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TRAGÉDIA EM FAMÍLIA

Homem executa a esposa, atira na
filha e depois se mata na Baixada

PÁG.7

ACUSADO DE BARBÁRIE

Traficantes tentam fugir a cerco
da PM, mas acabam capturados

PÁG.3

Covardão atrás
das grades

Os bandidos foram presos na RJ-124, em Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio. Eles fugiam da ocupação da Polícia Militar no Complexo do
Salgueiro, em São Gonçalo.
PÁG.7

Meriti lança
PMS até 2025

Depois de agredir, esfaquear e balear a ex-mulher na frente do filho do casal, Joilson Tavares
acabou capturado quatro dias após cometer o crime bárbaro na Zona Norte do Rio. Nathalia Maria
da Silva, que está em estado grave, confirmou a
autoria.

A Secretaria Municipal
de Saúde apresentou o
Plano Municipal de Saúde 2022-2025. O prefeito
João Ferreira Neto (foto),
participou do evento.

PÁG.7

PÁG.3

UNIDADE BEM ESTRUTURADA

Mais uma
missão cumprida

Conhecida pelas suas realizações e inaugurações
em massa, Belford Roxo, na Baixada Fluminense,
ganhou mais uma obra na área da saúde. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, entregou a Policlínica Mariza Ribeiro da Silva, no bairro
Jardim Gláucia. A média de atendimento será de
600 pessoas por mês. Ao lado do vice, Marcelo Canella, Waguinho agradeceu aos deputados Daniela
do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual)
pelo empenho em mandar recursos para cidade.
PÁG.3

Cabo da PM que atirou em militar
Federais prendem o 3º suspeito de Balão cheio de fogos de artíficio
tem a prisão convertida pela Justiça assassinar indigenista e jornalista explode e cai em APA na Zona Norte
PÁG.7

PÁG.7

PÁG.3
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Rio ganhar versão no metaverso

DIVULGAÇÃO

Lançamento ocorreu com um vídeo em
que o mascote do metaverso viaja de
Nova York ao Rio nas ondas da MPB
IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

D

urante a Genesis
Week, evento anual que comemora
a semana de criação do
Upland, empresa do Vale
do Silício, o Brasil foi o
centro das atenções no
lançamento, pela primeira
vez, de uma cidade internacional no metaverso: o
Rio de Janeiro. Com um
vídeo em que o mascote
do metaverso, a lhama Miles, viaja de Nova York ao
Rio ao som da bossa nova,
a empresa expande suas
fronteiras. O Upland, que
já havia aberto a operação
no Brasil no início de abril,
vem trabalhando na cria-

ção das cidades brasileiras
dentro do metaverso.
“Além de prestigiar a
grande comunidade de
Uplanders (como são chamados os usuários da plataforma) do Brasil já presentes no metaverso, o
lançamento da cidade do
Rio de Janeiro acontecerá
com o apoio de parcerias
que irão expandir a educação sobre NFTs e o empreendedorismo possibilitado pela Web3“, afirma
Ney Neto, Diretor Geral do
Upland no Brasil.
Mais de 25
milhões de inscritos
O Rio de Janeiro une-se às outras 19 cidades já
inauguradas no metaver-

so, que conta com mais de
2,5 milhões de inscritos
espalhados pelo mundo.
Já foram mais de 3 milhões de NFTs vendidos
para os mais de 230 mil
usuários que são proprietários de terrenos virtuais
no Upland, e disputam os
melhores lugares em cidades como Los Angeles, San
Francisco, Bronx, Chicago,
New Orleans e Manhattan,
que foram completamente
vendidas devido a alta demanda pelos terrenos virtuais desde o início do ano.
O Upland está planejando diversas ações sociais
envolvendo influenciadores e marcas, além de um
grande evento de lançamento no Rio de Janeiro.

A Upland anunciou pela primeira vez o lançamento de uma
cidade internacional no mundo virtual: o Rio de Janeiro

Boyce Avenue faz show no Centro do Rio de Janeiro

Apontado pela crítica
como um dos fenômenos
do YouTube, a banda norte-americana Boyce Avenue aterrissa no Brasil para
uma extensa turnê e escolheu o cantor Gabriel Gonti
para realizar a abertura dos
shows pelo país. No Rio, os
rapazes tocam no dia 23 de
junho, no Sacadura 154, no
Centro da capital carioca.
Oriundo de Sarasota, na
Flórida, o Boyce Avenue
ficou conhecido mundialmente com covers de canções queridas pelo público.
Com mais de 15 milhões de
inscritos no canal e mais de

BarraShopping recebe
mostra sobre Van Gogh

EXPEDIENTE

O BarraShopping, na
Zona Oeste do Rio, recebe
a partir do dia 28 de julho a
estreia mundial da exposição “VAN GOGH LIVE –
8K”, que depois viajará pelo
mundo. A mostra irá ocupar
uma área de 2.800m², onde
mais de 200 obras serão projetadas em tecnologia com
resolução 8K jamais vista
em mostras no gênero.
Mas antes disso, o público
já poderá garantir os ingressos para a megaexposição e
ter uma prévia do universo
do pintor no “VAN GOGH
for Kids”, um espaço gratuito desenvolvido especialmente para as crianças,
repleto de atividades lúdicas
e envolventes inspiradas nos

DIVULGAÇÃO

5 trilhões de visualizações,
a banda formada pelos irmãos Alejandro, Daniel e
Fabian Manzano ganhou
destaque entre 2004 e 2009.
Essa será a quinta vez
que a banda de pop rock
romântico desembarca no
Brasil. A turnê, além da
Cidade Maravilhosa, também passará por Fortaleza,
Fenômeno do YouTube, Boyce se apresenta após
show de abertura com Gabriel Gonti
Brasília, Ribeirão Preto,
Vitória, São Paulo, Porto Gabriel Gonti informou interpretando bandas faAlegre e Curitiba, entre 17 que está preparou um re- mosas com a personalidade
e 26 de junho.
pertório especial de voz e deles sempre foi o grande
violão com canções auto- diferencial. Desde o início
Repertório
rais. “Aprendi muitas mú- já viraram referência pra
especial
sicas com as versões que o mim”, disse Gonti sobre a
Cantor e compositor, Boyce Avenue fazia. Eles banda.

principais trabalhos do pintor. A viagem já começa na
chegada à bilheteria, toda
decorada com a arte “Noite Estrelada”. A partir daí,
os pequenos vão embarcar
em uma aventura por estações interativas com muitas
luzes, cores e formas em
uma mistura entre arte e diversão. Por lá, será possível
correr por dentro do quadro
“Amendoeiras”, representado por um campo de bonecos João Bobo, brincar
em um painel de jogo da
memória com algumas das
principais obras ou, ainda,
entrar no “Quarto em Arles”,
quadro criado por Van Gogh
quando se hospedou na famosa casa amarela.

