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Wilson Witzel é candidato a governador
PÁG.3

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

VIOLÊNCIA SEM LIMITE

Ataque a
tiros deixa
mortos na
Baixada

Eduarda Paula de Almeida, de 15 anos (foto) e Caio Luiz de Souza Leme, 23, morreram após criminosos fazerem disparos de dentro
de um carro numa praça do bairro Gramacho, em Duque de Caxias.
Outras sete pessoas ficaram feridas. A Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense (DHBF) busca imagens de câmeras de segurança na tentativa de identificar os atiradores.

DIVULGAÇÃO

ESPECIALISTA EM FURTO

PÁG.7

Quadrilha de falsos
funcionários da Light
é desmantelada no Rio
Sete criminosos foram presos em flagrante após furtarem transformador da concessionária de energia, avaliado em R$ 20 mil. O bando
usava uniformes falsificados e ferramentas usadas especificamente
por funcionários da empresa, cones e um caminhão com munck.
PÁG.7

Judiciário retoma
hoje os trabalhos
após recesso e
analisa recursos
sobre inquéritos
contra presidente

CADEIA NELE!

REPRODUÇÃO

PÁG.3

Igreja ‘esconde’
pastor acusado
de estuprar a
própria filha de
16 anos no Rio

PÁG.7

Justiça mantém
na jaula monstro
de Guaratiba que
manteve mulher
e filhos presos
durante 17 anos

PÁG.7

Preso padrasto que estuprou e
engravidou enteada de 13 anos
Cristiano Artur Silva de Souza foi capturado por agentes da Delegacia Especial de
Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Deam). Abusos vieram à tona após adolescente sofrer aborto espontâneo.
PÁG.7

Arsenal é achado
em residência de
miliciano acusado
de fazer ameaças
contra familiares
PÁG.7
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Parque Radical de Deodoro
recebe o Expresso do Brincar
Projeto vai desembarcar na Cidade Maravilhosa com diversas atividades lúdicas para a alegria da criançada

IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

O

Parque Radical de
Deodoro vai receber,
neste fim de semana (30 e 31), o Expresso do
Brincar, projeto que faz parte
da campanha global Construa o Mundo do Brincar,
com o apoio institucional da
Urban95, Fundação Bernard
van Leer e Instituto Alana.
Após o lançamento no Parque Ibirapuera, no último
sábado (23), em São Paulo,
o projeto vai desembarcar
na Cidade Maravilhosa com
diversas atividades lúdicas
para a alegria da criançada.
No total, 11 cidades brasileiras serão beneficiadas pela
ação: São Paulo (SP), Mogi
das Cruzes (SP), São José

dem interagir com atividades
de acordo com o interesse.
Ao final da passagem, o movimento deixa um legado em
cada parada com materiais de
apoio e uma biblioteca com
80 livros para estimular e
guiar os jovens de cada local.
Para o secretário de Esportes,
Francisco Bandeira, esporte
e cultura simbolizam uma
parceria de sucesso.
“Os equipamentos esportivos da Prefeitura do Rio sempre estarão de portas abertas
para ações como essa. O Expresso do Brincar foi um sucesso no Parque Ibirapuera e
tenho certeza que não será diferente no Parque Radical de
Deodoro. Estou muito animado com o projeto. Cultura
e esporte precisam estar sempre de mãos dadas em prol da

dos Campos (SP), Rio de
Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG),
São João Del Rei (MG), Salvador (BA), Serra Grande
(BA), Uruçuca (BA) e Mata
de São João (BA). A parceria
entre a Prefeitura do Rio e o
Expresso do Brincar tem o
objetivo de propor atividades
espontâneas como forma de
conhecimento para crianças.
A experiência entende que a
aprendizagem lúdica entre os
responsáveis é uma oportunidade de interação assertiva
já que brincar é a linguagem
das crianças.
O cenário do Expresso
do Brincar prioriza comunidades mais vulneráveis e
consiste em um trem com
estações temáticas, nas quais
responsáveis e crianças po-

DIVULGAÇÃO

11 cidades brasileiras serão beneficiadas pela ação

nossa juventude”, explicou.
Segundo Danilo Feno,
líder do projeto Expresso
do Brincar, uma iniciativa
do Movimento Unidos pelo
Brincar, a missão do projeto
é incentivar o desenvolvimento infantil por meio das

famílias e órgãos públicos.
“Desde 2019, o Movimento Unidos pelo Brincar tem a
missão de fazer com que as
pessoas valorizem o brincar
como parte fundamental do
desenvolvimento infantil, e
o Expresso do Brincar é par-

te dessa estratégia. Ele foi
criado para estimular famílias, organizações e órgãos
públicos a se engajarem em
uma agenda que contemple
a brincadeira como pilar fundamental no cotidiano das
crianças”, disse Danilo.

Festival de rock selecionará banda para o Rock in Rio

Na próxima quarta-feira
(3), às 19h, a Secretaria Especial da Juventude Carioca
(JUVRio) realizará a final
do JUV Rock Festival, uma
competição musical entre
bandas de rock da Cidade
Maravilhosa formadas por
jovens de 18 a 29 anos.
O prêmio será o passaporte de entrada para tocar
no palco Rock District, do
Rock in Rio 2022. O evento
é gratuito e será uma celebração completa na última etapa
de seleção, com bandas de
variadas vertentes, ritmos e
estilos do rock compartilhan-

do o sonho de se apresentar
no maior festival de música
do planeta. A banda campeã
também será premiada com
uma gravação no estúdio
Toca do Bandido, responsável por discos antológicos de
grandes artistas brasileiros,
como Milton Nascimento,
Gilberto Gil, Marisa Monte,
Lenine e O Rappa. A final do
JUV Rock Festival contará
com o show da banda Drenna, uma das expoentes da
cena rock carioca. A banda é
atração confirmada no Rock
in Rio deste ano. Da favela
do Complexo do Alemão, a

paixão pela guitarra motivou a cantora a formar sua
própria banda e cair na estrada, em 2009. Acompanhada
pelo baterista Milton Rock
e o baixista Bruno Moraes, a
Drenna segue ativamente de
forma independente.
A comissão julgadora
é composta pela musicista Constança Scofield, pelo
jornalista Bernardo Araújo,
pelo músico e diretor técnico
do estúdio Toca do Bandido
e sócio-diretor do selo Toca
Discos, Felipe Rodarte, e
Marisa Menezes, diretora artística da Rock District e da

Planetário do Rio
recebe espetáculo
Quanta Energia

EXPEDIENTE

O espetáculo infantil
Quanta Energia fará cinco
apresentações
gratuitas,
no sábado (30) e domingo
(31), no Planetário do Rio,
localizado no bairro da Gávea. A peça faz parte do
Programa Educativo Cultural Light, conta com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE)
da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) e
é conduzida por uma dupla
de cientistas “malucos” da
Mad Science, que apresenta experiências científicas
sobre as formas de geração
de energia elétrica e seu
uso no dia a dia.

