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Tendo em v isto o potencial  de 
produção de energia solar  no Esta-
do,  a  Órigo Energia chega ao Ceará 
com prev isão de investir  R$ 800 
milhões até 2024.  A empresa,  l íder 
no País  em geração compartilhada 
de energia,  já  possui  usinas em di-
ferentes fases de implantação em 30 
municípios cearenses.

Cada projeto possui potência ins-
talada de 1 a 5 MW, devendo totalizar 
150MW nos próximos dois anos. O vo-
lume é o equivalente à potência que 
a empresa já possui em operação nos 
estados de Minas Gerais, São Paulo e 
Pernambuco.

As fazendas ainda devem gerar 500 em-
pregos diretos e 1 mil indiretos até 2023.

O CEO da companhia, Surya Men-
donça, explica que a Órigo ENergia 
atua no segmento de geração distribu-
ída focando em clientes residenciais e 
pequenas e médias empresas.

No modelo compartilhado de gera-
ção de energia, em vez de cada con-
sumidor instalar a própria usina, eles 
"alugam" cotas de uma fazenda remo-
ta construída pela intermediadora, no 
caso a Órigo.

"Nós construímos as fazendas so-
lares, as conectamos à rede distribui-
dora, e cada cliente tem uma cota que 
gera sua própria energia. Nesse modelo 
de aluguel, eles conseguem economi-
zar cerca de 10%", esclarece.

Ele argumenta que, apesar da ins-
talação da própria usina gerar eco-
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nomias mensais maiores em 
alguns casos, a vantagem do 
compartilhamento é justamen-
te a não necessidade de um in-
vestimento significativo para a 
implantação dos painéis.

A partir  da adesão, os clien-
tes passam a receber os pacotes 
de energia solar contratados 
em suas residências ou negó-
cios diretamente pela rede de 
distribuição local.

Os contratos, segundo Men-
donça, são de curto prazo e po-
dem ser ajustados conforme mu-
danças no consumo do cliente, 
seja para mais ou para menos.

"Nós pedimos algum com-
prometimento, alguma garan-
tia,  mas o cliente adere se ele 
acha que é interessante e pos-
sui um prazo para sair.  A gente 
quer ter clientes felizes e não 
clientes presos",  ressalta.

PLANOS PARA O CEARÁ
Mendonça revela que a Órigo 

vem analisando e planejando a 
chega ao Ceará por anos e espera 
que, quando consolidada, a ope-
ração se iguale ao maior merca-
do que a empresa possui, atual-
mente em Minas Gerais, onde já 
atuam há cinco anos e acumula 
mais de 50 mil clientes.

"O Ceará sempre esteve nos 
nossos planos. Começamos a tra-
balhar há alguns anos para ter os 
movimentos certos e, agora, lan-
çamos nossos projetos. Somos lí-
deres de mercado e esperamos re-
plicar esse modelo aqui", destaca.

O planejamento da empresa é 
que até o fim deste ano as primei-

ras usinas já entrem em operação. 
O executivo, no entanto, não reve-
lou onde os projetos estão sendo 
construídos, o número exato e a 
projeção do número de clientes 
para este primeiro momento.

Ainda assim, ele indica que as 
fazendas devem ficar espalha-
das por todo o Interior do Esta-
do, em pequenas cidades onde 
o investimento acaba causando 
maior impacto econômico, espe-
cialmente durante o período de 
construção, que costuma durar 
seis meses.

Empresa de energia solar    chega ao Ceará com usinas 
em 30 cidades e investimento previsto em R$800 mi

Cada projeto possui 
potência instalada de 
1 a 5 MW, devendo 
totalizar 150MW

No modelo compartilhado de geração de ener-No modelo compartilhado de geração de ener-
gia, em vez de cada consumidor instalar a pró-gia, em vez de cada consumidor instalar a pró-
pria usina, eles "alugam" cotas de uma fazenda pria usina, eles "alugam" cotas de uma fazenda 
remota construída pela intermediadoraremota construída pela intermediadora
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MULHER MORRE APÓS FACHADA
DE PRÉDIO DESABAR EM MACAÉ

Polícia prende suspeito de 
assassinar e atear fogo em 
morador de rua em Brasília

Uma mulher morreu após a facha-
da de um prédio desabar, na manhã 
desta quinta-feira (11), em Macaé, na 
Região dos Lagos do Rio. O Corpo de 
Bombeiros informou que do quar-
tel da região foram acionados por 
volta das 10h23. Creuza da Silva, de 
65 anos, foi levada em estado grave 
para o Hospital Municipal Fernando 
Pereira da Silva, mas não resistiu aos 
ferimentos. Nas redes sociais circu-
lam vídeos que mostram o cenário 
de destruição após a queda.

