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vai receber
investimento de
mais de R$ 1,5 bi
O governador do estado do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel, anunciou o investimento, a
partir do programa Cidade Comunidade, que
começará no próximo mês. Segundo ele,
o projeto prevê a remoção de 7 mil
pessoas de áreas de risco.
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Bebê é encontrado
embaixo de carro
em São Gonçalo
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Queimadas: Brasil
vai recusar ajuda
do G7
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Sérgio Cabral admite
existência de 'taxa
de oxigênio' e diz
que valor podia
superar 1% do
valor das obras

Alerj pode derrubar veto
e transformar em lei
projeto que obriga seguro
de R$ 1,7 mil a usuários de
patinetes elétricos
As duas propostas já foram aprovadas
na Casa, mas vetadas pelo governador
Wilson Witzel (PSC). Agora, os deputados têm o poder de derrubar o veto
e fazer a regra valer.
Pág 3
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Cabral disse que, não
necessariamente, o valor ficava em 1%, como
apontou o Ministério
Público Federal (MPF)
na denúncia. Ele se
propôs a explicar sobre
o tema em outra ocasião, já que, segundo
ele, alguns dos envolvidos ainda têm foro
privilegiado.
Pág 6
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Amazônia

Brasil vai recusar
ajuda do G7

O

s principais
jornais
do
país destacam, em suas
primeiras páginas, que o
governo brasileiro vai rejeitar a ajuda
financeira
milionária proposta pelas
nações mais ricas (G7) para
combater as queimadas na
Amazônia.
Realizada na cidade de Biarritz, na França, a reunião terminou com acordo para que as
maiores economias do mundo
liberassem US$ 20 milhões de
dólares (aproximadamente R$
83 milhões) para reforçar o auxílio ao Brasil na tentativa de
conter o avanço do desmatamento. O presidente Jair Bolsonaro criticou a oferta e indagou: “o que eles querem lá?”,
questionou, sobre o anúncio
da ajuda financeira.

A Folha de S.Paulo informa, por exemplo, que, durante a reunião da cúpula
do grupo, o presidente da
França, Emmanuel Macron,
defendeu o debate sobre
atribuir um “estatuto interno” à Amazônia para evitar
que um país da região tome
alguma atitude que prejudique a floresta.
Macron afirmou ainda que
pretende levar, em setembro,
o tema à Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas (ONU) por ser um fórum
mais adequado à questão.
“Brasil vai recusar ajuda do
G7 para a Amazônia”, destaca
a manchete da Folha.
Ainda sobre a declaração
de rejeição à ajuda oferecida pelo G7 ao Brasil, segundo informações, para o
Planalto, a política de preservação da Amazônia deve
se restringir aos países sul-americanos e que a ajuda

O presidente Jair Bolsonaro criticou a oferta e indagou: “o que eles querem lá?”

externa só seria aceita sem
condicionantes.
De acordo com informações,
o governo avalia lançar um

Foto: Divulgação

Entrega do relatório da reforma da Previdência

grupo de trabalho com os EUA
para construir uma política ambiental conjunta e adotar ações
“drásticas” contra os incêndios.

GOVERNO
Bolsonaro se reúne com
governadores da
Amazônia Legal
O presidente Jair Bolsonaro reúniu ontem (27),
no Palácio do Planalto, os
governadores dos estados
que compõem a Amazônia Legal para discutir o
combate às queimadas
na região. Na última sexta-feira (23), o governo
autorizou uma operação
de Garantia de Lei e Ordem (GLO), que ganhou o
nome de GLO Ambiental,
e ontem (27) liberou R$ 38
milhões do orçamento do
Ministério da Defesa, que
estavam contingenciados,
para as ações.
Todos os nove estados da Amazônia Legal Acre, Rondônia, Roraima,
Amazonas, Mato Grosso,
Amapá, Pará, Maranhão
e Tocantins - solicitaram
adesão ao decreto da GLO
e a ajuda das Forças Armadas para o combate ao fogo.
A Procuradoria-Geral da
República e a Polícia Federal apuram se houve ação
criminosa nos incêndios
que se intensificaram no
início deste mês.

