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primeira 
noite de 
Fa b r í c i o 
Q u e i r o z 
na cadeia 
foi pau-
tada por 
choro e 
desespe-
ro. O ex-
-assessor 

de Flávio Bolsonaro finalmen-
te foi preso nesta quinta-feira 
(19) em Atibaia (SP). Queiroz 
é investigado por participar 
de esquemas de ‘rachadinhas’ 
quando trabalhava na Alerj.

Queiroz está numa cela de 6 
m², isolado por conta dos pro-
tocolos de proteção contra o 
coronavírus. No espaço ele tem 
chuveiro, privada, pia e uma 

PARA TODOSPARA TODOSLágrimas de crocodilo

A
cama. Assim como todo presidi-
ário, o ex-assessor tem direito a 
quatro refeições por dia.

 Rachadinha
Quem trabalhava no gabinete 

de Flávio Bolsonaro na época que 
ele era deputado estadual, devol-
viam parte de seus salários e esse 
dinheiro era lavado por meio de 
uma loja de chocolates e através 
de investimento em imóveis. As 
investigações apontam uma mo-
vimentação ilegal dentro desse es-
quema de cerca de R$ 2,3 milhões.  

‘Encaro com tranquilidade’, 
disse Flávio Bolsonaro

Pelas redes sociais, o senador 
Flávio Bolsonaro (PSL) disse que 
encara com tranquilidade a pri-
são de Fabrício Queiroz. Ele afir-

Primeira noite de Queiroz 
na cadeia é marcada por 
choro e desespero

Foto: Agência Brasil/Divulgação

Queiroz está numa cela de 6 m², isolado por conta dos protocolos de proteção contra o coronavírus.

Até aliados mais próximos 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, foram surpre-
endidos pela iniciativa dele de 
tentar justificar a presença de 
Fabrício Queiroz em um imó-
vel de Frederick Wassef, advo-
gado da família Bolsonaro.

Queiroz é ex-assessor do 
senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) e foi pre-
so nesta quinta-feira (18) em 
Atibaia (SP). Ele é suspeito 
de envolvimento no supos-
to esquema de "rachadinha" 
no gabinete do parlamentar 
quando ele era deputado es-
tadual no Rio de Janeiro

Na noite desta quinta-fei-
ra, em uma transmissão ao 
vivo nas redes sociais, Bol-
sonaro disse que Queiroz es-
tava no imóvel do advogado 

por ser perto do hospital em 
que o ex-assessor fazia tra-
tamento de saúde. Porém, 
o presidente não detalhou 
qual era o hospital.

"E por que estava naquela 
região de São Paulo? Porque é 
perto do hospital onde faz tra-
tamento de câncer. Então, esse 
é o quadro. Da minha parte, 
está encerrado aí o caso Quei-
roz", disse Bolsonaro.

Até a fala do presidente, 
essa explicação não tinha 
sido dada por nenhum dos 
envolvidos diretamente no 
caso: nem pela defesa de 
Queiroz e nem pelo próprio 
Wassef, que ficou em silêncio 
durante toda quinta-feira.

A tentativa de Bolsonaro 
de explicar o episódio cau-
sou estranhamento entre 

Justificativa de Bolsonaro para presença de Queiroz 
em imóvel de advogado surpreende aliados

aliados e foi vista como uma 
fala defensiva.

Investigadores do caso não 
identificaram deslocamento 
constante de Queiroz para hos-
pitais. Pelo contrário: todos os 
fatos levantados apontam que 
o ex-assessor estava escondido 
no imóvel de Atibaia.

Em nota divulgada nesta 
sexta, o Hospital Novo Atibaia, 
fez o seguinte esclarecimento:

"O Hospital Novo Ati-
baia esclarece que Fabrício 
Queiroz, preso na manhã de 
ontem em Atibaia, não esta-
va em tratamento de saúde 
contínuo nesta instituição 
como consequência de uma 
doença progressiva. Em ja-
neiro e abril deste ano, o 
mesmo esteve no Hospital 
Novo Atibaia em consultas 

de especialidades diferentes 
e, em maio, realizou exames 
laboratoriais".

A casa onde Queiroz foi en-
contrado fica a cerca de 90 
quilômetros de distância, por 
exemplo, do Hospital Israelita 
Albert Eistein, em São Paulo, 

onde o ex-assessor retirou um 
câncer no ano passado.

Na transmissão ao vivo, Bol-
sonaro ainda deixou a principal 
questão sem explicação: por 
qual motivo Queiroz estava jus-
tamente no imóvel do advoga-
do dele e do filho Flávio?

ma que essa é uma das tentativas 
de atacar o governo de seu pai, o 
presidente Jair Bolsonaro.