As imagens mostram um car-
ro e um caminhão destruídos na 
Avenida Rui Barbosa. Em uma fil-
magem, é possível ver o momento 
em que o automóvel de passeio 
começa a afundar na calçada. Ou-
tro registro mostra uma mulher 
caída no chão enquanto outra ten-
ta prestar socorro.

Uma lojista da região, que pre-
feriu não se identificar, contou ao 
GLOBO que parte do concreto do 

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na 
tarde desta quinta-feira o suspeito que confessou ter as-
sassinado o morador em situação de rua Joelson do Rêgo, 
de 29 anos. Conhecido apenas como Jamaica, 34, ele con-
fessou o crime e admitiu ter incinerado o corpo da vítima 
na sequência. O crime ocorreu durante a madrugada, por 
volta das 4h15, na Asa Sul, bairro nobre da capital federal.

Tanto Jamaica como a vítima eram moradores em situ-
ação de rua e usuários de crack, contou ao GLOBO o dele-
gado Isac Azevedo. Segundo ele, o suspeito foi frio e não 
demonstrou arrependimento ao depor.

— (A motivação do crime) foi briga por conta de con-
sumo de drogas. Os dois eram usuários de crack e viviam 
em constante conflito ali na Rua das Farmácias, porque 
o Joelson exigia que o sujeito dividisse a droga com ele e 
o suspeito não queria. Então, ficavam se ameaçando e se 
agrediam há quase três semanas — afirmou.

Segundo o delegado, o suspeito teria usado uma faca de 
serra que tinha em sua barraca, na 302, para desferir qua-
tro facadas no pescoço da vítima. Depois, teria coberto o 
corpo com um cobertor antes de atear fogo. O homem foi 
encontrado por volta das 6h.

Os policias chegaram até o suspeito após conversarem 
com moradores em situação de rua. O crime foi gravado pe-
las câmeras de segurança de um bloco de prédio residencial.

— Quando foi ontem (quinta) à noite, o Joelson amea-
çou o Jamaica de morte por não querer dividir o crack e 
falou que iria matá-lo e atear fogo no corpo. O Jamaica con-
fessou, dizendo que se antecipou porque as ameaças eram 
graves e ele poderia executá-las — completou Azevedo.

A 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul investiga o crime 
como homicídio duplamente qualificado (por motivo tor-
pe e impossibilidade de defesa da vítima) e por ocultação 
de cadáver. Se condenado, a pena supera 30 anos.

A audiência de custódia está prevista para sexta-
-feira. A polícia também aguarda o resultado da pe-
rícia da cena do crime.

Assassinato
TRAGÉDIA

quinto andar do edifício desa-
bou após fortes ventos na re-
gião. Ela ainda explicou que o 
carro afundou em um bueiro na 
calçada após o impacto da que-
da do concreto.

A lojista explicou que ven-
tou muito na cidade. Nas redes 
sociais, moradores também 
falaram sobre os fortes ventos. 
A Defesa Civil emitiu um aler-
ta de vendaval na cidade, com 

possibilidade de rajadas de até 
100km/h das 17h de quarta-fei-
ra (10) até às 12h de hoje (11).

No momento, o prédio está 
isolado e a Defesa Civil realiza 
uma avaliação no local. O órgão 
ainda decidirá se o edifício será 
interditado definitivamente. 
Agentes das secretarias de Infra-
estrutura e Adjunta de Serviços 
Públicos municipais também 
atuam no local.