Relator entrega parecer favorável à reforma
da Previdência ao presidente do Senado
O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator da
reforma da Previdência
no Senado, entregou nesta terça-feira (27) parecer
favorável à aprovação da
proposta ao presidente
da Casa, Davi Alcolumbre
(DEM-AP). A presidente
da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ),
Simone Tebet (MDB-MS),
onde o projeto será discutido, acompanhou a
entrega do texto.

A reforma já foi aprovada em dois turnos pela
Câmara dos Deputados e
agora terá de passar pela
análise dos senadores. Se
o Senado mantiver o texto
aprovado pela Câmara, a
reforma seguirá para promulgação. Se os senadores modificarem a proposta, a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) voltará à Câmara para nova
análise dos deputados.
A leitura do relatório de

Tasso está prevista para
esta quarta-feira (27) na
CCJ do Senado. A votação
na comissão está prevista
para a semana que vem.
Depois o texto irá ao plenário, onde terá que ser
aprovado em dois turnos.
Segundo a presidente
da CCJ, caso haja acordo
de líderes o relatório deve
ser lido nesta quarta. Se
não houver entendimento, a leitura poderá ser na
quinta e na sexta.
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Alerj pode transformar em
lei seguro a usuários de
patinetes e uso capacete

A

Assembleia
Legislativa do Rio
de Janeiro
(Alerj) pode
transformar em lei,
nesta terça-feira, dois
projetos que regulamentam
o uso de patinetes elétricos
no Estado. Um deles obriga
o usuário a passar por uma
prova no Detran e pagar um
seguro de R$ 1,7 mil.
As duas propostas já foram aprovadas na Casa,
mas vetadas pelo governador Wilson Witzel (PSC).
Agora, os deputados têm o
poder de derrubar o veto e
fazer a regra valer.

Projeto 1 - Prova no Detran e
cheque-caução de R$ 1,7 mil
A proposta que mais sofreu
críticas é a de Alexandre Knoploch e Gustavo Schmidt, ambos do
PSL. Após os comentários feitos
em redes sociais, mesmo após
a aprovação da Alerj, os autores
pediram o veto a Witzel. O que
prevê o projeto:
Prova no Detran para quem
não tem carteira de motorista
Pagamento de seguro de R$
1,7 mil do usuário
Locais específicos de estacionamento
Patinetes com 'placas'
Proibição de uso em vias expressas, rodovias e estradas
Criação de um SAC
Projeto 2 - Uso de capacete
obrigatório

Casa já havia aprovado a proposta, que foi vetada pelo governador Wilson Witzel (PSC)

O primeiro projeto na
Casa foi apresentado por
Giovani Ratinho (PTC). A deputada Rosane Félix, que se
acidentou e perdeu três den-

Prefeitura do Rio muda padrão de uniforme
escolar e licita compra de tênis em R$ 48 mi
A Prefeitura do Rio pretende substituir todos os uniformes escolares utilizados pelos
641 mil estudantes da rede
municipal de educação. No
novo modelo, em vez da faixa
azul, implantada em 2010, na
gestão Eduardo Paes, as camisas terão apenas o brasão do
município e a logomarca da
prefeitura no canto superior
esquerdo. Apesar de o uniforme ter sido apresentado a
representantes dos grêmios
estudantis na semana passada, a Secretaria municipal de
Educação ainda não abriu licitação para aquisição de camisas e bermudas. O que já está
previsto é o pregão eletrônico
para a compra de tênis para os
estudantes: será no dia 5 de
setembro e tem como objeto a
aquisição de 880 mil pares, no
valor de R$ 48.840.000, o que
dá R$ 55,50 cada par.
A demora na abertura da
licitação para os uniformes
causa apreensão entre profissionais da educação. No início
do ano, a prefeitura atrasou
a entrega de kits escolares —
contendo materiais como lá-

Foto: Divulgação

tes ao cair de patinete, assinou como coautora. O que
diz o projeto:
Circulação em áreas destinadas a pedestres

Velocidade máxima de 20kmh
Contratação de seguro obrigatória para usuários
Multa de R$ 171 para quem
descumprir regras.