“Encaro com tranquilidade os acon-
tecimentos de hoje. A verdade prevale-
cerá! Mais uma peça foi movimentada 
no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 
16 anos como deputado no Rio nunca 

houve uma vírgula contra mim.Bastou 
o Presidente Bolsonaro se eleger para 
mudar tudo! O jogo é bruto!”, disse.

 Escondido na casa do
 advogado dos Bolsonaro
A casa onde Queiroz foi 

encontrado pertence a Fre-

derick Wassef. Ele é advoga-
do da família Bolsonaro. Em 
2018 ele afirma que atuou 
como advogado de Jair Bol-
sonaro na ocasião da faca 
em Juiz de Fora (MG), duran-
te a campanha presidencial, 
em setembro.
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p r e f e i t o 
do Rio de 
J a n e i r o , 
M a r c e l o 
C r i v e l l a , 
a n u n c i o u 
que a partir 
desta tarde 
começaram  
a ser libera-
dos os pon-

tos de bloqueios (lockdown 
parcial) em ruas de 10 bairros 
das zonas norte e oeste da 
cidade, interditadas ao tráfe-
go de veículos e de pessoas,  
para evitar aglomerações e 
conter a propagação da co-
vid-19.
 Crivella informou que 
serão mantidas as inter-
venções  dos calçadões de 
Campo Grande e Bangu, na 
zona oeste, e da região co-
mercial da Avenida Sargen-
to de Milícias, na  Pavuna, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQuarentena

O
zona norte da cidade.

Campo Grande é o bairro 
do Rio de Janeiro com maior 
número de mortes por co-
vid-19.  Até ontem (17), de 
acordo com o Painel Rio Co-
vid-19 da prefeitura da cida-
de, foram registrados 271 óbi-
tos. Bangu vem em segundo 
lugar, com 240 mortes. 

Na Pavuna, final da linha 1 
do metrô e ligação com o mu-
nicípio de São João de Meriti, 
na Baixada Fluminense, a aglo-
meração é intensa. O bairro 
também conta com uma es-
tação de trens da SuperVia  e 
um  terminal de linhas de ôni-
bus urbanos e intermunicipais 
para a Baixada Fluminense. 
Até quinta-feira (18), o bairro 
tinha 52 mortes por covid.

De acordo com Crivella, “é 
necessário assegurar nova-
mente o fluxo no trânsito, a 
partir do momento em que, 

nessa fase atual de retomada 
de atividades econômicas, 
está autorizado o funciona-
mento de shoppings e gale-
rias comerciais”.

Isolamento
As três áreas em Bangu, 

Campo Grande e Pavuna 
vão permanecer  isoladas 
por grades, com acesso 

Crivella libera pontos 
de bloqueio em ruas 
de dez bairros do Rio

 Foto: Divulgação

Crivella informou que serão mantidas as intervenções  dos calçadões de Campo Grande e Bangu

restrito a moradores, fun-
cionários e clientes de mer-
cados, farmácias e agências 
bancárias. As barreiras são 
controladas por guardas 
municipais, além da Polícia 
Militar, 24 horas por dia.

No próximo passo, oito bair-
ros que estão com áreas de 
bloqueio serão liberadas pela 
prefeitura do  Rio.

Lockdown parcial
O fechamento do calça-

dão em Campo Grande, teve 
início no dia 7 de maio. O  
bairro tem os maiores regis-
tros de aglomeração, princi-
palmente no calçadão, onde 
há um comércio muito for-
te.  No dia 8,  a ação de fe-
chamento foi estendida ao 
calçadão de Bangu.

A Caixa liberou a partir desta 
sexta-feira (19)  as consultas do 
valor e da data do saque emer-
gencial do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
de até R$ 1.045 por trabalhador. 
A consulta pode ser feita no 
aplicativo do FGTS e Internet 
Banking da Caixa.https://agen-
ciabrasil.ebc.com.br/ebc.png?i-
d=1309895&o=node

A consulta no site fgts.caixa.
gov.br e na central 111, opção 2, 
foi liberada no último dia 15.

A partir de hoje, também é 
possível informar que não de-
seja receber valor do saque. 
Segundo a Caixa, o trabalhador 
poderá indicar que não deseja 
receber o saque emergencial do 
FGTS até 10 dias antes do início 
do seu calendário de crédito. 
Portanto, para os nascidos em 
janeiro, os primeiros a receber o 
crédito (no dia 29 deste mês), já 
é possível fazer essa solicitação.

No último dia 13, a Caixa di-
vulgou o calendário de paga-
mento, autorizado pela Medida 

Provisória (MP) nº 946/2020. 
A ação faz parte do conjunto 
de medidas de enfrentamento 
aos impactos causados aos tra-
balhadores pela pandemia de 
coronavírus.