Advogados, juristas, empresários, 
intelectuais, acadêmicos e lideran-
ças sindicais se reuniram nesta quin-
ta-feira na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP), no 
centro da capital paulista, para um ato 
pela defesa da democracia no qual fo-
ram lidos dois manifestos. O primeiro, 
organizado pela Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
com a a adesão de 107 entidades em-
presariais, acadêmicas e da socieda-
de civil. O segundo documento foi a 
"Carta às brasileiras e aos brasileiros 
em defesa do Estado Democrático de 
Direito", organizada por ex-alunos da 
instituição e juristas, e que já conta 
com mais de 950 mil assinaturas.

Cerca de duas mil pessoas acompa-
nharam o evento dentro do prédio no 
Largo São Francisco, enquanto centenas 
acompanharam a transmissão por um 
telão do lado de fora. A defesa das urnas 
eletrônicas e do resultado das eleições 
marcaram o tom dos discursos dos ora-
dores, que evitaram citar nominalmente 
o presidente Jair Bolsonaro.

Atos pela democracia reúnem empresários, 
acadêmicos, juristas e sindicalistas em SP

O ato começou no salão 
nobre da Faculdade de Direi-
to, e foi aberto pelo reitor da 
USP, Carlos Gilberto Carlot-
ti Júnior, que discursou em 
nome da universidade pau-
lista e dos reitores de Uni-
camp, Unifesp, Unesp, UFA-
BC E Ufscar. Ele foi aplaudido 
de pé ao pregar contra as fake 
news e contra os ataques ao 
sistema eleitoral.

— Estamos voltados a impedir 
retrocessos — disse.

Também discursaram o pro-
fessor e advogado Oscar Vilhena, 
da Comissão Arns, o ex-presi-
dente do Banco Central, Armínio 
Fraga, a presidente da CUT de São 
Paulo, Telma Aparecida Andrade 
Victor, a representante da Coa-
lizão Negra por Direitos, Beatriz 
Lourenço e o empresário Horácio 
Lafer Piva, entre outros.

Ato simbólico pela democracia acontece no prédio da faculdade de direito da USP
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CONGRESSO

presidente do Senado, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG), afirmou que o Congresso 
Nacional 'não aceitará qualquer movi-
mento que signifique retrocesso e au-
toritarismo'. A declaração do senador 
faz parte da manifestação dele a res-
peito da carta em defesa da demo-
cracia, divulgada pela Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), em iniciativa com outras en-

tidades da sociedade civil, e lida nesta quinta-feira.
Em nota, Pacheco, que também preside o Congresso, 

afirmou que o Parlamento sempre será o "guardião da de-
mocracia". Ele também defendeu o Estado democrático e o 
respeito às instituições. A manifestação do senador não faz 
nenhuma menção ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que 
fez críticas, sem provas, do processo eleitoral brasileiro e 
participou de manifestações de cunho antidemocrático, 
que reivindicava, entre outras pautas, o fechamento do Su-
premo Tribunal Federal (STF) e a prisão de seus ministros.

"O Congresso Nacional sempre será o guardião da de-
mocracia e não aceitará qualquer movimento que signi-
fique retrocesso e autoritarismo. Não há a menor dúvida 
que a solução para os problemas do país passa necessa-
riamente pela presença do Estado de Direito, pelo res-
peito às instituições e apoio irrestrito às manifestações 
pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleito-

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Foto: Roque de Sá/Agência SenadoO presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

ral. Desenvolvimento, bem-estar e justiça só pros-
peram em ambiente de livre pensamento, base da 
verdadeira pátria livre e soberana", disse.

Pacheco, no entanto, não deve assinar o documento. 
A justificativa, segundo interlocutores, é que ele, como 
presidente do Senado e Congresso, já tem feito a defesa 
da democracia de forma recorrente em seus pronuncia-
mentos. Por causa disso, não precisaria endossar a carta.

A carta em defesa da democracia foi lida na ma-
nhã desta quinta-feira, durante ato na Faculdade 
de Direito da USP, em São Paulo. A leitura do do-

cumento, que destaca o papel do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) na condução das eleições no país, foi feita 
pelo ex-ministro da Justiça José Carlos Dias.

Embora evite citar nominalmente Bolsonaro em 
suas declarações, Pacheco já disse em diversas oca-
siões que a defesa de democracia deveria partir de 
todos, “sem exceção”, e que os questionamentos a 
respeito da lisura do processo eleitoral – com faz com 
frequência o presidente -- não possuem “lastro proba-
tório ou legitimidade”.

