
ção Pagão cumpre mandados 
na capital, Petrópolis e Itabo-
raí. Em São Paulo, na capital e 
em Barueri.

Segundo a denúncia, o Ins-
tituto dos Lagos Rio recebeu 
R$ 649 milhões entre os anos 
de 2012 e 2019, para a gestão 
de unidades de saúde do Esta-
do do Rio de Janeiro, e, com-
provadamente desviou gran-
de parte do dinheiro.

A denúncia demonstra, ain-
da, que a organização social 
não tinha aptidão para assinar 
contratos de gestão com o es-
tado, mas forjou sua capaci-
tação técnica apresentando 
atestados técnicos falsos.

Ainda de acordo com o Mi-
nistério Público, a organização 
criminosa desviava o dinheiro 
público com o pagamento de 

valores superfaturados em 
favor de sociedades empresá-
rias, sob o pretexto da aquisi-
ção de produtos ou terceiriza-
ção de serviços necessários ao 

MP-RJ faz operação contra 
organização social acusada de 
desvio de R$ 9,1 milhões da saúde

 Foto: Divulgação

Segundo a denúncia, o Instituto dos Lagos Rio recebeu R$ 649 milhões entre os anos de 2012 e 2019

atendimento das UPAs e Hospi-
tais administrados pelo Institu-
to Lagos Rio.

Depois de feito o pagamen-
to superfaturado, os valores 

excedentes eram repassados 
aos dirigentes da organização 
criminosa ou para terceiros 
indicados por eles, com di-
nheiro em espécie.

Em mais um capítulo da no-
vela Flávio Bolsonaro (Republi-
canos-RJ) e Fabrício Queiroz, 
ex-assessor do senador, os novos 
advogados de Flávio entraram 
com um pedido de habeas cor-
pus, questionando a compe-
tência da primeira instância da 
Justiça para julgá-lo. O pedido 
foi julgado nesta quinta-feira, 
dia 25, na Justiça do Rio. Caso os 
desembargadores da 3ª Câma-
ra Criminal concordem com os 
argumentos dos advogados de 
defesa, todas as medidas caute-
lares adotadas no caso da “racha-
dinha“ pelo juiz Flávio Itabaiana, 
da 27ª Vara Criminal do Rio, po-
dem ser anuladas, entre elas as 
quebras de sigilo e a prisão de 
Queiroz, localizado em imóvel 
de propriedade de Frederick Wa-
ssef, agora ex-advogado de Flá-
vio Bolsonaro.

“A estratégia da defesa tem 
como base o fato de que Flávio 
Bolsonaro, à época dos supostos 
crimes praticados, era deputa-
do estadual, cabendo, portanto, 
que o caso seja analisado pelo 
Órgão Especial de Tribunal de 

Justiça, onde os parlamentares 
fluminenses têm foro”, explica 
Wallace Martins, advogado cri-
minal, palestrante e presidente 
da Comissão de Direito Penal 
Econômico da Anacrim (Asso-
ciação Nacional da Advocacia 
Criminal). No entanto, para o 
especialista, como Flávio não 
é mais deputado estadual, não 
tem sentido ele ter foro por prer-
rogativa de função. “Na minha 
avaliação, a decisão mais acerta-
da neste caso é o indeferimento 
do pedido de habeas corpus fei-
to pela defesa. O próprio Supre-
mo Tribunal Federal entende 

que agora ex-deputados fede-
rais e ex-senadores que não têm 
mais cargo como tal não têm 
foro por prerrogativa de função 
no Supremo”, ressalta Martins.

O advogado lembra ainda 
que, se o habeas corpus for 
aprovado, a liberação de Quei-
roz poderá colocar em jogo a 
investigação dos supostos cri-
mes de organização criminosa, 
lavagem de dinheiro e peculato 
(subtração ou desvio de dinhei-
ro público). “Sem contar que a 
esposa de Queiroz continua fo-
ragida. São elos que não podem 
ser perdidos”, diz.

