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Lei garante pagamento do RAS a 
policiais militares e civis do Rio
 intimados pela Justiça na folga

Alerj cria Frente Parlamentar de Combate à Pedofilia
Uma blitz com o apoio do Go-

verno do Estado para conscientizar 
a população sobre o aumento dos 
casos de violência física e psicoló-
gica contra crianças e adolescentes. 
Essa foi a primeira proposta de ação 
levantada na reunião de instalação 
da Frente Parlamentar de Comba-
te à Pedofilia e Enfrentamento à 
Exploração e Abuso Sexual contra 
Crianças e Adolescentes no Esta-
do do Rio de Janeiro, realizada, na 
Alerj, nesta quinta-feira (21/10).

A Frente foi criada via requeri-
mento apresentado pela deputada 
estadual Célia Jordão (Patriota), que 
pretende reunir representantes da 
sociedade civil e de instituições pú-
blicas para discutir o aprimoramen-
to da legislação e políticas públicas 
relacionadas ao tema. A deputada 

é autora do PL 3712/2021, que pre-
vê a criação da Política da Primeira 
Infância. Também participaram da 
primeira reunião o vice-presidente 
da Frente, deputado Coronel Sale-
ma (PSD), e a secretária-geral, depu-
tada Tia Ju (REP).

"A pedofilia é uma ferida que 
não cicatriza. Podemos combater e 
enfrentar essa chaga social soman-
do forças com o Ministério Público, 
Defensoria Pública, Justiça Federal 
e Governo do Estado. O tema tam-
bém precisa ser tratado em nível de 
saúde pública", ressaltou a deputa-
da Célia Jordão.

A ideia é que a blitz de conscien-
tização proposta nessa primeira 
reunião ocorra nos moldes da ope-
ração Lei Seca, e que as vítimas 
exponham suas experiências e 

chamem a atenção da população 
para o grave problema da explora-
ção sexual e da pedofilia. Para se ter 
uma ideia, segundo levantamento 
da Fundação para a Infância e Ado-
lescência (FIA), só no ano passado, 
58% das denúncias recebidas no 
Rio de Janeiro foram de casos de ví-
timas entre 0 e 6 anos de idade.

O abuso sexual, com 49,3% dos 
registros, é o principal crime prati-
cado. Em 40% dos casos, pelo pró-
prio pai, e, em 20% pelo padrasto. 
As meninas são as maiores vítimas, 
com 62,26% das notificações. O 
levantamento aponta ainda que a 
violência psicológica foi a segunda 
maior denúncia, com 24,4% dos 
casos, seguida pela violência física, 
com 15,6%, e a negligência, com 
10,7% dos casos.

gentes de se-
gurança pú-
blica do Rio 
de Janeiro 
vão receber 
o Regime 
A d i c i o n a l 
de Serviço 
(RAS) quan-
do forem 
i n t i m a d o s 

pela Justiça em dias de folga para depor 
na condição de testemunha ou autor de 
prisão ou apreensão. A Lei 9.439/2021, 
de autoria do deputado estadual Filippe 

A
Poubel (PSL), foi sancionada pelo gover-
nador Cláudio Castro (PL) e publicada 
nesta sexta-feira (22/10) em edição extra 
do Diário Oficial. 

De acordo com o texto, o valor recebi-
do será o equivalente a, no mínimo, oito 
horas de trabalho. Além de policiais mili-
tares e civis, outros agentes de segurança 
que recebem RAS também estão con-
templados: bombeiros militares, policiais 
penais e servidores do Degase.

Servidores que forem réus em proces-
sos não poderão receber o RAS. A lei esta-
belece ainda que o pagamento só poderá 
ser feito caso a intimação esteja relacio-

nada ao ofício policial. Ações de nature-
za cível, portanto, não estão incluídas.

O deputado Filippe Poubel afirma 
que as audiências judiciais são agen-
dadas de acordo com as escalas dos 
batalhões, para os dias em que poli-
ciais militares a serem intimados es-

tão de folga. A sanção da lei corrige 
uma injustiça, avalia. 

“Se o policial está a serviço do esta-
do, tem de receber o RAS. A lei é uma 
questão de justiça e reconhecimento ao 
valoroso trabalho desses heróis da segu-
rança pública”, destaca Filippe Poubel.
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e 2016 a 
2020, 35 mil 
crianças e 
adolescentes 
foram assas-
sinados no 
Brasil, uma 
média de 7 
mil por ano, 
é o que re-
vela estudo 

inédito do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e o Unicef di-
vulgado nesta sexta-feira (22). O 
número de crianças até 4 anos 
mortas aumentou 27% em 2020. 
(leia mais abaixo).

35 mil crianças e adolescentes 
foram assassinadas no Brasil en-
tre 2016 e 2020

7 mil crianças são mortas em 
média por ano no país

Número de crianças até 4 anos 
mortas aumentou 27% em 2020

Meninos negros são a maio-
ria das vítimas em todas as fai-
xas etárias

"É assustador. Pouquíssimos 

D
países no mundo tem mais de 
7 mil mortes de crianças por 
ano. É um volume muito alto", 
diz Danilo Moura, Oficial de 
Monitoramento e Avaliação do 
Unicef no Brasil.

Segundo Moura, os Estados 
Unidos, que tem uma popula-
ção maior do que o Brasil, tem 
cerca de 3 mil mortes de crian-
ças e adolescentes por ano. "A 
América Latina tem 8% da po-
pulação mundial e quase meta-
de dos homicídios de crianças, 
maior parte cometida no Brasil. 
Os níveis de violência são mui-
to alarmantes", diz.

