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GUAPIMIRIM / MAGÉ

Presidente da Câmara de Magé investigado
por suspeita de enriquecimento ilícito
A Câmara também é acusada de fraudar licitação e falsificar a assinatura de um empresário
O Ministério público investiga o Presidente da Câmara

municipal de Magé, Rafael Santos de Souza o (Rafael Tubarão), que leva uma vida que não condiz com seu salário e
com as informações prestadas à justiça eleitoral. Quando o
vereador iniciou carreira política o mesmo declarou à justiça eleitoral como único bem um automóvel da marca Fiat
avaliado em R$ 50 mil reais, no ano de 2010 voltou a declarar um automóvel da marca Volkswagen e com avaliação
no mesmo valor, já na ultima eleição em 2012 o Presidente
da Câmara de Magé declarou não possuir nem um bem. Segundo denúncias enviadas para a redação do Jornal Conexão Verdade, o vereador mora em um apartamento duplex
em área nobre de Magé avaliado em R$ 900 mil reais, avaliação feita por um corretor de imóveis que atua na cidade.
A denúncia também informa que Rafael Tubarão realizou sua festa de casamento no Castelo de Itaipava, um
dos lugares mais disputado pelos cariocas de alto poder
aquisitivo, segundo informação a festa para quatrocentos
seletos convidados pode ter custado R$ 600 mil reais, a
luxuosa festa aconteceu no ano de 2014. Pág.3

O olhar feminino combatendo
o crime em Guapimirim e Magé

✓
A tenente-coronel Andreia Ferreira da Silva, há pouco
tempo a frente do 34º batalhão, e ciente da onda de violência que atinge as cidades de Magé e Guapimirim, vem
encarando o desafio de trazer segurança para população
com tranquilidade. Pág.3

Morte de Vereador Geraldão
de Magé ainda sem solução

?

Assassinado na noite de quarta-feira 13 de janeiro, no estacionamento da Câmara Municipal de Magé, a execução
do vereador Geraldo Cardoso Gerpe, o Geraldão, completa um mês e treze dias. Pág.3

Foto: Vereador Rafael Tubarão, alem de não prezar pela transparência das contas da câmara é acusado de enriquecimento ilícito

Marina do Modelo vira pré-candidata
do governo Marcos Aurélio Dias

Publicações em redes sociais confirmadas por alguns políticos
de Guapimirim, dão como certa que Marina do Modelo é a pré-candidata preferida pelo atual prefeito Marcos Aurélio Dias
para disputar a sucessão municipal. Depois de varias trapalhadas para indicar o pré-candidato do Governo, parece que agora o
atual prefeito acertou em cheio, como não conseguiu emplacar o
seu pupilo, o atual secretario de obras Marlon Vivas, que depois
de varias tentativas fracassadas para chamar a atenção do eleitor

Marlon se contenta em ser o vice na chapa da ex-vereadora e
agora secretária de turismo. O atual prefeito acertou porque
pode confiar na ex-vereadora, a mesma como parlamentar
sempre aprovou tudo que o executivo mandou para câmara municipal. Tanto ela como seus pares nunca contestaram
nem um projeto do governo, nunca houve oposição do legislativo, mesmo em face de varias denúncias de irregularidades
no governo e investigadas pelo Ministério Publico. Pág.2

Intocáveis no banco dos réus

Depois de mais de três anos de tramites processuais, agora os membros do Grupo que é acusado de desviar R$ 48
milhões de reais dos cofres da prefeitura municipal de Guapimirim, vão sentar no banco dos réus. Pág.2
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Marina do Modelo vira pré-candidata
do governo Marcos Aurélio Dias
Na politica de Guapimirim vale tudo ex-vereador Marcelo do Queijo que denunciou o governo de participar de um grande esquema de corrupção agora é aliado
Publicações em redes sociais confirmadas por
alguns políticos de Guapimirim, dão como
certa que Marina do Modelo é a pré-candidata preferida pelo atual prefeito Marcos Aurélio Dias para disputar a sucessão municipal.
Depois de varias trapalhadas para indicar o
pré-candidato do Governo, parece que agora
o atual prefeito acertou em cheio, como não
conseguiu emplacar o seu pupilo, o atual secretario de obras Marlon Vivas, que depois de
varias tentativas fracassadas para chamar a
atenção do eleitor Marlon se contenta em ser
o vice na chapa da ex-vereadora e agora secretária de turismo. O atual prefeito acertou
porque pode confiar na ex-vereadora, a mesma como parlamentar sempre aprovou tudo
que o executivo mandou para câmara municipal. Tanto ela como seus pares nunca contestaram nem um projeto do governo, nunca
houve oposição do legislativo, mesmo em face
de varias denúncias de irregularidades no governo e investigadas pelo Ministério Publico.
Por causa destas investigações, foi criada uma
comissão especial de inquérito (CEI) onde
a ex-vereadora era membro, logo em seguida a mesma trocou a CEI pela secretaria de
turismo, e assim sendo nada foi investigado

