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LeoDias

ACABOU. Chegou ao fim o noivado de Maraísa, da dupla com Maiara. A cantora estava há um ano
com o empresário Wendell Vieira, da Áudio Mix. Nas redes sociais, tanto Maraísa, quanto Wendell já
não possuem fotos juntos em seus respectivos perfis, e já não se seguem mais no Instagram. Nesta
semana, Maraísa deixou no ar o fim do relacionamento através de uma publicação no story: “Estado
Civil () casada, () solteira, (x) cansada.”
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Joelma faz
nova cirurgia
plástica

Divulgação

NN O cantor Gusttavo Lima
comemorou seus 29 anos
com uma festa surpresa, organizada pela mulher, a modelo Andressa Suíta. O aniversário do cantor goiano foi
na última segunda-feira, na
Fazenda Vargem Grande, entre os municípios de Caldazinha e Bela vista de Goiás, a
30 minutos de Goiânia. Amigos e familiares de Gusttavo
estiveram na festa surpresa
que teve Old Parr como uísque oficial. As duplas Di Paulo e Paulino e George Henrique & Rodrigo foram as atrações do evento.

A

cantora Joelma fez uma pequena cirurgia plástica na pálpebra. O procedimento foi realizado em um hospital
de Goiânia. Segundo a assessoria da artista,
a microcirurgia foi feita para remover uma
cicatriz que ela tinha acima de um dos olhos.
Joelma está bem e segue sua rotina de ensaios e exercícios físicos normalmente. Desde
o fim de seu casamento com Chimbinha, Joelma se submeteu a alguns procedimentos estéticos como preenchimento labial, correção
dos dentes, intervenção no nariz, entre outras
coisas. Ao longo de sua carreira, a cantora
também já colocou silicone, fez cirurgia para
empinar o nariz, outra para reparar o formato
do queixo, além de uma lipoaspiração.

Contrato fechado
NN O Funtastic, formado pelos coreógrafos e bailarinos
de Anitta, Ludmilla, Pabllo
Vittar e Valesca Popozuda,
assinou contrato com a Sony
Music. O grupo de cantores
lançou novo hit, de autoria
de Ludmilla. Ela além de
cantar, participa do clipe que
ainda será lançado.

Chico internado
NN Chico Buarque deu entrada no Hospital Américas, na
Barra, para fazer exames.
Uma das filhas do cantor veio
de Miami para acompanhar
o pai. Chico operou o joelho e
teve alta na terça-feira.

Doações para ajudar
MC Naldinho do hit
‘Um tapinha não dói’
NN MC Naldinho, do hit ‘Um
tapinha não dói’, está internado em um hospital de
Itaboraí. Ele sofre com uma
insuficiência renal e segue
fazendo hemodiálise. O funkeiro MC Julinho, amigo de
Naldinho, está organizando
um show coletivo no espaço
‘Funk de Respeito’, hoje, em
Paciência. O evento reúne
funkeiros que não cobraram
cachês para se apresentar. A
entrada do show é um quilo de alimento não perecí-

vel que serão destinados
à família de MC Naldinho.
No mesmo local do show,
Julinho também arrecada
diariamente produtos de
higiene pessoal que serão
entregues a MC Naldinho.
Segundo Julinho, funkeiros
se mobilizam gravando vídeos para convocar a massa
funkeira: “estou contando
com a maioria dos MC’s no
mundo do funk para além de
participar do show, divulgar
o evento através de vídeos”.

ANOTA AÍ
NN Sucesso em sua primeira
temporada, o musical ‘Salada de Fábulas’ está de volta
ao Teatro dos Grandes Atores,
na Barra. Reestreia amanhã.

JOJO TODYNHO NO CINEMA

NN Paulo Giannini e Kadu
Garcia protagonizam a peça
‘Procópio’ na Arena do Sesc
Copacabana.

Jojo Todynho gravou o longa ‘Os Suburbanos, o Filme’. A cantora
interpreta a personagem Vizinha. As gravações foram feitas em Bento
Ribeiro, na terça-feira. O filme tem direção de Luciano Sabino, roteiro de
Rodrigo Sant’Anna e produção Hungry Man.

NN O ‘Vou Pro Sereno’ faz hoje
mais uma edição da ‘Roda
De Samba Nada Pra Fazer’,
no Bangu Atlético Clube.