Cerca de R$ 37,8 bilhões se-
rão liberados para aproximada-
mente 60 milhões de trabalha-
dores. De acordo com a MP, o 
valor do saque é de até R$ 1.045 
por trabalhador, considerando 
a soma dos saldos de todas as 
suas contas do FGTS.

Calendário
O crédito dos valores do 

Saque Emergencial FGTS tem 
início em 29 de junho de 2020, 
para os nascidos em janeiro, e 
será realizado por meio da pou-
pança social digital, aberta au-
tomaticamente pela Caixa em 
nome dos trabalhadores.

Contas digitais do tipo já 
vinham sendo utilizadas para 
o pagamento do auxílio emer-
gencial relacionado à pande-
mia do novo coronavírus, de 

R$ 600. Com a MP 982/2020, o 
uso desse tipo de conta fica am-
pliado também para o saque do 
FGTS e o depósito de diversos 
benefícios sociais e emergen-
ciais, inclusive pelos governos 
estaduais e municipais.

O cronograma de pagamen-
to foi estabelecido com base 
no mês de nascimento do tra-
balhador e contém a data que 
corresponde ao crédito dos va-
lores na conta poupança social 
digital, quando os recursos po-
derão ser utilizados em transa-
ções eletrônicas, além da data 
a partir de quando os recursos 
estarão disponíveis para saque 
em espécie ou transferência 
para outras contas.

 Formas de movimentação
A movimentação do valor 

do saque emergencial poderá, 
inicialmente, ser realizada por 
meio digital com o uso do apli-
cativo Caixa Tem, sem custo, 
evitando o deslocamento das 
pessoas até as agências.

Caixa libera consulta a saque emergencial 
do FGTS em aplicativo

Cerca de R$ 37,8 bilhões serão liberados para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores

Foto:  Divulgação

Após o crédito dos valores 
na conta poupança social digi-
tal, será possível pagar boletos 
e contas ou utilizar o cartão de 
débito virtual e QR code para 
fazer compras em supermerca-
dos, padarias, farmácias e ou-
tros estabelecimentos.

A partir da data de disponibili-
zação dos recursos para saque ou 
transferência, também de acordo 
com o mês de nascimento, os 
trabalhadores poderão transfe-
rir os recursos para contas em 

qualquer banco, sem custos, ou 
realizar o saque em espécie nos 
terminais de autoatendimento 
da Caixa e casas lotéricas.

Cancelamento do crédito 
automático

O trabalhador poderá indicar 
que não deseja receber o saque 
emergencial do FGTS até 10 dias 
antes do início do seu calendário 
de crédito na conta poupança so-
cial digital, para que sua conta do 
FGTS não seja debitada.



uem vai 
em Itaguaí, 
Região Me-
t r o p o l i t a -
na do Rio, 
logo se de-
para, bem 
na entrada 
do muni-
cípio, com 
ruínas de 

uma obra que jamais concluí-
da. Isso porque o terminal ro-
doviário localizado no bairro 
Brisamar, entre a rodovia Rio/
Santos e o Centro, nunca foi 
entregue à população. E o que 
era para ser algo crescimento 
da região acabou se tornando 
em projeto inacabado às mar-
gens da estrada.  

A prefeitura começou a 
construção do terminal em 
2014, com a promessa de en-
trega para dezembro daquele 
mesmo ano. O investimento 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSItaguaí

Q
foi alto, quase R$ 5 milhões de 
reais, com um terreno de mais 
de 15 mil metros quadrados.  
A implantação deste terminal 
rodoviário facilitaria a vida 
dos moradores de Itaguaí. O 
deslocamento para outros 
municípios como Mangarati-
ba e Angra dos Reis seria mais 
viável. O fluxo de passageiros 
previsto para o terminal seria 
de mais de 10 mil por dia.

E mesmo com todo o in-
vestimento feito e pedido de  
urgência das obras, o terminal 
não passou do levantamento 
das pilastras. O que se vê hoje 
é o espaço todo vandalizado, 
sujeira, mato alto, suportes para 
o telhado com ferrugem poden-
do cair a qualquer momento e 
portas e acessórios dos guichês 
furtados. A prefeitura alega que 
não tem dinheiro em caixa su-
ficiente para dar continuidade 
às obras do terminal rodoviário. 

Entretanto, ainda na época em 
que as obras estavam no início, 
a verba orçamentária do municí-
pio era de R$ 100 milhões.

E a população é que paga o 
preço. Moradores contam que 
o terminal rodoviário do jei-
to que está só atrasa o cresci-
mento da cidade. E como se já 
não bastasse tudo isso, com as 
obras em ruínas, o risco de as-

salto é muito maior. Sem con-
tar no frequente consumo de 
drogas por moradores de rua e 
usuários da localidade.

“O terminal faz muita falta 
para nós. E é uma vergonha 
para a cidade. Entrar aqui em 
Itaguaí e se deparar com uma 
imagem feia dessa. Aqui dá 
assalto, fica deserto. Ficamos 
com receio de passar por aqui. 

