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Leandro Lo morre 
após ser baleado
em boate de SP

SÃO PAULO

Ministério lança a campanha Agosto Lilás para promover o com-
bate à violência doméstica contra a mulher. A campanha alerta para 
a conscientização contra a violência física, sexual, psicológica, pa-
trimonial e moral.

Justiça condena Ronnie Lessa agora 
pela importação de 16 peças de fuzil 
AR-15 vindos de Hong Kong para o RJ
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Dono de pizzaria na Penha morre após 
ser baleado em tentativa de assalto 
quando levava amigo a um aeroporto
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RePROdUçÃO 

Campanha de combate à 
violência contra a mulher
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Multivacinação 
infantil no Rio

Secretaria de Saúde do Rio promove a partir de hoje (8) a Cam-
panha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para 
Atualização da Caderneta da Criança e do Adolescentes. Será 
aplicada a vacina contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 
anos e disponibilizados todos os demais imunizantes para com-
plementar o esquema vacinal para o público de zero a 14 anos. 
A campanha vai até 9 de setembro, com o dia D de mobilização 
acontecendo em 20 de agosto.
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O campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Pereira do Nascimento Lo foi morto em 
uma casa noturna de São Paulo no domingo (7). Ele foi baleado na cabeça após 
imobilizar um homem durante uma festa no Clube Sírio, no bairro de Indianópolis, 
na zona sul da capital. O suspeito é o policial militar Henrique Otávio Oliveira Velo-
zo.
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Homem é preso em flagrante por
suspeita de estelionato contra
idoso em Ipanema, Zona Sul do Rio
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Um político na Baixada está manchando a imagem daqueles que foram eleitos para trabalhar pelo povo 
e está tropeçando nas próprias pernas. Na pequena cidade da região, a chefia do Executivo virou decepção 
total. A população, coitada, que tanto confiou nas promessas e nos discursos de campanha, agora terá que 
engolir as falácias de quem só olha para o próprio umbigo. 

Promete e não cumpre

O SOMBRA
envIe SUA 

denúnCIA OU eLOgIO!

horahmunicipios@gmail.com

Enquanto o governo está trabalhando em benefício 
próprio, como acusam ex-aliados, a população fica a 
ver navios, uma vez que nada do que foi prometido está 
sendo cumprido. Enquanto isso, a miséria no município 
se acentua sem precedentes. Dizem que lá, a atua gestão 
nada está fazendo pelo crescimento da cidade e redução 
da pobreza. E quem confiou nas palavras ecoadas duran-
te a campanha está amargamente arrependido. 

Miséria acentuada
A agente secreto que está de olho na movimenta-

ção daquela turma que trabalha nas madrugadas nas 
operaçãoes de ‘gato de luz’ está temendo por sua in-
tegridade física. Ao Sombra, ela confidenciou que 
os larápios de energia elétrica já descobriram quem 
está registrando com fotos toda a ação. Por enquanto, 
eles não têm certeza, mas estão de olhos bem abertos, 
mas seguem executando a sujeirada. Alô polícia!

Agente secreto em perigo

Um dos maiores 
ícones da TV bra-
sileira, Jô Soares 

morreu na madrugada de 
ontem (5) aos 84 anos. 
Apresentador, ator, humo-
rista, escritor e diretor, o 
artista estava internado no 
Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo, desde 28 de ju-
lho. Por decisão da família, 
a causa da morte não foi 
informada.  A discrição foi 
pedida pelo próprio Jô. O 
corpo de Jô Soares deixou 
o hospital por volta das 
11h. O velório e enterro se-
rão reservados à família e 
aos amigos.

O Sírio-Libanês confir-

mou, em nota, que Jô mor-
reu às 2h20. “Ele estava 
internado desde o dia 28 
de julho no hospital, onde 
era acompanhado pelas 
equipes do corpo clínico 
da instituição”, destacou a 
unidade de saúde.

Medo da morte 
Em entrevista ao Fantás-

tico em 2012, o artista dizia 
que tinha medo de morrer. 
“O medo da morte é um 
sentimento inútil: você vai 
morrer mesmo, não adianta 
ficar com medo. Eu tenho 
medo de não ser produti-
vo.”

A partida do artista cau-
sou comoção entre amigos, 
colegas e admiradores. Jô 
era uma das pessoas mais 
queridas e respeitadas da 

TV brasileira. O presidente 
Jair Bolsonaro (PL) mani-
festou pesar pela morte do 
artista. “Jô Soares deixa 
para o Brasil um exem-
plo de postura, elegância 
e bom-humor, e, por isso, 
tem o meu respeito”, res-
saltou.

Celebridades
Amiga e vizinha do apre-

sentador, a apresentadora 
Adriane Galisteu disse em 
entrevista à TV Record que 
Jô Soares passava por um 
“momento delicado de saú-
de. Ele fazia um tratamen-
to complicado, com a ida-
de avançada, ia e vinha do 
hospital, mas não importa. 
A gente nunca está prepa-
rado para a partida. Não sei 
lidar com a morte.”

antonio carlos
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O fim de semana come-
çou ontem (5) no Circo Vo-
ador, na Lapa, região cen-
tral do Rio de Janeiro, com 
o sow do cantor recifense 
Johnny Hooker. Apresen-
tando sua nova turnê, ”Es-
tandarte”, em que mostra as 
canções do seu terceiro dis-
co, ”Orgia”, lançado recen-
temente, o emblemático ar-
tista exibirá sua costumeira 
performance inspirada na 
tríade Caetano Veloso-Da-
vid Bowie-Madonna, que 
inclui troca de figurinos e 
maquiagem chamativa.

Completando a noite, so-
bem ao palco do Circo tam-
bém o cantor piauiense Ge-
túlio Abelha e o DJ Caique 
de Jesus, da Festa Mariwô.

Hoje (6) é a vez do show 
dos curitibanos da Jovem 
Dionísio. 

Dona do hit ”Acorda, 
Pedrinho”, que viralizou 
nas redes sociais nos últi-
mos meses e nomeia a tur-
nê atual, a banda formada 
por Bernardo Pasquali (vo-
cal), Rafael Dunajski Men-
des (guitarra), Gustavo Ka-
ram (baixo), Bernardo Hey 
(teclado) e Gabriel Duna-
jski Mendes (bateria) mes-
cla pop, eletrônico e rap 
e já tem mais de 1 bilhão 
de visualizações em suas 
músicas autorais nas pla-
taformas digitais, além de 
participações em canções 
de artistas como Anavitória 
e Gilsons.

Morte do ícone das artes provocou comoção entre amigos e 
admiradores. Artista estava internado em hospital de São Paulo

José Eugênio Soares, 
conhecido como Jô, nas-
ceu em 16 de janeiro de 
1938, no Rio de Janeiro. 
Ele trabalhou nas emissoras 
Continental, TV Rio, Tupi, 
Excelsior, Record, SBT e 
Globo. Entre os bordões, 
está o “beijo do gordo”.

