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BRASIL
SP: PARAISÓPOLIS
QUER REVISÃO DE
PROTOCOLO DA PM
FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS Reunidos ontem no Ministério
Público de São Paulo, familiares de duas vítimas do
baile funk em Paraisópolis
reforçaram o pedido para
que o governo paulista revise
e dê transparência ao protocolo de atuação da Polícia
Militar de São Paulo, o chamado Protocolo Operacional
Padrão (POP). Para eles,
houve falhas na atuação da
PM no baile de 1º de dezembro do ano passado e que resultou em nove mortes por
pisoteamento. Danylo Amilcar, irmão de Denys Henrique, uma das vítimas, acredita que os protocolos foram
quebrados: “Se aquele foi
um protocolo da polícia, então estamos em um estado
de barbárie. Queremos que
esses protocolos venham a
público e que haja um debate em que todos possam participar para melhorá-lo”.

ESTRANGEIRO É
ASSASSINADO EM
PRAIA DE PARATY
RIO DE JANEIRO O lituano
Adam Zindul, de 37 anos, foi
assassinado na madrugada
de ontem na Praia do Sono, a
30 quilômetros do centro de
Paraty, no litoral do Rio de
Janeiro. Sua mulher, que é
brasileira, mas não teve o
nome divulgado pela polícia,
foi estuprada pelo criminoso
dentro da casa onde ela e o
marido estavam. Segundo a
Polícia Militar, a mulher foi
socorrida e levada ao Hospital de Paraty. A área foi isolada e uma perícia realizada
pela Polícia Civil. De acordo
com a investigação, um suspeito de ter cometido os crimes foi preso por policiais
militares e encaminhado à
Delegacia de Paraty (167ª
DP), que investiga o caso. A
Praia do Sono apareceu na
mídia, em 2002, quando
cinco pessoas, entre elas um
turista argentino, contraíram malária.

Lista de espera do Sisu com suspeita de erro
DENÚNCIA Os candidatos
que tentam uma vaga nas
universidades públicas pelo
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) usaram as redes sociais para reclamar do que
consideram ser um novo erro no sistema. Os estudantes
alegam que o site não considerou a inscrição na lista de
espera no caso dos que escolheram apenas uma opção de
curso. As informações são
do site G1.
De acordo com o G1, oMinistério da Educaçao (MEC)
não deu retorno sobre as reclamações dos candidatos
quanto à lista de espera.

A pasta já foi questionada
pelo Ministério Público Federal (MPF) sobre o fato dos
cursos terem apresentado
menos vagas destinadas a
candidatos com deficiência
na abertura das inscrições
do Sisu deste semestre.
Além disso, o resultado do
Sisu chegou a ser suspenso
por erros cometidos na divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e só foi liberado
após o Supremo Tribunal de
Justiça (STF) atender recurso do ministério.
Os estudantes que denunciam o erro na lista de espera

Filha de família
morta confessa
ter participado
de roubo em SP

DEPOIMENTO Ana Flávia Gonçalves e Carina
Ramos admitiram, em novo depoimento à
polícia, ter participado do roubo à casa da
família de Ana Flávia, no ABC Paulista. Flaviana e Romuyuki Gonçalves e o filho adolescente deles, Juan Victor, foram torturados
e mortos em 28 de janeiro. Elas negam envolvimento nas mortes.
Anteontem, elas chegaram ao Deic do município do ABC às 16h e saíram às 21h40.
Desde o início das investigações vinham negando participação no crime. Após a confis-
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do Sisu usara as redes sociais
para chamar a atenção do
MEC. No Twitter, a hastag
#erronalistadeespera chegou
a ficar entre os assuntos
mais comentados. No microbog, o perfil @joaopedrodiasc escreveu: "Eu me
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Milhão de candidatos
se inscreveram no
Sisu para o primeiro
semestre de 2020

inscrevi normalmente na
lista de espera no Sisu, confirmei diversas vezes... mas
infelizmente não tirei print.
Hoje acordei e quando fui
olhar minha inscrição estava
como se não tivesse me inscrito na lista de espera!!!".
Terminou na terça-feira,
4, o prazo para que os estudantes que não foram classificados na primeira chamada
manifestassem interesse em
entrar na lista de espera. O
candidato que pretendia se
inscrever na lista de espera
precisava acessar o site do
Sisu, mas segundo as denúnias, as inscrições sumiram.

são do casal, a polícia tenta idenfificar e
prender o sexto suspeito de participar das
mortes. Ele seria um homem que teria resgatado o grupo de carro na estrada de terra onde o veículo da família foi encontrado.
Primo de Carina, Juliano de Oliveira Ramos Júnior disse à polícia em depoimento
que ela foi a "mentora intelectual" do crime.
Foi ela quem deu ordem para as mortes e determinou quem seria executado primeiro. A
polícia, porém, investiga se Ana Flávia foi a
mandante da morte dos pais e irmão.
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