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P o l í c i a 
F e d e r a l 
p r e n d e u 
a ativis-
ta Sara 
Winter e 
c u m p r e 
mandado 
de prisão 
de outras 
cinco pes-

soas investigadas por exerce-
rem atos antidemocráticos, 
em Brasília, na manhã desta 
segunda-feira (15). A prisão 
foi autorizada pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Alexandre de Moraes.

Winter é chefe do grupo 
300 do Brasil, de apoio ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), e os outros que ti-
veram prisão autorizada pelo 
STF, também são ligados ao 
grupo. Segundo a investiga-
ção do caso, eles são suspeitos 
de organizar e captar recursos 
para atos antidemocráticos, e 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS300 do Brasil

A
de crimes contra a Lei de Segu-
rança Nacional.

Integrantes do grupo 300 
participaram de ato no último 
sábado (13), quando manifes-
tantes lançaram fogos de artifí-
cios contra o prédio do STF. Em 
30 de maio, Sara chefiou uma 
manifestação com referências a 
grupos neonazistas e de supre-
macistas brancos americanos, 
na Esplanada dos Ministérios.

Sara também foi uma das 
organizadoras de um acampa-
mento na Esplanada que reunia 
militantes a favor do governo 
no início de maio. Quando pe-
diu a desmobilização do acam-
pamento, em maio, o Ministério 
Público citou uma reportagem 
da BBC Brasil, na qual Sara Win-
ter reconhece a existência de 
armas entre os ativistas.

Em um vídeo gravado em 
frente ao STF, Sara conclama 
manifestantes a acamparem 
em frente à casa do ministro 
do STF, Alexandre de Moraes, e 

Sara Winter, ativista
bolsonarista, é presa pela PF

 Foto: Divulgação

Sara também foi uma das organizadoras de um acampamento na Esplanada que reunia militantes a favor do governo no início de maio 

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, parti-
cipou neste final de semana 
de um ato de apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro 
na Esplanada dos Ministé-
rios, em Brasília.

Weintraub estava sem 
máscara, assim como a 
maior parte dos manifes-
tantes. O ministro provocou 
aglomeração, cumprimen-
tou, tirou fotos e abraçou as 
pessoas.

No Distrito Federal, quem 
não usa máscara em áreas 

públicas pode ser multado 
em até R$ 2 mil, além de 
responder pelo crime de in-
fração de medida sanitária. 
A pena, neste caso, pode 
chegar a um ano de prisão.

Questionado sobre im-
postos pagos para "funcio-
nários corruptos", Wein-
traub disse aos apoiadores 
que já tinha falado sua opi-
nião sobre "os vagabundos".

"Eu já falei a minha opi-
nião, o que eu faria com va-
gabundo", disse, sem deixar 
claro a quem se referia.

Ministro da Educação Abraham Weintraub participa 
de manifestação sem máscara e causa aglomeração

Weintraub usou o mesmo 
termo na reunião ministerial 
de 22 de abril, quando de-
fendeu a prisão de ministros 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e os chamou de 
"vagabundos".

“Eu acho que é isso que 
a gente está perdendo, está 
perdendo mesmo. O povo 
está querendo ver o que 
me trouxe até aqui. Eu, por 
mim, botava esses vagabun-
dos todos na cadeia. Come-
çando no STF. E é isso que 
me choca. Era só isso, pre-

sidente", disse Weintraub 
na reunião com Bolsonaro e 
outras autoridades.

Por conta dessa declara-
ção, Weintraub passou a ser 
investigado no inquérito do 
Supremo Tribunal Federal 

que apura disseminação de 
fake news e ofensas a mi-
nistros da Corte. Em depoi-
mento à Polícia Federal, co-
lhido na sede do ministério, 
Weintraub optou por ficar 
em silêncio.

xinga o ministro. "A gente sabe 
onde o Alexandre de Moraes 
mora, a gente vai acampar lá 
na frente. Pessoal de São Paulo, 
saiam da Alesp, acampem na 
frente da casa do Alexandre de 
Moraes", afirmou.

Depois desse vídeo, houve 
um ato em frente ao prédio 
em que o ministro mora, em 
São Paulo, e duas pessoas pe-
los crimes de desobediência, 
descumprimento de medida 
sanitária preventiva e incita-

ção ao crime. A prisão ocorre 
dentro do inquérito que in-
vestiga o financiamento de 
protestos antidemocráticos 
e não tem relação com a in-
vestigação sobre a produção 
fake news.



