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Justiça determina prisão 
do empresário 'rei 
Arthur' e afastamento 
de delegado

Mercado entra em 
colapso mundial
O derretimento das criptomoedas  
fez com que muita gente visse 
seu dinheiro sumindo. O impacto 
atingiu todo o mercado com quedas 
históricas e que continua a cair.

CER IV e Fundec 
promovem dia da 
beleza em homenagem 
ao dia das mães
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Estelionatários que deram 
golpe de R$ 1 milhão em vários golpe de R$ 1 milhão em vários 
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TRAGÉDIA 
FINANCEIRA!

Para quem chegou a ser um dos cinco maiores projetos 
do mundo em criptomoedas, a Terra (LUNA) que 
chegou a valer quase US$ 120, agora até o fechamento 
desta edição vale menos de US$ 0,10

20 TONELADAS DE CARNE: CIDADE DO PARÁ CELEBRA 
ANIVERSÁRIO COM 'MAIOR CHURRASCO DO MUNDO'



POLÍTICA2

Sexta-Feira 13 de Maio de 2022

INFORMAÇÕES DE NOTÍCIAS DO POVO
TEL: 3589- 5684             99627-0850TEL: 3589- 5684             99627-0850

Expediente

CNPJ: 18.504.042/0001-25
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
COSELHO EDITORIAL: Antônio Elias Filho/Ernesto da Silva
DIRETOR DE MARKETING: Antônio Elias Filho

Email: jornalinfopovo@gmail.com

Tribunal

ara quem 
chegou a ser 
um dos cin-
co maiores 
projetos do 
mundo em 
criptomoe-
das, a Terra 
(LUNA) per-
deu 99,13% 
do seu va-
lor desde as 

máximas históricas.
Terra (LUNA) passa por proble-

mas do protocolo e criptomeo-
daafeta o bitcoin (BTC). Imagem: 
Montagem / Shutterstock

O banho de sangue do mer-
cado de criptomoedas conti-
nua, em especial para dois pro-
jetos em específico. O bitcoin 
(BTC) cai mais de 8% e toca no 
suporte de US$ 29 mil, conside-
rado um patamar perigoso; já a 
Terra (LUNA) vive seus próprios 
problemas e vira pó com uma 
queda de 97% em 24h.

P
Crise nas infinitas Terras
Os fãs de quadrinhos podem 

ter identificado a saga da Crise 
nas Infinitas Terras da DC, mas 
também vão perceber que o 
mercado de criptomoedas não 
está muito diferente. 

Estamos falando dos proble-
mas envolvendo o protocolo da 
Terra Network, que engloba a 
criptomoeda Terra (LUNA) e a 
stablecoinTerraUSD (UST). Am-
bas entraram no foco dos inves-
tidores após problemas com o 
código e paridade com o dólar 
da moeda digital.

Histórico da crise
Recapitulando: em questão de 

poucos dias, houve uma falha no 
protocolo da criptomoeda Terra — 
atrelada à stablecoin TerraUSD — 
que fez com que as cotações des-
pencassem. Alguns entusiastas 
de cripto afirmam que não houve 
problemas e que a blockchain é 
vítima de um FUD (sigla em in-

Foto: Hermes de Paula

Terra (a criptomoeda) vira pó em 24h e derrete mais de 
90%, enquanto bitcoin (BTC) encosta nos US$ 28 mil

glês para rumor que gera medo e 
incerteza no mercado). 

Seja como for, a LUNA começou 
a despencar e levou junto consigo 
sua stablecoin UST, que perdeu 
paridade com o dólar nos últimos 
dias. Isso gerou uma desconfiança 
do protocolo e fez as cotações des-
pencarem mais uma vez.

Em números: a queda da Terra
Para quem chegou a ser um dos 

cinco maiores projetos do mundo em 
criptomoedas, a Terra (LUNA) der-
reteu 97,45% de acordo com o Coin 
Market Cap e caiu para a 96ª posição.

Desde as máximas históricas em 
US$ 119, a LUNA perdeu 99,13% do 
seu valor, caindo para os US$ 1,03.

Já a stablecoin UST está total-
mente desestabilizada, valendo 
cerca de US$ 0,393, 70% menor 
do que a paridade necessária para 
acompanhar o dólar.

“Se fosse apenas um pequeno 
projeto, não haveria grandes pro-
blemas, mas o TerraUSD, que tem 

uma capitalização de mercado de 
aproximadamente US$ 16 BI, e é 
um dos maiores projetos de sta-
blecoins do universo DeFi, que 
mora o problema”, comenta Lu-
cas Schoch, CEO da Bitfy.

O fim da Terra?
“Esse evento é o mais impor-

tante para o mercado cripto des-
de a covid-19, expõe uma série de 
falhas da formação de stablecoins 
algorítmicas e vai acender um de-
bate da regulação mais pesada 
sobre essa classe de criptomoe-
das”, comenta o CEO da Unblock 
Capital, Ricardo Assaf.

A própria Secretaria do Tesouro 
dos Estados Unidos, Janet Yellen, 
conhecida por seus posicionamen-
tos duros contra as stablecoins, 
aproveitou a oportunidade para 
voltar a criticar essas criptomoedas 
com lastro em outras moedas. 

Entretanto, esse não deve ser o 
fim da Terra. “LUNA vai sobreviver 
em uma escala muito menor, vai ter 

que se reorganizar com o tempo. 
Mas ela tem uma formulação técni-
ca e qualidade de desenvolvedores 
muito bons”, comenta Assaf. 

E como isso afeta o BTC hoje
A crise do mercado de crip-

tomoedas começou com a Terra 
e se ampliou até às demais mo-
edas do mercado, afetando até 
mesmo o bitcoin.

Isso porque a Luna Founda-
tion Guard, responsável pela 
manutenção da Terra Network, 
vendeu o equivalente a US$ 1,5 
bilhão em bitcoins na tarde de 
ontem (10) para tentar assegurar 
a paridade da UST com o dólar, 
sabendo que o protocolo tam-
bém tinha uma reserva em BTC. 

Assim, a queda do mercado se 
deve principalmente à crise de 
confiança com a Terra (LUNA) e 
à venda desenfreada de BTCs no 
momento — além do pânico cau-
sado pelas perdas recentes e cená-
rio macro desfavorável.