O SOMBRA

ENVIE SUA
DENÚNCIA OU ELOGIO!
horahmunicipios@gmail.com

Com a corda toda!
Um parlamentar que sonha em cumprir vários mandatos no Legislativo estadul está com a corda toda e
botando pra quebrar. Uma fonte revelou que o moço quer bater o recorde em indicações legislativas para
beneficiar seu reduto eleitoral localizado num dos distritos mais populosos da Baixada. Quem o conhece diz
que pra ele não tem tempo ruim: faça sol ou chuva, está lá entre os moradores mostrando espírito solícito.

‘Zilhões’ de problemas

Passa longe da crise
Parece que a crise financeira não chegou numa cidade
da Baixada. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de um grande distrito tem gasto uma boa grana
mesmo com pouco tempo no seu reinado. Dizem que a
mansão num luxuoso condomínio na Barra da Tijuca,
que custou alguns milhões, era de propriedade de um
empresário do ramo de terceirização de mão de obra,
também da região.

É inegável o peso da responsabilidade que tem um
representante do povo no Legislativo. E quando falta
eficiência para lidar com os ‘zilhões’ de problemas, a
situação foge ao controle. Na Baixada, há uma penca
de vereadores passando o maior perrengue na tentativa
de fugir das cobranças de quem depositou seu voto de
confiança, ouviu promessas e agora quer o troco (quer
dizer, uma resposta).
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SAÚDE EM BELFORD ROXO

Policlínica Jardim Gláucia
Mariza Ribeiro da Silva possui sala de triagem e acolhimento, de vacinas, curativos, consultório odontológico e médicos

RAFAEL BARRETO/PMBR

Waguinho destacou a importância da medicina preventiva para a população
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de Belford Roxo inaugurou na última
quarta-feira (15) mais uma
unidade de saúde. A cidade,
conhecida pelas suas realizações e inaugurações em
massa, entregou a Policlínica Mariza Ribeiro da Silva,
no bairro Jardim Gláucia.
Sua estrutura é formada
por recepção, copa, sala de
administração, sala de tria-

gem e acolhimento, sala de
vacinas, sala de curativos,
consultório odontológico,
três consultórios médicos e
dois banheiros. A média de
atendimentos ao mês são
de 600 pessoas.
O prefeito Wagner dos
Santos Carneiro, o Waguinho agradeceu aos deputados Daniela do Waguinho
(federal) e Márcio Canella
(estadual) pelo empenho
em mandar recursos para
Belford Roxo. “Por isso
que hoje estamos entregan-

Waguinho inaugurou a policlínica que terá capacidade de atender cerca de 600 pessoas por mês

Compromisso reafirmado
Em mais uma inauguração, a primeira-dama e deputada federal Daniela do
Waguinho reafirmou seu
compromisso com a cidade. “Esses dias eu solicitei
ao meu gabinete quanto em
recursos enviei para a saúPrefeito Waguinho e comitiva
de de Belford Roxo, e já são
visitaram as dependências da unidade
mais de 10 milhões. Fico
do mais um equipamento las especialidades dos pos- muito feliz em poder conde saúde. Sempre alerto a tos garantindo tratamento e tribuir com o avanço”, resuvocês que a medicina pre- medicamentos e não preci- miu a deputada ao lado do
ventiva é muito importante, sando ir nas emergências”, deputado estadual Márcio
Canella que parabenizou
pois as pessoas passam pe- destacou o prefeito.

o prefeito pelas conquistas
na cidade. “Waguinho é
um grande gestor que sabe
aplicar bem os recursos que
recebe. Estou honrado em
fazer parte dessa parceria e
reafirmo meu compromisso na Alerj pela cidade”,
complementou Canella. “A
saúde não para de crescer
e iremos continuar inaugurando mais e mais para
promover um atendimento
de qualidade para a população”, concluiu o secretário
de Saúde, Christian Vieira.

MÉDICOS MAIS PRÓXIMOS
Foi unânime a aprovação e o orgulho da
população em ter uma
unidade de saúde novinha no bairro. A moradora Juliana da Silva
Matias, 36 anos, do lar, e
seu filho Daniel Cabral,

11, está muito feliz com
a Policlínica em frente
à sua casa. “Vamos ter
médicos mais próximos
da gente e atendimento
de qualidade. E sabemos
a dificuldade de fazer
obras em comunidades,

PMS de Meriti é
aprovado pelo Conselho

DIVULGAÇÃO/PMSJM

por isso vai nos ajudar
e muito e não precisaremos ir para outros lugares que não conhecemos.
Além de que aqui todos
os profissionais já nos
conhecem e sabem de
nossas necessidades. A

saúde melhorou 100%
depois das inaugurações”, garantiu. “Estava
ansiosa e até espiei pela
janela. Vou me consultar
e até tomar vacina para
ficar forte”, completou
Daniel.

Juliana da Silva, com o filho Daniel ficou feliz em
saber que terá uma unidade de saúde no seu bairro

