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Termo de cooperação permitirá reabertura 
do IML de Cabo Frio, na Região dos Lagos

pós 5 anos fechado, o Institu-
to Médico Legal de Cabo Frio 
(IML) será reaberto em breve. A 
Secretaria de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação do Estado do Rio 
de Janeiro (SECTI), por meio da 
Fundação Carlos Chagas Filho 
de Amparo à Pesquisa do Esta-
do do Rio de Janeiro (FAPERJ), 
vai financiar a reforma que per-
mitirá a reabertura do local. O 
governador Cláudio Castro, o 

secretário de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Dr. Serginho, e o se-
cretário de Polícia Civil, delega-
do Allan Turnowski, assinaram 
o termo de cooperação técnica 
para a reabertura do órgão, nesta 
sexta-feira (21/05). O presidente 
da FAPERJ, Jerson Lima da Silva, 
também esteve na solenidade.                                             

O governador Cláudio Castro 
ressaltou a importância de inves-
tir em infraestrutura para com-
bater o crime com inteligência. 

- Não tenho dúvida que é re-
estruturando nossa capacidade 
de investigação e elucidação que 
vamos fazer uma política pública. 
Queremos uma polícia que tenha 
capacidade de investigação.

Para o secretário Dr. Serginho, 
a integração entre as secretarias é 
fundamental para levar os servi-
ços que a população precisa. 

- A sensibilidade de que o go-
verno é único e que devemos 
somar esforços para expandir 
nossa força de trabalho para todo 
o estado é importantíssima. A 
Região dos Lagos fica muito fe-
liz com a reabertura do IML de 
Cabo Frio. Isso porque os mora-
dores de Cabo Frio, atualmente, 
precisam se deslocar para o IML 
de São Gonçalo para resolver os 
trâmites antes de poder enterrar 
o familiar. 

O secretário de Polícia Civil, 
Allan Turnowski, revelou que o 
governador já autorizou a aber-
tura de concurso para a contra-
tação de 25 peritos legistas para 
atuarem na região.

- O secretário disponibi-
lizou, via FAPERJ, não só a 
reforma mas uma estrutura 
de ensino dentro da IML. O 

A
governador autorizou o con-
curso para perito legista e, a 
partir daí, conseguimos refor-
mular outros IML’s da região 
para reabertura e facilidade 
da vida do cidadão.

O presidente da FAPERJ, Je-
rson Lima, ressaltou o protago-

nismo dos investimentos em 
pesquisa no estado. 

- O estado do Rio de Janeiro, 
por milhão de habitante, é o que 
mais investe em ciência, tecno-
logia e inovação. Temos o com-
promisso de usar o recurso e fa-
zer com ele chegue à sociedade.

A prática de bons tratos, 
amparo e a proteção dos ani-
mais estão inseridos em dois 
projetos de lei criados, na úl-
tima semana, pelo deputado 
estadual Max Lemos (PSDB). 
Trata-se do Prêmio e Selo In-
fluencer Aumigo. Os dois têm 
como objetivo contemplar, 
anualmente, influenciadores 
digitais que atuam em favor 
da causa animal. 

“Acreditamos que o trabalho 
de influência desenvolvido por 
esses profissionais irá contri-
buir bastante para que tenha-
mos menos índices de abando-

no, tortura e maus tratos. Que 
este incentivo possa repercutir 
de forma positiva em campa-
nhas de doação de alimentos, 
verbas e na assistência aos ani-
mais de rua”, disse Max Lemos.

O Prêmio Influencer Aumi-
go consiste em um diploma 
que cada deputado poderá 
conceder ao influenciador di-
gital que tenha se destacado 
em ações, em favor da causa, 
em qualquer cidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Caso aprova-
do, a entrega do diploma será 
feita apenas uma vez por ano, 
na primeira quinta-feira do 

mês de dezembro. O influen-
ciador contemplado poderá 
veicular o prêmio nos seus 
produtos, marcas e materiais 
publicitários.

Já o Selo Influencer Au-
migo tem âmbito estadual 
e poderá ser conferido aos 
influenciadores digitais que 
contribuírem com ações que 
recolham doações de alimen-
tos e verbas para tratamento, 
acolhimento e manutenção 
de animais e ainda que de-
sempenhem projetos  dire-
cionados à adoção e à defesa 
dos direitos dos animais.

Influenciadores digitais que militam na causa animal podem ser premiados no Estado do Rio
Fim das coleiras

 de choque em cães
Ao longo do mandato, a defesa 

da causa animal tem sido uma das  
principais bandeiras de Max Lemos. 
O parlamentar também é autor da 
Lei que colocou fim na comerciali-
zação e uso da coleira eletrônica que 
causa choques em cães. Sancionada 
pelo governador Cláudio Castro, a 
lei está em vigor em todo o Estado 
do Rio de Janeiro, desde março des-
te ano. O infrator pagará multa de 
200 UFir-RJ (Unidade de Referên-
cia Fiscal), equivalente a R$ 740,00, 
que será revertida para o Fundo de 
Conservação Ambiental (Fecam).