Foto: Secretária de turismo Marina do Modelo, prefeito Marcos Aurélio e secretário de obras Marlon Vivas

pela vereadora e os outros dois membros da
(CEI). O atual prefeito sabe que pode confiar
na Marina do Modelo, pois a mesma sempre
aprovou as contas do governo, confiança essa
que o prefeito pode confirmar quando a vereadora era presidente da comissão de saúde, e
em uma “audiência pública” praticamente exterminou o conselho municipal de saúde, que
denunciava sistematicamente irregularidades
na secretaria de saúde, denúncias estas que
levaram o afastamento do prefeito por seis

meses, situação revertida por uma liminar.
Como quem dá as cartas no governo é o secretario de obras Marlon Vivas, e este enquanto
pré-candidato tinha como coordenador o ex-vereador Marcelo do Queijo, certamente este
continuará no staff da pré-campanha Marina
- Marlon. Tudo indica que o prefeito, Marina do Modelo e Marlon Vivas acreditam que
com shows, aniversario da Cidade, e festas,
vão fazer com que a população vá esquecer
o desastre que está sendo este governo. Exis-

Foto: Ex-vereador Marcelo do Queijo

tem duas cidades, a que os políticos postam
em redes sociais, e a verdadeira que vivemos
na vida real, a da vida real mostra uma cidade
destruída, a constante a falta de merenda escolar, hospital sem médicos, a falta de remédios,
e os equipamentos hospitalares em péssimos
condições de uso. Festa é bom e todos gostam,
mas não à custa dos trabalhadores, atraso de
pagamento e redução do salário do servidor
não é admissível, cortar salários e fazer festa à
custa do trabalhador, isso é covardia.

Intocáveis no banco dos réus
O processo entrou na fase de instrução e julgamento. Audiência acontecerá no dia 26/2/2016 na 3ª câmara criminal do TJ-RJ

Depois de mais de três anos de tramites processuais, agora os
membros do Grupo que é acusado de desviar R$ 48 milhões de
reais dos cofres da prefeitura municipal de Guapimirim, vão
sentar no banco dos réus.
RELEMBRE E ENTENDA O CASO
A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira 5/12/2012 o prefeito
de Guapimirim, Renato Costa Mello Júnior (PMDB), o Júnior
do Posto, em sua casa no condomínio Interlagos de Itaúna, na
Barra da Tijuca. Também foi detida a ex-secretária de governo
de Guapimirim Ismeralda Garcia da Costa (PMDB), candidata à prefeitura de Guapimirim com o apoio do prefeito. Eles
são acusados de desviar, há cerca de quatro anos, mais de R$
1 milhão por mês de recursos públicos da prefeitura. A operação, batizada de “Os Intocáveis”, busca prender também o
presidente da Câmara de Vereadores e candidato à reeleição,
Marcelo Emerick (PPS), conhecido como Marcelo do Queijo.
No total, a Justiça expediu sete mandados de prisão e 45 de
busca e apreensão.
Na casa da ex-secretária, que tem a fachada vigiada por diversas câmeras, os policiais apreenderam R$ 30 mil em espécie,
um revólver, além de computadores e documentos. No total,
foram apreendidos R$ 200 mil em espécie, além de R$ 120 mil
em cheques, joias avaliadas em R$ 1 milhão, documentos e três
carros importados.
A polícia prendeu também o atual secretário de Governo, Isaías da Silva Braga, o Zico, e o chefe do setor de Licitações da
prefeitura, Ramon Pereira da Costa Cardoso. Além do presidente da Câmara de Vereadores, estão foragidos Ivan Azevedo
Valentino, o Ivan do Gazetão; e Ronaldo Coelho Amorim, o
Ronaldinho, que na organização criminosa tinham funções de
“laranjas”.
Os policiais realizaram buscas nas casas dos acusados, na Câmara de Vereadores do município e no comitê de campanha. O
Ministério Público do Rio denunciou 16 pessoas do esquema
sob acusação dos crimes de quadrilha armada, fraude em licitação, corrupção ativa, coação no curso do processo e peculato, que podem somar até 24 anos de prisão.
Entre os denunciados, que não têm mandado de prisão decre-

