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BRASIL

Flordelis diz que fez sexo com pastor no carro antes do crime
INVESTIGAÇÃO A deputada
federal Flordelis (PSD-RJ)
concedeu sua primeira entrevista após ser denunciada como mandante do assassinato de seu marido, o
pastor Anderson do Carmo.
A reportagem foi exibida no
Conexão Repórter, do canal
SBT. Ela deu detalhes de
como teria sido a noite do
crime, que teria acontecido
após um momento ítimo
entre o casal.
Segundo Flordelis, ela e o
marido chegaram em casa já
de madrugada, em torno das
3h da manhã. Ela conta que
eles estavam passeando no

ABORTOS NO BRASIL

12

estados do Brasil fizeram menos
de dez abortos legais ao longo
do primeiro semestre de 2020,
de acordo com levantamento do
portal G1 feito com dados do
SUS. São eles: Amapá, Sergipe,
Tocantins, Rondônia, Alagoas,
Acre, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Maranhão, Roraima, Rio
Grande do Norte e Espírito Santo.
“Para os níveis de violência
que a gente tem hoje no Brasil,
deveríamos ter um número
maior”, disse o obstetra Jefferson
Drezett, que implementou o
serviço de aborto legal do Hospital
Pérola Byington, em São Paulo.

PARAQUEDISTA DO
EXÉRCITO É MORTA
NO RIO DE JANEIRO
CRIME A sargento do Exército
Bruna Carla Borralho Cavalcante de Araújo, 27 anos, foi
morta a tiros durante um assalto em Duque de Caxias, no
Rio de Janeiro. Bruna estava
com a família no carro quando o veículo enguiçou na
Avenida Presidente Kennedy.
O marido dela, Angelo
Henrique de Araújo, desceu
para resolver o problema.
Enquanto ele estava do lado
de fora, ouviu a mulher gritar “assalto, assalto”. Logo
depois, ouviu dois disparos.
Uma das irmãs de Bruna e
dois sobrinhos que estavam
no veículo, um Cruze prata,
foram retirados. Os bandidos fugiram com o carro.
Bruna também foi removida
do carro e chegou a ser socorrida para uma Unidade
de Pronto Atendimento, mas
não resistiu aos ferimentos.
Familiares da sargento
preferiram não dar entrevista. Uma das irmãs dela, Bárbara Borralho, fez um post
emocionado em uma rede
social. “Tanta gente ruim
nesse mundo, e infelizmente
a minha baixinha foi levada
injustamente”.
O caso é investigado pela
Polícia Civil. Um batalhão da
Polícia Militar esteve no local em busca dos bandidos,
mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

calçadão de Copacabana e,
no caminho de volta, fizeram sexo no capô do carro
em uma estrada deserta.
“Fomos a Copacabana,
andamos no calçadão, fizemos as brincadeiras, andamos na praia. Depois fomos
para o carro, ele pegou uma
pista deserta, não sei dizer o
local, só se eu for lá, talvez
eu consiga, mas não prestei
atenção no caminho. Eu sei
que ele chegou em um lugar
que tinha muitos carros parados, mas não tinha bar,
nada disso. Nós paramos
ali, namoramos, que era
uma coisa normal nossa, na

estrada. Me beijou bastante,
eu sentei no capô do carro e
tivemos relações. Falei
‘amor, amanhã a gente vai
acordar cedo, né?’. Isso foi
por volta de 2h e alguma
coisa”, contou.

Segundo Flordelis, ela
e o marido chegaram em
casa já de madrugada, em
torno das 3h da manhã. Ela
conta que eles estavam
passeando no calçadão de
Copacabana e, no caminho
de volta, fizeram sexo no
capô do carro em uma
estrada deserta.

A parlamentar negou por
várias vezes ter envolvimento na morte do marido
e se disse vítima de uma injustiça. “Estou vivendo o
pior momento da minha vida. Não estou preparada para ser presa, e não vou ser.
Porque eu sou inocente, e a
minha inocência será provada. Eu não matei, eu não
fiz isso que estão me acusando. Eu não fiz. Não é
real, não é verdade. É uma
injustiça”, garantiu.
Ontem, 1 Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados decidiu reabrir o Conselho de
Ética para analisar o caso da

deputada. O Conselho, como
as comissões deliberativas
do Congresso, foi fechado na
pandemia de coronavírus.
O caso da deputada agora
será encaminhado à corregedoria da Câmara, que fará
um relatório e depois o submeterá à análise da Mesa Diretora. Na sequência o caso
devera ser encaminhado ao
Conselho de Ética.
Em razão da gravidade, o
processo contra Flordelis
deve ser o primeiro a ser
analisado. Depois de notificada, a deputada terá 10 dias
para apresentar sua defesa
por escrito.
CARL DE SOUZA/ AFP

Agosto foi 2º pior mês de
queimadas na Amazônia
nos últimos dez anos
DESMATAMENTO O Brasil encerra o mês de
agosto com o segundo pior resultado de
queimadas na Amazônia dos últimos dez
anos. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que foram
registrados 29.307 focos de calor no mês
passado, volume bem acima da média histórica de 26 mil focos para este mês e apenas
5% inferior aos alarmantes 30.900 registrados no mesmo mês de 2019.
Segundo a organização Observatório do
Clima, é preciso ainda relativizar o número
do mês passado, porque uma pane no satélite
de referência usado pelo Inpe, o Aqua, fez
com que parte da Amazônia não fosse observada no dia 16, produzindo um número
anormalmente baixo de detecções.
Os militares estão na Amazônia desde 11 de
maio, quando foi iniciada a Operação Verde
Brasil 2, justamente com a missão de combater os crimes na floresta. O número de alertas
de desmatamento no local em 2020 foi 34%
maior do que em 2019. O dado oficial, a ser
divulgado nos próximos meses, deverá indicar
um desmatamento efetivo maior que 12 mil

Só no mês
passado, a
Amazônia
teve 29.307
focos de calor,
volume acima
da média
histórica
de 26 mil

quilômetros quadrados.
O Brasil, dessa forma, deverá ser o único dos grandes
emissores de gases de efeito
estufa a aumentar suas
emissões na pandemia, afastando-se também da meta
do Acordo de Paris.

O Ministério da Defesa informou que intensificou a
aplicação de multas por crimes ambientais na região e
que, nos últimos dias, o número de multas aumentou
15%, passando para R$ 520
milhões arrecadados.
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