Não temos um ponto de ôni-
bus decente”, diz a Andreia, 
moradora da localidade.

“Isso aí é só uma das inú-
meras coisas aqui em Itaguaí 
que estão pela metade. A pre-
feitura não faz nada. A sensa-
ção que dá é de que estamos 
jogados como bichos. Lamen-
tável”, disse a Lúcia, outra mo-
radora da localidade.

Obras inacabadas e 
população sem 
respostas da prefeitura

Por: Divulgação

A secretária municipal de Educação, profª Claudia Viana, contou que este novo espaço significa a mudança para um local com dignidade

O prefeito do Rio, Marce-
lo Crivella, entregou nes-
ta quinta-feira (18/06) 82 
novos equipamentos mé-
dicos ao Hospital Munici-
pal Rocha Faria, em Cam-
po Grande, Zona Oeste. Os 
aparelhos foram comprados 
no fim do ano passado, em 
processo de licitação inter-
nacional, e fazem parte da 
ação de renovação do par-
que tecnológico das unida-
des de saúde do município. 
O investimento total é de 
R$ 370 milhões. A iniciativa 
aumenta a qualificação da 
rede municipal e melhora o 
atendimento à população.

– Esses equipamentos são 
top, o que há de melhor na 
tecnologia hospitalar. Esta-
mos melhorando a assistên-
cia ao nosso povo e ajudando 
também cidades vizinhas em 
meio a essa pandemia. Vários 
municípios do Estado vêm à 
cidade do Rio para se socorrer 
– disse Crivella.

Equipamentos novos en-
tregues ao Rocha Faria:

21 monitores multipa-
ramétricos;

21 respiradores;
15 eletrocardiógrafos;
02 desfibriladores cardio-

versores;
02 aparelhos de ultras-

som;
05 focos cirúrgicos de teto;

10 focos cirúrgicos au-
xiliares;

06 aparelhos de anestesia.
Investimento antes do co-

ronavírus
Nos últimos três anos, du-

rante a gestão de Crivella na 
Prefeitura, foram comprados 
mais de 18 mil itens para a 
modernização da rede muni-
cipal de saúde.

Rebio do Tinguá precisa de mais agentes 
de fiscalização, diz MPF

Prefeitura entrega 82 novos equipamentos ao Hospital Rocha Faria, 
como parte da modernização de unidades de saúde Com um agente de fiscalização 

para cada 12.406 hectares na Re-
serva Biológica (Rebio) do Tinguá, 
o Ministério Público Federal (MPF) 
deu prosseguimento à ação civil 
que pede a garantia de uma lotação 
mínima de agentes e também a ado-
ção das medidas necessárias para a 
reforma da sede administrativa da 
unidade de conservação. O Institu-
to Chico Mendes da Biodiversidade 
(ICMBio), que cuida da região, tam-
bém precisará concretizar os proje-
tos de compensação ambiental já 
previstos anteriormente.

Em março de 2020, a 2ª Vara 
Federal de Nova Iguaçu já havia 
determinado que o ICMBio apre-

sentasse o cronograma de obras 
para a reforma da sede da reserva 
em até 60 dias. Na mesma decisão, 
foi determinado que o MPF de-
monstrasse que o efetivo de agen-
tes de fiscalização não atende mi-
nimamente os padrões esperados. 
Também foi pedida a remoção de 
agentes de fiscalização de outras 
unidades para a Rebio Tinguá.

Apenas Parna Serra da Bocaina 
possui menos agentes de fiscali-
zação no estado do Rio, com uma 
para cada 14.857,142 hectares. O le-
vantamento é do ICMBio. Já o Parna 
Tijuca, considerado com a melhor 
estrutura, possui um agente para 
cada 439,83 hectares.

Hospital Rocha Faria recebe novos equipamentos. 

Foto: Marco Antonio Rezende 
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Reserva Biológica do Tinguá é uma das maiores unidades do estado do Rio de Janeiro e a grande parte dela fica em Nova 

 Foto: Divulgação ICMBio



O r g a n i z a -
ção Mundial 
da Saúde 
(OMS) es-
pera que 
c e n t e n a s 
de milhões 
de doses de 
uma vaci-
na contra o 
novo coro-

navírus possam ser produzi-
das ainda neste ano e outros 
2 bilhões de doses até o fim 
do ano que vem, afirmou 
nesta quinta-feira a cien-
tista-chefe da organização, 
Soumya Swaminathan.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEm busca da cura

A
A OMS elabora um plano 

para ajudar a decidir quem 
deveria receber as primeiras 
doses quando uma vacina for 
aprovada, afirmou a cientista. 
A prioridade seria dada a pro-
fissionais da linha de frente, 
como médicos, pessoas vul-
neráveis por causa da idade ou 
outra doença e a quem traba-
lha ou mora em locais de alta 
transmissão, como prisões e 
casas de repouso.