A Fundação para a Infância e 
Adolescência (FIA-RJ) está com 
inscrições abertas para 1.600 
vagas de estágio no projeto de 
formação profissional da enti-
dade para adolescentes de 15 a 
16 anos incompletos.

As vagas estão disponíveis 
nos municípios de Cabo Frio, 
Campos dos Goytacazes, Duque 
de Caxias, Itaguaí, Itaperuna, Ma-
caé, Mangaratiba, Miguel Pereira, 
Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 
Porto Real, Queimados, Resen-
de, Rio Bonito, Rio das Ostras, 
São João de Meriti e Teresópolis.

Na cidade do Rio, há opor-
tunidades na Cidade de Deus, 
Leblon, Maré, Maracanã, Jaca-
repaguá, Padre Miguel, Santa 
Cruz e Vila Kennedy.

As inscrições vão até o dia 28 
de agosto. Podem se candidatar 
estudantes entre 15 e 16 anos ma-
triculados e com frequência nos 
ensinos fundamental e médio. 
Jovens que estejam cumprindo 
medidas socioeducativas tam-
bém podem se inscrever.

Os interessados devem se 
cadastrar preenchendo um for-
mulário on-line

FIA-RJ ABRE 1.600 VAGAS 
DE ESTÁGIO PROFISSIONAL
PARA ADOLESCENTES

O

'NÃO ACEITARÁ QUALQUER 'NÃO ACEITARÁ QUALQUER 
MOVIMENTO DE RETROCESSO EMOVIMENTO DE RETROCESSO E
 AUTORITARISMO', DIZ PACHECO AUTORITARISMO', DIZ PACHECO

As oportunidades estão disponíveis em diferentes cidades do Rio Foto: DivulgaçãoAs oportunidades estão disponíveis em diferentes cidades do Rio Foto: Divulgação
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Casos de investigação:

Crime

 e de encomendar morte de entregador de lanches

SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DE QUEIMADOS 
É PRESO POR SUSPEITA DE CHEFIAR MILÍCIA

Maurício Baptista Ferreira, O Mau-
rício do Vila, Secretário de Transporte 
e Trânsito de Queimados foi preso por 
policiais da Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense ( DHBF), nesta 
quinta-feira, no Bairro Vila Americana, 
no município de Queimados, na Baixa-
da Fluminense. Em nome de Maurício 
foi expedido pelo Tribunal de Justiça 
do Rio, no último dia 10 de agosto, um 
mandado de prisão preventiva assinado 
pelo juiz Luis Gustavo Vasquez.

Segundo denúncia assinada pela pro-
motora Elisa Pitaro, da 2ª Promotoria 
de Investigação Penal Especializada 
dos Núcleos de Nova Iguaçu e Duque de 
Caxias, o secretário é suspeito de che-
fiar uma milícia e de ter encomendan-
do a morte do entregador lanches João 
Marcos Coutinho Medeiros.

O crime ocorreu na noite do dia 20 
de maio,  no bairro Vila  Americana,  e 
teria  sido ordenado pelo político por-
que a v ítima se recusava a  cumprir 
ordens do gr upo paramilitar.  S egun-
do a denúncia,  João Marcos costuma-
va circular  em uma motocicleta com a 
descarga de escapamento do veículo 

aberta,  o  que provocava bar ulho 
e era proibido pelo gr upo chef ia-
do por Maurício do Vila.  Na noite 
de 20 maio,  o  entregador estava 
em uma lanchonete,  onde tra-
balhava,  quando quatro homens 
desceram de um carro prata.  Em 
seguida,  os assassinos dispara-
ram vários t iros contra a  v ítima.

Mesmo ferido, João ainda correu 
até uma rua próxima onde acabou 
não resistindo e morreu. Segundo a 

denúncia do Ministério Público do 
Rio de Janeiro, Maurício do Vila é 
apontado como autor intelectual do 
crime por ter ordenado a execução 
do entregador de lanches.

Outras quatro pessoas suspeitas 
de participação no crime também ti-
veram as prisões decretadas e estão 
sendo procuradas pela Polícia Civil. 
Todos são apontados na investiga-
ção como integrantes da milícia che-
fiada por Maurício do Vila.

