
24h 14 | Salvador, sexta-feira, 19 de junho 2020

Delegado que apura
morte de João Pedro
estava na operação
RIO DE JANEIRO O delegado
Allan Duarte, titular da
DHNSG (Divisão de Homicí-
dios de Niterói, São Gonçalo e
Itaboraí) que investiga o as-
sassinato de João Pedro Mat-
tos Pinto, de 14 anos, durante
uma operação das polícias ci-
vil e federal, no Complexo do
Salgueiro (RJ), estava na ação
que culminou na morte do
menino há um mês.

A informação foi revelada
durante depoimento do dele-
gado titular da Core (Coorde-
nadoria de Recursos Espe-
ciais), Sérgio Sahione, na últi-
ma terça-feira ao Ministério
Público - que acompanha as
investigações do caso.

Segundo revelou Sérgio,
depois que João Pedro foi
baleado, os agentes conta-
ram com a ajuda de amigos
para retirá-lo da casa. Ao sa-
ber que o menino havia sido
ferido, Duarte foi até o local.
“O delegado Allan Duarte
chegou ao local se utilizando
de um dos carros blindados
da operação”, declarou
Sahione ao MP. Ainda se-
gundo ele, o delegado apro-
veitou a oportunidade de
entrar no complexo de fave-
las para “fazer um reconhe-
cimento do terreno”.

Após o depoimento, o
Sahione pediu para deixar a
coordenação da CORE. Em

nota, a Polícia Civil infor-
mou que “o delegado pediu
para deixar o cargo de co-
ordenador da Coordenado-
ria de Recursos Especiais
(Core) para, segundo o pe-
dido dele, não causar qual-
quer embaraço à investiga-
ção que apura a morte do
jovem João Pedro”. Ainda
segundo informações da
Polícia Civil, os policiais
que participaram da ação
foram afastados do serviço

operacional. Para o lugar de
Sahione assumirá o delega-
do Fabrício Oliveira.

Allan Duarte, por sua vez,
foi afastado da reprodução
simulada do caso, mas per-
manece no inquérito. A re-
produção, que vai ser feita
na casa onde o menino foi
morto, ainda não tem data
para acontecer.

Duarte integrou o grupo
de policiais que entrou na
favela, no dia 18 de maio,
dentro de um veículo blin-
dado da Core. Três agentes
fizeram disparos na casa on-
de o menino foi morto e são
investigados pelo crime.

Em nota, a Polícia Civil
alegou que Duarte “utilizou
a estrutura do blindado da
Core para realizar mapea-
mento de locais de alta inci-
dência de homicídios” no
Salgueiro no dia da opera-
ção. A corporação afirma
que, no momento do crime,
o delegado estava “em outra
localidade” da comunidade.

REPRODUÇÃO

João Pedro tinha apenas 14 anos
e foi morto dentro de uma casa

INVESTIGAÇÃO CONCLUI QUE HOMEM TEVE INTENÇÃO DE ASSASSINAR MENINO DE 4 ANOS

Polícia tenta
identificar outro
suspeito de matar
adolescente

SÃO BERNARDO DO CAMPO
A Polícia Civil tenta identifi-
car o segundo suspeito de as-
sassinar a tiros Guilherme Sil-
va Guedes, de 15 anos, na Zo-
na Sul de São Paulo. Um sar-
gento da Polícia Militar (PM)
em São Bernardo do Campo,
em São Paulo, está preso por
decisão da Justiça por suspei-
ta de envolvimento no crime.
A investigação apura se o ou-
tro homem suspeito é tam-
bém policial ou um vigilante
que estava com o PM.

Vídeo de câmera de segu-
rança mostra Guilherme an-
tes de entrar numa viela perto
da casa onde morava numa
comunidade e desaparecer,
na madrugada do domingo
passado. Horas depois, seu
corpo foi encontrado baleado,
com dois tiros em outro local.

Na mesma filmagem, apa-
recem dois homens com
roupas comuns, que não são
uniformes, logo após o sumi-
ço do adolescente. Um deles
aparenta segurar uma arma.
Segundo a investigação esse
homem é o sargento Adriano
Fernandes de Campos, que
estava à paisana de folga,
trabalhando como segurança
de um galpão próximo, jun-
tamente com outro homem.

A hipótese do Departa-
mento Estadual de Homicí-
dios e de Proteção à Pessoa
(DHPP) é a de que os dois
homens que faziam ‘bico’ de
seguranças para uma em-
presa privada confundiram
Guilherme com um dos la-
drões que invadiram o local
e furtaram celulares dos veí-
culos. O adolescente não ti-
nha passagens criminais.

GOVERNO ALTERA
DIREITOS DE TVS NOS
JOGOS DE FUTEBOL

TRANSMISSÃO O governo fe-
deral, através do presidente
Jair Bolsonaro, decidiu assi-
nar medida provisória que
mexe com as negociações dos
direitos de transmissão das
partidas de futebol. A partir
de agora, os clubes mandan-
tes têm o direito de arena so-
bre o jogo. Isso significa que
um clube pode negociar com
uma emissora de TV para que
seus jogos como mandantes
sejam transmitidos, mesmo
que o adversário tenha acerto
com uma outra emissora.

Por exemplo: os jogos do
Flamengo no Campeonato
Carioca não são televisiona-
dos porque o time não entrou
em acordo com a Globo. Se
acertar, por exemplo, com a
Turner, os duelos como
mandante poderão passar
nos canais do Esporte Intera-
tivo. Atualmente, uma emis-
sora só pode transmitir uma
partida se tiver acordo com
os dois clubes que vão jogar.

