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UM GUIA COMPLETO
SOBRE A ARTRIO.

No dia 10/09, O Globo vai publicar um
especial sobre a ArtRio, com a programação
completa, matérias especiais e todos os detalhes
para você aproveitar esta feira de arte que reúne
as principais galerias do Brasil e do mundo.

OFERECIMENTO:

GATÃODEMEIA-IDADE MiguelPaiva Hoje
naweb

oglobo.com.br/rio

l TRÂNSITO:
oglobo.com.br/rio/transito
Acompanhe o trânsito da
cidade no site do GLOBO.

l NO GOOGLE+:
google.com/+JornalOGlobo
Acompanhe O GLOBO no
Google Plus

l NO TWITTER:
twitter.com/OGlobo_Rio
Siga as notícias de Rio no
microblog.

l NO FACEBOOK:
Facebook.com/jornaloglobo
Confira as notícias do GLOBO
na rede social.

Policial suspeito de ser miliciano é investigado
por envolvimento com clínicas de aborto

Edilson dos Santos é
casado com enfermeira
que teria feito contato

com grávida desaparecida

Suspeito de integrar uma qua-
drilha envolvida com abortos
clandestinos, o policial civil
Edilsondos Santos não seria so-
mente o segurança da clínica
cujo cartão foi encontrado nu-
ma foto gravada no celular da
auxiliar administrativa Jandira
Magdalena da Cruz, de 27 anos,
desaparecida desde o dia 26 de
agosto. Com a prisão decretada
em fevereiro, o policial é casado
comaenfermeiraRosemereDi-
as Ferreira, que seria sócia da
clínica. Os dois estão foragidos
e a polícia apura, além da rela-
ção do casal com a prática de
abortos, se Edilson integra uma
milícia de Campo Grande.
De acordo com agentes que

apuram o caso, Edilson respon-
de por homicídio ligado a abor-
tos em clínicas clandestinas. O

policial civil e Rosemere são in-
vestigados desde março do ano
passado, quando a polícia fe-
chou uma clínica em Xérem.

ESPERA POR EXAME DE DNA
No cartão encontrado no celular
de Jandira, constavam o nome e
os telefones da enfermeira, que
atuaria como contato da clínica
e também como auxiliar nos
procedimentos cirúrgicos.
Jandira foi vista pela última vez

na rodoviária de CampoGrande,
onde embarcou em um carro
com outras três grávidas. A sus-
peita é de que elas seriam leva-
das para uma clínica de aborto.
Até a manhã de ontem, o Dis-

que-Denúncia já havia recebido
26 ligações sobre o caso, investi-
gado pela 35ª DP (Campo Gran-
de)epelaDivisãodeHomicídios.
Irmãdaauxiliaradministrativa,

Joice Magdalena contou ontem
queela eamãeestiveramnasex-
ta-feira na Divisão de Homicídi-
os, mas que as duas não foram
convocadas para realizar o exa-
me de DNA que irá verificar se

umcorpocarbonizadoencontra-
doemGuaratibaédeJandira.As-
sim que a auxiliar administrativa
desapareceu, a irmã foi ao Insti-
tutoMédicoLegal (IML) e tentou
fazero reconhecimentodocorpo
achado emGuaratiba.
— Não dá para reconhecer. O

que vi lá foi umcorpo totalmen-
te carbonizado.Nãodánempa-
ra saber se é homemoumulher.
Mas ainda não fomos convoca-
dos para fazer exames— disse.

ABORTO CUSTARIA R$ 4,5 MIL
Ex-marido de Jandira, Lean-

dro Brito Reis afirmou que a
auxiliar administrativa pediu
que ele fosse com ela até a ro-
doviária de Campo Grande,
mas não até a clínica.
— Ela me procurou para levá-

la até a rodoviária já que carre-
gava em espécie os R$ 4,5 mil
que seriam pagos pelo aborto.
Jandira já tinha me informado
que não poderia levar acompa-
nhantes e que esse era o acordo
negociado por telefone com in-
tegrantes da clínica— disse. l

MPB na ABL homenageia Chico Buarque com
show de Joyce, quarta, às 12h30m.
Pinturasdoprofessor JorgeDimuroestãoexpostas
noEspaçoCulturaldoPedro II, emSãoCristóvão.
O Instituto Interamericano comemora, dia 24,
a parceria de dez anos de contínuas ações com
a ONU, no Palácio Itamaraty.
Nelson Leirner inaugura exposição na galeria
Silvia Cintra + Box4, amanhã.
Calcinha da Rainha abre showroom no Edifício
Manhattan, em Icaraí.
AMPB FM foi convidada a participar do Festi-
val Internacional de Rádios na Suíça.
Hell’sBurger acaba de abrir loja em Botafogo.
Dia 21, Dia Mundial da Conscientização da
Doença de Alzheimer, a Apaz promove pales-
tras em escolas sobre o tema.

U
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O próximo Eco
A editora Record acaba de comprar

os direitos de publicação no Brasil do
próximo livro de Umberto Eco, o
grande escritor italiano de 82 anos.
“Número zero” se passa na redação de

um jornal da Itália em 1992. O pano de
fundo é aOperaçãoMãos Limpas, que
levou políticos influentes e empresários
poderosos para o banco dos réus.