O deputado é ainda autor 
de outros projetos de proteção 
animal: Campanha Dezembro 
Verde, que consiste em um 
mês inteiro de ativismo e cons-
cientização e ações educativas 
sobre o abandono de animais 
e o que inclui conteúdos de di-
reito dos animais no programa 
curricular das escolas públicas 
estaduais. “Não dá mais para 
tolerar maus tratos e abandono 
de animais. É preciso que a po-
pulação tenha consciência, não 
permitindo que atos insanos 
continuem acontecendo”, con-
cluiu o deputado.
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A ação penal que investiga o 
incêndio no Ninho do Urubu, 
que matou dez jovens da catego-
ria de base do Flamengo, seguirá 
contra oito dos denunciados em 
janeiro deste ano. O juiz Marcos 
Augusto Ramos Peixoto, da 36ª 
Vara Criminal do Rio de Janeiro, 
reconsiderou a decisão anterior 
e rejeitou a denúncia do Ministé-
rio Público contra o ex-diretor de 
base Carlos Noval e o engenheiro 
Luiz Felipe Pondé, enquanto que 
o monitor Marcus Vinícius Me-
deiros foi absolvido da acusação.

Para o magistrado, Pondé não 
dispunha de qualquer ingerên-
cia dentro da estrutura de deci-
sões do clube e, assim como o 
ex-diretor de base Carlos Noval, 
deixou a função antes do ocor-
rido, e Marcus Vinícius Medei-
ros “não praticou, por vontade 
própria, qualquer ato de agrava-
mento do risco", que "já estava, a 
princípio, admitido, implantado 
e agravado por outros”.

Seguem respondendo pelo 
crime de incêndio culposo qua-
lificado pelos resultados morte 
e lesão grave o ex-presidente 
rubro-negro Eduardo Bandeira 
de Mello, Márcio Garotti (ex-di-

Justiça do Rio decide manter oito pessoas 
como réus pelo incêndio no Ninho do Urubu

Foto: Pablo Jacob 

Empresa oferece bikes para que pessoas 
possam se vacinar contra a covid-19

Os cariocas que forem se vaci-
nar contra a covid-19 nos pontos 
de imunização da cidade podem 
ir até os locais utilizando bikes. 
A Tembici, empresa responsável 
pela iniciativa em parceria com 
o banco Itaú Unibanco, anunciou 
que está mobilizando cidades 
para criar faixas exclusivas aos 
ciclistas para que eles possam re-
ceber doses do imunizante.

"A bicicleta já é consolidada 
como meio de transporte em 
muitas cidades e entendemos 
que seria fundamental incluir 
os ciclistas para entrada nos dri-
ve-thrus de vacinação. Por isso, 
deixamos o convite para que to-
das as prefeituras do país façam 
adesão ao movimento. Unimos o 
acesso à vacina e a democratiza-
ção do uso das bicicletas em uma 
só ação e esperamos que essa ini-
ciativa ajude na missão de cada 

vez mais brasileiros serem vaci-
nados", comenta Tomás Martins, 
CEO e cofundador da Tembici.

Para conseguir a gratuidade é 
necessário baixar o app Bike Itaú 
e criar uma conta na plataforma. 
Em seguida, basta selecionar o 
plano de vacinação e adicionar o 
código 'primeira' se estiver indo 
tomar a primeira dose e 'segunda' 
se estiver indo tomar a segunda, 
para liberar o acesso.

Além de unir as prefeituras 
ao movimento, o projeto 'Vem 
vacina, vai de bike' tem como ob-
jetivo incentivar a vacinação ofe-
recendo uma opção segura e eco-
nômica de deslocamento para as 
pessoas, evitando aglomerações 
e contribuindo para o distancia-
mento social, bem como reforçar 
a bicicleta como meio de trans-
porte ao incluí-la nos fluxos de 
acesso dos pontos de vacinação.

retor financeiro do Flamengo), 
Marcelo Sá (engenheiro do clu-
be), Claudia Pereira Rodrigues 
(da NHJ, empresa responsável 
pelos contêineres), Weslley Gi-
menes, Danilo da Silva Duarte 
e Fabio Hilário da Silva (todos 
também da NHJ), além de Ed-
son Colman da Silva, técnico 
em refrigeração.

Na decisão, o juiz afirmou es-
tar convencido de que o Flamen-
go agiu, efetivamente, enquanto 
pessoa jurídica, de modo a ense-
jar a ocorrência trágica e fatídica 
retratada no processo.

Na denúncia, a promotoria 
ainda aponta desobediência 
a sanções administrativas im-
postas pelo Poder Público por 
descumprimento de normas 

técnicas regulamentares, ocul-
tação das reais condições das 
construções existentes no local 
para fins de fiscalização do Cor-
po de Bombeiros, contratação 
e instalação de contêiner em 
discordância com regras técni-
cas de engenharia e arquitetura 
para servirem de dormitório de 
adolescentes, inobservância 
do dever de manutenção ade-
quada das estruturas elétricas 
que forneciam energia ao con-
têiner, inexistência de plano de 
socorro e evacuação em caso de 
incêndio e, entre outras, falta 
de atenção em atender manifes-
tações feitas pelo MP-RJ e pelo 
Ministério Público do Trabalho 
a fim de preservar a integridade 
física dos adolescentes.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19: Foto: Divulgação

m documen-
to interno da 
Secretaria Es-
tadual de Saú-
de do Rio de 
Janeiro proto-
colado nesta 
sexta-feira (21) 
reconhece o 
esgotamento 

total de quatro medicamentos do 
chamado "kit intubação", usado 
em pacientes com sintomas gra-
ves de Covid-19, nos hospitais que 
fazem parte do plano de contin-
gência estadual contra a pande-
mia. A lista inclui unidades como 
o Hospital Federal do Andaraí, o 
Hospital dos Servidores do Es-
tado e os Hospitais Municipais 
Souza Aguiar, Miguel Couto, Al-
bert Schweitzer e Rocha Faria.

