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BRASIL

MP pede júri popular para Ronnie Lessa
CASO MARIELLE O Ministério Público do Rio (MP-RJ)
pediu ao juiz Gustavo Kalil,
da 4ª Vara Criminal, que o
sargento reformado da PM
Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz sejam levados a
júri popular. Os dois são
acusados de assassinar a tiros a vereadora Marielle
Franco (PSOL-RJ) e o motorista Anderson Gomes, em
março de 2018.
O processo está em fase de
alegações finais e o julgamento deverá acontecer no

segundo semestre deste ano.
Em seu pedido, os promotores também requerem que
a Justiça mantenha os dois
réus em penitenciárias diferentes até que sejam julgados. Eles estão presos desde
o ano passado, na mesma
penitenciária federal, em
Porto Velho (RO).
Os assistentes de acusação
(a Defensoria Pública, pela
família de Marielle, e o advogado João Tancredo, em
nome da viúva Mônica Benício) também vão apresentar

alegações finais na ação.
Em seguida, será aberto
prazo para que a defesa de
Lessa e Queiroz se manifeste. Só então o magistrado
decidirá se envia os réus para
julgamento por um júri formado por sete cidadãos. No
Brasil, esse procedimento só
ocorre em casos de crimes
dolosos contra a vida.
O MP-RJ denunciou Lessa
e Queiroz em 12 de março de
2019, e a denúncia foi aceita
pela Justiça três dias depois.
Durante toda a investigação

TCU VAI BARRAR
CONTRATAÇÃO SÓ DE
MILITARES PARA INSS

Brasil x Paraguai

Militares do Exércio Brasileiro começaram, ontem, uma operação de reforço à fiscalização de pessoas e veículos na fronteira do Brasil com o Paraguai. Semana passada, 75 presos, 40
do PCC, fugiram de presídio paraguaio. FOTO: CHRISTIAN RIZZI/AE

FORÇA-TAREFA O Tribunal
de Contas da União vai barrar
a contratação exclusiva de
militares da reserva para trabalhar na força-tarefa que o
governo pretende montar
para reduzir a fila de espera
de 1,3 milhão de pedidos de
benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
O TCU já avisou o governo
de que terá de ser elaborada
uma solução ampla para o recrutamento de pessoal,
abrindo a possibilidade de
contratação também de civis.
A medida está sendo discutida no TCU depois que o
Ministério Público ingressou
com pedido de medida cautelar para suspender a contratação de até 7 mil militares da reserva para reforçar o
quadro do INSS.
O secretário especial de
Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, Rogério Marinho, esteve ontem
no TCU. Alternativas estão
sendo avaliadas.

BRASIL CAI EM
RANKING SOBRE
CORRUPÇÃO
ESTUDO O Brasil ocupa a
106ª posição no ranking de
percepção da corrupção elaborado pela ONG Transparência Internacional, em
uma lista de 180 países avaliados. Em 2018, o Brasil estava em 105º lugar, após cair
nove posições naquele ano.
A pontuação manteve-se, no
entanto, em 35 pontos de
um ano para o outro, em
uma escala de 0 a 100.
Quanto mais perto de 100,
menos o país é considerado
corrupto. O índice é feito a
partir de levantamentos e
pesquisas de 12 instituições
de credibilidade internacional, como o Banco Mundial,
o Banco Africano de Desenvolvimento e a fundação
alemã Bertelsmann Stiftung.
Para o coordenador de pesquisa da Transparência Internacional, Guilherme
France, a queda do Brasil no
ranking está relacionada a
retrocessos sofridos ao longo
do último ano.

FORÇAS ARMADAS
FISCALIZAM FRONTEIRA

!üjhjcöòü UòQcc!Y j !üUcücU
!üjfw# !üjújQcY Q¹)äÖ1â)â). 2©nv'2á g¶Î»Ü ² ¨|Î Î»Ü ´² ¨ y¨Î»Ü ¶³¨¶ÎF C
¨nÎ»ÜF Î ¶F ®²Î´² ² ¸|¨¶F ÊÎ«²¨ y®¨¶F |²´ÎF }´y  ² ²vÎ´F ´²|¨Î´
ã ²Î ¨nÎ»Ü ´ °²|²¥ ¶ÎÎvÎ ²¶ Î 0Î»Î +Î| ¬|x¨F ² 0ÎÎ¨¨ C ©Î«¨ÎF Î ²
²Î ¨nÎ´  ´¨ÎF óõ Î óî ´² °²v²²¨ ´² ó:ó:@ ¬©v-'#-¬á:ë=:ó=ó:ó:F ã :æáñ:«F ¨°Î»s²
 +²| ´² 0²®Ü ´Î :æá:: ã õñá:: « a ¦¸ ¨ £ÎÎ¶² ´² cÎ¨ a 0²®²¨ 2)¶¨Î @

éæSQSMàÜæ ?Ü;MMéC S æS?;äë ú 
ØMäë S CMMàèhë ë;ëææ);M ;Më;C
ë;ëææ);M ;Më;C ;ª òòÏõÍòÍò ©| Á½¥vpmvÁ ¥ ÍÅõòÍõÍòÍò Õs òÀ5 |½¥p|Ð
©|~pvÁpÁÎ| §¥ ¥zv¥sÁ zÁvÁ ¥a¥©mpÁv s¥vj|s §¥ |½vÁs ¥ ¥~¡¥~ÁvÁ zÁvÁ Á zÁÎ| §|
úsp¥Á §¥ ½Ásp¥©¥~p| §¥ v¡mÁ ~Á s¥§¥ §| m~©¢z|5 ©|~£|v¥ !Á~Ás #vÁ¥~pØvÁs5
v¥pvÁ§Á §| ¥§pÁ ~| úp| bbb/v¥Á~s|/½Á/¡|j/½v e|~¥ <×Þ: àÜàÜ2ää)ä/ c¥s|~ Áv½|sÁ !¥v¥vÁ
X !v¥s§¥~p¥ §Á !W/ ü¥Á~s| âà,)ä,â)â)/

e o processo, os dois acusados negaram envolvimento
com o crime. Mas houve
contradições. Queiroz inicialmente negou ter se encontrado com Lessa. Depois,
admitiu o encontro ao ver
gravações que mostravam a
chegada dele ao condomínio
onde Lessa morava, na Barra
da Tijuca (zona oeste do
Rio), horas antes do crime.
A vereadora foi morta na
noite de 14 de março de
2018, enquanto seguia da
Lapa para a Tijuca.

Enem: Justiça do
Pará exige que
MEC reveja nota
de candidata
ERRO A Justiça Federal no
Pará determinou em, medida
liminar, que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) revise
em até 48 horas a nota de
uma candidata do Enem. A
estudantes questiona se a
correção de sua prova não teve erros, como ocorreu com
outros 6 mil participantes.
Procurado, o Ministério da
Educação (MEC) não se posicionou sobre a liminar. O
ministério enfrenta uma série de ações judiciais e questionamentos após a divulgação de notas com erros.
O juiz Jorge Ferraz de Oliveira Junior, que assina a
decisão no Pará, determinou
que o Inep revise a correção
das provas de Linguagens e
Ciências Humanas da candidata “no prazo de 48 horas, a
contar da intimação”.
No pedido, a estudante
destacou, além do receio de
que sua nota esteja errada,
não considerar correto o prazo e o meio escolhidos pelo
Inep para receber os pedidos
de recorreção. “O ministro
da Educação publicou no
Twitter do INEP um e-mail
para que os candidatos prejudicados com a correção errônea pudessem fazer suas
reclamações, concedendo-lhes o prazo até as 10:00
do dia seguinte”, diz. Para o
juiz, o meio de comunicação
e o prazo estabelecidos pelo
não foram adequados.
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