Ônibus cai de viaduto em Deodoro
e deixa 14 feridos
Quatorze pessoas ficaram
feridas, na noite desta segunda-feira, após o ônibus em
que elas estavam cair de um
viaduto na Avenida Marechal
Alencastro, em Deodoro, na
Zona Oeste do Rio. O acidente
envolveu um veículo da linha
544 (Nova Iguaçu x Méier),
da viação Nossa Senhora da
Penha, e aconteceu pouco depois das 8h30. Os feridos têm

Foto: Divulgação

de 20 a 60 anos de idade e três
deles foram liberados no local.
Os demais foram encaminhados a três hospitais da região: o Albert Schweitzer, em
Realengo (cinco passageiros);
o Carlos Chagas, em Marchal
Hermes (três); e o Getúlio Vargas, na Penha (três). De acordo
com as secretarias estadual
e Municipal de Saúde, todos
eles já tiveram alta.
Foto: Divulgação

As camisas terão apenas o brasão do município e a logomarca da prefeitura no canto superior esquerdo

pis, borracha e caneta —, o que
prejudicou cerca de 250 mil
alunos do 1º ao 5º ano. Também gera preocupação o fato
de um novo padrão tornar obsoletos os uniformes antigos,
mesmo que ainda estejam em
boas condições.
Questionada sobre o motivo
da renovação do padrão nos
uniformes escolares, a Secretaria municipal de Educação informou, em nota, que "o custo
de produção dos novos uniformes será mais baixo porque o
modelo anterior usava duas cores e gerava mais despesas com
tinta e também no processo

de confecção". A pasta afirma
que os novos uniformes serão
distribuídos no início do ano
letivo de 2020 e os uniformes
anteriores "poderão ser utilizados normalmente ao longo do
próximo ano".
Sobre a licitação para a compra de tênis, no valor de R$
48.840.000, a secretaria diz
que a aquisição dos itens se dá
de acordo com a necessidade e
alega que não há obrigatoriedade de desembolso de todo
o valor da licitação. A pasta diz
que o processo de licitação para
as camisas e bermudas está em
trâmite para ser liberado.

O acidente envolveu um veículo da linha 544 (Nova Iguaçu x Méier)
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Nova Iguaçu lança
projeto ‘Minha Escola
Contra o Racismo’

V

alorizar
a
cultura negra e seus
afrodescendentes na
escola e fora
dela,
promovendo
a reflexão e
o resgate da identidade negra,
incentivar o posicionamento
crítico construtivo para reconhecer e valorizar a diversidade cultural do país, além de estimular o respeito aos direitos
humanos e a exclusão de qualquer tipo de discriminação. Esses são alguns dos objetivos do
projeto ‘Minha Escola Contra o
Racismo’ – Menos Intolerância,
mais respeito à diversidade,
anunciado nesta segunda-feira
pela Prefeitura de Nova Iguaçu.
“Não pode haver uma sociedade saudável se não houver
tolerância com a diversidade.

Este projeto é contra qualquer
tipo de intolerância. É inadmissível não respeitar outras pessoas. Ninguém gosta de sofrer
bullying, de ser agredido. É tão
simples. Este projeto vai mostrar
que esta cidade respeita a todos,
que esta cidade é a cidade do
amor, do carinho, da tolerância”,
afirmou o prefeito Rogerio Lisboa. Ele frisou que é na escola e
na família que se ensina a tolerância. “Vocês (professores) vão
auxiliar a formar o caráter destas
crianças”, completou o prefeito.
O projeto foi lançado durante o Workshopp Faber-Castell
(Criatividade e Autoexpressão
em Sala de Aula), realizado pela
‘Escola de Governo’ na Casa do
Professor, sede da Secretaria Municipal de Educação. De acordo
com a secretária, Maria Virgínia
Andrade, alunos do Ensino Fundamental I vão aprender sobre
africanidade e indígenas brasilei-

O projeto foi lançado durante o Workshopp Faber-Castell

ros e estudantes do Fundamental II irão desenvolver atividades
sobre a intolerância religiosa.
“Estaremos desenvolvendo
várias atividades nas 141 unidades escolares. Vamos pesquisar
africanidades, como aspectos
históricos das etnias escravizadas no período da escravidão