O Panorama da Violência Le-
tal e Sexual contra Crianças e 
Adolescentes fez uma análise 
inédita dos boletins de ocorrên-
cia das 27 unidades da federação, 
o primeiro com série histórica e, 
portanto, comparativo entre os 
anos. Mortes violentas intencio-
nais ou assassinatos englobam os 
crimes: homicídio doloso, femi-
nicídio, latrocínio, lesão corporal 

35 mil crianças e adolescentes foram 
assassinados em 5 anos no Brasil; nº de 
mortos até 4 anos cresceu 27% em 2020

O número de crianças até 4 anos mortas aumentou 27% o ano passado

Quatro indicadores da Covid-19 
na cidade do Rio chegaram ao 
menor patamar desde o início da 
pandemia, diz o 42º boletim epide-
miológico do município, divulgado 
nesta sexta-feira. Dois deles, os nú-
meros de internações e de óbitos, 
servem de base para o cálculo da 
classificação de risco de transmis-
são nas diferentes regiões da cidade. 
Pela quinta semana consecutiva, to-
das se encontram no mais baixo ní-
vel da escala adotada pela Secretaria 
municipal de Saúde: moderado (ou 
bandeira amarela).

Além disso, os índices de ca-
sos notificados por Covid-19 e os 
atendimentos na rede de urgên-
cia e emergência por síndrome 
gripal (SG) e síndrome respirató-
ria aguda grave (SRAG) na capital 
também mantêm a tendência de 
queda sustentada.

O número de novas interna-
ções em unidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS) vem caindo 
há quatro semanas, e o de óbitos, 
há cinco, com exceção de um bre-
ve momento de estabilidade en-
tre as semanas epidemiológicas 
37 (12 a 18 de setembro) e 38 (19 a 
25 de setembro).

Segundo o secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz, a fila 

Covid-19 no Rio: Internações, óbitos e casos chegam ao 
menor patamar da pandemia, aponta boletim da prefeitura

Enfermeira prepara vacina da Pfizer em posto de saúde do Rio

Imóveis era todos comerciais e foram erguidos ilegalmente sobre a calçada, segundo a prefeitura

Foto: Gabriel de Paiva

Foto: Divulgação

Prefeitura do Rio realiza operação para 
demolir construções irregulares na Gamboa

Dez construções irregu-
lares, no bairro da Gamboa, 
Zona Portuária da cidade fo-
ram demolidas durante uma 
ação da Secretaria de Ordem 
Pública (Seop), na manhã des-
ta sexta-feira (22). Os imóveis, 
segundo a Prefeitura do Rio, 
foram alertados previamente. 
Todos eram comerciais e fo-
ram erguidos ilegalmente so-
bre a calçada.

“A Prefeitura do Rio segue 
nas ruas com as medidas para 
demolir construções irregu-
lares. Aproximadamente 800 
ações já foram feitas este ano e 
elas são importantes para de-

volver o espaço público ao ca-
rioca. Não vamos tolerar o avan-
ço das construções irregulares”, 
destacou o secretário de Ordem 
Pública, Brenno Carnevale.

Durante a ação, quatro pon-
tos de furto de energia foram 
removidos pela Light; uma li-
gação clandestina de água que 
alimentava nove lojas localiza-
das na Rua Barão da Gamboa foi 
retirada pela Cedae. Além disso, 
um veículo foi removido. A ope-
ração contou com 50 agentes 
das secretarias de Ordem Públi-
ca, Conservação, Subprefeitura 
do Centro, Guarda Municipal, 
Comlurb, Cedae e Light.

por leitos de UTI está zerada há 
mais de dois meses. Além disso, o 
percentual de testes de Covid-19 
positivos entre o total de testes 
realizados também chegou ao 
menor patamar desde o início da 
pandemia: 4%.

Eventos-teste
Ainda de acordo com o bole-

tim, entre os 29 eventos-teste já 
autorizados pelo Instituto Muni-
cipal de Vigilância Sanitária (Ivisa), 
dez já completaram o prazo de 14 
dias para monitoramento do pú-
blico presente, sendo sete jogos 
de futebol e três festas particula-
res. Para participar dos eventos, as 
pessoas precisavam estar compro-
vadamente testadas e vacinadas.

Na partida de futebol entre Flu-
minense e Fortaleza, realizada no 
Maracanã em 6 de outubro, ape-
nas uma das 3.097 pessoas espera-

das não pôde acessar o estádio por 
apresentar teste positivo para co-
vid-19. No público presente, após 
os 14 dias de acompanhamento 
pelo Ivisa, foram monitorados sete 
casos suspeitos e um confirmado 
de infecção por coronavírus, sen-
do todos com sintomas leves, e 
metade deles tinha apenas uma 
dose do esquema vacinal previsto. 
O jogo registrou taxa de incidência 
três vezes menor do que o muni-
cípio do Rio naquele momento, 
segundo a SMS.

Quanto aos demais eventos, foi 
registrado um caso confirmado e 
outros dois suspeitos no público 
da festa Lucce Party, que aconte-
ceu no Alto da Boa Vista no dia 2 
de outubro. Segundo o boletim, a 
incidência de casos suspeitos ou 
confirmados no evento foi 1,5 vez 
menor do que a taxa do Rio de Ja-
neiro à época.

seguida de morte e mortes decor-
rentes de intervenção policial (em 
serviço ou fora).

Mais de 31 mil vítimas ti-
nham entre 15 e 19 anos. O Uni-
cef trabalha com faixas etárias 
utilizadas por órgãos interna-
cionais, como a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), que 
incluem os 19 anos para abran-
ger a legislação de diferentes 
países. No mesmo período, 
1.070 crianças de até 9 anos 
foram assassinadas, 213 só em 
2020, uma a cada dois dias.

O estudo chama a atenção 
para as características diferentes 
de mortes de crianças, vítimas de 
violência doméstica, e adolescen-
tes, vítimas da violência urbana.