Alerj autoriza criação de agência reguladora
única no estado do Rio de Janeiro

A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou em discussão única a autorização para
a criação da Agência Reguladora dos Serviços PúbliO plano foi apresentado no auditório
cos do Estado (Arserj). O
na Escola Graça Grijó, em Vilar dos Teles
Projeto de Lei 5.765/22, será
A Prefeitura de São João dos serviços e da popula- encaminhado ao governador
de Meriti, por meio da Se- ção, além de colaboradores Cláudio Castro, que tem até
cretaria Municipal de Saú- da pasta. O PMS foi elabo- 15 dias úteis para sancioná-lo
de, realizou a apresentação rado a partir do levantamen- ou vetá-lo.
A medida busca adequar
do Plano Municipal de Saú- to das necessidades da pode 2022-2025, no auditó- pulação na área da Saúde e a legislação do estado após o
rio na Escola Graça Grijó, da análise da capacidade em entendimento do Tribunal de
em Vilar dos Teles. O do- ofertar ações e serviços para Justiça do Estado do Rio de
cumento, que estabelece o atendimento de todos. A Janeiro que declarou inconsa gestão da saúde para os elaboração do plano aborda titucional a Lei 8.344/19, que
próximos quatro anos, foi as discussões entre os diver- obrigava a criação de agência
aprovado pelo Conselho sos setores da Secretaria de a partir da fusão da Agetransp
Municipal de Saúde. Esteve Saúde e o Conselho Muni- e Agenersa, responsáveis pepresente no encontro, o pre- cipal de Saúde para resul- los serviços de transporte e
sidente do Conselho Muni- tar em ações de conclusão de energia e saneamento, rescipal, Alfredo Maragoni, o a partir dos vários debates pectivamente. A Constituiprefeito João Ferreira Neto, ocorridos ao longo dos últi- ção Estadual prevê que cabe
ao Poder Executivo propor a
o Dr. João, e representantes mos meses.

RAFAEL WALLACE/ALERJ

O presidente da Alerj,
deputado André Ceciliano

criação de estruturas organizacionais permanentes.
Além de autorizar a fusão das agências, o projeto
aprovado nesta quarta define
os critérios para a nomeação
dos cinco diretores, que terão
mandato de cinco anos. Eles
deverão ter seus nomes aprovados pela Alerj, atendendo
aos seguintes requisitos: ter

experiência profissional de,
no mínimo, cinco anos na
área de atividade da agência
ou em área correlatada; ser
ficha limpa; não possuir filiação ou atuação partidária nos
dois anos anteriores à data
de posse; não ter exercido
qualquer cargo ou função de
chefia ou representante jurídico de empresa que a Arserj

fiscalize os serviços nos dois
anos anteriores à data de posse e não ter exercido cargo
eletivo nos últimos dois anos
anteriores à data de posse.
Inconstitucionalidade
O deputado Luiz Paulo (PSD) lembrou que a lei,
depois de aprovada na Alerj,
foi vetada pelo Executivo e o
veto, derrubado pela Assembleia Legislativa. “Na época,
o então governador em exercício, Wilson Witzel, entrou
na Justiça e arguiu a inconstitucionalidade da medida. O
Tribunal de Justiça considerou que havia vício de iniciativa”, comentou o deputado.
“Mas o problema continua:
são duas agências, com conselheiros escolhidos de forma absolutamente aleatória
e, com isso, muitas crises
vêm acontecendo”, explicou.

Balão cai em área de preservação ambiental no Rio

Um balão caiu na noite da
última sexta-feira (17) em
área de preservação ambiental na Zona Norte do Rio.
Na manhã de ontem (18),
um morador ainda registrou
fumaça na região e galhos
queimados. Testemunhas registraram o momento que o
balão, que carregava fogos
de artifícios, pega fogo e

um dos artefatos explode na
direção de uma árvore. Na
região, ainda havia cabos de
alta tensão da rede elétrica e
um projeto social do bairro.
Os moradores também recolheram partes dos explosivos que estavam no balão e
são conhecidos como “busca
pé”, que contribuíram para o
estrago na vegetação. “Caiu

exatamente em uma área
de vegetação seca, tivemos
muita sorte de não ter acontecido uma tragédia”, afirmou um morador.
Dentro do terreno de aeroportos, os balões podem
causar tragédias. Durante
o período das festas de São
João, as fiscalizações são
intensificadas no setor de se-

gurança. Nos últimos cinco
anos, 304 balões foram avistados na área do Aeroporto
Internacional Tom Jobim, o
Galeão.

balões e desmontou uma
fábrica clandestina na Zona
Norte do Rio.
“Esse é um período
muito crítico, o Corpo de
Bombeiro reforçou o seu
Crime ambiental
efetivo. Que acontece do
Soltar balões é conside- início de maio ao início de
rado crime ambiental. No outubro. Temos três tipos
início de junho, a Polícia de incêndios: os incêndios
Ambiental apreendeu 90 ambientais, os incêndios re-

sidenciais e os incêndios em
redes elétricas”, disse o major do Corpo de Bombeiros.
Para denunciar o ocorrência de balões, as pessoas
podem usar a Linha Verde
do Disque Denúncia através
do telefone 22531177. Nos
últimos 5 anos, foram 800
ligações para alertar balões
no céu.
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O Laboratório de Enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) foi nomeado Laboratório de Referência do Ministério da Saúde
para a varíola dos macacos. A unidade vai analisar amostras suspeitas
de infecção pelo vírus provenientes do RJ e de todo o Nordeste.

ESTRATÉGIA
O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e o Cade
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica)
montaram uma estratégia
para reduzir a judicialização de processos do conselho, sobretudo os que
tratam de cartéis. A minuta
foi feita na última terça.

DOMINGO, 19 DE JUNHO DE 2022

A Universidade Federal do RJ (UFRJ) corre o risco de fechar as portas em outubro. Aulas presenciais e pesquisas, podem ser suspensas como
consequências do corte de verbas anunciado pelo governo federal para as
instituições de ensino superior de todo país.

PL prevê programa de
reciclagem escolas do RJ
DIVULGAÇÃO/ALERJ

JUDICIALIZAÇÃO
Ficou definido que será
feita uma recomendação
do CNJ para tribunais
evitarem decisões que
comprometam o andamento desses processos.
Atualmente, o Cade tem
500 processos em curso
que enfrentam algum tipo
de judicialização.

CASOS INTERROMPIDOS
Uma vez judicializados, a evolução dos casos
pode ser interrompida. A
nova estratégia foi elaborada pelo secretário-geral
do CNJ, Valter Shuenquener de Araújo e pela procuradora-chefe do Cade,
Juliana Oliveira Domingues.

A coleta seletiva de
lixo, que já é obrigatória em todas as escolas
públicas e particulares,
poderá ser complementada para a criação do Programa Reciclar é Pensar.

Um projeto de lei que direciona a ação é do deputado Márcio Canella, do
União Brasil (de pé no
alto à direita) e foi aprovado em discussão única
pela Assembleia Legis-

ALÍVIO PARA O BOLSO

lativa do Estado (Alerj)
ontem (15).
O texto segue para o
governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias
úteis para sancioná-lo ou
vetá-lo.