Mais uma escola entregue em Nilópolis
Prefeitura de Nilópolis entregou mais uma escola totalmente
reformada. A Escola Municipal
Poeta Carlos Drummond Andrade foi beneficiada pelo programa
Municipal de reforma das unidades escolares.
A solenidade contou com a
participação especial de algumas
alunas que declamaram poemas,
cantaram o hino do município de
Nilópolis, fizeram uma apresentação de ballet e um agradecimento
em libras.
O prefeito Farid Abrão discursou. “Agradeço a Deus e todo
grupo de trabalho da Secretaria
de Educação e também a diretora
Luciana e equipe da escola, porque ninguém faz nada sozinho,
precisamos estar unidos sempre.
No começo do governo passando por essa praça aqui próximo,
vi alguns alunos sentados e uma
menina me chamou e pediu para
que pudesse reformar a escola
que eles estudavam e eu assumi
esse compromisso que ali faria a
obra dessa escola. E aqui estamos
hoje, entregando totalmente re-

Foto: Divulgação

A solenidade contou com a participação especial de algumas alunas

formada. E quando trabalhamos
assim, nos fortificamos cada vez
mais, e aqui nós estamos mais uma
vez unidos e integrados pelo amor
à cidade e ao povo nilopolitano”.
A unidade ganhou novas instalações, para atender aos alunos que
estudam o primeiro e segundo segmento do ensino fundamental (1º
ao 9º ano), reparos nas redes elétrica e hidráulica, reforma dos sanitários, telhados e revestimento das
salas de aula e área de circulação.
“Quero agradecer na figura do
nosso prefeito por estar proporcionando a nossa Educação tantas

maravilhas. Ver esse espaço reformado, não só reformado, mas com
reforço escolar, carteiras novas e
adaptadas para cadeirantes. Nós
não estamos medindo esforços
para dar um bom espaço aos alunos, para que eles tenham educação com qualidade. Criamos nessa
escola o projeto bilíngue em libras
para que os alunos pudessem ter
uma inclusão de qualidade, isso
se chama respeito, amor, entender
que nós precisamos cuidar da vida
do outro, fazendo o nosso melhor
todos os dias”, declarou a secretária, Flávia Duarte.

no Brasil, arte, como máscaras e
tapetes; trajes, turbantes e tranças, culinária, músicas, desfile
com roupas de origem africana,
exposição de objetos, produção
e exibição de vídeos, além de
palestras sobre a cultura negra”,
explicou a secretária.
O cronograma do projeto

prevê atividades mensais nas
escolas. Os meses de setembro
e outubro serão dedicados a
pesquisas nos colégios e apresentações interturmas. Em novembro será o fechamento, com
a proposta de que cada escola
apresente o resultado final de
sua pesquisa.

Escola Municipal de Artes Chatuba
abrirá inscrições dia 2 de setembro
Começam na próxima segunda-feira, , as inscrições para as
oficinas da nova Escola Municipal de Artes Chatuba. O espaço
terá turmas de Danças Urbanas,
Dança de Salão, Teatro, Capoeira
e Circo. Para se inscrever, é preciso comparecer ao local nos dias
úteis, na Rua Dr. Godoy 230, na
Chatuba, com original e cópia de
RG e comprovante de residência.
“Menores de 18 anos precisam
estar acompanhados de um responsável. O período de inscrições
vai até o dia 13 de setembro, uma
sexta-feira, e o horário é sempre das 10h às 16h, de segunda
a sexta”, avisa Kleber Rodrigues,

subsecretário de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo de Mesquita.
Aluno do ensino médio do Colégio Estadual Dom Pedro I, Tomaz Oliveira de Souza é um dos
interessados em se matricular.
Aos 20 anos e morador da Chatuba, ele já estuda violão, mas pensa em ampliar suas habilidades
artísticas. “É muito bacana, para
quem mora por aqui, ver que
aquele monte de lixo que ficava
aqui se transformou em um local
de formação profissional e que
pode se tornar um grande celeiro
de talentos do bairro”, comemorou ele, durante a inauguração
do espaço, no último sábado.
Foto: Divulgação

