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A empregada doméstica trabalhava na residên-
cia do prefeito do município, Sérgio Hacker Corte 
Real (PSB), e Sarí Corte Real, primeira-dama que 
foi presa em flagrante logo após o acidente e libe-
rada após pagar fiança de R$ 20 mil
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lvo de crí-
ticas de go-
ve r n i s t a s , 
o inquérito 
instaurado 
no Supre-
mo Tribu-
nal Federal 
(STF) para 
investigar 
n o t í c i a s 
falsas e ata-

ques a ministros da Corte deve 
continuar aberto. Na próxima 
quarta-feira, o plenário do tri-
bunal vai julgar uma ação em 
que a Rede Sustentabilidade 
pede o arquivamento do caso, 
por irregularidades na tramita-
ção. Ministros ouvidos em ca-
ráter reservado apontam que, 
por maioria, o inquérito será 
considerado legítimo e as in-
vestigações vão continuar.

A tendência é fruto de uma 
unidade dos integrantes da 
Corte em torno do fortaleci-
mento do STF como institui-
ção. A decisão seria também 
uma forma de apoiar o minis-
tro Alexandre de Moraes, alvo 
de ataques de aliados do pre-
sidente Jair Bolsonaro. Na se-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Inquérito 

A
mana passada, ele determinou 
buscas e apreensões em ende-
reços de bolsonaristas suspei-
tos de disseminarem discurso 
de ódio e notícias falsas contras 
o Supremo.

No tribunal, ministros têm 
dito, publicamente e em cará-
ter reservado, que o momento 
é de defesa da instituição. O 
presidente Bolsonaro tem sido 
presença frequente em mani-
festações que pedem o fecha-
mento do STF, bem como do 
Congresso Nacional. Para os mi-
nistros, ao agirem com espírito 
de corpo, estão se defendendo 
de ataques de manifestantes e 
das investidas do presidente.

A ação da Rede chegou ao 
STF em março do ano passado, 
assim que o inquérito foi ins-
taurado. O partido questionou 
o fato de a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) não ter sido 
consultada sobre as investiga-
ções. Outro ponto foi Toffoli 
escolher Moraes para conduzir 
o caso, em vez de sortear um 
relator, como é a praxe.

Depois da operação contra 
bolsonaristas, o partido infor-
mou ao Supremo que não tem 

STF deve ter maioria para 
manter investigação
sobre fake news

Foto: Divulgação/Arquivo

Vista do prédio do Supremo Tribunal Federal

O governo nomeou Arnaldo 
de Medeiros como o novo secre-
tário de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde. Ele é mais 
uma indicação do Centrão a as-
sumir um cargo no governo.

A nomeação foi assinada pelo 
ministro chefe da Casa Civil, Wal-
ter Souza Braga Netto, e publicada 
no "Diário Oficial da União" desta 
sexta-feira (5) sem a assinatura 
do  ministro interino da pasta, 
Eduardo Pazuello.

Medeiros é professor universi-
tário com experiência em gestão 
hospitalar (veja currículo ao final 
da reportagem) e vai assumir a 
secretaria no lugar de Wanderson 
de Oliveira. Servidor público com 
mais de 15 anos no ministério, Oli-
veira pediu para deixar o cargo no 
último dia 15, em meio à crise da 
pandemia do novo coronavírus.

Oliveira era auxiliar próximo 
do ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta. Ambos defendiam 

Governo nomeia novo secretário 
de Vigilância em Saúde,
indicado pelo Centrão

o isolamento social como es-
tratégia de contenção do vírus, 
diferente do que acredita o pre-
sidente Jair Bolsonaro.  Man-
detta deixou o comando da 
pasta após discordâncias com o 
presidente sobre as medidas de 
combate à pandemia.

A Secretaria de Vigilância 
em Saúde é responsável pelas 
ações de vigilância, prevenção 
e controle de doenças transmis-
síveis e tem papel fundamental 
no combate à Covid-19. Dentre 
as suas funções está a de coor-
denar programas de relevância 
nacional, como os de aids, den-
gue e malária.

Quem é o novo secretário
O novo secretário é graduado 

em ciências farmacêuticas pela 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Ele tem mestrado em bio-
química e imunologia pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
e doutorado em ciências bioló-
gicas (Bioquímica) pela Univer-
sidade de São Paulo (1995), com 
programa de Doutorado sanduí-
che no Imperial Cancer Research 
Foundation (Londres) e Especia-
lização em Gestão Hospitalar pelo 
Hospital Sírio-Libanês.

De acordo com a plataforma 
Currículo Lattes, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), 
o novo secretário de Vigilância em 
Saúde era, até pelo menos 20 de 
abril, professor titular da Universi-
dade Federal da Paraíba.