Durante 60 minutos, os
participantes vão aprender
conceitos sobre energia
e eficiência energética de
forma lúdica e divertida,
trazendo diversas curiosidades, como objetos que
isolam ou conduzem energia, como funciona uma
hidrelétrica, como o corpo
humano também gera energia e o que são equipamentos eficientes.
É apresentado também
o experimento “Bobina de
Tesla”, em que os participantes observarão os raios
da eletricidade em ação por
meio de objetos condutores
e isolantes.

Rock Street do Rock in Rio.
Desde a abertura das inscrições, em maio, a JUVRio
recebeu inúmeros materiais
de bandas que almejam tocar
no Rock in Rio 2022. Na primeira etapa, os interessados
tiveram que anexar, junto ao
formulário de inscrição, um
link para um vídeo tocando
uma música autoral ou cover.
Foram recebidos diversos videoclipes, webclipes ao vivo
e ensaios. No total, inscreveram-se no JUV Rock Festival
89 grupos compostos por 229
músicos, com idades entre 18
e 29 anos.

DIVULGAÇÃO

Banda Madre Ravena é uma das classificadas

A segunda etapa foi a semifinal, presencial, no mês
de julho. Todas as terças-feiras, o palco do Teatro da Câmara da Cidade das Artes, na
Barra da Tijuca, contou com
a apresentação de até dez
bandas por noite. O público
fã das bandas selecionadas
para essa etapa fez torcida.

O SOMBRA

Os jurados peneiraram, por
noite, duas bandas para a final.
Estão na final do JUV
Rock Festival as seguintes
bandas: Bellasigma, Carminium, John Bianchi, Lamutes, Lenhadores da Galáxia,
Madre Ravena, Radioativa e
Rádio Front.

ENVIE SUA
DENÚNCIA OU ELOGIO!
horahmunicipios@gmail.com

Vai cair todo mundo

As peripécias desastradas de um chefe do Executivo na Baixada Fluminense estão com os dias contados.
Alvo de denúncias que podem levá-lo a responder pelo crime de improbidade administrativa, o político deve
cair com todo o seu staff, que seguiu direitinho as ordens da chefia. Além de enfrentar a ira da população
por descumprir promessas de campanha, ele também pode ser alvo de uma investigação da Polícia Federal.

‘Mui amigo!’
Dizem as más línguas que é mais fácil encontrar político
desonesto do que agulha em um palheiro. A afirmativa caiu
como uma luva no caso de um parlamentar da Baixada
Fluminense. Com uma ficha nada limpa devido a investigações relacionadas a atos de corruptela, o parlamentar aumenta a fama de quem faz acordos, mas não cumpre. É por
isso que a lista de desafetos só aumenta a cada dia. O mais
impressionante, dizem, é que o cara de pau tem uma facilidade de perssuasão tanto quanto de enganar quem aceita
suas propostas quando ele se aproxima finjindo ser amigo.

Ironias à parte ou coincidência
Talvez a psicanálise de Freud explique o motivo
de tanta carga negativa acumulada pelas maldades do político não interferir na sua popularidade.
Apesar da fama de fanfarrão e da falta de palavra, o sujeito ainda conseguiu se eleger. Não foi
um dos mais votados no município que o acolheu,
mas certamente a vitória nas urnas só confirma
que políticos de má índole podem, sim, cativar a
população. Só não dá para explicar tamanha popularidade.
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VOLTA DO RECESSO

Judiciário retoma trabalhos
REPRODUÇÃO

STF vai analisar recursos da PGR e da AGU que questionam
inquéritos envolvendo o presidente Jair Bolsonaro (PL)
a Corte vai analisar recursos da Procuradoria-Geral
ANTONIO CARLOS
da República (PGR) e da
horahmunicipios@gmail.com
Advocacia-Geral da União
Poder Judiciário (AGU) que questionam
retoma os trabalhos inquéritos envolvendo o
hoje (1º) após o re- presidente Jair Bolsonaro
cesso. No Supremo Tribiu- (PL).
nal Federal (STF), o ministro Luiz Fux deve fazer um
Encontro
discurso de abertura do 2º
na Corte
semestre, que será marcado
O presidente do Tribunal
pelas eleições e a despedi- Superior Eleitoral (TSE),
da dele da presidência da ministro Edson Fachin,
Corte, em setembro.
convidou as entidades fisJá no dia 3, a Corte julga calizadoras do processo
três ações que questionam eleitoral para uma reunião
mudanças na Lei de Impro- na Corte no dia 1º de agosbidade Administrativa, de to. O encontro servirá para
relatoria do ministro Ale- que os técnicos do TSE
xandre de Moraes. O julga- apresentem orientações somento atende a um pedido bre as etapas, métodos, lofeito pelo presidente da Câ- cais e formas de fiscalizamara, Arthur Lira (PP-AL), ção e auditoria do sistema
e líderes da Casa.
eletrônico de votação.
Entre 12 e 19 de agosto,
Ao TSE também caberá

O

analisar ações sobre propaganda antecipada dos pré-candidatos e partidos políticos. No recesso, Fachin,
que estava de plantão, analisou alguns pedidos, mas
com a volta dos trabalhos,
as ações serão encaminhadas aos relatores originais.
Também hoje (1º), às
15h, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) se reunirá
presencialmente para formar as listas destinadas à
primeira composição do
Tribunal Regional Federal
da 6ª Região (TRF6). A escolha dos candidatos será
feita por votação secreta.
A instalação do TRF-6 será
no dia 19 de agosto, às 16h,
em Belo Horizonte. Todas as listas formadas pelo
Pleno serão submetidas à
escolha do presidente da
República.

