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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19: Foto: Reprodução/Redes Sociais

m a g e n s 
c o m p a r t i -
lhadas nas 
redes so-
ciais no fim 
de semana 
m o s t r a m 
que foram 
r e a l i z a d o s 
eventos em 
quadras de 

duas escolas de samba que des-
filam na Intendente de Maga-
lhães. Segundo divulgou o site 
"Carnavalesco", Leão de Nova 
Iguaçu e Acadêmicos de Jaca-
repaguá reuniram integrantes 
para promover eliminatórias 
de sambas-enredo.

A Leão divulgou por vários 
dias a realização do evento nas 
redes sociais. Uma das posta-
gens, dizia que a disputa seria 
transmitida no YouTube, mas 
havia também a informação de 
que o encontro tinha entrada 
franca e seria realizado a partir 
de 13h do dia 20 de setembro. 
No informe foi incluído o avi-
so de que álcool em gel seria 

O Brasil registrou nas últi-
mas 24 horas 869 mortes em 
decorrência do novo corona-

vírus, informou nesta quar-
ta-feira, 23, o Ministério da 
Saúde. No mesmo intervalo 

I
disponibilizado na entrada do 
estabelecimento e haveria la-
vatórios com sabão no local.

Em nota enviada ao "Car-
navalesco", porém, a escola 
negou que a quadra tivesse 
sido aberta ao público, alegan-
do que a estrutura havia sido 
montada para uma transmis-
são ao vivo.

"Não estamos abrindo. To-
das as movimentações que 
fazemos são internas e através 
de live pelas mídias sociais, 
com as pessoas de nossa equi-
pe respeitando todas as nor-
mas. As pessoas que estavam 
em nossa quadra todo o mo-
mento estiveram com másca-
ra. Quem tirava pedíamos que 
colocassem e em vários pontos 
havia álcool em gel”, informou 
a agremiação.

O evento na quadra da 
Acadêmicos de Jacarepaguá 
reuniu menos pessoas. Fo-
tos postadas nas redes sociais 
mostram que havia mesas com 
certo distanciamento no local. 
A escola não comentou o caso.

Eventos em quadras de 
escolas de samba do Rio 
geram críticas

Covid-19: Brasil registra 869 
mortes em 24h; total é de 138.977

Alguns sambistas reagiram 
negativamente à realização dos 
eventos. O compositor Samir 
Trindade fez uma postagem 
em uma rede social lembrando 
a morte nesta semana do cole-
ga Diego Tavares, de 37 anos, 
vítima da Covid-19.

"A passagem do nosso ami-
go Diego me fez refletir muita 
coisa errada que eu mesmo fiz 
nesta pandemia. Me senti muito 
mal com isso.Amo samba, amo 
fazer samba, estar no samba, 
meu lazer, higiene mental, parte 
de mim. Mas qual o sentido de 

irmos disputar algo que a gente 
não sabe quando vai acontecer? 
Nesse momento não faz sentido 
algum. Até podemos compor de 
casa, mas ir as quadras não tem 
lógica, não tem como prever 
com a medição de temperatu-
ra quem está com Covid, é um 
risco desnecessário e uma con-
ta alta demais a se pagar.Soube 
que houve eliminatórias até 
com torcida no último fim de 
semana. Chega , na boa. Não dá. 
Vamos segurar. Não gostaria de 
me despedir de mais ninguém", 
escreveu.

Outro que comentou o 
assunto foi o intérprete da 
Unidos do Viradouro, Zé 
Paulo Sierra. No Facebook 
ele escreveu: "Inacreditável, 
inaceitável, criminoso! Pas-
sou da hora de encararmos 
a realidade e parar de finan-
ciar esse tipo de coisa, e me 
incluo nisso também! Per-
demos alguns amigos e per-
deremos ainda mais se não 
pararmos! Qual o sentindo? 
Qual a finalidade ? Precisa-
mos perder alguém próximo 
pra entender?".

Leão de Nova Iguaçu reuniu integrantes para definir samba-enredo

foram notificados 33.281 ca-
sos da doença. O total de óbi-
tos no País é de 138.977 e o 
de infecções, 4.624.885.