Terça-Feira 16 de junho de 2020

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

oi publicado 
na edição 
desta segun-
da-feira (15) 
do Diário 
Oficial do Rio 
de Janeiro o 
Ato número 
41/2020 do 
p r e s i d e n -
te da Alerj 

(Assembleia Legislativa do 
Estado), deputado André Ce-
ciliano, que abre o processo de 
impeachment contra o gover-
nador Wilson Witzel, por cri-
me de responsabilidade.

A abertura do processo nú-
mero 5.328/2020 foi aprovada 
na quarta-feira (10), em sessão 
virtual devido à pandemia da 
covid-19, com 69 votos a favor, 
nenhum contra e uma ausência.

O governador é suspeito de 
envolvimento em compras 
fraudulentas e superfaturadas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCorrida contra o tempo

F
de equipamentos e insumos 
para o combate à pandemia do 
novo coronavírus.

O ato abre prazo de 48 horas 
para que os líderes indiquem um 
membro do partido para compor 
a Comissão Especial responsável 
por elaborar o parecer da denún-
cia contra Witzel. Após a indica-
ção, os membros têm mais 48 
horas para eleger o presidente e o 
relator da comissão.

O governador terá prazo de dez 
sessões para apresentar defesa à 
Comissão Especial. Após a apre-
sentação da defesa, o parecer pela 
admissibilidade ou não da denún-
cia deve ser apresentado no prazo 
de cinco sessões.

Governador
Wilson Witzel se posicionou 

em nota, na própria quarta-fei-
ra, dizendo que recebeu “com 
espírito democrático e resiliên-
cia” a notícia do início da trami-

tação do processo de impeach-
ment pela Alerj.

“Estou absolutamente tran-
quilo sobre a minha inocência. 
Fui eleito tendo como pilar 
o combate à corrupção e não 
abandonei em nenhum mo-
mento essa bandeira. E é isso 
que, humildemente, irei de-
monstrar para as senhoras de-
putadas e senhores deputados”.

Governador informou que vai 
apresentar defesa e diz ter “certeza 

Alerj publica abertura 
de impeachment contra 
Wilson Witzel

 Foto: Divulgação

O governador terá prazo de dez sessões para apresentar defesa à Comissão Especial

absoluta” de que irá demonstrar 
que seu governo “não teve tolerân-
cia com as irregularidades elenca-
das no processo que será julgado”.

“Vou seguir nas minhas fun-
ções como governador e me 
preparar para a minha defesa. 
Tenho certeza que os parlamen-
tares julgarão os fatos como eles 
verdadeiramente são”.

Witzel foi alvo, no dia 26 de 
maio, da Operação Placebo, auto-
rizada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, que investiga corrupção 
na compra de equipamentos e in-
sumos para o combate à pandemia 
no estado.

Também foram alvos a primei-
ra dama, Helena Witzel, a empre-
sa Iabas, contratada para montar 
e gerir hospitais de campanha, 
entre outros. Os policiais federais 
fizeram buscas no Palácio Laran-
jeiras, residência oficial do gover-
nador, e na casa da família Witzel, 
no bairro do Grajaú.

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella disse que o nú-
mero de óbitos está diminuindo 
na cidade. No último dia 11, o Rio 
registrou 197 falecimentos. No dia 
11 de junho de 2019, foram registra-
dos 201. Segundo ele, esses dados 
mostrariam que a curva de óbitos 
diminuiu e que o município está 
retomando a normalidade.https://
agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.pn-
g?id=1309439&o=node

De acordo com Crivella, “na 
série histórica de sepultamen-
tos na cidade, em 2019 e antes 
da pandemia, tivemos cerca de 
180 óbitos por dia. Nos trágicos 
e tristes dias de maio deste ano, 
chegamos a ter dia com 380 fale-
cimentos. Agora, esses números 
têm regredido”, afirmou.

O anúncio foi feito durante en-
trega ao Hospital Lourenço Jorge e 
ao Centro de Emergência Regional 
(CER Barra) de 17 eletrocardiógra-
fos, dois desfibriladores, três equi-
pamentos de ultrassonografia com 
doppler, oito focos cirúrgicos de 
teto e 16 focos auxiliares de led. Os 
equipamentos fazem parte da re-
novação do parque tecnológico das 
unidades de saúde do município.

