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‘Só queríamos ser livres pra amar’
Namorada de ator morto, Isabela Tibcherani, de 18 anos, postou desabafo no seu perfil no Facebook
reprodução da internet

>>São Paulo, SP

O

enterro do ator Rafael Miguel, de 22
anos, e dos seus pais
João Alcisio Miguel,
52, e Miriam Selma Miguel,
de 50 anos, reuniu centenas
de pessoas ontem à tarde no
Cemitério do Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo.
“Ele salvou a minha vida, ele
foi um herói. Os pais criaram
um príncipe, um anjo”, desabafou Isabela Tibcherani, de
18 anos, namorada do artista,
que interpretou o Paçoca, no
remake da novela Chiquititas, do SBT. Ele também era o
menino que ficou famoso pelo
comercial onde aparecia pedindo brócolis.
Segundo a polícia, ele foi
morto a tiros pelo próprio

sogro com os pais quando foi
à casa da namorada, no domingo. Pai de Isabela, o comerciante Paulo Cupertino
Matias, de 48 anos, não aceitava o namoro da filha e está
foragido. Ainda de acordo com
a polícia, o comerciante tem
antecedentes por um roubo
cometido na década de 1990.
Em seu perfil no Facebook,
Isabela fez um desabafo. “Só
queríamos ser livres pra amar,
sem medida. Queríamos explorar o mundo e explorar
a vida. Crescer, lado a lado,
como um só”. Em outra postagem, escreveu: “Eu te amo,
príncipe. A gente vai se encontrar”. Em entrevista para a TV
Record, ela falou sobre a relação com o pai. “Ele acha que
mulher só serve para lavar,
passar e cozinhar”. A jovem

disse, ainda, que o pai nunca
aceitou o namoro. “Ele tem
um ciúme possessivo, doentio, não só comigo, mas com
minha mãe também”. À noite,
ela prestou depoimento no 98º
DP (Jardim Miriam).
outra versão

O advogado de Isabela, que
se apresentou como Wellington Lima dos Santos, contesta a versão inicial do crime,
de que Rafael teria ido ao local para pedir aval da família
para o namoro. Segundo ele,
os pais do ator estavam dando uma carona a ela. Quando
chegaram na porta da residência, foram surpreendidos
pelo pai, que estava armado.
Isabela disse, em depoimento, que o pai não aceitava o
namoro e era agressivo.

Rafael Miguel (com a namorada) foi morto com os pais pelo sogro. Enterro ocorreu ontem à tarde

Ex-PM comete crime bárbaro Carro capota e mata quatro
Homem matou mulher, filho e, em seguida, cometeu suicídio

Veículo que estava em alta velocidade despencou em um açude
Reprodução de TV

>>Sertãozinho, SP

Um ex-policial militar, sua
mulher e um filho do casal de
21 anos foram encontrados
mortos ontem com ferimentos causados por arma de
fogo, dentro da casa da família, em Sertãozinho, São Paulo. De acordo com a Polícia
Civil, Leonardo dos Reis Andrade, de 41 anos, atirou na
mulher Rosa Ana Andrade,
de 39, no filho Bruno Aparecido Andrade e, em seguida,
cometeu suicídio.
O crime aconteceu na casa
da família. Segundo a polícia,

um amigo recebeu uma mensagem onde o ex-policial disse
ter matado a família. Quando
chegou ao local, o homem viu
que os carros estavam na garagem, mas ninguém atendeu
aos seus chamados.
O celular do ex-PM também não atendia e ele decidiu acionar a polícia. Os policiais encontraram os corpos da mãe e do rapaz em
quartos da casa. O corpo do
policial estava caído na sala
do imóvel. Os três já estavam
mortos, todos com ferimentos na cabeça.
As duas primeiras víti-

mas foram mortas em suas
camas, provavelmente enquanto dormiam. Os agentes
apreenderam um revólver
calibre 32 e uma carabina calibre 44, que teriam sido usados nos crimes. De acordo
com familiares, depois que
saiu da PM, Leonardo montou uma metalúrgica e trabalhava também como engenheiro em uma empresa da
cidade. Ele e Rosa estavam
casados há mais de 20 anos e
não havia histórico de desentendimentos. A suspeita é de
que problemas financeiros
tenham motivado o crime.

>>Barro, Ceará

Um acidente de carro em
Barro, no interior do Ceará, deixou quatro pessoas
mortas em um açude, na
noite de domingo. A única sobrevivente contou
que o motorista perdeu o
controle do veículo, que
capotou antes de despencar dentro da água. Eles
voltavam de uma festa. A
Polícia Militar ainda investiga se as vítimas morreram por afogamento ou
pelo choque causado no
momento da colisão.

Apenas uma vítima sobreviveu

A es tudante Amanda
Duarte Teles, 20 anos, única
sobrevivente, contou que o
carro estava em alta velocidade e o motorista não con-

seguiu frear na curva, levando o veículo ao capotamento.
Sem controle, todos foram
parar dentro do açude.
Amanda conseguiu sair
do carro e nadou para não
se afogar. Ela ainda tentou
puxar os amigos, mas não
teve força para o salvamento. Os quatro corpos foram
levados para a Perícia Forense de Juazeiro do Norte.
Além de identificar as causas das mortes, a perícia
também deve identificar se
o condutor do carro ingeriu
bebida alcoólica ou outro
tipo de droga.

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO
ADIAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO
A Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança do Governo do
Estado do Rio de Janeiro comunica aos interessados que está adiado
para o dia 14/6/2019, às 10h o Pregão Eletrônico PE 0001/2019,
Proc.: SEI-12/001/001005/2019.
O Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos
www.casacivil.rj.gov.br e www.compras.rj.gov.br, podendo, alternativamente,
ser adquirida uma via impressa, mediante o pagamento da importância de
R$ 20,00 (vinte reais), na Rua Pinheiro Machado, s/no, Palácio Guanabara,
Prédio Anexo, 2o andar, Divisão de Compras, Rio de Janeiro/RJ. Mais
informações por meio dos telefones (21) 2334-3206 / 3185/3162.

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR

AVISO

AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 018/2019 PMERJ – Tipo Menor Preço
Unitário
Processo no: E-09/094/354/2018
Objeto: Prestação dos serviços de coleta de lixo orgânico, com
fornecimento de caçambas e container de lixo.
Realização: 1/7/2019, às 10h.
Valor Total Estimado: R$ 426.462,40
Local: www.compras.rj.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO ME/EPP NO 019/2019 PMERJ – Tipo Menor
Preço Global.
Processo no: E-09/094/100117/2018
Objeto: Aquisição e instalação de projetores multimídia, suportes e telas
de projeção.
Realização: 1/7/2019, às 10h.
Valor Total Estimado: R$ 58.932,93
Local: www.compras.rj.gov.br

O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.compras.rj.gov.br e no portal eletrônico www.pmerj.rj.gov.br,
podendo, alternativamente, ser adquirido mediante o pagamento da
importância de R$ 6,10 (seis reais e dez centavos), na Rua Evaristo da
Veiga, no 78, Centro, RJ – Quartel General – Diretoria de Licitações e
Projetos – Seção de Pregão, comprovado por meio de guia de depósito
da instituição financeira contratada pelo Estado, Banco Bradesco,
agência 6898, conta-corrente no 3023-6, a favor a PMERJ.

O
Edital
encontra-se
disponível
no
endereço
eletrônico
www.compras.rj.gov.br e no portal eletrônico www.pmerj.rj.gov.br,
podendo, alternativamente, ser adquirido mediante o pagamento da
importância de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos), na Rua Evaristo
da Veiga, no 78, Centro, RJ – Quartel General – Diretoria de Licitações e
Projetos – Seção de Pregão, comprovado por meio de guia de depósito
da instituição financeira contratada pelo Estado, Banco Bradesco,
agência 6898, conta-corrente no 3023-6, a favor da PMERJ.

DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL NO RIO DE
JANEIRO

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 05/2019
Processo nº08455.005319/2019-11. O objeto da presente licitação é a aquisição
e montagem de material permanente do tipo mobiliário para atender as
necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do
Rio de Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos.
DATA DA ABERTURA: 24 de junho de 2019, às 10:00h.
EDITAL: Site: comprasgovernamentais.gov.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 024/2019-INI/FIOCRUZ.
DATA 25/06/2019 às 10:00hs
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL LABORATORIAL,
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
O edital estará disponível no site: www.comprasnet.gov.br.
MICHAEL JACOB FAGUNDES
PREGOEIRO