O espaço terá turmas de Danças Urbanas, Dança de Salão, Teatro, Capoeira e Circo
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Bebê é encontrado embaixo
de carro em São Gonçalo

U

m recém-nascido foi
encontrado
abandonado embaixo
de um carro
na Rua Belo
Horizonte,
no
bairro
Porto da Madama, em São
Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira. Um estudante que havia
saído de casa ouviu o choro
do menino e o encontrou
perto de um dos pneus de
um Fiat Elba.
Policiais militares do 7º
BPM (Alcântara) foram para

o local e acionaram o Corpo de
Bombeiros e o Samu. A criança — que ainda estava com o
cordão umbilical — foi levada
para o Pronto-Socorro Infantil
de São Gonçalo, onde passou
por exames que constataram
que ela passa bem.
A Secretaria municipal de
Assistência Social do Município acompanha o caso. O recém-nascido pode seguir para
um abrigo ou ficar com alguma família que tenga interesse
em adotá-lo.
O caso seguiu para ser registrado na 73ª DP (Neves). Os
policiais tentarão identificar a
pessoa que abandonou o bebê.

Policiais militares do 7º BPM (Alcântara) foram para o local e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu

Policial morre após trocar tiros com
outros policiais em Itaboraí
Foto: Divulgação

Policiais militares faziam patrulhamento quando foram acionados

Um policial militar morreu
após trocar tiros com outros
PMs no estacionamento de
um shopping em Itaboraí, na
região metropolitana do Rio.
Segundo relatos, ele teria sofrido um surto.
Policiais militares faziam
patrulhamento quando foram acionados para verificar um possível confronto
no interior de um shopping
no bairro de Três Pontes. No
local, porém, a guarnição
não constatou o fato. Pouco

depois, a PM foi acionada novamente, dessa vez com a informação de que havia um policial militar de folga no local.
Em nota, a corporação informou que um homem abrigado próximo a um carro começou a atirar na direção dos
policiais e de vigilantes particulares após ser chamado pela
equipe do Regime Adicional
de Serviço (RAS) do 35º BPM
(Itaboraí), que realizava buscas. Os PMs reagiram aos tiros, mas "a pessoa continuou

sem responder e atirando",
afirma trecho do comunicado.
O policial chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal
Desembargador Leal Junior,
mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais militares envolvidos foram ouvidos pela
4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar. A Corregedoria
Geral da corporação "instaurou procedimento apuratório
para verificar as circunstâncias da ocorrência", encaminhada para a 71ª DP.

Polícia prende terceiro homem envolvido
na morte de amigo na Floresta da Tijuca
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prendeu, nesta segunda-feira, em
Santa Cruz, na Zona Oeste
do Rio, Matheus Pereira da
Silva Lima, de 24 anos. Ele é
apontado como um dos três
responsáveis pela morte do
amigo Guilherme Maia Gomes, no dia 20 de junho, na
Floresta da Tijuca, no Itanhangá. Outros dois suspeitos de participação no crime,
Sérgio Luís dos Santos, 28, e
Bruno Gomes da Silva, 19, foram presos no sábado.
De acordo com a Polícia
Civil, os agentes da DHC receberam a informação de que
Matheus estava a caminho de

uma clínica em Santa Cruz. A
equipe, então, ficou de tocaia
no local e o prendeu quando
ele chegou.
Matheus, Sérgio e Bruno
mataram Guilherme depois
que eles deixaram uma festa
no Itanhangá. Na comemoração, Sérgio e Guilherme brigaram por causa de uma mulher,
que ambos se interessaram.
Os quatro são moradores
do Morro do Banco e usuários
de droga. Guilherme foi morto
com um tiro na cabeça. Os três
autores do crime fizeram uma
cova para enterrar o corpo dele
no local. O cadáver foi encontrado em avançado estado de
decomposição.
Foto: Divulgação

Ele é apontado como um dos três responsáveis pela morte do amigo Guilherme Maia Gomes
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Gasto Público