Servidor público é preso suspeito de desvio de 
mais de 200 mil da prefeitura de Paraíba do Sul

Justiça do Rio vota habeas corpus que pode 
anular prisão de Queiroz Um servidor público, de 25 anos, 

foi preso na manhã desta quin-
ta-feira por policiais civis em seu 
apartamento localizado no Centro 
de Paraíba do Sul. Ele é suspeito de 
desviar mais de R$200 mil, da pre-
feitura de Paraíba do Sul.

No apartamento com decora-
ção de luxo foram apreendidos 
eletrônicos de alto valores, um 
carro Hyundai Veloster, em sua 
versão 2020 avaliado em R$ 
101.500,00. Segundo a Polícia 
Militar, o jovem é suspeito de ter 
desviado o dinheiro quando tra-
balhava no setor de tributos da 
prefeitura de Paraíba do Sul.

O crime foi descoberto após um 
contribuinte suspeitar do número 
da conta na guia de pagamento e 

denunciar as autoridades. Após 
suspeitas constatadas por fraude, 
ele foi afastado da função e foi feito 
um registro na Delegacia de Paraíba 
do Sul. De posse de um mandado 
de prisão preventiva expedido pela 
Justiça, os agentes foram até o apar-
tamento e efetuaram a prisão.

Ele foi preso e levado para a 
delegacia. Segundo informou os 
agentes, ele vai responder por 
peculato, corrupção passiva e 
associação criminosa. A Polícia 
Civil disse que o nome da opera-
ção “Sua Casa Minha Vida” é uma 
referência ao fato de que inves-
tigado se valia do pagamento de 
impostos de habitação de tercei-
ros para obter ganhos pessoais 
indevidos. Fonte: Polícia Civil.

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro

Foto: Divulgação

Os agentes foram até o apartamento e efetuaram a prisão

Foto: Reprodução



Justiça de-
terminou a 
suspensão 
da flexibi-
lização do 
isolamento 
em Duque 
de Caxias, 
na Baixada 
Fluminen-
se. Com 

isso, o comércio na cidade de-
verá ser fechado. Porém, o pre-
feito Washington Reis (MDB) 
afirmou, em entrevista ao 
"RJ1", da TV Globo, que não vai 
cumprir a decisão e que vai re-
correr, apesar de haver a previ-
são de multa de R$ 30 mil, por 
dia, valor que deverá ser pago 
com recursos próprios.

— O que existe é uma inva-
são de legalidade, uma loucura. 

A Câmara de Vereadores de 
Belford Roxo aprovou, nesta 
quarta-feira (24/06), o projeto 
de lei 801, que dispõe sobre a 
autorização da doação 4.426 
metros quadrados (de um to-
tal de 8.852 metros quadra-
dos) de um terreno, no bairro 
São Bernardo, para o Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio de Janei-
ro ( IFRJ) construir o prédio 
definitivo de uma escola téc-
nica que funciona no local 
com 400 alunos. A unidade 
destina-se à educação de en-
sino médio e superior. Foram 
24 votos a favor e apenas um 
contra. O prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro, o Waguinho, 
participou da sessão.

De acordo com o projeto, o 
IFRJ terá que construir o prédio 
no prazo de dois anos a contar 
data da publicação da lei, além 
de oferecer condições dignas, 
ensino gratuito aos estudantes. 
Se a cláusula não for cumprida, o 
terreno voltará a ser incorporado 
ao patrimônio do município.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

Belford Roxo

A
Como se fecha o comércio hoje, 
como que se paga contas? Eu não 
consigo fechar. É lógico que eu 
queria que o vírus não existisse, 
que não tivesse morrido com o 
vírus. Mas aqui não tem nenhu-
ma catástrofe — disse o prefeito 
na entrevista, minimizando os 
números da doença.

Caxias soma 2.836 casos de 
Covid-19 e 383 mortes em de-
corrência da doença, sendo a 
segunda cidade com mais óbi-
tos no estado, atrás apenas da 
capital fluminense. Coforme a 
determinação da 3ª Vara Cível 
da cidade, em cinco dias, a pre-
feitura deverá apresentar um 
relatório com dados técnicos 
sobre a taxa de ocupação hos-
pitalar, taxa de incidência de 
casos, número de óbitos e me-
todologia de testagem.