"Estou esperançosa, estou 
otimista. Mas o desenvolvi-
mento de vacinas é uma em-
preitada complexa, envolve 
muita incerteza", disse ela. 

"O bom é que temos muitas 
vacinas e plataformas, então, 
se a primeira fracassar ou se a 
segunda fracassar, não deverí-
amos perder a esperança, não 
deveríamos desistir."

Cerca de dez imunizantes 
em potencial estão sendo tes-

 Foto: Divulgação

Cerca de dez imunizantes em potencial estão sendo testados em humanos

tados em humanos, na esperan-
ça de que um possa se tornar 
disponível nos próximos meses 
para prevenir a infecção da co-
vid-19. Países já começaram a 
fazer acordo com empresas far-
macêuticas para encomendar 
doses antes mesmo de se pro-

var que alguma funciona. Sou-
mya descreveu o desejo por mi-
lhões de doses de uma vacina 
ainda neste ano como otimista, 
acrescentando que a esperança 
de até 2 bilhões de doses de até 
três vacinas diferentes no ano 
que vem é um "grande se".

Sábado 20 a Segunda 22 de Junho de 2020
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O secretário estadual de 
Saúde, Fernando Ferry, dis-
se nesta quinta-feira (18) que 
espera uma segunda onda de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus após a abertura da 
economia no estado do Rio.

A declaração foi feita durante a 
inauguração do Hospital de Cam-
panha de São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio.

Questionado sobre um 
novo cronograma de abertura 
dos hospitais de campanha, o 
secretário afirmou que é pre-
ciso foco e que "é possível que 
venha uma segunda onda". O 
secretário também disse que

“A gente tem que dar foco. Esse 
foco tem que ser dado aos poucos. 
Nós estamos abrindo 50 leitos no 

Maracanã, 40 aqui e foram já 20 
para Fiocruz. Esperamos uma 
segunda onda, com a abertura da 
economia. A economia tem que 
abrir porque a arrecadação caiu 
muito. Daqui a pouco não haveria 
dinheiro nem para pagar os mé-
dicos. Já caiu também o número 
de internações, mas a gente tem 
que estar preparado porque é 
possível que venha uma segun-
da onda, apesar de que a taxa ge-
ral de mortalidade aqui no Rio 
de Janeiro está 0,44 para cada 
mil habitantes, ou seja, tem um 
óbito para cada 2 mil pessoas”, 
declarou o secretário.

Atraso na entrega em São Gonçalo
A abertura do Hospital de Cam-

panha de São Gonçalo, dedicado 

Secretário de Saúde do RJ diz que 
espera uma 2ª onda de contaminação 
pelo coronavírus após flexibilização

Fernando Ferry fala sobre possibilidade de segunda onda de contaminação pelo novo coronavírus no Rio de Janeiro

para pacientes infectados com o 
novo coronavírus, ocorre com mais 
de um mês e meio de atraso.

Os pacientes com Covid-19 são 
encaminhados para a unidade por 
meio do sistema de regulação. A 
Secretaria Estadual de Saúde afir-
mou que já nesta quinta alguns se-
rão levados para o hospital.

O governador Wilson Wit-
zel prometeu a inauguração 
de sete hospitais para o trata-
mento da Covid-19 até o fim 
de abril no Rio de Janeiro. A 
abertura da unidade de São 
Gonçalo, que abre com o fun-
cionamento parcial, chegou a 
ser adiada para maio, mas não 
foi realizada.

A unidade tem capacidade 
para 200 leitos – 120 de enferma-
ria e 80 de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), mas, de acordo 
com a Secretaria Estadual de 
Saúde, inicialmente, apenas 40 
leitos – 20 de enfermaria e 20 de 
UTI – funcionam. Eles contam 

Foto: Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

com 40 respiradores. Segundo 
a secretaria, o número de leitos 
abertos foi determinado a partir 
da disponibilidade de medica-
mentos disponíveis no mercado.

"No mercado não se encontra 
respirador. A gente não tem res-
pirador para comprar em lugar 
nenhum. Assim que a gente con-
seguir, nós vamos colocar. Com a 
queda agora da demanda mun-
dial, a gente acredita que vai vol-
tar a ter no mercado e a gente vai 
colocar aqui", afirmou o secretário 
estadual durante a inauguração.

O hospital foi construído no 
Clube Mauá, no bairro Estrela 
do Norte, próximo ao Centro do 
município. Até esta quarta-feira 
(17), São Gonçalo era o terceiro 
município do estado em núme-
ros de casos, com 3.296 contami-
nados, e o terceiro em número 
de mortes, com 300.