O Sudeste é a região do 
País com mais casos e mor-

tes por causa da covid-19: 
são 1.609.778 infecções 
(quase 35% do total) e 62 
752 vidas perdidas (45% 
do total).  Depois, aparece 
o Nordeste, com 1.288.121 

contaminações e 38.228 
óbitos; o Norte, com, res-
pectivamente, 609.207 
e 14.648; o Centro-Oeste 
560.520 e 11 904; e o Sul, 
com 557.259 e 11.445.
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ela primeira 
vez na Hs-
tória do Es-
tado do Rio 
de Janeiro, 
o processo 
de impeach-
ment contra 
um governa-
dor chegou 

ao fim na Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj). Os deputados 
estaduais decidiram por una-
nimidade, 69 votos a favor e 
nenhum contra, que o gover-
nador afastado Wilson Wit-
zel será julgado pelo tribunal 
misto, formado por cinco par-
lamentares e cinco magistra-
dos do Tribunal de Justiça do 
Rio. Witzel ja está afastado do 
cargo pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) desde o dia 
28 de agosto, e, assim que a 
comissão mista for formada e 
notificada, deverá ser afasta-
do por mais 180 dias.

Deputados decidem levar 
impeachment ao tribunal mis-
to: 69 votos a favor do impeach-
ment, 0 contra.

Witzel fez sua defesa sozi-
nho por vídeoconferência e ata-
cou deputados: 'Omissos'

Parlamentares falaram em 
'traição', 'incompetência', 'rou-
balheira', e'sangue nas mãos' de 
Witzel; confira

Ao fim da sessão, presiden-
te da Alerj se pronuncia sobre 

fala de Witzel
Logo após o anúncio do fim 

da votação, por 69 a 0 a favor 
do prosseguimento do rito do 
impeachment para a comisão 
mista, o presidente da Casa, 
André Ceciliano, pediu a pala-
vra. Ele rejeitou as acusações de 
Witzel, que chamou o plenário 
de omisso e queixou-se de go-
vernar "isolado" durante a pan-
demia.

— Primeiro, antes de iniciar 
aqui, algumas colocações que 
foram ditas aqui para mim não 
servem. Eu participei virtual-
mente de reuniões com MP, 
TCE, TJ, e eu disse que a melhor 
forma de resolver o problema 
dos leitos de UTIs, CTIs e enfer-

P
maria seria contratando leitos. 
Que num primeiro momento 
faltavam respiradores, depois 
seriam insumos e recursos hu-
manos. E eu estava certo. Nós 
até aprovamos aqui no plenário 
semipresencial a autorização 
para que a gente pudesse aju-
dar pagando os leitos.

Ceciliano lembrou ainda de 
outros momentos, como na cri-
se da geosmina, quando Witzel 
garantiu que ficaria com o pre-
sidente da companhia até o fim.

— Também não serve a fala 
porque muitas vezes eu liguei 
para ajudar e, a exemplo da 
Cedae, eu ouvi: ‘o presidente 
da Cedae vai ficar comigo até 
o último dia do meu governo’. 
Assim como quando eu liguei 
para dizer que um secretário 
ligava para pedir voto assim e 
outro ligava contra, disse que 
tinha que fazer uma ordem 
unida e ouvi dizer que não ti-
nha confusão, não tinha briga 
no governo.

Por fim, defendeu-se, afir-
mando novamente que a 
Casa ajudou, sim, o governo 
do estado durante a pande-
mia e acerca do Regime de 
Recuperação Fiscal.

— Volto a afirmar aqui, ne-
nhum governador e nenhum 
secretário ouviu de mim pro-
posta de negócio de benefício a 
quem quer que seja. Ao contrá-
rio, ajudamos muito em 2018. 
Lembro em dezembro quando 
recebi mensagem do governa-
dor falando do Regime de Re-
cuperação Fiscal, e fizemos um 
esforço para resolver a contra-
partida de R$ 602 milhões. Fo-
mos além, votamos alíquotas 
maiores, o fundo temporário. 
Não foi uma nem duas vezes, 
foram várias. Falei aqui em ja-
neiro deste ano que se o gover-
no estava contaminado pelo 
Lucas Tristão não teria salva-
ção. Falei ainda em junho quan-
do o governo se referiu à Alerj 
de forma muito desrespeitosa, 
e acabou derrotado. Hoje não é 
um dia feliz para o Rio de Janei-
ro, porque não temos como co-
memorar o fato de um governo 
eleito ser afastado do cargo.