Waguinho destacou que 
nunca foi do interesse da Pre-
feitura impedir o funciona-
mento do IFRJ no local. Porém, 
o prefeito alega que o municí-
pio precisa construir o Hospital 
da Mulher na outra metade do 
terreno onde funciona o IFRJ. 
"Desde o início, eu, a deputada 
federal Daniela do Waguinho 
e o deputado estadual Már-
cio Canella nos posicionamos 
para ajudar ao IFRJ, pois sou 
o prefeito que mais investiu 
em educação neste estado. 
Quanto mais escolas técnicas, 
melhor. Se o IFRJ quiser mais 
terrenos para construir outras 
unidades em Belford Roxo, 
eu consigo. Mas o Hospital da 
Mulher com equipamentos de 
última geração, será construí-
do para oferecer diversos tipos 
de exames como mamografia 
e preventivo. Além disso, as 
gestantes poderão fazer pré-
-natal e ter o bebê no Hospital 
da Mulher", frisou Waguinho, 
destacando que a lei anterior 
que fazia a cessão prejudicava 

A nova decisão obriga a pre-
feitura a apresentar, em cinco 
dias, um estudo técnico e um 
plano de retomada gradual das 
atividades locais. Apesar da de-
terminação ser do dia 19, o mu-
nicípio só foi notificado nesta 
quarta-feira. Nesta quinta-feira, 
várias lojas estavam abertas no 
Centro e o movimento de pesso-
as era grande no Calçadão.

— Vamos ver se agora a prefei-
tura cumpre, porque não dá para 
continuar assim.O comércio 
todo aberto, as pessoas na rua 
como se não vivêssemos uma 
pandemia. É uma doença séria, 
mas parece que não querem 
enxergar — afirma um morador, 
sem se identificar.

Procurada, a prefeitura de Du-
que de Caxias informou que já 

recorreu da decisão e que "vem 
realizando diversas ações de 
combate ao novo coronavírus, 
como a testagem em massa da 
população". Além disso, alega 
que, caso a medida judicial se 
mantenha, Duque de Caxias terá 
"a capacidade econômica seve-
ramente afetada, implicando em 
consequências para a execução 
de políticas públicas básicas."

o município, pois com a cessão, 
a Prefeitura não poderia cons-
truir no local.

Apoio total
Na tribuna, o vereador Ange-

lo Ramos, o Anjinho, destacou 
que o prefeito se empenhou 
para liberar parte do terreno 
para que o IFRJ construa o pré-
dio. Já o vereador Bil da Pisci-
na, enfatizou que nunca foi do 
interesse da Prefeitura impedir 
que o IFRJ continue no local. 
"Queremos manter a institui-
ção, mas é inegável que Bel-
ford Roxo precisa do Hospital 
da Mulher", resumiu.

A falta de uma maternidade 
municipal foi lembrada pelo vere-
ador Álvaro Nuna, que salientou 
que as gestantes de Belford Roxo 
se deslocam para outros municí-
pios quando vão ganhar neném. 
"Esse Hospital da Mulher é um 
anseio da população. As mães pro-
curam atendimento em Duque de 
Caxias, São João de Meriti, Nova 
Iguaçu e Mesquita. Essa situação 
não pode continuar. Além disso, 
o IFRJ terá mais de quatro mil 
metros quadrados para construir 
o seu prédio", avaliou Nuna. "Em 
sete anos o IFRJ não fez o prédio 
de dois pavimentos, que era o 
projeto inicial. Construíram uma 

espécie de puxadinho adaptado. 
O prefeito buscou entendimento 
para que a situação seja resolvida", 
frisou o vereador Rodrigo Gomes.