Segundo despacho da Superin-

U
tendência de Assistência Farma-
cêutica e Insumos Estratégicos da 
SES (Safie), "não há qualquer co-
bertura temporal" disponível dos 
seguintes fármacos: o bloqueador 
neuromuscular cisatracúrio (2mg/
ml, 5ml), o analgésico fentanila 
(0,05mg/ml, 10ml), o sedativo pro-
pofol (10mg/ml, 100ml) e o nalo-
xona (0,4mg/ml, 1ml), que reverte 
o efeito dos sedativos.

As informações se baseiam 
num levantamento semanal que 
a Siafe realiza desde julho do ano 
passado. O documento também 
ressalta que, nos últimos balan-
ços, o consumo dessas fórmulas 
seguiu uma "tendência acentua-
da de elevação". Só em maio, se-
gundo a Siafe, 245.605 unidades 
de cisatracúrio já foram usadas, o 
triplo da média mensal de con-
sumo calculada entre agosto de 

Demanda por ‘kit intubação’ explode, e 4 
itens já estão completamente esgotados, 
aponta documento interno da SES

Os dados mostram que a demanda dexplodiu a partir do mês de abril, quando o estado do Rio atravessou a terceira onda da Covid-19

2020 e abril de 2021. O gasto do 
rocurônio, um outro bloqueador 
neuromuscular, segue uma razão 
semelhante: 252.775 unidades já 
foram gastas em maio, enquanto 
a média mensal de consumo é 
de 81.898 unidades. Já o uso de 
fentanila se encontra no patamar 
das 501.457 unidades, o dobro do 
consumo médio mensal. E maio 
ainda não acabou.

Os dados mostram que a 
demanda dos remédios do kit 

intubação explodiu a partir do 
mês de abril, quando o estado 
do Rio atravessou a terceira 
onda da Covid-19. O consumo 
total de cisatracúrio e de rocurô-
nio no mês passado foi três ve-
zes maior do que em março, e o 
de fentanila, duas vezes maior.

A informação consta de um 
longo processo interno de aquisi-
ção de remédios para a intubação 
de pacientes. Instaurado pela Sia-
pe em abril, ele requeria a reposi-

ção de nove dos 21 remédios que 
integram o kit intubação, segun-
do especificações do Ministério 
da Saúde. Uma convocação para 
o fornecimento dos fármacos foi 
publicada no Diário Oficial do Es-
tado e em jornais de grande cir-
culação, mas não teve sucesso. A 
SES acabou recebendo propostas 
de empresas para apenas quatro 
medicamentos: cisatracúrio (2 
mg/ml, 5ml), fentanila, naloxona 
e propofol.

Incêndio no Ninho do Urubu vitimou dez jovens da base do Flamengo 

A Tembici está em diálogo com diversas cidades

 Foto: Divulgação
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A participação do general 
Eduardo Pazuello, ex-ministro 
na Saúde, em um ato político de 
apoio ao presidente Jair Bolso-
naro no Rio de Janeiro "colocou 
em xeque a disciplina do Exér-
cito", afirma a ministra do Supe-
rior Tribunal Militar (STM) Maria 
Elizabeth Rocha.

No domingo, Pazuello subiu 
em um caminhão de som ao 
lado do presidente, agradeceu o 
apoio do público e elogiou Bol-
sonaro — ambos estavam sem 
máscara, embora uma lei esta-
dual estabeleça uso obrigatório 
da proteção no Rio de Janeiro.

Para a ministra, a atitude 
significou "várias transgres-
sões" ao Regulamento Disci-
plinar do Exército, que proíbe 
o militar da ativa de se mani-
festar publicamente a respeito 
de assuntos de natureza polí-
tico-partidária sem que esteja 
autorizado previamente.

Segundo Elizabeth Rocha, 
cabe ao comandante do Exér-
cito, general Paulo Sérgio No-
gueira, definir se Pazuello deve 
receber uma punição, que pode 
variar de advertência até uma 
prisão disciplinar, segundo as 

Apoio de Pazuello a Bolsonaro "põe em xeque disciplina 
do Exército", diz ministra do Superior Tribunal Militar

"Sem dúvida alguma ele colocou em xeque a disciplina do Exército"

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro

Foto: Anderson Riedel

 Foto: Pablo Jacob

Conhecida como 'capitã cloroquina', secretária contradiz 
Pazuello sobre alerta da crise de oxigênio em Manaus

Em contradição ao que foi 
dito pelo ex-ministro Eduardo 
Pazuello, a secretária de Gestão 
do Trabalho do Ministério da 
Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou 
à CPI da Covid que a pasta teve 
conhecimento da iminente crise 
de oxigênio no Amazonas em 8 
de janeiro, confirmando o que 
foi dito anteriormente por ela em 
depoimento à Polícia Federal. Ao 
colegiado, Pazuello insistiu que 
só soube do problema na noite 
do dia 10, quando chegou pesso-
almente a Manaus.