Alerj aprova novo afastamento 
por 69 a 0 e governador será 
julgado por tribunal misto

Wilson Witzel, governador afastado do Rio: votação decisiva na Alerj

'Defesa que foi um 
ataque': deputados reagem
Em seguida, o deputado es-

tadual Alexandre Knoploch 
(PSL) também reagiu às decla-
rações de Witzel.

— Vamos mostrar agora que 
tudo que ele (Witzel) disse é 
falácia, e trabalhar duzentas 
vezes mais. Vamos apoiar o go-
vernador Cláudio Castro, mas 
vamos fiscalizar para não dei-
xar nenhum erro como os que 
aconteceram se repetir.

Citado nominalmente por 
Witzel em seu discurso, o depu-
tado Renan Ferreirinha (PSB), 
relator da comissão da Covid 
da Alerj, rebateu acusação do 
governador afastado. Curiosa-
mente, Ferreirinha foi o 47º a 
votar e definir pelo prossegui-
mento do rito.

— Na sua defesa, que foi um 
ataque, Witzel me chamou de en-
genheiro de obra pronta. Eu que-
ria saber que obra pronta é essa, 
porque eu vistoriei todos os hos-
pitais de campanha e só encontrei 
obra inacabada — afirmou.

Chião Bulhões (Novo), clas-
sificou a fala de Witzel como 
lamentável.

— Foi uma fala de quem cla-
ramente não entendeu como 
se faz política. Ele tentou jogar 
para os deputados uma respon-
sabilidade que era unicamente 
dele. A Assembleia não parou 
durante a pandemia, fizemos o 
nosso trabalho o tempo inteiro.

Witzel se defende por 
videoconferência

Ao ser chamado pelo pre-
sidente da Casa, André Ceci-
liano, o governador afastado 
Wilson Witzel iniciou sua fala 
de defesa. Imediatamente, 
deputados que antes conver-
savam entre si e faziam lives, 
entraram em silêncio para ou-

vir as palavras do governador 
no telão do Palácio Tiradentes.

— O que tem acontecido é 
algo absolutamente injusto. 
Não tive o direito de falar nem 
na Assembleia nem nos tri-
bunais. Estou sendo linchado 
moralmente, linchado politica-
mente, sem direito de defesa — 
disse, introduzindo sua defesa.

'Jamais apoiei a 
extrema-direita'

Witzel comparou a "injusti-
ça" que diz estar vivendo ao que 
viveu Tiradentes e Jesus Cristo.

— Agradeço a oportunidade, se-
nhor presidente André Ceciliano, 
por exercer o meu sagrado direito 
de defesa nessa histórica tribuna, 
ainda que virtualmente, do Palá-
cio que leva o nome de Tiraden-
tes, símbolo da luta pela liberdade 
e contra a opressão. Tiradentes 
que foi delatado, vendido, morreu 
enforcado e as partes do seu corpo 
foram jogadas em praça pública 
para servir de exemplo para a tira-
nia. A tirania escolhe suas vítimas 
e as expõem para que outros não 
mais se atrevam.

'Sou filho de uma empregada 
doméstica, que hoje chora pelo 
que está acontecendo comigo'

O governador afastado disse 
também que sua vida sempre foi 

igual a de muitos brasileiros que 
moram em áreas mais pobres.

— A minha vida sempre foi 
igual a de muitos brasileiros, 
muitos aí que vieram das co-
munidades, do morro, sonhan-
do com dias melhores. Não são 
diferentes de mim. Passei por 
vários cargos públicos, mas sou 
filho de uma empregada domés-
tica, que hoje chora pelo que 
está acontecendo comigo. Meu 
pai, metalúrgico, chora pelo que 
está acontecendo comigo.

Aumentando a voz por mui-
tas vezes, Witzel também falou 
diretamente aos deputados, a 
quem reagiu afirmando que, se 
foi omisso, então todos eles se-
riam também.

— A porta sempre estevesse 
aberta, mas quantos sentaram co-
migo? poucos estiveram lá. Se eu 
fui omisso, todos os senhores são 
omissos — disse, referindo-se ao 
parlamento. — Se prevalecer esse 
entendimento, não teremos mais 
mandatos terminados no Brasil. 
O governador de Santa Catarina, 
que não agrada a base dos depu-
tados porque talvez não faça a po-
lítica que assim desejam, já está 
no mesmo processo que hoje me 
encontro. A esquerda que diz que 
a presidenta Dilma teve um golpe 
de estado, hoje não vi nenhuma 
voz ser levantada — disse.
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lém do go-
v e r n a d o r 
afastado Wil-
son Witzel 
(PSC), que 
teve o pro-
cesso de im-
peachment 
votado pelos 
d e p u t a d o s 
estaduais na 

tarde desta quarta-feira na As-
sembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj), outros dois man-
datários estaduais são alvos de 
denúncias pedindo a cassação 
dos cargos: em Santa Catarina, o 
governador Carlos Moisés (PSL), 
e no Amazonas, Wilson Lima 
(PSC). Até hoje, uma única trami-
tação chegou a ser concluída no 
âmbito estadual: em 1957, com 
governador de Alagoas.