Estátua da Justiça na sede do Supremo Tribunal Federal

POSSE DE NOVOS PRESIDENTES
O segundo semestre
será marcado ainda pelas
posses dos novos presidentes do STF e do TSE.
Alexandre de Moraes
toma pose na Corte Eleitoral em 16 de agosto. O
ministro disse que será
“rigoroso e rápido” nos

PMB confirma Wilson Witzel
candidato ao governo do RJ

REPRODUÇÃO

O ex-juiz Wilson Witzel
foi aprovado como candidato do PMB ao governo do
estado do RJ, por 59 votos a
56, no último sábado (30).
O político se elegeu governador do Rio na última
campanha, mas sofreu impeachment. Para a Justiça
Eleitoral ele está inelegível.
A presidente do PMB,
Suêd Nogueira, afirmou que
a sigla deve deixar a cargo
de cada estado definir pelo
apoio a Lula ou a BolsoWitzel, que foi eleito governador na
naro. Em 2018, Witzel foi
última campanha, sofreu impeachment
eleito na onda bolsonarista,
O PMB pretende lan- Paulo, será o ex-ministro militar Paulo Tristão, que
mas no ano seguinte cortou çar mais ex-bolsonaristas a Abraham Weintraub. Em também foi confirmado ao
relações com o presidente.
disputas estaduais: em São Minas Gerais, o policial cargo neste sábado (30/7).

Pesquisa do Datafolha diz que 79%
dizem confiar nas urnas eletrônicas
A confiança dos eleitores nicas é alta. É o que mostra Datafolha no último sábado dos, 79% afirmaram “conbrasileiros nas urnas eletrô- a pesquisa publicada pelo (30). Do total de entrevista- fiar muito” ou “um pouco”
ABDIAS PINHEIRO/SECOM/TSE
no sistema brasileiro de votação. Na sondagem, foram
entrevistadas 2.556 pessoas,
entre os dias 27 e 28 deste
mês, em 183 municípios do
país. Dos entrevistados, 47%
disseram confiar muito nas
urnas eletrônicas, enquanto
32% afirmaram confiar um
pouco. Segundo o instituto,
o resultado gera um índice de credibilidade de 79%
para as urnas eletrônicas.
Outros 20% disseram não
confiar nas urnas eletrôniTeste público de segurança das urnas eletrônicas
cas, e 1% não soube opinar.

casos de fake news, além
de monitorar casos de violência política.
Já a ministra Rosa Weber toma posse no STF
em 12 de setembro, substituindo o ministro Luiz
Fux. A ministra é apontada por colegas como al-

guém com pouca interlocução com o meio político
e, dessa forma, geraria
menos ruído entre a Corte,
o Congresso Nacional e o
Palácio do Planalto. Além
disso, tem um perfil mais
discreto do que o atual
presidente, Luiz Fux.

Águas do Rio promove
encontro para
explicar melhorias
no abastecimento
Com o intuito de estar
mais próximo dos moradores de Magé, entender
suas necessidades e explicar sobre as melhorias que
serão realizadas em relação
ao abastecimento do município, a Águas do Rio
promoveu um encontro no
bairro Jardim São Paulo, o
Buraco da Onça, na última
quinta-feira (28). A reunião
contou com representantes
dos setores operacional,
social e comercial para tirar dúvidas da população.
Segundo Marley Caxias,
coordenadora de Responsabilidade Social com atu-

ação na Baixada Fluminense, um dos papéis da
empresa é ter escuta ativa,
a fim de realizar um trabalho mais humano e digno.
“Procuramos sempre fazer
esse tipo de integração nas
localidades onde estamos
atuando e isso estreita cada
vez mais nossos vínculos
de cooperação e confiança
com os moradores. Escutar e atender os anseios de
quem vive na região nos
possibilita executar um serviço pensado nos mínimos
detalhes, envolvendo diversas frentes de trabalho”,
avaliou.
DIVULGAÇÃO

Concessionária reuniu moradores
do Jardim São Paulo, em Magé

Alerj e Fundação Getúlio Vargas vão debater democracia nesta semana
Às vésperas das eleições que vão decidir os
rumos do Brasil nos próximos quatro anos, a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) realiza, em parceria com a Fundação

Getúlio Vargas (FGV),
um seminário em que vai
debater quais as perspectivas e os principais desafios da democracia no
país. Entre os dias 2 e 4
de agosto, especialistas,
intelectuais e cineastas

abordarão a trajetória do
governo representativo no
país, com ênfase na questão partidária, no relacionamento entre os poderes
Executivo e Legislativo, e
nas políticas públicas.
O evento ‘Democracia

Em Foco’ é promovido
pela
Superintendência
da Curadoria do Palácio
Tiradentes, vinculada à
Subdiretoria de Cultura
da Alerj, e contará com
ciclo de debates e sessão
de cineclube com o do-

cumentário ‘Vocação do
Poder’.
A programação acontecerá nos dias 2 e 3 de
agosto, no auditório do
21º andar da sede da Alerj
(Rua da Ajuda 5 - Centro), e no dia 4, no audi-

tório 318 da sede da FGV
(Praia de Botafogo 190 –
Flamengo).
A participação é gratuita e aberta ao público
- saiba mais aqui https://
cpdoc.fgv.br/eventos/democracia-em-foco .
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Pelo sexto mês consecutivo, o Rio de Janeiro manteve os resultados
positivos na geração de empregos, consolidando o estado entre os que
mais empregaram no país: no primeiro semestre de 2022, foram criados 104.144 postos de trabalho com carteira assinada.

CASTRO NA BAIXADA
O governador Cláudio
Castro visita Belford Roxo
hoje (30), às 9h30, onde
será recepcionado pelo prefeito Waguinho. Os dois
visitarão as obras da nova
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor, além de diversas ruas do
bairro.

SEGUNDA-FEIRA, 01 DE AGOSTO DE 2022

O Ministério da Saúde confirmou ontem (29) a 1ª morte por varíola dos
macacos no Brasil. O óbito foi registrado em Minas Gerais. O diretor-geral
da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus,
disse que 5 pessoas já morrido em países da África.

Promotoras terão ‘Tarde de Estilo’

DIVULGAÇÃO

EXPECTATIVA
A nova Unidade de
Pronto Atendimentodo
Bom Pastor terá consultórios médico, odontológico, farmácia, sala de
eletro, sala vermelha, sala
amarela, sala pediátrica e
laboratório. A expectativa
de atendimento gira em
torno de mil pessoas por
dia.

PARCERIA COM O RJ
No sub-bairro Jardim
Anápolis, no Bom Pastor,
o prefeito e o governador
irão visitar diversas ruas
que estão sendo contempladas com obras de infraestrutura implementadas
em parceria pelo Governo
do Estado com a Prefeitura
do município da Baixada.

A Associação do Ministério Público do Rio de
Janeiro (Amperj) irá oferecer um curso de como se
vestir só para promotoras
no próximo mês. A “Tarde
de Estilo”, que acontece no

dia 19 de agosto, na sede
do órgão. será ministrado
pela consultora de imagem Vanessa Marques. O
objetivo alegado é auxiliar
as promotoras a descobrirem “as melhores cores e

FERRAMENTA ADIADA

roupas para serem usadas
no ambiente de trabalho”.
O curso também diz que
pretende contribuir para a
“expansão do guarda-roupa” e a “valorização da essência” das promotoras.