Sérgio Cabral admite existência de
'taxa de oxigênio' e diz que valor
podia superar 1% do valor das obras

O

ex-governador do Rio,
Sérgio
Cabral (MDB), é
interrogado
nesta terça-feira (27) na
Justiça Federal do Rio. Pela primeira
vez, ele admitiu a existência da "taxa de oxigênio" um valor de 1'% de propina
cobrado sobre intervenções urbanas na Secretaria
de Obras.
Cabral disse que, não necessariamente, o valor ficava em 1%, como apontou o
Ministério Público Federal
(MPF) na denúncia. Ele se
propôs a explicar sobre o
tema em outra ocasião, já
que, segundo ele, alguns
dos envolvidos ainda têm
foro privilegiado.
Os ex-secretários da pasta
Hudson Braga e Luiz Fernando Pezão, que foi sucessor de Cabral no governo,

receberiam os valores, segundo Cabral. E ainda prestavam
conta ao chefe.
"(Pezão) participava, era
beneficiado (pela taxa de oxigênio) e me dava satisfação,
prestava conta de valores inclusive de terceiros", disse.
"(Hudson Braga) era uma
das pessoas que me prestava
contas, em tese, junto com
Pezão. Eles usavam recursos
tanto de benefício pessoal
quanto de terceiros, terceiras
pessoas".
O ex-governador também
disse que, pelo o que lhe disse
Fernando Cavendish, ex-dono
da empreiteira Delta, o esquema já existia nos governos anteriores ao seu.
"Creio que sim pelo o que
me dizia o Fernando Cavendish, que (disse que) ajudava
nos governos de Garotinho",
O processo é um desdobramento da Operação Calicute, a
primeira da Lava Jato fluminense
e que motivou a prisão de Cabral.

Cabral disse que, não necessariamente, o valor ficava em 1%, como apontou o Ministério Público Federal (MPF) na denúncia

A acusação é de que o ex-secretário de Obras Hudson
Braga recebeu propina da
Oriente Construção Civill
para beneficiá-la em obras
emergenciais durante o mandato do ex-governador.

Além de Cabral e Braga, serão ouvidos Wagner Jordão
Garcia, operador financeiro
do esquema, e os funcionários da Oriente Alex Sardinha
da Veiga e Geraldo Andre de
Miranda Santos.

Documentos apreeendidos com Sardinha, segundo o
MPF, demonstram a existência de uma suposta "taxa de
oxigênio".
A propina da Oriente teria
sido paga entre 2010 e 2014.

Crivella envia projeto à Câmara que Witzel anuncia programa de reurbanização da
garante adicionais para aposentados Rocinha, que prevê a realocação de 7 mil moradores
Foto: Divulgação

O prefeito Marcelo Crivella
assinou nesta segunda-feira
um projeto de lei complementar que preserva, para o funcionalismo municipal, o direito à
incorporação do pagamento de
cargo em comissão e funções
gratificadas. A proposta já está
sendo encaminhada para a Câmara dos Vereadores.
Como já havia sido informado, o governo quer manter os
adicionais nas aposentadorias
dos servidores. E a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
6, da Reforma da Previdência,
acaba com essa garantia. Assim,
essa proposta foi a solução encontrada pela prefeitura para
assegurar esse direitos.
O presidente da Câmara dos
Vereadores disse que, se isso
ocorrer, o município terá prejuízo
de R$ 12 milhões mensais, e esse

O governo quer manter os adicionais nas aposentadorias

desembolso não estava previsto.
Ele afirmou ainda que uma possível 'debandada' afetaria os serviços
públicos no município, já que esses funcionários ocupam funções
importantes e estratégicas.