Em Santa Catarina, a Assem-
bleia Legislativa (Alesc) decidiu 
no último dia 17 de setembro 

A
dar prosseguimento ao proces-
so de impeachment contra o 
governador Carlos Moisés. Em 
uma votação realizada antes, 
os deputados deciram também 
pela continuidade do impea-
chment da vice-governadora 
Daniela Reinehr (PSL). Diante 
da decisão, o processo foi enca-
minhado ao Tribunal de Justiça 
(TJ) de Santa Catarina.

O pedido de impeachment foi 
feito inicialmente pelo defensor 
público Ralf Zimmer Junior. Se-
gundo ele, Moisés e o secretário 
de Estado da Administração, Jor-
ge Eduardo Tasca, cometeram 
crime de responsabilidade por 
conta do aumento salarial con-
cedido a procuradores do Estado 
em 2019, visando a equiparar 
remunerações com os dos pro-
curadores jurídicos da Alesc. O 
governador nega as acusações e 
diz acreditar na justiça.

Já no caso do governador do 

Além de Witzel, outros dois 
governadores foram alvos 
recentes de processos no Brasil

Witzel, Lima e Moisés: governadores alvos recentes de impeachment 

Amazonas, questões envolven-
do contratos da saúde durante 
a pandemia do coronavírus já 
renderam oito pedidos de im-
peachment contra o governador 
Wilson Lima. Ele está sendo in-
vestigado na Operação Sangria 
por supostas irregularidades e 
superfaturamento de contratos 
na área da saúde. O governador já 
foi alvo de mandados de busca e 
apreensão. A Polícia Federal (PF) 

chegou a pedir a prisão de Wil-
son Lima, mas o ministro do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
Francisco Falcão, negou.

No centro dessas denúncias 
está o vice governador do estado, 
Carlos Almeida Filho, que acu-
mulou por três meses a função 
de secretário de saúde, mesmo 
período em que foram assinados 
contratos suspeitos. Como um 
dos últimos atos como secretá-

rio, em meio à pandemia, o vice-
-governador assinou um aditivo 
de mais R$ 100 milhões com o 
Instituto Nacional de Desenvol-
vimento Social e Humano para 
prestação de serviços.

A abertura do procedimento de 
impeachment contra Wilson Lima 
foi recusada dia 20 de agosto. Mas a 
investigação sobre o envolvimento 
do governadornas denúncias de 
superfaturamento prossegue.

A Defensoria Pública do Dis-
trito Federal (DPDF), por meio do 
Núcleo de Assistência Jurídica 
de Defesa dos Direitos Humanos 
(NDH), enviou recomendação 
à Casa da Moeda Brasileira e ao 
Banco Central para a adoção de 
providências necessárias para 
que seja conferida acessibilidade 
às pessoas com deficiência visual 
na nova cédula de R$ 200.

A questão é que as novas 
notas têm o mesmo tamanho 
das de R$ 20, o que atrapalha 
no reconhecimento dos defi-
cientes visuais.

Na recomendação, foi ressal-
tado que a Lei Brasileira de In-
clusão da Pessoa com Deficiência 
prevê as barreiras nas comunica-
ções e na informação como qual-
quer entrave, obstáculo, atitude 
ou comportamento que dificulte 
ou impossibilite a expressão e 
o recebimento de mensagens e 
informações. E diz também que 
é competência do Poder Público 
garantir que não haja discrimina-
ção e garantir acessibilidade.

Os defensores públicos res-
ponsáveis pela recomendação, 
Bianca Cobucci, Clélia Brito e 
Ronan Ferreira, enfatizam que a 
decisão do Banco Central do Bra-
sil obstaculiza a identificação da 

cédula pelas pessoas com defici-
ência visual no país, que somam 
aproximadamente sete milhões, 
e viola norma constitucional re-
ferente à acessibilidade.

