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Com pandemia, 8,9 milhões 
de pessoas perderam 
emprego, segundo IBGE

p a n d e m i a 
de Covid-19 
fez com que 
8,9 milhões 
de empregos 
fossem per-
didos no país 
durante o 
segundo tri-
mestre deste 
ano, período 

mais crítico da doença, na com-
paração com os três primeiros 
meses do ano. Os dados são da 
Pnad Contínua, divulgada nesta 
quinta-feira pelo IBGE.

A queda é a maior na série 
histórica da pesquisa, iniciada 
em 2012. No primeiro trimestre, 
92,2 milhões de brasileiros es-

A
tavam ocupados, número redu-
zido drasticamente entre abril e 
junho. Hoje o país tem 83,3 mi-
lhões de ocupados.

Os dados indicam que todos 
os setores da economia foram 
impactados pela perda de em-
prego. O comércio foi o mais 
atingido, com mais de 2,1 mi-
lhões de pessoas perdendo va-
gas no mercado de trabalho no 
segundo trimestre.

Na construção, 1,1 milhão 
deixaram de trabalhar em obras 
e reparos. Outra queda conside-
rável foi de serviços domésticos, 
com 1,3 milhão de pessoas de-
mitidas no período.

Segundo a pesquisa, os pro-
fissionais informais foram mais 

A Polícia Federal em São 
Paulo deflagrou na manhã 
desta quinta a Operação Nu-
dus para instruir inquérito 
policial que apura fraudes - 
identificadas com o apoio do 
Tribunal de Contas da União 
- em duas contratações emer-
genciais de aventais descartá-
veis realizadas pela Autarquia 
Hospitalar Municipal da Pre-

feitura de São Paulo. Segundo 
a PF, tais contratações somam 
R$ 11.139.000 e utilizaram re-
cursos federais destinados ao 
combate à pandemia do novo 
coronavírus.

Agentes cumprem seis man-
dados de busca e apreensão, 
expedidos pela Justiça Federal 
em SP. Uma das ordens tem 
como alvo a sede da autarquia 

hospitalar municipal da prefei-
tura de São Paulo, "com o ob-
jetivo de confirmar se houve 
a participação de funcionários 
públicos", diz a PF.

Segundo a PF, os investiga-
dores apuraram que durante o 
processo para a contratação, 
algumas empresas foram des-
classificadas sob argumentos 
que depois foram ignorados 

PF faz buscas para investigar fraudes em 
compras de R$ 11 mi de aventais 

Com empresas fechadas por conta da pandemia, encontrar um emprego pode ficar ainda mais difícil

atingidos pela pandemia. Dos 8,9 
milhões que perderam o empre-
go no período, 6 milhões eram de 
informais. Isso significa que de 
cada 3 trabalhadores que deixou 
a ocupação, 2 eram informais.

Segundo a pesquisa, 2,9 mi-
lhões de pessoas com carteira 
assinada perderam o emprego. 
Hoje o país tem o menor contin-
gente de pessoas com carteira 
desde 2012, quando começou a 
série da Pnad Contínua.

— Essa queda na ocupação 
está bem disseminada por todas 
as formas de inserção, seja o tra-
balhador formalizado, seja o não 
formalizado — analisa Adriana 
Beringuy, pesquisadora do IBGE. 
Os efeitos ainda não são sentidos 
por completo na taxa de desem-
prego, de 13,3% para o periodo. 
Pela metodologia do IBGE, é con-
siderado desempregado apenas 
quem efetivamente procura em-
prego e não acha.

Quem desiste ou suspende a 
busca no período coberto pela 
pesquisa, não entra na estatísti-
ca. São mais de 12,8 milhões de 
desocupados nessas condições.

Economistas afirmam que 
a alta do desemprego deve ser 
uma tendência nas próximas 
semanas. Indicadores como a 
taxa de isolamento estão caindo 
a cada dia, enquanto dados de 
mobilidade urbana apresentam 
elevação.

97.418

na assinatura do contrato com 
as empresas investigadas. "Há 
indicativos que o valor da con-
tratação também foi superior 
ao praticado no mercado na 
mesma época", indicou a cor-
poração em nota.

As investigações também 
identificaram "estreita liga-
ção" entre as empresas que 
participaram do processo. A 
PF diz que "elas não tinham 
qualquer experiência ou capa-
cidade técnica e operacional 

para a confecção de aventais 
médico-hospitalares, assim 
como uma das empresas con-
tratadas".

A ofensiva apura crimes de 
fraude ao caráter competitivo 
da licitação, fraude à licitação 
para causar prejuízo à Fazen-
da Pública, associação crimi-
nosa, corrupção e peculato.

A reportagem busca con-
tato com a Prefeitura e dei-
xou espaço aberto para ma-
nifestações.
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gentes da Po-
lícia Federal 
cumprem na 
manhã desta 
quinta-feira 
m a n d a d o s 
contra alvos 
suspeitos de 
d e s v i a r e m 
recursos da 
Saúde. No 
total, estão 

sendo cumpridos seis mandados 
de prisão e 11 de busca e apreen-
são em três estados e no Distrito 
Federal. A ação, denominada 
Darnadários, tenta desarticular 
um esquema entre empresários 
e agentes públicos, que tinha por 
finalidade contratações dirigidas. 
Um dos presos em São Paulo foi 
o secretário estadual de transpor-
tes Alexandre Baldy. Em Petró-
polis, foi preso Guilherme Franco 
Netto, pesquisador da Fiocruz.

