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Sindicância na PM

Soldado
na mira
da política

NNO PSB de Caxias optou
por candidatura própria. O
nome mais cotado é do líder religioso José Zumba,
que analisa o convite do deputado Alessandro Molon,
líder da oposição na Câmara.
A articulação para o lançamento do nome de Zumba
foi conduzida pelo atual vice-presidente municipal da
legenda, José Fernandes, e
pelo secretário geral Leonardo Rocha. O bispo Dom
Mauro Morelli gostou.

A

Comissão de Revisão Disciplinar da Polícia Militar concluirá em 30 dias a sindicância que investiga a conduta
do soldado Gabriel Monteiro, que, com menos de 10 anos
de corporação, tornou-se um youtuber popular na internet
com mais de 100 milhões de visualizações em seu canal. Até a
abertura da investigação ele prestava serviço externo no gabinete do deputado Filippe Poubel (PSL).
Cumprindo o regimento, a Corregedoria recebeu um “apanhado de provas” que são consideradas exemplos de “transgressão disciplinar de natureza grave” na forma de abordagem
do soldado aos seus superiores hierárquicos.
Em pelo menos três casos, com edições seletivas, o soldado
trouxe constrangimento ao interlocutor. Um deles envolve o
ex-comandante da PM, coronel Ibis Ribeiro. O processo corre na
Justiça. Na reunião de conciliação, em janeiro, o youtuber e sua
equipe filmaram a sessão mesmo desautorizados pelo juiz do
caso. Por causa da privacidade invadida, o coronel Ibis entrará
com outra ação, ainda este mês, dessa vez na esfera criminal,
sob o argumento de que foi “novamente difamado e caluniado”.
Circula no meio militar que a estratégia do youtuber é a
mesma utilizada pelo hoje deputado estadual por São Paulo
Arthur do Val “Mamãe Falei” (Patriota). Simpatizante do MBL,
caso o soldado Gabriel decida entrar na política, ele terá que
ir para a reserva. A coluna procurou o soldado mas, até fechamento desta edição, não obteve resposta.

Divulgação

Circula no meio militar que a intenção do soldado Gabriel Monteiro é apostar na política

PDT e os 32 pré-candidatos
A Polícia
Militar tem
como pilares
os princípios
da hierarquia
e disciplina. “
Nota Oficial da
PMRJ sobre caso
Gabriel Monteiro

NNNa reunião do diretório estadual do PDT, na segunda,
Carlos Lupi vai apresentar os principais pré-candidatos
à eleição para prefeitos, como Martha Rocha (Rio), Axel
Grael (Niterói) e José Bonifácio Novelino (Cabo Frio).

Zumba, Molon e Morelli.

PICADINHO
Paulo Lins e Silva falou sobre a Família do Futuro, no Simpósio
promovido pelo IBDFAM, ontem.
Mais 210 professores de Ensino Fundamental são
aprovados em concurso da Prefeitura do Rio.
Rafael Lima Daudt D’Oliveira lança o livro “A simplificação no
Direito Administrativo e Ambiental”, no dia 12, na PGE.

HISTÓRIAS Do LUAR
Luarlindo Ernesto

n e-mail: lsilva@odia.com.br

A

limpa para o Lazareto. Mas, as chamadas
águas servidas (esgoto) eram lançadas ali
pertinho, no mar, através do córrego.
Amigos, as instalações, porém, eram um
luxo que atendia tripulantes e passageiros
(até prisioneiros) que chegavam doentes
da Europa e África com doenças da ocasião,
tipo escorbuto, cólera e outros males que,
principalmente,eram adquiridas durante as
longas viagens. Até hoje as ruínas estão lá
para quem quiser ver.
O Lazareto depois serviu também como
quartel de fuzileiros navais e até mesmo

Amigos, imaginem a turma de
brasileiros que chegou da China
com suspeita de coronavírus
confinada na Ilha Grande
como presídio comum. Eu conheci o que
sobrou do prédio e das celas. Estive por lá,
a primeira vez, no fim de 1945 e vi o que
sobrou.
Muitos anos após, depois que muita gente
saqueou o que podia, desde as telhas até os
degraus e corrimão, além de espelhos e uns
poucos móveis feitos de alvenaria, quando
fui visitar meu velho, preso no Instituto Penal Cândido Mendes, recém-construído na
Praia Dois Rios, do outro lado da Ilha Grande. O presidente Dutra mandou prender
todos os envolvidos com a jogatina no país

Fecomércio banca
obra em biblioteca
NNO reparo para a reabertura da Biblioteca Parque do
Alemão, fechada desde 2016,
está orçado em R$ 120 mil.
A secretária de Cultura, Danielle Barros, acertou os últimos detalhes com representantes da Fecomércio.

LOTERIAS

D. Pedro e a quarentena
quarentena, que voltou à moda
com o coronavírus, pegou brasileiros desprevenidos. Para a maioria,
deveria ser algo em torno dos quarenta dias
de isolamento total, mas logo descobriram
que não era bem assim. E foi na Ilha Grande, aqui no Rio de Janeiro que, em 1896, foi
inaugurado o Lazareto, nosso primeiro local
de quarentena no Brasil - e na América do
Sul. Uma obra espetacular, em estilo clássico, com um tudo de mais moderno que
havia na época: vitrais franceses, escadarias
de mármore carrara, celas com paredes de
quase dois metros de espessura. Um mimo.
Ideia de Dom Pedro II. O Imperador conheceu a Ilha Grande uns anos antes - ele foi de
navio até a Costa Verde - acho que o Imperador foi dar uma espiadinha no fim do Caminho Real, em Angra dos Reis - e deu uma
esticada até onde hoje é a Vila do Abraão.
Achou o local ideal para construir o isolamento para viajantes e mandou construir
o Lazareto. O prédio, com a parte administrativa em destaque no alto e enfermarias,
mais abaixo. Chamava a atenção de quem
navegava na Baía da Ilha Grande. No subsolo da edificação, celas para os doentes
mais graves e com males contagiosos. Tudo
em uma esquina, ou foz, de córrego onde
encontra o mar, ao lado da Praia Preta.
Um aqueduto - ainda está lá - foi construído também e servia para trazer a água

Mais uma
candidatura
própria

e viraram hóspedes oficiais do estado.
Quarentena, hoje em dia, depende do
caso e da doença. A que estamos vendo
nesses dias é a de 14 dias. Mas poderia ser
de dez, de trinta ou mesmo de quarenta.
Agora, amigas e amigos, imaginem a
turma de brasileiros que chegou da China, no fim de fevereiro, com suspeita de
portarem o coronavírus, confinada na Ilha
Grande... Aa autoridades sanitárias têm
o bom senso de manter os suspeitos, e
os doentes leves, com o vírus, confinados
em suas casas. Lavem as mãos com água
corrente - sem bacilos ou mesmo sem a
geosmina - com sabão.
Evitem os beijinhos e os abraços carinhosos. Será que as “saliências” mais profundas
devem ser evitadas? As pessoas que vivem
do sexo estão com faturamento prejudicado? Lembrei do meu tempo no Exército.
Quem adquirisse doença venérea ia para a
cadeia. E quem trouxesse vírus da gripe? Ou
de outras doenças? Oh dúvida cruel.
Bem, quando fui incorporado na tropa,
em 1962, recebi um medicamento injetável - até hoje não sei qual - que, entre nós,
os recrutas, era para os males de queda de
avião. Quase esqueci de lembrar - esqueci
de lembrar, é terrível - a China já mandou
coisas melhores para o mundo: o macarrão.
Coluna publicada aos sábados

QUINA 5213
18 - 20 - 33 - 36 - 66
Quina - Não houve acertador
Quadra - 79: R$ 5.197,62
Terno - 4.962: R$ 124,43
Duque - 112.588: R$ 3,01
LOTOFáCIL 1937
03 - 04 - 05 - 06 - 09
10 - 11 - 12 - 15 - 17
19 - 21 - 22 - 23 - 24
15 acertos - 4: R$ 701.737,74
14 acertos - 504: R$ 1.713,65
13 acertos - 16.172: R$ 25,00
12 acertos - 203.525: R$ 10,00
11 acertos - 1.132.670: R$ 5,00
LOTOMANIA 2054
03 - 06 - 09 - 16 - 18
21 - 26 - 30 - 35 - 44
56 - 57 - 62 - 63 - 65
71 - 79 - 82 - 90 - 95
20 acertos - Não houve acertador
19 acertos - 11: R$ 33.018,44
18 acertos - 102: R$ 2.225,51
17 acertos - 908: R$ 250,00
16 acertos - 5.262: R$ 43,13
15 acertos - 0: R$ 0,00
0 acerto - 23.342: R$ 9,72

TELEFONES
Polícia
Bombeiros
Samu
Defesa Civil
Central Prefeitura
Disque Denúncia

190
193
192
199
1746
2253-1177