— Tem uma falha aí de informa-
ção. Eu estive em Manaus até o dia 
5 (de janeiro), eu voltei, o Ministro 
teve conhecimento do desabaste-
cimento de oxigênio em Manaus 

creio que no dia 8, e ele me pergun-
tou: "Mayra, por que você não rela-
tou nenhum problema de escas-
sez de oxigênio?". Porque não me 
foi informado — justificou Mayra.

Ela relatou que possui prova, 
através da uma gravação telefôni-
ca, que questionou o secretário de 
Saúde do Amazonas, Marcellus 
Campêlo, sobre não ter sido infor-
mada durante sua ida a Manaus.

— Eu confirmei a informação 
com o secretário estadual de Saú-
de, perguntando: "Secretário, por 
que, durante o período da minha 
prospecção, não me foi informa-
do?". Ele disse: "Porque nem nós 
sabíamos" — contou Mayra após 
questionamentos do relator Renan 
Calheiros (MDB-AL).

normas militares. Ela lembra, 
porém, que o presidente Jair Bol-
sonaro, como chefe supremo das 
Forças Armadas, tem o poder de 
reverter decisões de Nogueira.

"Seria muitíssimo complica-
do. Por isso, talvez uma passa-
gem (de Pazuello) pra reserva 
seja o melhor caminho. Porque aí 
o general Pazuello, como todo ci-
dadão civil, vai poder manifestar 
livremente as suas convicções 
ideológicas", defende Rocha.

"Sem dúvida alguma ele co-
locou em xeque a disciplina do 
Exército, porque ele se posicio-
nou publicamente, sem estar au-
torizado, em assuntos de natu-
reza político-partidária, quando 

ele subiu naquele carro e defen-
deu o governo", acrescenta ela.

Por outro lado, a ministra diz 
que a atitude do ex-ministro 
não chega a configurar um cri-
me militar, o que manterá seu 
caso longe da alçada do STM. 
Já eventuais crimes cometidos 
por Pazuello enquanto coman-
dou o Ministério da Saúde du-
rante a pandemia de coronaví-
rus estão sendo apurados pelo 
Ministério Público Federal e a 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Covid. O gene-
ral, que depôs à CPI na semana 
passada, deve ser novamente 
convocado após sua presença 
no ato político que provocou 
aglomeração no domingo.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOpinião Foto: Reuters

ara o presi-
dente da Câ-
mara, Arthur 
Lira (PP-AL), 
o presidente 
Jair Bolsona-
ro, seu aliado, 
está em seu 
pior momen-
to devido às 

complicações com as vacinas 
contra a covid-19 no País e ao pe-
ríodo de três meses, no início do 
ano, sem o auxílio emergencial. 
Essa situação, para Lira, foi refle-
tida nas pesquisas mais recentes 
de intenção de voto para 2022, 
enquanto o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva estaria em 
"seu melhor momento".

De acordo com o presidente 
da Câmara, é cedo para analisar o 
cenário das próximas eleições e, 
até lá, o Centro vai escolher qual 
dos dois lados da polarização "é 
melhor para governar".

P
"A pesquisa é o retrato do mo-

mento. Estamos com uma com-
plicação de vacina, uma ausência 
que passou três meses sem o 
auxílio emergencial, a população 
mais carente privada. Então, na 
minha visão, o presidente Bolso-
naro está no seu pior momento e 
o candidato e ex-presidente Lula 
está no seu melhor momento. 
Então, fazer uma análise de quem 
vai estar melhor ou pior daqui um 
ano, é muito relativo. Acho que as 
coisas têm de andar na sua nor-
malidade", disse Lira nesta terça-
-feira em evento do BTG Pactual.

Lira disse ainda que não acre-
dita na possibilidade de uma 
terceira via. "Não houve desde 
1989", afirmou. "Nessa eleição, 
com a polarização que existe, eu 
não acredito que vá haver tercei-
ra via, porque os dois vão conver-
gir para o centro e o centro vai es-
colher qual melhor dos dois para 
governar em 2022", afirmou.

"Bolsonaro está no seu 
pior momento", diz Lira

Presidente Jair Bolsonaro e presidente da Câmara, Arthur Lira 

Jair Bolsonaro ainda está sem 
partido e já foi convidado a se filiar 
à legenda de Lira, o Progressistas. 
Lira, no entanto, não quis comen-
tar sobre esse assunto e disse que 
o tema fica a cargo do presidente 
da sigla, o senador Ciro Nogueira.

Lira ainda fez uma série de ace-
nos ao mercado financeiro. "Ser 
ou não ser a favor do mercado? 

É como perguntar o sr. é a favor 
da lua ou do ar?", disse. Ele citou 
aprovações do Congresso, como 
a medida provisória que abre o 
caminho para a privatização da 
Eletrobras e também a autono-
mia do Banco Central. "Podem ter 
certeza que não tenho medo nem 
do tombo e nem do coice", disse.

Apesar de acreditar na existên-

cia da polarização, o presidente 
da Câmara afirmou que é preciso 
afastar a ideia dos extremos na 
política brasileira e que o Con-
gresso Nacional faz o papel do 
caminho do meio. Ele criticou 
ainda a polarização na Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Covid no Senado. Lira é contra a 
investigação nesse momento.
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A Força-Tarefa da Polícia Ci-
vil, criada para desestabilizar 
os principais braços financeiros 
da milícia, realiza nesta terça-
-feira uma megaoperação para 
prender milicianos e sufocar as 
fontes de renda nos grupos para-
militares atuantes em bairros da 
Zona Oeste da capital e na Bai-
xada Fluminense. Até o início 
da tarde 17 pessoas tinham sido 
presas e levadas para a Cidade da 
Polícia, no Jacarezinho. 