Embora seja herdeira e tenha 
direito a 25% dos bens deixados 
pelo pai, Jean Boghici, um dos 
colecionadores de arte mais 
importantes do país, Sabine 
Coll Boghici, de 48 anos, pediu 
gratuidade no processo que 
move contra a mãe e alega ter 
sido expulsa do apartamento 
da Avenida Atlântica onde vivia 
desde a juventude em abril de 
2021. De acordo com o processo, 
ela nunca exerceu um emprego 
formal, recebia alimentos de sua 
mãe, inventariante do espólio 
com imóveis de alto padrão, 
e ficou sem nada depois do 
episódio, nem mesmo objetos e 
bens pessoais, como vestuário, 
itens de higiene e recordações 
de família. Sabine é acusada de 
aplicar um golpe contra a mãe 
com a ajuda de uma quadrilha 
de falsos videntes.

O imóvel foi adquirido por 
herança de seu pai, falecido em 
31 de maio de 2015, cujo inventá-
rio tramita na 7ª Vara de Órfãos 
e Sucessões. E, como coproprie-
tária, residiu no imóvel com sua 
família por muitos anos e, após o 
falecimento de seu pai, conti-
nuou morando no local com sua 
mãe, "sendo a regra uma convi-
vência amigável e sem registros 
de desentendimentos", até ser 
expulsa de lá. Em depoimento 
à polícia, a mãe de Sabine disse 
ter ficado isolada de parentes e 
amigos e sem acesso ao telefone 
entre janeiro de 2020 até a data 
da troca de segredo da porta.

Após ser expulsa 
de casa, herdeira 
de Boghici trava 
batalha contra a 
mãe na Justiça

WWW.JORNALPOVO.COM.BR
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Fachada da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense Foto: Marcos Nunes/Agência O GloboFachada da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense Foto: Marcos Nunes/Agência O Globo

Reprodução foto campanha eleições 2016 Foto: Reprodução redes sociaisReprodução foto campanha eleições 2016 Foto: Reprodução redes sociais
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InvestigaçãoFilha de marchand presa por acusação de roubar R$ 720 

milhões da mãe é transferida para presídio em Benfica

O Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ), por meio do Gru-
po de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado (Ga-
eco), em parceria com a Polícia 
Civil, prendeu, na manhã desta 
quinta-feira (11), dois milicianos 
identificados como Emerson Bar-
reto da Silva e Diego Gutierrez 
Gonçalves. De acordo com agen-
tes, eles atuavam em Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminense, ex-
torquindo comerciantes do bairro 
Miguel Couto e adjacências. Am-
bos tiveram a prisão preventiva 
decretada pela 1ª Vara Criminal 
Especializada da Capital.

A operação, que conta com o apoio 
da Coordenadoria de Segurança e 
Inteligência (CSI/MPRJ), também 
cumpre cinco mandados de busca e 
apreensão em endereços ligados aos 
denunciados e a outros participantes 
do esquema criminoso.

De acordo com o Gaeco e a Civil, 
os crimes foram descobertos a partir 
de declarações de algumas vítimas, 
além da quebra do sigilo dos dados 
do celular do miliciano Wanderson 
Lopes Pereira dos Santos, conheci-
do como PQD, preso em flagrante 
em outubro de 2021.

Na ocasião, os comerciantes 
da região relataram e comprova-

Sabine tenta cobrir o rosto com jornal Foto: Reprodução

MPRJ e Polícia Civil prendem 
milicianos por extorsão a 
comerciantes em Nova Iguaçu

Sexta-Feira 12 de agosto de 2022 

Pouco depois das 11h30 desta 
quinta-feira, Sabine Coll Boghici, 
Rosa Stanesco Nicola e Jacqueline 
Stanesco deixaram a sede da Delega-
cia Especial de Atendimento a Pes-
soa da Terceira Idade (Deapti), em 
Copacabana, na Zona Sul do Rio, em 
direção ao Instituto Médico Legal 
(IML) do Centro do Rio. Em seguida 
elas serão levadas para Instituto Pe-
nal Oscar Stevenson, em Benfica.

Já Gabriel Nicolau Translavinã Hafli-
ger será levado pelo Serviço de Polícia 
Interestadual (Polinter), no começo da 

ram, por meio de transferências 
bancárias para as contas dos de-
nunciados, que eram obrigados a 
pagar, todo dia 22 de cada mês, a 
quantia de R$ 500 aos crimino-
sos sob a ameaça de terem seus 
comércios fechados.