REDUÇÃO NAS TARIFAS

Ao participar de audiência ontem (15)
na Câmara dos Deputados, a diretora-geral
substituta da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), Camila Bomfim, disse que
o consumidor deverá perceber, na conta de
luz, os efeitos de duas propostas aprovadas.

Para Bomfim, haverá um alívio de 5,2%
nos reajustes de tarifa a partir de um dos projetos, e 12% de redução média na tarifa. Ao falar na Comissão de Minas e Energia, ela disse
que a privatização da Eletrobras vai significar
uma redução de 2,3% nos reajustes.

EDITORIAL

OMS pode declarar alerta
de varíola dos macacos

A OMS (Organização
Mundial da Saúde) avalia
declarar emergência por
causa da varíola dos macacos. O Comitê de Emergência do Regulamento
Sanitário Internacional se
reúne no dia 23 deste mês
para debater a questão.
O mundo enfrenta desde maio de 2022 o maior
surto do vírus fora da
África. Já são mais de
1.500 infectados em outros continentes, segundo
o Global.health Monkeypox, iniciativa que monitora os dados divulgados
por cada nação.
“O atual surto de varíola dos macacos é
claramente incomum e
preocupante”, disse o
diretor-geral da OMS,
Tedros Adhanom, ao justificar a convocação. Ele
também anunciou que a
OMS irá mudar o nome
do vírus para evitar estigmas.

O Brasil confirmou três
infectados até a última
terça (14). Há dois infectados em São Paulo (um
na capital e outro em Vinhedo) e um no Rio Grande do Sul (em Porto Alegre). Todos estiveram na
Europa, continente com
mais de 1.000 infectados.
São considerados casos
importados da região.
O Comitê de Emergência do Regulamento
Sanitário Internacional
irá definir se a varíola dos
macacos representa uma
emergência de saúde pública de interesse internacional. O status dá mais
mecanismos para a OMS
coordenar pesquisas e a
resposta global ao vírus.
A covid-19 recebeu
essa classificação em janeiro de 2020, antes de ser
declarada uma pandemia,
em março daquele ano.
Esses status ainda estão
em vigor.

PROGRAMA DA FIRJAN SESI

‘ViraVida Jovens do Futuro 2022’
abre inscrições para curso on-line
Iniciativa atende adolescentes e jovens de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade social

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O

MUNDO

programa ViraVida
Jovens do Futuro
2022,
executado
pela Firjan SESI, está com
as inscrições abertas para o
curso on-line sobre empregabilidade. São 200 vagas
gratuitas e destinadas a adolescentes e jovens de ambos
os sexos, entre 14 e 22 anos,
em todo o estado do Rio.
Para esta edição, as inscrições ocorrem até 14 de
junho para o módulo “Empregabilidade na prática”,
proporcionando aos jovens
o aprendizado sobre questões relacionadas ao mundo
do trabalho. Serão abordadas questões práticas e

comportamentais,
assim
como o uso do português e
da matemática do dia a dia.
Para participar, basta preencher o formulário
disponível no endereço:
https://forms.office.com/
Pages/ResponsePage.aspx?id=1JjG0Ork6U6nnfLXp4OZyJyW3DAqAVtNmohR1kvDb7xUMDBDUTU0VFFBRktUSzlYOUZNMUJOQU5CVi4u
Tecnologia
social
Em 2020, devido à pandemia, foi construída uma
versão on-line para a realização do programa. Com
uma tecnologia social chancelada pela Organização das
Nações Unidas para a Edu-

cação, a Ciência e a Cultura (Unesco), as ações são
pautadas no acolhimento,
no diálogo e na construção
coletiva. O Programa conta
com uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, pedagogos, assistentes
sociais e professores de português e matemática.
Rede de apoio
O Programa ViraVida Jovens do Futuro é mais uma
iniciativa da Firjan SESI
que compreende a importância do acolhimento, do
fortalecimento da rede de
apoio e da continuação do
desenvolvimento psicossocial de jovens frente aos desafios já existentes no âmbito social, educacional, de
empregabilidade e saúde,

DIVULGAÇÃO

Os cursos são para as faixas etárias de 14 e 22 anos de comunidades de baixa renda

temas estes agravados em
decorrência da pandemia.
A iniciativa atua há mais de
dez anos no Rio, atendendo

jovens de 14 a 22 anos de
comunidades de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Para mais

informações, acesse https://
www.firjan.com.br/sesi/
educacao/programa-vira-vida/default.htm

Brasileiro que matou adolescente
esfaqueado é inocentado
IRLANDA - O paulista George Bento, de
36 anos, foi considerado inocente pela Justiça da Irlanda na última
terça-feira (14). Ele foi
julgado por esfaquear e
matar um adolescente
de 16 anos ao reagir a
um assalto.
Bento trabalhava na
Irlanda como entrega-

dor de comida e reagiu
quando viu a bicicleta
de um colega ser roubada. O brasileiro se apresentou a polícia e foi
preso no início de 2021.
De acordo com reportage do jornal irlandês
“RTE”, o júri entendeu
que Bento agiu dentro
da lei ao tentar recuperar uma bicicleta rouba-

da e que ele e um amigo
foram atacados injustamente por um grupo de
adolescentes.
Josh Dunne, o adolescente que morreu, era
uma das pessoas desse
grupo que atacou o brasileiro. A fatalidade da
morte, para a júri, foi
consequência de legítima defesa.

Após o julgamento, George Bento foi
liberado e disse para
a imprensa local que
precisava de um tempo
para processar tudo que
aconteceu. Ele também
lamentou a morte de
Josh Dunne e espera
que a família dele possa lhe perdoar pelo que
aconteceu.

