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Garotinho está inelegível

Philippe Lima/ Seseg

TRF-2 decide manter a condenação e aumentar a pena por formação de quadrilha
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Foram apreendidos celulares, documentos e computadores

I

nelegível, mas livre. O
candidato ao governo do
estado Anthony Garotinho (PRP) tem mais um
obstáculo para continuar a
corrida para o Palácio Guanabara. A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF-2)
decidiu aumentar a condenação por formação de quadrilha do ex-governador de
dois anos e seis meses para
quatro anos e seis meses em
regime semi-aberto. Para os
desembargadores, Garotinho está inelegível.
No julgamento, a Corte
também aumentou a pena
do ex-chefe da Polícia Civil,
Álvaro Lins. De 28 anos, um
mês e 12 dias, ela passou
para 28 anos, dois meses
e 27 dias, por formação de
quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Outros oito réus também foram condenados.
A defesa dos réus tem até
cinco dias para recorrer da
decisão com os chamados
embargos de declaração. Enquanto isso, os mandados de
prisão não serão expedidos.
Eles foram condenados no
processo que investigou esquema de corrupção envolvendo delegados acusados
de receber propina para facilitar a exploração de jogos de
azar no estado. Mas, a Corte informou que vai enviar

Tikão é
autuado
por fazer
apologia
O candidato a deputado federal e funkeiro MC Tikão
foi autuado por apologia ao
tráfico por cantar uma música exaltando o Comando
Vermelho no Baile da Gaiola,
na Penha, com homens armados na plateia. O procedimento foi encaminhado ontem para o Jecrim (Juizado
Especial Criminal).
“Paralelo a isso vai ser investigada a possível associação para o tráfico”, afirmou o
delegado Rodrigo Freitas, da
22ªDP (Penha). Tikão chegou
na delegacia acompanhado do advogado, Leonardo
Cuerci, e do pai, que é policial civil da ativa. Em depoimento, ele voltou a afirmar
o que já tinha dito ao DIA
na segunda-feira: que citou
os apelidos dos traficantes
presos a pedido da plateia e
que não cantou o trecho alterado da música ‘Faixa de
Gaza’ exaltando a facção local mas, sim, o público. A respeito de homens armados na
plateia ele respondeu “que já
se encontrava bêbado, não
avistando ninguém armado”.
Tikão apontou Leandro
Raimundo como responsável pelo pagamento de R$
2 mil pelo show. Ele é dono
do Bar da Gaiola e há 18 meses reuniu outros 49 barraqueiros para fazer o Baile da
Gaiola, que chega a reunir
30 mil pessoas por edição. O
barraqueiro já depôs no inquérito que apura o tráfico
no baile. A defesa de Tikão
afirmou que “tem convicção
na sua inocência”.

Polícia prende onze
suspeitos de agiotagem

Garotinho esteve em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no domingo, em um comício com eleitores

ofício ao Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) e à Procuradoria Regional Eleitoral
sobre a nova condenação de
Garotinho.

Defesa de exgovernador vai
entrar com embargo
no TRF-2 e recurso
especial no STJ
Esta é a segunda sentença confirmada em segunda
instância contra Garotinho.
Em julho, Garotinho foi condenado pelos desembargadores da 15ª Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça, por
improbidade administrativa. Ele é acusado de desviar
R$ 234,4 milhões da Secretaria Estadual de Saúde entre
2005 e 2006. Neste período,

sua mulher, Rosinha Matheus, governava o estado.
A sentença cassa os direitos
políticos de Garotinho por
oito anos. A Justiça determinou ainda o pagamento de
R$ 2 milhões por danos morais e multa de R$ 500 mil.
NOVO JULGAMENTO

Hoje, o TRE começa a julgar
os registros de candidatura.
Sobre a condenação por improbidade, Garotinho defende que, como não foi condenado por enriquecimento ilícito com dano ao erário, ele
não seria ficha suja. No mês
passado, a Procuradoria Regional Eleitoral contestou a
candidatura do político com
base na condenação da 15ª
Câmara Cível.
Na noite de ontem, Garotinho convocou a imprensa
para se defender. A defesa

informou que vai entrar
com um embargo no TRF2 e um recurso especial no
STJ. De acordo com o ex-governador, o processo é de
2010 e não o impede de concorrer a essas eleições e sim,
a um futuro pleito.
“Não me surpreendo (com
a decisão). Faz parte dos conjuntos de ações para inviabilizar a úncia candidatura
que atacou que o sistema do
Sergio Cabral e companhia.
Não vou desistir em hipótese alguma (da candidatura)”, afirmou o candidato a
governador, que disse estar
otimista com a decisão das
instâncias superiores. “Não
vou recuar. Fui preso, fui torturado, mas vou lutar até o
final”, completou.
Até a data da eleição, Garotinho pode ser considerado inelegível.