Além da extorsão, Emerson e Die-
go atuavam como "justiceiros" na 
localidade, intimidando moradores 
que, supostamente, teriam cometi-
do algum crime, e usando, inclusive, 
roupas da Polícia Civil para realizar a 
abordagem das vítimas.

tarde. Assim como as mulheres, ele 
será levado para o IML . No entanto, 
em seguida será encaminhado para 
a Cadeia Pública José Frederico Mar-
ques, também em Benfica.

Entenda o caso:
Nesta quarta-feira, a Polícia Ci-

vil realizou a Operação Sol Poente, 
que desarticulou a quadrilha de 
golpistas. Sabine Coll Boghici, filha 
do colecionador Jean Boghici e da 
vítima, e outras três pessoas foram 
presas: Jacqueline Stanescos, Rosa 

Stanesco Nicolau e Gabriel Nicolau 
Traslaviña Hafliger. De acordo com 
a polícia, os suspeitos cometeram 
os crimes de estelionato, roubo, 
extorsão, cárcere privado e asso-
ciação criminosa.

Já Diana é filha de Slavko Vule-
tic e nora de Ronaldo Ianov, ambos 
também tiveram repassados para 
suas contas bancárias valores das 
extorsões praticadas pelo grupo. 
Jacqueline Stanescos, que tam-
bém se passava por vidente, é pri-
ma de Diana e de Rosa.

Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ)

Segundo as investigações, a filha da víti-
ma manteve um contato assíduo com Rosa 
Stanesco Nicolau, a Mãe Valéria de Oxossi, 
nos últimos quatro meses de 2019. Nessa 
ocasião os crimes começaram a ser plane-
jados. A quadrilha, na verdade, se formou 
num núcleo familiar.

Rosa é mãe de Gabriel Nicolau Traslaviña 
Hafliger, um dos homens que receberam 
transferências bancárias feitas pela idosa, e 
irmã por parte de mãe de Diana Rosa Apa-
recida Stanesco Vuletic, que se passou por 
vidente e fez a abordagem à vítima. Já Diana 
é filha de Slavko Vuletic e nora de Ronaldo 
Ianov, ambos também tiveram repassados 
para suas contas bancárias valores das ex-
torsões praticadas pelo grupo. Jacqueline 
Stanescos, que também se passava por vi-
dente, é prima de Diana e de Rosa.

De acordo com o inquérito da Delegacia 
Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira 
Idade (Deapti), em janeiro de 2020, após sair 
de uma agência bancária em Copacabana, a 
idosa foi abordada por Diana Rosa Aparecida 
Stanesco Vuletic, que, apresentando-se como 
vidente, disse que a filha da viúva estava do-
ente e morreria em breve. Ela conseguiu con-
vencer a vítima de ir até o apartamento dela, na 
Rua Barata Ribeiro, onde teria jogado búzios e 
constatado o “evento trágico”.

Obras caras: Tarsila do Amaral: Avaliador de 
obras de arte vê exagero em preço de quadros 
apreendidos com golpista

Posteriormente as duas seguiram para um 
apartamento no Leme, onde morava outra fal-
sa vidente, identificada como Jacqueline Sta-
nescos, que confirmou a previsão. Em busca de 
uma “solução”, a vítima foi levada até a casa de 
Rosa Stanesco Nicolau, conhecida como Mãe 
Valéria de Oxossi, na Rua Maria Quitéria, em 
Ipanema, que ofereceu para fazer de trabalhos 
espirituais para a cura de Sabine pelo valor de 
R$ 5 milhões de reais. Todas elas estavam en-
volvidas no esquema.
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POPULAÇÃO SE MANIFESTA CONTRA TENTATIVA 
DE GOLPE NA PREFEITA FERNANDA ONTIVEROS

CIDADE ENTRA
EM ESTÁGIO
DE ATENÇÃO 
POR CAUSA 
DE CICLONE

OBRAS DO PARQUE
LINEAR DO SARA
PUÍ AVANÇAM
 EM CAXIAS

O município de Duque de 
Caxias entrou, na tarde desta ter-
ça-feira (9), em Estágio de Atenção 
por conta da previsão da formação 
de um ciclone extratropical no es-
tado, nos próximos dias. Os ventos 
que poderão chegar a mais de 76 
km/h, acompanhados de chuva, 
são esperados em áreas próximas 
da costa e com topografia elevada.