ARQUIVO PESSOAL

Júri considerou o ato de George Bento
como legítima defesa

HORA

DOMINGO, 19 DE JUNHO DE 2022

ESPORTES 5

CAMISA 27

Bruno Henrique chega
a 400 jogos na carreira

DIVULGAÇÃO

Como profissional, BH tem seis clubes no currículo,
11 títulos conquistados, 129 gols e 72 assistências

IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

U

m dos mais importantes jogadores
da história recente do Flamengo, Bruno
Henrique tem muito a comemorar. Contra o Cuiabá, o mineiro de 31 anos
completou 400 jogos como
profissional.
O Espião Estatístico
fez um raio-x da vitoriosa
passagem que o atacante
vem construindo. Para se
ter uma noção, 79 dos 129
gols que marcou no futebol

profissional (61,2%) foram
anotados vestindo vermelho e preto. A proporção aumenta quando o assunto é
título: 81,8% - nove de 11.
O Flamengo é o clube
pelo qual Bruno soma mais
partidas. Até então são 185
(165 como titular), com 79
gols, 45 assistências e nove
títulos conquistados distribuídos em 15.638 minutos
em campo. Dois internacionais, a Libertadores e a
Recopa; quatro nacionais
(dois Brasileiros e duas Supercopas) e três estaduais.
Bruno Henrique tem
gols em todas as competi-

ções que disputou pelo Flamengo. Suas melhores médias são no Brasileiro (0,44
por jogo - 42 marcados em
95 jogos) e na Libertadores
(0,44 - 16 em 36).
Destro, Bruno Henrique
marcou 39 dos seus 79 gols
com o pé direito (49,3% do
total), apenas um de pênalti. O camisa 27 também vai
bem pelo alto, tanto no ataque quanto defensivamente. Marcou 25 vezes em
cabeçadas. O primeiro dele
com a camisa do Flamengo,
aliás, foi feito de cabeça.
Em 26 de janeiro de 2019,
fez os dois da virada por 2

a 1 sobre o Botafogo e deu
início à fama de “senhor
dos clássicos”.
Além de ser o segundo
maior artilheiro da atual
geração - só é superado por
Gabigol -, Bruno Henrique
também se destaca pelo alto
índice de assistências. Em
2019, por exemplo, participou de 50 gols do Flamengo, com 35 marcados
e 15 passes decisivos. Em
quatro temporadas, são 45
assistências no total.
Gabigol foi quem mais
se beneficiou com os passes
de bandeja do garçom Bruno Henrique e marcou 16

Libertadores é o título mais importante que BH conquistou

vezes em passes do amigo.
Acostumado a balançar
a rede em clássicos e nos
grandes duelos com a camisa do Flamengo, tem
dois alvos preferidos, o ar-

quirrival Vasco e o Athletico-PR, em quem marcou
sete gols cada. Corinthians
e São Paulo, vazados seis
e cinco vezes respectivamente.

Torcida Organizada invade CT e faz
Em recuperação, Fred treina
com o time sub-23 do Fluminense cobrança a jogadores do Botafogo

Com o time principal do
Fluminense em Belo Horizonte, Fred aproveitou para
treinar com a equipe sub-23
do clube. O ídolo tricolor retornou aos treinamentos na
última segunda-feira (13),
após período de repouso devido a um problema na vis-

ta. Também participaram da
atividade André, Jhon Arias
e David Braz, que estão suspensos e não viajaram para
o jogo pelo Campeonato
Brasileiro.
“Fiquei quase 30 dias
parado e, se não tivesse o
sub-23 aqui, com certeza
DIVULGAÇÃO

Atacante e participou das atividades no CT Carlos Castilho

Vasco solicita estádio e
pretende jogar contra o
Sport no Maracanã

Após levar mais de 60 mil
torcedores ao jogo contra o
Cruzeiro, o Vasco pretende
mandar a partida contra o
Sport, no dia 3 de julho, às
16 horas, no Maracanã. O
clube fez o pedido ao Consórcio que administra o estádio. Ainda não houve confirmação. Em nota, o Vasco
disse que “entende que será
um jogo de alta demanda
de público, em dia e horário nobre, envolvendo um
confronto tradicional do futebol brasileiro entre o atual
terceiro e quarto colocado
na competição, e que sua
torcida será capaz de quebrar novamente o recorde

de público do Campeonato
Brasileiro da Série B 2022”.
O clube ainda ressalta que
não há outra partida marcada para o estádio nesta data.
Apesar da grande festa da
torcida contra o Cruzeiro,
nos bastidores Vasco e Maracanã não falam a mesma
língua. O clube questionou
o preço do aluguel (R$ 250
mil), entre outras coisas,
como ter sido excluído das
receitas dos bares e não ter
conseguido expor uma faixa
institucional. O Consórcio
que administra o estádio respondeu e lamentou a postura
do Vasco. O clima entre as
partes não é bom.

eu estaria correndo de tênis,
ou seja, não estaria treinando situações reais de jogo.
Hoje, tive oportunidade de
treinar com um grupo que
tem o nível técnico e a forma física lá em cima e isso
me ajudou bastante”, disse
Fred ao site oficial do clube.
Com 14 pontos empatado com o próprio América-MG, o Fluminense é o
oitavo colocado do Campeonato Brasileiro e vai em
busca da reabilitação após
a derrota em casa para o
Atlético-GO. Para entrar no
G-6 nesta rodada, o Tricolor
precisa vencer e torcer por
uma combinação de resultados: duas derrotas de Atlético-MG e Athletico-PR, ou
uma junto com um tropeço
do Coritiba.

Integrantes de uma das
torcidas organizadas do Botafogo invadiram o Espaço
Lonier, CT onde o clube
concentra os trabalhos do
elenco profissional. Os torcedores tiveram contato
com jogadores como Del
Piage, Diego Gonçalves,
Kayque, Lucas Fernandes e
Victor Sá.
Os atletas que tiveram
contato com os organizados estavam no Lonier para
tratamento ou trabalho de
recuperação. Nas imagens
que circulam nas redes sociais também é possível ver
os policiais militares que
conduziram o grupo para
fora da propriedade. No
momento da invasão, não
havia segurança suficiente
no local. Posteriormente, o

DIVULGAÇÃO

Integrantes do grupo tiveram contato com cinco jogadores

clube recebeu um reforço
de profissionais. O Botafogo não se manifestou sobre
o caso.
A bronca do grupo que
foi ao CT é com jogadores e
também dirigentes de clube,
como o diretor de futebol
André Mazzuco. Eles externam insatisfação com os resultados e com as contratações de alguns dos reforços.
O protesto acontece depois de o Botafogo perder
quatro jogos seguidos no

Brasileirão. A última foi
para o Avaí, quando a arquibancada gritou “time sem
vergonha”. A equipe não
vence desde a sexta rodada,
quando bateu o Fortaleza
por 3 a 1. A sequência ruim
fez os alvinegros caírem do
G-4 para o Z-4. O time é
o atual 17º colocado, com
12 pontos. O próximo jogo
será em casa, contra o São
Paulo, às 16h (de Brasília)
de quinta-feira (16), pela
12ª rodada do campeonato.