A Fundação Saúde trabalha 
na gestão da unidade. O próximo 
hospital de campanha a ser entre-
gue será o de Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense, de acordo com 
a secretaria.

OMS fala pela primeira 
vez em possibilidade 
de vacina para este ano



d e n t i s t a 
Karina Le-
pre Franco 
foi presa, 
nesta quin-
ta-feira, por 
agentes da 
D e l e g a c i a 
de Desco-
berta de 
Paradeiros 

(DDPA). Ela é acusada de man-
dar matar o marido e sumir 
com o corpo dele para ficar 
com o dinheiro do segu-
ro de vida e da indeniza-
ção - um total de R$ 400 
mil. Além disso, ela esta-
ria querendo se separar do 
engenheiro Wagner Fran-
co, o que ele não aceitava. 
Contra a mulher, havia um 
mandado de prisão tempo-
rária expedido pela 4ª Vara 
Criminal da Capital.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

A
O crime ocorreu em feverei-

ro de 2019. Wagner, funcionário 
da multinacional Shell do Brasil 
- era gerente predial responsá-
vel por toda a América Latina 
-, desapareceu no dia 7 daquele 
mês, após sair do consultório 
de Karina - montado por ele -, 
na comunidade do Terreirão, 
no Recreio dos Bandeirantes, 
na Zona Oeste do Rio. O casal 
seguia de carro para casa, tam-
bém no Recreio, quando o veí-
culo foi interceptado.

Wagner foi levado por An-
derson do Nascimento Ma-
rinho, o Thor, informou o 
"RJ-TV", da TV Globo. Thor é 
apontado pela polícia como 
integrante de uma quadrilha 
de milicianos que atua no Ter-
reirão. Ele conheceu a dentista 
após ir ao consultório dela para 
cobrar taxas de segurança esti-
puladas pela quadrilha. Os dois 

iniciaram um relacionamento, 
ainda de acordo com o "RJ-TV", 
e a partir daí ela começou a pla-
nejar o assassinato do marido.

O corpo de Wagner foi en-
contrado três dias depois de seu 
desaparecimento, com marcas 
de tiros e o abdômen cortado, 
numa praia em Rio das Ostras, 
na Região dos Lagos. A ideia era 
que o corpo afundasse e não fos-
se localizado. Nesse meio tempo, 
Karina rompeu o relacionamen-

Mulher matou o 
marido para ficar com 
indenização e seguro

 Foto: Divulgação

O crime ocorreu em fevereiro de 2019. Wagner era funcionário da multinacional Shell do Bras

to com Thor, segundo o "RJ-TV". 
De acordo com as investigações, 
ele recebeu cerca de R$ 10 mil 
pela execução de Wagner. Thor 
também teve a prisão temporária 
decretada, mas está foragido.

Em outubro de 2019, Thor alu-
gou uma mansão na Praia de João 
Fernandes, em Búzios, também 
na Região dos Lagos. A polícia 
acredita que ele fez isso usando 
parte do dinheiro que recebeu 
da dentista. De acordo com o 

"RJ-TV", Karina buscava sua in-
dependência financeira e queria 
receber cerca de R$ 400 mil. Me-
tade do valor ela recebeu da em-
presa onde Wagner trabalhava. A 
outra metade seria do seguro, que 
ela não recebeu.

Karina e Wagner eram casados 
havia 20 anos e tinham uma filha 
de 18. O engenheiro não aceitaria 
se separar da mulher. A dentista 
vai responder pelos crimes de ho-
micídio e ocultação de cadáver.

Policiais da 56ª DP (Comen-
dador Soares) prenderam, nesta 
quinta-feira, o aposentado Marco 
Antônio Pereira de Melo, de 57 
anos. Marco Antônio é suspeito 
de ter matado a própria esposa, a 
professora Carla Maria dos Santos 
Hilário, 42, e esquartejado o corpo 
dela, em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. Ele ainda teria desa-
parecido com o material.

De acordo com o delegado 
Marcio Esteves de Jesus, titular da 
56ª DP, o pedido de prisão contra 
o aposentado foi feito após os po-
liciais terem encontrado um pe-
daço de um tronco humano que 
pode ser da professora. O material 
foi achado ontem em um ponto às 
margens da Rodovia Presidente 
Dutra (BR-116), na altura de Quei-
mados, ainda na Baixada.

"Tudo leva a crer que seja dela. 
A coleta do material para exame 
de DNA foi feita hoje e em alguns 
dias teremos o resultado em defi-
nitivo", conta Esteves.

A suspeita do crime contra Mar-
co Antônio veio à tona assim que a 
família da professora procurou a 

distrital na sexta-feira da semana 
passada. Na ocasião, os parentes 
contaram que ela não era mais 
vista há pelo menos quatro dias.