O vereador Antônio Tayano 
lembrou que a população esta-
va eufórica com a possibilidade 
de se instalar o IFRJ em Belford 
Roxo, em 2013. "O prédio não foi 
construído e, o máximo que fize-
ram, foi colocar um contêiner lá 
no canto com o nome da institui-
ção. Agora ficam espalhando que 
o prefeito e os vereadores querem 
acabar com o IFRJ. Muito pelo 
contrário: estamos cedendo o ter-
reno para que o IFRJ construa de 
fato o prédio", sentenciou.

Nova decisão: Justiça determina 
que Caxias volte ao isolamento 
social e feche o comércio

Prefeitura cede 50% de 
terreno para construção 
do IFRJ no mesmo local

 Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

Foto: Rafael Barreto/pmbr

Comércio segue aberto nesta quinta-feira em Caxias 

Vinte e quatro vereadores aprovaram o projeto que cede metade do terreno no bairro São Bernardo para o IFRJ
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Foto:  Divulgação

A situação é alarmante: o Brasil já é o segundo com mais vítimas no mundo 
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Casos e mortes no Brasil
Brasil tem 
54.434 mor-
tes por co-
r o n a v í r u s 
c o n f i r m a -
das até as 
13h desta 
quinta-feira 
(25), aponta 
um levanta-

mento feito pelo consórcio de 
veículos de imprensa a partir 
de dados das secretarias esta-
duais de Saúde.

Veja os dados atualiza-
dos às 13h desta quinta-
-feira (25):

54.434 mortos
1.207.721 casos 
confirmados

O
Antes da atualização das 13h, 

o consórcio divulgou um pri-
meiro boletim, às 8h. Segundo 
os dados disponibilizados na-
quele horário, pela manhã, o 
Brasil contava 53.895 mortos e 
1.193.609 casos confirmados.

O consórcio divulgou na 
quarta-feira (24), às 20h, o 17º 
balanço, com os dados mais 
atualizados das secretarias esta-
duais naquele momento. Desde 
então, CE, DF, GO, MS, PE, SP e 
RR divulgaram novos dados.

O Brasil já é o segundo 
com mais vítimas no mundo 
e tem 10 mil óbitos a mais 
que o Reino Unido, terceiro 
colocado. O país só fica atrás 
dos EUA, que registram 121,9 
mil mortes.

A depressão é um problema 
que não se restringe por idade, 
classe social ou escolaridade. 
Ela pode afetar gravemente a 
vida de diversas pessoas. Po-
rém, com o idoso ela ganha pro-
porções ainda mais severas. E, 
por isso, é indispensável buscar 
maneiras eficientes para preve-
nir o seu surgimento. Com o co-
ronavírus e o isolamento social, 
a possibilidade da terceira idade 
ter a enfermidade cresce de ma-
neira evidente.

"Com o confinamento, mui-
tos idosos estão com um grau 
ainda mais elevado de tristeza. 
É preciso tomar cuidado com 
isso e criar uma rotina de falar 
com eles por telefone, incenti-
var atividades que possam ser 

interessantes e que estimu-
lem o movimento, o prazer e 
a mente", aconselha a médica 
geriatra Dra. Márcia Umbelino.

De acordo com ela, os ido-
sos que se encontram em am-
bientes como casas de repouso 
voltadas para esse público ten-

dem a ter uma carga depressiva 
mais representativa.

"Na maioria dos casos, isso 
acontece porque a família vi-
sita apenas em datas esporá-
dicas. Isso tem um efeito de 
solidão muito prejudicial", 
afirma a especialista.

PM precisa suturar região do saco escrotal após 
caso de violência doméstica em Sepetiba

Idosos e depressão: geriatra explica como 
doença acaba sendo intensificada na quarentena

O tão sonhado “novo nor-
mal”, quando todas as ativi-
dades econômicas são reto-
madas com segurança, pode, 
na verdade, ser uma “quaren-
tena ioiô”. Pelo menos nos 
próximos meses. O recuo na 
flexibilização nas três capi-
tais do Sul do país, Curitiba 
(PR), Florianópolis (SC) e 
Porto Alegre (RS), além de 
cidades do interior paulista 
e do Nordeste, é um exemplo 
de que devemos nos habitu-
ar a conviver com o abre e 
fecha de acordo com a curva 
de contágio do novo corona-
vírus em cada região.