DESINFORMAÇÃO

O MPF (Ministério Público Federal) em
São Paulo recomendou que o WhatsApp
adie para janeiro de 2023 a ferramenta “Comunidades”. A funcionalidade possibilitará
que até 2.560 pessoas participem de um
mesmo grupo. O limite hoje é de 256.

O órgão disse que pode haver risco de
aumento de desinformação depois das eleições. Afirmou também que fake news sobre
o funcionamento das instituições e a integridade do sistema de votação “podem colocar
em risco a estabilidade democrática do país”.

EDITORIAL

Maioria já decidiu sobre em quem irá
votar para presidente, afirma pesquisa
A maioria dos eleitores (71%) diz já ter
decidido sobre em qual
candidato votar para
presidente. Em pesquisa Datafolha realizada
entre a última quinta-feira (27) e ontem
(29), só 28% dos eleitores brasileiros disseram
que ainda podem mudar
o voto faltando pouco
mais de 2 meses das
eleições presidenciais
do dia 2 de outubro.
O levantamento entrevistou 2.566 eleitores em 183 cidades
e tem margem de erro
de 2 pontos para mais
ou para menos. Está
registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR01192/2022, custou R$
473.780,00 e foi pago
pelo Grupo Folha. Na
simulação de 1º turno, o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

tem 47% e isso bastaria
para vencer no 1º turno.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) pontuou
29%. Os eleitores mais
decididos são os que
votam nos líderes da
corrida eleitoral: Lula e
o Bolsonaro.
Entre os que disseram que escolherão o
petista, 79% estão totalmente
decididos,
enquanto 20% podem
mudar. Para Bolsonaro,
os índices são de 79%
e 21%. Já os eleitores
de Ciro Gomes (PDT) e
Simone Tebet (MDB),
em sua maioria, ainda
podem trocar de candidato. Entre os que escolheram Ciro, 34% afirmam estar totalmente
decididos e 65% podem
mudar. Já os eleitores
de Tebet se dividem entre 39% de convictos e
59% que ainda podem
mudar.

VIRADA NO TEMPO

Rio entra em estágio de mobilização
Chuva moderada e ventos fortes atingiram a capital fluminense e Região Metropolitana, e acenderam sinal de alerta
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O

Rio de Janeiro entrou em Estágio
de Mobilização às
12h40 de ontem (29) por
causa dos registros de ventos fortes em vários pontos
da capital carioca e também da Região Metropolitana. O Centro de Operações Rio (COR) alertou a
população a buscar abrigo
sob árvores ou coberturas
metálicas. Ainda segundo
o órgão, também deve-se
evitar estacionar veículos
próximos a torres de trans-

missão, postes, placas de
propaganda e árvores, devido ao risco de queda. O
COR também alertou que,
caso haja queda de árvores,
deve-se atentar para o risco
de choque elétrico, já que
há a possibilidade do rompimento da rede de energia.
As orientações de segurança, elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de
Bombeiros do RJ, incluem
ainda que a prática de esportes ao ar livre, principalmente no mar, deve
ser evitada. Também não
é indicado ficar próximo a
encostas, lugares altos sem

RAFAEL BARRETO/PMBR

proteção, mirantes e precipícios.
Evitar
acidentes
O COR informou para
quem ficar em casa, tomar
cuidados para evitar acidentes. Uma das recomendações é fechar persianas e
cortinas para que estilhaços
não se espalhem, caso alguma janela quebre. Também é importante fechar o
registro do gás e, se faltar
luz, deve-se evitar o uso de
velas e, caso não haja outra
alternativa viável, é importante estar atento para evitar o risco de incêndios.

RAFAEL BARRETO/PMBR

APÓS FORTES VENTOS, GUARDA-SOL SE QUEBRA ATINGE TURISTA

MUNDO

Durante a forte ventania na tarde de ontem, um
acidente quase termina em
tragédia após um guarda-sol de madeira quebrar e
atingir um banhista, de 57

anos, Praia do Forte, em
Cabo Frio, na Região dos
Lagos do RJ.
O objeto atravessou as
costas da vítima, que foi
socorrida pelo Corpo de

Bombeiros (18º GBM) e
encaminhada para o hospital com ferimentos moderados.
Imagens que circulam
nas redes sociais mostram

o homem deitado na areia
momentos após o incidente, que ocorreu na altura
da Praça das Águas. A
Prefeitura informou que
o paciente deu entrada no

Enchentes e deslizamentos no
Irã deixam mais de 50 mortos
IRÃ - Fortes chuvas
no Irã provocaram deslizamentos e cheias que
deixaram pelo menos 53
pessoas mortas ontem
(29).
Mehdi Valipour, o líder
das operações de emergência da Sociedade do
Crescente Vermelho, disse à TV estatal que ainda
há 16 pessoas desapare-

cidas. Muitas estradas
foram fechadas por causa
dos estragos.
As chuvas já duram
dois dias, e afetaram
400 cidades e vilas em
18 províncias do país.
A área mais atingida é a
de Firouz Kooh, que fica
na base de uma cadeia
de montanhas. Pelo menos 10 pessoas morreram

nessa região, e há 6 desaparecidos.
A TV estatal informou
que 8 pessoas morreram
em um deslizamento na
vila de Imamzadeh Davood, que fica ao norte de
Teerã. Há 14 desaparecidos. No sábado passado,
as enchentes deixaram 22
mortos na província de
Fars.