A carreira como apre-
sentador começou no SBT, 
com o programa Jô Soares 
Onze e Meia, que ficou no 
ar entre 1988 e 1999. No 
ano seguinte, o humorista 
estreou o Programa do Jô 
na TV Globo, encerrado em 
2016. Jô perdeu seu único 

filho, Rafael Soares, há oito 
anos. Rafinha, como ele o 
chamava, faleceu aos 50 
anos, em 31 de outubro de 
2014, em virtude de com-
plicações de um câncer no 
cérebro. Rafael era autista e 
filho do primeiro casamento 
de Jô Soares com a atriz Te-

resa Austregésilo.

“Orgulho para
 todo mundo”

Ex-mulher de Jô, Flávia 
Pedras anunciou a mor-
te logo de madrugada em 
uma rede social. “Faleceu 
há alguns minutos o ator, 

humorista, diretor e escritor 
Jô Soares. Nos deixou no 
hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo, cercado de amor 
e cuidados”, disse.

Na homenagem, ela ain-
da disse: “Você é orgulho 
para todo mundo que com-
partilhou, de alguma forma, 

a vida com você. Viva você 
meu Bitiko, Bolota, Miu-
deza, Bichinho, Porcaria, 
Gorducho. Agradeço aos 
senhores Tempo e Espaço, 
por terem me dado a sor-
te de deixar nossas vidas 
se cruzarem. Amor eterno, 
sua, Bitika.”

COnHeCIdO tAMBéM PeLO BORdÃO ‘“BeIJO dO gORdO”

Flávia Pedras Soares é consolada por amigos em velório de 
Jô Soares, que morreu na madrugada de ontem 

RePROdUçÃO/ MAnUeLA SCARPA/BRAZIL newS

Fim de semana promete 
ser agitado no Circo voador
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Escolas fazem parte do projeto governamental de transformação dos 50 Cieps

estado entrega mais dois Cieps
modernizados à população

CIePS e-teC

Alunos estudarão em tempo integral

Totalmente refor-
mados, os Cieps 
E-Tec 140 Mário 
César Gomes da 

Silva, em Cachoeiras de 
Macacu, e E-Tec 424 Pe-
dro Amorim, em Itaboraí, 
ambos na Região Metropo-
litana do Rio de Janeiro, fo-
ram entregues pelo Governo 
do Estado. As duas escolas 
fazem parte do projeto go-
vernamental de transforma-
ção dos 50 Centros Integra-
dos de Educação Pública 
(Cieps) em Escolas de No-
vas Tecnologias e Oportuni-
dades (E-Tecs).

Com as duas unidades 
entregues, chegam a 4, as 
escolas reformadas na ca-

pital e no interior do Esta-
do. A Secretaria de Estado 
de Educação (SEEDUC) já 
destinou R$ 620 milhões 
para construção e reforma 
de 150 unidades. Mais de 24 
mil alunos devem ser bene-
ficiados com as iniciativas 
do governo estadual.

Nas escolas, os alunos do 
6º ano, e do 1º ano do Ensino 
Médio terão acesso à edu-
cação em tempo integral. 
No contra turno, eles terão 
aulas de artes, ecologia, ga-
mes, entre outras atividades. 
Todos os demais períodos 
escolares terão as suas car-
gas horárias estendidas, até 
se tornarem integrais, a par-
tir de 2023.

Todas as mudanças im-
plementadas nas unidades 
educacionais fazem parte 
de uma ampla estratégia 

da SEEDUC de reverter os 
baixos índices de aprovei-
tamento escolar dos alunos 
da rede estadual de ensino. 
Entre os recursos tecnológi-
cos que serão empregados 
estão: conexão à internet 
de alta qualidade, lousa di-
gital, salas makers (espaços 
voltados para as atividades 
de produção audiovisual) e 
sistemas de monitoramento 
por câmera. A ideia é que 
todas as unidades sejam sus-
tentáveis.

Para isso, elas contam 
com coleta seletiva de lixo, 
sistema de reuso de água, 
painéis solares, horta comu-
nitária e composteira. Com 
tantas inovações, as famílias 
não poderiam ficar de fora. 
Elas podem verificar a fre-
quência dos alunos à distân-
cia, através de um aplicativo 

da Seeduc.
“Estamos transformando a 

realidade de nossas escolas 
e trabalhando para melhorar 

cada vez mais a qualidade 
da educação pública, ofe-
recendo aos nossos jovens 
uma aprendizagem mais 

atrativa, unindo inovação, 
tecnologia e sustentabili-
dade”, afirmou o secretário 
Alexandre Valle.

antonio carlos
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Há 87,4 mil eleitoras com mais de 100 anos

eleições 2022 mantêm maioria
do eleitorado feminina, com 53%
Nas eleições de outubro, 

mais uma vez, as mulheres 
são maioria entre pesso-
as aptas a votar. Segundo 
levantamento do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
dos mais de 156,4 milhões 
de eleitores que poderão 
participar do pleito nos 
dois turnos, 53%, pouco 
mais de 82,3 milhões, são 
do gênero feminino e 74 
milhões do masculino, que 
equivale a 47%.

Na distribuição regional 
dos eleitores, os três maio-

res colégios eleitorais - 
São Paulo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro - concen-
tram quase a metade dos 
votos do país (42,64%).

No estado de São Pau-
lo, que sozinho detém 
22,16% dos eleitores, há 
cerca de 18,3 milhões de 
mulheres e 16, 2 milhões 
homens em condições de 
votar. Na segunda posição 
do ranking, o eleitorado 
mineiro é formado por 8, 5 
milhões de mulheres e 7,7 
milhões de homens.

Já no Rio de Janeiro, 

terceiro maior colégio 
eleitoral brasileiro, os vo-
tos femininos superam em 
1 milhão os dos homens. 
No estado, 6,9 milhões de 
votantes são do gênero fe-
minino e 5, 9 milhões do 
masculino.

A Bahia vem na quarta 
posição, com cerca de 11,2 
milhões de eleitores. Lá, 
as mulheres correspondem 
a 52,5% dos votantes, en-
quanto os homens repre-
sentam 47,5% do eleitora-
do baiano.

O Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH) lan-
çou a campanha Agosto Li-
lás para promover o com-
bate à violência doméstica 
contra a mulher. A campa-
nha alerta para a conscien-
tização contra a violência 
física, sexual, psicológica, 
patrimonial e moral.

Por meio da veiculação 
de inserções na TV aber-
ta e nas redes sociais, as 
mulheres serão instruídas 
sobre as formas de denun-
ciar as agressões, como 
ligações para a central de 
atendimento 180 e os direi-
tos previstos na Lei Maria 
da Penha, que completa 16 
anos neste domingo.

Em Tocantins, Piauí, 
Mato Grosso do Sul e Acre, 
estados com os maiores 
índices de crimes de fe-
minicídios, as ações da 
campanha também serão 
divulgadas no rádio, ôni-
bus e outdoors.

Em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília, a divul-
gação também ocorrerá em 
elevadores de edifícios re-
sidenciais e no transporte 
público. De acordo com a 
ministra Cristiane Britto, 
todos os tipos de violên-
cia podem ser denunciados 
pela central do Ligue 180.