A Casa da Moeda Brasileira e 
o Banco Central têm o prazo de 
10 dias para realizar o encami-
nhamento de ofício ao Núcleo 
de Direitos Humanos da DPDF 
informando os motivos pelos 
quais a nova cédula de R$ 200 
foi lançada com a mesma di-
mensão da cédula de R$ 20, e 
informando sobre as providên-
cias que serão adotadas.

Em nota, o Banco Central 
afirmou que já prestou esclare-
cimentos à Defensoria Pública 
do DF, indicando as razões para 

Caixa: 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família recebem 
auxílio de R$ 300; pagamento é para NIS de final 6

Defensoria pede ao Banco Central mudanças na cédula 
de R$200 para atender critérios de acessibilidade

Os 1,6 milhão de beneficiá-
rios do Bolsa Família que têm 
um Número de Identificação 
Social (NIS) com final 6 po-
dem sacar, nesta quinta-feira 
(dia 24), a primeira das quatro 
parcelas de R$ 300 do auxílio 
emergencial residual ou ex-
tensão, como o benefício ago-
ra é chamado pelo governo 
federal. O dinheiro poderá ser 
retirada num caixa eletrônico 
da Caixa Econômica Federal, 
numa casa lotérica ou num 
correspondente Caixa Aqui.

Para realizar o saque, basta 
utilizar o cartão original do 
programa social. O auxílio re-
sidual, neste caso, será pago 
até dezembro. Para as mães 
chefes de família, o valor será 
dobrado (R$ 600). Antes, elas 
recebiam R$ 1.200.

Os pagamentos do Bolsa 
Família de setembro serão fei-
tos até o dia 30, quando vão 
receber os que têm NIS com 
final 0. Confira todas as datas 
abaixo.

ronograma do Bolsa Família 
de setembro

Quem está inscrito no pro-

grama social receberá um 
novo pagamento conforme o 
calendário abaixo:

17 de setembro - NIS de final 
1

18 de setembro - NIS de fi-
nal 2

21 de setembro - NIS de final 
3

22 de setembro - NIS de fi-
nal 4

23 de setembro - NIS de fi-
nal 5

24 de setembro - NIS de fi-
nal 6

25 de setembro - NIS de fi-
nal 7

28 de setembro - NIS de fi-
nal 8

29 de setembro - NIS de fi-
nal 9

30 de setembro - NIS de fi-
nal 0

As novas notas têm o mesmo tamanho das notas de R$ 20, o que atrapalha no reconhecimento dos deficientes visuais

Foto: Divulgação

escolha do formato da cédula de 
R$ 200, que também estão dis-
poníveis na página especial so-
bre o tema no site da instituição 
(https://www.bcb.gov.br/cedu-
lasemoedas/notadeduzentos) e 
diz que permanece à disposição 
da Defensoria Pública para qual-
quer informação adicional.

No site, o BC alega que há 
uma marca tátil própria, que 
são barras em alto-relevo loca-
lizadas no canto inferior direito 
da frente da nota de 200 reais. 
E para facilitar a identificação 
das denominações por pesso-
as com visão subnormal, serão 
utilizados os numerais de ta-
manho grande e as cores pre-
dominantes diferenciadas.
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Polícia Ci-
vil do Rio 
de Janeiro 
d e f l a g r o u 
uma ope-
ração nesta 
quarta-feira, 
dia 23, para 
prender in-
tegrantes de 

uma organização criminosa 
que fraudou cartões de trem 
e causaram um prejuízo de R$ 
6 milhões contra a Supervia, 
concessionária deste trans-
porte na Região Metropolita-
na. Agentes da Delegacia de 

A
Capturas (Polinter) e da Dele-
gacia do Consumidor (Decon) 
estão na rua para cumprir 21 
mandados de prisão e 30 de 
busca e apreensão contra os 
envolvidos na quadrilha. Até 
o momento, oito pessoas já fo-
ram presas.

Segundo as investigações, 
que já acontecem a mais de 
um ano, a quadrilha fraudava 
os cartões do Bilhete Único ao 
inserir créditos fraudulentos 
e vendiam a um valor abai-
xo do mercado. Esses cartões 
eram utilizados nas roletas 
de diversas estações de trem 

Operação prende oito criminosos 
que fraudaram cartões de trem e 
deram prejuízo de R$ 6 milhões

Um dos integrantes da quadrilha que foi preso na Operação da Polícia Civil na fraude de cartões de trem

do estado, principalmente na 
Central do Brasil, no Rio, e em 
Nova Iguaçu.

