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Salvador, sexta-feira, 21 de fevereiro 2020

BRASIL

Perito da família de miliciano vê tiro à queima-roupa
FOTOGRAFIA O perito aposentado Francisco Moraes
Silva, de 81 anos, contratado
pela família do miliciano
Adriano Magalhães da Nóbrega para acompanhar a
nova necropsia feita na tarde
de ontem no Rio de Janeiro,
disse que o disparo que
acertou o ex-capitão do BOPE no tórax tem características de um tiro à queima-roupa. "É a típica marca
em que a extremidade distal
da arma encosta no tegumento (pele)", disse.
Ex-diretor do IML do Paraná, o especialista está
acompanhado de outros três
peritos e um fotógrafo. Ele
esclareceu que ainda não
examinou o corpo e que sua
análise foi feita com base em
fotografias. "Esse crime, da
forma como foi, é o mais im-

portante dos últimos 20
anos", alegou.
O novo exame cadavérico
foi feito por peritos do IML
do Rio. O resultado só sairá
dentro de quinze dias. Depois disso, a equipe de Moraes filho tem outros quinze
dias para elaborar um parecer sobre o laudo. Segundo
ele, o corpo está "putrefato",
ou seja, apodrecido, mas não
o suficiente para atrapalhar
o novo exame.
Sobre a necropsia feita no
IML de Alagoinhas, na Bahia, Moraes Silva disse que
os peritos poderiam ter dado
mais informações sobre o
orifício de entrada no tórax.
"O novo laudo será feito por
peritos do Rio que têm muita
experiência com tiros de fuzil e carabina ", afirmou.
A Justiça da Bahia autori-

Flávio visitou ex-PM na
prisão várias vezes, diz
vereador do Rio
EX-BOPE Ex-colega de prisão do miliciano
Adriano Magalhães da Nóbrega, o vereador
do Rio e sargento da Polícia Militar Ítalo Ciba
(Avante) afirmou ao jornal O Globo que o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) visitou os dois "mais de uma vez" na cadeia. A
família Bolsonaro tem negado que existia
uma relação entre ela e o miliciano morto no

É a típica marca
em que a
extremidade distal
da arma encosta no
tegumento (pele)"
Francisco Moraes da
Silva
Perito, ex-diretor do IML do Paraná

Corpo de miliciano foi periciado

dia 9 na Bahia.
Ciba também disse que
Nóbrega frequentava o gabinete de Flávio na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro,
quando o senador era deputado estadual. As idas ao local teriam sido feitas a convite de Fabrício Queiroz,
ex-chefe de gabinete do filho mais velho do presidente
Jair Bolsonaro e apontado
como operador dos desvios
no gabinete em um esquema
de rachadinha.
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O
presidente
Jair
Bolsonaro
minimizou
o relato do
vereador.
"Eu já fui
várias vezes
no Batalhão
Especial
Prisional lá
no Rio, está
certo?",
disse .

zou na noite da terça (18/2) a
realização do novo exame. O
pedido havia sido feito pelo
Ministério Público da Bahia
e também pela família de
Nóbrega. Na decisão, o juiz
Augusto Yuzo Jouti determinou que o exame seja feito
por peritos do IML do Rio,
onde o corpo está desde o
último dia 16. Ainda de
acordo com a decisão, a família e o MP da Bahia podem
indicar peritos independentes para acompanhar o exame feitono Rio.
Moraes Silva já foi denunciado por supostamente
fraudar um laudo de necropsia nas investigações da
morte de uma mulher no Paraná. Outro perito que o
acompanhou no IML, Ari
Fontana, já foi preso, acusado de extorsão para liberar

veículos furtados, quando
era diretor-geral do Instituto
de Criminalística do Paraná,
em 2006. Não foi possível à
reportagem questioná-los
sobre as acusações.
O objetivo do novo exame
é determinar a distância
aproximada entre os policiais e Adriano na hora dos
tiros, o trajeto percorrido
pelas balas no corpo do
ex-PM e o calibre das armas
usadas. Será possível averiguar também se houve tortura, como acusou o Flávio
Bolsonaro (sem partido-RJ).
Segundo os promotores,
tais questões não foram devidamente esclarecidas na
primeira necropsia, feita no
IML de Alagoinhas, cidade
vizinha à Esplanada, onde o
miliciano morreu durante
operação da polícia baiana.

Ex-capitão do Bope, Nóbrega teve a mãe e a ex-mulher empregadas no gabinete
de Flávio, que também presenteou o miliciano, em
2005, com a Medalha Tiradentes. Nóbrega estava preso
na ocasião. O senador afirmou, em nota, que só visitou
Nóbrega para a entrega da
medalha. Ítalo Ciba, contudo,
disse que houve mais visitas.
Ele e o miliciano foram presos
em 2003, acusados de homicídio, tortura e extorsão.

GUARDA MUNICIPAL
DO RJ ENTRA
EM GREVE
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CARNAVAL Uma assembleia
de guardas municipais do
Rio de Janeiro decidiu na
tarde de hoje por uma paralisação entre sábado (22) e
terça-feira (25), período que
compreende o Carnaval. A
decisão foi tomada em frente
à sede da corporação, em
São Cristóvão, na zona norte
do Rio. O comando da GM
(Guarda Municipal) minimizou o movimento e disse que
o grupo não representa a categoria. A Associação Frente
Manifestante disse que o
primeiro ato da manifestação ocorrerá a partir de doação de sangue, no Hemorio,
no centro, e afirmou que será mantido o percentual
constitucional de 30% do
efetivo trabalhando. A
Guarda Municipal do Rio
conta com 7.500 profissionais.
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BABÁ TENTA MATAR
CRIANÇA DE 3 ANOS
EM BELO HORIZONTE
SUCO Uma babá de 43 anos,
identificado como Leticia
Diz Ramos Queiroz Leoni,
foi presa ontem suspeita de
tentativa de homicídio de
uma criança de 3 anos, em
Belo Horizonte. Segundo a
policia, a mãe da criança teria flagrado a babá pingando
um medicamento no suco do
filho, quando questionado
ela teria dito que era um fitoterápico, mas a mãe conseguiu pegar o frasco e viu
que era clonazepam, um
medicamento utilizado para
epilepsia e ansiedade. A outra filha, de apenas dois
anos, também teria ingerido
a substância. Ainda segundo
a delegada, assim que a mãe
percebeu o que estava acontecendo acionou o Samu. A
criança foi levada para o
hospital, atendida e já está
recuperada.