Baldy, ex-ministro das Cidades 
no governo do ex-presidente Mi-
chel Temer, é suspeito de partici-
par do esquema antes de assumir 
a secretaria do governador João 
Doria, quando era deputado fe-

A
deral por Goiás. Ele foi preso em 
casa, nos Jardins, bairro nobre de 
São Paulo. O prédio da Secreta-
ria de Transportes de São Paulo 
também foi alvo de buscas.

No total, a PF já cumpriu três 
mandados de prisão em Petrópo-
lis (RJ), São Paulo e Goiânia (GO). 
Os agentes cumpriram ainda 
mandados em São José do Rio 
Preto (SP) e Brasília (DF). Os alvos 
responderão pelos crimes de cor-
rupção, peculato, lavagem de di-
nheiro e organização criminosa.

A operação, desdobramento 
de outras ações como Fatura 
Exposta, Calicute e SOS, está 
sendo conduzida pela Delega-
cia de Repressão a Corrupção 
e Crimes Financeiros da PF, em 
conjunto com o Ministério Pú-
blico Federal (MPF).

Os investigadores chegaram 
aos alvos a partir da delação de 
ex-diretores da organização so-
cial Pró-Saúde. De acordo com 
o MPF, o pagamento de propina 
era feito para agentes que pudes-
sem interceder em favor da OS 
em relação aos pagamentos do 
contrato de gestão do Hospital 

Ao pedir  a prisão de Alexandre 
Baldy, o Ministério Público Federal 
elencou depoimentos de delato-
res ligados à organização social 
Pró-Saúde nos quais eles afirmam 
ter repassado 1,4 milhão de reais 
em propina ao atual secretário de 
Transportes Metropolitanos do go-
verno João Doria, em São Paulo.

Os pagamentos, afirma o MPF, 
teriam relação com a atuação de  
Baldy em um hospital estadual, na 
Junta Comercial de Goiás, estado de 
origem do político, e na Fiocruz. “O 
Ministério Público Federal relata a 
ocorrência das condutas delituosas 
de 2014 a 2018, sendo que nesse 
mesmo período, Baldy foi secretário 
do governo de Goiás, deputado fede-
ral e ministro das Cidades”, diz trecho 
da decisão do juiz Marcelo Bretas que 
autorizou a prisão temporária.

Baldy foi preso nesta quinta-fei-
ra, 6, em São Paulo pela Lava Jato 
do Rio, que já investigava as em-
presas que teriam pago propina ao 
ex-ministro por fraudes em con-
tratos com o governo fluminense. 
Na casa dele, a Polícia Federal en-
controu 90 mil reais em espécie, 
guardados em dois cofres.

No caso do Hospital Hurso, 
Baldy recebeu propina de 500 mil 
reais para ajudar a destravar paga-
mentos atrasados do governo de 
Goiás para a Pró-Saúde, segundo o 
MPF. “De acordo com o assinalado 
pelos colaboradores e com os ele-
mentos trazidos pelo órgão minis-
terial, é provável que Baldy tenha 
influenciado nos pagamentos 
devidos à organização social pelo 
governo de Goiás e, em contra-
partida, no segundo semestre de 
2014, os gestores da OS Pró-Saúde 
tenham repassado ao Alexandre 
Baldy a quantia de 500 mil reais”, 
observou Bretas.

Um dos delatores afirmou ao 
MPF ter feito as entregas de dinheiro 
pessoalmente a Alexandre Baldy em 

Flávio Bolsonaro pede troca de promotores 
na investigação sobre rachadinha

Delatores relatam propina de R$ 1,4 
milhão em dinheiro vivo para Baldy

Os advogados do senador  
Flávio Bolsonaro (Republicanos-
-RJ) questionaram no Conselho 
Nacional do Ministério Público 
a designação dada pelo procura-
dor-geral de Justiça do Rio, Edu-
ardo Gussem, para que o Grupo 
de Atuação Especializada no 
Combate à Corrupção (Gaecc) 
continuasse investigando o caso 
da “rachadinha” depois que o Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ) tirou a investigação da pri-
meira instância e a enviou para o 
Órgão Especial do tribunal.

O relator do caso no CNMP, 
Luiz Fernando Bandeira de Mello 
, deu 15 dias para que Gussem ex-
plique a designação.

O Gaecc coordenava as inves-
tigações sobre peculato, lavagem 
de dinheiro e organização crimi-
nosa no gabinete de Flávio desde 
março do ano passado. No entan-
to, no fim de junho, o Tribunal 
de Justiça do Rio (TJ-RJ) decidiu 
dar foro especial para o senador e 
enviar o caso para a segunda ins-
tância.