Com o Bilhete Único, o pas-
sageiro pode usar dois meios 
de transporte pagando menos, 

um desconto que é subsidiado 
pelo poder público, através dos 
impostos dos contribuintes.

Isso causou um prejuízo 
mensal de mais de R$ 500 
mil reais aos cofres públicos. 

No total, já são mais de R$ 6 
milhões, somente durante o 
período da investigação. Eles 
responderão na Justiça pelos 
crimes de integrar organização 
criminosa e estelionato.

Cartas de despedida foram 
achadas pela Polícia Federal na 
cela do traficante Elias Pereira 
da Silva, o Elias Maluco, encon-
trado morto na penitenciária fe-
deral de Catanduvas, no Paraná. 
A suspeita é de que o criminoso 
tenha cometido suicídio. Laudo 
preliminar aponta que a causa da 
morte foi enforcamento. A morte 
de Elias será investigada pela de-
legacia da PF de Cascavel.

De acordo com o delegado Da-
niel Martarelli, nas cartas encon-
tradas há pedidos de perdão para 
os familiares, mas não há menção 
sobre a motivação para o suicídio. 
A PF vai investigar se Elias foi, de 
fato, o autor das correspondên-
cias. Nas unidades federais, o pre-
sos ficam sozinhos nas celas, sem 
contato com outros detentos.

- Não há um motivo, mas ele 
diz basicamente que não tem 
mais vontade de viver, pedindo 
perdão para a família. Diz que não 
é um ato de covardia, mas de co-
ragem e se sentia pronto para re-
alizar esse ato. Nas cartas não há 
nada que fale sobre motivação, 
ameaças. Eram cartas dirigida a 
cada um dos familiares, e pedin-
do perdão, para que eles enten-
dessem. - afirma.

Ainda de acordo com o dele-
gado, os depoimentos e informa-
ções colhidas pela PF indicam 
se tratar de um “caso típico de 
suicídio”. Matarelli frisou, no 
entanto, que é preciso esperar o 
laudo pericial ficar pronto, além 
de analisar imagens das câmeras 

de segurança do presídio, que já 
foram recolhidas.

Apesar da hipótese mais pro-
vável de suicídio, agentes peni-
tenciários ouvidos relataram que 
Elias Maluco não apresentava 
nenhum tipo de comportamen-
to que indicava que ele estivesse 
disposto a cometer suicídio.

O corpo de Elias foi liberado no 
Instituto Médico Legal de Casca-
vel por seus advogados na tarde 
desta quarta-feira. O traslado do 
corpo para o Rio deve ser feito 
pelo Departamento Penitenciá-
rio Nacional (Depen) ainda esta 
semana. O Depen é responsável 
pela administração dos presídios 
federais do país. Elias foi encon-
trado morto em sua cela na tarde 
dessa terça-feira. Ainda segundo 
Matarelli, o traficante se enforcou 
utilizando o lençol de sua cela.

- A cela estava bem organizada. 
A cama estava arrumada. Ele ha-
via recebido a refeição na hora do 
almoço e ingerido normalmente. 
Tudo organizado, os livros, as car-
tas. A toalha estava na pendurada 
na parede que separa para o local 

Estrangeiro suspeito de vender drogas, armas 
e explosivos para criminosos no Rio é preso

Cartas de despedida são encontradas na cela 
do traficante Elias Maluco

Policiais da Delegacia 
de Roubos e Furtos (DRF) 
do Rio de Janeiro prende-
ram um estrangeiro na ter-
ça-feira, dia 22, que já era 
investigado por suspeita 
de intermediar a venda de 
drogas, armas e explosivos 
para uma facção criminosa 
do estado. Anthony David 
Schethtman, conhecido 
como "El Gringo", que tem 
nacionalidade americana, 
britânica e israelense, foi 
preso em flagrante por uso 
de veículo clonado ou rou-
bado e falsificação de docu-
mento veicular.

"El Gringo" foi detido na 
Rua Frei Caneca, no Centro 
do Rio, após a polícia o abor-

dar quando ele conduzia um 
veículo Mitsubishi branco 
clonado, modelo Eclipse 
Cross, de 2019. Ao verificar 
a documentação do veículo, 
os agentes constataram que 
o mesmo era falso e que o 
carro era clonado ou rouba-
do. Segundo a polícia, as in-
vestigações irão prosseguir 
para esclarecimento dos cri-
mes e identificação dos de-
mais coautores do fato.