"São dois fenômenos dife-
rentes, crianças de até 9 anos 
morrem vitimas de violência 
doméstica. Crianças e adoles-
centes de 10 a 19 são mais ví-
timas de violência urbana, que 
tem a ver com o que acontece 
especialmente nas cidades e 
com um percentual maior de 
mortes decorrentes de inter-

venção policial", explica Sofia 
Reinach, coordenadora edito-
rial do panorama.

Até nove anos, 40% das crian-
ças foram mortas dentro de casa; 
56% eram negras e 33%, meninas.

Meninos negros foram a 
maioria das vítimas em todas 
as faixas etárias, no entanto, à 
medida que a idade avança, a 
prevalência do grupo se inten-
sifica, chegando a quatro em 
cada cinco entre vítimas de 15 
a 19 anos: 90% eram meninos 
e 80% negros.
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p r e s i d e nt e 
Jair Bolsona-
ro disse nes-
ta sexta-feira 
que confia 
no ministro 
da Econo-
mia, Paulo 
Guedes. O 
ministro es-

tava pressionado pela decisão 
do governo de aceitar mudar 
o teto de gastos para pagar 
um Auxílio Brasil (novo Bolsa 
Família) de R$ 400. Guedes 
e Bolsonaro se reuniram na 
sede do Ministério da Econo-
mia na tarde desta sexta-feira.

— Nós nos entendemos mui-
to bem. Eu tenho confiança 
absoluta nele. Ele entende as 
aflições que o governo passa — 
disse, no Ministério da Econo-
mia, ao lado de Guedes.

O
Bolsonaro também defen-

deu o auxílio de R$ 400 e disse 
que não haverá aventuras.

— Esse valor decidido por 
nós tem responsabilidade. Não 
faremos nenhuma aventura, 
não queremos colocara em ris-
co nada no tocante à economia.

O ministro reconheceu o rit-
mo de ajuste fiscal vai cair.

— Nós vamos reduzir o ritmo 
do ajuste. Que seja um déficit de 
1% (do PIB ), não faz mal. Preferi-
mos tirar oito no fiscal e atender 
os mais frágeis. O arcabouço fis-
cal continua. Eu seguro isso.

Guedes disse que a decisão 
de um auxílio de R$ 400 foi 
tomada após pressão da ala po-
lítica enquanto ele estava nos 
Estados Unidos, participando 
de reunião do FMI.

— Enquanto eu estou lá 
fora, naturalmente a política 

Bolsonaro diz que tem confiança 
absoluta em Paulo Guedes: 'não 
faremos nenhuma aventura'

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes 

começa a sacudir. Aí começa 
uma aparente briga entre a 
ala política e a ala econômica. 
Tem uma ala política que pede 
um auxílio de R$ 500, R$ 600. 
E tem uma ala econômica que 
diz que o teto é até R$ 300. 
Ora, deve haver uma linha do 
meio. O presidente traçou a li-
nha, com R$ 400 — disse.

Ele disse também que não 
há espaço para algo além de 
R$ 400:

— Eu tenho que tomar a 
responsabilidade de dizer 
que até aqui dá. Se for para 
R$ 500, R$ 600, esquece, aí 
não dá mesmo.

Guedes afirmou que houve 
um "colapso" na comunicação 
do governo com o assunto que 
fez parecer que havia uma guer-
ra. Ele disse que a saída dos se-
cretários é natural.

— Nós entendemos os mais 
jovens que dizem que a linha é 

aqui. Nós entendemos a política 
que diz que não vai deixar mi-
lhões passarem fome para tira-
rem 10 em política fiscal — afir-
mou. — Os nossos secretários 
que pediram para sair é natural.

Guedes disse ainda que os 
fundamentos da economia bra-
sileira são sólidos.

— (A mudança no teto) Não 
abala os fundamentos da eco-
nomia brasileira. Os fundamen-
tos são sólidos.

Senadores do grupo majori-
tário da CPI da Covid, o chama-
do G7, trabalham para inserir 
pelo menos dez novos nomes 
nos pedidos de indiciamento 
apresentados esta semana pelo 
relator, Renan Calheiros (MDB-
-AL). Na lista, estão integrantes e 
ex-integrantes do Ministério da 
Saúde, como o ex-coordenador 
de logística Alex Lial Marinho; 
o ex-assessor Marcelo Bento Pi-
res; a fiscal de contratos Regina 
Célia de Oliveira; o secretário de 
Ciência e Tecnologia, Hélio An-
gotti Netto; e o assessor técnico 
Thiago Fernandes da Costa.

Também está na mira do co-
legiado Heitor Freire de Abreu, 
que é auxiliar do ministro da 
Defesa, Walter Braga Netto. 
Os dois trabalharam juntos 
no Centro de Coordenação de 
Operações da Pandemia, quan-
do Braga Netto chefiou a Casa 
Civil. Outro que poderá entrar 
na lista é o reverendo Amilton 
Gomes de Paula, fundador da 
Secretaria Nacional de Assun-
tos Humanitários (Senah), uma 
associação privada — ele se en-
volveu na tentativa frustrada de 

CPI da Covid: Renan avalia incluir pelo menos 
mais 10 novos pedidos de indiciamento

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), durante sessão da CPI da Covid

Foto: Fabiano Rocha

Foto: Fabiano Rocha

Guedes comete gafe e confunde novo 
secretário com banqueiro André Esteves

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse nesta sexta-feira que 
integrantes da ala política do go-
verno Jair Bolsonaro procuraram o 
dono do banco BTG, André Esteves, 
para buscar nomes para o substituir.

A declaração de Guedes foi feita 
após um ato falho. O ministro anun-
ciava que o seu assessor Esteves 
Colagno assumirá a secretaria do 
Tesouro e Orçamento do ministé-
rio. Nesse momento, afirmou que o 
“André Esteves” assumiria a função.