— Após três meses de pande-
mia, não há como manter tudo 
fechado. Os comitês científicos 
de cada cidade ou estado de-

vem analisar os indicadores 
disponíveis, como a taxa de 
transmissão da doença, que 
deve ser abaixo de 1 — alerta a 
pneumologista Margareth Dal-
como, da Fiocruz.

Para o professor de Epide-
miologia da Uerj e da UFRJ Gui-
lherme Werneck, o abre e fecha 
já era previsto, mas ele critica 
algumas medidas tomadas de 
forma precipitada:

— Muitos não seguem o re-
ceituário indicado para a rea-
bertura. Na primeira evidência 
de que há uma melhora, man-
dam abrir tudo. Mesmo quando 
há bons indicadores, é preciso 
esperar um pouco e ter a certe-
za de que há tendência de esta-
bilidade. É mais seguro abrir de 
forma lenta.

Dinheiro foi achado na mala de passageiro

Foto: Divulgação



Delegacia de 
Homicídios 
(DH) da ca-
pital preten-
de indiciar 
Thiago da 
Silva Folly, 
o TH, chefe 
do tráfico 
de drogas da 
Vila dos Pi-

nheiros, no Complexo da Maré, 
pela morte do menino Kauã 
Vitor da Silva, atingido na cabe-
ça na madrugada desta quinta-
-feira por um disparo de arma 
de fogo feito por um jovem re-
centemente aliciado por crimi-
nosos da região. A polícia deve 
indiciar também o jovem autor 
do tiro. Mas, segundo a DH, 
informações ainda não confir-
madas dão conta de que ele foi 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

A
assassinado por traficantes após 
o tiro, que teria sido acidental.

- Estamos investigando o su-
posto assassinato do autor do tiro. 
E vamos indiciar TH dentro do 
princípio da teoria do domínio 
final do fato. Ou seja, o criminoso 
chefe (da organização criminosa) 
daquela comunidade responde 
por todos os crimes ocorridos na 
região - explicou o delegado titular 
da Delegacia de Homicídios da ca-
pital, Daniel Rosa. - E ainda vamos 
tentar ouvir parentes da vítima.

No fim da manhã, o diretor 
do Departamento Geral de Ho-
micídios e Proteção à Pessoa 
(DGHPP), delegado Antônio 
Ricardo, afirmara que a polícia 
pretende fazer uma reprodução 
simulada do crime no local onde 
aconteceu. na Vila dos Pinheiros. 
Para isso, por conta da determi-

nação do ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), de proibir operações poli-
ciais em comunidades durante a 
pandemia, deverá comunicar ao 
Ministério Público do Rio, num 
prazo de até 72 horas após a reali-
zação da reprodução, as justifica-
tivas para a ação policial.

Polícia investiga se adolescente que 
matou menino com tiro na cabeça foi 
assassinado por traficantes na Maré

Cartaz oferece recompensa por captura de TH da Maré

- Não mediremos esforços para 
investigar esse crime. Vamos in-
diciar o chefe do tráfico local pela 
morte dessa criança e fazer uma 
reprodução simulada - dissera o de-
legado mais cedo.

Pouco depois, em nota, a Se-
cretaria de Polícia Civil informou 
que não foi possível realizar perí-

cia de local de crime na morte da 
criança porque a "comunidade 
tem o domínio territorial de nar-
coterroristas e qualquer ativida-
de policial na localidade sem a 
utilização de forte aparato poli-
cial, com blindados e helicópte-
ros, colocará a vida dos investiga-
dores e peritos em risco de vida."

A Polícia Federal e a Receita 
apreenderam uma mala com R$ 
711 mil em espécie no aeroporto 
do Galeão, na noite desta terça-
-feira. Os agentes detectaram a 
bagagem de um passageiro que 
viajava de Salvador, na Bahia, 
para Curitiba, Paraná.