O governador do estado
do Rio de Janeiro, Wilson
Witzel, anunciou, na manhã
desta terça-feira, o investimento de mais de R$ 1,5 bilhão na comunidade da Rocinha a partir do programa
Cidade Comunidade, que
começará a partir do próximo mês. Segundo ele, o projeto prevê a remoção de 7 mil
pessoas de áreas de risco.
"Vamos realocá-las ali mesmo na comunidade, formando um grande boulevard",
destacou Witzel.
O anúncio foi realizado
durante um discurso na apresentação do Congresso Mundial de Arquitetura, que acontecerá na capital fluminense
a partir do ano que vem.
Segundo o governador,
inicialmente a ação acontecerá nas comunidades da Ro-

cinha e do Vidigal, na Zona
Sul da capital fluminense,
mas deve se expandir também para o resto da cidade
e Baixada Fluminense. Uma
das comunidades citadas
pelo governador foi o Morro
do Tuiuti, em São Cristóvão.
"Temos mais de mil comunidades espalhadas pelo
estado do Rio de Janeiro sem
saneamento, sem ruas de
acesso, sem número nas casas, sem título de propriedade
e sem dignidade para aqueles
que moram", destacou.
O governador anunciou
ainda a criação do Instituto
Rio Metrópole, que reunirá o
poder estadual e os prefeitos
de 22 cidades da Região Metropolitana.
"Vai ter como foco a mobilidade urbana, uma vez que
temos que integrar a Super-

via, barcas, os BRTs hoje com
os transportes alternativos e
também com o transporte urbano", explicou.
De acordo com as regras do
instituto, os municípios não
poderiam licitar isoladamente linhas de ônibus sem que
elas estejam integradas em
uma grande malha da região.
Os profissionais que trabalharão no projeto, segundo o
governador, serão contratados
do mercado privado e terão
remuneração diferenciada.
"Hoje um secretário de
estado ganha R$13 mil líquido. É difícil conseguir um
secretário de estado para
trabalhar. É muito amor. O
governador do estado ganha
R$14 mil líquido. É se doar
muito pela cidadania. Esse é
o meu propósito", explicou
o governador.
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Quadra da Mocidade é
palco do “Ferrugem
em casa”

I

niciando o mês
de
setembro
com tudo, Ferrugem
anuncia mais uma
edição da festa
“Ferrugem em
casa”. No dia 1º
de setembro, domingo, o cantor recebe na quadra da escola
de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, o Príncipe do Pagode, Reinaldo.
O evento tem seu início
marcado para às 14h e promete uma grande roda de
samba com amigos, familiares e amantes do ritmo.

Mantendo o clima intimista e valorizando as raízes
do samba, os dois cantores
sobem ao palco juntos para
momentos com muita música, alegria e animação.
“Esse projeto é muito importante para mim. “Ferrugem em casa” chega a mais
uma edição e agora eu cantarei com meu padrinho, o
Reinaldo. Não vejo a hora!”,
conta Ferrugem.
A próxima edição do evento “Ferrugem em casa” já tem
data marcada e dessa vez com
ponte aérea. No dia 15 de setembro, a quadra da escola de

Evento acontece no próximo dia 1º, a partir das 14h

samba Rosas de Ouro, em São
Paulo, receberá Ferrugem e um
convidado especial para animar
o domingo na terra da garoa.

Shopping Grande Rio promove baile dançante
com o grupo “Os Devaneios”
O Shopping Grande Rio
promove, nesta quinta-feira,
uma noite dançante ao som do
grupo “Os Devaneios”. O Baile
Grande Rio faz parte do calendário fixo de eventos do Shopping, que acontece sempre
na última quinta-feira de cada
mês, na Praça de Alimentação
do empreendimento, das 17h
às 21h. A entrada é gratuita.
O grupo “Os Devaneios” embala, desde a década de 60, os
grandes bailes com muita música. Os músicos mantêm como
principal característica ritmos
dançantes como o samba e a
música americana. A banda foi
idealizada na Baixada Fluminense pelos irmãos Prazeres
(Jorge Francisco e Luiz Francisco) e foi responsável pelo
lançamento de vários músicos
de sucesso que hoje atuam no
mercado musical brasileiro.
Atualmente, a banda é
composta por Jorge dos Prazeres (teclado), Jorge Mar-