INQUÉRITO O delegado An-
tônio Silvino, da 66ª DP
(Piabetá), concluiu o inqué-
rito sobre a morte do menino
Douglas Enzo, de 4 anos,
durante sua festa de aniver-
sário em Piabetá, na Baixada
Fluminense. Segundo ele,
laudos e testemunhos mos-

BRASIL

tram que Pedro Vinícius de
Souza Pevidor, de 21 anos,
atirou na direção do menino
com intenção de matar.

Enzo Maia dos Santos Ma-
rinho foi morto no dia 7 de
junho, com um tiro, durante
sua própria festa de aniver-
sário. Segundo parentes, Pe-

dro Pevidor chegou à casa da
família acompanhando ou-
tros convidados.

O delegado vai enviar o
inquérito à Justiça mudando
a classificação de homicídio
culposo para homicídio do-
loso qualificado, com agra-
vante por sido praticado

contra uma criança. Pevidor
também foi autuado por
porte ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida.

O investigado teve prisão
preventiva decretada em 9
de junho, durante sua au-
diência de custódia, e conti-
nua detido.
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¼¾ v3 ØÑÑíÔÑ v3 ØÓ×íØØ v3 ×å×íÖå v3 ØÏÓíÏÔ v3 ××ÏíÔÑ v3 ×ØÖíØå v3 ×ÑÖíÏå v3 ×ÏÓíÖØ v3 ×ÏíÕÑ v3 ÔÖíÓÖ
º¡ v3 ØÏ×íÍ× v3 ØÓÑíåØ v3 ×åÏíÕå v3 ØÍ×íÕÏ v3 ×ÖÔíÕÓ v3 ×ØÍíÔÕ v3 ×Ï×íåÓ v3 ×ÍÕíÍÔ v3 ×ÍíÑÓ v3 ÔÔí×Õ
¡u v3 ØÑØíÍÑ v3 ØÔÍíÑÏ v3 ØÍØíÑÑ v3 ØÑÍíÔÏ v3 ×ØÍíØÍ v3 ×åÖíÍÔ v3 ×ÓØíÓÖ v3 ×ÑÖíÍÓ v3 ×ÏíÕÑ v3 ÔØíÖÏ
�¾ v3 ØÏåí×Ø v3 ØÓÕíÔÖ v3 ×åÔíÖå v3 ØÏÍíÓ× v3 ×ÖØíÍÑ v3 ×ØÓí×Ï v3 ×ÑÑíÏÓ v3 ×ÍåíÔÑ v3 ×ÍíÖ× v3 ÔÕíÕÖ
�� v3 ØÑÓíÍ× v3 ØÓÕíÖÏ v3 ØÍÑíÖå v3 ØÏÕíÑÓ v3 ××ÔíÔØ v3 ×åÍíÏÕ v3 ×ÓÍíØÑ v3 ×ÏØíÏÑ v3 ×Íí×Í v3 Ô×íÏÓ
x¾ v3 ØÏÕíØÔ v3 ØÓÏíÍ× v3 ØÍÍíÖÏ v3 ØÏÔíÓÑ v3 ××ÍíÏÕ v3 ×ØÕíÓ× v3 ×ÏåíÏ× v3 ×ÍÖíØÔ v3 ×ÏíÕÑ v3 ÔÔí×Õ
x¼ v3 ØÏÕíØÔ v3 ØÓÏíÍ× v3 ØÍÍíÖÏ v3 ØÏÔíÓÑ v3 ××ÍíÏÕ v3 ×ØÕíÓ× v3 ×ÏåíÏ× v3 ×ÍÖíØÔ v3 ×ÏíÕÑ v3 ÔÔí×Õ
x¡ v3 ØÏåí×Í v3 ØÓÍíÖØ v3 ØÍÍíØ× v3 ØÏÕíÍÍ v3 ×ÖÖíÓÕ v3 ×ØÓíÖÏ v3 ×ÏåíÏØ v3 ×ÍÓíÖÕ v3 ×ÍíÖÖ v3 ÔÔí×Õ
x� v3 ØÏÕíÍ× v3 ØÑØíÏ× v3 ×åÓí×× v3 ØÍÖíØ× v3 ×ÖÔíÑå v3 ×ØÍíÖÖ v3 ×ÏØíÖÔ v3 ×ÍÕíÓ× v3 ÖåíÓ× v3 ÔÔí×Õ
v� v3 ØÍ×íÑÕ v3 ØÑÓíÑÍ v3 ×åÏíÓÑ v3 ØÍÕíÖÖ v3 ×ÕåíÔÑ v3 ××ÕíÓ× v3 ×ÍÖíÍØ v3 ÖåÓíÏ× v3 ×ÍíÏå v3 ÔÑíÏØ
v� v3 ØÏ×íÍ× v3 ØÓÑíåØ v3 ×åÏíÕå v3 ØÍ×íÕÏ v3 ×ÖÔíÕÓ v3 ×ØÍíÔÕ v3 ×Ï×íåÓ v3 ×ÍÕíÍÔ v3 ×ÍíÑÓ v3 ÔÔí×Õ
vv v3 ØÑØíÍÑ v3 ØÔÍíÑÏ v3 ØÍØíÑÑ v3 ØÑÍíÔÏ v3 ×ØÍíØÍ v3 ×åÖíÍÔ v3 ×ÓØíÓÖ v3 ×ÑÖíÍÓ v3 ×ÏíÕÑ v3 ÔØíÖÏ
u¡ v3 ØÏ×íÍ× v3 ØÓÑíåØ v3 ×åÏíÕå v3 ØÍ×íÕÏ v3 ×ÖÔíÕÓ v3 ×ØÍíÔÕ v3 ×Ï×íåÓ v3 ×ÍÕíÍÔ v3 ×ÍíÑÓ v3 ÔÔí×Õ
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