"Na quinta, ele chegou na 
casa da família dela, com uma 
caixa de roupas e uma mala, 
perguntando por ela. Ele disse 

que os dois haviam brigado na 
segunda e que ela tinha fugido 
de casa", afirma o delegado.

Ainda segundo Esteves, os fa-
miliares desconfiaram da história 
e pediram para que o aposentado 
registrasse o desaparecimento da 
mulher, o que não foi feito.

Perseguição na Zona Sul do Rio termina 
com carro na areia da Praia do Leme

Homem é preso suspeito de matar e esquartejar
 a própria esposa na Baixada

Uma perseguição na Zona 
Sul do Rio terminou com um 
carro na areia da Praia do 
Leme, na noite desta quinta-
-feira. Policiais militares do 19º 
BPM (Copacabana) consegui-
ram alcançar o motorista, que 
foi detido e levado para a 12ª 
DP (Copacabana). No veículo, 
foram encontrados três saco-
lés de pó branco, que seguiram 
para a perícia.

Nas redes sociais, algumas 
pessoas comentaram que a 

perseguição foi "cinematográ-
fica". De acordo com a PM, uma 
equipe fazia um patrulhamen-
to pelo bairro de Copacabana 
quando foi informada de que 
havia um motorista dirigindo 
de maneira perigosa pela Ave-
nida Atlântica. Os agentes se-
guiram para o local.

Ao tentar abordar o motoris-
ta, ele fugiu, o que deu início à 
perseguição. No Leme, o carro 
subiu no calçadão e acabou na 
areia. Ninguém ficou ferido.

O carro na areia da Praia do Leme

A professora Carla Maria dos Santos Hilário, de 42 anos, está desaparecida desde o dia 8 de junho

Foto: Meu Leme Rio de Janeiro

 Foto:  Arquivo Pessoal

POLÍTICA

IN
FO

Sábado 20 a Segunda 22 de Junho de 2020

6



União

A
Foto: Divulgação

pós trabalha-
rem juntos 
em Malhação 
- Toda Forma 
de Amar, Vitor 
Frad (assisten-
te de direção) 
e Hugo Moura 

(ator) firmaram parceria e 
fundaram a produtora au-
diovisual Abelha Filmes. A 
empresa está a todo vapor 
ajudando empresas que pre-
cisam desenvolver vídeos de 

seus produtos e serviços du-
rante a Pandemia.

 Com foco também no entre-
tenimento, em menos de seis 
meses já rodaram dois filmes 
independentes com estreias 
sem previsão de data. Mas, o 
seu produto do momento são 
os cursos online para atores, 
que estão em processo de fi-
nalização para serem lançados 
ainda nesse semestre.

Vitor Frad é diretor e 
Hugo Moura é diretor de 

Parceria após Malhação 
Hugo Moura e Vitor Frad

Por conta da proibição das 
aglomerações, como medida 
preventiva contra Covid-19, 
os arraias e São João e as 
competições entre as qua-
drilhas - movimento cultural 
forte na Baixada Fluminense 
e nos subúrbios cariocas - 
não vão acontecer. Frustra-
ção total para aqueles que 
esperaram um ano inteiro 
por este momento.

Mas, o pessoal da Quadri-
lha Tucanada, de Vicente de 

Carvalho, resolveu transfor-
mar o desapontamento em 
solidariedade. Os dançarinos 
da quadrilha estão arreca-
dando alimentos, fraldas, 
material de higiene e limpe-
za, preparando cestas bási-
cas e doando para famílias na 
comunidade do Juramento.

Mais de 500 famílias já 
foram atendidas e eles con-
tinuam trabalhando para 
atender muito mais. "E o 
sanfoneiro só toca solidarie-

O “Rota da Leitura” entrou em 
ação nas ruas do Rio nesta semana 
para iniciar uma corrente solidária 
de valorização da leitura. O proje-
to da Secretaria de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa (Sececrj), 
através da Superintendência de 
Leitura e Conhecimento, arreca-
dou 1.746 livros de doadores dos 
bairros Copacabana, Leblon, Gá-
vea, Flamengo, Botafogo e Glória, 
na Zona Sul. Na próxima semana, 
o veículo do projeto vai buscar 
as doações na região da Barra, 
Recreio, Jacarepaguá e Sulacap, 
sempre respeitando todas as nor-
mas de segurança da pandemia do 
novo coronavírus.

Thalita VP. Estudei Fisio-
terapia, atualmente faço Nu-
trição, e Pós Graduada em 
Bodybuilding Coach para 
preparação de atletas no Fisi-
culturismo. Sou vice campeã 
Estadual (na categoria Wel-

ness) e Vice campeã Mister 
Olympia Brasil. Atleta oficial 
da Marca Black Skull. Tenho 
15 milhões. Trabalho com TV 
e jornais e fui convidada para 
participar do Programa De Fé-
rias com o meu EX.