Foto: Divulgação

Baile Grande Rio acontece sempre na última quinta-feira de cada mês

ques (trompete/Diretor musical), Rafael Coxinha (sax),
Ricardo Moraes (bateria e vice-diretor musical), Amaury
de Almeida (baixo), Laerte de
Oliveira (guitarra), Léo Santiago (cantor) e Alice Brandão
(cantora). Outro ponto forte
do grupo é o estilo eclético,
que agrada públicos de todas
as idades. O conjunto “Os Devaneios” tem sede própria e é

considerado o Rei dos Bailes
no Rio de Janeiro. Este ano, a
banda comemora 50 anos.
Serviço:
Baile Grande Rio com o grupo “Os Devaneios”
Data: 29 de agosto (quinta-feira)
Horário: 17h às 21h
Local: Praça de Alimentação
Grátis

Serviço:
Ferrugem em Casa
Data: 1 de setembro (domingo)
Endereço: Quadra da Moci-

dade Independente de Padre
Miguel, End: Av. Brasil, 31146 Padre Miguel, Rio de Janeiro
Abertura dos portões: 14h.

Startup inova com novo portal que ajuda pessoas
Primeira fintech a usar atitudes positivas dos participantes
como forma de pagamento, SO+MA lança novo portal mais leve,
atrativo, de fácil navegação e que
ainda pode ajudar muitas pessoas por meio de ações sustentáveis. Além de interagir melhor
com o público, o site vai mostrar
dados positivos de impacto ambiental que cada indivíduo pode
realizar por meio da reciclagem.
A startup nasceu em 2015
com o objetivo de contribuir
para a redução da desigualdade e ampliar as oportunidades
aos cidadãos, ao mesmo tempo
que influencia as pessoas com
novas formas de pensar e agir.
“Transformamos as atitudes
de impacto positivo em pontos
que são trocados por cursos”,
comenta Claudia Pires, fundadora da startup SO+MA.
"Para participar dos benefícios, as pessoas levam seus
recicláveis para as Casas SO+MA. No local, a equipe pesa os
recicláveis levados, contabiliza
os pontos que são trocados por
cursos, exames, alimentação

básica, experiências, descontos
em supermercado entre outros",
explica Claudia.
Mudanças no site
Depois de uma grande análise, a equipe chegou à conclusão
de que era preciso inovar para
atender melhor às necessidades de quem acessa o programa
SO+MA Vantagens. “Por isso,
foram criadas funcionalidades
que dão destaque ao bem que os
participantes têm realizado pela
sociedade”, diz.
A partir de agora, o novo portal
possibilita ao participante acompanhar dados de impacto ambiental que ele causou por meio
da reciclagem e estipular sonhos
para alcançar com os pontos do
programa. “É uma forma de promover a gamificação do bem”.
"Por exemplo, caso um curso que deseja fazer exija 3.000
pontos, é só informar o sistema
sobre o objetivo e o participante
vai sendo avisado que está chegando na quantidade suficiente
de pontuação", exemplifica a
fundadora da startup.
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Vasco aguarda Atlético
MG para avançar em
empréstimo de Clayton

O

V a s c o
avançou
na negociação para
ter o atacante Clayton, mas
ainda há
obstáculos
a contornar. O clube aguarda
o aval do Atlético-MG, com
quem o jogador tem contrato,
para poder concluir a transação. Há detalhes a serem solucionados, como tempo de
contrato e divisão de salários
- a princípio, o Galo quer que
os cariocas assumam todos os
vencimentos do atleta.
A diretoria mineira está
em Bogotá, onde o Atlético
enfrenta o La Equidad nesta

terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Isso tem dificultado as conversas - o Vasco tem
pressa para definir a situação
e saber se poderá concluir ou
não a transação.
Uma resposta era aguardada
nesta segunda-feira, mas não
aconteceu. Clayton é visto pelo
Vasco como reposição para a
saída de Yan Sasse, que foi para
o futebol turco. Guilherme, do
Sport, era outra opção, mas perdeu força.
O Vasco também busca
um centroavante para fechar
o elenco. Entretanto, com a
iminente chegada de Clayton,
chegará ao limite de jogadores da Série A, o que limitará
ainda mais o mercado na procura por um camisa 9.

O Vasco avançou na negociação para ter o atacante Clayton