Hospital Central de Emergência (HCE), em estado
estável, com uma perfuração na axila direita.
“Ele foi encaminhado
para fazer exames de ima-

gem e para avaliação cirúrgica, para a retirada de
um pedaço do material do
guarda-sol alojado na área
atingida”, disse o município.
CRESCENTE VERMELHA DO IRÃ/VIA REUTERS

Um agente de resgate com um cachorro em Imamzadeh Davoud, no Irã
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FINAL DA LIBERTA

De volta a Libertadores

DIVULGAÇÃO

Depois de 15 anos, Vidal, do Flamengo,
volta a disputar a Libertadores, sua obsessão

IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

A

rturo Vidal terá a
chance de disputar
uma
Libertadores depois de 15 anos, e o
volante tem a competição
como sua obsessão neste
retorno ao continente depois de construir uma carreira vitoriosa na Europa.
O jogador será um dos
três jogadores que o Flamengo colocará na lista dos
inscritos para a competição.
Na próxima terça-feira (2),

em São Paulo, o time começa a disputar as quartas de
final da Libertadores.
“Esse é meu primeiro sonho. Estou aqui no Flamengo para isso”, avisou em
sua apresentação.
Esta será a segunda vez
que Vidal disputa a Libertadores. Ao todo, entrou em
campo em oito jogos, todos
como titular. Em 2007, então com 20 anos, o volante
defendeu o Colo-Colo, que,
depois de se classificar em
primeiro no seu grupo, caiu
para o América-MEX de
Salvador Cabañas nas oita-

vas de final.
Naquela campanha de
2007, Vidal jogou ao lado
de Alexis Sánchez e Suazo, companheiros com
quem fez história na seleção chilena, além do ex-flamenguista Gonzalo Fierro.
Naquela edição, Vidal não
enfrentou o Flamengo, que
também caiu nas oitavas de
final para o Defensor, do
Uruguai.
Em 2006, Vidal teve a
chance de conquistar seu
primeiro título continental,
mas o Colo Colo falhou na
decisão da Sul-Americana,

Vidal disputou a última Libertadores em 2007 pelo Colo Colo

contra o Pachuca.
Com duas Copas América no currículo, cinco títu-

los italianos, três alemães e
um espanhol, chegou a hora
de Vidal tentar conquistar a

competição mais importante do continente em que
nasceu.

Nonato celebra autonomia no ataque do Fluminense de Diniz
Se Germán Cano e Arias
vêm sobressaindo quando
o assunto é bola na rede, a
vitória do Fluminense sobre o Fortaleza por 1 a 0,
na última quinta (28), pelo
jogo de ida das quartas da
Copa do Brasil, teve uma
variação de protagonista.
Nonato marcou o único
gol da partida e garantiu a
vantagem para a equipe de
Fernando Diniz.
Personagem principal
do duelo, o volante chegou a marcar minutos antes, mas o gol foi anulado
após revisão no VAR. Em

DIVULGAÇÃO

jogada muito parecida,
voltou a aparecer para colocar a bola na rede, desta
vez para valer. O camisa 8
comemorou a participação
decisiva na partida e a vantagem do time para o jogo
de volta, no Maracanã.
“Diniz sempre dá essa
liberdade para a gente ali
do meio chegar ao ataque,
a gente tem nossas responsabilidades ali na marcação, táticas, mas sempre
que a gente vê um espaNonato comemora após único gol de Fortaleza x Fluminense
ço, ele pede para atacar,
ter bastante as chegadas também manter essa seser esse homem surpresa. por essa vantagem.
A gente conseguiu con- deles, é muito importante quência sem perder, seMuito feliz pela vitória,

Mezenga ressurge após trombose
e queda para time B do Botafogo
Em um temporada que
começou com um diagnóstico de trombose e continuou
com uma queda para o time
B, nem o jovem Lucas Mezenga acreditava que seria
titular do Botafogo no Brasileirão tão rápido. O zagueiro ganhou lugar na equipe
na última rodada, na vitória
sobre o Athletico-PR, como
prêmio de superação na carreira e na vida pessoal.
“Nem eu esperava (voltar
ao time). Passei por um momento muito difícil, não estava mentalmente bem. Tentei não deixar abalar tanto,
continuei trabalhando sério.
Meu trabalho foi para voltar
ao time principal e recuperar

DIVULGAÇÃO

Zagueiro foi titular na última rodada do Brasileirão

o espaço. Tive que voltar do
zero, porque saí do elenco
principal. Tive a oportunidade e tentei dar o meu melhor”, resumiu o garoto de
20 anos.
Em março, Mezenga foi
diagnosticado com trombose venosa no braço direito
e precisou passar por uma

programação particular de
treinos. Afastado do grupo
de jogadores sem prazo de
retorno, o defensor teve que
ser acompanhado de perto
pela equipe de médicos e
preparadores físicos.
“Foi muito difícil, estava
em campeonato e me sentindo bem. Surgiu de uma for-

ma que eu não esperava, foi
muito difícil. Perdi o restante da competição, comecei a
treinar longe do grupo. Não
fiquei com a cabeça boa, fiquei abalado com isso tudo.
Foi muito difícil lidar”, lembrou.
A recuperação demorou
alguns meses. Nesse período, um novo treinador foi
contratado, o Campeonato
Carioca terminou e o Brasileirão começou. Mezenga
voltou para o final da fila e
desceu para o recém-criado
time B. Só voltou ao elenco
principal para a 13ª rodada,
em junho, quando conseguiu um espaço no grupo de
cima.

Flamengo x Atlético-GO: mais de 45 mil ingressos

Depois de mais de 65 mil
pessoas no Maracanã no empate em 0 a 0 com o Athletico-PR, pelo jogo de ida das
quartas de final da Copa do
Brasil, o Flamengo já tem

dois jogos encaminhados
com casa cheia, contra Atlético-GO, pelo Brasileirão,
e Corinthians, pela Libertadores. Já são mais de 40
mil ingressos vendidos para

ambos.
Neste sábado (30), às
20h30, no Maracanã, o Flamengo recebe o Atlético-GO na abertura do segundo
turno do Campeonato Bra-

sileiro. 45.391 ingressos já
foram vendidos para esse
confronto até a noite desta
quinta-feira. A equipe tentará a quarta vitória seguida na
competição.

quência de vitórias muito
grande que a gente está
tendo, é fruto de um trabalho que vem sendo construído aos poucos e com
uma base muito forte que a
gente vem construindo. O
resultado é consequência
disso”, disse Nonato, que
conta com quatro gols em
2022.
Apesar do bom resultado no jogo de ida, Nonato
garante que agora é hora
de dar uma pausa no pensamento na Copa do Brasil
e voltar as atenções para o
Brasileirão.

Eguinaldo segue ascensão
meteórica e tem passe
fixado em R$ 800 mil
Autor de um dos gols
da vitória por 4 a 0 sobre
o CRB, pela 21ª rodada
da Série B do Brasileirão,
Eguinaldo não tem sequer
um ano completo no Vasco da Gama. Ele chegou
ao clube em setembro do
ano passado para jogar no
sub-17, este ano é o artilheiro da equipe no sub20 e, agora, marcou seu
primeiro gol no profissional. É só mais um passo
na ascensão meteórica do
atacante de 17 anos.
Eguinaldo pertence ao
Artsul, clube de Nova
Iguaçu, e tem contrato de
empréstimo com o Vasco até o fim de 2023. O
vínculo prevê a opção de
compra de 70% do atacante por um valor fixo de
R$ 800 mil. O clube cruz-maltino age com cautela
porque o tempo de contrato é longo, e a tendência é
que o caso do jovem jogador seja tratado só depois

da venda da SAF para a
777 Partners.
Com idade para disputar as três próximas Copas
São Paulo de Futebol Junior, Eguinaldo completa 18 anos daqui a duas
semanas. Ele subiu junto
com Marlon Gomes para
um período no profissional, foi relacionado pela
primeira vez na derrota
para o Sampaio Corrêa,
em São Luís, e entrou no
segundo tempo dos últimos dois jogos (Ituano e
Vila Nova) antes de fazer
o gol contra o CRB.
Com o apito final, o menino ajoelhou no gramado, desabou em lágrimas
e logo foi cercado pelos
companheiros, que festejaram muito e o ergueram
para o alto. Em seguida,
antes de se dirigir para o
vestiário, foi até a torcida e ouviu gritos altos de
“ah, é Eguinaldo! Ah, é
Eguinaldo!”.

Jeffinho quase desistiu do futebol antes de ajuda de ex-Botafogo
Jeffinho passou muito
perto de desistir da carreira há quase cinco anos. Em
2022, o atacante curte o momento de xodó da torcida do
Botafogo depois de grande
atuação na vitória sobre o

Athletico-PR. Faz pouco
tempo, porém, que o jovem
veria as portas do futebol
fechadas não fosse a ajuda
de um ex-jogador alvinegro.
Jeffinho tentou a sorte no
futebol no Sul Fluminense.

Passou a maior parte do tempo no futebol de salão, mas
nutria o sonho de brilhar no
campo. Só que a dificuldade
financeira familiar comprometeu uma chance no Volta
Redonda, que dispensou o

garoto em 2017. Foi quando
o jovem, hoje com 22 anos,
pensou seriamente em desistir da carreira. Quem conta é
o empresário Marco Antônio
Pereira, conhecido na região
como Marquito. Hoje padri-

nho da promessa alvinegra,
ele lembra que conheceu
Jeffinho quando o garoto
precisava receber para jogar
partidas de várzea. Depois
desse encontro, Jeffinho
conseguiu a nova chance na

carreira. Marquito levou o
nome do garoto para Jonílson, ex-volante que passou
pelo Botafogo e por outros
clubes grandes do Brasil,
como Atlético-MG, Cruzeiro e Vasco.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cinco mil cartões do programa
Prato Feito Carioca distribuídos
Prefeitura subsidia o custo para que o cidadão possa se alimentar próximo ao seu local de trabalho
DIVULGAÇÃO

IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura do Rio,
por meio da Secretaria
Municipal de Assistência Social
(SMAS), alcançou a marca
de 5 mil cartões do programa Prato Feito Carioca
distribuídos na cidade, na
sexta-feira (29).
A meta foi atingida com
a entrega de 1.624 cartões
para trabalhadores informais em Bangu, Campo
Grande e Santa Cruz. Anteriormente, 3.376 pessoas
já tinham sido beneficiadas
nos bairros de Madureira,
Pavuna, Ramos, Vila Isabel, Jacarezinho, Jacarepaguá e Cidade Nova.
O prefeito Eduardo Paes
esteve na Zona Oeste e
acompanhou a entrega dos
cartões. E destacou o empenho da Prefeitura em dar
o auxílio a quem mais precisa.
“Entregamos 1.624 cartões em Bangu, Campo

Meta foi atingida com a entrega de 1.624 cartões

Grande e Santa Cruz. Com
isso, alcançamos a meta de
entregar 5 mil cartões vale-refeição para trabalhadores informais. A secretaria de Assistência Social
detectou que essas pessoas
estavam invisíveis, gente
que trabalha para sustentar
o lar, mas a conta nunca
fecha. Quem tem emprego
formal recebe uma série de

direitos, férias, vale-transporte, tíquete para refeição.
O que vem acontecendo com a economia? Aumentou a informalidade.
É gente que trabalha como
cabeleireiro,
manicure,
faxineiro. Pessoas que fazem as mais diferentes
funções, mas não têm os
seus direitos garantidos.

Estado do Rio criou mais de
100 mil empregos formais
Pelo sexto mês consecutivo, o Rio de Janeiro manteve os resultados positivos
na geração de empregos,
consolidando o estado entre os que mais empregaram no país: no primeiro
semestre de 2022, foram
criados 104.144 postos de
trabalho com carteira assinada. Em junho, o estado
criou 22.922 empregos,
número 27,5% maior que
o mesmo mês do ano anterior. Esses números, identificados no Novo Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram divulgados na quinta-feira (28) pelo Ministério
do Trabalho e Previdência
e analisados pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho
e Renda.
“Todos os setores de
atividade econômica analisados tiveram saldo positivo. O setor de Serviços
liderou a abertura de vagas
no estado, com a criação de
14.771 postos de trabalho,
seguido do Comércio, que

DIVULGAÇÃO

Dados são do Ministério do Trabalho

gerou 2.906 empregos. A
indústria também se destacou e foi responsável por
2.839 novas vagas”, disse o governador Cláudio
Castro. Os municípios que
se destacaram na recuperação da empregabilidade, de
acordo com o Novo Caged,
foram o Rio de Janeiro,
com 13.180 novos postos
de trabalho formal, São
Gonçalo, com 1.046, Duque de Caxias, com 934,
Macaé, onde foram gera-

dos 871 novos empregos, e
Niterói, com 858.
Outro segmento verificado foi o da divisão por
gênero, que mostrou que os
homens ocuparam 55,7%
das posições e as mulheres,
44,3%. Por idade, o maior
saldo de vagas ficou entre
as pessoas de 18 a 24 anos
e, por escolaridade, a maioria dos postos de trabalho
foi ocupada por pessoas
com ensino médio completo.

O cartão é a maneira que a
Prefeitura encontrou para
garantir a refeição de quem
está na informalidade”,
disse Eduardo Paes.
O Cartão Prato Feito
Carioca é o vale-refeição
da Prefeitura do Rio para
aqueles que não têm carteira assinada. Mensalmente
é carregado com R$ 242,
assegurando refeições por

trata-se de um processo
complementar, que oferece vagas ainda não preenchidas em diversos municípios do país. A previsão
de duração do contrato é
de até três meses, podendo
ser prorrogado, com base
nas necessidades de conclusão das atividades do

Censo Demográfico 2022
e na disponibilidade de recursos orçamentários. As
inscrições para o certame
são gratuitas. A jornada de
trabalho recomendável para
a função de recenseador
é de, no mínimo, 25 horas
semanais, além da participação integral e obrigatória

per capita entre R$ 105,01
e R$ 210. Somente nesta
sexta-feira foram entregues 869 cartões em Bangu, 218 em Campo Grande
e 537 em Santa Cruz.
“A Prefeitura do Rio
quer avançar muito mais.
Esse cartão refeição para
quem não tem carteira assinada faz parte de uma
política pública inovadora
de combate à fome para
atenuar os efeitos da crise econômica na vida das
pessoas”, disse a secretária
municipal de Assistência
Social, Maria Domingas
Pucú.

COZINHA COMUNITÁRIA
Outra iniciativa da
Prefeitura do Rio dentro
do programa Prato Feito
Carioca são as Cozinhas
Comunitárias Cariocas.
Onze delas já começaram
a funcionar entre os dias
21 e 30 de junho e serviram até o momento um

total de 64.600 refeições.
A equipe de nutricionistas da SMAS orienta
e supervisiona continuamente a qualidade da alimentação oferecida tanto
na Cozinha Comunitária
Carioca quanto no Cartão
Prato Feito Carioca.

Três mil
Programa ‘A Caminho da
residências em Escola’ chega ao entorno de
comunidades
do Rio vão mais uma unidade de ensino
receber obras

REPRODUÇÃO

Três mil residências de
comunidades que foram
identificadas pelo programa
Territórios Sociais da Prefeitura do Rio vão receber
obras de melhorias. O projeto Casa Carioca foi lançado
no Morro da Providência,
que é um dos locais que
participa da primeira fase
da iniciativa, além dos complexos do Alemão, Penha,
Jacarezinho, Maré e Vila
Kennedy.
Os serviços incluem troca de telhado, abertura de
janelas, acessibilidade, piso
e instalação de banheiros.
Segundo levantamento do
Governo do Rio, 26% das
casas em favelas do estado
não possuem estrutura formal de banheiro, com vaso
sanitário, chuveiro e pias.
A expectativa da Prefeitura é de atender 20 mil casas
nos próximos dois anos e
meio. O projeto vai se estender para a Cidade de Deus,
Complexo do Chapadão,
Pedreira, Lins e Rocinha.

IBGE prorroga até 3 agosto inscrições para
concurso de recenseador com mais de 15 mil vagas

O Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) prorrogou para 3
de agosto o fim do prazo
de inscrições do processo
seletivo complementar para
recenseadores. São 15.075
novas vagas para trabalhar
no Censo 2022.
Segundo o instituto,

22 dias em qualquer bar
ou restaurante conveniado,
mesmo longe de sua casa.
Não há encargos para o
trabalhador. A Prefeitura
subsidia o custo de cada
refeição, garantindo que o
cidadão possa se alimentar
próximo ao seu local de
trabalho.
A iniciativa integra o
programa global Prato Feito Carioca, política pública
inovadora no país. Foram
considerados aptos para
receber o cartão os trabalhadores informais de toda
a cidade, inscritos no CadÚnico, com renda mensal

no treinamento. A remuneração será por produção,
calculada dependendo da
região das unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), do tipo de
questionário (ampliado ou
simplificado), das pessoas
recenseadas e do registro no
controle da coleta de dados.

Intervenções viárias serão implantadas na região

A CET-Rio, em parceria
com a Subprefeitura da Tijuca e a Secretaria Municipal de Educação, anuncia
a chegada do programa de
educação para o trânsito A
Caminho da Escola 2.0 ao
entorno de mais uma unidade de ensino na cidade
do Rio de Janeiro.
Na sexta-feira (29), as
intervenções viárias foram
implantadas na região da
Escola Municipal Benedito Ottoni, na Rua Senador
Furtado, 90, no bairro do
Maracanã. O objetivo é
ampliar a segurança dos
alunos no trânsito no entorno da escola.
A Rua Senador Furtado e outras vias transversais no entorno receberam intervenções, como
reforço na sinalização,
implantação de travessia
de pedestres, áreas verdes
para ampliação de calçada, marcação para delimitar vagas de embarque

e desembarque próximas
à instituição de ensino e
remanejamento de vagas
para atender melhor à demanda escolar.
O programa de educação para o trânsito A Caminho da Escola 2.0 tem
como meta realizar pelo
menos 18 intervenções
urbanísticas por ano. O
foco é a segurança viária e
a melhoria das condições
de circulação de pedestres
e ciclistas no entorno das
unidades de ensino. As intervenções são pontuais e
baseadas nas características e necessidades de cada
escola.
A comunidade escolar
é convidada a pensar a cidade em parceria com o
poder público em relação
ao espaço público e aos
equipamentos
urbanos.
Isso possibilita os alunos
se tornarem multiplicadores de boas práticas no
trânsito.
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FIM DE SEMANA VIOLENTO

Duas pessoas morrem em
ataque a tiros na Baixada
Uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 23 são as vítimas fatais.
Outras sete ficaram feridas após bandidos em um carro passarem atirando

REPRODUÇÃO

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A

Delegacia de Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF)
investiga um ataque a tiros
que matou duas pessoas e
feriu outras sete, na noite
do último sábado (30), em
Duque de Caxias. Eduarda
Paula de Almeida, de 15
anos morreu no local. Já
Caio Luiz de Souza Leme,
23, chegou a ser levado
para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes
(HMAPN), o Hospital de
Saracuruna, mas não resistiu.
De acordo com informações da Polícia Civil, um
grupo estava reunido na
Praça Rio Branco, no bairro Gramacho, quando cri-

Eduarda Paula de Almeida morreu no local. Outra vítima não resistiu foi a óbito no Hospital de Saracuruna

minosos, que estavam em
um carro sem identificação,
passaram atirando.
A Secretaria Municipal
de Saúde informou que
quatro vítimas deram entrada no HMAPN. Outras
quatro, entre elas Caio

Luiz, foram socorridas no
Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo
(HMMRC). A direção da
unidade informou que três
permaneciam internadas na
unidade.
A polícia busca por ima-

gens de câmeras de segurança da região na tentativa de identificar, localizar
e prender os assassinos.
A motivação para o crime
ainda permanece desconhecida. A princípio, não há
informações sobre se uma

das vítimas seria o alvo dos son Montese, completou 20
atiradores.
anos no sábado (30); João
Victor Moreira Diegues, 17;
Quem são as
Willian Eduardo Souza de
outras vítimas
Almeida, 20; Victor da Silva
As vítimas feridas no Evora, 18; Daniel Lopes da
ataque são: Mateus Felipe Silva, 19;. e Karine Bruna
Silva da Rocha, 20; Denil- de Aguiar Soares, 17.

Quadrilha especializada em furto de postes
e transformadores da Light é grampeada
Uma quadrilha especializada em furto de postes
e transformadores da concessionária de energia Light foi desmantelada pela
Polícia Civil do Rio de
Janeiro no último sábado
(30). Sete homens foram
presos em flagrante por
agentes da 33ª DP (Realengo) na Avenida Salvador
Allende, próximo ao Rio
Centro, na Zona Oeste do
Rio. O bando tinha acaba-

do de furtar o equipamento
na região do Itanhangá, na
Zona Sul do Rio, avaliado
em cerca de R$ 20 mil. Os
criminosos usavam uniformes falsificados da Light e
EPIs, ferramentas usadas
especificamente por funcionários da concessionária, cones e um caminhão
com munck.
O delegado Flávio Rodrigues disse que a unidade, na qual é titular, ins-

Justiça converte em
preventiva prisão de
‘monstro de Guaratiba’
A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva, no último sábado
(30), a prisão em flagrante
do homem que manteve a
família em carcere privado
durante 17 anos, na Zona
Oeste do Rio. Luiz Antonio
Santos Silva, de 49 anos, é
acusado de violência doméstica contra a mulher e
os dois filhos. A juíza Monique Correa Brandao dos
Santos Moreira, que presidiu a audiência, levou em
consideração os fatos graves imputados a Luiz para
decretar a prisão.
“Considerando-se a reprovabilidade in concreto da suposta conduta do
agente, que restringiu a
liberdade da sua esposa e
filhos, privando-os de alimentação e condições mínimas de sobrevivência,
submetendo-os, ainda, a
intenso sofrimento físico
e mental por longos anos.

taurou um inquérito para
apurar denúncias de furto
de transformadores e postes de energia e de quedas
constantes de fornecimento de energia elétrica. O
bando praticava os furtos
em plena via pública e à
luz do dia.

de R$ 4 mil e cerca de 12
transformadores, de montante estimado em R$ 250
mil. Por conta dos furtos, o
grupo foi responsável por
diversos episódios de interrupção do fornecimento
de energia elétrica.
Ainda de acordo com a
Polícia Civil, os autores do
Prejuízo de R$ 250 mil crime não resistiram à priA quadrilha é suspeita são e foram levados para a
de furtar vários postes de Unidade de Polícia Judicienergia avaliados em torno ária para serem realizados

DIVULGAÇÃO

O transformador furtado pela
quadrilha no Itanhangá, na Zona Sul do Rio

os procedimentos de praxe. Eles responderão por
crime de furto qualificado
por emprego de fraude e

concurso de pessoas e serão investigados por participação em organização
criminosa.

Pastor roda por estuprar a própria filha

Acusado de abusar sexu- trado dentro de uma igreja fazer questionamentos so- vem acabou fazendo.
almente da própria filha, de do bairro. Segundo uma bre a vida sexual da filha
Contra o criminoso ha16, um pastor evangélico testemunha, a vítima con- e, em seguida, colocou o via um mandado de prisão,
foi preso pela Polícia Ci- tou que, em 19 de julho de pênis para fora. O homem que foi cumprido por agenvil, no último sábado (30), 2020, o pai a teria chamado pediu para que a própria fi- tes da 43ª Delegacia (GuaDeve-se ainda resguardar em Sepetiba, na Zona Oeste para dar aulas de direção. lha lhe fizesse sexo oral e ratiba). Ele irá responder
a instrução criminal, pois a do Rio. O criminoso, que Já dentro do carro, sozi- com medo de que pudesse pelo crime de estupro de
colocação em liberdade do estava foragido, foi encon- nhos, o pastor começou a ser agredida pelo pai, a jo- vulnerável.
custodiado de forma prematura poderá influenciar
negativamente na higidez
dos depoimentos das vítiDIVULGAÇÃO
mas e testemunhas, quanAgentes da Delegacia denúncia da mãe da adoles- de Souza. A delegada Ana
do estas forem ouvidas em
Especial de Atendimento cente.
Carla Nepomuceno pediu a
juízo. Ante todo o exposto,
à Mulher de Belford Roxo
A mulher contou que prisão do criminoso.
por considerar insuficientes
(Deam) prenderam na ma- a filha sofreu um aborto
Após a expedição do
quaisquer outras medidas
nhã de ontem (31), em São espontâneo ao ser levada mandado de prisão, o setor
cautelares diversas da priJoão de Meriti, na Baixada para uma unidade médica. de inteligência da especiasão, indefiro o pedido de liCristiano foi levado para
Fluminense, um suspeito Na ocasião, a menina disse lizada realizou um levantaberdade e converto a prisão
a Deam de Belford Roxo
de abusar sexualmente da à equipe médica que vinha mento sobre os endereços
em flagrante em preventienteada de 13 anos de ida- sendo abusada sexualmente onde o estuprador poderia de familiares. Ele foi enva”, decidiu. A família foi
de. A investigação teve iní- pelo padrasto, identificado ser encontrado. Cristiano caminhado para o sistema
libertada na última quintacio no dia 30 de maio após como Cristiano Artur Silva estava escondido na casa prisional.
-feira (28), em Guaratiba e
precisou de cuidados médicos por causa da desnutriArsenal é achado em casa de miliciano durante caso de violência
ção e desidratação graves.
Uma denúncia de vio- do Rio.
foi encaminhado à 35ª DP dência, onde encontraram
Segundo a mulher, além da lência doméstica levou
A vítima informou aos (Campo Grande).
armas, como uma pistola,
privação de comida e água policiais militares do 40º agentes que o acusado AlSegundo a vítima, Altair uma espingarda e uma cae ameaças constantes de BPM (Campo Grande) a tair Gomes de Souza, de usava de seu armamento rabina, munições dos mais
morte, ela e os filhos eram encontrar armas e farda- 66 anos, possuía um arse- para ameaçar a mulher e diferentes calibres e roupas
frequentemente agredidos mento militar numa casa, nal bélico em casa, além de outros familiares. Os agen- similares as usadas pela
com uso de fios e pedaços na noite de sábado (30), em ligações com a milícia que tes foram autorizados a PMERJ e pelo Exército,
de madeira.
Santíssimo, na Zona Oeste opera na região. O suspeito fazer uma revista na resi- além de duas toucas ninjas.

Suspeito de estuprar e engravidar enteada é preso
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Compre medicamento com
segurança e agilidade!
Várias farmácias em um único app.
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