A Defesa Civil pede aos moradores 
que durante a ventania fiquem em 
casa e que, ao notarem qualquer anor-
malidade, procurem um local seguro 
ou os pontos de apoio, localizados 
em igrejas, associações de moradores 
e escolas de cada distrito, ligando 
imediatamente para os telefones 199 
e 08000230199, ou para o Corpo de 
Bombeiros, no número 193.

 A Secretaria de Obras e Defesa 
Civil de Duque de Caxias continua 
trabalhando nas obras de constru-
ção do parque linear da Aveni-
da Teixeira Mendes, no bairro 
Sarapuí, no primeiro distrito. Foi 
na região que a Prefeitura iniciou, 
em 2017, o primeiro programa 
de desfavelização do país, com a 
transferência de 900 famílias que 
moravam junto às margens do 
Rio Sarapuí, muitas em condições 
precárias, em barracos e casebres 
que eram invadidos pelas águas 
em dias de chuvas fortes. Após a 
transferência, essas construções 
foram demolidos pela prefeitura.
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DUQUE DE CAXIAS
JAPERI

readores de Japeri votaram 
a favor de uma investigação 
a prefeita Drª Fernanda On-
tiveros, por meio de uma 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para apurar 
supostas irregularidades em 
licitações e atos oficiais da 
prefeitura. Entretanto, tudo 
não passa de uma jogada po-
lítica, que tem como perso-
nagens principais, condena-
dos, entre outros crimes, por 
corrupção, fraudes, envolvi-
mento e assassinato.

Não é de hoje o executivo 
de Japeri sofre com tentati-
vas de desestabilização. O 
que comprovou os planos 
foi um áudio em um Pen-
drive, entregue na casa da 
prefeita Drª Fernanda On-
tiveros, onde o vereador 
Thiago Careca revela todo 
o esquema. Nesse áudio, o 
parlamentar diz que ‘políti-
ca é a arte de saber negociar’, 
e fala sobre pressão feita por 
empresários e até mesmo ór-
gãos públicos de investiga-
ção, para a todo custo cassar 
o mandato da prefeita Drª 
Fernanda Ontiveros. Thiago 

Careca também fala sobre 
um ‘padrinho’, nos áudios, e 
que, caso conseguissem fa-
zer o plano de tomar Japeri 
dar certo, que ele, o verea-
dor Thiago Careca, teria to-
tal autonomia para mandar 

e desmandar na cidade. Esse 
‘Padrinho’, seria o vice-pre-
feito de Japeri, Carlos Janu-
ário, que nem mesmo troca 
palavras com a prefeita por 
conta de um racha político 
ocasionado por ele mesmo.

Ato aconteceu durante sessão ordinária e reuniu apoiadores em frente a Casa Legislativa

oradores de 
Japeri fize-
ram uma 
m a n i f e s -
tação em 
frente à 
C â m a r a 
de Verea-
dores na 
m a n h ã 

desta quinta-feira (11) em um 
ato a contra o golpe sofrido pela 
prefeita da cidade, Drª Fernan-
da Ontiveros, de sete parlamen-
tares da Casa, que articularam 
uma CPI, de forma arbitrária, 
contra a chefe do executivo.

Foram pelo menos 500 ma-
nifestantes que se concentra-
ram em frente à Câmara de 
Vereadores com cartazes com 
frase de apoio a prefeita Drª 
Fernanda Ontiveros e dizendo 
palavras de ordem como ‘deixa 
a prefeita trabalhar’, e ‘não vai 
ter golpe’. Tudo isso aconteceu 
durante a Sessão Ordinária, 
aonde os parlamentares usa-
ram seu tempo de fala para de-
fender seus  argumentos pelo 
qual são contra e favor da CPI.

CPI com interesses obscuros
Na semana passada, sete ve-

M

Sexta-Feira 12 de agosto de 2022 
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O Fluminense terá mais um confronto 
difícil no próximo domingo pelo Campe-
onato Brasileiro: encara o Internacional, às 
19h, no Beira Rio. Aliás, será uma rodada in-
teressante na qual os seis primeiros coloca-
dos da competição vão se enfrentar. Além 
do duelo entre tricolores e colorados, O Fla-
mengo recebe o Athletico-PR, enquanto o 
Corinthians encara o líder Palmeiras.

Uma boa chance para o Fluminense 
tentar se aproximar ainda mais da lide-
rança da competição. Hoje a diferença 
para o Palmeiras é de sete pontos.

- Um pouco (mais importante essa ro-
dada com duelos diretos). Mas time que 
quer ser campeão não escolhe adversá-
rio. Toda rodada tem que pontuar. Pal-
meiras abriu gordura, é o time que me-
nos oscila. Como perdemos dois pontos 
para o São Paulo e Santos, agora aumen-
tou ainda mais a nossa responsabilidade. 

O Botafogo encaminha o empréstimo de 
Diego Loureiro ao Atlético-GO até dezembro 
de 2023. O goleiro chegou a ser anunciado 
pelo Guarani, mas não assinou o contrato por 
discordâncias no momento da assinatura.

Titular na temporada passada, quando 
foi campeão da Série B no Botafogo, Diego 
perdeu espaço na equipe alvinegra com a 
volta de Gatito Fernández. Neste ano ele 
atuou em cinco partidas, a última justa-
mente no empate em 1 a 1 com o Atlético-
-GO, quando falhou duas vezes no mesmo 
lance que gerou o gol do Dragão.

Desde que começou a negociar a saída - 
ainda para o Guarani - Diego Loureiro deixou 
de ser relacionado pelo Botafogo. A última 
partida que ficou no banco de reservas foi 
contra o Santos, pela 18ª rodada do Brasilei-
rão, dia 20 de julho.

O Atlético-GO está em busca de um goleiro 
desde a lesão de Ronaldo, que se machucou 
no jogo de ida das quartas de final da Sul-A-
mericana contra o Nacional-URU. O titular da 
posição é Renan, ex-goleiro do Botafogo.

Botafogo encaminha empréstimo 
de Diego Loureiro ao Atlético-GO

DIEGO LOUREIRO, DO BOTAFOGO, EM AÇÃO CONTRA O ATLÉTICO-GO — FOTO: HEBER GOMES/AGIF

Fluminense mira
rodada de duelos do 
G-6, e André avisa: 
''Não podemos errar''

Futebol

tem conversas para
mandar jogos do Carioca 
no Norte e Nordeste

Flamengo

O Flamengo que segue vivo no Brasileirão, 
na Copa do Brasil e na Libertadores deste ano 
já trabalha no planejamento de 2023. O presi-
dente Rodolfo Landim deu o ok para o projeto 
de levar partidas do Campeonato Carioca para 
o Norte e Nordeste do país, e já iniciou tratativas 
com cidades como Manaus, Belém e São Luís.

O desejo do clube é poupar o Maracanã do 
excesso de jogos a cada início de temporada e 
ainda valorizar o torcedor de praças que não 
estão acostumadas a receber o Flamengo. Para 
isso, o projeto é vender as partidas com cotas 
pré-definidas de cerca de R$ 1 milhão, permitin-
do assim também lucro aos investidores locais.

O perfil @essenciarubronegra flagrou, inclu-
sive, a gravação de um vídeo do presidente Ro-

dolfo Landim com representantes de Manaus 
para mandar jogos na Arena da Amazônia.

- Tenho tido conversações com o presi-
dente da Ferj para ver se colocamos alguns 
jogos do Flamengo no Carioca do ano que 
vem fora do Rio. Um deles que a gente 
quer é mandar jogo em Manaus. Acredito 
que vai ser um bom presente para a torci-
da poder acompanhar o Mengão de perto. 
Estamos em tratativas e espero que tenha-
mos isso até o fim do ano.

Para que o Flamengo mande jogos fora do 
estado do Rio de Janeiro é preciso o aval da 
Federação de Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro. Ainda não há tabela definida para a 
edição de 2023 do campeonato.
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Arena da Amazônia, em Manaus — Foto: Rômulo Almeida

Estádio Mangueirão, em Belém, passa por reformas 