Entra as ações desta terça, 
uma equipe da Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente 
(DPMA) conseguiu interditar 
uma obra ilegal na Muzema. 
Um homem que se apresentou 
como responsável pela cons-
trução foi preso em flagrante.

Agentes da Divisão de Captu-
ras da Polinter efetuaram a prisão 
de um homem apontado como 
matador da milícia. Ele era foragi-
do da Justiça do Rio e tinha dois 
mandados de prisão em aberto. 

Também foi preso, pela Dele-
gacia de Repressão às Ações Cri-
minosas Organizadas (DRACO), 
um suspeito ligado à narcomilí-
cia, uma junção da milícia com o 
tráfico de drogas.

Operação contra milícia tem mais de 
15 presos na Zona Oeste e na Baixada

Foto: Reprodução

Falso médico que atuava em UPA do Rio é 
desmascarado após erros de português em receita

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVioência Foto: Reprodução

rinta mulhe-
res foram 
vítimas de fe-
minicídio em 
todo o estado 
do Rio de Ja-
neiro apenas 
nos primeiros 
quatro meses 
de 2021. O 

dado está no relatório do Instituto 
de Segurança Pública (ISP), divul-
gado mensalmente. No mesmo 
período do ano passado, entre 
janeiro e abril, foram 20 mulhe-
res mortas. Os dois últimos casos 
aconteceram no domingo, dia 
23, motivo de preocupação para 
quem luta para evitar esses casos. 
As duas mulheres foram assassi-
nadas de forma bárbara.

O primeiro crime aconteceu 
em Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense. Enquanto o outro foi na 
comunidade JJ, em Tomás Coe-
lho, na Segundo testemunhas, 

T
Rosane Guimarães, de 21, estava 
em uma festa no condomínio Jar-
dim Ipê, no bairro Parque Rosei-
ral, na noite de domingo, quando 
foi atacada a tiros. Quem estava na 
comemoração contou à Delegacia 
de Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) que o crimino-
so – um homem branco e magro 
- estava com o rosto coberto por 
um capuz e, após atirar na jovem, 
fugiu na garupa de uma moto. A 
polícia ainda não identificou o au-
tor dos disparos. A principal linha 
de investigação é feminicídio. A 
mulher deixa três filhas.

Horas depois, a 30 quilôme-
tros de Belford Roxo, Ana Caroli-
na Sá Vieira, de 15 anos, foi morta 
a pauladas, na comunidade JJ, 
em Tomás Coelho. Segundo Ana 
Cristina Sá Vieira, mãe da jovem, 
a adolescente estava em um baile 
funk quando teria sido abordada 
pelo ex-namorado, identificado 
como Alexsander de Oliveira 

Em quatro meses, 30 mulheres foram 
vítimas de feminicídio no estado do Rio; 
dois casos aconteceram no domingo

Rosane foi morta em Belford Roxo 

Dionizio, de 25 anos. De acordo 
com Ana Cristina, Alexsander teria 
chamado a vítima com a desculpa 
de querer conversar. No entanto, a 
jovem recusou.

Testemunhas contaram que 
o suspeito, que é procurado pela 
polícia, teria seguido Ana Caro-
lina e a matado a pauladas em 
uma área de mata da favela. O 
corpo foi encontrado por um ra-
paz que procurava um cavalo no 
alto da comunidade.

A empregada doméstica Ana 
Cristina Sá Vieira, de 50, lembra 

que ainda pediu para a filha ter-
minar o relacionamento com Ale-
xsander, já que tinha um histórico 
de brigas, e que ele a teria agredido 
diversas vezes. Entretanto, a mãe 
da vítima teria dito para não regis-
trar uma ocorrência por temer re-
presálias do homem, que na época 
era traficante na região onde Ana 
Carolina morava.

— A minha filha era alegre, 
feliz, amava brincar. E eles se 
conheceram assim. No começo 
tudo era bom, mas ela tentou 
se afastar dele depois das agres-

sões. Mas, foi tarde. Ele matou 
a minha filha. Eu só quero que 
ele pague e não faça isso com a 
família de mais ninguém. Solto, 
ele pode fazer outras mães cho-
rarem — disse Ana Cristina, na 
porta do Instituto Médico Legal 
(IML) do Centro do Rio. Ela não 
teve condições de reconhecer o 
corpo da filha.

A Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC) está ouvindo paren-
tes e amigos de Ana Carolina. O en-
terro será às 14h45, no Cemitério 
de Inhaúma.

Ação da Força-tarefa da Polícia Civil visa braço financeiro da milícia da Zona Oeste e Baixada 

Os agentes fecharam farmá-
cias ilegais, comércio de produ-
tos piratas, construções irregula-
res e até mesmo uma fabrica de 
cerveja falsificada. 

A milícia atuante na Zona 
Oeste é comandada por Wellin-
gton da Silva Braga, o Ecko, um 
dos criminosos mais procurados 
do Rio. O Disque denúncia ofe-
rece recompensa para que der 
informações concretas que le-
vam à sua prisão. 