Ao se corrigir, disse que integran-

tes da ala política do governo pro-
curaram André Esteves em busca 
de nomes para o substituir. Entre 
esses nomes, disse Guedes, estava 
Mansueto Almeida, ex-secretário 
do Tesouro Nacional.

— Teve uma ala política que teve 
indo lá no André Esteves do BTG 
perguntando se dava para empres-
tar o Mansueto. Sei que o presiden-
te não pediu isso. Sei que muita gen-
te da ala política andou oferecendo 
o nome lá e fez pescaria — disse, ao 
lado de Bolsonaro.

Em 25/10/21, POSTO DE GASOLINA NOVA JERUSALÉM 
LTDA., CNPJ 02.358.402/0001-98, sito na Av. Brasil, 5810, Bon-
sucesso, RJ – RJ, CEP 21040-361, CONVOCA seus sócios 
para deliberação social na sede da empresa em 03/11/21, pri-
meira chamada às 10h e a segunda às 10h:30min, com objetivo 
de discutir e aprovar as novas cláusulas que serão objeto do 
Contrato Social em sua 7ª alteração. A representação para o ato 
requer procuração atualizada.

venda de doses da AstraZeneca.
Segundo o senador Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP), Renan já 
acatou diversas sugestões fei-
tas ontem. Randolfe disse que 
ainda vai sugerir a inclusão do 
coronel da reserva Helcio Bruno 
de Almeida, presidente do Insti-
tuto Força Brasil (IFB), que teria 
intermediado encontros entre 

vendedores de vacinas e o Mi-
nistério da Saúde.

— Sempre é necessário um pen-
te-fino no trabalho que foi feito. 
Pelo excesso de serviço, alguns no-
mes acabaram sendo omitidos. O 
relatório está perfeito, impecável, 
só por uma circunstância ou outra 
estamos vendo a possibilidade de 
acréscimos — disse Randolfe.

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO

O ministro da Economia, Paulo Guedes 
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Há um 
ano, um em-
presário do 
ramo de au-
tomóveis foi 
até a 105ª DP 
(Petrópolis) 
d e n u n c i a r 
uma amea-
ça de morte 

que havia recebido, inclusive 
com uso de arma de fogo. Meses 
antes, o comerciante fizera um 
empréstimo de R$ 1 milhão com 
agiotas, e agora era extorquido 
por mais R$ 1 milhão a título de 
juros. As ameaças, segundo o Mi-
nistério Público e a Polícia Civil, 
eram a mando do vereador Car-
linhos da Barreira (MDB), e cum-
pridas por dois policiais militares 

U
que faziam o braço armado da 
agiotagem. O trio foi preso pre-
ventivamente nesta sexta-feira.

"A vítima tinha que pagar R$ 
35 mil por mês (até chegar a R$ 1 
mi), mas devido a pandemia, ela 
não pôde honrar o valor acorda-
do. Então, procurou a delegacia. 
A investigação constatou que 
a movimentação bancária do 
vereador era incompatível com 
os rendimentos", explicou o 
promotor do Grupo de Atuação 
Especial no Combate ao Crime 
Organizado (GAECO/RJ) na Bai-
xada Fluminense, Rogério Sá 
Ferreira.

As investigações da Polícia 
Civil e do GAECO duraram um 
ano e concluíram que o trio 
trabalhava com agiotagem, 

Operação Barreira Petrópolis prendeu vereador Carlinhos da Barreira e dois PMs. Agentes também realizaram busca e apreensão em quatro endereços

O major da Polícia Militar 
Ronald Paulo Alves Pereira e 
Daniel Alves foram condenados 
por organização criminosa, em 
julgamento que acabou na ma-
nhã desta sexta-feira. O major 
Ronald foi condenado a 17 anos 
e seis meses de prisão e 875 
dias-multa. O outro réu, Daniel 
Alves de Souza, a 6 anos e três 
meses, além de 312 dias-multa. 
O Conselho de Sentença do IV 
Tribunal do Júri entendeu que 
o militar comandava a milicia de 
Rio das Pedras e da Muzema.

Não foi decretada a perda 
do cargo de Ronald na PM, 
porque o juiz Gustavo Kalil 
entendeu que caberia à Polícia 
Militar decidir sobre o caso.

A Operação Intocáveis foi fru-
to das investigações do Gaeco 
e desencadeada em janeiro de 
2019. Foi a primeira vez que in-
tegrantes do primeiro e segundo 
escalões da milícia de Rio das Pe-
dras e Muzema foram presos, daí 
o nome de "intocáveis".

O Grupo de Atuação Especial 
no Combate ao Crime Organiza-
do (Gaeco), do Ministério Público 
do Rio de Janeiro, denunciou 13 
réus na primeira fase da Operação 
Intocáveis, que incluía além de 
Ronald e Daniel, o ex-capitão do 

MPRJ cumpre mandados de busca e apreensão 
contra o ex-secretário e ex-dirigentes da Seap

Operação contra a milícia em Rio das Pedras

Foto: Reprodução

Em dinâmica de patrulha-
mento normal pelo bairro 
do K-11, no Centro de Nova 
Iguaçu, sendo investigado  
roubo de cargas, assalto nas 
ruas, roubo de veículos e le-
talidade violentaa, a equipe 
do  GAT realizava missão 
quando  se deparou  com  
dois elementos em atitude 
suspeita, quando ao avista-
rem a viatura tentaram em-
preender fuga. A guarnição 
investiu com êxito e deteve 
os elementos em posse do 
vasto material com o vulgo 
PQD da Coreia, Gerente do 
Tráfico que de imediato foi 
levado à 52° DP para apre-
sentação e apreciação do Dr. 
DELPOL.

Este relato se encontra 
nas redes socias, e mostra 
claramente o que aconte-
ce todos os dias no bairro 
que tem fama de Zona Sul 
de Nova Iguaçu. Na realida-
de, os tiroteios constantes 
mostram como é viver nes-
se bairro. Na última sema-
na, uma moradora que não 
quis se identificar contou 
sua experiência assustadora 
ao perder seu veículo quan-
do chegava em casa com a 
sua nete que tinha hora cer-
ta para chegar da escola. O 
20º batalhão está cada vez 
mais ligado nessa situação 
e implementa todos os dias 
ações para coibir essa deplo-
rável estatística.

Bope Adriano da Nóbrega, morto 
na Bahia em fevereiro do ano pas-
sado. Os promotores sustentaram 
o pedido de condenação dos réus.

Aumento de pena
Na semana passada, a Justiça 

do Rio aumentou a pena de 30 
para 32 anos e seis meses do te-
nente da reserva Maurício Costa, 
o Maurição, por homicídio e orga-
nização criminosa. Ele é apontado 
como chefe das milícias de Rio das 
Pedras e Muzema, na Zona Oeste 
do Rio. O Gaeco tinha recorridos 
da decisão, logo após o julgamen-
to dele no dia 29 do mês passado. 
Fabiano Cordeiro Ferreira, o Má-
gico, apontado nas investigações 
como integrante da milicia da re-
gião, também teve a pena majora-
da de oito para nove anos.

Outras condenações
Até o momento, foram con-

denados seis dos 12 réus da 
Operação Intocáveis, realizada 
em 2019 pela força-tarefa inte-
grada pela Polícia Civil e pelo 
Ministério Público do Rio de 
Janeiro. No dia 8 deste mês, foi 
determinada a pena de 17 anos 
de reclusão e 583 dias-multa a 
Manoel de Brito Batista, o “Ca-
belo”. Já Fábio Campelo Lima 
foi condenado a 14 anos de re-
clusão e 283 dias-multa. Os dois 
foram considerados culpados 
por pertencerem à organização 
criminosa e por corrupção ativa, 
por prática de suborno a agente 
público para conseguir a libera-
ção do funcionamento de em-
presa utilizada para o êxito das 
operações ilícitas da milícia.

extorsão e lavagem de dinhei-
ro. Ao empresário que pegou o 
empréstimo, Carlinhos exigiu 
o pagamento de juros de 3,5% 
mensais, ou R$ 35 mil por mês, 
até chegar a R$ 1 milhão, totali-
zando R$ 2 milhões - o valor do 
empréstimo e os juros.

Os policiais militares Ricardo 
Silva dos Santos e Carlos Ale-
xandre da Silva Alves cobravam 

as vítimas. "Esses policiais eram 
o braço armado da associação 
e serviam como operadores 
financeiros do vereador", afir-
mou o titular da 105ª DP (Petró-
polis), João Valentim. Ricardo 
Santos responde também por 
usura pecuniária: ele recebia as 
transferências de juros em sua 
conta bancária. Os acusados uti-
lizavam uma empresa para lavar 

os capitais e movimentaram R$ 
70 milhões em cinco anos.

"É uma movimentação astro-
nômica, não condizentes com a 
vereança e a atividade empresa-
rial. Estamos coletando mais in-
formações que certamente vão 
corroborar. Sabemos que ele 
movimentou mais de R$ 62 mi-
lhões em cinco anos", afirmou o 
promotor do Gaeco.

Carlinhos da Barreira cobrou 
juros para empresário de 
Petrópolis e  PMs faziam ameaça

K-11 pegando fogo

Foto: Reprodução

K-11, em Nova Iguaçu está pegando fogo
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ma blitz com 
o apoio do 
Governo do 
Estado para 
conscienti-
zar a popu-
lação sobre 
o aumento 
dos casos 
de violên-

cia física e psicológica contra 
crianças e adolescentes. Essa 
foi a primeira proposta de ação 
levantada na reunião de insta-
lação da Frente Parlamentar de 
Combate à Pedofilia e Enfren-
tamento à Exploração e Abuso 
Sexual contra Crianças e Ado-
lescentes no Estado do Rio de 
Janeiro, realizada, na Alerj, nes-
ta quinta-feira (21/10).

U
A Frente foi criada via re-

querimento apresentado pela 
deputada estadual Célia Jordão 
(Patriota), que pretende reunir 
representantes da sociedade 
civil e de instituições públicas 
para discutir o aprimoramen-
to da legislação e políticas pú-
blicas relacionadas ao tema. 
A deputada é autora do PL 
3712/2021, que prevê a criação 
da Política da Primeira Infância. 
Também participaram da pri-
meira reunião o vice-presiden-
te da Frente, deputado Coronel 
Salema (PSD), e a secretária-ge-
ral, deputada Tia Ju (REP).

"A pedofilia é uma ferida 
que não cicatriza. Podemos 
combater e enfrentar essa cha-
ga social somando forças com 

Relatório fiscal de 
Nova Iguaçu apresenta 
índices positivos

 Vereador Haja Luz, superintendente, Marcelo, vereador Maninho de Cabuçu, contador Anibal e vereador Dr. Marcio

o Ministério Público, Defen-
soria Pública, Justiça Federal 
e Governo do Estado. O tema 
também precisa ser tratado em 
nível de saúde pública", ressal-
tou a deputada Célia Jordão.

A ideia é que a blitz de cons-
cientização proposta nessa 
primeira reunião ocorra nos 
moldes da operação Lei Seca, 
e que as vítimas exponham 
suas experiências e chamem 

a atenção da população para o 
grave problema da exploração 
sexual e da pedofilia. Para se 
ter uma ideia, segundo levan-
tamento da Fundação para a 
Infância e Adolescência (FIA), 
só no ano passado, 58% das 
denúncias recebidas no Rio de 
Janeiro foram de casos de víti-
mas entre 0 e 6 anos de idade.

O abuso sexual, com 49,3% 
dos registros, é o principal 

crime praticado. Em 40% dos 
casos, pelo próprio pai, e, em 
20% pelo padrasto. As meni-
nas são as maiores vítimas, 
com 62,26% das notificações. 
O levantamento aponta ainda 
que a violência psicológica foi 
a segunda maior denúncia, 
com 24,4% dos casos, segui-
da pela violência física, com 
15,6%, e a negligência, com 
10,7% dos casos.

Há 16 dias Nilópolis não regis-
tra casos de falecimentos, inter-
nações e transferências. A infor-
mação é da Secretaria de Saúde, 
que notificou zero número de 
pacientes internados na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Juscelino Kubitschek, no Centro, 
transferidos para hospitais fora 
do município ou falecidos. O pre-
feito Abraãozinho atribui o fato 
ao alto percentual de vacinados 
com primeira e segunda dose na 
cidade. Há 139 mil 422 pessoas 
vacináveis no município.

“Esse resultado está direta-
mente ligado ao alto índice de 
vacinados na cidade: quase 80% 
da população vacinável recebeu 
a primeira dose e 54% tomaram a 
segunda dose, completando o ci-
clo vacinal”, comemorou Abraão-
zinho, durante visita a um dos 
quartos vazios que era destinado 
ao isolamento de pacientes inter-
nados na UTI da Covid-19 na UJA 
JK, acompanhado do diretor mé-
dico da unidade, Cláudio Borges.

A secretária de Saúde, Lenise 
Ribeiro, lembrou que os servi-
dores da secretaria continuam 
a fazer busca ativa nas residên-
cias, para que moradores que 
ainda não se imunizaram, ou 
não voltaram para tomar a se-
gunda dose, compareçam aos 
cinco pontos de vacinação. Ela 
salientou que o Centro de Tria-
gem da Covid-19 tem atendido 

Nilópolis sem registros de mortes, internações 
e transferências de casos de Covid-19

Há 16 dias não há casos novos dessa doença na UPA Municipal

Foto: Rafael Barreto

Projeto Conhecendo Bel leva moradores
a locais culturais e históricos do município

Não tem como amar aquilo 
que não se conhece. Nesta sema-
na, o projeto “Conhecendo Bel”, 
levou cerca de 80 moradores dos 
condomínios Vicenza no Rosei-
ral, Pegasus e Toscana em Santa 
Teresa para conhecer a história 
de Belford Roxo. As famílias pre-
sentes são beneficiárias do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida 
e participaram do projeto Trans-
forma Bel. Entre os pontos de pa-
rada estiveram a Bica da Mulata, 
Estação Cidadania, Vila Olímpica 
e Casa de Cultura. Neste último 
local, o cantor Seu Mathias fez 
um show para o público.

A dona de casa Marilda Braga, 
56 anos, mora há 16 anos no mu-
nicípio e não esconde a curiosida-
de. “Gostei de saber que tem área 
de turismo e espero que tenha 
mais passeios como esse. As pes-
soas acham que a nossa cidade é 
violenta, mas tem muitos pontos 
turísticos para conhecer”, decla-
ra a moradora do condomínio 
Vicenza, no bairro Roseiral. Pela 
primeira vez, a jovem Lara Man-
gueira, 21, participou do passeio. 
“Quero conhecer a Fazenda do 
Brejo, pois é um dos pontos histó-
ricos da cidade”, expõe Lara.

Marcia Sousa, nasceu e cresceu 
na região mas não conhecia to-
dos os pontos turísticos da região. 
“Fiz um curso de música na Casa 
de Cultura e participei de muitas 
lambaeróbicas na Vila Olímpica, 

gostei muito. Hoje, nesse passeio, 
minha filha está amando. Eu nun-
ca fui à Câmara Municipal e está 
sendo bacana conhecer o lugar 
que eu moro desde criança”, co-
menta Márcia. 

 Conhecimento do próprio 
município

O secretário municipal de 
Cultura, Bruno Nunes, desta-
cou que é importante que os 
moradores de Belford Roxo se 
apropriem de conhecimento do 
próprio município. “Algumas 
áreas eram regiões de senzalas, 
escravos e índios. É fundamen-
tal também saber a história do 
nosso prefeito (Waguinho), que 
foi faxineiro na Câmara dos Ve-
readores, além de levar sonhos e 
esperança”, explica o secretário.

Já o subsecretário de Turis-
mo, Alan Lessa, a ideia é va-
lorizar os pontos históricos e 
culturais do município. “Mui-
tas vezes não conhecemos os 
locais. Então, a ideia é propor a 
visitação para todos os morado-
res da cidade para que possam 
conhecer a riqueza que temos, 
como por exemplo, os pontos 
culturais. Além disso, vamos 
agregar valores e fazer com que 
toda classe tenha acesso a esse 
tipo de cultura, que tem grande 
riqueza histórica. O projeto é 
pioneiro e está aberto a todos os 
segmentos da sociedade”, con-

poucas pessoas, em busca de 
teste rápido e do teste swab.

O município continua a fazer 
repescagem de pessoas com 18 
anos ou mais que não tomaram 
a primeira dose, oferece a tercei-
ra dose para idosos com 60 anos 
ou mais, terceira dose para imu-
nossuprimidos, e segunda dose 
de acordo com o calendário de 
vacinação. A Secretaria preten-
de adiantar a segunda dose da 
população que tomou a primei-
ra dose de Pfizer e AstraZeneca, 
seguindo a autorização do Mi-
nistério da Saúde.

Entre os adolescentes na faixa 
dos 12 aos 17 anos, a Secretaria de 
Saúde imunizou 53,06%, cerca de 
8mil 91 pessoas, com a primeira 
dose. E 21,1% dos idosos, cerca de 
5mil 589 pessoas, já tomaram a 
terceira dose, ou a dose de reforço.

Centro de Triagem
Apesar disso, o Centro de 

Triagem de Covid-19, instalado 

na Rua Zezinho sem número, 
no Centro, continua a funcionar 
e realiza o teste rápido para de-
tecção da doença e também o 
swab, conhecido como o teste 
do cotonete. E a cidade conti-
nua a seguir protocolos de se-
gurança sanitária como o uso de 
máscara, o distanciamento so-
cial seletivo, com um metro de 
distância, a lavagem das mãos e 
o uso de álcool em gel.

Volta às aulas presenciais
A Secretaria de Educação 

retornou no dia 8 de outubro 
com as aulas cem por cento 
presenciais dos 13 mil alunos 
matriculados da rede muni-
cipal de ensino, inclusive, 
inclusive as crianças que fre-
quentam o berçário e os estu-
dantes da educação especial. 
Os alunos têm que manter 
distanciamento de um metro 
entre as carteiras, usar másca-
ras e álcool em gel.



Repertório

EGUNDA-FEIRA:
25/10

Resenha do 
RDN:  O grupo 
RDN conhe-
cido como, 
"Reis da Noi-
te", se apre-
senta no Bar 
do Zeca Pago-
dinho, levan-

do ao público um repertório 
com clássicos do samba e su-
cessos como, "Vai Começar a 
Pontaria", "Efeito do Amor" e 
"Hoje Eu Vou Pro Samba". O 
RDN, é formado por músicos 
profissionais que já acom-
panharam grandes nomes 
como, Alcione, Arlindo Cruz, 
Caetano Veloso, Gilberto Gil 
e outros mais. Fazem parte 
do grupo: Rhuan André (voz), 
Bruno Mayor (cavaquinho), 
Diego Douglas (violão), Jr 
Marreta (pandeiro), Rogério 
Barros (reco) e Sandrinho Oli-
veira (percussão).

Horário: 20h30min
Preço: R$ 30,00 

QUARTA-FEIRA: 27/10
Balacobaco: O Balacobaco 

é formado por músicos que 
já tocaram com artistas con-
sagrados como, Arlindo Cruz, 
Gustavo Lins e Dudu Nobre, 
em rodas de samba cariocas. A 
partir daí, tiveram a ideia de se 
juntar para fazer um grupo que 
mistura partido alto e MPB. 
Atualmente, vem conquistan-
do respeito e espaço, apresen-
tando um repertório de mes-
tres como, Fundo de Quintal, 
Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, 
Revelação, Exaltasamba, além 
de músicas autorais. Dele fa-
zem parte, Vinicinhus (surdo), 
André Orelha (pandeiro), Nal-
dinho Rosa (cavaco e voz) e 
Marcelinho (reco-reco e voz).

 Horários: 20h30min
Preço: R$ 30,00
SEXTA-FEIRA: 29/10
Bruna Volpi: A sambista Bru-

S Preço: R$ 30,00
SÁBADO: 30/10

 Grupo Arruda:  Com 15 anos 
de carreira, o grupo Arruda apre-
senta um repertório com uma 
mistura de clássicos e músicas 
autorais. O Arruda é formado 
por: Maria Menezes (vocal) Gus-
tavo Palmito (repique mão e per-
cussão), Fabão Araújo (surdo), 
Marcelinho (tantan), Anderson 
Popó (percussão geral), Nego 
Josy (voz e pandeiro), Vitor Bu-
dóia (violão) e Armandinho do 
Cavaco (cavaquinho).

Samba do Xoxó:  O que era 
para ser uma reunião entre ami-
gos e uma distração nos finais 
semanas, se tornou o Samba do 
Xoxo. A ideia do grupo é levar 
o samba autêntico fazendo um 
mix com samba rock e samba en-
redo com influência de mestres 
como, João Nogueira, Donga, 
Candeia, Zeca Pagodinho, Arlin-
do Cruz e outros.

Baile do Pato: O cantor e 
compositor, Marquinho Pato, 
faz uma viagem ao tempo com 
diversos ritmos musicais dos 
anos 90 até os atuais, apresen-
tando ao público uma espécie 
de baile musical, herança do 
grupo Molejo do qual partici-
pou como vocalista por oito 
anos. No show, apresenta um 
repertório bem eclético de di-
versos artistas   consagrados 
como, Fundo de Quintal, Jorge 
Ben Jor, Banda Eva, Zeca Pago-
dinho, Legião Urbana, Diogo 
Nogueira, Djavan, Revelação, 
Tim Maia, Alcione, Xande de 
Pilares, Reinaldo, entre outros. 
Marquinho Pato será acompa-
nhado por sua banda FDP (Fi-
lhos do Pagode) formada por: 
Luy (violão), William (bateria), 
Daniel (cavaco e vocal), Mos-
quito e Frutuoso (percussão).

Horários: 14h30min/ 
18h30min/ 22h30min

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando 

na Volpi sobe ao palco do Bar 
do Zeca Pagodinho, apresentan-
do ao público um repertório de 
grandes mestres consagrados 
com sambas de Noel Rosa, Ado-
niran Barbosa, Zeca Pagodinho, 
Alcione, Leci Brandão, além de 
composições atuais de nomes 
como, Ferrugem, Xande de Pila-
res, entre outros.

Grupo 100%:  Com 20 anos de 
carreira, o Grupo 100%, iniciou 
com apresentações em diversas 
casas de espetáculo no Rio de 
Janeiro e na Baixada Fluminen-
se. Todas às 2ª feiras, o grupo 
marcava presença no Esporte 
Clube Iguaçu, fazendo uma roda 
de samba que, em pouco tempo, 
conquistou um público fiel e par-
ticipativo, surgindo então a "Se-
gunda Sem Lei". Neste show, no 
Bar do Zeca Pagodinho, o 100% 
canta sucessos como, "Hoje Eu 
Vou Pagodear", "Trevo de Paz", 
"Alma Gêmea", entre outros.

