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de tudo um pouco
LLPré-candidato à prefeitura

Paes nega acusações
Denunciado por suposta fraude em licitação

O

Divulgação

ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, se defendeu, em
vídeo obtido pelo MEIA
HORA, das acusações de corrupção passiva, fraude em licitação e
falsidade ideológica, em processo movido pela Justiça Federal,na
concorrência para favorecer consórcio formado pelas empreiteiras
Queiroz Galvão e Oas, na construção do Complexo de Deodoro,
nas Olimpíadas de 2016.A 3ªVara
Federal aceitou a denúncia contra
Paes, pré-candidato à prefeitura
nas eleições deste ano.
“Essa denúncia se baseia na Paes:‘Vouprovarminhainocência’
delação do senhor Leo Pinheiro,
então executivo da OAS. A única
afirmação que esse cara faz é que se Complexo de Deodoro, já que
eu teria pedido a ele que se asso- ela (empresa) não tinha um cerciasse à empresa Queiroz Galvão tificado para construir estádios.
para que ela pudesse participar Com isso, esse cara deduz que esdessa licitação para construir es- sa licitação já estaria dirigida para

a Queiroz Galvão. Em nenhum
momento esse Leo Pinheiro faz
referência a qualquer ato da minha
parte que pudesse justificar essa
denúncia de corrupção. Ele não
diz que eu pedi vantagem, valores
ou qualquer coisa”, diz Paes num
trecho do vídeo.
Em outro, ele diz que a denúncia “me causa estranheza e indignação porque sempre surgem às
vésperas de campanhas eleitorais.
Eu quero reafirmar que confio no
Judiciário e nas instituições brasileiras e não serão essas tentativas
de politizarem suas funções que
vão me inibir a participar da campanha eleitoral”.
“Vou provar minha inocência
e que sem a construção do Parque
de Deodoro nós não teríamos o
mesmo sucesso com os Jogos
Olímpicos”, afirma Paes.
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rapidinhas...
PM e sargento da Marinha

Dois militares assassinados
O cabo da Polícia Militar
Helber Ferreira dos Santos,
de 37 anos, foi morto em um
ataque de criminosos, na
sexta-feira à noite, na Estrada de Guaxindiba, em São
Gonçalo. Segundo a corporação, o PM realizava uma
abordagem no local quando
homens em uma motocicleta, atiraram contra a equipe
do 7º BPM (São Gonçalo).
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Helber Ferreira era casado
e estava na corporação desde novembro de 2011. Ele é
o 14º agente assassinado este
ano, no estado.
Também na sexta-feira,
à tarde, o sargento da Marinha Roberto Nascimento da
Costa Junior, de 35 anos, foi
assassinado durante tentativa de assalto em Bangu, na
Zona Oeste do Rio.

em Itaperuna

Preso após esquartejar a mulher
Um homem, identificado como Matheus Moreira
Soares, foi preso na noite de
sexta-feira em Itaperuna, no
Noroeste Fluminense, após
matar, esquartejar e queimar
a companheira, Desiree Sil-
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va Campos. De acordo com a
Polícia Civil, as investigações
começaram porque a vítima
não estava comparecendo ao
trabalho. Matheus foi preso
em casa e, na delegacia, teria
confessado o crime.

jornaleiro jornalista

LLTENHO 30 anos e sou jornaleiro há 15. Antes de ser jornaleiro, fui estudante. Na minha profissão, gosto
de vender. Moro em São João de Meriti, torço pelo Vasco e, nas horas vagas, gosto de ir ao cinema. No
MEIA HORA, gosto de ler o caderno de esportes.
CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO — Banca do Carlão, São João de Meriti