Fluminense assina renovação de patrocínio master

O Fluminense renovou
seu patrocínio master com
a “Betano”, empresa internacional do ramo de apostas
online, até junho de 2025 –
no Brasil, o grupo também
patrocina o Atlético-MG.
A informação de que as
negociações estavam avançadas foi divulgada pelo
canal “Sentimento Trico-

lor”, no “YouTube”, no fim
do mês passado. O clube já
prepara o anúncio oficial da
prorrogação do vínculo por
mais dois anos.
O primeiro contrato com
a “Betano” era válido de junho de 2021 a junho de 2023
por cerca de R$ 15 milhões
no total pelos dois anos.
Com a renovação, os valores

também foram reajustados e
passará a ter um aumento no
patrocínio para o clube, mas
as novas cifras ainda não
foram divulgadas. A notícia
chega em boa hora, uma vez
que o Fluminense ainda não
pagou os salários de maio, a
terceira e última parcela do
13º de 2021 e tem uma folha
de direitos de imagem em

aberto com o elenco. Atualmente, o Flu conta em seu
uniforme com oito marcas:
“Tim” (número), “Zinzane”
(mangas), “Gazin” (costas),
“Hotel Nacional” (barra inferior costas), “SAMOC”
(meião), “Betano” (master),
“Premier Vip Car” (peito) e
Universidade de Vassouras
(barra frontal).

Flamengo oferece contrato de cinco anos a Everton Cebolinha

O tempero para tentar fazer o Flamengo voltar a dar
gosto aos seus torcedores
está no forno. Nesta semana,
com o empresário do jogador no Rio, o clube deu mais
um passo e segue avançando
na contratação de Everton
Cebolinha. O Flamengo oferece a Cebolinha um contra-

to válido por cinco temporadas, até 2027.
Diferentemente da estratégia em janeiro, quando
acertou primeiramente com
o jogador, mas não conseguiu a anuência do Benfica,
o Flamengo agora inverteu a
ordem. Primeiramente encaminhou tudo com os portu-

gueses e depois passou para
a parte do atleta.
Na Gávea, o otimismo é
grande por Cebolinha principalmente depois de se
chegar a um denominador
comum com os portugueses
pelo valor fixo da transação:
14 milhões de euros (R$ 74
milhões). No momento, o

Benfica exige que o valor
variável atinja 16 milhões de
euros (R$ 85 milhões).
Com apenas Grêmio e
Benfica no currículo, basta
descascar pequenos detalhes
para que Cebolinha vista
vermelho e preto em 2022,
ano de Copa do Mundo do
Catar.

Botafogo conversa com Erison para estender contrato até o fim do ano de 2025

O Botafogo conversa com
Erison para ampliar o contrato até 2025 e aumentar a
multa rescisória, hoje cotada
em 5 milhões de euros (R$
26,71 milhões). Clube, ata-

cante e o empresário conversam para estender o vínculo
por mais tempo dada a boa
temporada do jogador até
aqui. Hoje, o contrato vai
até o fim de 2023. Além do

mérito por ser o artilheiro do
Botafogo em 2022, Erison
também despertou atenções
no mercado. Há algumas
semanas um time dos Estados Unidos não revelado

indicou que ia pagar a multa rescisória do jogador. Por
contrato, o Bota tinha de ser
avisado e, então, se mexeu
para comprar uma porcentagem maior do jogador e am-

pliar a multa. Agora, a ideia
é ampliar ainda mais esse
valor com o novo vínculo.
Com a renovação do contrato, a diretoria alvinegra
busca resolver um problema

da administração anterior do
Botafogo. Erison foi contratado antes da chegada de
John Textor e, por causa disso, a situação financeira do
clube era diferente.
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COVID-19

Fiocruz busca voluntários para
teste de remédio contra covid-19

Instituto informa que os voluntários passarão por uma avaliação médica com critérios mais detalhados
DIVULGAÇÃO

IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

O

Instituto de Infectologia
Evandro
Chagas (INI/Fiocruz) está procurando novos voluntários para testes
do medicamento de uso
oral Paxlovid contra a covid-19. O instituto é responsável pelos testes, no
Rio de Janeiro, do fármaco
desenvolvido pela farmacêutica Pfizer.
Para participar, é preciso
ter 18 anos ou mais, ter sintomas e resultado positivo
para covid-19 há menos de
cinco dias e ter sido vacinado contra a doença pela

Medicamento foi desenvolvido pela farmacêutica Pfizer

última vez há mais de 12
meses. Essa última condição faz com que o estudo

seja voltado para pessoas
que não se vacinaram ou
estão com esquema tera-

pêutico incompleto (apenas
primeira ou segunda dose).
Segundo a Fiocruz, esse é o

MetrôRio oferece passagem gratuita
para corredores da Maratona do Rio
Neste fim de semana importantes do calendário tivo, o MetrôRio vai ofereA ação é uma parceria
acontece a Maratona do esportivo do Rio de Janeiro. cer passagens gratuitas para entre a concessionária, a
Rio, um dos eventos mais Pelo segundo ano consecu- os atletas.
Maratona do Rio e a EletroDIVULGAÇÃO
midia e tem o objetivo de
apoiar os tradicionais eventos esportivos e culturais sediados na cidade.
Para ser liberado na catraca de qualquer uma das
41 estações ou nas linhas de
ônibus do Metrô na Superfície (MNS), o participante
deve apresentar o uniforme
de corrida oficial às equipes
da concessionária.
A entrada gratuita é válida apenas para os dias das
provas e durante o horário
de funcionamento do sistema metroviário nos horários regulares de fim de
semana. No sábado, das 5h
à meia-noite; e no domingo,
das 7h às 23h. Já as linhas
do MNS vão operar das 5h
às 23h30 no sábado; e das
Participantes devem apresentar a camisa oficial do evento
7h às 22h30 no domingo.