Segundo Crivella “estamos dei-
xando o Rio com um parque tec-
nológico fantástico para a área de 
saúde. Além de todos esses equi-
pamentos, foram 27 tomógrafos e 
726 respiradores (505 já chegaram 
à cidade e estão em funcionamen-
to). E ainda conseguimos ajudar o 
governo do estado e prefeituras de 
outros municípios do estado ce-
dendo respiradores e outros apa-
relhos para combater essa pande-
mia. Isso é uma bênção”,  avaliou.

Melhoria para a saúde
O prefeito disse que o Rio está 

conseguindo vencer a covid-19 

não apenas com equipamentos 
novos, mas, principalmente, com 
o trabalho dedicado de médicos, 
enfermeiros e técnicos de enfer-
magem, que têm dado a vida para 
salvar vidas. Ele disse que fará 
todo o esforço para a aprovação 
do Plano de Cargos e Salários des-
ses profissionais.

“Faço uma homenagem pri-
mordial a esses trabalhadores da 
saúde, heróis incansáveis. A eles 
devemos muito. E essa dívida será 
paga, se tudo permitir, com um 
Plano de Cargos, Carreiras e Salá-
rios (PCCS) que esteja à altura des-
ses trabalhadores”, explicou.

Em dia de praias movimentadas, Rio 
registra 175 novas mortes por covid

Crivella afirma que mortes por COVID-19 
no Rio estão diminuindo

O Estado do Rio registrou 175 
novas mortes e 1.052 novos ca-
sos de covid-19 no sábado (13). 
Ao todo, são 78,8 mil infectados 
no Estado, com 7.592 óbitos.

Enquanto isso, as praias da 
capital fluminense ficaram 
movimentadas - os governos 
estadual e municipal anun-
ciaram medidas de flexibili-

zação que começaram a valer 
no início da semana.

Apesar de a permanência na 
areia estar proibida, cariocas apro-
veitaram algumas medidas de 
abertura, como a permissão para 
realizar atividades físicas no mar.

Agentes da Polícia Militar e da 
Guarda Municipal tiveram que 
retirar alguns banhistas.

Enquanto isso, as praias da capital fluminense ficaram movimentadas - os governos anunciaram medidas de flexibilização

Prefeito da cidade do Rio, Marcelo Crivella

 Foto: Divulgação

Foto: Reprodução/ MEP-VR



C â m a r a 
de Com-
p e n s a ç ã o 
Ambiental 
a p r o v o u , 
em sessão 
virtual, um 
projeto de 
restauração 
florestal. O 
p r o g r a m a 
“Florestas 

do Amanhã”, da Secretaria de 
Estado do Ambiente e Susten-
tabilidade (SEAS) vai reflorestar 
1.100 hectares de Mata Atlântica 
em 20 unidades de conservação 
e em outras áreas prioritárias 
espalhadas por todo o território 
fluminense. Serão 2,5 milhões 
de árvores plantadas em cidades 
da Região da Bacia Hidrográfica 
V, abrangendo, além de Belford 
Roxo, diversos municípios como 
Magé, Guapimirim, Duque de 
Caxias, Mesquita, São João de 
Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
e Rio de Janeiro, por exemplo. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBelford Roxo 

A
Em Belford Roxo, a área ainda não 
foi definida, mas calcula-se que 
o reflorestamento no local a ser 
contemplado seja equivalente a 
15 campos de futebol.

O secretário de Meio Ambien-
te de Belford Roxo, Flávio Gon-
çalves, destacou que técnicos es-
tão fazendo o levantamento das 
áreas que serão contempladas 
pelo reflorestamento. “O bairro 
Recantus é certo que receberá 
o benefício do reflorestamento. 
“O município hoje está numa 
vitrine de credibilidade por tudo 
que estamos fazendo na ques-
tão ambiental. Por isso, estamos 
sendo contemplados com esse 
programa que visa a restauração 
da vegetação nativa do bioma 
que envolve a nossa região”, 
destacou  Flávio Gonçalves, des-
tacando que as mudas serão de 
espécies nativas do bioma ( gran-
de conjunto de ecossistemas in-
terligados) Mata Atlântica que é 
a característica da vegetação em 
que o município está inserido.