Justiça aceita denúncia contra
ex-comandante de UPP e 9 PMs
Eles serão julgados por associação criminosa e falsidade ideológica, entre outros crimes
reprOdução instagram

ADRIANA CRUZ
adrianacruz@odia.com.br

Os dez policiais militares que
transformaram a Unidade
de Polícia Pacificadora (UPP)
Caju em ‘mercado Persa do
crime’ vão para o banco dos
réus. A juíza da Auditoria da
Justiça Militar, Ana Paula
Barros, aceitou a denúncia
do Ministério Público (MP)
contra o grupo em dois processos. A magistrada enfatizou a existência de gravações
telefônicas e até imagens dos
policiais roubando um fuzil
de Francisco Glauber de Souza, o GB, e Raphael Santiago Rodrigues, o Canjica, que
acabaram mortes em emboscada, na comunidade da Coroa. Até o início da noite, a
PM não havia informado se
eles tinham sido presos.
Na ação por associação
criminosa, fraude processual, falsidade ideológica,
apropriação indébita e organização de grupo para a prática de violência, a juíza aceitou a denúncia e decretou a
prisão do major Alexandre
Silva Frugoni de Souza, então comandante da UPP
Caju. Além dele, o tenente
Iago Ariel Cabral Calheiros;
dos sargentos Alexandre da

Bebida oficial

Silva Lino e André Luiz dos
Santos Guedes; do cabo Antônio Ariosan Costa Araújo e
dos soldados Marcelo de Oliveira Sinflório, Victor Félix
Rosa da Silva, Leandro dos
Reis Lemos, André Miraglia
Moura e Igor da Costa Pereira Drumond.
ROUBO DE FUZIL

No processo sobre o roubo
de um fuzil dos traficantes
GB e Canjica, em maio de
2017, no Morro da Coroa,
oito policiais tiveram a prisão decretada. Mas o pedido

Cinco pessoas mortas
em Volta Redonda
Cinco pessoas morreram
e outras duas ficaram feridas, na manhã de ontem, no bairro do Roma,
em Volta Redonda, no Sul
Fluminense. Policiais do
28º BPM (Volta Redonda)
foram até o local apurar
uma denúncia de venda
de drogas e foram recebidos a tiros.
De acordo com o jornal
Diário do Vale, os dois feridos foram levados para
o Hospital São João Batista. Não há informações
sobre o estado de saúde.

Conforme a Polícia Militar,
os cinco mortos estavam
sem documentos e, por isso,
não foi possível a identificação das vítimas. Os corpos
foram encaminhados para
o Instituto Médico Legal
(IML) de Três Poços, também em Volta Redonda.
Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos
agiriam em um condomínio do Minha Casa, Minha
Vida e estariam expulsando
moradores do local. Foram
apreendidas quatro armas,
uma granada e drogas.

Operações da PM não
prendem ninguém

Juíza enfatizou que
há gravações dos
policiais militares
roubando um fuzil
de traficantes

Frugoni foi preso em outubro de 2017 em operação da Corregedoria

do MP para prender o major
Frugoni e tenente Iago foi rejeitado sob o argumento de
que eles não estavam no local. Mas, por ordem judicial,
eles estão proibidos de ir a
unidades militares, tiveram
suspensos o porte de arma
e estão proibidos de sair do
Rio por mais de cinco dias,
sem informar ao juízo. A magistrada requisitou os passa-

portes de Frugoni e Iago.
Como a Coluna Justiça e
Cidadania publicou com exclusividade segunda-feira, os
dez policiais militares foram
denunciados pelo Grupo de
Atuação Especializada em
Segurança Pública (Gaesp),
do Ministério Público. Frugoni chegou a ser preso em
outubro do ano passado,
quando comandava a UPP

do Caju. No local foram localizados um arsenal com mais
de três mil balas de vários calibres na sala do comandante, armas raspadas e drogas
sem procedência.
Segundo a denúncia, os
PMs agiram de março de
2016 até novembro do ano
passado em áreas das comunidades da Coroa, Fallet/Fogueteiro e Caju.

Foi muito barulho por
nada. A Polícia Militar
realizou, ontem, quatro
operações em comunidades das Zonas Norte
e Sul da cidade, mas não
apreendeu nenhum grama de droga e nenhuma
arma. Apesar do registro
de tiroteio, a PM também
não prendeu ninguém.
Foi um dia atípico, já
que no estado do Rio de
Janeiro são apreendidas,
em média, 24 armas pesadas (fuzis e metralhado-

ras) e são presos cerca de 140
suspeitos, por dia.
Na Zona Norte, os alvos
das operações foram o Morro
do Dezoito, em Água Santa; a
Favela Kelson’s, na Penha; e o
Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. Na Zona
Sul, a operação da PM foi no
Morro do Pavão-Pavãozinho,
em Copacabana. Policiais do
Batalhão de Ação com Cães
(BAC) chegaram a trocar tiros com traficantes quando
subiram a comunidade, mas
desceram de mãos vazias.

