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LLo governo do estado vai lançar um
programa com o objetivo de retirar
moradores de rua e ambulantes ilegais
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LLonde é que vamos parar!

LLproposta

Bando não poupa nem
crianças em van escolar

Catador
de lixo
na praia

Vermes atacam em rua de Vila Isabel e deixam alunos em pânico

Q

uatro crianças e a motorista de uma van escolar foram assaltados
por quatro homens armados,
no início da manhã de ontem,
em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Os criminosos, que
estavam em um carro, abordaram as vítimas na Rua Torres Homem e levaram todas as
mochilas e celulares dos ocupantes. Mais adiante, os assaltantes pararam outro carro,
roubaram chaves, documentos e o celular do motorista, e
deixaram o veículo atravessado
na via para fugirem.
O crime aconteceu na esquina da casa de uma médica ve-

terinária, que tinha deixado a
filha de 13 anos na van, pouco antes das 6h. Ela conta que,
cinco minutos depois, escutou
a menina gritando na porta de
casa, junto de outras três crianças e a motorista da van.
“Elas entraram correndo e dizendo que tinham sido assaltadas no sinal da esquina. Estavam
muito nervosas e chorando muito. Minha filha teve uma crise de
pânico e ficou apavorada, porque nunca passou por isso, ela só
tem 13 anos. Ainda está muito
assustada”, relatou.
A médica e a motorista registraram a ocorrência na 20ª
DP (Vila Isabel). “Nós ligamos

para o 6° BPM (Tijuca) para relatar o assalto, mas nenhuma
patrulha veio. Vila Isabel está jogada aos bandidos, quase
toda semana escuto assalto na
porta de casa e nenhum carro de polícia aparece. Me sinto totalmente desprotegida e
com medo. Infelizmente estamos vivendo assim, com medo
até de sair de casa”, lamentou.
Vontade de sair do bairro
Por conta dos frequentes assaltos,a médica veterinária reduziu o
horário de funcionamento de sua
clínica e pensa em deixar o bairro.
“Moro desde pequena no bairro
e nunca vi Vila Isabel assim. Não

funciono mais com minha clínica após as 18h. Até pela manhã
e tarde eles não perdoam. Serei
mais uma entre tantas que amam
o bairro a ir embora daqui”, disse.
A PM informou que, no início da manhã de ontem, policiais do 6º BPM estavam em
patrulhamento em Vila Isabel,
quando foram acionados para
o roubo de um veículo na Rua
Torres Homem. Ainda segundo a corporação, os policiais,
ao chegarem ao local, não encontraram as vítimas.
De acordo com a 20ª DP (Vila
Isabel), equipes da unidade iniciaram diligências para identificar e prender os autores do crime.

LLBICAMPEÃO PELA VERDE E ROSA

Três escolas, um carnavalesco
Leandro Vieira assinará os desfiles de Mangueira, Imperatriz e Caprichosos

N

o ápice da carreira após
conquistar seu segundo
campeonato pela Mangueira, o carnavalesco Leandro Vieira, 35 anos, vai encarar
um desafio duplo no próximo
Carnaval: assinará também o
desfile da Imperatriz Leopoldinense, rebaixada para a Série A depois de uma fracassada tentativa de virada de mesa.
O convite partiu do presidente da escola, Luiz Pacheco
Drummond, na segunda-feira, e já foi definido até mesmo o
enredo da Verde e Branca: Vieira vai reeditar a homenagem de

1981 ao compositor Lamartine
Babo. O desfile, do carnavalesco Arlindo Rodrigues, rendeu
o bicampeonato para a Imperatriz Leopoldinense.
O título O teu cabelo não nega, entretanto, foi modificado
por Só dá Lalá, referência ao
apelido de Lamartine e a um
trecho do samba. “Não é um título que cabe mais, não dá para continuar reforçando estigmas em 2020”, explica. “Nunca
pensei em reeditar um enredo,
mas diante do tempo hábil, foi
a melhor escolha. Lamartine é
um banho de alegria e a Impe-

ratriz precisa disso agora. Não
quero copiar Arlindo, e sim me
inspirar nele”.
Nos anos de 2013 e 2014, o
campeão foi o responsável pelos
figurinos da agremiação. Também é fã declarado de Rosa Magalhães, carnavalesca da Imperatriz por 17 anos.“Foi aqui que
descobri que sabia desenhar figurinos. Ocupar um lugar que
já foi de Rosa é desafiador e motivo de muito orgulho”, conta
Leandro Vieira, que também
assinará o desfile da Caprichosos de Pilares, escola que está há
dois anos sem competir.

Luciano Belford

Leandro também na Imperatriz

Pena que Witzel
quer para usuário
de drogas no Rio

O

governador do Estado do
Rio, Wilson Witzel (PSC),
disse que tem conversado
com o Judiciário para que os usuários de drogas que forem detidos
sejam condenados a catar lixo nas
praias. O trabalho serviria como
uma das medidas de prestação de
serviços à comunidade, prevista
na Lei de Drogas (11.343/06).
“Durante cinco meses (o condenado) vai trabalhar uma vez por
semana,durante uma ou duas horas, depende do que o juiz fixar
nessa pena”,propôs o governador,
em entrevista ao canal Na Lata,da
atriz Antônia Fontenelle, no YouTube.“Será uma atividade muito
importante ter um apenado, que
é usuário de substância entorpecente, catar lixo na praia”.
A declaração deWitzel foi dada
uma semana após afirmar que iria
“prender maconheiro na praia”.
Ainda na entrevista,o governador prometeu que até o fim de seu
mandato, em 2022, ele irá contratar mais 12 mil policiais.“Vamos
acabar com o crime organizado
no estado”, garantiu.
Perguntado pela atriz sobre as
eleições municipais do ano que
vem,Witzel não respondeu sobre
quem apoiaria para a Prefeitura
do Rio. Já em relação às eleições
presidenciais de 2022, declarou:
“No momento, eu quero que o
presidente Bolsonaro dê certo,
que ele consiga atingir os objetivos dele, principalmente na
economia, para poder gerar emprego. Eu estou pronto pra governar o Estado do Rio de Janeiro até 2022. Lá na frente, vamos
decidir o que vamos fazer”.