Com isso, o titular da inves-
tigação se tornou o procurador-

-geral de Justiça, Eduardo Gus-
sem. Para que o Gaecc pudesse 
continuar nas investigações, a 
procuradoria-geral de Justiça for-
malizou um termo de coopera-
ção do grupo de promotores com 
o procurador-geral. A defesa de 
Flávio Bolsonaro criticou a situa-
ção, citando que a atribuição seria 
apenas de Gussem ou de um pro-
curador de segunda instância.

Em nota, quando o senador foi 
chamado para depor pelos pro-
motores do Gaecc , o MP afirmou 
que a cooperação dos promoto-
res do Gaecc não descumpre a 
decisão do TJ que determinou a 
mudança de foro.

"O GAECC/MPRJ, nos mesmos 
moldes das Forças-Tarefas de di-
versos ramos do Ministério Públi-
co, atua em auxílio ao Promotor 
Natural que, no caso, por conta 
do decidido pela Terceira Câmara 
do Tribunal de Justiça, passou a 
ser o Procurador-Geral de Justi-
ça. Diante disso, as investigações 
seguem seu curso normal, sem 
paralisações desnecessárias por 
conta de mudanças de compe-
tência jurisdicional."

Delatores relatam propina de R$ 1,4 milhão em dinheiro vivo para Baldy

Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado

de Urgência da Região Sudoeste 
(HURSO), em Goiânia (GO), que 
foi administrado pela Pró-Saúde 
entre 2010 e 2017.

Esquema Cabral
Os procuradores sustentam 

que gestores da OS à época ins-
tituíram esquema de geração de 
“caixa 2” na sede da Pró-Saúde, 
com o superfaturamento de con-
tratos, custeados, em grande par-
te, pelos repasses feitos pelo go-
verno do Rio na gestão de Sérgio 
Cabral, os quais constituíam cerca 
de 50% do faturamento nacional 

dois hotéis de Goiânia e no aparta-
mento do ex-ministro, na capital 
de Goiás, no segundo semestre de 
2014. O dinheiro, solicitado em um 
encontro em um shopping em São 
Paulo, seria destinado à campanha 
de Baldy a deputado federal.

Os outros 900 mil reais, segundo 
o MPF, teriam sido repassados em 
parcelas em dinheiro vivo para Bal-
dy pela sua atuação para favorecer 
uma empresa chamada Vertude em 
uma contratação feita pela Fundação 
Oswaldo Cruz, a Fiocruz. De acordo 
com a investigação, a contratação foi 
feita a mando de Rodrigo Dias, que 
havia sido indicado por Baldy para a 
Fundação Nacional da Saúde, a Funa-
sa, a qual a Fiocruz está vinculada. Dias 
recebeu 250 mil reais, diz o MP.

da organização social (que saltou 
de aproximadamente R$ 750 mi-
lhões em 2013, passando por R$ 1 
bilhão em 2014 e chegando a R$ 
1,5 bilhão em 2015).

Os suspeitos deram continui-
dade ao esquema intermedian-
do os interesses dos ex-direto-
res da Pró-Saúde na obtenção 
de contratos com outros órgãos 
da administração pública, me-
diante o pagamento de um per-
centual de propina.

A investigação concluiu que 
houve direcionamento de contra-
tos da Junta Comercial do Estado 

de Goiás (Juceg) e da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), através 
da Fundação de Apoio Fiotec.

A Pró-Saúde ingressou na 
administração de hospitais es-
taduais no Rio no fim de 2012 e 
início de 2013, época em que seus 
gestores , segundo a força-tarefa, 
se uniram ao esquema crimino-
so liderado pelo ex-governador 
Sérgio Cabral, o então secretário 
de saúde Sérgio Côrtes e os em-
presários Miguel Iskin e Gustavo 
Estellita, que ficavam com 10% 
dos contratos da OS com os seus 
fornecedores.

Lava-Jato prende secretário de Transportes 
de Doria em ação contra desvio de recursos 
da Saúde em três estados e no DF

Um dos presos em São Paulo foi o secretário estadual de transportes Alexandre Baldy. No Rio foi preso Guilherme Franco Netto, pesquisador da Fiocruz
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nova cédula 
de R$ 200 
ainda não 
foi lançada 
para circu-
lação nacio-
nal, mas já 
está gerando 
polêmica e, 
até mesmo, 
falsificações. 

Circula nas redes sociais que em 
Madureira, na Zona Norte do Rio, 
populares estariam com cédulas 
falsificadas de duzentos reais.

A nota é alaranjada e tem o 
desenho do Lobo-Guará, ani-
mal escolhido para ilustrar a 
cédula. No entanto, o Banco 
Central do Brasil informou 

A
que o lançamento da nova 
moeda só será feito no final 
de agosto e que as caracterís-
ticas da nota de R$ 200 ainda 
estão sendo definidas.

"Como a nota de R$ 200 
ainda não foi lançada e nem 
está em circulação, obviamen-
te estamos diante de um caso 
de falsificação. A falsificação 
de notas, como sabemos, é cri-
me", afirmou o órgão.