Pandemia impossibilita o acontecimento das 
tradicionais festas juninas

Projeto Rota da Leitura recebe mais de 1,7 
mil livros de todas as regiões do Rio

Sábado 20 a Segunda 22 de Junho de 2020

POLÍTI-

IN
FO 7

fotografia. Vale lembrar pra 
quem não sabe, que essa é 
uma profissão que Hugo já 
exercia, antes de ser ator. 

Vitor Frad, além de ser as-
sistente de direção em “Ma-

lhação - Toda Forma de Amar”, 
tem vasta experiência e está 
no mercado há mais de quinze 
anos dirigindo e preparando 
atores. Além de novelas, ele 
também trabalhou (assistente 

de direção)  nas três primeiras 
edições de Lady Night, pro-
grama comandado por Tatá 
Werneck. Tatá e Vitor se co-
nhecem desde o início de suas 
carreiras.

dade",  como disse o presidente da 
quadrilha, Arthur Franco, eles estão 
dando um show fora dos arraias.

MINGOS LOBO
contato@jornalpovo.com.br
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CCulturando ulturando 

Foto: Fred PontesNeste primeiro dia, o “Rota da 
Leitura” recebeu títulos de diver-
sos segmentos, como os clássicos 
“Mundo de Sofia” e “O Pequeno 
Príncipe” e o best seller “Uma Bre-
ve História da Humanidade”. No 
total, em uma semana, o projeto já 
recebeu 188 inscrições de doado-
res de todas as regiões da capital.

Para se inscrever, os interessa-
dos em doar livros para o projeto 
podem entrar em contato pelo 
Whatsapp (21) 99906-3675 ou 
pela internet. São aceitos no ro-
teiro a ser traçado no mínimo 10 
livros, que podem ser de qualquer 
estilo, tem que estar em bom es-
tado de conservação e não pode 

apenas ser didático (caráter pe-
dagógico utilizado nas escolas). 
O material, que será higienizado, 
vai ser utilizado para montagem 
de salas de leitura e libertações 
de livros em locais com baixos ín-
dices de leitura e pouca oferta de 
equipamentos culturais. Os doa-
dores vão ganhar um Diploma de 
Amigo da Leitura.
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omo plane-
jado, Bota-
fogo e Flu-
m i n e n s e 
recorreram 
ao Superior 
T r i b u n a l 
de Justiça 
Desportiva 
(STJD) na 
tarde desta 

sexta-feira para não entrarem 
em campo pelo Campeonato 
Carioca ainda no mês de junho, 
como definiu a Federação de 
Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj) em arbitral no iní-
cio desta semana.

Os clubes recorreram à es-
fera nacional após terem seus 
pedidos indeferidos no Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
do Rio de Janeiro (TJD-RJ) no 
fim desta quinta-feira. Alinha-
dos na oposição à Ferj, a dupla 
não descarta ir até à Justiça co-
mum, após esgotar as esferas 
desportivas, para impedir que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
os times entrem em campo na 
próxima semana.

O STJD determinou que, 
antes de deferir ou não a ação, 
haverá uma mediação entre Bo-
tafogo, Fluminense e Ferj. Caso 
as partes envolvidas novamente 
não cheguem a um acordo, ca-
berá ao presidente do tribunal, 
Paulo César Salomão, conceder 
ou não a liminar.

As datas marcadas para os jo-
gos de Botafogo e Fluminense 
são segunda (22) e sexta-feira (26). 
Ambos os clubes propõem que as 
partidas sejam adiadas, respecti-
vamente, para 1º e 4 de julho. O 
objetivo é que os atletas tenham 
ao menos 10 dias de preparação 
antes de voltar a jogar.

Contrários ao retorno do fute-
bol em razão do quadro da pan-
demia do novo coronavírus no 
Estado do Rio de Janeiro – foram 
mais 274 mortes e 354 casos regis-
trados nesta quinta-feira –, os clu-
bes determinaram a volta das ati-
vidades presenciais apenas nesta 

semana. Enquanto o Fluminense 
retornou nesta sexta, o Botafogo 
volta neste sábado.

O movimento judicial vai ao en-
contro do discurso dos dirigentes 
dos dois clubes durante a pande-
mia. Que ganhou, em parte, o re-
forço do prefeito do Rio. Na última 
quarta, Marcelo Crivella pediu para 
a Ferj não punir Botafogo e Flumi-
nense com W.O. e sugeriu que eles 
possam jogar somente em julho. 
A dupla tem pela frente as duas ro-
dadas finais da Taça Rio e mantém 
chances de classificação.

Botafogo e Fluminense recorrem 
ao STJD para não jogarem em
 junho pelo Campeonato Carioca

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense

Foto: Lucas Merçon

Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo 

Foto: Cahê Mota/GloboEsporte.com