Foto: Ex-subsecretária de Governo Ismeralda Garcia, ex-prefeito Junior do Posto e ex-secretário de governo Isaías Braga

tada, estão os vereadores Iram Moreno de Oliveira (PMDB), o
Iram da Serrana; Alexandre Duarte de Carvalho (PSC) e Marcel Rangel Garcia (PMDB), Marcel do Açougue, que recebiam
mensalmente, cada um, valores entre R$ 50 mil e R$ 80 mil
para evitar que as contas da prefeitura fossem alvo de fiscalização pela Câmara municipal de Guapimirim.
O grupo usava uma série de expedientes para desviar os recursos, como o aluguel de veículos particulares dos acusados a
preços superfaturados, apresentação de notas fiscais que comprovariam a venda de até 60 toneladas de carnes por mês para
a prefeitura - quantidade incompatível com a demanda do município e com o porte do fornecedor, e o uso de empresa particular do presidente da Câmara dos Vereadores para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da sede do município.
ACUSADOS OFERECERAM PROPINA AOS POLICIAIS
Durante os sete meses de investigações, os políticos denunciados procuraram policiais da DRACO para tentar suborná-los.
A DRACO pediu autorização judicial para, de forma simulada, aceitar uma propina, como forma de ganhar a confiança
dos investigados e conseguir mais provas. Com isso, no dia 27
de julho, os agentes se encontraram com os criminosos em um
posto de gasolina em Guapimirim para receber a quantia de R$

800 mil, entregue em notas de R$ 100 e R$ 50. O montante foi
oferecido como propina pela organização criminosa para que as
investigações fossem encerradas.
Segundo a polícia, o dinheiro foi entregue aos policiais pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Marcelo do Queijo, acompanhado de outras pessoas. Na ocasião, os criminosos disseram
que, a partir de janeiro de 2013, iriam pagar R$ 20 mil mensais
para os policiais, caso a candidata Ismeralda Rangel Garcia ganhasse as eleições para a prefeitura de Guapimirim.
Os R$ 800 mil recebidos pela DRACO na tentativa de suborno
foram imediatamente depositados numa conta bancária, à disposição da Justiça.
Aos 35 anos, o atual prefeito de Guapimirim, Renato Costa
Mello Júnior, já foi deputado estadual em 1998, e vice-prefeito
de Guapimirim, em 2004. Em 2008, tornou-se candidato a prefeito após a candidatura a reeleição de seu tio, Nelson do Posto,
ter sido impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Júnior do
Posto é filho de Renato do Posto, conhecido político de Guapimirim, assassinado em março de 2009. Sua irmã, Renata do Posto, foi deputada estadual, cassada em 2008 por envolvimento em
fraude com o auxílio-educação. A família “do Posto” domina a
política da cidade há mais de uma década. Renato resolveu não
se candidatar a reeleição e apoiava a candidatura de Ismeralda.
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Presidente da Câmara de Magé
suspeito de enriquecimento ilícito
A Câmara também é acusada de fraudar licitação e falsificar a assinatura de um empresário
O Ministério Público investiga o presidente
da câmara municipal de Magé, Rafael Santos
de Souza o (Rafael Tubarão), que leva uma
vida que não condiz com seu salário e com
as informações prestadas à justiça eleitoral.
Quando o vereador iniciou carreira política o
mesmo declarou à justiça eleitoral como único bem um automóvel da marca Fiat avaliado em R$ 50 mil reais, no ano de 2010 voltou
a declarar um automóvel da marca Volkswagen e com avaliação no mesmo valor, já na
ultima eleição em 2012 o Presidente da Câmara de Magé declarou não possuir nem um
bem.
Segundo denúncias enviadas para a redação do Jornal Conexão Verdade, o vereador
mora em um apartamento duplex em área
nobre de Magé avaliado em R$ 900 mil reais,
avaliação feita por um corretor de imóveis
que atua na cidade.
A denúncia também informa que Rafael Tubarão realizou sua festa de casamento no
Castelo de Itaipava, um dos lugares mais disputado pelos cariocas de alto poder aquisitivo, segundo informação a festa para quatrocentos seletos convidados pode ter custado
R$ 600 mil reais, a luxuosa festa aconteceu
no ano de 2014.
Não foi declarado à justiça eleitoral, mas é
publico e notório que é de propriedade do vereador Rafael Tubarão uma bela fazenda em