“A campanha enfatiza 
que enquanto você está no 
elevador, oito mulheres são 
agredidas no Brasil. Toda a 

população deve ficar atenta 
aos sinais, escutar, acolher, 
denunciar. O ministério 
disponibiliza o canal gra-
tuito Ligue 180, que pode 
ser acionado por qualquer 
pessoa para salvar uma mu-
lher”, alerta a ministra.

As chamadas para o nú-
mero 180 são grátis. Além 
da central, o ministério 
também recebe denúncias 
por meio do site da Ouvi-
doria Nacional dos Direitos 
Humanos, aplicativo Direi-
tos Humanos, pelo Tele-
gram (digitando na busca 
direitoshumanosbrasil) e 
pelo WhatsApp, por meio 
do número 61-99656-5008. 
O atendimento está dispo-
nível 24h por dia.

RePROdUçÃO 

RePROdUçÃO 

Ministério lança campanha de 
combate à violência contra a mulher

Procon Carioca faz pesquisa para 
Dia dos Pais e aponta diferenças 

de preços de até 158,31%
O Dia dos Pais é uma 

das datas mais movimen-
tadas para o comércio. Por 
conta disso, o Procon Ca-
rioca, instituto vinculado 
à Secretaria Municipal de 
Cidadania, fez pesquisa em 
seis sites de grandes lojas 
e verificou o preço de 30 
produtos que são a prefe-
rência na hora de presen-
tear. Amazon, Americanas, 
Casas Bahia, Magazine 
Luiza, Mercado Livre e 
Shoptime apresentaram 
diferenças de preços, nos 
mesmos produtos, que che-
garam a 158,31%

A maior diferença en-
contrada pelos fiscais foi 
no Fone Bluetooth 5.0 
QCY T1C , que custa de 
R$ 89,00 a R$ 229,90, 
uma  variação de 158,31% 
. A segunda maior diferen-
ça constatada foi o livro 

“O Homem Mais Rico da 
Babilônia”, que pode ser 
adquirido por valores en-
tre R$ 10,90  a R$ 28,34, 
uma variação de 160%.  
Chamou atenção também a 
grande diferença de preços 
da Cafeteira Expresso Nes-
café Dolce Gusto Genio S 
Plus DGS2 Arno 110V . O 
produto custa de R$ 580,00  
a R$ 1.150,52, uma varia-
ção de preços de  98,37%.

O produto que apre-
sentou menor variação de 
preço foi o Echo Dot 4ª 
Geração com relógio com 
Alexa: 7, 65%  de diferen-
ça entre o menor e o maior  
preço, numa variação de 
R$ 464,36 a R$ 499,90.

“Encontramos grandes 
diferenças de preços,  o 
que evidencia a necessida-
de do consumidor sempre 
pesquisar o produto que 
pretende comprar em lojas 

e sites diferentes”, orienta 
o Gerente de Fiscalização 
do  Procon Carioca, Leo-
nardo Gomes

O diretor executivo do 
órgão, Igor Costa, ressalta 
que, nas compras online, 
o consumidor deve ficar 
atento ao prazo para entre-
ga e somente atestar o re-
cebimento após conferir o 
perfeito estado do mesmo, 
quando o produto for en-
tregue em casa.

“Antes de concluir a 
compra, o consumidor 
deve se informar se a loja 
aceita trocas e verificar as 
condições para realizá-la. 
Essa informação é muito 
importante, pois as lojas 
não são obrigadas a tro-
car produtos sem defeito, 
simplesmente porque não 
agradou ou o tamanho não 
serviu”, explica Igor.

estado vai receber quase 40 usinas energéticas
O Norte do Rio, segundo 

um levantamento da Fir-
jan, irá receber 38 projetos 
de usinas energéticas que 
terão capacidade de gera-
ção de 49,22 Gw/h.

Entre os 38 projetos 
estão 19 termelétricas, 9 
usinas eólicas offshore e 7 
usinas solares, além de 2 de 
hidrogênio e 1 eólica, con-
siderando os que já estão 
em operação e construção.

Os empreendimentos es-
tão espalhados em quatro 

cidades da região. Do total, 
mais da metade já está em 
andamento: quatro em ope-
ração e outras 16 estão em 
obras.

Segundo levantamento 
da Firjan, existem hoje 38 
projetos de usinas energé-
ticas no Norte do Rio, que, 
somados, terão capacidade 
de geração de 49,22 Gw/h. 
Isso equivale a mais de três 
usinas Itaipu (14 Gwh) – a 
maior do Brasil e uma das 
maiores do mundo.

Entre os 38 projetos es-
tão 19 termelétricas, nove 
usinas eólicas offshore e 
sete usinas solares, além 
de duas de hidrogênio e 
uma eólica, considerando 
os que já estão em opera-
ção e construção. Os em-
preendimentos estão espa-
lhados em quatro cidades 
da região. Do total, mais 
da metade já está em anda-
mento: quatro em operação 
e outros 16 estão em obras 
ou licenciados.
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Índice de preço dos 
alimentos teve queda 

Pela 4ª vez consecuti-
va, o Índice de Preços de 
Alimentos da FAO (Or-
ganização das Nações 
Unidas para a Alimen-
tação e a Agricultura) 
registrou queda mensal. 
O indicador teve média 
de 140,9 pontos em ju-
lho, redução de 8,6% na 
comparação com junho.  
De acordo com a FAO, 
foi a maior queda para o 
indicador desde outubro 
de 2008. O dado vem 
acompanhado de redu-
ções significativas nos 
índices de óleos vegetais 
e cereais, enquanto os de 
açúcar, laticínios e car-
nes também caíram, mas 
em menor nível. 

O índice de Preços de 
Cereais registrou queda 
de 11,5% em julho em 
relação ao mês anterior. 
A média para o perío-
do foi de 147,3 pontos, 

permanecendo 16,6% 
acima do valor de julho 
de 2021. Os preços de 
todos os cereais do índi-
ce registraram queda de 
até 14,5%, liderado pelo 
trigo. Segundo a ONU, 
o acordo firmado entre a 
Rússia e a Ucrânia para a 
retomada da exportação 
de grãos contribuiu para 
a baixa. Outra commodi-
ty que apresentou queda 
considerável foi o óleo 
vegetal, que caiu 19,2% 
de junho para julho. 

O preço de derivados 
do leite recuou 2,5% em 
relação ao mês de junho, 
mas permanece 25,4% 
mais alto quando com-
parado a julho de 2021. 
Quanto à carne, o pre-
ço recuou 0,5%, com a 
ONU registrando baixa 
demanda de importação 
de carnes bovina, ovina 
e suína.

A Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do RJ, completou três 
anos de criação ontem (5). O programa dá assistência a mulheres víti-
mas de violência doméstica. Nesse tempo, mais de 130 mil mulheres 

foram atendidas pelo programa.

Câmeras de segurança flagram homem matando um cachorro a paula-
das, no bairro de Junqueira, em Mangaratiba, na Cosa Verde do RJ. Cha-
mado pela família de Branquinho, o cão, que tinha apenas um ano, estava 

brincando com outros cães quando foi assassinado. 

O Tribunal de Contas do 
Estado do RJ (TCE-RJ) vai 
ampliar a fiscalização das 
ações da Fundação Ceperj. 
A Corte aprovou ontem (5) 
a instauração de auditoria 
especial para verificar a le-
galidade das admissões de 
pessoal de todos os projetos 
do órgão. 

Pente-FInO nA CePeRJ

O governador Cláudio 
Castro anunciou mudança 
no comando da fundação 
e foi a primeira vez que 
ele falou sobre o escânda-
lo da Ceperj em uma rede 
social. A edição extra do 
Diário Oficial do Estado 
da última quinta-feira (4) 
publicou a exoneração de 
Gabriel Lopes. 

Os partidos tiveram até ontem para oficia-
lizar nas convenções partidárias os nomes que 
disputarão as eleições. O prazo para registrar as 
candidaturas junto à Justiça Eleitoral é 15 agos-
to. Atos de campanha e o pedido de votos à po-
pulação podem ser feitos a partir de 16/08.

MUdAnçA nO COMAndO 

FIM dAS COnvençõeS 

edItORIAL

Em ano de eleição, a distribuição de 
bens, valores ou benefícios por parte do 
poder público, era vetada pela lei eleitoral 
(9.504/1997), exceto nos casos de calamida-
de pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei.

AnteS vetAdO 

A companhia aérea Azul 
irá manter as rotas para o 
Norte Fluminense, depois 
que a Assembleia Legis-
lativa do Estado (Alerj) 
enviou uma carta ao dire-
tor-presidente da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac), Juliano Alcânta-

ra Noman, questionando 
a suspensão dos voos do 
aeroporto Santos Dumont 
ao Norte Fluminense, so-
bretudo para as cidades de 
Campos e Macaé. A infor-
mação foi dada pelo Mi-
nistério da Infraestrutura.

No documento, assi-

nado pelo presidente da 
Casa, deputado André 
Ceciliano (PT), o parla-
mentar classificou a deci-
são de acabar com esses 
voos como absurda e pe-
diu imediata intervenção 
da Anac para a solução do 
problema.

voos o Santos dumont para 
o norte do RJ são mantidos

RePROdUçÃO 

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) sancionou ontem 
a lei que permite ao gover-
no federal doar bens a en-
tidades privadas e públicas 
durante as eleições. O tex-
to, aprovado no Congresso 
Nacional em julho, altera a 
LDO (Lei de Diretrizes Or-
çamentária) de 2023. 

dOAçÃO nAS eLeIçõeS 

Águas do Rio participa 
de ações em Mesquita 

geral

ESTADOS UNIDOS - Os 
corpos de três meninas que 
estavam desaparecidas foram 
encontrado, no último sábado 
(30), em um lago localizado 
em um terreno privado per-
to de uma rodovia, no Texas, 
EUA.

Temari Oliver, de 5 anos, 
Amiyah Hughes, de 8, e 
Zi’Ariel Oliver, de 9, estavam 

desaparecidas desde a sexta-
-feira (29). 

Autoridades iniciaram as 
buscas após uma ligação anô-
nima alertar para o desapareci-
mento das crianças. Segundo 
o jornal Texarkana Gazette, a 
suspeita é de que a ligação foi 
feita por um amigo da mãe das 
irmãs.

Com apoio de cães fareja-

dores, grupos de busca encon-
traram itens de roupa ao redor 
de um lago em uma proprieda-
de privada, levando investiga-
dores a focar no local. Poucas 
horas depois, mergulhadores 
encontraram os corpos das 
vítimas submersos. As causas 
das mortes ainda não estão sob 
investigação e não há suspei-
tos.

Cães farejadores encontram 
corpos de 3 crianças em lago 

Temari, Amiyah e Zi’Ariel estavam 
desaparecidas há menos de 24 horas

Evento faz parte das ODS e ofereceu atendimentos gratuitos à população no Centro Municipal de Serviços

A Agenda 2030, conjunto 
de ações indicadas pela Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU) com foco no de-
senvolvimento sustentável, 
tem grandes desafios. Atin-
gir as metas envolve mu-
danças profundas e definiti-
vas. Pensando nesse pilar, a 
Águas do Rio participou na 
última segunda-feira (1º) da 
ação realizada pelo projeto 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 
de Mesquita, realizada na 
sede do Centro Municipal 
de Serviços da cidade. 

Segundo o diretor execu-

tivo da Águas do Rio com 
atuação na Baixada Flumi-
nense, Vitor Hugo, a partici-
pação da empresa em ativi-
dades realizadas nas cidades 
onde atua, é fundamental. 
“Desde que assumimos a 
operação, participamos de 
eventos nos municípios que 
a concessionária atende. Em 
cada atividade que partici-
pamos, enviamos equipes 
para informar, solucionar, 
direcionar e esclarecer so-
bre as demandas destinadas 
a concessionária. Queremos 
levar nossos serviços ao al-
cance de todos”, explicou. 

Responsabilidade Social
A concessionária esteve 

presente no encontro com 

as equipes da Responsabi-
lidade Social e Comercial, 
oferecendo atendimentos à 
população sobre tarifa so-

cial, negociação, titularida-
de, entre outros serviços. 
A atividade faz parte do 
17º objetivo das metas da 

ONU, que traz como tema, 
Parcerias e Meios de Im-
plementação. “Procuramos 
realizar parcerias com in-

tuito de ofertar serviços e 
atendimentos aos morado-
res, além de cumprir com 
uma das metas. Fico feliz 
pela colaboração e apoio da 
Águas do Rio”, afirmou Ju-
rema Bacelar, coordenadora 
da ODS Municipal. 

Os 17 Objetivos  da ONU 
Dentre as metas globais 

estabelecidas pela ONU, 
“Água Potável e Saneamen-
to”, também faz parte dos 
17 objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável, que 
asseguram a disponibilida-
de e a gestão da água e sa-
neamento para todos, sendo 
o principal compromisso da 
Águas do Rio, com a uni-
versalização dos serviços. 

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

RAFAeL BARRetO/PMBR

deSenvOLvIMentO SUStentÁveL
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dIvULgAçÃO 

RePROdUçÃO/RedeS SOCIAIS

A concessionária participou do encontro  e ofereceu atendimento à população 
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Se o Flamengo tem 
pela frente jogos 
contra rivais de peso 

como São Paulo e Corin-
thians, Rodrigo Caio viverá 
dias decisivos para saber 
se o tratamento conserva-
dor para a lesão sofrida no 
menisco medial do joelho 
esquerdo, contra o Corin-
thians, em julho, será man-
tido. Uma cirurgia não está 
descartada. O departamen-
to de saúde e performance 
do Flamengo, chefiado pelo 
médico Márcio Tannure, 
estipulou um prazo de qua-
tro semanas para fazer no-
vas avaliações e posterior-
mente decidir se optará por 

um procedimento cirúrgico 
(artroscopia) ou se seguirá 
com o tratamento conver-
sador.

Rodrigo lesionou-se em 
10 de julho, na derrota para 
o Corinthians, mas a deci-
são será tomada somente 
durante a próxima semana, 
quando o jogador passará 
por exames e novas ava-
liações médicas para saber 
como está a evolução com 
o tratamento conservador.

Rodrigo vem realizando 
trabalhos na academia sob 
supervisão do departamen-
to de fisioterapia do clube. 
Nos últimos dias passou 
também a fazer ativida-
des fisioterápicas no cam-
po para ter uma noção de 
como o joelho reage.

Um dos jogadores mais 

importantes do elenco, Ro-
drigo Caio disputou apenas 
12 dos 50 jogos do Flamen-
go em 2022. Em janeiro 
teve de passar por cirurgia 

no joelho direito após in-
flamação sofrida em outro 
procedimento, este uma ar-
troscopia realizada em de-
zembro.

Recuperado, Rodrigo 
enfim voltou a jogar em 11 
de maio, participando do 
primeiro tempo da vitória 
por 2 a 0 sobre o Altos, pela 

Copa do Brasil. Mostrou 
tempo de bola impressio-
nante, não errou passes e 
animou torcedores. Depois 
disso, teve boa sequência 
e atuou em alto nível na 
maioria dos 11 jogos que 
vieram na sequência. Não 
esteve bem, porém, nas der-
rotas para o Atlético-MG, 
em junho.

Pilar rubro-negro nas 
principais conquistas do 
Flamengo de 2019 em 
diante, Rodrigo completa-
rá 29 anos no próximo dia 
17. Soma 139 jogos pelo 
clube e seis gols marcados. 
É bicampeão brasileiro, 
bicampeão da Supercopa 
do Brasil, campeão da Li-
bertadores, da Recopa Sul-
-Americana e tricampeão 
carioca.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

AvALIAçõeS MédICAS

Rodrigo Caio tem dias 
decisivos no Flamengo

Departamento de saúde estipulou prazo de quatro semanas para fazer novas avaliações
dIvULgAçÃO

Rodrigo lesionou-se em 10 de julho

Flamengo regulariza lateral Varela
O Flamengo regulari-

zou a situação do lateral-
-direito Guillermo Varela 
na sexta-feira (5). Com 
isso, o uruguaio já tem 
condições de jogo para 
enfrentar o São Paulo 
neste sábado (6), pela 20ª 
rodada do Brasileiro, no 
Morumbi.

Varela, de 29 anos, foi 
o quarto reforço confir-
mado pelo Flamengo na 
janela do segundo semes-
tre. Antes dele chegaram 
Everton Cebolinha, Vidal 
e o volante chileno Erick 
Pulgar. Apesar de regula-

rizado, Guillermo Varela 
não foi relacionado por 
Dorival Júnior para a par-

tida contra o São Paulo. 
Matheuzinho será o titu-
lar. Quinto colocado com 

33 pontos, o Flamengo 
encara o Tricolor Paulista 
no Morumbi.

Jogador foi anunciado como reforço rubro-negro

dIvULgAçÃO

Após atraso na documentação, Alan do 
Fluminense é registrado no BId

Após atraso na docu-
mentação, Alan finalmente 
foi regularizado e teve seu 
nome publicado no BID 
(Boletim Informativo Diá-
rio) da CBF na sexta-feira 
(5). Por conta da cidada-
nia chinesa do jogador, os 
trâmites burocráticos com 
visto de trabalho tornaram 
o processo de regulariza-
ção mais longo que o nor-
mal.

A documentação do jo-
gador precisou chegar da 
China em um processo 
burocrático (e geralmente 
lento), como toda contra-
tação de estrangeiro, uma 
vez que o atacante é natu-
ralizado chinês – como não 
há dupla cidadania na Chi-
na, ele precisou abrir mão, 
assim, da nacionalidade 
brasileira. Para o Brasilei-
rão, ele ocupará uma das 
cinco vagas de gringos do 
elenco do Fluminense ao 
lado do colombiano Arias, 
do equatoriano Pineida, do 

argentino Cano e do uru-
guaio Michel Araújo. Vale 
lembrar que o atacante não 
poderá disputar a Copa do 
Brasil, que já encerrou as 
inscrições de novos atletas.

Em sua segunda semana 
de treinamentos, já partici-
pando de atividades com o 
grupo, o jogador sentiu a 
panturrilha há cerca de um 
mês. O problema afastou o 

atacante dos treinos. Alan 
realizou fisioterapia no clu-
be para tratar a lesão para 
só depois voltar aos traba-
lhos com bola e retomar o 
processo de recondiciona-
mento físico. Ainda não há 
prazo para retorno.

Em quase três tempora-
das e 84 jogos pelo Flumi-
nense, Alan deixou o clube 
em agosto de 2010. O des-

tino foi o RB Salzburg, da 
Áustria, por onde ficou por 
quatro temporadas e meia. 
Por lá, jogou ao lado de Sa-
dio Mané, atualmente no 
Bayern de Munique, e vi-
veu uma das melhores fases 
da carreira: disputou 129 jo-
gos e marcou 93 gols – mé-
dia de 0,72 por partida.

Na sequência, o atacante 
foi para o futebol chinês. 
Primeiro para o Guangzhou 
Evergrande, onde viveu um 
início complicado: rompeu 
os ligamentos do joelho di-
reito, jogando apenas duas 
partidas em 2015. Já no 
ano seguinte, recuperado 
da lesão, marcou 18 gols 
em 35 jogos, terminando 
como vice-artilheiro da Su-
perLiga da China (com 14). 
Em 2019, Alan foi empres-
tado ao Tianjin Tianhai, 
que decretou falência. Na 
sequência, atuou pelo Bei-
jing Guoan. Alan ficou li-
vre no mercado após atuar 
pelo Guangzhou FC.

 Atacante é regularizado depois de processo burocrático

dIvULgAçÃO

O Botafogo dá a che-
gada de Danilo Barbosa a 
General Severiano como 
certa. Depois de se acer-
tar com o Nice há cerca de 
duas semanas, a equipe de 
mercado do clube conside-
ra que os últimos detalhes 
com o volante ex-Palmei-
ras foram alinhados e que 
o acordo está prestes a ser 
sacramentado.

Para poder contar com 
Tiquinho Soares, no entan-
to, ainda há arestas a serem 
aparadas. Principalmente 
com o Olympiacos. Os gre-
gos, que já foram elimina-
dos na fase preliminar da 
Liga dos Campeões, resis-
tem em liberar o jogador de 
31 anos antes de uma defi-
nição na Liga Europa. Os 

gregos forçam ao máximo 
a permanência de Tiqui-
nho Soares visando a Liga 
Europa. O Botafogo segue 
otimista, considera que já 
fez o possível e vê o acordo 
fechado nos termos acorda-
dos previamente, mas ain-
da aguarda a liberação do 
Olympiacos. 

Aguardar a chegada do 
atacante para a próxima 
janela é possibilidade des-
cartada. À medida em que 
o tempo avança, o Botafo-
go fica cada vez mais longe 
de Martín Ojeda, do Godoy 
Cruz. As negociações es-
friaram depois de dirigen-
tes alvinegros entenderem 
que os argentinos recuaram 
após terem aceito um acor-
do preliminar.

Botafogo vê 
acordo com danilo 

Barbosa certo

Mais de 39 mil ingres-
sos já foram vendidos para 
a partida entre Fluminense 
e Cuiabá, pela 21ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
que acontece no domingo 
(7), às 16h, no Maraca-
nã. Por enquanto, restam 
apenas os setores Oeste 
Inferior, Maracanã Mais e 
Norte.

A venda online para não-
-sócios e torcedores visi-
tantes começou na última 
semana, enquanto a comer-
cialização nas bilheterias 
teve início na última quinta 
(4). Os setores Sul, Leste 
Inferior, Leste Superior e 

gratuidades estão esgota-
dos.

Para utilizar acessar o 
estádio com o QR Code di-
nâmico, o sócio deverá bai-
xar o APP da FutebolCard 
e fazer login com o CPF 
(apenas os números, sem 
pontos e hífen) e a mesma 
senha do Portal do Sócio. 
Após finalizar o check-in, 
deverá ser feita a validação 
através do token disponi-
bilizado no APP (Quem 
já tem o APP baixado não 
precisa fazer a validação). 
O QR Code dinâmico fica-
rá disponível 6 horas antes 
do evento.

Fluminense x Cuiabá: 
quase 40 mil 

ingressos vendidos
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MeRCAdO de tRABALHO

Carreta do trabalhador já realizou   
mais de mil atendimentos no Rio

A unidade da Carreta 
do Trabalhador está 
realizando o sonho 

de muitos trabalhadores 
de conquistar um lugar no 
mercado de trabalho. Em 
funcionamento, desde abril, 
a Carreta do Trabalhador já 
prestou 1.876 atendimentos 
e realizou 296 encaminha-
mentos de currículos em 
diferentes cidades do Rio.

Um dos usuários do ser-
viço estadual, o cozinheiro 
Francisco de Assis do Vale 

Souza, de 37 anos, conquis-
tou uma tão almejada vaga 
de emprego somente um dia 
após o seu cadastramento 
no balcão de empregos da 
Carreta, durante a ação na 
Catedral Metropolitana.

“Consegui um trabalho, 
graças a Deus deu tudo cer-
to. Eu vim em um dia fazer 
o cadastro e no outro já re-
cebi a notícia de que tenho 
uma entrevista marcada 
para uma vaga de meren-
deiro”, afirmou o cozinhei-
ro.  

Entre os serviços dis-
poníveis na Carreta do 
Trabalhador estão: seguro-

-desemprego, cadastro no 
aplicativo Mais Trabalho 
RJ, apoio à elaboração de 
currículos, intermediação 
de mão de obra, orientação 
sobre carteira de trabalho 
digital, entre outros. Não é 
necessário fazer inscrição 
para ter acesso ao atendi-
mento.

A unidade móvel cum-
prirá nova missão em 
Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense do 
Estado, no dia 13 de agos-
to. Os trabalhadores locais 
poderão acessar os serviços 
estaduais no CIEP 417 José 
do Patrocínio, na rua Dom 

Aquino Corrêa, Parque São 
Jorge.

A Carreta do Trabalha-
dor é uma unidade móvel 
com aproximadamente 60 

metros quadrados destina-
da a oferecer os serviços 
da Casa do Trabalhador e 
do Sine à população flumi-
nense. Com 13 guichês de 

atendimento e infraestrutu-
ra moderna e adaptada, a 
Carreta, que percorre todo 
o Estado, pode atender mais 
de 300 pessoas por dia.

izabelle rodrigues 

horahmunicipios@gmail.com

dIvULgAçÃO

Carreta percorre todo o Estado

Iniciativa do Governo do Estado conta 
com mais de 1.876 atendimentos

47 mil taxistas do Rio são inscritos 
para auxílio do Governo Federal

47 mil taxistas, permis-
sionários e auxiliares do 
município do Rio de Janei-
ro foram inscritos para ter 
acesso ao auxílio taxista do 
Governo Federal. 

Nos dados enviados pela 
Prefeitura, estavam os mo-
toristas de táxi que pos-
suem Carteira Nacional de 
Habilitação válida e alvará 
para prestação do serviço 

cadastrado até o dia 31 de 
maio de 2022. 

Agora, os dados serão 
analisados pela Dataprev 
e o Governo Federal irá 
identificar os profissionais 
que estão aptos a receber 
o auxílio. A primeira parte 
será paga no dia 16 deste 
mês. Agora, os municípios 
poderão voltar a cadastrar 
mais motoristas.Dados serão analisados pelo Dataprev

dIvULgAçÃO

A Caixa Econômica 
Federal vai iniciar nes-
te sábado (6) o retorno 
às contas do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) dos 
valores do saque ex-
traordinário que foram 
creditados automatica-
mente em conta digital 
do Caixa Tem, mas não 
foram movimentados 
pelos titulares.

Cerca de R$ 9,2 bi-
lhões retornarão para 
as contas do FGTS, de-
vidamente corrigidos, 
em cumprimento à Lei 
14.075/2020, segundo o 
banco público.

“Conforme previs-
to nessa legislação, os 
valores creditados au-
tomaticamente ficam 
disponíveis para mo-
vimentação pelo traba-
lhador pelo prazo de 90 
dias, de acordo com ca-
lendário de pagamentos 
amplamente divulgado, 
e, caso não sejam saca-
dos, retornam para as 
contas do FGTS corri-
gidos”, diz a Caixa, em 
nota.

A Caixa ressalta que, 
em todo o calendário de 
pagamento, foram libe-
rados cerca de R$ 30,1 
bilhões para aproxima-
damente 43,7 milhões 
de trabalhadores com 

direito ao saque. Os 
pagamentos foram libe-
rados até 15 de junho, 
conforme o mês de nas-
cimento do trabalhador.

Os trabalhadores que 
movimentaram o Sa-
que Extraordinário, em 
qualquer valor, não te-
rão o saldo remanescen-
te retornado às contas 
de FGTS, permanecen-
do o saldo disponível 
na conta do Caixa Tem.

“Da mesma forma, 
nos casos em que o 
trabalhador solicitou 
o Saque Extraordiná-
rio no App FGTS, os 
valores não retornarão 
ao FGTS, mesmo que 
ainda não tenham sido 
utilizados pelo Caixa 
Tem.”

Segundo a Caixa, os 
trabalhadores que tive-
rem os recursos retor-
nados automaticamente 
para a conta de FGTS, 
em razão da não movi-
mentação dos valores, 
e ainda desejarem o 
crédito do Saque Ex-
traordinário, têm até 15 
de dezembro deste ano 
para realizar a solici-
tação pelo App FGTS. 
Após a solicitação, o 
crédito será feito na 
conta digital do Caixa 
Tem em até 15 dias, 
aponta o Valor Online.

Caixa econômica vai  
evolver saldos não  

movimentados do FgtS

Rio será a primeira cidade do Brasil a permitir a entrada de animais nos supermercados
Cães e gatos poderão 

entrar nos supermercados 
do Rio de Janeiro, primeira 
capital do Brasil a permitir 
a entrada e circulação de 
animais domésticos nestes 
estabelecimentos.

A novidade partiu de 
uma iniciativa da Associa-
ção de Supermercados do 
Estado do Rio de Janeiro 

(ASSERJ), que vai emitir 
o selo Super Pet para os 
mercados que desejarem 
aderir à prática. Para isso, 
eles deverão seguir as nor-
mas estabelecidas no De-
creto 51.262 do prefeito 
Eduardo Paes, publicado 
na sexta-feira (5) no Diá-
rio Oficial do Município 
do Rio de Janeiro.

O decreto da Prefeitu-
ra estabelece critérios e 
parâmetros para o funcio-
namento dos supermerca-
dos que estarão abertos 
aos animais. Já as lojas 
deverão informar ao con-
sumidor, por meio de avi-
so indicativo, tratar-se de 
estabelecimento pet frien-
dly, podendo estabelecer a 

identidade visual própria 
que o identifique. 

Entre as normas esta-
belecidas, será necessá-
rio que o tutor apresente 
certificado de vacinação 
e comprovante de ver-
mifugação, o que terá de 
ser exigido pelos merca-
dos, que deverão, ainda, 
manter os ambientes de 

circulação comum sob 
constante vigilância e hi-
gienização. Os estabele-
cimentos poderão ainda 
instalar áreas de recrea-
ção para os animais, sob 
a supervisão constante de 
colaboradores, disponibi-
lizar carrinhos específicos 
para carregar as compras 
e os pets e oferecer água 

potável em ambiente es-
pecífico.

Será proibido entrar 
com cães sem coleira, ou 
focinheira (dependendo 
do porte), ou caixa ade-
quada para transporte de 
gatos. Oferecer água ou 
comida dentro do super-
mercado não será permi-
tido.

Campanha de multivacinação vai 
proteger crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio Janeiro 
(SMS-Rio) promove a partir 
de segunda-feira (8) a Cam-
panha de Vacinação contra 
a Poliomielite e Multivaci-
nação para Atualização da 
Caderneta da Criança e do 
Adolescentes. Será aplicada 
a vacina contra a poliomie-
lite para crianças de 1 a 4 
anos e disponibilizados to-
dos os demais imunizantes 
para complementar o esque-
ma vacinal para o público de 
zero a 14 anos. A campanha 
vai até 9 de setembro, com o 
dia D de mobilização acon-
tecendo em 20 de agosto.

O objetivo é atualizar as 
cadernetas de vacinação das 
crianças e adolescentes, de 
acordo com o calendário bá-
sico de vacinação preconiza-
do pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), redu-

zindo assim o risco de trans-
missão de doenças imuno-
preveníveis. A estimativa é 
de que mais de um milhão de 
crianças e adolescentes de 0 
a 14 anos estejam elegíveis 
à atualização da caderneta, 
sendo que, deste total, cerca 
de 280 mil crianças deverão 
receber a dose contra a po-
liomielite. As vacinas dispo-
nibilizadas durante a cam-
panha serão BCG, Hepatite 
B, Pentavalente (DTP/Hib/ 
HB), Pólio inativada, Pólio 
oral, Rotavírus, Pneumocó-
cica 10 valente (Conjugada), 
Meningocócica C (Conjuga-
da), Febre amarela, Tríplice 
viral, Varicela, DTP, Hepati-
te A, Difteria e tétano, Me-
ningocócica ACWY (Conju-
gada), HPV Quadrivalente, 
Influenza e Covid-19. Caso 
haja indicação, as vacinas 
necessárias para atualização 

poderão ser feitas simultane-
amente com a vacina contra 
covid-19. As unidades de 
Atenção Primária (clínicas 
da família e centros munici-
pais de saúde) estão abertas 
para a vacinação de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
A SMS recomenda que pais e 
responsáveis levem aos pos-
tos a caderneta de vacinação 
da criança e do adolescente 
ou algum outro comprovan-
te da situação vacinal, para 
que sejam avaliados pelas 
equipes de saúde e eventuais 

doses que não tenham sido 
feitas na época indicada pos-
sam ser aplicadas. Em caso 
de dúvidas, os pais ou res-
ponsáveis devem procurar a 
unidade de saúde mais pró-
xima de sua residência para 
informação, orientação e 
avaliação clínica da criança. 
Para encontrar a unidade de 
referência, basta acessar no 
site da Secretaria Municipal 
de Saúde o link “Onde ser 
atendido” (http://www.rio.
rj.gov.br/web/sms/onde-ser-
-atendido).

Cerca de 280 mil crianças deverão 
receber a dose contra a poliomielite

dIvULgAçÃO
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Campeão mundial de jiu-jitsu é 
baleado em boate de São Paulo

COvARdIA

O campeão mun-
dial de jiu-jítsu 
Leandro Pereira 
do Nascimento 

Lo foi morto em uma casa 
noturna de São Paulo on-
tem (7). Ele foi baleado na 
cabeça após imobilizar um 
homem durante uma festa 
no Clube Sírio, no bairro de 
Indianópolis, na zona sul da 
capital. O suspeito é o poli-
cial militar Henrique Otávio 
Oliveira Velozo.

O advogado da família 
de Leandro, Ivã Siqueira, 
explicou que o suspeito foi 
até a mesa em que o lutador 
estava com cinco amigos e 
pegou uma garrafa de cima 
da mesa.

“As testemunhas relatam 
que ele chacoalhou a garrafa, 
fez algumas insinuações, e 
saiu com a bebida. Foi quan-
do Leandro o imobilizou e 
o deixou no chão, pegando 
a garrafa de volta”, explica 
o advogado. O lutador teria 
pedido que o homem fosse 
embora. 

“Ele insinuou que iria em-

bora, deu dois passos para 
trás, sacou uma arma e ati-
rou. Deu um tiro único na 
cabeça do Leandro”, relatou.

Segundo as testemunhas, 
apenas os amigos percebe-
ram o que havia ocorrido, 
uma vez que o som estava 
bastante alto e o suspeito 
atirou uma única vez. Ainda 
de acordo com o advogado, 
Velozo teria ido embora na 
sequência.

Leandro foi levado para o 
hospital Saboya, na zona sul 
de São Paulo, mas, de acor-
do com o advogado, já teve 
morte cerebral confirmada. A 
bala ficou alojada na cabeça 
do atleta e, Siqueira expli-
ca, os médicos disseram ser 
impossível fazer a remoção. 
Ainda segundo o advogado, 
o lutador teve duas paradas 
cardíacas e o quadro é irre-
versível.

A SSP (Secretaria de Se-
gurança Pública) confirmou 
que um policial militar de 
folga disparou contra Lo 
e que o caso foi registrado 
como tentativa de homicí-
dio. Já foi solicitada também 
a prisão preventiva do sus-
peito.

“Um lutador de jiu-jitsu, 

de 33 anos, foi baleado por 
um policial militar de folga, 
de 30, na madrugada de do-
mingo (7), em um clube na 
Avenida Indianópolis, bairro 
da Saúde, zona sul da Capi-
tal. Testemunhas informa-
ram que houve uma discus-
são entre os dois e o policial 
realizou um disparo contra 
a vítima. O lutador foi so-
corrido ao Hospital Saboya, 
permanecendo internado em 
estado grave. O caso foi re-
gistrado como tentativa de 
homicídio pelo 16º DP (Vila 
Clementino), que apura os 
fatos por meio de inquérito 
policial. A autoridade poli-
cial representou pela prisão 
preventiva do autor junto à 
Justiça. A Polícia Militar la-
menta o ocorrido. A institui-
ção instaurou uma apuração 
administrativa e colabora 
com as buscas para localizar 
o autor”, declarou a SSP em 
nota.

Na semana que vem, Le-
andro embarcaria rumo a 
mais uma disputa internacio-
nal. O lutador foi oito vezes 
campeão mundial de jiu-
-jítsu, sendo a última delas 
neste ano.

antonio carlos

horahmunicipios@gmail.com

Ele foi baleado na cabeça após imobilizar um homem durante uma festa

Justiça condena o sargento reformado 
da polícia militar Ronnie Lessa

O Lutador teve morte cerebral confirmada

Ex-PM Ronnie Lessa foi preso em março de 2019

Dono de pizzaria na Penha morre após 
ser baleado em tentativa de assalto

RePROdUçÃO

A Justiça Federal conde-
nou o sargento reformado 
da Polícia Militar Ronnie 
Lessa a quatro anos e oito 
meses de prisão pela im-
portação de 16 peças de 
fuzil AR-15. A denúncia 
foi feita pelo Ministério 
Público Federal (MPF) e 
também acusava a mulher 
de Lessa, Elaine Pereira 
Figueiredo, mas ela foi ab-
solvida.

As peças importadas 
eram as chamadas “quebra 
chamas”, para eliminar a 
claridade gerada no disparo 
e, assim, ocultar a posição 
do atirador.

Os equipamentos foram 
interceptados pela Receita 
Federal, em 2017, vieram 
de Hong Kong e teriam 
destino uma academia de 
propriedade do casal em 
Rio das Pedras, comunida-
de dominada por milícias 
da Zona Oeste do Rio.

Na época, o “quebra cha-
mas” era de uso restrito do 
Exército, o que foi muda-
do, em 2021, por decreto 
federal, utilizado pela de-
fesa do réu. O MPF alegou 
no inquérito que o envio ao 
cidadão comum não seria 
permitido. A juíza determi-
nou que o material apreen-
dido seja enviado ao Exér-
cito para reutilização ou 
destruição, caso não tenha 
finalidade para o órgão.  

“O material importa-
do se destina a dificultar 
a identificação da origem 
dos disparos de fuzis AR-
15, ordinariamente em-
pregados por organizações 
criminosas que controlam 
vastos territórios da cida-
de do Rio de Janeiro, onde 
aterrorizam, ferem e ma-
tam moradores e agentes da 
segurança pública de for-
ma indiscriminada.”, diz 

Adriana Alves dos Santos 
Cruz, da 5ª Vara Criminal 
Federal, no texto da sen-
tença.

Ronnie é acusado de 
matar a então vereadora 
do PSOL Marielle Fran-
co e o motorista Anderson 
Gomes, em 2018, quando 
ambos voltavam de um 
evento na Lapa. Em julho, 
a Polícia Federal cumpriu 
mandado de prisão contra o 
ex-PM, desta vez por con-
trabando internacional de 
componentes de armas de 
fogo, principalmente fuzis, 
que eram enviados dos Es-
tados Unidos ao Rio.

A filha dele, Mohana 
Lessa, também foi indicia-
da por suspeita de mandar 
o material para o pai quan-
do vivia naquele país. Na 
ocasião, Ronnie já estava 
em um presídio de seguran-
ça máxima.  

RePROdUçÃO 

O dono de uma pizzaria 
na Penha, na Zona Norte 
do Rio, morreu após ser 
baleado em uma tentativa 
de assalto no domingo (7).

Thiago Soares Duarte, 
de 34 anos, iria levar um 
amigo e o pai do amigo ao 
aeroporto do Galeão, se-
gundo a família. Quando 
saía de casa, por volta das 
5h, seu carro foi baleado 
com três tiros na Rua Con-
de de Agrolongo.

Ele foi levado ao Hospi-
tal Getúlio Vargas, também 
na Penha. Chegou a ser 
operado, mas não resistiu e 
morreu.

Os outros dois ocupantes 
do carro não foram feridos 
por disparos. Eles iam para 
Belo Horizonte assinar um 
contrato com o Cruzeiro, 
segundo a família. Thiago 
era casado e deixou dois 

filhos: a bebê Maya, de 19 
dias, e Mateo, de 4 anos.

Em nota, a Polícia Civil 
informou que o registro foi 
feito na 22ª DP (Penha) e o 

caso foi encaminhado para 
a Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC), que dará 
continuidade às investiga-
ções.

Homem é preso em flagrante por
suspeita de estelionato contra 

idoso em Ipanema, na Zona Sul
Um homem de 63 anos 

foi preso em flagrante por 
estelionato contra outro 
idoso em um banco na rua 
Visconde de Pirajá, Ipane-
ma, na Zona Sul do Rio. A 
prisão foi feita por guar-
das municipais, que foram 
acionados por um taxista 
que presenciou os dois dis-
cutindo na entrada do ban-
co.

A vítima contou que ten-
tou sacar dinheiro no caixa 
eletrônico e que seu cartão 
ficou preso. Então, ele de-
cidiu ligar para um telefone 

de contato que estava em 
um adesivo colado no apa-
relho.

A atendente pediu diver-
sos dados, inclusive a se-
nha, e orientou o idoso para 
que deixasse o cartão no lo-
cal, pois o mesmo já estaria 
bloqueado. Ele foi embora, 
mas depois decidiu retor-
nar e não encontrou mais 
seu cartão.

Na porta do banco, um 
homem em situação de rua 
informou que um homem 
havia pego seu cartão. Ao 
ser preso, o homem não es-

tava mais com os R$ 1 mil 
que sacou da conta da víti-
ma, mas com ele a polícia 
encontrou cartões de outras 
pessoas.

O adesivo que estava fi-
xado no caixa eletrônico 
também era falso. O caso 
foi registrado na 12ª DP 
(Copacabana). O acusado 
já tinha outras passagens 
pela polícia.

Quando as equipes es-
tavam registrando a ocor-
rência, outra vítima se 
apresentou na delegacia 
relatando um caso similar.

RePROdUçÃO 

Ele era casado e deixou dois filhos
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Compre medicamento com
segurança e agilidade!

Várias farmácias em um único app.

Promoções

Compare preços

Envie receita digital

Aponte a câmera e 
baixe já nosso app!

Rua PRofessoR Heleno Claudio fRagoso nº 34 - Posse - nova iguaçu
99298-5755

som    insulfilm
Envelopamento
vidros elétricos
Travas eletrícas
acessórios e outros
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