O Banco Central esclare-
ce que o crime de falsificação 
está previsto no artigo 289 do 
Código Penal, com pena que 
pode variar de 3 a 12 anos de 
prisão. O órgão ainda explica 
que quem tenta colocar uma 
cédula falsa em circulação de-

O desembargador Peterson 
Barroso Simão, da Terceira Câ-
mara Cível do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Rio de Janeiro, 
determinou a suspensão do de-
creto 47.683, editado em 22 de 
julho pela Prefeitura do Rio, que 
permitia a reabertura das escolas 
privadas, de forma voluntária, 
para o 4º, 5º, 8º e 9º anos, a par-
tir de 1º de agosto.

A Prefeitura também está 
proibida de expedir qualquer 
outro ato administrativo para 
promover o retorno das ativi-
dades educacionais presen-
ciais nas creches e escolas pri-
vadas sob pena de multa diária 
de R$ 10 mil imposta ao prefei-
to Marcelo Crivella.

A decisão do prefeito de libe-
rar a volta voluntária, a partir de 
1º de agosto, das escolas particu-
lares para as turmas do 4º, 5º, 8º 
e 9º anos vem sendo alvo de ba-
talha judicial. O retorno também 
vai de encontro à decisão do 
governador Wilson Witzel, que 
prorrogou as medidas restritivas 
de prevenção e enfrentamento à 
covid-19, inclusive aulas presen-
ciais, em decreto publicado no 
Diário Oficial desta quinta-feira.

O governo do estado do Rio 
determinou, na quarta-feira, a 
suspensão das aulas presen-

ciais até o dia 20 de agosto. A 
medida, publicada em Diário 
Oficial, vale para as redes públi-
ca, privada e o ensino superior 
e contrariou o decreto do dia 22 
de julho da Prefeitura.

O Ministério Público do Rio 
(MP-RJ) e à Defensoria Pública 
do Estado haviam solicitado a 
proibição da liberação, o que foi 
negado no plantão judiciário da 
primeira instância no dia 2 de 
agosto. Os órgãos recorreram no 
Tribunal de Justiça do Rio.

Na segunda-feira, a libera-
ção da Prefeitura, permitindo 
escolas particulares voltarem a 
receber turmas das 4ª, 5ª, 8ª e 
9ª séries entrou em vigor. Po-
rém, a decisão não caberia ao 

Repórter da Record é denunciado por 
crime de importunação sexual

Justiça suspende reabertura voluntária de 
escolas privadas e proíbe retorno de creches O repórter Gerson de Souza foi 

denunciado na Justiça pelo crime 
de importunação sexual contra 
quatro jornalistas da Record, to-
das no ambiente de trabalho, no 
"Domingo Espetacular". A ação 
foi protocolada pela promotora 
Maria do Carmo Galvão de Barros 
Toscano, do Ministério Público 
de São Paulo, na segunda-feira. A 
informação é do colunista Daniel 
Castro, do "Notícias da TV". Caso 
seja condenado, o repórter pode 
pegar até cinco anos de prisão.

A investigação policial foi 
aberta em maio do ano passado 
quando 12 mulheres procuraram 
o departamento de Recursos Hu-
manos da Record e afirmaram 
estar sofrendo assédio sexual 
por parte de Gerson de Souza. De 
acordo com as mulheres, o repór-
ter as constrangia com toques físi-
cos e palavras maliciosas. Gerson 
causou revolta ao surpreender 
uma promotora com um beijo há 
um ano e dois meses.  

Segundo a denúncia do Mi-
nistério Público, as investigações 
concluíram que "por diversas ve-
zes e de forma continuada, impor-
tunava as vítimas com palavras 
maliciosas, comentários de cono-
tação sexual, gestos obscenos e 
toques lascivos e não consentidos, 
com elas mantendo contato físico 
inoportuno, constrangendo-as 
dentro do local de trabalho".

Nove testemunhas confir-
maram os depoimentos das 

quatro vítimas. A primeira 
vítima era uma estagiária da 
emissora e o caso foi registra-
do pela polícia em em 2016. 

De acordo com a promotoria, 
Gerson negou as acusações à po-
lícia "porém, a forma e o contexto 
em que tocava nas vítimas, sem-
pre com comentários ou gestos 
maliciosos, de conotação sexual, 
demonstram inequivocamente 
sua intenção em satisfazer a pró-
pria lascívia". 

O jornalista está afastado 
desde maio do ano passado 
mas segue recebendo seu salá-
rio. A Record disse ao "Notícias 
da TV" que "segue aguardando 
o desfecho do caso". 

Em nota à imprensa, em junho 
do ano passado, Gerson negou as 
acusações e atribuiu as denúncias 
ao "revanchismo". "É devastador 
saber que minha carreira, e vida 
pessoal, estão em risco pelas in-
formações que circulam na mídia. 
Sobre as acusações, no momento 
posso apenas dizer que o que está 
sendo dito sobre mim não é ver-
dade e que confio no trabalho da 
polícia para esclarecer os fatos".