Consulta de vagas do
segundo processo seletivo
do Sisu está disponível

A consulta de vagas para
o segundo processo seletivo de 2022 do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) já
pode ser acessada no portal
Acesso Único. As inscrições
começarão dia 28 de junho
e terminarão no dia 1º de julho. Durante a consulta, será
possível visualizar as vagas
ofertadas por modalidade
de concorrência, cursos e
turnos, instituições e localização dos cursos. Também
será possível acessar a íntegra do documento de adesão
de cada uma das instituições
que aderiram ao Sisu. Para
participar do Sisu, será exigido do candidato que tenha
realizado o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem),
edição de 2021, obtido nota
superior a zero na prova de
redação, e não tenha participado do Enem na condição

de treineiro. O resultado do
processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico
deverão ser feitos de 13 a 18
de julho. Já o prazo para interessados manifestarem interesse em participar da lista
de espera será de 6 a 18 de
julho. O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da
Educação (MEC) no qual as
instituições públicas de educação superior, sejam elas
federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição
da seleção. Os candidatos são
selecionados para as opções
de cursos indicados no ato de
inscrição, de acordo com a
melhor classificação de nota
obtida na edição mais recente
do Enem, que, nesta edição,
será a de 2021.

protocolo do ensaio clínico
para conseguir testar a eficácia do medicamento.
Além desses critérios,
o instituto de infectologia
informa que os voluntários
passarão por uma avaliação
médica com critérios mais
detalhados. Para se candidatar, é preciso entrar em
contato pelo telefone (21)
99784-9876.
O medicamento foi testado anteriormente em pacientes de alto risco, o que
permitiu que seu uso emergencial fosse liberado por
agências regulatórias como
a FDA (EUA) e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Os resultados apontaram que o

remédio, que combina os
antivirais nimatrelvir e ritonavir, reduziu em 89% a
hospitalização por doenças
e óbitos naqueles pacientes.
O teste que está sendo
conduzido agora em diversos locais do mundo, com a
participação da Fiocruz no
Rio de Janeiro, busca saber se o remédio é seguro
e eficaz para tratar casos
leves da doença em pacientes de baixo risco. O estudo
está nas fases 2 e 3, em que
são avaliadas a eficácia e a
segurança do medicamento, e deve envolver 1.980
participantes. O primeiro
voluntário foi recrutado e
incluído no estudo em 9 de
junho.

Acolhimentos no último fim
de semana foram 27% maiores
do que o normal no Rio

REPRODUÇÃO

Mais de 800 pessoas foram atendidas

O número de acolhimentos de pessoas em situação
de rua no último fim de semana na cidade do Rio foi
27% maior do que o habitual, desde que foi antecipada
a operação especial de acolhimento da Prefeitura, no
mês passado.

Mais de 800 pessoas foram atendidas entre sábado
e domingo, quando os termômetros chegaram a bater
pouco mais de 12 graus. No
último mês, foram mais de
8 mil atendimentos e mil
acolhimentos em vários
pontos da cidade.

Matrículas no ensino a distância cresceram
no primeiro ano da pandemia do covid-19
O crescimento do número de matrículas no ensino
superior na modalidade de
ensino a distância (EAD)
aumentou 7,7 pontos percentuais de 2019 para 2020,
saltando de 19,1% para
26,8%. Com queda de 3,8%
em 2019, as matrículas para
cursos presenciais diminuíram ainda 5,6 pontos percentuais, chegando à queda
de 9,4% em 2020.
Os dados são do Mapa
do Ensino Superior no Brasil 2022, que apresenta dados gerais do setor no país,
de instituições de ensino
superior (IES) privadas e
públicas, e realizado pelo
Instituto Semesp.
O percentual de 64,2%
das matrículas no ensino
superior refere-se a cursos
presenciais, uma queda de
7,3 pontos percentuais de

2019 para 2020. Segundo
o Semesp, este foi um dos
impactos do primeiro ano
da pandemia de covid-19.
De acordo com a instituição, pela primeira vez
na história da coleta de dados do Censo do Ensino
Superior, o número total
de ingressantes no EAD
(2 milhões) ultrapassou o
presencial (1,75 milhão).
Os ingressantes na modalidade presencial tiveram
queda de 13,9%, e os do
EAD aumentaram 26,2%.
Os ingressantes correspondem aos calouros, enquanto
os dados referentes a matrículas incluem estudantes de
todos os períodos.
Ainda em relação ao
impacto da pandemia no
setor, 92% das instituições
de ensino superior suspenderam as aulas presenciais

em 2020, e 77% destas não
retornaram às atividades
presenciais naquele ano.
O total de matrículas –
presenciais e EAD – no país
cresceu 0,9% de 2019 para
2020.
O número de matrículas
feitas no período aumentou
em 11 estados, com o Rio
de Janeiro apresentando a
maior alta (8,6%), seguido
por Espírito Santo e Santa
Catarina, empatados com
5,9% de acréscimo de estudantes. Amapá, Ceará,
Paraná, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e São
Paulo também registraram
crescimento do número de
matrículas.
O levantamento mostrou
que três estados da Região
Sudeste -- São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

– têm, juntos, 42,8% do total de matrículas do ensino
superior do país.
A taxa de escolarização
líquida do país, que mede
o total de jovens de 18 a 24
anos matriculados no ensino superior em relação ao
total da população da mesma faixa etária, é de apenas
17,8%.
O Distrito Federal tem a
maior taxa de escolarização
líquida (30,4%), e o Maranhão, a menor (9,9%). As
regiões Sul e Sudeste são
as únicas em que todos os
estados têm taxa de escolarização líquida acima da
média nacional.
A evasão no ensino superior aumentou 4,2% de
2019 para 2020. O índice
foi maior na rede pública
(12,2%) do que na rede privada (2,8%).
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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Preso após cometer
barbárie contra a ex
Por não aceitar o término do relacionamento, homem é acusado de esfaquear, atirar e a abandonar
a vítima em rua do Rio. Na Baixada, marido fere mulher e filha a tiros e depois de se mata

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A

última semana foi
marcada por dois casos bárbaros de violência contra mulheres. Em
um dos casos, que aconteceu
na Baixada Fluminense, um
homem atirou na esposa e na
filha e depois se matou.
No Rio, um acusado de bater, esfaquear e atirar na ex-mulher foi preso na manhã
de ontem (18) por agentes
da Agentes da 33ª DP (Realengo). Joilson Tavares fingiu dar carona para Nathalia
Maria da Silva. Após cometer o crime, ele a deixou
agonizando em uma rua do
bairro Brás de Pina, na Zona
Norte carioca. A Polícia Civil pediu a prisão provisória
dele, na última sexta-feira,
que foi aceita pela Justiça.
Apesar de estar internada em
estado grave, desde a última
terça-feira (14), no Hospital
Albert Schweitzer, na Zona
Oeste do Rio, Nathalia falou
para a família que o responsável pelo crime foi o ex-marido.