Na área administrativa, ele tem 
experiência em gestão hospitalar 
como superintendente e diretor 
de Planejamento do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley, 
da UFPB, e gestão pública como 
pró-reitor adjunto da Pró-Reito-
ria de Promoção e Assistência ao 
Estudante da UFPB. Ele também 
foi diretor de Atenção á Saúde e 
Vice-Presidente Executivo da Em-
presa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (EBSERH).

mais interesse no julgamento. 
De acordo com a Rede, se na ori-
gem o inquérito das fake news 
apresentava “indícios antide-
mocráticos”, agora ele teria se 
transformado em “um dos prin-
cipais instrumentos de defesa 
da Democracia e da lisura do 
processo eleitoral”. No entanto, 
não existe a possibilidade de 
desistência nesse tipo de pro-
cesso, como ressaltou o relator 
da ação, ministro Edson Fachin.

Toffoli decidiu pautar a ação 
para julgamento logo após a 
operação. O momento escolhi-
do foi justamente para legitimar 
a medida determinada por Mo-
raes, diante da tendência do ple-
nário em apoiar o relator.

Também deve ser analisa-
do na quarta-feira pedido do 
procurador-geral da República, 

Augusto Aras, para suspender o 
inquérito. Aras está incomoda-
do com o fato de não participar 
das investigações e quer saber o 
papel do Ministério Público no 
caso. O plenário deverá declarar 
que a PGR tem o direito de se 
manifestar ao fim das investi-
gações, para opinar se será apre-
sentada denúncia ou se o caso 
deve ser arquivado.

Na operação da semana 
passada, foram realizadas 
buscas e apreensões em ende-
reços de 17 pessoas suspeitas 
de integrar uma rede de ata-
ques a integrantes da Corte. O 
governo considerou a medida 
abusiva, o que deixou ainda 
mais delicada a relação do Su-
premo com o Planalto. Após as 
críticas sucessivas, Bolsonaro 
abaixou o tom e emissários 

tem procurado integrantes do 
Supremo, como Moraes.

Toffoli também pautou para 
começar no dia 12 o julgamento 
de um habeas corpus ajuizado 
em nome do ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub, 
para que ele seja excluído do in-
quérito das fake news. O titular 
da Educação é alvo de apuração 
porque, na reunião ocorrida 
em 22 de abril no Palácio do 
Planalto, defendeu a prisão de 
ministros do Supremo, a quem 
chamou de “vagabundos”.

O julgamento do habeas corpus 
será realizado no plenário virtual, 
sistema eletrônico no qual os mi-
nistros postam seus votos ao lon-
go de uma semana, sem a necessi-
dade de debate. Já a ação da Rede 
será julgada por videoconferência, 
com debate entre os ministros.

Sábado 06 a Segunda 08 de Junho de 2020 



irtes Renata 
de Souza, 
mãe de Mi-
guel Otávio 
Santana da 
Silva, crian-
ça de 5 anos 
que caiu do 
nono andar 
de um dos 
prédios das 

Torres Gêmeas, no Bairro de 
São José, está registrada como 
servidora da Prefeitura de Ta-
mandaré. A empregada domés-
tica trabalhava na residência do 
prefeito do município, Sérgio 
Hacker Corte Real (PSB), e Sarí 
Corte Real, primeira-dama que 
foi presa em flagrante logo após 
o acidente e liberada após pagar 
fiança de R$ 20 mil. 

O cargo em que Mirtes está 
cadastrada, que pode ser confe-
rido no Portal da Transparência 
de Tamandaré, é o de Gerente 
de Divisão, com lotação em Ma-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBasil

M
nutenção das Atividades de Ad-
ministração. A data de matrícula 
consta como dia 1º de fevereiro de 
2017 e não há data de desligamen-
to. Ainda de acordo com o portal, 
Mirtes seguia regime de trabalho 
estatutário e seu vínculo garantia 
cargo comissionado. Na folha de 
pagamento, o valor pago a Mirtes 
é de um salário mínimo.   

A reportagem tentou contato 
com o Tribunal de Contas do Es-
tado, para avaliar a condição do 
vínculo de Mirtes com a Prefeitu-
ra de Tamandaré, uma vez que a 
mesma prestava serviços diretos 
ao prefeito Sérgio Hacker Corte 
Real, mas até o fechamento da 
matéria, não obteve resposta. A 
mãe de Miguel também foi procu-
rada, mas não atendeu às ligações. 

 Relembre o caso: 
 Miguel Otávio Santana da 

Silva, de apenas cinco anos, caiu 
de uma sacada do nono andar 
do Píer Maurício de Nassau. A 

Mãe de criança que caiu do nono
andar está registrada como 
servidora da Prefeitura de Tamandaré

Foto: Tarciso Augusto/Esp. DP 

A data de matrícula consta como dia 1º de fevereiro de 2017

criança, filha de uma empregada 
doméstica que trabalhava em um 
dos apartamentos do quinto an-
dar, despencou de uma altura de 
aproximadamente 35 metros. 