Na Baixada, é Danilo Dias 
Lima, o Tandera, de 36 anos, 
quem comanda as principais 
milícia. Apesar da distância e 
alguns desentendimentos, ele 
segue sendo apontado como 
homem de confiança de Ecko.

operação é uma das 
maiores desde a criação da 
Força-Tarefa e conta com 

Um falso médico que atuava 
em uma Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Engenho Novo, 
Zona Norte do Rio, foi desmasca-
rado após escrever receita médica 
com erro de português e não saber 
usar o sistema eletrônico de pres-
crição de medicamentos.

O caso veio à tona uma sema-
na após ser preso outro homem, 
Itamberg Saldanha, que dava 
plantão na UPA de Realengo, na 
Zona Oeste do Rio, usando o ca-
rimbo de um médico.

Desta vez, no caso do Enge-
nho Novo, Aleksandro Gueivara 
foi contratado como plantonista 
pela Organização Social Viva Rio. 
Chamou a atenção de colegas er-

ros cometidos por ele como na 
grafia da palavra potássio, que o 
falso médico escreveu "potacio".

Também foi visto com es-
tranhamento o fato de ele usar 
apenas o sistema manual de 
receitas médicas, e não o eletrô-
nico, inclusive para pacientes já 
internados ou que precisavam 
de medicamento intravenoso.

O caso começou a ser inves-
tigado pela direção da UPA no 
último domingo (23), após pa-
cientes não conseguirem pegar 
remédios na farmácia porque 
funcionários não identificaram 
o número de registro no Con-
selho Regional de Medicina 
(CRM) do falso médico.

agentes de várias delega-
cias especializadas. 

Entre os crimes investigados 
estão exploração de atividades 
ilegais controladas pela milícia; 
cobranças irregulares de taxas de 
segurança e de moradia; instala-
ções de centrais clandestinas de 
TV a cabo e de internet (gatonet/
gatointernet); armazenamento 
e comércio irregular de botijões 
de gás e água; empresas de GNV 
ilegais; parcelamento irregular 
de solo urbano; exploração e 
construções irregulares, are-
ais e outros crimes ambientais; 
comercialização de produtos 
falsificados; contrabando; des-
caminho; transporte alternativo 
irregular; estabelecimentos co-
merciais explorados pela milícia 
e utilizados para lavagem de di-
nheiro, entre outras ilegalidades.

Fotos: Divulgação

Aleksandro Gueivara, falso médico contratado para atuar em UPA no Rio 
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Indicada pelo deputado esta-
dual Max Lemos (PSDB) a obra 
de infraestrutura na Estrada das 
Piabas, no Bairro Santa Rosa, em 
Queimados, está quase pronta. 
No início da semana, o parla-
mentar foi, mais uma vez, acom-
panhar a execução da fase final. 
Financiada pelo Governo do 
Estado no valor de R$ 3 milhões 
e realizada através do Departa-
mento de Estradas e Rodagens 
(DER) a obra, reivindicação anti-
ga dos moradores da região, vai 
interligar vários bairros e facilitar 
o acesso ao município.

“Estou feliz demais. Quando fui 
prefeito eu asfaltei parte do bairro 
Santa Rosa, fiz a unidade de saúde. 
Agora tive a oportunidade, como 
deputado, de ter articulado para 
esta obra tão importante aconte-
cer. Agradeço muito ao governo 
estadual e ao DER”, declarou Max, 
enquanto caminhava na Estrada 
das Piabas, já com seu trecho de 
dois quilômetros pavimentado 
com rede de drenagem e esgoto.

Acesso à Dutra
Max conseguiu ainda a 

extensão do asfaltamento 

Max Lemos vistoria obra em Queimados
Fotos: Divulgação

Deputada Rosangela Gomes visita obra do 
Centro de Imagem do Hospital da Posse

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAchados e Perdidos Foto: Reprodução

Prefeitura de 
Japeri, através 
da Secretaria 
M u n i c i p a l 
de Fazenda, 
elaborou um 
cronograma 
de pagamen-
tos de verbas 
indenizató -

rias a servidores comissionados 
exonerados que não receberam 
seus direitos nos governos ante-
riores. Para honrar este compro-
misso com os trabalhadores, a 
atual gestão já pagou, desde ja-
neiro, quase R$250 mil em ações 
trabalhistas por ordem judicial e 
quase R$120 mil relativos a pro-
cessos administrativos.  

No total, desde o primeiro 
mês de 2021, o governo muni-
cipal já quitou as dívidas com 
62 servidores de governos ante-
riores que abriram processo ad-
ministrativo a fim de receberem 

A
verbas indenizatórias referen-
tes ao período que trabalharam 
na Prefeitura de Japeri. No mes-
mo período, 15 pessoas foram 
pagas após sentença judicial.

A prefeita de Japeri, Dra. 
Fernanda Ontiveros, desta-
cou a importância de sanar 
as dívidas com os antigos 
servidores: “Pelo que parece, 
os governos anteriores esco-
lhiam os amigos que iriam 
receber. O restante saía com 
as mãos vazias e precisa-
va penar na justiça para ter 
acesso  aos seus direitos le-
gais. Assim que assumimos, 
decidimos honrar estes tra-
balhadores, afinal, muitos 
devem estar precisando des-
te dinheiro, principalmen-
te, nesta crise agravada pela 
pandemia. Dentro das possi-
bilidades e sem fazer outros 
endividamentos vamos pagar 
a todos.”, ressaltou a gestora.