Estava com o filho
Ainda segundo parentes,
a vítima estava voltando de
uma consulta médica com
o filho quando foi abordada
pelo criminoso. Ele a convenceu entrar no carro, fingindo dar carona, e começou
a agredi-la. Depois, Joilson
esfaqueou e baleou Nathalia.
“A minha irmã foi levar o
meu sobrinho ao hospital, ele
falou para ela entrar no carro
dizendo que não faria nada,
que era para ajudar. Ela já
estava ficando sem dinheiro
de passagem. E ela entrou.
E quando eles estavam voltando, ele cometeu o ato. Começou uma discussão com
ela, esfaqueou, agrediu, deu
um tiro, a largou no meio da
rua e levou os documentos”,
afirmou Laís Maria da Silva,
irmã da vítima. Os disseram
que o filho do casal foi entregue na delegacia, pela mãe
do ex-marido.
Laís disse que a irmã vinha
sendo ameaçada e que Nathalia tentou prestar queixa
várias vezes, mas não conseguia pois o ex-marido não
possui endereço fixo.

REPRODUÇÃO

Joilson Tavares fingiu dar carona para Nathalia e a atacou dentro do carro

TRAGÉDIA EM FAMÍLIA
O outro caso de barbárie na noite da última
sexta-feira (17) em Mesquita, na Baixada Fluminense. Depois de matar a
esposa e ferir a filha, um

Cabo da PM que atirou contra
militar tem prisão convertida
A Justiça do Rio converteu ontem (18) em preventiva, a prisão do cabo
da Polícia Militar David
Trancoso Daniel que atirou contra um contra um
militar do Exército em
Piedade, na Zona Norte do
Rio. Na decisão, o juiz Rafael de Almeida Rezende
entendeu que a manutenção da prisão é necessária
para a garantia da ordem
pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal. O magistrado afirmou ainda que
não foi caso de legítima
defesa, como alegou o policial, e que as imagens
das câmeras de segurança
do local corroboram o que
as testemunhas disseram
na delegacia. O acusado
foi preso em flagrante por

REPRODUÇÃO

A vítima está internada em estado grave
no Hospital Pasteur, no Méier

tentativa de homicídio, na
última sexta-feira (17). O
crime aconteceu após uma
confusão em uma boate,
durante a madrugada.
O tumulto começou no
interior da boate Fábrica
40 graus. Segundo a polícia, houve uma briga generalizada envolvendo três
militares do Exército, que
foram expulsos do local
pelos seguranças. Um dos
militares é o cabo do Exército William Cardoso, que

do lado de fora da boate
acabou baleado na cabeça
por um PM.
Fotos mostram o policial David Trancoso Daniel socorrendo o cabo
do Exército depois de ter
disparado contra o militar. Willian foi levado
para o Hospital Pasteur, no
Méier. A unidade de saúde
não quis divulgar o estado
de saúde dele, mas o Comando Militar do Leste informou que é grave.

homem tirou a própria
vida. O crime aconteceu
no bairro Santa Terezinha.
A filha do casal está internada no Hospital Adão

Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Baleada
no tórax, a vítima segue
internada e seu estado de
saúde é estávell, segundo
a unidade. O casal tem

outro filho que não estava em casa no momento
do crime. O caso é investigado pela Delegacia de
Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF).

Trio é preso após fugir de cerco da PM
Três homens foram presos ontem (18) na RJ-124,
altura do bairro Boa Esperança, em Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio.
Eles fugiam da ocupação da
Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em
São Gonçalo.
Os bandidos estavam divididos em dois veículos e
uma moto. A PM informou
que equipes do Batalhão de
Polícia Rodoviária (BPRV)
suspeitaram do condutor
de uma motocicleta. Ele
foi abordado e os militares constataram que atuava
como ‘batedor’, passando
as localizações de viaturas
da corporação para seus
comparsas, para que veículos roubados pudessem
passar em direção a Região
dos Lagos, sem que fossem
parados pelos policiais.
Ainda segundo a PM,

DIVULGAÇÃO

os policiais suspeitaram de
dois veículos, sendo um
modelo Spin, de cor prata,
e outro modelo Fiorino, de
cor branca. Quando notaram a presença dos agentes, os condutores saíram
da rodovia e tentaram fugir
por uma rua transversal.
Em seguida, os motoristas

abandonaram os veículos e
tentaram fugir em direção à
mata. Buscas foram realizadas e a dupla foi localizada
e presa. Na ação os policiais
apreenderam três celulares
e R$ 609 em espécie. O
caso foi registrado na 118ª
Delegacia de Polícia (DP)
de Araruama

PLANTÃO

Terceiro suspeito de matar Bruno e Dom é preso pela Polícia Federal
AMAZONAS - Jeferson
da Silva Lima, conhecido
como “Pelado da Dinha”,
foi preso na manhã de ontem
(18). Ele é apontado pela Polícia Federal como o terceiro
suspeito por envolvimento
na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

“Pelado da Dinha” teve o
mandado de prisão expedido
pela Justiça do Amazonas na
noite desta sexta-feira (17) e
estava foragido. Ele se entregou na delegacia de Atalaia
do Norte (AM), nas primeiras horas da manhã deste
sábado, onde foi ouvido pelo
delegado Alex Perez Timó-

teo. O delegado afirmou que,
segundo as investigações,
Jeferson tem participação
direta no caso, desde a emboscada até a ocultação dos
corpos. “Conforme todas as
provas, todos os depoimentos colhidos até o momento,
ele estava na cena do crime
e participou ativamente do

duplo homicídio ocorrido”,
disse. Além de Jeferson, os
irmãos Amarildo da Costa
Oliveira, conhecido como
“Pelado” – que confessou o
crime nesta quarta (15) –, e
Oseney da Costa de Oliveira também estão presos em
Atalaia do Norte, a 1.136
quilômetros de Manaus.

Identificação dos corpos
Também ontem a Polícia Federal informou que
os restos mortais do indigenista Bruno Pereira foram
identificados em perícia no
Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília.
A confirmação foi feita com
base no exame da arcada

dentária. Na última sexta-feira (17), peritos já haviam
confirmado que parte dos
remanescentes humanos encontrados na Amazônia são
do jornalista inglês Dom
Phillips. O material também
foi identificado pela arcada
dentária da vítima e por impressão digital.
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