Diretores de escolas privadas fizeram ato a favor do retorno

 Foto:  Divulgação

pois de tomar conhecimento 
de sua falsidade, mesmo que a 
tenha recebido de boa fé, pode 

município, no entendimento 
do presidente da Comissão de 
Educação da Alerj, Flavio Sera-
fini: "Quem regula os ensinos 
Fundamental e Médio é o Con-
selho Estadual de Educação. 
O município regula somente 
a educação infantil. O estado 
é que tem a competência de 
decidir e fiscalizar". A afirma-
ção do deputado foi reforçada 
pelo MP-RJ, que informou: "De 
acordo com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB), as es-
colas privadas de ensinos Fun-
damental e Médio integram 
o sistema estadual de ensino, 
cabendo, portanto, ao estado, e 
não ao município, regulamen-
tar o seu funcionamento".

ser condenado a uma pena de 6 
meses a 2 anos de detenção.

A Polícia Federal não confir-

mou a existência de possíveis 
investigações em andamento 
sobre a cédula.

Sem ser lançada pelo 
Banco Central, nota de
R$ 200 já circula no Rio

Nota ainda não foi lançada, mas já circula no Rio 

Gerson de Souza foi denunciado por assédio sexual 
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P r e f e i t u r a 
de Duque 
de Caxias 
entrega na 
s ex t a - f e i ra 
(07), às 11h, 
a maior obra 
de mobili-
dade urbana 
da Baixada 
F l u m i n e n -

se. O Viaduto do Gramacho vai 
desafogar o trânsito na Avenida 
Governador Leonel de Moura 
Brizola e no bairro Sarapuí, além 
de facilitar o acesso à Rodovia 
Washington Luiz (BR 040). O 
ato contará com a presença do 
prefeito Washington Reis, do 
secretário Municipal de Obras, 
Urbanismo e Habitação Leandro 
Guimarães, entre outras autori-
dades. É aguardada a presença 
do senador Flávio Bolsonaro.

O projeto teve início em 2017 
com a transferência das famílias 
que residiam na Avenida Tei-

A
xeira Mendes, às margens do 
Rio Sarapuí, para conjuntos ha-
bitacionais do PAC – Programa 
de Aceleração do Crescimento 
no bairro São Bento. Em toda 
extensão da antiga avenida, a 
prefeitura está construindo um 
parque com iluminação em led, 
campos de futebol, pista de ska-
te, quiosque, academia de ginás-
tica, pista de caminhada, áreas 
de convivência e jardins, espa-
ços para práticas esportivas e o 
lazer dos moradores da região. 
As obras estão sendo executa-
das pela Secretaria Municipal de 
Obras, Urbanismo e Habitação.

O viaduto tem 320m de ex-
tensão e pista de mão dupla pas-
sando sobre a linha férrea. Para a 
obra, a Prefeitura conseguiu R$ 
10 milhões em recursos federais. 
Com a entrega do viaduto será 
fechada definitivamente a tra-
vessia sobre a linha férrea, única 
opção de moradores e veículos 
para acesso aos bairros Grama-

cho e Sarapuí, e local de aciden-
tes graves constantes.

“Apesar das dificuldades 
que enfrentamos ao longo 
dos últimos anos, estamos 
entregando essa importante 
obra, a realização de um so-
nho meu e dos moradores de 
Duque de Caxias. O projeto, 
recuperado pela Secretaria de 

Oras, Urbanismo e Habitação, 
estava pronto no meu primei-
ro governo, ficou engavetado 
nos últimos anos e só agora 
pode ser executado, graças a 
uma parceria com o governo 
federal”, disse o prefeito Wa-
shington Reis.

A construção do viaduto 
beneficiou a região também 

com nova pavimentação asfál-
tica. No bairro Sarapuí, além 
da Avenida Teixeira Mendes, 
receberam as melhorias as 
ruas Alex lundgren, Hermam 
Lundgren, Carlos Freire, Ro-
berto Harley, Karc Rogério, 
Severino Santos, Chico Men-
des, Castro Lopes, Mapinguari 
e Alex Lundgre.

Prefeitura de Duque de 
Caxias entrega viaduto do 
Gramacho hoje

O Viaduto do Gramacho vai desafogar o trânsito na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola e no bairro Sarapuí

Sexta-Feira 07 de Julho de 2020

POLÍTICACIDADES 5

O prefeito de Belford Roxo, 
Wagner dos Santos Carneiro, o 
Waguinho, inaugurou a Praça 
José Borges de Araújo, na Tra-
vessa Claudina, bairro Lote XV. 
Além disso, a Prefeitura execu-
tou trabalho de pavimentação 
e saneamento em mais 14 ruas 
do bairro. A deputada federal 
Daniela do Waguinho e o depu-
tado estadual Marcio Canella 
participaram da solenidade.

A Praça José Borges de Araú-
jo terá academia ao ar livre para 
a terceira idade, pista de cami-
nhada, parquinho infantil, “ár-
vore” de basquete”, paisagismo, 
iluminação de led, acessibilida-
de, área de estar, mesa de jogos, 
bancos feitos com fibra ecológi-
ca, lixeiras recicláveis, bicicletá-
rio e um pergolado.