Prefeitura de Japeri já quitou 
quase R$400 mil de dívidas com 
ex-servidores municipais

Atual gestão elaborou um cronograma de pagamento de débitos deixados por governos anteriores

 O servidor que já trabalhou 
nos governos anteriores e não 
recebeu as verbas indenizató-
rias pode abrir um processo ad-
ministrativo junto à Secretaria 
Municipal de Administração 
para que haja um levantamento 
sobre seu caso específico (esta 
ação pode ser deferida ou não). 
Mas o ex-funcionário deve ficar 

Pavimentação da Estrada das Piabas começa a ser executada

até a Rua Bahia. A melhoria 
vai facilitar o acesso à Ro-
dovia Presidente Dutra, be-
neficiando mais de 20 mil 
moradores. “Com a obra toda 
pronta, os bairros Eldorado, 
Jardim da Fonte, Belmonte, 
ficarão interligados, mudan-
do a realidade da região”, 
anunciou o deputado.

O pastor Celso Xavier, 
que congrega uma igreja 
evangélica na Estrada das 
Piabas, fez questão de ir até 
ao encontro do deputado 
Max Lemos e parabenizá-

-lo. “Nós temos um orgulho 
muito grande da Estrada das 
Piabas está finalmente as-
faltada. Agradeço muito ao 
deputado Max Lemos por-
que a estrada anteriormen-
te era muita poeira e muita 
lama nos dias de chuva. Tí-
nhamos dificuldades para 
chegar à igreja. Max Lemos 
foi um ótimo prefeito e está 
demonstrando ser um exce-
lente deputado estadual. Es-
tamos satisfeito. Que a graça 
de Deus o abençoe nessa jor-
nada”, afirmou o pastor.

A deputada federal Rosangela 
Gomes esteve no Hospital Geral 
de Nova Iguaçu (Hospital da Pos-
se), na última segunda-feira (24) 
para visitar e fiscalizar a obra do 
Centro de Imagens da unidade, 
que está recebendo uma grande 
reforma de modernização fruto 
de uma emenda parlamentar de 
sua autoria, no valor de cerca de 
R$ 6 milhões. Acompanhada do 
secretário Municipal de Saúde, 
Luiz Carlos Cavalcanti e dos dire-
tores Joé Sestello e Paulo Dantas, 
a parlamentar entrou de sala em 
sala para verificar as mudanças e 
as novas aquisições, a exemplo 
do novo Tomógrafo adquirido 
recentemente e que começou a 
ser utilizado na última semana.

De acordo com o diretor da 
unidade, as obras estão sendo 
feitas de forma dividida em par-
tes para que não seja interrom-
pido o atendimento aos pacien-
tes. Atualmente o Centro de 
imagem dispõe de 3 aparelhos 
de Raio X, 2 aparelhos Arco em 
C, 2 tomógrafos, 2 aparelhos de 
ultrassom e 1 ecocardiograma. 
Além disso, a reforma já prepara 
um ambiente para a instalação 
de um aparelho de ressonância, 

mas que por enquanto ainda 
não existe na unidade. Outro 
ponto mencionado durante 
a visita é que ao término das 
obras o Hospital da Posse terá 
uma Estação de Tratamento de 
Esgoto devidamente adequada, 
que antes não existia, mas que 
é de suma importância para 
uma unidade hospitalar.

A deputada Rosangela Gomes 
aproveitou a oportunidade para 
dar uma satisfação à população 
iguaçuana que tanto espera pela 
conclusão dessa obra. “Está fi-
cando tudo muito bonito e com 
muita qualidade. Eu acredito que 
esse será o Centro de Imagem 
mais moderno e confortável da 
região. Já temos em uso equipa-
mentos novos que aguardavam 
a reforma para serem colocados 
em operação. Teremos também 
ambientes mais confortáveis 
para bem receber a todos. Atual-
mente podemos ver a movimen-
tação da obra, o que normal, pois 
o Centro de imagem continua 
em pleno atendimento enquan-
to outra parte é reformada. Logo 
a obra acabará para assim poder 
atender muito mais pacientes 
por dia”, declarou a parlamentar.

atento: A lei trabalhista ressalta 
que o trabalhador tem até dois 
anos após a data em que foi des-
ligado do órgão, para ter direito 
a receber. Após este período o 
direito prescreve. 

O secretário municipal de Fa-
zenda, Peterson da Silva Cabral, 
ressaltou que a atual gestão rea-
liza os pagamentos conforme a 

saúde financeira da Prefeitura: 
“As verbas indenizatórias se-
rão efetuadas independente de 
ações na justiça por parte do tra-
balhador, mas atuamos dentro 
da responsabilidade de gestão. 
O objetivo é zerar estes débitos 
e honrar com os servidores que 
tanto trabalharam para o cresci-
mento do município", enfatizou.



Oportunidades

Firjan SENAI 
SESI, a empre-
sa Porto Sudes-
te e a Prefeitu-
ra de Itaguaí 
abrem, entre os 
dias 26/5 e 2/6, 
inscrições para 

20 vagas gratuitas da nova turma 
do projeto social EJA Profissiona-
lizante. A inciativa tem como ob-
jetivo promover a inclusão social 
de forma qualificada, buscando 
desenvolver habilidades sociais 
e competências profissionais, 
por meio de capacitação técni-
ca profissionalizante e da abor-
dagem de temas transversais 
relacionados à formação cidadã 
elevando o potencial de empre-
gabilidade dos participantes.