Colapso financeiro
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A Polícia Civil e equipes da pre-
feitura lideradas pela Secretaria 
de Ordem Pública (Seop) fizeram 
uma operação na manhã desta 
quinta-feira para combater os fer-
ros-velhos irregulares na Zona Sul, 
que resultou na interdição de um 
estabelecimento em Botafogo e 
na apreensão de um caminhão e 
de uma kombi em Copacabana. A 
ação ocorreu após mapeamento 
feito pela subprefeitura da Zona 
Sul, que detectou pelo menos 16 
ferros-velhos na região, sendo oito 
em comunidades e oito no asfalto.

Na Rua Saint Roman, no acesso 
a comunidade do Pavão/Pavão-
zinho e Cantagalo, em Ipanema, 
um estabelecimento foi interdi-
tado por adquirir bens e produtos 
oriundos de crime. Além da inter-
dição, foi determinada a fixação 
do Edital de Interdição na entrada 
do estabelecimento, visando dar 
publicidade e coibir e chegada de 
novos materiais.

De acordo com Felipe San-
toro, delegado titular da 13ª DP 
(Ipanema), o local era respon-

sável pela aquisição de grande 
parte dos bens subtraídos rela-
tados na delegacia, estimulan-
do a prática de crimes na região. 
Depoimentos apontam que o 
ferro-velho adquiria, principal-
mente, objetos roubados e furta-
dos pelos usuários de crack, em 
especial, ferro, alumínio e cobre, 
pagando uma quantia por qui-
lo. No local, foram apreendidos 
computadores, uma balança e 
outros objetos que serão pericia-
dos para determinar sua origem.

A prefeitura também encon-
trou, no mesmo estabelecimen-

O ex-PM e youtuber Ga-
briel Monteiro (PL) pediu, na 
defesa prévia protocolada no 
processo do Conselho de Éti-
ca da Câmara dos Vereadores, 
a exclusão e o arquivamento 
da denúncia por ter filmado 
cenas de sexo com uma ado-
lescente de 15 anos. Segundo 
os advogados, as informações 
foram trazidas aos autos sem 
qualquer referência, por fonte 
desconhecida, de processo que 
corre em segredo de justiça e 
que se apresenta sem a assi-
natura do promotor de justiça. 
O próprio vereador, em depoi-
mento à 42ª DP (Recreio), já 
admitiu que fez a gravação. No 
entanto, disse que as imagens 
foram roubadas de seu celular 
e que não sabia que a jovem 
era menor de idade.

Na tarde desta quinta-fei-
ra, acontece a primeira reu-
nião do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar sobre as 
denúncias contra o ex-PM, na 

Thalissa tinha 27 anos

Vereador Gabriel Monteiro pede à Câmara do Rio 
arquivamento de denúncia por vídeo de sexo com menor

to, ligações ilegais de água e 
energia, contudo, o responsá-
vel pelo local, Eric Vieira Kott-
vitz, não foi encontrado.

— Desde o ano passado, 
estamos atuando com muita 
firmeza na fiscalização de fer-
ros-velhos, pois sabemos que 
esse é o caminho dos cobres, 
fios e materiais furtados na 
cidade. Continuaremos tra-
balhando para prevenir esses 
crimes e colaborarmos com a 
Segurança Pública — destaca 
o secretário de Ordem Públi-
ca, Brenno Carnevale.

sala da presidência da Casa. 
Em sua defesa prévia, Ga-
briel Monteiro também ques-
tionou as provas apresenta-
das nas denúncias e afirmou 
que o Conselho desrespeitou 
a ordem cronológica em que 
supostamente deveriam ter 
sido feito os atos administra-
tivos do processo.

A representação aberta 
contra Monteiro,  por que-
bra de decoro parlamentar, 
está em fase de instrução, 
ou seja,  de recolhimento de 
provas e oitiva de testemu-
nhas.  A nova etapa, que dura 
de 30 a 45 dias,  se iniciou na 
última segunda-feira,  quan-
do o vereador protocolou a 
defesa prévia.  Depois desse 
período, o relator,  vereador 
Chico Alencar (PSOL),  terá 
cinco dias para decidir pela 
procedência ou pelo arqui-
vamento da representação 
que pode levar à cassação do 
mandato de Monteiro.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDeterminação

 1ª Vara Espe-
cializada da 
Capital deter-
minou a pri-
são preventi-
va de Arthur 
César de Me-
nezes Soares 
Filho, conhe-
cido como 
rei Arthur. O 
pedido foi fei-
to com base 

numa denúncia por corrupção e 
lavagem de dinheiro. O Ministério 
Público do Estado do Rio de Ja-
neiro (MPRJ), por meio do Gru-
po de Atuação Especializada de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), obteve ainda na Justiça 
o afastamento do delegado Ân-
gelo Ribeiro de Almeida Junior 
da Polícia Civil e da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), onde 
trabalhava como assessor.

Segundo a denúncia, Arthur 
Soares é acusado de pagar propina 
a Ângelo em troca de proteção em 
inquéritos tributários da Delega-
cia Fazendária (Delfaz), na época 
em que o delegado estava à frente.

Atualmente, o empresário está 

nos Estados Unidos, onde foi 
condenado, no último dia 7, pela 
Justiça americana pelo caso de 
manipulação e compra de votos 
na escolha do Rio como cidade 
sede das Olimpíadas de 2016. A 
pena é de liberdade condicional, 
em que precisa nos primeiros seis 
meses ser cumprida em uma casa 
de reabilitação para condenados 
na Justiça e pelo mesmo tempo 
em seguida em prisão domiciliar. 
A condenação também prevê que 
"Rei Arthur" cumpra 150 horas de 
serviço comunitário.

A denúncia do MPRJ foi aceita 
na 1ª Vara Especializada da Capi-
tal, que ainda determinou a expe-
dição de ofício à Interpol solicitan-
do a extradição de Arthur.

De acordo com o MPRJ, outras 
pessoas faziam parte do esquema, 
e constam na denúncia: Renata 
Andriola de Almeida, mulher do 
delegado, por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro; Eliane Perei-
ra Cavalcante e Claudio de Albu-
querque Haidamus, por corrup-
ção ativa e lavagem de dinheiro.

Em um dos casos para obter 
benefícios relacionados a empre-
sas das quais era sócio ou tinha 

A O empresário Rei Arthur, acusado de participar de esquema de corrupção

Justiça determina prisão 
do empresário 'rei Arthur' 
e afastamento de delegado

Operação da Polícia Civil e prefeitura interdita ferro-velho 
e apreende um caminhão na Zona Sul do Rio

Thalissa tinha 27 anos

interesses, segundo a denúncia, 
em inquéritos policiais que tra-
mitavam na Delfaz, o empresário 
transferiu em agosto de 2014, R$ 
2 milhões para que o delegado e a 
mulher dele "adquirissem a fran-
quia do restaurante L’Entrecôte 
de Paris, em Ipanema, através de 
um simulado contrato de mútuo. 
Diversas versões do simulado 
contrato foram localizadas no de-
correr da investigação". Dessa for-
ma, teria sido possível encobrir a 
propina acordada.

Ângelo esteve lotado na dele-
gacia entre 2008 e 2015, período 
em que inquéritos relacionados 
a Arthur tramitavam sem terem 
sido concluídos e em que houve 
mudança no padrão de vida do 

delegado, segundo as investiga-
ções, que tiveram início em 2018.

Em nota, a Alerj disse que 
"ainda não foi notificada. Mas 
antecipa que irá cumprir a deter-
minação judicial. Ângelo trabalha 
na Alerj desde 2015 em atividade 
relacionada à segurança".

Também por meio de nota, 
a Polícia Civil afirma que "ainda 
não foi comunicada formalmente 
sobre o caso e tomará as medidas 
administrativas cabíveis quan-
do for notificada". A corporação 
completa: "O servidor encontra-
-se cedido a outro órgão, sem exe-
cutar serviços para a Polícia Civil, 
desde setembro de 2015".

Em nota enviada ao G1, a de-
fesa do delegado, os advogados 

Rafael Faria e Laura Marconi, 
diz: "É lamentável que um con-
trato de mútuo real, devida-
mente instrumentalizado por 
transações bancárias formais, 
tanto do empréstimo, quanto 
de suas quitações, possa dar 
ensejo a uma interpretação tão 
equivocada. Muito menos hou-
ve qualquer arquivamento de 
investigação em benefício do 
referido empresário. A defesa 
tem certeza que os fatos serão 
devidamente esclarecidos e 
que a Justiça reconhecerá a im-
procedência da denúncia."

A reportagem tenta conta-
to com a defesa do empresá-
rio Arthur César de Menezes 
Soares Filho.

Foto: Reprodução
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A Comissão de Direitos Hu-
manos da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-RJ) espera 
concluir a coleta de informa-
ções e provas sobre as denún-
cias de supostos assédios sexu-
ais que teriam sido praticados 
por dois professores do Colé-
gio Brigadeiro Newton Braga, 
na Ilha do Governador, para 
formular a denúncia e encami-
nhá-la ao Ministério Público 
Federal (MPF), uma vez que a 
instituição de ensino é subordi-
nada à Aeronáutica. Um grupo 
de alunas e ex-alunas da ins-
tituição procurou a comissão 
alegando ter sido assediadas 
pelos docentes. As primeiras 
denúncias encorajaram outras 
estudantes a fazerem o mesmo.

—Nossa estratégia é recolher 
informações e provas e formu-
lar a denúncia e encaminhar ao 
MPF, que é o ente competente 
para fazer as investigações. As 
vítimas chegaram até a gente 
constrangidas, após participar 
de uma oitiva do colégio, sem 
advogados e com a presença 

dos professores. O que a gente 
vê na perspectiva de assédio 
dentro da escola é o acolhi-
mento dessas alunas — afirmou 
Patrícia Félix, coordenadora do 
Grupo de Trabalho da Criança, 
Adolescente e Juventude da 
Comissão de Direitos Huma-
nos da OAB-RJ.

Segundo a comissão, os abu-
sos teriam ocorrido entre os 
anos de 2014 até 2020, enquan-
to as vítimas ainda eram alunas 
da unidade e, algumas delas, 
menores de idade. Entretanto, 
algumas estudantes relataram 
já ter conhecimento de assédio 

O  Uruguai sofre uma onda de homi-
cídios que levou o governo a redobrar 
os esforços para combater um nível 
sem precedentes de violência ligada 
ao narcotráfico no país sul-americano, 
que se tornou um importante ponto de 
trânsito de drogas nos últimos anos.

Após uma reunião com o pre-
sidente Luis Lacalle Pou na quar-
ta-feira (11), o ministro do Interior, 
Luis Alberto Heber, afirmou que "os 
esforços da polícia serão redobrados 
na luta, sem recuar um centímetro".

Heber pediu ao presidente que in-
clua no orçamento um aumento para 
os policiais, para "mais veículos e mais 
alguns promotores" para lidar com a 
violência que é produto do "confronto 
entre gangues de narcotraficantes".

O ministro afirmou que Lacalle 
Pou apoiou seu plano, que não de-
talhou. No fim de abril, Montevidéu 
viveu um de seus episódios mais 
macabros. Primeiro um torso, depois 
uma cabeça e então as extremidades, 
todos da mesma pessoa, apareceram 
em diferentes partes da cidade em 
pouco mais de uma semana.

A situação no país se agravou na úl-
tima semana e meia, período em que 
foram encontrados 14 corpos. Os qua-

Thalissa tinha 27 anos

Uruguai quer conter onda de violência 
'narco' sem precedentes
 

antes mesmo de 2014. As víti-
mas apresentaram à comissão 
prints de aplicativos de men-
sagens, e acusam os professo-
res de apresentarem compor-
tamento abusivo de maneira 
constante com as estudantes.

"Você é linda. Quero te pegar 
no colo. Você é toda especial". 
"Gostaria de ter você nos meus 
braços". "Deixa eu te ver e te pe-
gar no colo". É o teor das men-
sagens divulgadas pelo G1 e que 
teriam sido enviadas às alunas. 
Uma ex-estudante contou que 
um dos professores acusados 
tinha o costume de abraçá-la.

tro últimos, entre terça e quarta-feiras, 
no bairro de Peñarol, na capital.

Três dos cadáveres estavam car-
bonizados, e um deles também foi 
desmembrado, um nível de violência 
desconhecido no Uruguai.

Para a oposição, Heber "não está à 
altura", criticou o senador Enrique Ru-
bio, da Frente Ampla, em entrevista a 
uma emissora local.

Aumento de homicídios
O sociólogo e pesquisador Leo-

nardo Mendiondo estimou que as 
medidas de fortalecimento da polícia 
e o aumento do patrulhamento não 
servirão para coibir o crime de tráfico 
de drogas.

— Isso não se resolve com mais 
polícia e mais viaturas, mas sim com 
uma maior compreensão dos crimes, 
pela investigação das modalidades 
dos delitos. Mais mão pesada e mais 
repressão não vão nos ajudar a sair de 
onde estamos — disse à AFP.

Para Mendiondo, o problema 
não é novo, mas vem esprei-
tando há décadas, ainda que o 
número de mortes violentas no 
país tenha sofrido um aumento 
sustentado nos últimos anos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSComemoração

m comemo-
ração ao 34ª 
aniversário 
da cidade, a 
prefeitura de 
Parauapebas 
(PA), maior 
arrecadadora 
de Compen-
sação Finan-
ceira pela 
Exploração 

de Recursos Minerais (CFEM) 
do país, celebrou a organização 
do "maior churrasco do mundo", 
com 1.200 costelões de boi so-
mando 20 toneladas de carne. 
Apesar do município afirmar que 
os gastos foram feitos por uma 
rede de supermercados da cida-
de, o Ministério Público investi-
ga a realização da festa, que teria 
custado R$338 mil.

Na última terça (10), a cidade 
comemorou seus 34 anos, e as 
redes sociais foram tomadas por 
imagens do que se pretendia ser 
o maior churrasco do mundo. O 

recorde, porém, não foi oficial-
mente registrado pelo Guiness 
Book. Mas isso não impediu a fes-
ta, organizada pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Parauape-
bas (Siproduz), e com direito à 
participação do prefeito Darci 
Lermen (MDB), gaúcho e aman-
te de churrasco, que está à frente 
da prefeitura pela quarta vez. Em 
março, ele e seu vice foram cassa-
dos pela justiça eleitoral, por cau-
sa da acusação de arrecadação 
de R$1,6 milhão indevidamente. 
Ainda cabe recurso no processo.

A prefeitura divulgou que 
o mega churrasco foi bancado 
pelo Atacadão Macre, rede de 
supermercados da cidade, a um 
custo de R$338 mil, e o Siproduz 
garantiu a legalidade do evento, 
com inspeção da Vigilância Sa-
nitária. No seu instagram, Ler-
men fez postagens celebrando 
a festa. Em um dos vídeos ele 
escreveu que "Por aqui, eu e os 
gaúchos estamos animados para 
o grande dia do maior churrasco 

E
O "maior churrasco do mundo" em Paraupebas

20 toneladas de carne: Cidade 
do Pará celebra aniversário com 
'maior churrasco do mundo'

OAB reúne denúncias de assédio sexual 
em colégio da Aeronáutica no Rio

Thalissa tinha 27 anos

do mundo em comemoração 
ao aniversário de Paraupebas. 
Nesta quinta, ele postou, nos 
stories, imagens da festa sendo 
divulgada até na mídia interna-
cional, no canal "Euronews".

O evento, no entanto, moti-
vou o 4º promotor de Justiça 
de Parauapebas, Mauro Gui-
lherme Messias dos Santos, a 
instaurar uma notícia de fato 
para levantar informações so-
bre supostos gastos do muni-
cípio “com o 34º Aniversário 
de Parauapebas (PA), no que se 

refere a realização de churrasco 
com 20 mil quilos de carne”.

As comemorações do ani-
versário da cidade não ficaram 
restritas ao churrasco. Houve 
também atendimento social 
promovido pela prefeitura e 
até show da dupla sertaneja 
Maiara e Maraísa.

Maior arrecadadora de 
royalties da mineração

Localizada no sudeste pa-
raense, na Serra dos Marajás, 
Paraupebas é conhecida pelo 

seu complexo minerador, ex-
plorado pela Vale. Isso faz com 
que a cidade tenha grandes ar-
recadações de CFEM. Segundo 
revelou o projeto "De olho na 
CFEM", Paraupebas arreca-
dou, em 2021, R$2,4 bilhões 
com os royalties, de acordo 
com dados da Agência Nacio-
nal de Mineração (ANM). Ain-
da assim, o município sofre 
com problemas sociais, como 
mortalidade infantil, falta de 
esgotamento sanitário e bai-
xos índices de educação.

Foto: Divulgação
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Movimentos sociais protes-
taram contra a derrubada de um 
memorial – inaugurado na última 
semana na Favela do Jacarezi-
nho, na Zona Norte do Rio – em 
memória aos 28 mortos em uma 
operação da Polícia Civil no ano 
passado. Na tarde desta quarta-
-feira, agentes da 25ª DP (Enge-
nho Novo) e da Coordenadoria de 
Recursos Especiais (Core) usaram 
picaretas e um veículo blindado 
para pôr abaixo a estrutura ergui-
da por entidades como o LabJa-
ca e o Instituto de Defesa a Ação 
Negra. Em nota conjunta, insti-
tuições como Associação Juízes 
para a Democracia (ADJ), Casa 
Fluminense, Instituto Marielle 
Franco, Voz das Comunidades, 
Federação de Favelas do Rio, 
Observatório Cidade Integrada e 
Centro de Estudos de Segurança 
e Cidadania (CESeC) criticaram 
a ação policial e destacaram que 
receberam “com surpresa” a der-
rubada. Elas deverão acionar a 
Polícia Civil na Justiça.

De acordo com trecho do 
comunicado, “o memorial foi 
uma ação concreta para lem-
brar as 28 vidas perdidas du-
rante a chacina, sejam elas de 
civis ou policiais, vítimas da 
política de violência que os go-
vernos do estado do Rio vêm 
aplicando contra a população 
de favela, em sua maioria com-
posta por pessoas negras”. Ain-
da de acordo com o documen-
to, “a violência não pode ser o 
único caminho para o estado se 
fazer presente nas favelas”.

A arma do sargento da Mari-
nha Raphael da Silva Celestino, 
de 39 anos, não foi encontra-
da junto ao corpo do militar, 
encontrado amarrado dentro 
do porta-malas do carro dele, 
no bairro de Tribobó, na Re-
gião Metropolitana do Rio, na 
manhã desta quarta-feira, dia 
11. De acordo com agentes da 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSG), nenhuma linha de 
investigação para o crime é des-
cartada até o momento. Ele será 
enterrado nesta tarde, no Cemi-
tério Memorial Parque Nycte-
roy, no mesmo município.

Nas redes sociais, familiares 
de Raphael lamentaram a morte 
do militar: “Não terei mais o seu 
bom dia, nossas conversas diver-
tidas e desabafos. Você foi amado 
pela sua família, e sempre será”, 
escreveu uma prima de Raphael 
em seu perfil no facebook. “Hoje 
acordei com a esperança de ser 
um pesadelo. Infelizmente, não 
é”, publicou uma amiga.

Thalissa tinha 27 anos

Arma de sargento assassinado em São Gonçalo 
não foi encontrada na cena do crime

O advogado de várias das víti-
mas Joel Luiz Costa, que morou 
na comunidade, destacou que 
“não basta banalizar o derrama-
mento de sangue, eles ainda tri-
pudiam da nossa resistência”.

Segundo a Federação das As-
sociações de Favelas do Rio (Fa-
ferj), “não existe apologia a nada, 
pois há liberdade de expressão”. 
Ainda de acordo com a institui-
ção, “os 28 mortos na chacina no 
Jacarezinho, sequer foram julga-
dos ou condenados. Apenas exe-
cutados com aval do estado”.

Nesta quinta-feira, o Portal 
dos Procurados do Disque-De-
núncia divulgou um cartaz a 
fim de obter informações que 
possam levar à identificação 
e prisão dos envolvidos no 
crime. De acordo com a Polí-
cia Militar, agentes do 7º BPM 
(São Gonçalo) foram acionados 
e encontraram Raphael no por-
ta-malas de um carro do mode-
lo Fiat Mobi, com mãos e pés 
amarrados e marcas de tiros, 
na Rua Expedicionário Clóvis 
da Cunha Paz e Castro.

Após o isolamento, a área 
passou por perícia de agentes 
da DHNSG e então o corpo foi 
encaminhado ao Instituto Mé-
dico-Legal (IML). Com a morte 
do de Raphael, sobe para 19 o 
número de agentes de segu-
rança mortos em ações violen-
tas no Estado do Rio de Janei-
ro. 12 eram da Polícia Militar, 
dois da Polícia Civil, um da 
Polícia Penal/SEAP, um do De-
gase, dois da Marinha do Brasil 
e um Guarda Municipal.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCrime

ma quadri-
lha de este-
l i o n a t á r i o s 
de Balneário 
C a m b o r i ú , 
no litoral de 
Santa Catari-
na, foi presa 
no Leblon, 
na Zona Sul 
do Rio, na 
madr ugada 

desta quinta-feira, dia 12. Os 
dois homens e as duas mulhe-
res foram surpreendidos ao 
tentar comprar joias em uma 
loja do bairro com recursos ob-
tidos por meio de golpes apli-
cados pela deep web — sites e 
servidores da internet que não 
aparecem nas ferramentas de 
buscas: após adquirirem dados 
bancários das vítimas, geravam 
links falsos de pagamentos em 
cartões de crédito e transfe-
riam altas quantias para con-
tas correntes de “laranjas”. De 
acordo com as investigações, 
os prejuízos com os golpes pas-
sam de R$ 1 milhão.

Segundo a delegada Daniela 
Terra, titular da 14ª DP (Leblon), 
com os valores do golpe, o gru-
po ainda realizava compras de 
bens de luxo, como joias, para 
revender. Foram identificados 
dois apartamentos na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste da cidade, 
onde eles estavam hospedados, 
e ainda apreendidos com ele um 
carro Audi Q3, dez celulares, R$ 
4 mil em espécie, uma pistola 
com a numeração raspada, dois 
carregadores, além de munição.

O inquérito aponta que 
Diego Luís Pereyra Ferreira, 
Willian Teixeira Chicorsky, 
Fernanda Natalina dos Santos 
Lima e Angélica de Jesus Alber-
cht se beneficiavam dos valo-
res obtidos com os golpes e os-
tentavam uma rotina de luxo, 
com uso de carros e motos im-
portadas, lanchas e jetski.

— Com a evolução da tecno-
logia e a disseminação dos ban-
cos digitais, as quadrilhas se 
especializaram na aplicação de 
golpes, sobretudo no ambiente 
da deep web, a parte da inter-

U
Na foto, Fernanda Natalina dos Santos Lima (à esquerda) e Angélica de Jesus Albercht

Estelionatários que deram 
golpe de R$ 1 milhão em vários 
estados são presos no Rio

Entidades criticam derrubada de monumento a 28 mortos em operação 
policial no Jacarezinho; organizações avaliam recorrer à Justiça

Thalissa tinha 27 anos

net que fica oculta do grande 
público. Para evitar esses cri-
mes, é preciso que essas ins-
tituições financeiras invistam 
em segurança e os clientes 
redobrem a atenção e também 
não comprem produtos de 
procedência duvidosa — expli-
ca a delegada Daniela Terra.

Na delegacia, os bandidos 
ofereceram R$ 150 mil aos 
policiais para serem libera-
dos. Eles foram autuados em 
flagrante por estelionato, as-
sociação criminosa, corrup-
ção ativa e posse de arma de 
fogo de uso restrito.

Foto: Reprodução

Integrantes de uma quadrilha de estelionatários de Balneário Camboriú
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manhã des-
ta quinta-
-feira (12) foi 
de home-
nagem para 
as mães dos 
p a c i e n t e s 
a t e n d i d o s 
pelo CER IV 
- Centro Es-
pecializado 

em Reabilitação, da Prefeitura 
de Duque de Caxias.

A Secretaria Municipal de 
Saúde, em parceria com a 
Fundec, promoveu um Dia de 
Beleza, oferecendo gratuita-
mente serviços de manicure, 
design de sobrancelhas, cabe-
leireiro, entre outros.

Elidiane Oliveira, moradora 
da Figueira, era uma das mães 
presentes a homenagem. Ela é 
mãe da pequena Ester, de um 
ano de idade. Ela tem síndro-
me de down e, desde os dois 

A
meses, faz tratamento no CER 
IV. “Aqui, encontrei profissio-
nais competentes, verdadei-
ros anjos, que acolheram a 
minha filha com todo amor. 
A Ester está evoluindo muito 
e não há presente maior para 
uma mãe que ver sua filha 
sendo bem tratada. E estou 
mais feliz ainda com essa lin-
da homenagem que estamos 
recebendo hoje. Está tudo 
muito lindo!”, disse a emocio-
nada Elidiane.

Ao se dirigir às mães pre-
sentes, a diretora do CER IV, 
Daniele de Almeida, agrade-
ceu a confiança de todas as 
famílias nos serviços pres-
tados e nos profissionais 
da unidade. “Hoje, estamos 
comemorando o dia dessas 
mães tão especiais que têm 
essa grande força de lutar 
pelos seus filhos, de tratar 
com tanto amor e carinho, e 

Ao se dirigir às mães presentes, a diretora do CER IV, Daniele de Almeida, agradeceu a confiança de todas as famílias
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CER IV e Fundec promovem 
dia da beleza em homenagem 
ao dia das mães em 
Duque de Caxias

que estão aqui todos os dias 
com a gente, formando essa 
grande família. Eu só tenho 
que parabenizar e agrade-
cer a Deus pelo CER IV, que 
presta um grande serviço 
aos pacientes e às suas famí-
lias”, destacou.

CER IV
O CER IV é uma unidade 

municipal de saúde especia-
lizada que oferece tratamen-
tos gratuitos nas áreas de Fi-
sioterapia, Fonoaudiologia, 

Terapia Ocupacional, Psico-
logia, Ortoptista, Nutrição, 
Assistente Social, Neurolo-
gia, Neuropediatria, Oftalmo-
logia, Otorrinolaringologia, 
Urologia, Psiquiatria, Clínica 
Geral e Ortopedia, além do 
Polo de Ostomizados.

O Centro funciona de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 17h, 
e aos sábados, das 7h às 12h. 
A unidade fica na Avenida Re-
pública do Paraguai, s/ nº, no 
Sarapuí, ao lado da Escola do 
Futuro, em Duque de Caxias.

Para marcar o Dia do Guia de 
Turismo, comemorado em 10 de 
maio, a Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo de Duque de 
Caxias (SMCT) lançou o projeto 
“Famtour”, voltado para guias de 
turismo do município.

O projeto, que conta com 
apoio de organizações parceiras, 
tem como objetivo promover 
o turismo em Duque de Caxias 
por meio de visitas técnicas aos 
principais atrativos do municí-
pio, a fim de que os guias de tu-
rismo possam conhecer e divul-
gar os espaços e equipamentos 
turísticos da cidade.

A primeira edição do Famtour 
acontece na sexta-feira, 20/05, e as 
vagas são limitadas. A inscrição é 
gratuita e deve ser feita até o dia 16 
de maio, acessando o formulário 
pelo link: https://smct.duquede-
caxias.rj.gov.br/famtour.html

Para participar do Iº Fam-
tour, o guia de turismo deverá 
preencher o formulário, ane-
xando os documentos solici-
tados. A SMCT informa que as 
vagas serão preenchidas levan-
do em conta os seguintes crité-
rios de prioridade:

1 - Guias de turismo mo-
radores de Duque de Caxias 
(Deverá anexar comprovante 
de residência)

2 - Guias de turismo moradores 
de municípios participantes da 
Instância de Governança Regio-
nal Baixada Verde (Deverá anexar 
comprovante de residência)

3 - Que tenha atuação no muni-
cípio de Duque de Caxias.

4 - Sorteio.
Caso seja contemplado, o par-

ticipante inscrito para o Iº Fam-
tour, receberá e-mail de confir-
mação, com o roteiro das visitas.

Mais informações podem ser 
solicitadas, através do e-mail: se-
cretaria.turismo.dc@gmail.com

Artesãos de Japeri participa-
ram, na manhã desta quarta-feira 
(11), do cadastramento e recadas-
tramento da Carteira Nacional do 
Artesão, por meio do Programa 
de Artesanato do Estado do Rio 
de Janeiro. O evento contou com 
a participação do Subsecretário 
de Turismo, Gerciano de Lima, 
que falou da importância do do-
cumento que garante participa-
ções em feiras em todo o Brasil e 
descontos em lojas do ramo.

O Subsecretário lembrou a 
importância destes profissio-
nais para o setor do turismo, 
uma vez que levam sua arte e 
o nome da sua cidade por onde 
passar. “Acho que o artesão deve 
observar os pontos turísticos da 
sua região e usar como inspira-
ção”, disse Gerciano, ao lado do 
secretário de Esporte, Marcelo 
Roberto, mais conhecido como 
Marcelo Capoeira. Quem tam-
bém prestigiou o evento foi o ve-
reador José Carlos, o JC.

O cadastro foi realizado na 
Academia da Saúde em parce-
ria com a Secretaria Munici-
pal de Esportes, que já emitiu 
mais de 100 carteiras. Para 

obter o benefício é preciso ter 
cadastro no portal do Governo 
Federal e não pode ser aposen-
tado por invalidez ou ser bene-
ficiário do LOAS ou BPC.  

Quem não compareceu pode 
acessar o site www.programa-
deartesanato.rj.gov.br e seguir o 
passo a passo.  É necessário pre-
encher os dados pessoais e ainda 
fazer um vídeo realizando o tra-
balho entre outras coisas.

Descontos
Crocheteira desde os 9 anos 

de idade, Antônia de Lima Araú-
jo, 42 anos, aproveitou a presen-
ça da equipe do Programa de 
Artesanato para se recadastrar. 
“Eu acho ótimo este cartão. Com 
ele nós conseguimos bons des-
contos para comprar os produ-
tos, como linha de crochê. Vale a 
pena se cadastrar”, disse. 

Quem também aproveitou 
a ação foi a artesã Regina Ma-
ria Silva, de 67 anos. Ela traba-
lha com materiais recicláveis. 
“Meu negócio é transformar o 
que para muitos não tem valor. 
Faço porta jóias e porta trecos 
com cones”, contou.

SMCT lança o Projeto Famtour para 
guias de turismo de Duque de Caxias

Artesãos de Japeri se cadastram 
em Programa de Artesanato

Serviço:
“PROJETO FAMTOUR - 1ª EDI-

ÇÃO”
Público-alvo: Guias de Turismo 

de Duque de Caxias
Inscrição gratuita: Data limite 

até 16 de maio
Data do evento: Sexta-Feira, 20 

de maio
Link para inscrição: https://

smct.duquedecaxias.rj.gov.br/fam-
tour.html

Vagas limitadas. Mais informa-
ções podem ser solicitadas, através 
do e-mail: secretaria.turismo.dc@
gmail.com

Realização: Secretaria Munici-
pal de Cultura e Turismo de Duque 
de Caxias (SMCT)

Foto: Divulgação

A primeira edição do Famtour acontece na sexta-feira, 20/05
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uem quiser 
aprender um 
pouco sobre 
o mais antigo 
ritmo afro-bra-
sileiro e como 
participar ati-
vamente deste 
batuque, não 
deve perder a 

Oficina de Baques de Maracatu 
e Rebates de Coco Pernambu-
cano, que será ministrada neste 
sábado, dia 14, na Casa de Cul-
tura Bento Costa Jr, pelo músico 
Emerson Santana, a convite do 
Núcleo de Estudos de Percussão.

Os interessados devem fa-
zer suas inscrições pelo telefone 
2764-1768 ou diretamente no lo-
cal, no dia da Oficina, que será rea-
lizada das 13h30 às 17h30. O valor 
do investimento será de R$ 50.

A vivência tem objetivo de di-
fundir a percussão afro-brasilei-
ra, em especial o Maracatu Nação 
de Baque Virado, enaltecer parte 
do patrimônio cultural imaterial 
brasileiro, valorizar as manifes-
tações tradicionais e aproximar 
a comunidade ao Maracatu. Para 
garantir o ressoar dos tambores, 
os instrumentos que serão uti-
lizados são Caixa, Alfaia, Agogô, 
Agbê, Ganzá e Timbal. Os dez 

Q
A oficina será ministrada pelo músico Emerson Santana

Foto:  Divulgação

A bebê Helena no colo da mãe

Sábado é dia de Oficina de 
Maracatu na Casa de Cultura

primeiros inscritos terão instru-
mentos disponíveis.

INSTRUTOR – Emerson San-
tana, percussionista e luthier 
de instrumentos de percussão, 
fundador do “Baque Rebate das 
Montanhas”, grupo percussivo 
no Sana, é natural de Olinda, ci-

dade onde brincou e aprendeu 
com grandes mestres de Maraca-
tu e das manifestações tradicio-
nais pernambucanas.

SERVIÇO
Oficina de Baques de Maracatu 

e Rebates de Coco Pernambucano

Dia: 14 de maio
Horário: 13h30 às 17h30
Local: Casa de Cultura Bento 

Costa Jr
Endereço Rua Bento Costa Jú-

nior, 70 – Centro
Telefone (22) 2764-1768
Valor Atividade: R$ 50,00

* Instrumentos disponí-
veis para os dez primeiros 
inscritos

Realização: N.E.P Núcleo de 
Estudos de Percussão e Baque 
Rebate das Montanhas

Apoio: Fundação Rio das Os-
tras de Cultura

Culturando 
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ictor Hugo 
foi só mais 
um jovem 
utilizado por 
Paulo Sousa 
no Flamen-
go que deu 
retorno qua-
se que de 
imediato. O 
trabalho do 

técnico tem como ponto alto até 
agora uma atenção maior aos ta-
lentos da base.

Antes do meia de 18 anos, 
o português promoveu um 
melhor aproveitamento do 
goleiro Hugo, do volante João 
Gomes, do atacante Lázaro e 
do meia Matheus França.

Em seguida, em nova leva 
oriunda do sub-20, deu minu-
tos a jovens como os zagueiros 
Cleiton e Iago, os laterais Wes-
ley e Marcos Paulo e os volan-
tes Igor Jesus e Daniel Cabral, 
além do atacante Peterson.

João Gomes é o maior símbolo 

V
deste trabalho. Atuou em 25 das 
27 partidas, 17 delas como titular. 
Em seguida, vem Lázaro, com 22 
jogos, 11 como titular. O terceiro 
colocado é Hugo, com 19 jogos 
titular. Para completar, vem Ma-
theuzinho, com 15 partidas, em 
10 jogando de início.

Victor Hugo entrou nos dois 
jogos contra o Altos pela Copa 
do Brasil e atuou por 10 minutos 
diante do Talleres, na Libertado-
res. O maior aproveitamento se 
deve à dificuldade de reposição 
na função de meia, em que o Fla-
mengo depende de Arrascaeta e 
Éverton Ribeiro. Sem Matheus 
França, que fraturou a fíbula, Vic-
tor Hugo pediu passagem.

Desde as primeiras conversas 
com o Fla, Sousa deixou claro 
que gosta de conhecer e trabalhar 
com jovens. O técnico é amigo de 
analistas de mercado e observa-
dores de clubes europeus que o 
ajudam a se manter informado 
sobre as novidades no universo 
das categorias de base.

Victor Hugo foi só mais um jovem utilizado por Paulo Sousa no Flamengo que deu retorno quase que de imediato

Aproveitamento da base do Flamengo 
é ponto alto do trabalho de 
Paulo Sousa; veja joias lançadas

Assim que chegou ao clube, 
Paulo Sousa chamou os auxilia-
res Manuel Cordeiro e Victor Sán-
chez e promoveu reunião com o 
gerente de futebol Fabinho Sol-
dado, o gerente técnico Juan, o 
gerente de transição Carlos Noval 
e o gerente da base Luís Carlos. O 
objetivo era saber mais a respeito 
da estrutura da base, metodolo-
gias, processos e modelos de trei-
namento. E, claro, o que poderia 
ser aprimorado, como introduzir 
mais exercícios nos treinos que 
refletissem nos jogos.

Nesse contexto, chamou mui-
to a atenção a preocupação com 

o lado mental. Para o português, 
os atletas da base precisam tra-
balhar forte este quesito desde 
cedo, para aguentarem a pressão 
psicológica dentro e fora de cam-
po. Sousa não pediu a contrata-
ção de um psicólogo e tem feito 
às vezes deste profissional, com 
um mapeamento do material hu-
mano à disposição.

Ainda na Europa, Paulo Sou-
sa pegou dados sobre atletas 
do clube. Nos treinos da pré-
-temporada, pôde ver muitos 
deles de perto, quando estavam 
sob comando de Fábio Matias. 
Acompanhou os jogos-treino 

no CT e as duas primeiras parti-
das do Estadual in loco. As ob-
servações renderam a promo-
ção de Matheus França, Cleiton 
e Noga. Entre idas e vindas do 
sub-20, Lázaro também foi efe-
tivado no elenco principal.

Dentre os que já treinavam 
com Sousa, quem mais o encan-
tou foi João Gomes, que estava 
decidido a sair. Com a alegação 
de que seria importante para o es-
quema de jogo, convenceu o vo-
lante a ficar. Hoje, Gomes ganha 
espaço e foi preterido em relação 
a Andreas Pereira, que ainda não 
tem a compra assinada.

No comando do Flamengo 
desde fevereiro deste ano, o téc-
nico português Paulo Sousa acu-
mula 25 escalações e um dado 
curioso: entre um jogo e outro, 
o treinador jamais repetiu a rela-
ção de 11 jogadores.

A única vez em que o plan-
tel inicial se repetiu, mas com 
um intervalo de uma partida, 
foi contra o Vasco, na semifinal 
do Campeonato Carioca, quan-
do Sousa usou o mesmo time 
que começou a partida contra o 
próprio cruz-maltino, dez dias 
antes. Entre os dois duelos, a 
equipe enfrentou o Bangu.

A quantidade de jogadores 
afastados por lesões colabora 
para a mudança de peças de 
Paulo Sousa. Além do goleiro 
Santos, outro arqueiro lesio-
nado é Diego Alves. Na defe-
sa, são Filipe Luís, Fabrício 
Bruno e Gustavo Henrique. 
No meio, Matheus França, e, 
no ataque, Vitinho.

O retorno das lesões também 
mexeu com a escalação. Um 

exemplo é o último jogo, em que 
Rodrigo Caio voltou após cinco 
meses de tratamento.

Após a passagem vitoriosa 
do conterrâneo Jorge Jesus 
— em que conquistou o Brasi-
leirão, a Libertadores, a Super-
copa do Brasil, Recopa Sul-A-
mericana e o Estadual — antes 
da chegada de Paulo Sousa ao 
Flamengo, o rubro-negro viu 
passarem pela Gávea o espa-
nhol Domènec Torrent, Rogé-
rio Ceni e Renato Gaúcho.

Paulo Sousa, sem repetir 
escalações, amargou o vice 
do Estadual, contra o Flu-

Integrantes de um grupo de opo-
sição do Vasco protocolaram, nesta 
quinta-feira, uma representação na 
secretaria de São Januário questio-
nando pontos do contrato do em-
préstimo-ponte de R$ 70 milhões da 
777 Partners, aprovado pelo Conselho 
Deliberativo em 24 de fevereiro.

O documento questiona pon-
tos como a data da assinatura e 
as garantias do empréstimo. Eles 
alegam falta de transparência e 
apontam dados que teriam sido 
omitidos pela diretoria.

- O contrato é revelador. Expõe 
com clareza solar, não só a falta de 
transparência com que o assunto 
tem sido conduzido, mas, sobretu-
do, uma série de prováveis inverda-
des e violações estatutárias e legais 
que colocam o CRVG sob risco de 
dano financeiro e institucional gra-
ve - diz trecho do ofício.

O documento é endereçado ao 
presidente do Conselho Deliberativo, 
Carlos Fonseca, com cópia para o pre-
sidente do clube, Jorge Salgado. A di-
retoria administrativa vai encaminhar 
as respostas cabíveis a Fonseca.

A reportagem também pediu a 

posição da diretoria do Vasco sobre 
os principais questionamentos do 
ofício. O clube enviou respostas, 
que podem ser lidas abaixo, assim 
como as questões levantadas pelos 
integrantes da oposição.

Principais questionamentos 
dos opositores

Segundo a oposição, o contrato de 
empréstimo já estava assinado (16/2) 
antes da reunião do Conselho Delibe-
rativo (24/2)

Segundo a oposição, a opção de 
compra dos jogadores está aplicada 
à 777 Partners e não ao Genoa, como 
o vice jurídico Zeca Bulhões explicou 
na reunião do Conselho Deliberativo 
em 24/2. O que seria uma violação das 
normas da Fifa.

Seriam quase 70 jogadores dados 
em garantia, e não apenas quatro (há 
uma lista no contrato).

O contrato de empréstimo vem 
adicionado da expressão "Dação em 
pagamento". Segundo a oposição, o 
clube pode estar oferecendo as quotas 
parciais da futura SAF, os jogadores ou 
qualquer outra coisa em pagamento 
em caso de vencimento da obrigação.

Em 25 partidas à frente do Flamengo, Paulo Sousa 
nunca repetiu escalação entre um jogo e outro

Opositores protocolam ofício e 
veem "inverdades" em contrato de 
empréstimo da 777; Vasco responde

minense, e na Supercopa, 
diante do Atlético-MG. No 
Brasileirão, é o pior começo 
do clube na competição em 
sete anos — com apenas uma 
vitória em cinco rodadas, na 
14ª colocação —, além de não 
ter sobrado diante do Altos-
-PI na Copa do Brasil. Contra 
o time da Série C, o Flamen-
go precisou virar o placar no 
jogo de ida (após um gol de 
bicicleta do time piauiense) 
e, na volta, atuou com pouca 
criatividade, mas o suficien-
te para se classificar às oita-
vas de final.

Foto: Divulgação

Português Paulo Sousa está no comando do Flamengo desde fevereiro deste ano