“Governo forte se faz com 
parcerias fortes. É por isso 
que também agradeço a par-
ceria do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro por intermé-
dio da Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilidade, 
pela importante conquista 
para Belford Roxo”, ressaltou 
Flávio Gonçalves, destacando 
o empenho do prefeito Wag-
ner dos Santos Carneiro, o 
Waguinho, na preservação do 
meio ambiente.

Em tempos de pandemia  
reflorestar  é a solução na 
busca de dias melhores

Foto: Rafael Barreto/PMBR

Flávio Gonçalves destacou que a equipe da Secretaria de Meio Ambiente está fazendo levantamento das áreas que serão beneficiadas pelo reflorestamento  

Serão utilizados recursos 
do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) do Comperj de-
positados no Fundo da Mata 
Atlântica. O início do plantio de 
reflorestamento acontecerá nos 
próximos meses respeitando-se 
o calendário agrícola.

Entre as instituições da Câma-
ra de Compensação Ambiental 
do Fundo da Mata Atlântica que 
analisaram e aprovaram o proje-
to estão a Federação das Indús-
trias do Rio de Janeiro (Firjan), 

Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), Instituto Chico Mendes 
(ICMBio), Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) e Associação 
Nacional de Órgãos Municipais 
de Meio Ambiente (ANAMMA). 
Os representantes analisaram o 
projeto apresentado pela Subse-
cretaria de Conservação da Biodi-
versidade e Mudanças do Clima 
da Secretaria de Estado do Am-
biente e Sustentabilidade.

A Prefeitura de Duque de 
Caxias inaugurou nesta segun-
da-feira (15) a Escola Municipal 
Albert Sabin. O endereço da 
nova unidade escolar é Rua Al-
mirante Custódio de Melo, Lote 
1, bairro Cangulo. Será entregue 
aos alunos um prédio totalmen-
te novo construído em uma 
área de 540 m². A unidade vai 
dispor de seis salas, vestiário 
masculino e feminino, salas de 
professores e de recursos, além 
de refeitório, cozinha, despensa, 
banheiro masculino e feminino, 
que atenderão, a princípio, 208 
alunos da Educação Infantil ao 
5º ano de escolaridade.

Antes, os mesmos estudan-
tes assistiam às aulas em salas 
adaptadas na Associação de Mo-
radores do Bairro e, agora, terão a 
oportunidade de estudar em um 
ambiente próprio para uma edu-
cação de qualidade.

Entusiasmada com o prédio 
novo, a diretora da E.M. Albert 
Sabin, professora Fatima Ca-
bral, contou que a nova insta-

lação proporcionará um am-
biente mais propício para uma 
aprendizagem significativa . A 
diretora reforçou que uma es-
trutura organizada influencia 
diretamente e que funciona 
também como ancoragem para 
novas ideias e atividades.

Para o prefeito Washing-
ton Reis, o trabalho não para. 
“ Estamos concentrados em 

oferecer aos cidadãos servi-
ços públicos de qualidade. 
Eu luto de forma determi-
nada pelo nosso povo e toda 
a equipe da Prefeitura não 
mede esforços para ver o 
sorriso nos rostos das crian-
ças e de seus pais. Faço a mi-
nha obrigação como prefeito 
e vou fazer cada vez mais,” 
disse Washington Reis.

Prefeitura do Rio vai testar taxistas 
no Sambódromo

Prefeitura entrega à população escola 
municipal no bairro Albert Sabin

A Prefeitura do Rio de Janei-
ro começou a testar nesta se-
gunda-feira (15) cerca de 5 mil 
taxistas para o coronavírus, em 
uma das tentativas de controlar 
o avanço do vírus na cidade. 
O trabalho será realizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
em parceria com o aplicativo 
Taxi.Rio, desenvolvido pelo 
IplanRJ, e deve durar dez dias. 

A ideia é que o serviço fun-
cione no sistema de drive-thru, 

sem que o motorista precise 
deixar o veículo e, assim, evi-
tando aglomerações. Os pro-
fissionais serão selecionados 
a partir do critério de maior 
exposição, aferido pelo núme-
ro de corridas realizadas pelo 
aplicativo durante os meses de 
isolamento e restrição social 
(abril e maio). O resultado será 
enviado para o profissional por 
mensagem de texto.

A unidade vai dispor de seis salas

 Foto: Divulgação
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A ideia é que o serviço funcione no sistema de drive-thru

 Foto: Divulgação



nalisados em 
parceria com 
a Secreta-
ria Estadual 
de Saúde, a 
Uerj, a UFRJ 
e a Fiocruz, 
os números 
mostram um 
aumento con-
siderável em 

comparação com as primeiras 
semanas de abril. Naquele mo-
mento, apenas 4% dos doadores 
tinham anticorpos.

O estudo já coletou informa-
ções de 7,3 mil pessoas e conti-
nua sendo feito. O objetivo é ma-
pear o índice de infectados e de 
pessoas com anticorpos no Rio.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSComprovado

A
“Os doadores de sangue po-

dem ser considerados uma popu-
lação-sentinela, que nos possibili-
ta acompanhar a curva da doença. 
Surpreendentemente, um núme-
ro considerável de doadores já 
possui anticorpos contra o novo 
coronavírus, o que pode refletir a 
realidade da população em geral”, 
comenta o diretor do Hemorio, 
Luiz Amorim.

O Rio de Janeiro zerou a fila 
de leitos para covid nos hospi-
tais, mas ainda sofre com um alto 
número de mortes a cada dia. 
Enquanto isso, o Estado e o mu-
nicípio afrouxaram as medidas 
de isolamento social – o que tem 
feito a população confundir flexi-
bilização com abertura total.

Pesquisa mostra aumento de 
auto defesa contra covid-19 
na população do RJ

 Foto: Divulgação

O governador terá prazo de dez sessões para apresentar defesa à Comissão Especial
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437.512 869.882
43.489

62.375 79.572
7.672

A empresa chinesa de bio-
tecnologia Sinovac anunciou, 
no sábado (13), que a vacina 
em testes no laboratório para 
a Covid-19 induziu a produ-
ção de anticorpos em mais de 
90% dos pacientes que rece-
beram a dose.

A substância é a mesma que 
deve ser aplicada em volun-
tários brasileiros no Instituto 
Butantan, em São Paulo, que 
fechou uma parceria com a em-
presa na semana passada.

Ainda não foi publicado 
um estudo científico com 
os resultados dos testes. De 
acordo com nota divulgada 

pela Sinovac, 600 pesso-
as participaram desta etapa 
(fase 2) dos ensaios, mas nem 
todas foram vacinadas – hou-
ve o chamado grupo placebo, 
que serve de controle e não 
recebe nenhuma substância.

A empresa não informou 
quantas de fato receberam a 
vacina, chamada de "Corona-
Vac", ou quantas produziram 
os anticorpos. Não houve efei-
tos colaterais severos, segundo 
o comunicado.

A microbiologista Natá-
lia Pasternak, do Instituto 
Questão de Ciência, explica 
que ensaios clínicos em fase 

Vacina em testes para Covid-19 
induz produção de anticorpos 
em 90% dos pacientes

Ainda não foi publicado um estudo científico com os resultados dos testes.

2, como este, normalmente 
são feitos com centenas de 
pessoas, e tentam descobrir 
como as pessoas reagem às 
substâncias.

"Você vai ver qual é a res-
posta imune das pessoas a essa 
vacina. Ainda não é a eficácia, 
mas você começa a descobrir 
como as pessoas reagem à 
vacina: medir anticorpos, res-
posta celular, ver parâmetros 
de sangue de como as pessoas 
estão reagindo", diz Pasternak.

Os anticorpos neutralizan-
tes da Covid-19 apareceram 
depois de 14 dias, segundo a 
empresa. Pasternak avalia que 
é "bastante provável" que a 
vacina dê alguma imunidade 
contra a doença.

"Anticorpos neutralizantes 
são protetores; mas não sabe-
mos quanto tempo essa imuni-

Foto: Divulgação

dade dura – isso só saberemos 
com o tempo, mesmo. Por isso 
testa contra um placebo, para 
ver se a vacina realmente está 

protegendo. Mas é justamente 
isso o que a fase 3 vai dizer. Pa-
rece ser uma boa vacina", expli-
ca Pasternak.



m travesti foi 
assassinado 
no  último 
domingo (14), 
na Região 
M e t r o p o l i -
tana do Rio. 
O corpo foi 
identificado 
como de Mar-
cinha Shoke-

nna Bastos da Silva, de 28 anos. 
Ela foi encontrada com marcas 
de paulada na Rua Perfeito Jo-
aquim Mendes, no bairro da 
Amizade, Zona Central da ci-
dade. O caso é investigado pela 
Delegacia de Homicídios de Ni-
terói e São Gonçalo (DHNSG). 
Segundo a Polícia Civil, diligên-
cias foram iniciadas para identi-
ficar a autoria do crime.

Na noite de sábado, véspera 
do assassinato, Marcinha fez 
uma última postagem no seu 
perfil no facebook e publicou 
uma foto na qual limpa lágri-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSHomicídio

U
mas. Na mensagem, uma fala so-
bre a dor de um amor.

"Lembrar da época que quase 
me apaixonei, você me desviou 
da bala. Mostrou ser um idiota, 
que quase eu te amei", escreveu 
a mulher trans.

Nesta mesma postagem, ho-
ras após o crime, amigos comen-
taram sobre a perda da amiga e 
deixaram mensagens em home-
nagem à vítima:

"Infelizmente foi maldade o 
que fizeram com ela. Eu a vi hoje 
cedo (domingo), isso foi de ma-
nhã que fizeram. Não consigo 
acreditar até agora", disse o ami-
go Renan Almeida.

"Sempre te amei e te amarei 
eternamente", escreveu Ana Car-
la Castorino.

"Covardia com minha amiga. 
Vi crescer e se transformar em 
uma pessoa maravilhosa. Que 
ruindade, meu Deus", escreveu a 
amiga Neide Aparecida.

"A pessoa que fez isso é um co-

varde. Ela era uma pessoa mara-
vilhosa, a conheci quando ainda 
criança, brincando na rua de casa. 
A justiça tem que pegar quem fez 
isso ou será que mais uma covar-
dia vai ficar impune em nossa ci-
dade?", indagou Cris Ramos.

"Márcia Shokema era meu 
amigo de infância na escola. 
Muito gente boa. Infelizmente, 

Travesti é encontrado 
morto em Maricá

 Foto: Divulgação

O corpo foi identificado como de Marcinha Shokenna Bastos da Silva, de 28 anos. Ela foi encontrada com marcas de paulada

aconteceu essa fatalidade, passei 
pelo acontecido vi carro de polí-
cia, mas nunca imaginava que ali 
tinha acontecido algo tão bárba-
ro", escreveu a ex-colega Andres-
sa Barcellos.

Crime de Transfobia
O assassinato da vítima 

pode ter sido motivado por 

transfobia, ou seja, um crime 
motivado pelo ódio contra 
pessoas transexuais. Segundo 
informações do site "Maricá 
Info", um homem teria encon-
trado o corpo da mulher no seu 
quintal e informou a polícia. O 
corpo foi encaminhado para o 
Instituto Médico Legal (IML) 
do Barreto, em Niterói.

Desvio de recursos na área 
da saúde no município de Cabo 
Frio, na Região dos Lagos, pode 
ter causado um prejuízo de mais 
de R$ 7 milhões aos cofres públi-
cos. É o que investiga a Polícia 
Federal em ação conjunta com 
o Ministério Público Federal na 
operação Exam, entre 2018 e 
2020. A ação, deflagrada na ma-
nhã desta segunda-feira, levou 
ao cumprimento de 29 manda-
dos de busca e apreensão expe-
didos pela Justiça em cinco cida-
des do Rio de Janeiro e uma do 
Espírito Santo.

Os mandados foram expe-
didos pela Justiça Federal em 
São Pedro da Aldeia e estão 
relacionados a 28 alvos, sendo 
14 pessoas físicas, 11 empresas 
e três órgãos públicos.  Na casa 
de um empresário, em Cabo 
Frio, foram apreendidos R$ 
42 mil em dinheiro. Até o mo-
mento foram apreendidos R$ 
370 mil em contratos de Bit-
coin; R$ 100 mil em espécie; 14 
celulares; 10 hds; 7 desktops; 
10 notebooks; 1 CPU; e 2 iPads.

Segundo a Polícia Federal e 
a Controladoria Geral da União 
(CGU), as irregularidades co-
meçaram antes da pandemia, 
em 2018, mas continuaram 
durante o enfrentamento do 
coronavírus na Região dos La-
gos. Nas investigações, a CGU 
afirma que Cabo Frio recebeu 
em 2020 quase R$ 56 milhões 
do Sistema Único de Saúde 
- mas que, pelo menos R$ 7 
milhões, foram desviados em 
fraudes na compra de equipa-
mentos, medicamentos e con-

tratos para prestação de servi-
ços. Até o momento, ninguém 
foi preso.

A ação desta segunda-feira 
mobilizou cerca de 90 policiais 
federais, além de servidores do 
MPF e da Controladoria Geral 
da União (CGU) nas cidades de 
Cabo Frio e São Pedro D'Aldeia, 
Região dos Lagos; São João de 
Meriti e Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense; Miracema, 
no Noroeste Fluminense; no 
município do Rio; e em Serra, 
no Espírito Santo.

Polícia Militar faz operação no Complexo do 
Salgueiro para impedir festa de traficante

Polícia Federal faz apreensões em seis cidades contra 
grupo acusado de desviar R$ 7 milhões

A Polícia Militar fez uma opera-
ção na noite desta sexta-feira, dia 
13, no complexo do Salgueiro, em 
São Gonçalo, para impedir a rea-
lização de uma festa de aniversá-
rio de um criminoso, onde outros 
bandidos fortemente armados 
iriam se reunir. A ação aconteceu 
duas semanas depois da morte 
de João Pedro Mattos Pinto, de 14 
anos, na mesma comunidade da 
Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a assessoria 
da PM, a operação contou com 
o apoio de agentes do Batalhão 
de Operações Policiais Especiais 
(BOPE) e do Batalhão de Choque 
(BPChq). Não houve registro de 

confronto, prisão e apreensão de 
armas ou drogas no local.

Ainda segundo a corporação, a 
atividade se enquadra na ''excepcio-
nalidade prevista na decisão do Su-
premo Tribunal Federal''. Na última 
semana, o ministro Edson Fachin 
concedeu uma liminar para impedir 
a realização de operações policiais 
em favelas do Rio até o fim da pande-
mia do novo coronavírus.

A decisão afirma que as opera-
ções, ''em hipóteses absolutamente 
excepcionais'', devem ser justifica-
das por escrito pela autoridade com-
petente, com comunicação imediata 
ao Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro.

A operação foi feita no no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Uma viatura da PF em frente à Secretaria de Saúde de Cabo Frio

 Foto: Divulgação

 Foto: Polícia Federal / Divulgação
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Novidade

N

Foto: Divulgação

o Dia dos Namo-
rados, o rapper 
Xamã lançou o 
seu novo single 
“De Novo” - o 
primeiro do pro-
jeto “Como So-
breviver ao Fim 

do Mundo Dançando”, produ-
zido na casa do artista, durante 
o período de isolamento social.

A faixa, composta por 
Xamã, retrata as incertezas de 
um relacionamento que não 
conseguiu ser reatado antes do 
início da quarentena e, agora, 

enfrenta diversas interroga-
ções sobre o seu futuro.

Sob a produção do chileno 
Neo Beats, a música é embalada 
por batidas de R&B e hip-hop, 
perfeita para playlists do Dia dos 
Namorados. O single também 
chega acompanhado de um vi-
deoclipe rodado na casa do ra-
pper, com captação e direção de 
Sandiego Fernandes.

O EP, composto por quatro 
faixas, incluindo “De Novo”, 
será lançado em todas as plata-
formas de streaming no dia 25 
de junho.

Xamã lança single 
sobre relacionamentos 
em meio à quarentena

Nesta semana, de 15 a 
20/06, o influenciador e RP 
Alan Victor apresenta a live 
‘Semana das Mulheres’ com 
diversas jornalistas, atrizes, 
cantoras e formadoras de 
opinião, no Instagram @rio-
faciloficial, a partir de 18h. As 
lives têm como objetivo levar 
cultura, informação e entre-
tenimento, além de compar-
tilhar vivências e o mercado 
de cada entrevistada.

A Tradição iniciou seus tra-
balhos rumo ao Carnaval 2021 e 
acaba de renovar com os intér-
pretes oficiais Celino Dias e Lico 
Monteiro. A dupla, que já teve 
passagem pela escola em diver-
sos carnavais, esteve à frente do 
carro de som no desfile deste 
ano, onde a azul e branco con-

quistou o título da Série B, da liga 
Livres, e carimbou seu retorno à 
Marquês de Sapucaí. Feliz em 
poder contar com os intérpretes, 
a presidente Raphaela Nasci-
mento adiantou que mais novi-
dades estão por vir para consoli-
dar a chegada da Tradição à Série 
A do Carnaval carioca.