Waguinho destacou que logo 
no início do seu governo, em 
2017, começou a trabalhar para 
melhor o Lote XV, recapeando a 

Manoel de Sá e saneando e pa-
vimentando a Rua Impala, uma 
das principais do município. “A 
Praça José Borges de Araújo será 
muito útil para os moradores, 
pois poderão se reunir para um 
bate-papo familiar. Vamos ins-
talar os equipamentos de tênis 
de mesa (pingue-pongue) e do 
futimesa, além de lixeiras. Esse 
espaço era um desejo antigo 
dos moradores que hoje veem o 
sonho ser concretizado”, salien-
tou o prefeito, ao lado do verea-
dor Tuninho Medeiros, autor da 
indicação da obra.

Em seu discurso, a deputa-
da federal Daniela do Wagui-
nho enfatizou que o municí-
pio conviveu décadas com o 
abandono. “Este é um governo 
completaço que atua em todos 
os setores”, resumiu. “Belford 
Roxo vive um momento de 
desenvolvimento, pois du-
rante quase 30 anos os outros 

Moradores do Lote XV 
ganham praça com academia 
e pista de caminhada

A praça José Borges de Araújo tem academia ao ar livre

governos não fizeram nada”, 
completou o deputado estadu-
al Marcio Canella, ao lado do 
seu irmão Marcelo Canella.

Morador ilustre
André Luiz Araújo de Olivei-

ra, o Andrezão, 47 anos, é neto 
de José Borges de Araújo. Ele 
contou que o avô chegou ao 

Foto: Divulgação

Lote XV na década de 1950, sen-
do o terceiro morador da região e 
o primeiro da Travessa Claudina. 
Falecido em janeiro de 1992, José 
Borges, que era caminhoneiro, 
ajudou, junto com moradores, no 
calçamento de algumas ruas da 
região. Andrezão destacou que 
a família fica envaidecida com a 
homenagem, mas acentuou que a 

felicidade se completou porque a 
praça “saiu do papel”. “Na Traves-
sa Claudina temos famílias de até 
três gerações. Agora as crianças, 
idosos e moradores em geral têm 
um local de lazer que era esperado 
há anos. Só o prefeito Waguinho 
para concretizar esse sonho”, arre-
matou Andrezão, que mora há 41 
anos na Travessa Claudina.



agenda te-
lefônica do 
tráfico da 
Favela do 
Sabão, em 
Niterói, ti-
nha 12 PMs 
do batalhão 
da cidade, o 
12º BPM. É o 
que revela o 

resultado de uma investigação 
interna da PM, que identificou 
os agentes que mantinham 
contato, pelo celular, com o in-
tegrante da quadrilha respon-
sável por pagar propinas para 
que o tráfico não fosse repri-
mido na comunidade. Como 
resultado da investigação, 
todos os policiais perderam o 
porte de arma e serão subme-
tidos a um processo adminis-
trativo que pode culminar na 
expulsão dos agentes da PM.

A apuração começou em ja-
neiro de 2016, quando o celular 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLigações perigosas

A
do traficante Álvaro Alan Teixeira 
Silva, o Ratão, foi apreendido por 
policiais da 76ª DP (Niterói) que 
investigavam o tráfico na favela. 
No aparelho, foram encontrados 
contatos armazenados que cha-
maram a atenção dos investiga-
dores por conter jargões policiais, 
como “Sd Roney GAT”, “Gt do 
Souza” e vários apelidos segui-
dos do número do batalhão local, 
como “Bracinho 12”. A quebra do 
sigilo telefônico do traficante re-
velou ligações feitas para alguns 
dos contatos.

Em depoimento, Ratão alegou 
que “recolhia R$ 800 semanais 
para um PM lotado no DPO do 
Morro do Estado e R$ 700 sema-
nais para um policial do DPO do 
Caramujo” — que ele identificou 
como o cabo Wellington Leandro 
de Pontes Calixto, cujo contato 
foi armazenado como “Ca Alto” 
em sua agenda telefônica.

Ao fim da investigação, que 
terminou com a denúncia de 

Traficante de Niterói tinha 
lista com contatos de PMs 
na agenda do celular

Foto: Pedro Teixeira / Agência O Globo

Traficante tinha lista de policiais do batalhão de Niterói na agenda do celular 

O sargento Douglas Ribeiro de 
Miranda, lotado no 27º BPM (San-
ta Cruz), foi preso acusado de dar 
um tiro na cabeça de um homem 
que encontrou na cama com sua 
namorada. O crime aconteceu no 
último dia 26, no bairro Estrela 
do Céu, em Itaguaí, na Baixada 
Fluminense. O PM teve a prisão 
tamporária pelo crime de tenta-
tiva de homicídio decretada pelo 
juiz Edilson Ponte Burlamaqui, da 
Vara Criminal de Itaboraí, três dias 
depois. Miranda se entregou na 
50ª DP (Itaguaí), responsável pela 
investigação do caso, na última 
segunda-feira. Em depoimento, o 
Miranda admitiu ter feito o dispa-
ro, mas disse que só atirou porque 
o homem — identificado como 
Alessandro Aniceto Santana — 
tentou pegar sua arma.

Segundo o depoimento do sar-
gento, ao chegar na casa em que 
morava com a namorada há dez 
meses, ele "notou que havia duas 
pessoas em sua cama, deitadas, 
completamente cobertas". O PM 
"puxou a coberta e então tomou ci-
ência que na cama estava a mulher, 
completamente nua, e outro na-

cional, que Miranda não conhecia, 
usando somente uma cueca".

O PM justifica o disparo afir-
mando que o homem tentou 
empurrá-lo. Segundo Miranda, 
a vítima "tomou essa postura de 
maneira agressiva, indo em dire-
ção ao declarante e, então, assu-
tado, efetuou um disparo". Em 
seguida, Miranda afirma que "não 
sabe se o tiro foi devido ao empur-
rão ou de maneira involuntária".

O tiro atingiu o homem no ros-
to. Segundo registros da PM so-
bre a ocorrência, foi a namorada 
do sargento que acionou amigos 
e providenciou o socorro, para o 

Hospiral municipal São Francis-
co Xavier, em Itaguaí. Procurada, 
a prefeitura do município ainda 
não deu informações o estado de 
saúde do homem.

Miranda foi encaminhado à 
Unidade Prisional da PM. O sar-
gento chegou a ser expulso da 
corporação, mas retornou gra-
ças a uma decisão judicial, em 
2014. Ele foi um dos alvos na 
Operação Purificação, em 2012, 
que prendeu PMs acusados de 
receber propina do tráfico. Mi-
randa, entretanto, não foi con-
denado pelos crimes de que foi 
acusado à época.

Sargento é preso por atirar em homem após 
encontrá-lo na cama com sua namorada

25 criminosos, o MP concluiu 
que o tráfico pagava R$ 30 mil 
por semana a policiais do 12º 
BPM. O pagamento era feito 
através de intermediários que 
iam buscar a quantia aos fins 
de semana. Ratão foi preso e, 
em junho do ano passado, con-
denado a uma pena de quatro 
anos e oito meses.

De posse do depoimento e das 
informações do celular, a Correge-
doria da PM passou a ouvir os do-
nos das linhas. Os PMs admitiram 
as ligações para o traficante, mas 
deram explicações diferentes: um 

agente disse que tratou de assunto 
“familiar” com o criminoso, outro 
afirmou que comprou um carro 
do traficante.

Alegação é que preso era 
um informante

A maioria dos PMs alegou 
que não sabiam do envolvi-
mento de Ratão com o tráfico e 
disseram que ele atuava como 
informante, passando infor-
mações sobre os criminosos. 
A explicação não convenceu o 
comando da corporação.

Foram submetidos a Conse-

lho de Disciplina e podem ser 
expulsos da PM os sargentos 
Cristiano de Abreu Miranda, 
Marcelo Juliaci, Magid Repani 
Filho e Diego da Costa Souza e os 
cabos Leonardo Soares Dias, Fe-
lipe Campos da Silva, Roney de 
Oliveira Maciel, Wellington Cali-
xto, Alex Sandro Farias e Rafael 
Combos de Souza. Também fo-
ram identificados dois agentes já 
expulsos da PM, Cleber Lima de 
Azeredo e Dyego Barreto Gomes. 
A investigação foi encaminhada 
para o MP, que decidirá se vai de-
nunciar os PMs à Justiça.

PRF apreende 22 fuzis e 21 pistolas que saíram 
do Paraguai e seriam entregues na Maré

Agentes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreenderam, nesta 
quinta-feira, um arsenal que estava 
sendo transportado, de carro, do Pa-
raguai para a Vila dos Pinheiros, no 
Complexo da Maré, na Zona Norte 
do Rio. Foram encontrados 22 fuzis 
- 21 de calibre 556 e outro de calibre 
762, com uma mira de precisão -, 
21 pistolas, todas com mira a laser, e 
pelo menos 300 quilos de maconha. 
Dois homens foram presos.

Os policiais abordaram os dois 

carros - um era o batedor, que se-
guia na frente para avisar sobre 
possíveis fiscalizações - na Rodovia 
Presidente Dutra, no pedágio de 
Seropédica, na Baixada Fluminen-
se, por volta das 5h. No veículo que 
seguia atrás, os agentes encontra-
ram as armas. Elas estavam no por-
ta-malas e também nos bancos.

Os presos - que não tiveram os 
nomes revelados - e o material 
apreendido serão levados para a 
Polícia Federal.

O batalhão de Santa Cruz

Os fuzis apreendidos pela PRF

Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo
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Números dos sargentos Cristiano de Abreu Miranda e 
Magid Repani Filho estavam na agenda do traficante

O sargento está preso 
desde segunda-feira



Visual Foto: Divulgação

uando pensa-
mos em Santa 
Catarina, a pri-
meira imagem 
que vem à men-
te são as belís-
simas praias, as 
quais o cantor 
Simão apresen-
tou lindamente 
no clipe de “Seu 

Nome”, primeiro single do artis-

ta. Agora, o catarinense decidiu 
mostrar que suas belezas não 
acabam nas praias e traz para sua 
mais nova canção, “Domingo” os 
encantos das montanhas, flores-
tas e vales do estado.

O vídeo tem início em um pos-
to de gasolina com cara dos anos 
60, na cidade de Rancho Queima-
do. Depois, Simão segue com sua 
bicicleta para cidade de Urubuci, 
uma das principais portas de en-

Simão grava clipe de novo 
single em meio a paisagens 
incríveis de Santa Catarina trada para quem quer conhecer a 

Serra Geral onde montanhas, va-
les e quedas d’água se perfilam. E é 
exatamente essa natureza escon-
dida que Simão mostra durante 
seu caminho.

Por fim, o artista chega a Bom 
Jardim da Serra, também conhe-
cida como “capital das águas”, a ci-
dade possui 35 cachoeiras e 14 nas-
centes de rios que desaguam no 
Rio Pelotas, que também pertence 
ao município. Mas foi a beleza e 
profundidade de seus cânions que 

Simão decidiu explorar, trazendo 
imagens indescritíveis e apresen-
tando Santa Catarina de uma for-
ma única e diferenciada.

E todas essas descobertas são 
embaladas perfeitamente pelo 
som animado e ao mesmo tempo 
profundo cantado pelo artista. A 
canção fala da saudade da amada 
e quando ouvida com a imagem 
do horizonte, onde só vemos lin-
das paisagens, verde, montanhas 
e cachoeiras, podemos sentir a 
solidão daquele que canta. Andan-

do por caminhos desconhecidos, 
o cantor busca encontrar ali, algo 
que o faça deixar o sentimento de 
tristeza para trás. Simão ainda traz 
referências de seu primeiro clipe, 
da canção “Seu Nome”, quando 
admira as fotos polaroids tiradas 
na primeira gravação e carrega no 
porta retrato a imagem da amada 
retratada no primeiro vídeo.

“Domingo” está disponível em 
todos os aplicativos de música 
acompanhado do clipe em seu ca-
nal do YouTube. 

CCulturandoulturando  
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eu nome 
é Daiane 

Novais , 
tenho 27 

a n o s , s o u 
do signo de 

escorpião,  
nasci na cida- de de Fran-
cisco Alves no noroeste do Pa-
raná , bem perto da fronteira 
do  Brasil com o Paraguai , mas 

moro em São Paulo. Ostento o 
título de  Musa do Galo- Soro-
caba e o  de Rainha Abril Fest  e 
Princesa Faici  . Trabalho tam-
bém como assistente de Palco 
do Programa Você na RedeTV 
exibido nas manhãs de segun-
da a sexta feira e apresentado 
pelo talentosíssimo João Klé-
ber , ao qual tenho muito cari-
nho e respeito. 
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  D
O

D
O

Novais

M

contato@jornalpovo.com.br

POR CLILTON PAZ

@daianenovaiss@daianenovaiss

Daiane 



pós con-
quistar o 
s e g u n d o 
turno do 
Campeona-
to Gaúcho 
na noite de 
quarta-fei-
ra, o treina-
dor Renato 
Gaúcho não 

escondeu seu descontenta-
mento com a situação em tor-
no da transferência de Everton 
Cebolinha para o Benfica.

Depois da vitória por 2 a 0 
sobre o Internacional, o ata-
cante do tricolor confirmou 
em entrevista que está de sa-
ída rumo a Portugal. Mas Re-
nato não gostou do comporta-
mento de Jorge Jesus, técnico 
do Benfica, durante a negocia-
ção, e criticou o ex-comandan-
te do Flamengo.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
— Me aborreceu o Jorge Jesus 

ter ligado para o jogador (Ever-
ton). O treinador estrangeiro 
vem aqui, faz um bom traba-
lho e a imprensa brasileira trata 
como normal fazer isso com o 
jogador. Ele ligou para o joga-
dor, falou com ele, fez a cabeça 
dele. O treinador, seja ele quem 
for, no caso foi o Jorge Jesus... 
isso não existe — comentou 
Renato em entrevista coletiva 
após a vitória.

Segundo o relato do técni-
co do Grêmio, Jesus entrou 
em contato com Everton com 
intenção de retirar o atleta do 
clássico desta quarta.

Apesar dos rumores sobre 
uma possível transferência ao 
longo de toda a semana, o ata-
cante acabou jogando a partida 
decisiva e foi um dos destaques, 
participando das duas jogadas 
dos gols do Grêmio.

Após Gre-Nal, Renato Gaúcho 
acusa Jorge Jesus de 'fazer a 
cabeça' de Cebolinha

 Foto: Diego Vara/Reuters

O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho usa máscara em entrevista coletiva antes da paralisação do Campeonato Gaúcho 2020 

— Aí a imprensa diz que é algo 
normal. Eu me coloco como 
treinador do Grêmio e ligo para 
um jogador do Benfica nas vés-
peras de uma decisão. Como 
eu seria tratado pela imprensa 
portuguesa? Sabia que a ne-
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gociação não estava fechada, e 
tentou fazer a cabeça do jogador. 
Ficamos calados e isso não pode 
acontecer. Mas o Everton se 
comportou bem e em nenhum 
momento falou que não queria 
jogar — acrescentou o técnico.

A negociação entre Ever-
ton e Benfica gira em torno de 
22 milhões de euros (R$ 137,9 
milhões) e o time gaúcho tem 
direito a 50% do valor. Aos 24 
anos, o atacante fez 274 jogos e 
marcou 69 gols pelo Grêmio.


