
24h | 9Salvador, terça-feira, 23 de junho 2020

Após abusos,
Doria anuncia
treino para
cúpula da PM
SUFOCAMENTO Em meio ao recorde de leta-
lidade e denúncias de violência policial, o
governador de São Paulo, João Doria (PSDB),
afirmou ontem que a cúpula da Polícia Mili-
tar terá de passar por novo treinamento a
partir de julho. Segundo ele, o programa vai
se chamar Retreinar e, inicialmente, mira as
altas patentes da corporação - só chegando
depois aos PMs que estão na ponta e fazem
atendimento nas ruas.

A orientação foi dada diretamente ao se-
cretário da Segurança Pública, o general João
Camilo Pires de Campos, que se recupera em
casa da covid-19. “Serão coronéis, tenen-
tes-coronéis, majores, capitães, tenentes,
sargentos, iniciando no comando do Quar-
tel-General, que fica no bairro da Luz, no
centro”, afirmou o governador. “O ‘retrei-
namento’ de todo o comando das nossas tro-
pas é para evitar que 1% de maus policiais,
que insistem em utilizar violência desneces-
sária, compreendam que isso não é aceitá-
vel”, disse. O governo diz esperar que o trei-
namento chegue a sargentos, cabos e solda-
dos em 20 dias.

A decisão do governador
veio após mais um vídeo de
ação exagerada de policiais.
Um jovem desmaiou após
ser estrangulado durante
abordagem em Carapicuíba,
na Grande São Paulo. Se-
gundo a Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP), os
agentes envolvidos na ocor-
rência foram afastados.

Num primeiro vídeo, um
jovem está caído na rua,

próximo da guia da calçada,
enquanto o PM pressiona o
joelho contra o seu peito. No
segundo, o mesmo rapaz es-
tá de pé, sofrendo o ma-
ta-leão O PM só desfaz a
imobilização após o jovem
desmaiar.

Ainda segundo Doria,
agentes envolvidos em casos
de violência serão “punidos
e afastados em definitivo da
corporação”.
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divulgado nas
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mostra
homem
desacordado
após receber
mata-leão de
policial

VOTAÇÃO PARA
NOVAS DATAS DO
ENEM VAI ATÉ DIA 30

SUGESTÕES O Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) liberou, no últi-
mo sábado, enquete pare
definir qual a melhor data
para a aplicação do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) deste ano. O Enem
2020 foi adiado após pressão
dos candidatos e de entida-
des estudantis, que temem
que a pandemia cause pre-
juízo no desempenho.

Os inscritos que deseja-
rem participar deverão aces-
sar a Página do Participante
e utilizar CPF e senha cadas-
trados no portal único do
Governo Federal. A enquete
vai até as 23h59 do dia 30 de
junho. Além das datas do
Enem impresso, as do Enem
digital também estão dispo-
níveis: 10 e 17 de janeiro, 24 e
31 de janeiro e 16 e 23 de
maio do ano que vem.

ANNA CAROLINA
JATOBÁ VOLTA AO
REGIME FECHADO

APÓS VIDEOCHAMADA Con-
denada pela morte da entea-
da Isabella Nardoni, 5 anos,
Anna Carolina Jatobá perdeu
direito ao regime semiaberto
após ser flagrada em uma
chamada de vídeo com os fi-
lhos enquanto estava na pe-
nitenciária de Tremembé,
em São Paulo. Ela e Alexan-
dre Nardoni, pai de Isabella,
foram condenados pelo as-
sassinato da menina em
março de 2008.

A Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (SAP)
afirmou que Anna “cometeu
falta grave” e por isso voltou
para o regime fechado, se-
gundo o jornal Agora São
Paulo. Isabella foi asfixiada e
jogada do sexto andar do
prédio onde o casal morava.
Anna Carolina Jatobá foi
condenada a 26 anos, em re-
gime fechado, e Nardoni a 31
anos.

Flordelis promovia rituais secretos com nudez, sangue e sexo, diz jornal
INVESTIGAÇÃO A casa onde
morava a deputada federal
Flordelis e o pastor Ander-
son do Carmo era palco de
rituais secretos que envol-
viam o uso de sangue, nudez
e até mesmo sexo. Segundo
o jornal Extra, a rotina foi
revelada à Polícia Civil do
Rio de Janeiro por um ho-
mem que morou na residên-
cia durante cinco anos.

A testemunha, que foi ou-
vida no inquérito que apura
a morte do pastor Anderson
do Carmo, afirmou conside-
rar que participava de uma
verdadeira seita. Flordelis é

suspeita de ser a mandante
da morte do marido.

O homem contou à polícia
que conheceu Flordelis em
1995, quando participava de
um grupo de orações no Lote
Quinze, em Duque de Ca-
xias, na Baixada Fluminen-
se. Ele afirma que a deputa-
da o convidou a participar
do grupo de orações em sua
casa, à época no Rio Com-
prido, Zona Norte do Rio. Ele
logo passou a também resi-
dir no local. Naquela época,
o pastor Anderson também
já integrava a família.

A testemunha contou di-

versos detalhes aos investi-
gadores. Ele teria feito um
‘ritual de purificação’, com
direito a fazer sexo com
Flordelis, presenciou meno-
res escrevendo salmos com
sangue e um outro ritual em
que o pastor Anderson ficou
nu. O homem também disse
que havia situações de sexo
com menores na casa. Pro-
curada pelo Extra, Flordelis
afirmou que a testemunha
deveria provar as acusações.
“Isso é algo que responderei
a ele judicialmente. Ele terá
que provar o que ele fala”,
defendeu.

A testemunha,
que foi ouvida
no inquérito
que apura a
morte do pastor
Anderson, afir-
mou considerar
que participava
de uma
verdadeira seita

OMS FAZ UM ALERTA PARA SUBNOTIFICAÇÃO NO BRASIL; PAÍS REGISTRA 654 NOVAS MORTES

ALTA PORCENTAGEM A Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS) mostrou preocupação
ontem com a alta porcenta-
gem de resultados positivos
nos testes de covid-19 no
Brasil - na casa dos 31%, de
acordo com o boletim epide-
miológico mais recente. Se-

gundo a entidade, o número
elevado indica baixa testa-
gem e uma provável subno-
tificação de casos, uma vez
que a taxa média de positi-
vos, em outros países, cos-
tuma ser de 17%.

“Precisamos entender co-
mo quase um terço dos tes-

tes dá positivo. A taxa em
países com testagem em
massa chega até a 5%, e essa
tendência não é um resulta-
do de realizar vários testes”,
esclareceu Michael Ryan,
diretor do programa de
emergências da OMS.

O Brasil registrou 654 no-

vas mortes pela covid-19
entre domingo e ontem, se-
gundo o Ministério da Saú-
de, elevando o número de
óbitos para 51.271. Foram
21.432 registros novos da
doença. Ao todo, o país tem
1.106.470 de casos confir-
mados do novo coronavírus.

BRASIL

DATAS SUGERIDAS
PARA O ENEM IM-
PRESSO

6 E 13/12
O que corresponde a um
adiamento de 30 dias da
data original

10 E 17/1
O que corresponde a um
adiamento de 60 dias da
data original, ou seja, já
em 2021

2 E 9/5
O que corresponde a um
adiamento de 180 dias da
data original, também já
no ano de 2021
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