Chorando e procurando pela 
mãe, que no momento passeava 
com o cachorro de sua emprega-
dora, a primeira dama de Taman-
daré Sari Corte Real, Miguel entrou 
no elevador do edifício duas vezes 
para buscá-la. Ele chegou a ser im-
pedido pela primeira vez por Sarí, 
mas conseguiu se desvencilhar na 
segunda tentativa. “Por meio da oi-
tiva da mãe, da análise mais apura-
da dos nossos investigadores e da 

ordem cronológica dos fatos, nós 
conseguimos observar uma sequ-
ência em que a moradora não con-
segue retirar a criança do elevador, 
aperta um andar superior a sua 
unidade e permite que a porta se 
feche. Quando o elevador para, no 
nono andar, a criança desembar-
ca. Local de onde viria a cair fatal-
mente", disse o delegado Ramón 
Teixeira em coletiva concedida na 
última quarta-feira.  

Por estar com a "guarda mo-
mentânea da criança", a primeira 
dama foi parcialmente culpada 
pelo acidente, caso previsto no 
Art. 13 do Código penal, que trata 

de ação culposa, por causa do não 
cumprimento da obrigação de 
cuidado, vigilância ou proteção. 
Sarí chegou a ser detida, mas, após 
pagamento de fiança de R$ 20 mil, 
responde em liberdade.

De acordo com a polícia, o pri-
meiro atendimento à vítima foi fei-
to pela mãe e por um médico que 
mora no edifício, enquanto ainda 
estava viva. O SAMU chegou a ser 
acionado às 13:23, mas quando 
chegou o menino a já estava sendo 
encaminhado ao Hospital da Res-
tauração, no bairro do Derby, zona 
central do Recife. Miguel não resis-
tiu e morreu ainda no caminho. 
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O dólar opera em queda nesta 
sexta-feira (4), caminhando para 
fechar a terceira semana conse-
cutiva de recuos em meio a um 
cenário externo mais otimista, 
embora tensões políticas locais 
continuassem no radar dos in-
vestidores. Dados otimistas so-
bre o emprego nos EUA dão fôle-
go aos mercados.

Às 12h54, a moeda norte-ame-
ricana caía 3,59%, a R$ 4,9458. 
Na mínima até o momento che-
gou a R$ 4,9348. É a menor co-
tação intradia desde 16 de março 
(R$ 4,8802). Veja mais cotações.

Na véspera, o dólar fechou 
em alta de 0,73%, a R$ 5,1297. 
Na parcial da semana e do mês, 
porém, ainda acumula queda 
de 3,87%. Em 2020, a moeda 
ainda tem alta de 27,93%.

O Banco Central ofertará 
nesta sexta-feira até 12 mil 
contratos de swap cambial tra-
dicional para rolagem, com os 
vencimentos divididos entre 
setembro de 2020 e fevereiro 
de 2021, destaca a Reuters.

Cenário externo e interno
No exterior, permanece o viés 

mais positivo nos mercados à 

medida que os investidores se 
concentram em sinais iniciais 
de uma recuperação econômica 
pós-coronavírus expectativas de 
que o alívio das restrições reto-
mará a atividade empresarial.

A taxa de desemprego nos 
Estados Unidos surpreendeu e 
recuo em maio, após atingir no 
mês anterior o maior patamar 
pós-Segunda Guerra Mundial. O 
indicador, que havia alcançado 
14,7% em abril, ficou em 13,3% 
no mês passado, segundo dados 
do Departamento do Trabalho 
divulgados nesta sexta-feira. 
Participantes do mercado disse-
ram que a leitura foi muito me-
lhor do que a esperada, sinal de 
que o pior da crise econômica do 
coronavírus pode já ter passado.

"Investidores acompanham 
a divulgação de indicadores 
macroeconômicos, mas man-
têm o foco na reabertura das 
atividades econômicas em vá-
rios países", escreveram analis-
tas do Bradesco. "Além disso, o 
anúncio da ampliação do pro-
grama de estímulos monetá-
rios feito pelo BCE ontem ain-
da traz impulso adicional aos 
negócios", completaram.

O Banco Central Euro-
peu aprovou uma expansão 

maior do que a esperada em 
seu programa de estímulo na 
quinta-feira para impulsionar 
suas economias, ampliando as 
compras de ativos emergen-
ciais em 600 bilhões de euros, 
para 1,35 trilhão de euros.

No cenário doméstico, a cri-
se do coronavírus ainda é vista 
como um dos fatores de maior 
risco ao país no momento, con-
forme o número de casos e mor-
tes pela Covid-19 bate seguidos 
recordes diários e alguns estados 
começam a reabrir economias, 
mas sob risco de segunda onda 
de contágio em meio a um siste-
ma de saúde ainda fragilizado - o 
que poderia atrasar a posterior 
recuperação econômica.

As atenções continuavam 
também nos desdobramentos 
políticos, com expectativa de 
possíveis agitações sociais para o 
fim de semana.