Podem participar jovens aci-
ma de 18 anos matriculados em 
turmas da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) da rede muni-

Projeto social abre 20 vagas  gratuitas para curso gratuitas para curso 
de auxiliar  de operações de logísticade auxiliar  de operações de logística

A
quatro dias úteis da semana dedi-
cados à qualificação profissional e 
um dia de oficina de desenvolvi-
mento humano, ambas no turno 
da manhã. O deslocamento até o 
local será oferecido pela Secreta-
ria Municipal de Educação.

As inscrições devem realizadas 
presencialmente na Firjan SENAI 
Itaguaí (Rodovia Rio Santos, Lote 
J1, Quadra 97), apenas nas segun-
das e quartas-feiras, no horário de 
10h às 16h30. O início das ativida-
des está previsto para 15/6.

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

cipal de Itaguaí. O projeto social 
irá qualificar os participantes 
para atuarem na área de logís-
tica, assim como pretende con-
tribuir para o desenvolvimento 
de habilidades sociais, por meio 
de oficinas de desenvolvimento 

humano, elevando o potencial 
de empregabilidade e contri-
buindo para o desenvolvimento 
integral de cidadãos e profissio-
nais para o mundo do trabalho.

As atividades serão realizadas 
na Firjan SENAI Itaguaí, sendo 

lá leitores do 
Jornal Povo On 
Line, me chamo 
Karoline Tenche-
na, conhecida 
como Karolzinha. 
Tenho 26 anos, 
sou do interior 

do Paraná e moro em Curitiba/
PR. No momento trabalho com 
fotos para conteúdo adulto e te-
nho uma loja de roupas com fa-
bricação própria. Um dos meus 
maiores objetivos é obter suces-
so no meu trabalho, me sentir re-
alizada profissionalmente, tanto 
no mundo da moda quanto nas 
fotos e poder proporcionar para 
minha mãe, muito mais do que 
ela merece. Nunca depender de 
ninguém e poder viver minha 
vida do jeito que quero. Livre.✨

G ATAG ATA   DODO

Foto: Divulgação
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Flamengo ainda tem dois im-
portantes jogos a disputar em 
maio, contra o Vélez Sarsfield, 
pela Libertadores, e contra o 
Palmeiras, na abertura do Bra-
sileiro, mas o departamento 
de futebol já pensa adiante, 
em junho. O mês promete ser 
de muito desgaste, com pro-
blemas de desfalques para o 
técnico Rogério Ceni.

A grande pedra no caminho 
do Flamengo é a realização da 
Copa América, que está mar-
cada para começar dia 13 de 

O
Copa América, desfalques, desgaste... 
Flamengo prevê junho turbulento: 
"Vamos passar um mês difícil"

Rogério Ceni e Gabigol durante jogo do Flamengo

junho (data da terceira rodada 
do Brasileiro) e a final será no 
dia 10 de julho (décima roda-
da do Brasileiro).

Na Data Fifa para os jogos 
das Eliminatórias, entre os dias 
31 de maio e 8 de junho, a equi-
pe teve seis convocados, mas 
a CBF remarcou os jogos con-
tra o Grêmio, pelo Brasileiro, e 
os duelos com o Coritiba pela 
Copa do Brasil. A partida contra 
o Athletico também precisou 
ser adiada.

Gerson corre risco de sair; Ro-
dinei retorna de empréstimo

As dificuldades de Ceni serão 
amplificadas no caso de a ven-
da de Gerson ser concretizada. 
Por isso, o técnico não cansa de 
pedir reforços. Para a eventual 
ausência de Isla, o Flamengo 
terá o retorno de Rodinei, cujo 
contrato de empréstimo ao In-
ternacional termina no dia 31 de 
maio.

- Estamos com alguns pro-
blemas para junho, com al-

guns jogadores de fora. Não 
sei o desfecho da situação do 
Gerson. Acho que vamos pas-
sar um mês difícil. Com mui-
tos jogos e pouco tempo para 
recuperar. O elenco é enxuto, 
estamos tentando conversar 
para ver se consegue neste 
período ter um ou outro jo-
gador para reforçar o elenco - 
disse o treinador após o título 
do Carioca.

Menos mal para o treinador é 
que as oitavas de final da Liber-
tadores só serão disputadas en-
tre as semanas dos dias 13 e 22 
de julho, após a Copa América.

Os convocados na Data Fifa:
Brasil (principal): Gabigol e 

Everton Ribeiro
Brasil (olímpica): Pedro e Ger-

son
Uruguai: Arrascaeta
Chile: Isla
O calendário do Flamengo 

em junho (e até o fim da Copa 
América):

10/06: Coritiba x Flamengo - 
Couto Pereira - Copa do Brasil

Segunda rodada Brasileiro: 
Grêmio x Flamengo (data a de-
finir)

13/06 - Flamengo x América-
-MG - Maracanã

16/06 - Flamengo x Coritiba - 
Maracanã - Copa do Brasil

Quarta rodada Brasileiro - 
Athletico x Flamengo (data a 
definir)

19/06 - Flamengo x Braganti-
no - Maracanã

23/06 - Flamengo x Fortaleza 
- Maracanã

27/06 - Juventude x Flamen-
go - Alfredo Jaconi

01/07 - Cuiabá x Flamengo - 
Arena Pantanal

04/07 - Flamengo x Flumi-
nense - Maracanã

07/07 - Atlético-MG x Fla-
mengo - Mineirão
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