O homem de 28 anos con-
tou aos policiais federais que 

não sabe a origem do dinheiro 
ou quem seria o dono. Sergi-
pano, o passageiro ainda con-
fessou que receberia R$ 4 mil 
pelo transporte.

A prática é conhecida 
como "mula", quando uma 
pessoa recebe para trans-
portar bens ilegais ou que 
possam ser alvos de fiscali-

zação. A polícia agora inves-
tiga se este caso possuia o 
objetivo de driblar a a ação 
dos órgãos de controle ou 
de ocultar a origem do va-
lor, que pode ser ilícita.

O dinheiro foi apreendido 
e o passageiro, após ser autu-
ado por lavagem de dinheiro, 
liberado.

PM precisa suturar região do saco escrotal após 
caso de violência doméstica em Sepetiba

Polícia e Receita Federal apreendem mala com 
R$ 700 mil no Aeroporto do Galeão Um PM precisou suturar a 

região do saco escrotal após 
um caso de violência domésti-
ca em Sepetiba, Zona Oeste do 
Rio, na madrugada de terça-fei-
ra. A equipe da Polícia Militar 
foi acionada para atender uma 
denúncia de violência domésti-
ca no Conjunto Nova Sepetiba, 
Zona Oeste do Rio.

Ao chegar ao local, a equipe 

constatou briga entre casal em 
que uma das partes é Policial 
Militar lotado na 5ª UPP/4º 
BPM, e que o PM estava com 
um corte no testículo e com fe-
rimentos no rosto e sua esposa 
com ferimento no rosto.

Os dois foram levados à UPA 
de Sepetiba para atendimento 
médico, onde o PM teve que su-
turar a região do saco escrotal.

Dinheiro foi achado na mala de passageiro

Foto: Divulgação

Upa de Sepetiba, Zona Oeste do Rio

Foto: Reprodução/ Google Street View

POLÍTICA

IN
FO

Sexta-Feira 26 de Junho de 2020

6



Mudança de planos

U

Foto: Divulgação

ma das mais 
afetadas pela 
pandemia do co-
ronavírus e a ne-
cessidade de rea-
lizar isolamento 
social, a classe ar-
tística tem se rein-
ventado para con-

tinuar levando entretenimento 
de qualidade para casa de todos. 
Para o Xamã não foi diferente, 
após ver seus shows cancelados 
e o planejamento para seu novo 
álbum ser alterado, o cantor de-
cidiu adaptar um estúdio em sua 

própria casa e presenteou seus fãs 
com o EP “Como Sobreviver ao 
Fim do Mundo Dançando”.

“Como Sobreviver ao Fim do 
Mundo Dançando” foi lançado 
ontem, quinta-feira, 25 de junho, 
com um total de quatro faixas, 
uma já lançada e três inéditas, 
pela gravadora do cantor Bagua 
Records. O primeiro singles, “De 
Novo”, já foi divulgada com clipe, 
e retrata as incertezas de um rela-
cionamento que não conseguiu 
ser reatado antes do início da qua-
rentena e, agora, enfrenta diversas 
interrogações sobre o seu futuro. 

Xamã fala sobre 
o processo de
criação na pandemia

No próximo sábado, 27, uma 
programação especial vai unir as 
escolas de samba que represen-
tam os sambistas torcedores dos 
quatro grandes clubes de futebol, 
do Rio de Janeiro. As agremiações 
Botafogo Samba Clube, Impera-
dores Rubro-Negros, União Cruz-
maltina e Guerreiros Tricolores 
estarão juntas na "Live Encontro 
das Paixões", que será exibida 
pelo canal Camarote da Alegria 
no YouTube.

Num momento de pandemia, 
em que não se podem realizar 
eventos presenciais, as escolas 
de samba têm recorrido para as 
transmissões via internet, e não 
será diferente com a Botafogo, 

Imperadores, União Cruzmaltina 
e Guerreiros, que levarão ao pú-
blico, sambas históricos do nosso 
Carnaval, além de cantos que em-
balam as torcidas nas arquiban-
cadas dos estádios e as composi-
ções autorais das agremiações.

As escolas de samba formadas 
por sambistas apaixonados por 
seus times vêm desempenhando 
um trabalho marcado pela parce-
ria, que tem como um dos obje-
tivos proporcionar a união entre 
as torcidas, servindo de exemplo 
para seus clubes no futebol. A 
Live Encontro das Paixões acon-
tecerá no próximo sábado, 27, a 
partir das 16h, com transmissão 
do canal Camarote da Alegria.

Live Encontro das Paixões reúne escolas de samba de
 torcedores dos quatro grandes times do Rio neste sábado
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Vigilância 
S a n i t á -
ria do Rio 
"bateu" na 
porta de 
Botafogo, 
Flamengo, 
Fluminen-
se e Vasco 
para visto-
riar e ver se 

os clubes estavam seguindo as 
recomendações e protocolos 
dos órgãos de saúde. Só o Ru-
bro-Negro, pioneiro na ideia de 
voltar a jogar, estava dentro das 
normas exigidas. É óbvio que a 
discussão sobre a volta precoce 
ou não do futebol, no meio de 
uma pandemia, é válida. Mas 
alguém tem dúvida de que, no 
que diz respeito à segurança 
dos seus funcionários e atletas, 
as medidas do Flamengo surti-
ram mais efeito do que as dos 
outros clubes? O time da Gávea 
foi o primeiro a não apresentar 
jogadores com covid-19 após a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
volta aos treinos. Foi o cabeça do 
protocolo "Jogo Seguro" e tem 
conseguido passos importantes 
nos assuntos particulares. Pode 
até se contestar o papel do clu-
be. Mas, em prol de si próprio, o 
Flamengo tem dado aula.

O patrocinador máster
 do Vasco

Mesmo com a crise por conta 
da covid-19, a torcida do Vas-
co promoveu mais de 90 mil 
renovações do programa de 
sócios-torcedores. O resultado 
vai aparecer nos próximos seis 
meses nos cofres do clube. O 
Gigante da Colina vai ganhar 
cerca de R$ 3,2 milhões ao mês 
só com a grana do programa. O 
semestre totalizará R$ 19,2 mi-
lhões. Tem melhor patrocina-
dor máster do que os vascaínos 
e vascaínas?

Mudanças nas janelas
A CBF e os clubes brasi-

leiros vêm conversando há 

um tempo sobre a janela de 
transferências do meio do 
ano, principalmente no meio 
desta crise. Faltam recursos 
e, assim, será difícil uma gran-
de movimentação. Isso é fato. 
Então a entidade e os times 
pensaram em abrir uma ja-
nela no fim de julho e outra 
entre setembro e outubro, na 
esperança de uma melhora na 
questão financeira de todo o 
mundo. Grande fase!

Após vistoria da Vigilância 
Sanitária, o Flamengo 
mostra que estava certo

Gabigol treinando: Fla foi o pioneiro na ideia de voltar a jogar

Fluminense e Botafogo 
alinhados

A relação de parceria que se 
mostrava mais efetiva no Rio 
era a de Flamengo e Flumi-
nense, principalmente na ad-
ministração do Maracanã. Mas 
a pandemia foi um agente de 
mudança. Além da discordância 
sobre a volta do futebol, o Flu, 
mesmo tendo direito, quer jogar 
no Nilton Santos em respeito ao 
hospital de campanha no Ma-

raca. O Botafogo, que pensa da 
mesma forma, abriu as portas. 
Novos tempos...

Após nova bateria de exames 
semanais, Flamengo segue sem 
casos de infectados pela Covid-19

 O Flamengo anunciou nesta 
quarta-feira que, após mais uma 
bateria de exames, segue sem 
casos positivos do coronavírus 
no elenco, comissão técnica e 
funcionários que fazem parte 
do dia a dia do Ninho do Urubu.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo