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a chamar os manifestan-
tes de grupos pró-democracia 
contrários ao seu governo de 
"marginais" e "terroristas" nesta 
sexta-feira, e pediu que as forças 
de segurança do país atuem con-
tra as manifestações marcadas 
para domingo se os grupos "ex-
trapolarem" os limites.

Resultados da vacina contra 
Coronavírus saem em setembro

Dólar opera em queda e opera abaixo de R$ 5
O grupo farmacêutico britâ-

nico  AstraZeneca  afirmou nes-
ta sexta-feira que os resultados 
sobre a eficácia da  vacina  contra 
o coronavírus em que está traba-
lhando com a Universidade de 
Oxford devem sair em setembro. 
A fórmula candidata contra a Co-
vid-19 será testada no Brasil e en-
volverá dois mil voluntários.

A Universidade de Oxford, cujo 
projeto é financiado pelo governo 
britânico, se associou ao grupo far-
macêutico para fabricar e distribuir 
em todo o mundo a vacina que está 
desenvolvendo.

Os ensaios clínicos com huma-
nos começaram no final de abril no 
Reino Unido e devem ser realiza-
dos este mês no Brasil, que é agora 
"o epicentro da epidemia", afirmou 
Soriot. Na última quinta-feira, a As-
traZeneca anunciou que pretende 
produzir mais de 2 bilhões de doses 
da vacina candidata, metade delas 
para habitantes de países em desen-
volvimento.

Essa estratégia representa um 
"risco financeiro", mas "é a única ma-
neira de ter uma vacina disponível" 
rapidamente enquanto se confirma 
sua eficácia, acrescentou.

AstraZeneca assinou acordos 
para estabelecer redes de distribui-

ção paralelas, entre elas uma com 
o Instituto Serum da Índia para a 
entrega de um bilhão de doses aos 
países de baixa e média renda, a fim 
de dobrar a capacidade de produção 
para dois bilhões de doses.

Na quinta-feira, o grupo anun-
ciou um acordo de US$ 750 milhões 
com duas organizações internacio-
nais especializadas, CEPI e GAVI, 
para a fabricação e distribuição de 
300 milhões de doses, com entrega 
a partir do final do ano. Um total de 
dez projetos de vacinas contra a Co-
vid-19 estão na fase de ensaios clíni-
cos em todo o mundo.

Parceria com Brasil
A instituição responsável pela ar-

ticulação da pesquisa com volunta-
rios é a Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp). Metade dos volun-
tários será vacinada em São Paulo e 
metade no Rio.

A Unifesp coordenará o ensaio 
clínico com o produto no país e diz 
que dentro de poucos dias deve 
abrir seu sistema de recrutamento 
de voluntários. Nesta etapa, serão 
selecionados apenas profissionais 
de saúde ou trabalhadores em ati-
vidades de alta exposição ao vírus, 
como equipes de limpeza de hospi-
tais e motoristas de ambulância.



Prefeitura 
de Belford 
Roxo está 
implantan-
do o Servi-
ço Família 
Acolhedora.  
Conforme 
o Plano Na-
cional de 
Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direito de 
crianças e Adolescentes à convi-
vência Familiar e Comunitária. 

A Política Nacional de Assis-
tência Social – PNAS – 2004 – 
objetiva assegurar que as ações 
no âmbito da assistência social 
tenham centralidade na família, 
e que garantam a convivência fa-
miliar e comunitária. Enquanto 
as famílias habilitadas estiverem 
com a criança ou adolescente, 
irão receber uma bolsa-auxílio no 
valor de (R$ 500,00) para custear 
as despesas mensais da crian-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
ça. Este valor foi fixado pela Lei 
Municipal 1.592/2019 que regula-
menta o Serviço de Acolhimen-
to Familiar. A meta da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e 
Cidadania (SEMASC) é capacitar 15 
famílias voluntárias.

Os interessados poderão fazer o 
pré-cadastro pelos telefones 3755-
8152/ 2761-7233, das 10h às 15h, 
pelo e-mail familiacolhedorabr@
gmail.com ou no link de inscrição:

https://forms.gle/Zmo2n-
5JKn8Mq6q5y6.

Previsto na Política Nacional 
de Assistência Social, o Servi-
ço de Acolhimento em  Família 
Acolhedora, sendo um serviço 
tipificado pela Resolução n°109 
de 11 de novembro de 2009, se 
configura uma das modalida-
des de atendimento de proteção 
social de alta complexidade do 
Sistema Único de Assistência So-
cial (SUAS), que busca cumprir a 
finalidade de acolher e oferecer 

Prefeitura de Belford Roxo 
cadastra para o serviço
Família Acolhedora 

Foto: Divulgação

A função social da família acolhedora é receber a criança ou o adolescente, sob medida de proteção judicial

proteção integral a crianças e ado-
lescentes quando necessitam ser 
afastados temporariamente do 
convívio familiar de origem, cujas 
famílias encontram-se impossibi-
litados de cumprir sua função de 
cuidado e proteção, até que seja 
possível a Reintegração Familiar. 

Com a promulgação da Lei n° 
12.010/2010, o acolhimento fami-
liar passou a ser considerado um 
serviço prioritário quando na apli-
cação de medida protetiva, deven-
do ser acessado anteriormente ao 
acolhimento institucional, como 
prevê o artigo 34 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).

A função social da família aco-
lhedora é receber a criança ou o 
adolescente, sob medida de pro-
teção judicial, atendendo-a (o) em 
suas necessidades básicas, tempo-
rariamente, em ambiente familiar 
que possam favorecer seu pleno 
desenvolvimento enquanto sujei-
tos de direitos.

 Perfil das Famílias Acolhedoras:
 - Ser maior de 21 anos de idade.
- Apresentarem idoneidade mo-

ral, boas condições de saúde física e 
mental e estejam interessadas em 
ter sob sua responsabilidade crian-
ças e adolescentes, zelando pelo 
seu bem-estar.

- Não apresentarem problemas 
psiquiátricos ou de dependência de 
substâncias psicoativas.

- Possuírem disponibilida-
de para participar do processo 
de habilitação e das ativida-
des do serviço.

- Não manifestarem interes-
se por adoção da criança e do 
adolescente participante do 
serviço de acolhimento em fa-
mília acolhedora, bem como 
não estarem inscritas no Cadas-
tro Nacional de Adoção.

- Estarem os membros da família 
em comum acordo com o acolhi-
mento.

A Prefeitura de Duque de 
Caxias retomou as obras de 
construção do Hospital Mu-
nicipal Infantil da cidade, no 
bairro Parada Angélica, no ter-
ceiro distrito. A nova unidade 
de saúde vai ampliar a capaci-
dade de atendimento especia-
lizado na região desafogando 
os ambulatórios, as Unidades 
Pré-Hospitalares (UPHs), a UPA 
Infantil e o Hospital Infantil 
Ismélia da Silveira, além de 
proporcionar mais conforto 
para as crianças e seus acom-
panhantes. O novo hospital vai 
atender também moradores do 
segundo e quarto distritos e ci-
dades vizinhas, como o muni-
cípio de Magé.

O Hospital Municipal In-
fantil de Duque de Caxias 
ficará localizado na Rua 
Francisco Muniz Sodré, vai 
funcionar com seis salas de 
enfermaria, salas vermelha e 
amarela, sala de ultrassono-
grafia, oito consultórios e sala 
de raio X. O prédio tem área 
construída de 1.200 m² .

“O novo hospital infantil faz 
parte do programa de melho-
rias na área de saúde de Duque 
de Caxias, implantado pelo 
prefeito Washington Reis, que 
já construiu Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs), ampliou 
o atendimento no Hospital 
Municipal Dr. Moacyr Rodri-
gues do Carmo e no Hospital 
Infantil Ismélia da Silveira e 
reformou unidades de saúde 
nos quatro distritos”, disse o 
secretário municipal de Obras, 
Urbanismo e Habitação Lean-
dro Guimarães.

Teste de covid-19 em Itaguaí poderá 
ser feito em drive-thru por três dias

Prefeitura de Duque de Caxias constrói hospital 
infantil no Terceiro Distrito

Além de três unidades de saú-
de, os moradores de Itaguaí que 
apresentarem sintomas gripais 
poderão fazer o teste para co-
vid-19 via drive-thru. O sistema 
será disponibilizado hoje, ama-
nhã e segunda-feira, das 9h às 
15h, na área da Expo.

Só poderão realizar o teste as 
pessoas que tenham sintomas 
gripais (coriza, tosse, congestão 
nasal, febre) há pelo menos oito 
dias, mesmo que não os apresente 
mais. Será necessário apresentar 
documento de identidade, CPF e 
comprovante de residência.

Quem tem os sintomas por 
menos de oito dias, além de 
falta de ar, não deve ir ao dri-
ve-thru. E sim, ir ao Centro de 
Triagem para Covid-19 (Rua 
Protógenes Guimarães, 106f – 
Centro). As unidades básicas 
Vila Geni (Rodovia Rio Santos 
BR 101, sem número - quadra: 
13, Nossa Senhora das Graças) 
e Chaperó (Estrada do Chaperó, 
21) também realizam os testes, 
de segunda a sexta-feira das 8h 
às 17h, mas para quem apresen-
ta sintomas gripais leves por 
mais de oito dias.
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O sistema será disponibilizado hoje, amanhã e segunda-feira, das 9h às 15h, na área da Expo

 Foto: Divulgação

 Hospital Municipal Infantil de Duque de Caxias ficará localizado na Rua Francisco Muniz Sodré



s investiga-
ções da se-
gunda fase 
da  Opera-
ção Favori-
to, desen-
c a d e a d a 
no último 
dia 14 pela 
força-tarefa 
da Lava-

-Jato no Rio, mostram que o 
empresário  Mário Peixoto, um 
dos presos na ação, usou um 
exército de cem “laranjas” em 
possíveis fraudes no sistema 
público de Saúde do estado, 
entre elas o contrato de cons-
trução e gestão de hospitais 
de campanha destinados ao 
tratamento de vítimas do 
novo coronavírus.

Nas apreensões feitas pela 
Polícia Federal nas casas de 
cinco presos sob suspeita de 
integrarem a quadrilha supos-
tamente chefiada por Peixoto, 
foram encontradas pilhas de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLava-Jato

A
documentos que citam empre-
sas criadas pelo grupo e bens 
que nunca figuraram nas decla-
rações de renda dos envolvidos.

Os investigadores se baseiam 
em atas de constituição de em-
presas e em novos contratos 
apreendidos de organizações 
sociais. O esquema foi montado 
nos últimos 12 anos, tempo em 
que o empresário transita pelo 
poder, desde a gestão do ex-go-
vernador Sérgio Cabral, preso 
por corrupção e formação de 
quadrilha, até a atual adminis-
tração de Wilson Witzel.

— Já tínhamos material das 
quebras do sigilo bancário, fiscal 
e telemático do início das inves-
tigação, em 2019. Percebemos 
que o esquema era criar organi-
zações sociais desvinculadas do 
nome do chefe do grupo, com o 
uso de laranjas. Em 2012, com as 
UPAs descentralizadas, estado e 
municípios passaram a recorrer 
às OSs para a prestação de servi-
ços. Criou-se um esquema para 

Chefe de esquema que fraudava
a Saúde do Rio usava nomes 
de mais de cem ‘laranjas’

Foto: Márcia Foletto / Extra

Mário Peixoto foi preso numa mansão, em Angra dos Reis, com piscina e píer particular, e levado à sede da PF

desviar recurso público — disse a 
titular da Delegacia de Combate à 
Corrupção da Polícia Federal, Fer-
nanda de Aguiar.

O Ministério Público Federal, a 
Polícia Federal e a Receita Federal 
estimam que o montante desvia-
do ultrapasse R$ 1 bilhão.

Na semana passada, a Opera-
ção Placebo, desencadeada a par-
tir da Favorito, bateu à porta do 
governador. No Palácio Laranjei-
ras, residência oficial de Witzel, a 
PF apreendeu documentos, pen-

drives, HDs e celulares (do gover-
nador e da primeira-dama, Helena 
Witzel). Helena teria recebido pa-
gamentos da empresa DPAD Ser-
viços de Diagnósticos LTDA, que 
tem como sócios Alessandro Du-
arte e Juan Elias Neves de Paula. 
Alessandro, que também aparece 
como um dos donos da Rio de Ja-
neiro Serviços e Comércio LTDA, 
seria operador financeiro de Pei-
xoto. Os dois empresários foram 
presos na Favorito. Segundo as in-
vestigações, a empresa repassava 

ao escritório de advocacia de He-
lena pagamentos mensais de R$ 
15 mil. Witzel nega ter qualquer 
envolvimento nas fraudes.

Na Placebo, houve busca e 
apreensão nas casas do ex-secre-
tário estadual de Saúde Edmar 
Santos e do ex-subsecretário da 
pasta Gabriell Neves — preso em 
outro inquérito sobre compra 
superfaturada de respiradores. 
Por Witzel ter foro privilegiado, o 
caso corre em sigilo no Superior 
Tribunal de Justiça.

As testemunhas do caso João 
Pedro Mattos Pinto, morto no dia 
18 de maio durante uma operação 
no Complexo do Salgueiro, em São 
Gonçalo, negaram que viram crimi-
nosos no pátio da residência e qual-
quer confronto com policiais da Co-
ordenadoria de Recursos Especiais 
(Core). Cinco jovens que estavam 
com o garoto de 14 anos no momen-
to da operação da Core com a Polícia 
Federal prestaram depoimento nos 
últimos três dias ao Ministério Públi-
co Estadual (MP-RJ) e ao Ministério 
Público Federal (MPF).

Segundo a Defensoria Pública do 
Estado, a versão das testemunhas 
desmente os policiais civis. Eles dis-
seram que os tiros foram disparados 
em direções opostas, o que compro-
varia um confronto no momento da 
morte, conforme a investigação da 
Delegacia de Homicídios de Niterói 
e São Gonçalo (DHNSG).

— Nenhum dos jovens que 
estava dentro da casa viu crimi-
nosos atirando na residência — 
afirmou o defensor público Da-
niel Lozoya, durante a coletiva 
da Defensoria ontem.

Na entrevista, a defensora Carla 
Vianna afirmou que os cinco jovens 
tinham uma boa visão de toda a 
casa, porque ela tem muitos vidros:

— Não havia outras pessoas den-
tro da casa além deles. Eles tinham 
uma visão razoável da movimenta-
ção dos policiais e também tinham 
uma visibilidade boa do restante da 
casa, porque é cheia de vidros trans-
parentes. Os jovens que foram ouvi-
dos negaram a presença de outras 
pessoas além dos policiais no quin-
tal da casa. Nenhum deles se referiu 
a troca de tiros e não tinha nenhum 
elemento estranho.

O depoimento de uma das 
testemunhas foi considerado 
ilegal pela Defensoria Pública 
do Estado porque teria ocorrido 
após ela ser levada dentro de um 
caveirão e sem um representante 
legal. À Polícia Civil, ela teria dito 
que viu a presença de criminosos 
na casa. No entanto, ao MPRJ e 
ao MPF, a adolescente negou que 
havia bandidos no local.

— Houve algumas das "irre-
gularidades que apontamos na 
condução do inquérito. Naque-

Mulher é vítima de bala perdida durante 
perseguição policial em São Gonçalo

Testemunha do caso João Pedro foi levada 
em caveirão para depor Uma mulher foi atingida por 

uma bala perdida, nesta quin-
ta-feira, durante uma perse-
guição policial em São Gonça-
lo, na Região Metropolitana do 
estado. O caso aconteceu no 
bairro Guaxindiba.

A vítima, que não teve a 
identificação revelada, procu-
rou atendimento por meios 
próprios no Hospital Estadual 
Alberto Torres (Heat), no Co-
lubandê. Até o momento, não 
há informações sobre seu esta-
do de saúde.

De acordo com a Polícia 
Militar, a mulher foi baleada 
quando agentes do 7º BPM 
(São Gonçalo) trocavam tiros 
com suspeitos que estavam 
em uma moto roubada. Os 
ocupantes do veículo conse-
guiram fugir e deixaram para 
trás duas sacolas com drogas e 
um radiotransmissor.

Os PMs só ficaram sabendo 
que houve uma pessoa baleada 
depois da ação.

O caso foi registrado na 74ª 
DP (Alcântara).
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Vítima procurou atendimento no Hospital Alberto Torres

la situação, o que se esperava 
era que ela pudesse ter ido por 
meios próprios, se fosse real-
mente constatada a necessidade 
de prestar depoimento naquele 
momento. E que ela pudesse ter 
tido contato com os pais até em 
respeito àquela situação que ela 
viveu. Ela deveria ter sido am-
parada e acolhida ao ser levada 
para delegacia — afirmou defen-
sora Carla Vianna.

No total, oito pessoas foram ouvi-
das ontem, incluindo os pais e uma 
tia de João Pedro. A Defensoria espe-
ra pelo depoimento dos policiais da 
Core envolvidos no crime ao MP-RJ, 
já que teriam apresentado versões 
conflitantes nos depoimentos à 
DHNSG. Ainda não foi marcada uma 
data para isso acontecer.

Na próxima terça-feira, está mar-
cada uma reconstituição da operação 
que matou João Pedro. Na visão da 
Defensoria, é muito precipitado fazer 
essa reprodução simulada porque há 
laudos ainda que não foram apresen-
tados, os policiais envolvidos não fo-
ram ouvidos no MP e a família ainda 
irá entregar as provas materiais que 

Foto: André Durão
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om a pro-
posta de 
trazer para 
dentro do 
e s p o r t e 
um deba-
te sobre 
os mais 
v a r i a d o s 
temas da 
sociedade 

e dar voz à luta pelos direitos 
do cenário esportivo, atletas 
e ex-atletas estão se reunindo 
em um grupo batizado como 
Esporte pela Democracia. São 
pessoas ligadas ao futebol, às 
modalidades olímpicas, jor-
nalistas e simpatizantes que, 
segundo eles, estão "afinados 
com a democracia, os direitos 
humanos e civis, respeito à 
vida e à diversidade".

A princípio, eles estão se 
juntando num grupo de apli-
cativo de mensagens, e o mo-
mento é de alinhar as propos-
tas para definir o que de fato 
será feito nos próximos pas-
sos. Até o fechamento dessa 
reportagem, a lista continha 
90 nomes confirmados.

A ideia de formar o grupo 
surgiu há aproximadamente 
uma semana, quando diversas 
classes da sociedade passaram 
a se manifestar sobre temas 
sociais - o "#Juntos" reuniu ar-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEsporte pela Democracia: 

C
tistas, intelectuais e jornalistas, 
enquanto os advogados, por 
exemplo, lançaram o movimen-
to "#Basta". Enxergou-se a ne-
cessidade de dar voz, também, 
ao esporte nesse sentido.

- Eu fui inserida no grupo, 
que a princípio era um grupo 
pequeno. No primeiro momen-
to, escrevemos um texto, mas, 
depois, entendemos que de-
veria haver um protagonismo 
da negritude. O esporte tem 
que estar muito alinhado a es-
sas pautas, temos que parar de 
dissociar uma coisa da outra. 
Então, decidimos empregar a 
questão do racismo no texto, 
o grupo foi ficando um pouco 
maior e, a partir do primeiro 
manifesto, a procura ficou ainda 
maior - explica a nadadora Joan-
na Maranhão.

O manifesto a que Joanna 
Maranhão se refere, cuja ínte-
gra você pode ver mais abaixo, 
diz respeito principalmente 
às causas antirracistas, anti-
fascista, contra a violência e o 
autoritarismo como um todo. 
"Queremos voltar a nos sen-
tir orgulhosos de nosso país, 
representando em Copas do 
Mundo, Olimpíadas e em ou-
tras competições internacio-
nais o legado de nossa cultura, 
nossa história, nosso povo", diz 
um trecho do manifesto.

- As pessoas que entrarem 
no grupo entram pensando em 
como divergir com afeto. Se não 
soubermos dialogar as diferen-
ças no grupo, como vamos falar 
para fora? Todo mundo tem a 
liberdade de sair quando quiser 
e não vamos pressionar atletas 
para que venham para esse ma-
nifesto - acrescenta Joanna.

- A gente está buscando essa 
voz coletiva - acrescenta a ex-
-jogadora de vôlei Ana Moser. 
- Começou com atletas, aí rapi-
damente começou entrar gente 
da cultura, jornalistas e, hoje, 
tem uma diversidade no gru-
po. A gente está muito focado, 
nesse primeiro momento, em 
dar voz às questões e às pes-
soas para tomar uma atitude 

Atletas e ex-atletas criam
 grupo que propõe lutar por uma 
sociedade mais justa e igualitária

A nadadora Joanna Maranhão é uma das vozes do grupo

antirracista. Nós somos antir-
racistas. A gente está, enfim, 
fazendo postagens coletivas, 
buscando dar uma visibilidade, 
deixando esse assunto latente, 
dar discussão. E aprendendo 
como a gente pode contribuir 
para melhorar esse quadro e 
essa realidade - completa.

Do futebol, também partici-
pam Igor Julião, lateral do Flu-
minense, Lucas Santos, ex-Vas-
co que, atualmente, defende o 
CSKA Moscou, e Raí, dirigente 
do São Paulo, entre outros. O téc-
nico do Bahia, Roger Machado, 
que também assinou, falou so-
bre o manifesto.

- O objetivo da formação des-
se grupo democrático é reunir 
personalidades do esporte e fora 

dele para demostrar a inconfor-
midade e indignação com o que 
está acontecendo no Brasil e no 
mundo. Surgiu neste momento 
porque estamos vendo uma es-
calada cada vez maior contra a 
democracia com a tentativa de 
desconstrução e descontinuida-
de dos poucos direitos civis tão 
arduamente conquistados - afir-
mou o treinador.

Foto: Marcelo Pereira/Exemplus/COB

Grupo recebeu o nome de Esporte Pela Democracia

A passagem do atacante 
Marrony, de 21 anos, pelo Vas-
co parece caminhar para o fim. 
Com uma proposta avaliada 
em cerca de 3,5 milhões de eu-
ros (R$ 20 milhões) por 70% 
direitos econômicos do atleta 
(o Volta Redonda fica com os 
outros 30%) viabilizada por 
investidores, o Atlético-MG 
pretende arrematar o negócio. 
E rapidamente. O início da pró-
xima semana é o prazo dado 
pelos mineiros aos cariocas por 
uma resposta.

As tratativas são conduzidas 

entre os diretores dos dois clu-
bes, Alexandre Mattos e André 
Mazzuco. Embora o valor pro-
posto pelo Galo não seja consi-
derado alto, a asfixia financeira 
deixa o Vasco sem poder de 
barganha na negociação. Ape-
sar disso, a direção vascaína 
iniciou as conversações jogan-
do duro.

Pedido de Sampaoli, Mar-
rony terá um contrato superior 
ao que ganha atualmente no 
Vasco. A proposta é bem vanta-
josa. Some a isso o fato de ele 
não receber o valor mensal re-

Com oferta na casa de R$ 20 milhões por 
Marrony, Atlético-MG quer resposta do 
Vasco até início da próxima semana

ferente ao contrato de imagem 
desde agosto e nem salários 
desde dezembro.

Marrony está no radar de 
Jorge Sampaoli desde que este 
chegou ao Galo, em março. 
Além do talento ofensivo, o 
argentino o considera um jo-
gador tático. O Galo fez uma 
consulta no mês passado ao 
Vasco, mas o negócio não foi 
adiante. Nesta quinta, no en-
tanto, voltou a evoluir, e o clu-
be mineiro formalizou uma 
proposta oficial.

Com 84 jogos como vasca-
íno e 11 gols marcados, Mar-
rony viveu seu auge na Colina 
em 2019, com Vanderlei Lu-
xemburgo. Seu contrato é váli-
do até dezembro de 2023.Vasco x Atlético-MG - Marrony e Luan 

Foto: André Durão