Luto no jornalismo iguaçuano. 
Morreu hoje, aos 76 anos, Robin-
son Belém de Azeredo, editor-che-
fe do jornal Correio da Lavoura, o 
jornal mais antigo da cidade, com 
103 anos de circulação ininterrup-

Alan Victor promove live 'Semana das Mulheres' 
no Instagram Rio Fácil

Morre Robinson Belém de Azeredo, 
editor-chefe do Jornal Correio da Lavoura

Tradição renova com os intérpretes Celino 
Dias e Lico Monteiro

CCulturando ulturando 
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ta. Nossos sentimentos à família, 
em especial ao filho Vinícius Aze-
redo, e aos amigos desse grande 
ícone da imprensa da Baixada Flu-
minense que deixa um importante 
legado para a história da cidade.

Foto: Cléber Junior
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F l a m e n -
go can-
celou a 
folga que 
o elenco 
teria nes-
ta segun-
d a - f e i r a 
para in-
tensificar 
a prepara-

ção para a volta dos jogos. A 
data será definida no arbi-
tral desta segunda, na Ferj, 
e existe a chance de que o 
duelo com Bangu, pelo Ca-
rioca, seja já nesta semana.

A equipe do Flamengo 
é, de longe, a que está há 
mais tempo de volta às 
atividades no campo - des-
de 20 de maio, há 26 dias. 
Nesta segunda está previs-
ta mais uma bateria de tes-
tes semanais com todas as 
pessoas que têm acesso ao 
Ninho do Urubu.

- Temos que ter respei-
to, mas não podemos ter 
medo do vírus. Se formos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
disciplinados, vamos con-
seguir vencer. É preciso ter 
três coisas que no Brasil 
não há muito: testar, isolar 
e prevenir. O Flamengo foi 
atacado porque queria vol-
tar a treinar e muitas pesso-
as estavam morrendo. Mas 
sabíamos o que estávamos 
fazendo. Fui testado 16 ve-
zes, mas nem todas as pes-
soas têm esse privilégio. 
Meu porto seguro é o CT. Fi-
zemos uma população con-
trolada. O clube deve servir 
de exemplo até para as em-
presas - disse Jorge Jesus 
durante a live do Flamengo, 
domingo.

O Flamengo tinha conse-
guido manter o bom ritmo 
de 2019, e este ano já havia 
conquistado a Supercopa do 
Brasil, Recopa e Taça Guana-
bara. Jorge Jesus lamentou 
que a pandemia tenha inter-
rompido a trajetória do time.

Para o técnico português, 
será necessário aprender a, 
ao menos neste início, jo-

gar sem público. Ele revelou 
que gostaria até de fazer um 
treino no Maracanã, mas o 
gramado ainda não está nas 
condições ideais.

- O Flamengo estava no 
caminho certo para a hege-
monia no futebol brasileiro. 
Essa pandemia foi muito 
ruim. (Jogar sem público) 
Acaba por mudar o plano 
técnico e tático. Quando en-
tra em um estádio com 70 
mil pessoas te dando força, 
tende a te levar para a vitó-

Flamengo intensifica trabalho 
para volta dos jogos

Jorge Jesus durante treinamento do Flamengo

ria. Temos que fazer um tra-
balho mental, eles precisam 
estar preparados para a rea-
lidade. Pena que o gramado 
(do Maracanã) não esteja em 
condições para fazermos um 
teste - disse Jesus.

O capitão Everton Ribei-
ro também comentou sobre 
a expectativa pela volta du-
rante a live do Flamengo. Ele 
disse que o elenco está em 
evolução e acredita no time 
em boa forma quando a bola 
voltar a rolar.

- Ninguém esperava essa 
parada de três meses, mas foi 
importante se proteger. Hoje, 
todos estão bem muito bem 
cuidados. Estamos evoluin-
do, todos estão prontos para 
quando voltarmos estarmos 
na mesma intensidade, como 
o mister gosta. Temos um 
longo caminho pela frente, 
a história está aí para ser au-
mentada - disse o camisa 7.

 O jogo Bangu x Flamengo 
será válido pela quarta roda-
da da Taça Rio.

Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo


