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Um levantamento da Associação Brasi-
leira das Empresas de Serviços de Petró-
leo aponta que a indústria de petróleo e 
gás deve investir R$ 102 bilhões ao ano 
em exploração e produção até o ano de 
2025 no Brasil.

A expectativa da AbesPetro é de que 
sejam abertas 500 mil novas vagas na ati-
vidade de exploração e produção de pe-
tróleo e gás nos próximos três anos.

Em entrevista à CNN Rádio, o diretor-
-executivo da Associação, Telmo Ghiorzi, 
explicou que foi anunciado um investi-
mento de US$ 156 bilhões contratado até 
2030 – que corresponde ao valor anual 
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em reais -, mas que “ainda há um 
potencial ampliado de US$ 415 bi-
lhões”, já que “há reservas que exis-
tem e precisam ser leiloadas.”

“Estamos saindo do vale da crise, 
provocado pela pandemia e outros 
fatores, e temos rampa de evolu-
ção de investimentos e empregos”, 
completou.

O estudo, de acordo com o 
diretor, estima quanto cada in-
vestimento traduz em vagas de 
emprego. “A cada 1 bilhão inves-
tidos, 25 mil novos empregos 
são gerados, isso é feito por um 
cálculo econômico.”

Telmo afirmou que essas va-
gas são de engenheiros, técnicos e 
pesquisadores “bem qualificados e 
bem remunerados”, que chegam a 
ganhar de 4 a 5 vezes mais do que o 
salário médio do Brasil, justamente 
pelo nível de formação.

“Esses profissionais têm qualifi-

cação para desenvolver produtos 
e tecnologias nesse setor, por isso 
acaba gerando também muitos 
empregos indiretos e induzidos.”

O especialista ainda lamentou 
que o Brasil “exporta cérebros” para 

grandes empresas internacionais, e 
não consegue reter esses profissio-
nais nas companhias do país.

Ele avalia que este é um de-
safio importante para ser reme-
diado no futuro.

Indústria  de petróleo e gás prevê investimento 
de R$ 100 bi e geração de 500 mil vagas

A expectativa da 
AbesPetro é de 
que sejam abertas 
500 mil novas vagas 

Plataforma de exploração de petróleo na Baía Plataforma de exploração de petróleo na Baía 
de Guanabara, no Brasilde Guanabara, no Brasil

Mesmo o Ibovespa sendo 
o principal índice da B3 e as 
ações que o compõe serem as 
maiores, mais líquidas e re-
levantes do Brasil, não são só 
nestes ativos que estão as boas 
oportunidades de lucro. Mui-
tos especialistas enxergam 
boas oportunidades fora dos 
92 papéis de 89 empresas que 
fazem parte do índice.

Um exemplo disso é Raphael 
Maia, CIO da Organon Capital, e 
Rafael Maisonnave, sócio e ges-
tor de portfólio na Tarpon Capi-

tal. Para eles, as small caps (em-
presas menores, menos líquidas 
e conhecidas pelo mercado) são 
uma ótima forma de consegui-
rem bons retornos.

Segundo Maia e Maisonnave, 
as ações dessas companhias po-
dem apresentar bons resultados 
e valorização mesmo com um 
cenário macro mais conturba-
do, como o atual. Neste cenário, 
os dois pontuam que seus fun-
dos estão com pouco caixa no 
momento, pois estão aprovei-
tando a realização recente.

As ações de fora do Ibovespa que são boas 
oportunidades de investimento, segundo 
gestores da Tarpon e da Organon

“As empresas estavam bara-
tas e agora estão mais ainda. Es-
tamos em um momento muito 
bom, estou com um caixa muito 
baixo e é provável que vamos ter 
retornos relevantes no futuro”, 
disse o sócio da Tarpon no episó-
dio 156 do Stock Pickers.

“Claro que ainda há incerte-
zas, mas é neste momento em 
que conseguimos bons preços”, 
concorda Maia, ressaltando que 
a Organon também está usando 
seu caixa disponível.

Teses da Organon e da Tarpon
Uma ação presente na car-

teira dos dois fundos é a Tegma 
(TGMA3), empresa de gestão e 
logística de veículos. Segundo 
Maia e Maisonnave, a empresa 

é cíclica e está no pior momen-
to do ciclo. Então, eles veem ela 
como descontada e com uma 
boa avenida de crescimento no 
futuro.

“É difícil saber o melhor ti-
ming, mas o preço que pagamos 
é muito baixo”, diz Maia, da Or-
ganon. “Está muito descontada 
e paga bons dividendos”, ressalta 
Maisonnave, da Tarpon.

Outra empresa que faz parte do 
portfólio da Organon é a Multilaser 
(MLAS3). Segundo Maia, a empre-
sa estava cara em seu IPO, mas de-
pois da queda de mais de 60% des-
de então, o papel ficou atraente.

“É uma posição pequena, es-
tamos investidos há 5 meses. 
Vemos uma margem de segu-

rança e ela tem uma capaci-
dade de se reinventar. Ainda 
estamos tentando entender o 
melhor a empresa para deci-
dir se aumentamos a posição”, 
afirmou o CIO da Organon.

Na Tarpon, Maisonnave res-
saltou no Stock Pickers suas 
posições em Lavvi (LAVV3), 
Wilson Sons (PORT3) e Kepler 
Weber (KEPL3). Segundo ele, 
essas são empresas de grande 
porte e consolidadas em seus 
setores, mas ainda não entra-
ram no radar dos investidores.



3GERAL

WWW.JORNALPOVO.COM.BR

Quinta-Feira 04 de agosto de 2022

MEDO DA VIOLÊNCIA FAZ CÂMARA 
DO RIO LIBERAR CARROS BLINDADOS 
para todos os vereadores que desejarem

Entregador pede localização 
da vítima e, com 4 últimos 
números do celular, 
confirma entrega no 
app que não é feita

O presidente da Câmara dos Ve-
readores do Rio, Carlo Caiado (sem 
partido), decidiu nesta quarta-feira 
(3) autorizar o aluguel de carros blin-
dados para todos os parlamentares 
que desejarem. A decisão foi tomada 
depois de pelo menos cinco episó-
dios de violência ocorridos nos últi-
mos meses com integrantes da casa: 
Rosa Fernandes (PSC), Luciano Vieira 
(Avante), Verônica Costa (PL), Vitor 
Hugo (MDB) e Ulisses Marins (Re-
publicanos). O GLOBO apurou que 
existe uma orientação recente da che-
fia da segurança da Câmara para que 
todos os integrantes da mesa diretora 
façam uso do benefício.

— A gente tem que preservar a 
vida dos vereadores. Veja o que 
aconteceu com a nossa amiga Ma-
rielle Franco. Talvez, se ela estivesse 
em um carro blindado poderia ter 
sobrevivido. Nos casos do Luciano 
Vieira e da Verônica atiraram nas ja-
nelas, na altura da cabeça. Não pare-
ce ter sido uma simples tentativa de 
assalto — justificou Caiado.

O presidente da Câmara acrescen-
tou que tem recebido também diver-
sos ofícios em que colegas relatam 
ameaças. A lista inclui, entre outros, 
Chico Alencar (PSOL), que é o rela-
tor do processo no Conselho de Éti-
ca contra Gabriel Monteiro, além de 
Celso Costa (Republicanos), Tarcísio 
Motta (PSOL), Monica Benício (PSOL) 
e William Siri (PS0L).

Mesmo antes da resolução, 13 
vereadores já tinham autorização 
para usar blindados. Além deles, 
Carlos Bolsonaro (Republicanos) é 
atendido por intermédio da presi-
dência da República, por ser filho 
do presidente Jair Bolsonaro.

No despacho que autorizou a libe-
ração dos carros, Caiado afirma que 
os vereadores no exercício do man-
dato ''em diversos locais da nossa 
cidade, muitas vezes contrariam os 
interesses do crime organizado que 
dominam esses locais'' e que ''cabe a 
esta casa legislativa prover os meios 
para que parlamentares exerçam 
seus mandatos com autonomia, in-
dependência e liberdade''.

O processo que orientou o alu-
guel da frota tem inclusive um pa-
recer da coordenadora de segurança 
da Câmara do Rio, a delegada Izabela 
Santoni. Foi ela quem recomendou, 
por exemplo, que os integrantes da 

Um novo golpe tem vitimado clientes do iFood, 
aplicativo de delivery. Segundo relatos nas redes so-
ciais, o entregador confirma na plataforma a entrega 
de um lanche, sem realizar de verdade, deixando o 
consumidor em prejuízo financeiro.

Em uma publicação que viralizou no início da se-
mana no Twitter, um cliente conta que o entregador 
de sua encomenda afirmou estar perdido, para soli-
citar que fosse enviada, via WhatsApp, a localização 
do destino.

O intuito, no entanto, era obter o número de celu-
lar do cliente e usá-lo para confirmar a entrega junto 
ao iFood. O aplicativo usa como código de verificação 
do serviço os últimos quatro dígitos do celular que o 
cliente cadastrou na plataforma.

Na imagem postada no Twitter, o consumidor 
mostra como foi interpelado pelo golpista, ainda no 
ambiente de chat do iFood: "Oi, boa tarde. Não sou 
daqui. Envia essa tua localização no número *, pois 
fica mais pra encontrar". Sem desconfiar, o cliente fez 
o que foi solicitado, e não recebeu seu lanche.

Nos comentários da postagem, outros consumidores 
relataram já terem passado por situação semelhante.

Procurado, o iFood afirmou que está em conta-
to com o cliente, e que o caso já foi esclarecido. "A 
empresa repudia desvios de conduta, sejam con-
sumidores, estabelecimentos ou entregadores. A 
plataforma também mantém comunicações a fim 
de orientar clientes e parceiros sobre golpes e rei-
tera que possui um time interno especializado e 
dedicado para acompanhamento de atividades 
suspeitas em todo o país".

Golpe
AUTORIZAÇÃO

mesa utilizem carros blindados, 
confirmou Caiado.

— Muitos colegas têm en-
frentado situações difíceis, está 
complicado. É fato que exercer 
o mandato deixa a gente expos-
to. E não temos certeza, nesses 
episódios, o que se tratou de fato 
de uma tentativa de assalto ou 
de um atentado — disse Tânia 
Bastos (Republicanos), vice-pre-
sidente da Câmara.

Para fazer uso do benefício foi 
criada uma nova verba de repre-
sentação. A Câmara do Rio vai 
ressarcir em cerca de R$ 7,5 mil os 
gabinetes. A medida, em princí-
pio, vale por seis meses.

Além dos episódios mais re-
centes, outros incidentes já ocor-
reram com vereadores quando 
se deslocavam pela cidade. Três 
deles morreram no exercício 
do mandato. Além de Marielle 
Franco (PSOL), morta a tiros no 
Estácio quando voltava de uma 
agenda em 2018, outro episódio 
ocorreu anos antes. Em 2004, Dr. 
Monteiro de Castro foi assassina-
do em uma tentativa de assalto 
na Avenida Brasil. Logo depois 
de perder a reeleição em 2018, Al-
berto Salles foi assassinado a tiros 
na Barra da Tijuca.

Em 2017, o vereador Dr. Gil-
berto (Podemos), que é poli-
cial civil, reagiu a tiros em uma 
tentativa de assalto na Avenida 
Brasil quando retornava da Câ-
mara para casa. Um dos homens 
morreu e Gilberto feriu apenas a 
mão, sem gravidade.

Em julho, Veronica Costa (PL), 
que é candidata a deputada fede-
ral, teve o carro atingido por tiros 
também na Avenida Brasil, na 
altura de Fazenda Botafogo. Ela 

voltava de um ato de pré-cam-
panha na Baixada Fluminense e 
acredita que só tenha escapado 
porque seu carro era blindado.

— Uso carro blindado desde 
que Marielle morreu naque-
la situação absurda. Não acho 
que meu caso tenha sido um 
simples assalto. Eram pelo me-
nos oito homens armados que 
cercaram, tentaram abrir as 
portas e atiraram no meu carro 
— disse Verônica.

Segundo ela, outros veículos 
pararam no cerco dos bandidos e 
só o dela, onde estava com moto-
rista e dois assessores, foi alvo:

— Meu carro ainda está em re-
paros. Estou circulando em um 
blindado emprestado por um 
amigo. Se tivesse morrido iam 
falar do caso uns dois meses. De-
pois seria esquecida — disse.

Ela adiantou que por já ter um 
veículo reformado não pretende 
pedir o benefício.

O incidente envolvendo Rosa 
Fernandes, que integra o Conse-
lho de Ética, ocorreu no fim de 
junho. Por causa de ameaças, a 
parlamentar já tinha um blinda-
do cedido pela Câmara do Rio.

O veículo foi atingido a tiros 
em Brás de Pina por integrantes 
de uma moto. Rosa não estava 
no carro. Ela acompanhava 
uma fiscalização da prefeitura 
numa rua próxima.

O primeiro vereador da atual 
legislatura a ser alvo de um ata-
que foi Vitor Hugo. O caso ocor-
reu em março de 2021, quando o 
carro em que estava com o filho, 
que hoje tem oito anos, foi cerca-
do por bandidos em um dos aces-
sos à Linha Amarela, em Pilares. 
Ele estava num blindado próprio.
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MOLON PEDE APOIO

deputado federal Alessandro Molon 
(PSB) usou uma publicação nas redes 
sociais para pedir o apoio da cantora 
Anitta à sua candidatura ao Senado 
pelo Rio. A artista prontamente res-
pondeu seu pedindo e acenando 
um apoio ao pessebista. A movi-
mentação do deputado ocorre em 
meio a uma crise entre o partido 
de Molon e o PT do Rio, que apro-

vou nesta terça-feira uma resolução de retirada do apoio 
para a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo 
do estado, em resposta a insistência de Molon de man-
ter seu nome ao Senado.

O cantor Leo Jaime publicou um vídeo no Twitter de 
apoio a Molon, que foi repostado por Marcelo Rubens 
Paiva. O pessebista respondeu Leo Jaime, e Anitta co-
mentou: "Lança logo essa candidatura, homi". Molon 
perguntou se a cantora apoiaria sua pré-candidatura, e 
ela respondeu: "Te esperando".

A troca de mensagens entre Anitta e Molon ocorreu 
horas após o PT do Rio anunciar a aprovação para re-
tirar o apoio do partido ao nome de Freixo ao Palácio 
Guanabara. A decisão estadual ocorre em meio a pres-
são para que Molon saia da disputa ao Senado em prol 
do petista André Ceciliano. Na última semana, ele ga-
nhou o apoio do presidente nacional do PSB, Carlos 

Anitta declara apoio a Molon, pré-candidato ao Senado no RioAnitta declara apoio a Molon, pré-candidato ao Senado no Rio

Siqueira, para seguir na corrida, compondo com 
Ceciliano duas postulações ao Congresso na cha-
pa de Freixo ao governo do Rio.

Após a decisão do PT, Molon voltou a reafirmar 
que não cogita sair da disputa e a garantir que ja-
mais fez um acordo que impedisse o PSB de ter 
candidatos a governador e a senador e cobrou "bom 
senso" do PT. “Nossa pré-candidatura já tem o apoio 
de quatro partidos – PSB, PSOL, Rede e Cidadania. 
Mais uma vez reafirmo: não fiz e não participei de 
qualquer acordo para ceder ao PT a vaga para o Se-
nado. Temos o dever de derrotar o bolsonarismo no 
Rio. Isso é o mais importante e é em torno disso que 
a unidade do campo democrático deve ser constru-
ída. Não podemos repetir os erros do passado. O 

momento gravíssimo que o Rio de Janeiro enfrenta 
exige bom senso e responsabilidade.”

Uma ala do PT liderada pelo vice-presidente 
nacional do partido, Washington Quaquá, vai 
levar à votação da direção nacional, nesta quar-
ta-feira, a proposta de uma aliança formal em 
torno da candidatura de Rodrigo Neves (PDT). 
Composta por 21 membros e presidida pela de-
putada federal Gleisi Hoffmann, caberá à Execu-
tiva a palavra final sobre o imbróglio.

Nas redes sociais, Molon tem publicado vídeos 
produzidos por artistas em apoio à sua candidatura 
ao Senado. Além de Leo Jaime, a atrizes Cissa Gui-
marães e Natalia Lage, e o ator Marcos Palmeira, 
também postaram apoio ao pessebista.

A deputada federal e líder 
do PSOL na Câmara, Sâmia 
Bomfim (SP), prestou quei-
xa na última sexta-feira após 
receber ameaça de estupro e 
morte via e-mail. Na mensa-
gem, o autor diz que a parla-
mentar não continuará a exer-
cer a função em 2023 porque 
será amarrada e estuprada 
na frente do filho, Hugo, de 
um ano, e do marido, o tam-
bém deputado Glauber Braga 
(PSOL-RJ).O trecho do e-mail 
compartilhado pela parlamen-
tar é finalizado com palavras 
homofóbicas e antissemitas. 
A Polícia Civil do Estado de 

São Paulo abriu um inquérito 
e investiga a autoria do crime.

Em postagem no Instagram, 
Sâmia disse que chegou a pen-
sar em não divulgar o caso: "Re-
fleti que, mesmo não sendo a 
primeira ameaça, foi a mais gra-
ve e perversa. Muito semelhan-
te às que foram dirigidas à Ma-
nuela D'Ávila e Duda Salabert", 
afirmou a deputada.

Nesta segunda-feira, a ex-
-deputada e antiga vice na 
chapa de Fernando Haddad à 
Presidência em 2018, divulgou 
mensagem com novos ataques 
a ela e sua filha, Laura, de seis 
anos. No final de maio, Ma-

SÂMIA BOMFIM PRESTA QUEIXA APÓS AMEAÇA 
DE MORTE E ESTUPRO: ‘GRAVE E PERVERSA'

O

DE ANITTA NAS REDESDE ANITTA NAS REDES
E CANTORA RESPONDE: E CANTORA RESPONDE: 
‘TE ESPERANDO'‘TE ESPERANDO'

nuela D'Ávila (PCdoB) desistiu 
da corrida ao Senado Federal. 
Entre os motivos alegados, Ma-
nuela citou as recorrentes ame-
aças nos últimos sete anos. "Ser 
uma mulher pública no Brasil é 
ser ameaçada permanente. É 
conviver com a ameaça de es-
tupro como correção pela co-
ragem, com a ameaça de morte 
como silenciador", escreveu à 
época na publicação.

A vereadora de Belo Hori-
zonte e pré-candidata a depu-
tada federal Duda Salabert (PD-
T-MG) também compartilhou 
nesta segunda trechos de um 
e-mail que recebeu, com inti-

A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP)A deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP)

midações direcionadas a ela 
e sua família. Assim como no 
caso de Sâmia, havia uma assi-
natura com saudação nazista.

Sobre os ataques, a líder do 
PSOL ressaltou que é impor-
tante identificar os crimino-
sos: "A violência de gênero não 

pode ser naturalizada. Essa 
agressão fascista contra as mu-
lheres na política precisa parar. 
É fundamental responsabilizar 
os autores de cada um desses 
ataques. Mas, ao mesmo tem-
po, é preciso derrotar quem os 
estimulam".
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Casos de investigação:

Crime

MODELO BRUNO KRUPP É PRESO EM HOSPITAL 
POR ATROPELAR E MATAR ESTUDANTE

O modelo Bruno Fernandes Moreira 
Krupp, de 25 anos, foi preso preventiva-
mente pelo atropelamento que matou o 
estudante João Gabriel Cardim Guima-
rães, na manhã desta quarta-feira, dia 3. 
O rapaz foi surpreendido por policiais da 
16ª DP (Barra da Tijuca), em um hospital 
particular onde está internado no Méier, 
na Zona Norte do Rio. Na decisão que de-
cretou a medida, a juíza Maria Isabel Pena 
Pieranti, do plantão judicial do Tribunal 
de Justiça do Rio, afirma que o ele “não é 
um novato nas sendas do crime” e que sua 
liberdade “comprometeria a ordem públi-
ca, sendo a sua constrição imprescindí-
vel para evitar o cometimento de crimes 
de idêntica natureza, podendo-se dizer 
que a medida visa também resguardar a 
sociedade de condutas que ele possa vir 
a praticar”. O despacho ainda menciona 
que o modelo já foi parado por agentes da 
Lei Seca três dias antes do acidente, mas a 
blitz acabou por não ter o efeito didático.

No pedido de prisão, o delegado 
Aloysio Berardo Falcão de Paula Lopes, 
adjunto da 16ª DP (Barra da Tijuca), 
afirma que o Relatório de Vida Pregres-
sa do modelo demonstra outras passa-
gens policiais por estupro e estelionato, 
“razão pela qual se faz necessária sua 
segregação cautelar, por meio de expe-
dição de mando de prisão preventiva, 
visando garantir a ordem”. Bruno era 
investigado por lesão corporal culposa 
provocada por atropelamento e falta de 
habilitação e proibição de dirigir veícu-
lo automotor, mas o registro da 16ª DP 
(Barra da Tijuca) foi aditado para homi-
cídio doloso, uma vez que a vítima mor-
reu após dar entrada no Hospital Muni-
cipal Lourenço Jorge.

“(…) tenho que a liberdade do Indicia-
do compromete sobremaneira a ordem 
pública, sendo a sua constrição impres-
cindível para evitar o cometimento de 
crimes de idêntica natureza, podendo-se 
dizer que a medida ora decretada visa, 
também, resguardar a sociedade de con-
dutas outras análogas que o Representa-
do possa vir a praticar. A situação por ele 
vivida três dias antes, ao ser parado em 
uma blitz, não foi suficiente para aler-
tar-lhe dos riscos de direção perigosa e 
em contrariedade ao que dispõe a lei e o 

bom-senso. Em outras palavras: não 
foi o bastante que tivesse sido pa-
rado pelos agentes da Lei Seca. Ser 
pego na situação já descrita não teve 
qualquer efeito didático. Ao contrá-
rio, adotou conduta mais ainda le-
tal, acabando por tirar a vida de um 
jovem que estava acompanhado de 
sua mãe, ressaltando-se que Bruno 
não é um novato nas sendas do cri-
me”, escreveu a juíza.

De acordo com as investigações 
da 16ª DP, câmeras de segurança 
de um quiosque na altura do Posto 
3 registraram o momento em que o 
modelo, que não era habilitado, pas-
sa em alta velocidade em uma moto 
sem placas. As imagens mostram 
frequentadores do estabelecimento 
se assustando com a batida. De acor-
do com o Corpo de Bombeiros, pro-
fissionais do quartel da Barra foram 
acionados às 22h55, assim como po-
liciais militares do 31º BPM (Recreio 
dos Bandeirantes). Ao chegarem no 
local, em frente ao número 2.016 da 
Avenida Lúcio Costa, constataram 
que João Gabriel teve a perna es-

querda amputada em consequência 
do acidente. Já Bruno Krupp sofreu 
escoriações e ambos foram enca-
minhados, em ambulâncias, para o 
Lourenço Jorge.

Segundo o depoimento prestado 
na delegacia por um dos PMs, o mo-
delo não possui Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e o local do 
acidente não foi preservado. A moto 
que ele dirigia foi apreendida e le-
vada a delegacia. A mãe da vítima, 
que prestou assistência do filho na 
unidade de saúde, foi arrolada como 
testemunha do caso.

Horas após o acidente, o delega-
do Paulo Roberto Mendes Junior, de 
plantão na 16ª DP, determinou, com 
a morte de João Gabriel, a remoção 
do seu cadáver do hospital para o 
Instituto Médico-Legal (IML), para 
a realização do exame da necropsia. 
O corpo do estudante foi sepultado 
nesta segunda-feira, no Cemitério de 
Irajá, na Zona Norte da cidade, em 
uma cerimônia que reuniu mais de 
100 pessoas, entre as quais colegas 
de escola e professores.

Morreu na noite desta 
terça-feira (2) o jovem Cauã 
Constantino, de 19 anos, que 
foi baleado na cabeça durante 
uma festa em Santa Cruz, na 
Zona Oeste do Rio, na noite 
de sábado (30). Ele estava 
internado em estado grave no 
Hospital Municipal Pedro II, 
no mesmo bairro.

A morte de Cauã foi confir-
mada pela Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio. Ele chegou a 
passar por uma cirurgia, mas 
não resistiu aos ferimentos. 
Testemunhas afirmam que 
quem atirou no jovem foi um 
bombeiro civil, vizinho do 
salão de festa onde acontecia 
a confraternização. O homem, 
que não teve a identidade 
divulgada, fugiu do local.

Ele teria ido até o salão, 
com uma arma em mãos, para 
acabar com uma briga do lado 
de fora do estabelecimento. 
Amigos do jovem disseram 
que Cauã não estava envolvido 
na briga, mas estaria tentando 
acalmar a situação quando foi 
atingido por um tiro.

Ainda não há informações 
sobre o velório de Cauã.

Morre jovem 
atingido por 
tiro na cabeça 
durante festa
em Santa Cruz
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Violência

O modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, O modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, 
que atropelou e matou um estudante em atropelamento que atropelou e matou um estudante em atropelamento 
na Barra da Tijuca Foto: Reproduçãona Barra da Tijuca Foto: Reprodução
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OperaçãoQuadrilha planejava furtar trilhos do metrô; ex-secretário 

da Prefeitura do Rio e vereador é investigado

O Boulevard 28 de Setembro, em 
Vila Isabel, uma das vias mais movi-
mentadas da Zona Norte do Rio foi 
palco de uma troca de tiros na madru-
gada desta quarta-feira. Testemunhas 
contaram que bandidos fecharam a 
via para assaltar uma agência da Caixa 
Econômica Federal e foram surpreen-
didos por PMs do 6º Batalhão (Anda-
raí) dando início ao confronto. De acor-
do com relato de moradores foi ouvida 
uma explosão e intenso tiroteio.

Portas e vidros da agência foram 
destruídos. Os caixas eletrônicos não 
teriam sido afetados. O local, que fica 
em frente ao Hospital Pedro Ernesto, 
foi isolado pelos agentes. O Esqua-

drão Antibombas fez uma varredu-
ra na área para verificar a existência 
de explosivos na agência. A Polícia 
Federal foi acionada. Um inquérito 
será instaurado para apurar o crime e 
identificar os responsáveis.

A ação foi registrada por câme-
ras de segurança. As imagens mos-
tram a chegada dos criminosos, 
que usaram marretas para quebrar 
o vidro e entrar na agência. O vi-
gilante contou que não foi ferido 
ou agredido durante a abordagem. 
Moradores relataram que eram 
pelo menos dez criminosos, alguns 
armados com fuzis, que chegaram 
por volta de 4h da madrugada.

Policias em frente à casa de uma dos alvos da operação Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

Bandidos explodem agência 
bancária e trocam tiros com 
PMs em Vila Isabel
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A Polícia Civil e o Ministério Público do 
Rio deflagraram, na manhã desta quarta-
-feira, a terceira fase da Operação Resina, 
com o objetivo de desarticular uma qua-
drilha especializada no furto qualificado 
de cargas de caminhões. Segundo as in-
vestigações, os criminosos furtavam ca-
minhões com materiais como aço, ferro e 
resina e, após o furto, se organizavam para 
distribuir a carga, por meio de receptação 
qualificada e corrupção ativa e passiva. De 
acordo com a polícia, o bando planejava 
furtar trilhos do metrô do Rio e desviar 

Motoristas que passavam pelo local 
foram abordados e seus carros foram 
usados para impedir o trânsito na via e 
ruas próximas, numa espécie de barrei-
ras para impedir o acesso da polícia. Se-
gundo as testemunhas, os bandidos fi-
caram muito tempo dentro da agência.

O Centro de Operações Rio (COR), in-
formou que o trânsito chegou a ser fe-
chado por conta da ocorrência policial 
e o trabalho da perícia, na altura da Rua 
Felipe Camarão. Às 6h40, uma faixa da 
esquerda do Boulevard 28 de Setembro 
foi liberada para o tráfego de veículos.

para o metrô de São Paulo. Ao todo, 
a Justiça expediu sete mandados de 
prisão preventiva e 27 de busca e 
apreensão. Um dos alvos de busca 
é o ex-secretário municipal de Ciên-
cia e Tecnologia do Rio e vereador, 
William Coelho.

Até o momento, cinco pessoas já 
foram presas. Uma delas é o ex-po-
licial Edson dos Santos Filho, pai de 
William Coelho, preso em flagrante 
por estar com uma arma sem re-
gistro. Ele era alvo de mandado de 

busca e apreensão e foi localizado 
em casa, na Praia de Sepetiba. No 
imóvel ainda foram encontrados R$ 
15 mil em espécie e R$ 300 mil em 
cheques.

O ex-secretário municipal de Ci-
ência e Tecnologia do Rio Willian 
Coelho (DC) é um dos alvos de man-
dado de busca e apreensão nesta 
operação. Ele deixou o cargo em 5 
de julho para poder concorrer à elei-
ção. Desde então, ocupa o cargo de 
vereador. Nessa terça-feira (2) foi o 

Portas e vidros da agência foram destruídos Foto: Marcia Foletto / Marcia Foletto

primeiro dia de plenário após o recesso e da 
saída do governo. William Coelho esteve na 
sessão normalmente. No retorno, conversou 
longamente com os colegas. O parlamentar 
está em seu terceiro mandato como vereador, 
tem 38 anos e é bacharel em Direito pela Uni-
versidade Estácio de Sá. Procurado, o prefeito 
Eduardo Paes ainda não comentou.

Até as 8h10 desta quarta, a publicação mais 
recente de Paes nas redes foi feita em seu per-
fil oficial no Twitter, às 6h32. Na mensagem, o 
prefeito fala sobre o estádio para o Flamengo e 
a reforma de São Januário, do Vasco, na cidade. 
Ele compartilha a matéria do GLOBO sobre o 
termo potencial construtivo, centro da questão 
sobre as obras. O prefeito também não compa-
receu à coletiva da prefeitura sobre o esquema 
para o Rock In Rio, realizada nesta manhã.

A investigação comprovou a participação 
de 21 pessoas, que associavam-se a funcioná-
rios de transportadoras, em geral motoristas 
de caminhões. Aproveitando-se da confiança 
de seus empregadores, eles recebiam as mer-
cadorias a serem transportadas e entregavam a 
carga aos demais integrantes do grupo.

Após os furtos, eram feitos falsos registros 
de ocorrência em delegacias distantes do local 
do suposto roubo. Para a confecção de alguns 
desses registros falsos, segundo a polícia, hou-
ve a participação de dois policiais civis do esta-
do de São Paulo, que tiveram seu afastamento 
determinado pela Justiça. Os dois foram de-
nunciados por corrupção passiva.

Do total de 21 denunciados, sete tiveram a 
prisão preventiva decretada, entre eles quatro 
empresários, que agiam como intermediários 
e, por vezes, receptadores, pois disponibiliza-
vam local para o armazenamento das cargas 
furtadas até o seu destino, seja repassando 
para um receptador final, seja vendendo para 
um comerciante de boa-fé.



7CULTURA

N
O

TÍ
CI

A
S 

D
A

 B
A

IX
A

D
A

:

CUIDANDO DA CIDADE: PREFEITURA REALIZA 
MUTIRÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NOS BAIRROS 

MAIS DE 90 
USUÁRIOS 
DOS CRAS 
CONCLUEM
OFICINAS

Lazer e aprendizado são os lemas 
das oficinas dos CRAS. Na tarde da 
última quarta-feira, dia 20 de julho, 
os usuários dos equipamentos tive-
ram uma cerimônia de encerramen-
to das turmas de beleza. No Centro 
Cultural Mister Watkins, foram 
entregues mais de 90 certificados 
de participação nas atividades de 
Barbeiro, Trancista, Arte nas Unhas 
e Cílios e Sobrancelhas.

Apesar de abordar as técnicas 
profissionais, as oficinas não habili-
tam os participantes para atuarem 
na área. “Elas não são como os 
cursos do Espaço da Mulher Mes-
quitense, por exemplo. Mas, sim, de 
caráter contínuo. Ou seja, mesmo 
após a conclusão das turmas, os 
munícipes podem continuar fre-
quentando as aulas para aprender e 
agregar mais conhecimentos. Então, 
as ações do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos são 
um despertar para que os alunos se 
identifiquem e descubram novas 
aptidões”, explica a coordenadora 
do SCFV, Sildivânia Souza.

Na ocasião, quem não conseguia 
conter a empolgação era Josimar 
Vieira, de 35 anos. Morador da 
Chatuba, ele aproveitou a oportuni-
dade para mergulhar no âmbito da 
barbearia. “A experiência foi muito 
boa. Recebemos bastante apoio no 
CRAS e isso é importante. A partir 
de agora, quero conseguir oportu-
nidades para me especializar na 
área e, futuramente, poder exercer a 
profissão”, conta.
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MESQUITA
JAPERI

do asfaltamento de fato de 
Programa Japeri Mais, que 
levará drenagem e pavimen-
tação para o Guandu outros 
28 bairros do município. 

“Atuar com serviços pú-

blicos nos bairros representa 
mais comodidade aos mora-
dores. Estamos investindo 
pesado nos trabalhos de re-
moção de entulhos, reparo 
de iluminação pública, entre 

outros serviços, que podem 
parecer básicos, mas que 
já mudam a vida de quem 
mora na cidade”, disse o se-
cretário municipal da Pasta, 
Francisco Nacelio.

Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Obras, 
tem investido em serviços públicos nos bairros de toda a cidade

ma cidade 
mais limpa e 
com como-
didade para 
seus muní-
cipes. Esse 
tem sido 
o lema da 
Prefeitura 
de Japeri, 

que por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Obras, tem investido 
em serviços públicos nos bairros 
de toda a cidade. 

Na rua Leny Ferreira, por 
exemplo, as equipes fizeram a 
remoção de entulhos que esta-
vam nas calçadas, dificultando 
a passagem de transeuntes. O 
mesmo serviço foi feito tam-
bém na Praça da Pirâmide, no 
centro de Japeri, e na rua Cirene 
Moraes Costa, em Nova Belém. 

Já na rua Thiê, no bairro Guan-
du, as equipes aplicaram fresa de 
asfalto, o que melhorará o acesso 
para os moradores até a chegada 

U
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A Prefeitura de Duque 
de Caxias continua traba-
lhando nas reformas das 
unidades da rede muni-
cipal de ensino. O traba-
lho vem sendo executado 
pela Secretaria de Obras 
e Defesa Civil, que apro-
veitou o recesso escolar 
para acelerar o serviço. 
Nesta quarta-feira (3), o 
prefeito Wilson Reis, os 
secretários municipais de 
Educação, Roseli Duarte, 
e de Obras, João Carlos 
Grilo, entregam mais três 
escolas que passaram por 
reforma geral.

No bairro Parque Ca-
pivari, no quarto distri-
to, às 9h, será a vez da 
Escola Municipal Presi-
dente Costa e Silva, que 
atende 630 alunos, da 
pré-escola ao 9º ano.

No bairro Itatiaia, às 
11h, o prefeito Wilson Reis 
vai devolver para os 570 
alunos, da Educação In-
fantil ao 9º ano do ensino 
fundamental, o Ciep Bri-
zolão Municipalizado 405 
Ministro Santiago Dantas 
completamente novo. A 
escola abriga também 
um polo do Instituto 
Benjamin Constant, con-
siderado um centro de 
referência na área da de-
ficiência visual.

Às 13h, as autoridades 
estarão no Ciep 031 – Lírio 
do Laguna, no bairro Lagu-
na e Dourados, onde, por 
gestão compartilhada, fun-
ciona a Escola Municipal 
Ana de Souza Herdy, que 
tem 200 alunos, da Edu-
cação Infantil ao 3º ano do 
ensino fundamental.

Prefeitura de Duque de 
Caxias continua trabalhando 
nas reformas de escolas

Na quinta-feira (4), às 9h, 
a Escola Municipal Nossa Se-
nhora do Pilar, no bairro do 
mesmo nome, que atende 430 
alunos, da Educação Infantil ao 
5º anos do ensino fundamen-
tal, bem como da Educação 
Especial, receberá os alunos no 
prédio remodelado.

Nesta terça-feira(2), foram 
dados pelo prefeito Wilson 
Reis, os prédios reformados da 
Escola Municipal Professora 
Dulce Trindade, no bairro Jar-
dim Anhangá, e da Creche e 
Pré-Escola Vereador José Carlos 
Theodoro, em Saracuruna. Fo-
tos Leonardo Pereira/SMODC

 O trabalho vem sendo executado pela Secretaria de Obras e Defesa Civil
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O gol sobre o Corinthians fez Gabi re-
encontrar as redes e seu apelido carac-
terístico. O camisa 9 do Flamengo agora 
é o jogador com mais participação em 
gols na Libertadores desde 2019, o que 
lhe fez comemorar nas redes sociais.

Desde o ano do segundo título rubro-
-negro da competição, Gabriel Barbosa 
marcou 27 gols e deu sete assistências. 
As 34 participações em 39 jogos mos-
tram a importância do ídolo do Fla no 
bom momento do clube nas competi-
ções sul-americanas.

O Botafogo caminha bem para acertar mais 
dois reforços para o restante da temporada: o 
volante Danilo Barbosa e o centroavante Tiqui-
nho Soares. A chegada dos dois brasileiros que 
estão no futebol europeu é vista como provável 
ainda nesta janela de transferências.

As negociações ainda não estão finalizadas, mas 
ambas estão mais próximas de um acerto financei-
ro. O Bota se vê perto de agradar tanto os clubes en-
volvidos quanto os atletas. Com o Nice, da França a 
diretoria já havia se acertado há algum tempo, res-
tando aparar arestas com Danilo. Já nas conversas 
pelo centroavante, a parte mais trabalhosa é con-
vencer o Olympiacos, da Grécia, o que está mais 
perto de acontecer.

Para esta segunda janela, além dos quatro refor-
ços já anunciados, o Botafogo voltou esforços para 
reforçar as posições de goleiro, volante, meia e cen-
troavante. Os alvos foram definidos rapidamente, 
entre eles Danilo e Tiquinho.

Olho em 2023
Entre as prioridades, o cenário mais difícil é 

para reforçar o meio de campo com o argentino 
Martín Ojeda. O Bota chegou aos números que 
querem tanto o jogador como o Godoy Cruz. O 

Botafogo avança em conversas com 
Danilo Barbosa e Tiquinho Soares

TIQUINHO SOARES EM CAMPO PELO OLYMPIACOS — FOTO: DIVULAÇÃO / OLYMPIACOS

Gabigol é jogador com 
mais participações em 
gols na Libertadores 
desde 2019

Futebol

receberá quase R$ 8 milhões
por premiação e metas atingidas 
na Copa América

problema é convencer o outro 
clube a liberar o principal jogador 
do time ainda nessa temporada.

O lado carioca quer o atleta para ago-
ra, mas não vê sentido em pagar a multa 
rescisória, que é alta, em troca dos servi-
ços do atleta por quatro meses a mais. 
Por isso, não se descarta que o acerto 
fique encaminhado para 2023.

Em situação parecida está o pro-
vável reforço para defender o gol. 
Lucas Perri, do Náutico, está em 
fim de contrato e negocia para se 
juntar ao clube alvinegro a partir 
da próxima temporada. O Bota já 
tem uma contratação confirmada 
para o fim do ano: o volante Marlon 
Freitas, do Atlético-GO.

Seleção feminina

A seleção feminina conseguiu um avan-
ço importante com a conquista da Copa 
América. Não só dentro de campo, com o 
oitavo título do torneio, mas nos bastido-
res, também. Jogadoras e comissão téc-
nica vão receber uma quantia inédita em 
premiação e bônus pelo título. No total, os 
valores pagos vão ultrapassar o R$ 7,9 mi-
lhões (US$ 1,5 milhão), brutos, destinados 
pela Conmebol à seleção campeã.

Pela primeira vez, a comissão técni-
ca entrou no rateio, com fonte direta de 
pagamento, isto é, não terão de dividir o 

prêmio com as jogadoras. Vão receber em 
separado. Outra novidade, é o bônus, po-
pularmente chamado de "bicho", referen-
te a metas estipuladas de acordo com os 
avanços na competição.

Os valores serão pagos igualmente 
às atletas, independentemente de mi-
nutos jogados ou titularidade. Essa foi 
uma demanda das próprias jogadoras, 
atendida pela entidade.

O acerto foi feito ainda na Colômbia, de-
pois de reuniões entre lideranças do time, a 
supervisora de seleções femininas, Ana Lo-

rena Marche, e o presidente Ednaldo 
Rodrigues. As conversas foram pedi-
das pelo grupo, que via a necessida-
de de melhorar a forma e os valores 
de premiação. De acordo com apura-
ção do blog, a decisão de pagar à co-
missão técnica foi uma ideia trazida 
pela presidência, que foi ao encontro 
de outras demandas das atletas.

Essa é mais uma conquista das 
jogadoras. E se soma ao avanço 
da gestão do presidente afastado, 
Rogério Caboclo, que igualou o 

percentual de premiação (de acor-
do com o que é pago pelas compe-
tições) da feminina ao que já era 
praticado na masculina.

Os valores pagos pela organiza-
dora da competição, a Conmebol, no 
entanto, ainda são muito menores do 
que a confederação paga às seleções 
masculinas. Em 2019, a CBF recebeu 
US$ 11,5 (cerca de R$ 43,15 milhões 
na cotação da época) pelo título da 
Copa América masculina e outras 
premiações do evento.
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