Horários: 19h/ 23h

Foto: divulgação

O Bar do Zeca Pagodinho 
apresenta as próximas atrações apresenta as próximas atrações 
musicais ao vivo da semanamusicais ao vivo da semana

O Balacobaco é formado por músicos que já tocaram com artistas consagrados 
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Fo
to

: R
eu

te
rstécnico Ós-

car Tabárez 
c o n v o c o u 
nesta sexta-
-feira 32 jo-
gadores que 
atuam em 
clubes fora 
do Uruguai 
para os pró-

ximos dois jogos das Eliminató-
rias da Copa do Mundo de 2022, 
entre os dias 11 e 16 de outubro, 
contra Argentina e Bolívia.

Três jogadores de clubes bra-
sileiros foram convocados: o 
meia Giorgian de Arrascaeta, do 
Flamengo, o lateral-esquerdo 
Joaquín Piquerez, do Palmeiras, 
e o atacante David Terans, do 
Athletico-PR.

O Uruguai é o quinto coloca-
do com 16 pontos em 12 jogos. 
São quatro vitórias, quatro em-
pates e quatro derrotas - sendo 
a última, o 4 a 1 para o Brasil. A 
seleção de Óscar Tabárez en-
frenta a Argentina, dia 11/11 e a 
Bolívia, dia 16.

Confira todos os 32 
convocados do Uruguai

GOLEIROS
Fernando Muslera (Galatasaray)
Martin Campaña (Al-Batin)
Martín Silva (Libertad)
DEFENSORES
Diego Godín (Cagliari)

O

José Giménez (Atlético de Ma-
drid)
Sebastian Coates (Sporting)
Ronald Araújo (Barcelona)
Sebastián Cáceres (América-
-MX)
Maximiliano Falcón (Colo-Co-
lo)
Yonatthan Rak (Tijuana)

Arrascaeta comemora o gol marcado pelo Uruguai contra a Bolívia 

Martín Cáceres (Cagliari)
Damián Suárez (Getafe)
Matías Viña (Roma)
Joaquín Piquerez (Palmeiras)

MEIAS
Mauro Arambarri (Getafe)
Lucas Torreira (Arsenal)
Rodrigo Bentancur (Juventus)

O 3 a 0 do Botafogo em cima 
do Brusque na última quarta-fei-
ra não colocou o clube na lide-
rança da Série B. Porém, os dois 
gols de Rafael Navarro isolaram 
o centroavante como jogador 
com mais participações diretas 
em gols na competição. Com 12 
bolas na rede e oito assistências, 
o camisa 99 do Botafogo chegou 
a 20 participações nas 30 parti-
das que jogou e deixou Jean Car-
los, do Náutico, pra trás.

Fora de apenas um jogo na Sé-
rie B, por suspensão pelo tercei-
ro cartão amarelo, Navarro tem 
um gol ou assistência a cada 127 
minutos em campo. Ao todo, ele 

Matiás Vecino (Inter de Milão)
Federico Valverde (Real Madrid)
Manuel Ugarte (Sporting)
Fernando Gorriarán (Santos Laguna)
Nahitan Nández (Cagliari)
Nicolás de la Cruz (River Plate)
Gastón Pereiro (Cagliari)
Giorgian de Arrascaeta (Fla-
mengo)

ATACANTES
David Terans (Athletico-PR)
Jonathan Rodríguez (Cruz Azul)
Brian Rodríguez (Los Angeles)
Luis Suárez (Atlético de Madrid)
Edinson Cavani (Manchester 
United)
Maxi Gómez (Valencia)
Darwin Núñez (Benfica)

Artilheiro do Botafogo, Rafael 
Navarro se torna jogador com mais 
participações em gols na Série B

ficou em campo por 2.536 minu-
tos. A média poderia mudar caso 
o centroavante ficasse até o fim 
da partida com mais frequência. 
Dos 30 jogos que disputou na 
Série B, ele ficou até o fim em 
apenas seis. Desde a chegada de 
Enderson, terminou só uma par-
tida em campo.

Mesmo ficando menos 
tempo em campo com o atual 
treinador, o aproveitamento 
de Rafael Navarro é maior que 
anteriormente. Com Ender-
son, o atacante participa de 
três gols a cada quatro parti-
das. Antes esse número era de 
um a cada dois jogos.

Centroavante do time com o 
ataque mais positivo da Série B, 
Navarro participou diretamente 
de 44% dos gols do Botafogo. 
Ele passou a ficar mais presente 
nos gols alvinegros justamente 
depois da chegada de Enderson. 
Desde que o atual treinador co-
meçou, o centroavante partici-
pou de metade das vezes que o 
Bota balançou as redes, com oito 
gols e seis assistências.

Com contrato até o fim desta 
temporada, Rafael Navarro tem 
o futuro indefinido. O atacante 
tem recebido sondagens e pro-
postas, mas ainda não sabe onde 
jogará em 2022. O Botafogo diz 
que ainda não descartou a possi-
bilidade de renovação, mas con-
forme o tempo passa e o jogador 
se valoriza, as chances de ele se-

guir no Nilton Santos na próxima 
temporada diminuem.

Provavelmente com Rafael 
Navarro em campo, o Botafogo 
volta a campo na próxima ter-
ça-feira, às 21h30 (de Brasília) 

quando enfrenta o Goiás, fora de 
casa, pela 32ª rodada da Série B. 
Segundo lugar da competição, 
com 55 pontos, o Bota está a cin-
co do quinto colocado e dois do 
líder Coritiba.

Rafael Navarro comemora um dos gols que marcou diante do Brusque
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Com Arrascaeta, Piquerez e Terans, Uruguai 
anuncia lista de convocados para as Eliminatórias