Aliás...
Eu conheço um país que parece

estar no meio de uma operação destas.
Ou não?

Memória Brasil
Quem conta é o escritor Flávio

Moreira da Costa. Um livreiro amigo,
chamado para avaliar uma biblioteca
em Ipanema, encontrou, separado
para ir ao lixo, um exemplar da
Constituição de 1946.
E, veja que maravilha, ela tinha as

assinaturas de constituintes como JK,
Luiz Carlos Prestes, Carlos Marighella,
Jorge Amado e Arthur Bernardes.

‘As últimas cartas’
O acadêmico Marco Lucchesi

prepara duas coleções para jovens
pela Rocco: “Memórias do futuro” e
“Espelho do mundo”.

Abaixo o racismo
Nathalie

Argalji,
empresária de
26 anos que é
dona da Linna
Lingeries,
criou uma
campanha contra a discriminação
racial para lançar a sua nova coleção
(foto acima): “Não aguento mais
chamarem nosso povo de macaco.”
Nem a gente, Argalji.

A força do hábito
Veja como é difícil o enfrentamento

do crime organizado. Terça, quando
Tuchinha, ex-chefe do tráfico da
Mangueira, foi morto a tiros, os
comerciantes do entorno da favela,
como de hábito, correram para fechar
as portas das lojas.
Logo em seguida, passou um homem

numamoto aos gritos: “Abre, abre....”

Gato na tuba
A Light pegou um gato na fábrica de

reciclagem de plástico Plascor, em
Duque de Caxias, no Rio.

Museu Sonia Lins
As obras da artista mineira Sonia

Lins (1919-2003) estarão novamente
disponíveis para o público. Será
lançado o museu virtual Sonia Lins
(sonialins.com.br), hoje, no Oi Futuro
do Flamengo.
O site possui textos inéditos, livros

para download, documentos e
depoimentos de pessoas que
conviveram com a artista.

Manjar dos deuses
A Cacau Show vai abrir mais de 200

lojas da marca Brigaderia até 2016.

Em tempo
O detento Paulo Roberto Costa,

ex-diretor da Petrobras, e os políticos
que recebiam propina nos negócios da
estatal são partidários da máxima “o
petróleo é nosso.” Com todo o respeito.

DIVULGAÇÃO

Estebeloexemplarde
palmeira-leque
(Licualagrandis) está
ameaçadodeser
expulsodo jardimde
umedifícionaRua
Duvivier, noBecodas
Garrafas,berço
históricoda
bossa-nova, em
Copacabana,ondeé
admiradohápelo
menos20anos.Soba
alegaçãodequea
árvorepodecair, a
atual gestãodo
condomínioquer
removê-la.Paraa
ex-síndicaemoradora
ÂngeladoRio,no
entanto, aárvorenão
apresentaperigo. “Ela
nãoépatrimôniodo
condomínio,masda
Humanidade;não
temos licençapara
matá-la.Temosque
retirá-la e replantá-la
emoutro lugarparaque
sobreviva”,defende
Ângela.Abrigade
vizinhosparouaténa
12ªDP(Copacabana)
porque,anopassado,a
palmeiraamanheceu
envenenada, eas40
orquídeasquea
ornamentavam
morreram. “Peloamor
deDeus,nãodeixema
palmeiramorrer”,
apelaÂngela l

‘NÃO DEIXEM A PALMEIRA MORRER’
JORGE ANTONIO BARROS

ANCELMO
GOIS

www.oglobo.com.br/ancelmo

ANACLÁUDIAGUIMARÃES, DANIELBRUNET,
JORGEANTONIOBARROS EMÁRCIAVIEIRA

As poderosas
Dilma e Marina devem se

encontrar em... Nova York.
As duas são convidadas da ONU

para a Cúpula do Clima dia 23 agora.

Custo Brasil
Guido Mantega, Eduardo

Giannetti e Armínio Fraga com
certeza têm uma explicação para
isso. Mas que é esquisito, é.
No Brasil, o tênis criado pela

brasileira Farm, em parceria com a
Adidas, custa R$ 269,90. O mesmo
tênis, no site americano da empresa
de material esportivo, sai por US$
55, equivalente a R$ 123.
A diferença é de R$ 146.

Agora, não
Dilma só vai decidir o sucessor de

JoaquimBarbosa no STF em
novembro, após as eleições, com o
Senado funcionando para sabatiná-lo.
A presidente acha que não pode

deixar seu indicado “na chuva” por
muito tempo.

Em tempo
Dois auxilares de Dilma acordam

e dormem sonhando com a vaga:
Luís Adams e José Eduardo
Cardozo.

Grande show
Lula e Dilma vão se encontrar

com artistas, dia 15 agora, às 19h,
no Teatro Casa Grande, no Rio.

Por que parou? Parou...
Parou na Anac a decisão do governo

de rever a distribuição de autorizações
para pousos e decolagens em
Congonhas, os chamados slots.

No mais
É impressãominha ou nessa

eleição se discute mais crença
religiosa e Petrobras do que, por
exemplo, saúde, educação e
segurança? Cartas para a redação.
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