Agentes da Delegacia de
Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de
Inquéritos Especiais (Draco/IE), com apoio da Subsecretaria de Inteligência
da Secretaria de Segurança (Ssinte) e da Polícia Judiciária da Força Nacional, prenderam onze pessoas acusadas de envolvimento com agiotagem. As
prisões ocorreram no Rio
e em São Gonçalo, na última segunda-feira.
Segundo as investigações, o grupo atuaria há
três anos e em diversas cidades do Estado do Rio.
O bando ofereceria em-

préstimos a juros abusivos
e praticaria extorsões, além
de intimidar as vítimas e familiares e amigos próximos.
Na ação foram apreendidas
centenas de planilhas e documentos, computadores e
telefones celulares.
Conforme a polícia, o grupo era formado por três núcleos distintos. Um deles realizaria diretamente os empréstimos, enquanto o outro atuaria na cobrança. Um
terceiro seria formado por
integrantes que ficariam responsáveis pelos saques das
contas-correntes de pessoas
que contratavam empréstimos e sofreriam extorsão.

DIA A DIA

PRF APREENDE 20 FUZIS NA BR-040
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu ontem, em
blitz na Rodovia Washington
Luiz (BR-040), em Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense, 20 fuzis e 40 carregadores,
além de 1,4 mil munições de calibre 5,56mm. Segundo a PRF,

o armamento estava no fundo
falso de um veículo. O motorista, que não teve a identidade
revelada, foi preso e confessou
que tinha saído de São Paulo
e entregaria a encomenda em
uma favela do Complexo da
Maré, na Zona Norte.

S 560 L

RECALL
COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS DE AUTOMÓVEIS
DA MARCA MERCEDES-BENZ CLASSE S 560 L
A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. convoca os proprietários dos veículos abaixo identiﬁcados para
atenderem à seguinte campanha de convocação:

MODELO
ENVOLVIDO

CHASSIS ENVOLVIDOS
(não sequenciais)

PERÍODO
DE FABRICAÇÃO

S 560 L

WDDUG8DW7JA370017 a
WDDUG8DW0JA379089

Outubro a novembro de 2017

Sistema envolvido: caixa de pré-fusíveis.
Razões técnicas: constatou-se a possibilidade de as porcas de ﬁxação do barramento da caixa
de pré-fusíveis não terem sido instaladas.
Risco: a ausência de porcas na ﬁxação do barramento pode gerar resistências de transição
entre o barramento e aumentar o risco de ocorrência de incêndio, assim como a perda de
determinadas funções de condução e segurança do veículo, tais como: operação de motor,
cintos de segurança e painel de instrumentos.
Implicações: as circunstâncias de risco narradas aumentariam a probabilidade de ocorrência
de acidente com consequentes danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e/ou
terceiros.
Solução: veriﬁcar a instalação correta das porcas de ﬁxação e, eventualmente, substituir a
caixa de pré-fusíveis.
Data de início do atendimento: 29/8/2018.
Agendamento e local de atendimento do serviço: o reparo deverá ser agendado
diretamente com o Credenciado de Automóveis ou Oﬁcina Autorizada Mercedes-Benz de sua
preferência, onde será realizado o serviço, a partir de 29/8/2018, com duração aproximada
de 1 (uma) hora. Consulte o endereço dos Credenciados e Oﬁcinas Autorizadas por meio do
nosso site www.mercedes-benz.com.br ou de nossa Central de Relacionamento com o Cliente
pelo telefone 0800 970 9090.
Para informações adicionais, consulte: 0800 970 9090 ou www.mercedes-benz.com.br.
Com essa iniciativa, a Mercedes-Benz do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus
clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a conﬁabilidade dos veículos da marca.
Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

No trânsito, a vida vem primeiro.