Em fotos divulgadas nas 
redes sociais, o homem apa-
rece segurando uma me-
tralhadora. Segundo as in-
vestigações, os explosivos 
vendidos por Anthony eram 
utilizados para ataques a 
bancos no Rio.

O traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco

Anthony David Schethtman, conhecido como 'El Gringo', foi preso pela polícia do Rio 
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do banho. E ele estava pendurado 
no fundo da cela, com um lençol. 
Lá, a estrutura tem uns vão tapa-
dos com grades e foi onde ele fez o 
laço - descreveu o delegado federal.

Condenado pela morte do 
jornalista Tim Lopes, Elias Ma-
luco estava em presídio federal 
de segurança máxima desde 
2007, quando foi enviado o pri-
meiro grupo de presos do Rio, 
integrantes da maior facção cri-
minosa do estado, para Catan-
duvas. Desde então, ele passou 
por outras unidades, como a de 
Mossoró, no Rio Grande do Nor-
te. Em 2017, ele retornou para o 
presídio no Paraná.

Elias Maluco é o segundo 
preso do Rio encontrado mor-
to em presídio federais nos úl-
timos cinco meses. Em abril, 
Paulo Rogério de Souza Paz, 
conhecido como Mica, foi en-
contrado morto em uma cela na 
penitenciária federal de Mos-
soró, no Rio Grande do Norte, 
onde cumpria pena. A suspeita 
é de que Mica tenha se suicida-
do com um lençol em sua cela.
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@VANINHAASSESSORIA 

Cabeleireira Kelly Furtado lança 
sua própria marca de produtos

Artistas aniversariantes da semana

Digital Inluencer Rayara 
Amaral ganhou incentivo 
para criar sua loja através 
das Redes Sociais 

Rayara Amaral ,  digital 
inf luencer com mais de 35 
mil  seguidores,  ganhou in-
centivo de quem acompa-
nha seu trabalho nas redes 
sociais.  Esse incentivo de 
seus seguidores a  motivou 
a investir  e  empreender 
em sua loja.

Ela conta que tudo aconte-
ceu naturalmente e que rece-
beu um dom para chegar até 
às pessoas.

“Meu trabalho como digital 
influencer aconteceu natu-
ralmente. Influenciar pesso-
as positivamente é um dom, 
no qual descobri através das 
minhas divulgações on-line 
da loja na qual sou proprietá-
ria a Donna Bella!  Em meio 
a pandemia tudo de tornou 
mais forte em meio às redes 
de comunicação!  E com isso 
obtive um crescimento posi-
tivo!  Por ser uma empreen-
dedora, também observei em 
meio às minhas divulgação o 
potencial em apresentar no-
vas empresas que fazem um 

 cabeleireira Kelly Furtado, dona 
do salão Espaço Vip e fundadora 
da Kfprofessional, está lançando 
sua própria linha de produtos. 

“Lá no meu salão eu vi a ne-
cessidade de ter um produto 
que realmente tivesse um re-
sultado satisfatório... depois de 
tanto buscar por aí produtos que 
realmente tivesse um resultado 
satisfatório para mim e minhas 
clientes. Resolvi criar minha pró-
pria linha de produtos, Produtos 
elaborados com matérias primas 
de primeira qualidade e tecnolo-
gia de última geração, para você 
ter um resultado incrível! Lan-
çamos uma linha para uso pro-
fissional e uso doméstico. Com 
a nossa linha você tem produ-
tos para uso pessoal e profissio-
nal”, conta Kelly. 

A
“Com resultados incríveis 

como se você estivesse saído do 
salão! E para você profissional 
que deseja um produto com re-
sultados de excelência para você 
satisfazer sua cliente.  Contamos 
com tratamentos, progressivas, 
finalizadores, kits Home Care. 

E nesse mês de outubro estare-
mos lançando linha de desco-
lorantes oxidantes e linhas para 
crescimento e fortalecimento 
dos fios”, completou.

Para saber mais, entre no site:   
www.kfprofessional.com.br 

serviço com amor,  quali-
dade e dedicação!”