Fotos: Vereador Rafael Tubarão, Castelo de Itaipava onde foi realizado o seu casamento, e sua propriedade avaliada em dois milhões de reais.

Piabetá no município de Magé, que segundo alguns vizinhos do vereador a fazenda
pode custar até dois milhões de reais, (R$
2.000,000,00). E por fim, a transparência
na administração do legislativo não é um
forte do vereador, pesa também contra

O olhar feminino combatendo
o crime em Guapimirim e Magé

o presidente Rafael denúncias de que a
Câmara Municipal fraudou uma licitação para fornecimento de combustível
para a “frota” da casa legislativa, o posto
de combustível escolhido pelo vereador
para “tal fornecimento“ foi o posto Suruí,

segundo a denuncia o proprietário do
posto Suruí não sabia que teria participado do certame licitatório, e a denuncia
revela ao Ministério Público que o mesmo
não reconhece a sua assinatura no contrato que deu origem à suposta fraude.

Morte de Vereador Geraldão
de Magé ainda sem solução

Vereador Geraldão

Foto: Ten. Cel. Andreia Ferreira da Silva

A tenente-coronel Andreia Ferreira da Silva, há pouco tempo a frente do 34º batalhão,
e ciente da onda de violência que atinge as
cidades de Magé e Guapimirim, ela vem encarando o desafio de trazer segurança para
população com tranquilidade. Os resultados
já começam a aparecer, o numero de prisões
e apreensões de armas e drogas tem aumentando na medida em que a tenente-coronel
Andreia vem implantando seu modelo de
gestão no combate a criminalidade. A população já percebe um policiamento mais
ostensivo, viaturas da policia militar ficam
baseadas nos pontos onde os criminosos

costumam atuar, as chamadas para 190 estão
tendo respostas mais rápidas.
Hoje a atuação policial se baliza nos princípios norteados pelos direitos humanos,
os quais constam expressamente ou intrinsecamente na nossa normatização, ou
seja, os direitos humanos refletindo na
conduta policial, embora tais direitos para
os policiais, quase sempre não são aplicados e confundidos como se os mesmos
não fossem também cidadãos. Já é hora da
sociedade colaborar com sua policia, e para
isso a tenente-coronel Andreia da Silva mantém um canal de dialogo com a população.

Assassinado na noite de quarta-feira 13
de janeiro, no estacionamento da Câmara Municipal de Magé , a execução do
vereador Geraldo Cardoso Gerpe, o Geraldão, completa um mês e treze dias, até
a presente data 25/2, autoridades policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), não divulgou
quaisquer hipótese que apontasse para o
esclarecimento do crime.
O delegado titular Giniton Lages informou que um inquérito está em andamento para apurar as circunstâncias da
morte do vereador. O que se sabe foi

declarado na ocasião do assassinato pelo
próprio delegado, que segundo ele, as
investigações preliminares revelaram a
presença de um veículo e dois homens
no local. Localizar o veículo que foi
utilizado no crime, o resultado do laudo médico para ter certeza do tipo de
munição que o atingiu, quantos tiros
e outras informações não divulgadas,
são valiosas para elucidação do caso.
Quem souber qualquer informação
sobre este crime denuncie. Disque denúncia. (21) 2253-1177, não precisa se
identificar, o anonimato é garantido.
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