Para acompanhar Rayara, 
basta segui-la no Instagram: 
htt p s : / /w w w. i n s t a g ra m .
com/rayara_amaral/?igshi-
d=102wj4kei2s5w 

MUITO FAVOR DE 
DEUS PRA VOCÊS 
#TRANCAOSDEN-
TESEVAIPRACIMA
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disputada por 15 finalis-
tas em São Paulo. Com 105 
centímetros de bumbum, a 
representante de Rondônia, 
no entanto, não conseguiu 
'tomar posse' do título tran-
quilamente, pois uma das 
candidatas, Gaúcha, não 
aceitou o resultado e partiu 
pra cima da vencedora e ar-
rancou a faixa de Ellen em 
pleno palco.

Apesar da confusão,  Ellen 
falou em entrevista na época. 
que a faixa poderia ficar com 
a oponente. Já que o título 
foi dado à ela. Após tudo 
isso, a organização do con-
curso mandou outra faixa 
para a campeã.
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Ellen Santana

polêmica Ellen San-
tana de 33 anos,  
Miss Bumbum, 
capa da Revista 
Sexy e Musa do 
Carnaval Carioca, 
fez um ensaio sen-
sual com look ani-
mal print no dia 8 

de setembro no Rio de Janeiro 
pelas lentes de Donni Rodriguês. 

"Foi um prazer para mim rea-
lizar esse ensaio, pois adoro essa 
coisa selvagem, inclusive na 
cama", fala ela.

Além de fazer essa revelação, 
o título de Miss Bumbum foi 
marcado por polêmica. 

"Fui a última Miss Bum-
bum Brasil. Atacada por uma 
concorrente que roubou mi-
nha faixa, na hora de dar o 
resultado da vencedora. Eu 
fiquei em 1 lugar", conta.

A polêmica da faixa gerou 
matérias internacionais na tv e 
na mídia online.

Deveria ter sido  apenas fes-
ta, mas terminou em confu-
são. Elllen Santana venceu na 
noite de segunda-feira (5) de 
novembro de 2018, o concurso 
Miss Bumbum e levou a faixa 
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Ellen Santana com a faixa do título Miss Bumbum conquistado em 2018

Miss Bumbum e 
capa da Revista Sexycapa da Revista Sexy
Faz desfile sensual
"selvagem"

           "Foi um prazer para 
mim realizar esse ensaio, pois 
adoro essa coisa selvagem, 
inclusive na cama".  el
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Revela Ellen Santana
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unca fi-
cou claro o 
motivo de 
Jorge Jesus 
ter optado 
por deixar 
o Flamengo 
e retornar 
ao Benfica. 
Porém, à 

emissora "TVI", de Portugal, o 
técnico voltou a falar sobre o 
assunto. O Mister revelou que 
o principal fator que o motivou 
a voltar ao seu país foi a pande-
mia da Covid-19.

— Houve fatores que fize-
ram que tomasse esta decisão. 
Primeiro, a pandemia. Segun-
do, o projeto que o presiden-
te do Benfica me apresentou. 
Trabalhei seis anos com ele, é 
o presidente que melhor me 
conhece e o presidente que 
melhor conheço. Me apre-
sentou um projeto vencedor, 
de dimensão elevada. Achava 
que ficaria mais um ano no 
Brasil e só ele é quem podia 
me convencer — declarou.

N
Jorge Jesus também fez 

questão de frisar que a sua 
boa relação com o manda-
tário do Benfica, Luís Filipe 
Vieira, também pesou para 
abraçar o projeto do Benfica. 
Sobre o Flamengo, o portu-
guês lembrou da ambição de 
conquistar o Mundial de Clu-
bes, algo que bateu na trave 
na última temporada.

— Me falta ganhar uma 
Champions e ser campeão do 
mundo. Com o Flamengo foi 
por pouco, perdemos a final 
com o Liverpool. Nunca mais 
esquecerei o Brasil. E não pos-
so dizer, hoje, que vou acabar a 
carreira em Portugal. Se ainda 
vou para o estrangeiro outra 
vez? É a minha vida, a minha 
carreira, nunca se sabe.

Ao todo, foram 43 vitórias, 
dez empates e quatro derro-
tas de Jesus sob o comando do 
Flamengo, com os títulos do 
Brasileirão e da Libertadores, 
em 2019, e Recopa Sul-Ameri-
cana, Supercopa do Brasil e Ca-
rioca nesta temporada.

Jorge Jesus cita pandemia da 
Covid-19 como principal motivo 
para ter deixado o Flamengo

Flamengo x Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores


