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O Jornal Povo traz alguns
pais que contribuíram e
contribuem para a
formação de um país
melhor.

Fluminense
anuncia a
contratação
do atacante
Lucão
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turista chileno em
Copacabana é preso
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Jardim Guadalupe
terá show especial
de pagode retrô
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O atacante Lucão é o
novo reforço do Fluminense. O clube carioca
utilizou as redes sociais
para anunciar o atleta
para a torcida. Ele é mais
um reforço para o setor
ofensivo que chega no
segundo semestre. Antes
dele, o clube das Laranjeiras anunciou Wellington Nem e Nenê. Pág 8
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Previdência

INSS cria estratégia para agilizar
concessão de benefícios

O

INSS
começou na última
sexta-feira, 9
de agosto, a
trabalhar mecanismos para
tentar zerar a
fila de espera
por benefícios.
A Estratégia Nacional de Atendimento Tempestivo (ENAT), criada
a partir de uma resolução publicada no Diário Oficial da União
desta sexta-feira, determina que
unidades da Previdência Social e
a administração geral do instituto
comecem a investir em ações para
otimizar a gestão, aumentar a produtividade e a eficiência na análise dos pedidos e na conclusão dos
requerimentos de reconhecimento inicial de direitos.
A medida trata dos pedidos de
reconhecimento inicial de direitos e prevê que estes sejam concluídos em até 45 dias a partir da

entrada dos documentos pelos
beneficiários. Apenas casos que
tenham pendências de cumprimento de exigência por parte do
segurado requerente estariam
fora dessa exigência.
Diante da nova estratégia, tanto
a Administração Central do INSS,
quanto superintendências regionais, gerências e agências da Previdência Social serão obrigadas a
reforçar quadros técnicos, logísticos e humanos, para assegurar, de
forma permanente, o atendimento tempestivo aos segurados e beneficiários da Previdência Social.
Atualmente, o órgão tem milhões de pedidos aguardando
uma decisão. Com a definição da
celeridade da análise como regra
definitiva, serão definidas metas
de atendimento e monitoramento
da eficiência e produtividade dos
serviços prestados pelo instituto.
O presidente do INSS, Renato Vieira, chegou a sinalizar

A medida trata dos pedidos de reconhecimento inicial de direitos

que até a dinâmica de trabalho
poderia ser alterada para que os
servidores passassem a ser remunerados a partir de controle
de produtividade.
Pelo texto, o órgão também
ficará obrigado a divulgar aos servidores, às unidades, aos órgãos de

Controle externos e internos e à sociedade, periodicamente, os avanços obtidos com a implementação
da estratégia e adotar providências
necessárias para aumentar o volume de concessões automáticas de
benefícios, com controle e segurança desses benefícios.

Para estimular a implementação do programa, ainda serão mapeadas boas práticas nacionais e
internacionais e estimuladas medidas de gestão que contribuam
para o aumento da eficiência da
análise dos requerimentos de reconhecimento de direitos.
Foto: Divulgação

Motoristas de aplicativo poderão
se registrar no MEI
Com a publicação do documento, o Simples Nacional
passa a contar com a ocupação
de “motorista de aplicativo independente”. Assim como nas
demais categorias, os motoristas poderão se registrar como
MEI se receberem até R$ 81
mil por ano (cerca de R$ 6,7
mil por mês).
A formalização custa R$
54,90 por mês, valor do ramo
de serviços, em que os motoristas de aplicativo se encaixam. Os profissionais também
precisam realizar anualmente
uma declaração do Simples
Nacional e emitir notas fiscais para pessoas jurídicas (no

caso, Uber e 99, por exemplo).
Por outro lado, os motoristas têm direito à aposentadoria por idade se contribuírem,
no mínimo, por 15 anos como
MEI. A quantia mínima a ser
recebida é o salário mínimo,
mas o valor pode aumentar
caso o pagamento mensal
também seja maior.
Os profissionais inscritos
como MEI também têm benefícios como aposentadoria por
invalidez, salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte
para seus dependentes.
O governo discutia desde
maio a adoção de uma medida

A formalização custa R$ 54,90 por mês, valor do ramo de serviços

para a formalização dos motoristas. À época, a Casa Civil
cogitou estabelecer a possibi-

lidade de empresas firmarem
acordos com a Previdência
Social para garantir que os

profissionais estavam contribuindo, o que não foi especificado na resolução.
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Detran Seguro: Má conservação

e falta de licenciamento são
os principais problemas
identificados pela operação

A

Operação
Detran Seguro completou quatro meses
e divulgou
um balanço de suas
ações no período. De acordo
com o levantamento, o mau
estado de conservação dos
veículos e a falta de licenciamento foram as infrações
mais comuns identificadas
pela operação.
Entre 8 de abril e 7 de
agosto, 13.194 veículos foram
abordados pelo Detran em
471 ações de fiscalização. Ao
todo, 5.602 autos de infração
foram aplicados no período e
29,33% deles eram referentes
ao mau estado de conservação de carros. Outros 27,37%

estavam ligados à falta de licenciamento.
Motoristas sem habilitação
(7,33%), veículos com lacre
violado ou falsificado (5,7%)
e condutores com carteira
vencida há mais de 30 dias
(4,74%) foram outros problemas identificados.
Operação avalia sete itens
Nos moldes da Operação Lei
Seca, a Detran Seguro fiscaliza
sete itens obrigatórios nos veículos. São eles: pneus, lataria,
vidros, placas de identificação,
farol, comandos de seta e aferição de gases poluentes.
Caso apresente irregularidade, o veículo é autorizado a seguir viagem com um prazo de
sete dias úteis para resolver as
pendências. Depois disso, caso
não resolva os problemas iden-

Primeira Operação Detran Seguro, realizada no Aterro do Flamengo no último dia 8 de abril

tificados, o motorista fica sujeito a ter o carro rebocado se
o veículo for parado em blitz.
De acordo com o Detran,
três ações tem sido realizadas

Fiocruz: 7,7% dos brasileiros usaram
maconha pelo menos uma vez

Foto: Divulgação

A maconha é a substância ilícita mais consumida no
Brasil, segundo a pesquisa.
Dados do 3º Levantamento Nacional sobre o Uso de
Drogas pela População Brasileira, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
apontam que 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram maconha ao menos uma
vez na vida. A segunda droga
com maior consumo no país é
a cocaína em pó (3,1%).
O levantamento que ouviu
cerca de 17 mil pessoas com
idades entre 12 e 65 anos, em
todo o Brasil, entre maio e
outubro de 2015, é apontado
como um dos mais completos por sua abrangência. Pesquisadores também destacaram números preocupantes
relacionados ao uso do crack.
Aproximadamente 1,4 milhão de pessoas entrevistadas

O uso da maconha tem se tornado comum no Brasil

relataram ter feito uso de crack
e similares alguma vez na vida,
o que corresponde a 0,9% da
população da pesquisa. Neste
aspecto, o levantamento destaca um diferencial pronunciado entre homens (1,4%) e
mulheres (0,4%). Nos 12 meses
anteriores ao levantamento, o
uso dessa droga foi reportado
por 0,3% da população.

Pesquisadores
explicam
que estes resultados devem
ser observados com cautela,
uma vez que o inquérito domiciliar não é capaz de captar
as pessoas que são usuárias
e não se encontram regularmente domiciliadas ou estão
em situações especiais, vivendo em abrigos ou em presídios, por exemplo.

de segunda a domingo no período do dia, sendo duas na capital e uma no interior. Angra
dos Reis, Barra Mansa, Duque
de Caxias, Itaguaí, Nova Fri-

burgo, Paraty, Petrópolis, Rio
Bonito São Pedro da Aldeia e
Volta Redonda são algumas
das localidades que já receberam a operação.

Antas Jorge e Magali, nascidas no RioZoo,
são reintroduzidas em reserva ecológica

O casal de antas Jorge e
Magali, que nasceram dentro do Jardim Zoológico do
Rio de Janeiro (RioZoo),
em São Cristóvão, na Zona
Norte da cidade, foram reintroduzidas na na natureza,
nesta quinta-feira. Elas estão na Reserva Ecológica de
Guapiaçu, em Cachoeiras de
Macacu, na Região Metropolitana do estado, numa área
de proteção ambiental de
6,6 mil hectares.
Maior mamífero terrestre
do Brasil, a espécie foi considerada extinta na natureza
no Rio. Para tentar mudar
esse quadro, o projeto Refauna, apoiado pela Prefeitura
do Rio, as está reintroduzindo na Mata Atlântica. Além
de Jorge e Magali, já foram
soltos no local Flora, Júpiter,
Eva, Valente e Floquinho.
Na semana que vem, duas

Foto: Paulo Sérgio / Prefeitura do Rio

O casal de antas Jorge e Magali

antas que vivem em Sorocaba, São Paulo, serão soltas na
mata. Em seguida, será a vez
de Aluísio, irmão de Jorge e
Magali que ainda vive no Zoológico do Rio.
"A reintrodução na natureza de um animal ameaçado
de extinção é um momento muito importante para o
meio ambiente e para a sociedade. E o zoológico cumpre
um importante papel nesse
processo. A soltura dessas antas é um momento histórico",
disse Suzane Rizzo, presidente da Fundação RioZoo.
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Polo Gastronômico de
Mesquita completa 1 ano

A

Vila Emil
entrará em
festa neste fim de
semana. É
que o Polo
Gastronômico
do
bairro comemorará um ano de funcionamento. Para garantir
que a população faça parte
desse marco histórico, uma
programação especial foi
montada pela Associação
Comercial do Polo Gastronômico da Vila Emil e pela
Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo de Mesquita.
O polo já funciona como
forma de entretenimento
para muitos mesquitenses.
Neste final de semana, porém, receberá shows durante todos os dias de festa.
É inegável a importân-

cia do Polo Gastronômico da
Vila Emil para Mesquita. Sua
instalação contribuiu para o
processo de legalização de
todos os comerciantes da
região. Além disso, o atendimento melhorou e, com
isso, os mesquitenses são
constantemente estimulados a retornarem ao espaço.
Na área, funcionam hamburguerias, padarias, barracas
de pipoca e de doces, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e outros comércios do
gênero alimentício.
“Para um município como
Mesquita, que está revolucionando sua realidade comercial, lugares como este
são fundamentais. A existência desse polo fortalece
a economia local, garantindo inclusive mais empregos
para a região”, declara Kleber Rodrigues, subsecretário municipal de Cultura,

Programação especial desta sexta-feira contou com hits da década de 90 e mesa de café da manhã

Esporte, Lazer e Turismo
de Mesquita.
A prefeitura já estuda a
criação de um novo polo na
cidade. A ideia é gerar competição, melhorar a qualida-

de de serviços e movimentar
a economia da cidade. Além
disso, essa movimentação
garantirá também mais opções de lazer no município.
Ve j a a p r o g ra m a ç ã o d e

Unicef concede prêmio de reconhecimento público a
projeto que combate evasão escolar em Belford Roxo

A Prefeitura de Belford
Roxo recebeu, na Câmara de
Vereadores, um prêmio de reconhecimento público do Programa Busca Ativa, que tem
como um dos objetivos evitar
a evasão escolar. O município
conseguiu inserir 1.530 alunos no Programa. A honraria
foi concedida pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(Unicef). Belford Roxo hoje
tem cerca de 42 mil alunos.
O programa Busca Ativa Escolar é uma plataforma gratuita para ajudar os municípios a
combater a exclusão escolar,
desenvolvida pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(Unicef) em parceria com a
União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime) e o Colegiado Nacional
de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).
O secretário municipal de
Educação, Denis Macedo,
fez um rápido balanço, destacando que, em janeiro de

2017, quando assumiu a pasta,
a educação agonizava, sendo
reprovada em todos os quesitos. “Arregaçamos as mangas
e, com determinação, estamos
escrevendo um novo capítulo
na Educação de Belford Roxo.
Já distribuímos kits escolares,
compramos novas mobílias e
começamos a reequipar todas as unidades. O Busca Ativa veio coroar este regate da
Educação comandado pelo
prefeito Waguinho (Wagner
dos Santos Carneiro)”, finalizou Denis Macedo, destacando que o Busca Ativa Escolar
teve início em Belford Roxo
em agosto do ano passado.
Integrantes da Associação
Cidade-Escola Aprendiz, Roberta Castro e Bianca Polotto,
que prestam assessoria para a
Unicef, destacaram que o programa Busca Ativa visa identificar crianças que estão fora das
escolas. “O reconhecimento de
Belford Roxo é porque o município ter inserido 20% (1.530

crianças e jovens) na plataforma do Busca Ativa”, destacou
Roberta Castro. “Hoje estamos
finalizando a assessoria, mas
a plataforma continua ativa.
São 26 municípios no Rio que
estão atuando com o programa. A plataforma é importante
também, pois gera dados que
influenciam na criação de políticas públicas”, completou
Bianca Polotto.
O coordenador do Programa
Busca Ativa Escolar da Secretaria Municipal de Educação,
Wagner Devens, destacou que
a iniciativa é uma parceria entre diversos órgãos. Ele enfatizou que, com o programa, o
rendimento aumentou nas salas de aula. “Nossa expectativa
é grande para o próximo Ideb
(Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica). Foi um grande desafio, pois estamos interligando outros setores. Porém,
o foco é a criança, o jovem. Vamos continua trabalhando em
conjunto com o comitê gestor

a n ive r s á r i o :
10 de agosto (sábado):
·18h – Léo Aguiar e Banda
Flores de Aço
11 de agosto (domingo):
·18h – Banda Omega DC
Foto: Divulgação

O programa Busca Ativa Escolar é uma plataforma gratuita

para melhorarmos ainda mais
o rendimento”, avaliou.
Participaram também do
evento os secretários Flávio
Vieira (Saúde), João Sant’Anna
Junior (Segurança Pública e Mobilidade Urbana) e Marcio Arteiro (Ciências e Tecnologia, entre
outros representantes do poder
público e da sociedade civil.
O que é o programa
O Programa Busca Ativa Escolar reúne representantes de
diferentes áreas – Educação,
Saúde, Assistência Social, Planejamento – dentro de uma mesma plataforma. Cada pessoa ou

grupo tem um papel específico,
que vai desde a identificação
de uma criança ou adolescente
fora da escola até a tomada das
providências necessárias para a
matrícula e a permanência do
aluno na escola. Todo o processo é feito pela internet e a
ferramenta pode ser acessada
em qualquer dispositivo como
computadores de mesa, computadores portáteis, tablets,
celulares (SMS) ou celulares
(smartphones). Há também
formulários impressos para
agentes comunitários e técnicos verificadores que não têm
acesso a dispositivos móveis.
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Dia dos Pais

Verdadeiros
heróis

C

hega
agosto e não tem
como esquecer. Os anúncios pipocam
em jornais,
revistas, internet, televisão e pontos
de ônibus. O segundo domingo
vai fechar e aí é hora de dar um
presente ao pai — e reservar o dia
para aquele almoço em família.
O “Dia dos Pais” é uma data comemorativa festejada em todo o
mundo. O intuito é homenagear
todos os pais, homens carinhosos, amorosos, guerreiros, protetores e trabalhadores.
No Brasil, o "Dia dos Pais" é comemorado no segundo domingo
de agosto, sendo portanto, uma
data variável.
Inicialmente, a data era comemorada em 16 de agosto, dia
de São Joaquim, pai da Virgem
Maria e avô de Jesus. No país,
a comemoração foi celebrada
pela primeira vez no dia 16 de
agosto de 1953.
Durante esse dia, acontecem diversos tipos de celebrações, apresentações, almoços
familiares, troca de presentes
por todo o país.

Origem do Dia dos Pais
Há relatos que apontam para
festejos em torno da figura do pai
na Antiguidade. Reza a lenda que
na Babilônia, cerca de 4 mil anos
atrás, um jovem chamado Elmesu,
esculpiu em argila, uma mensagem para seu pai, desejando-lhe
votos de saúde e felicidade.
Mais recentemente, em
1909, a data surgiu nos Estados
Unidos, idealizada por Sonora
Louise Smart (1882-1978). Sua
ideia era fazer uma homenagem ao seu pai, William Jackson Smart (1842-1919), guerreiro e veterano na guerra civil,
que criou seis filhos depois de
sua esposa morrer no parto.

O Dia dos Pais (Father's Day) foi
oficializada nos Estados Unidos
pelo presidente Richard Nixon
(1913-1994), em 1972. Entretanto,
foi comemorada pela primeira
vez no país em 19 de junho de
1910, dia referente à data de nascimento do pai de Sonora Louise.
Atualmente, a data é festejada
no terceiro domingo de junho
em diversos países do mundo:
Inglaterra, Canadá, França, países
Baixos, Macau, Malásia, África do
Sul, Argentina, Peru, México, Chile, Equador, Índia, dentre outros.
Em diversos países do mundo, outras datas foram eleitas
para a comemoração:
19 de março - Em Portugal, Angola, Bolívia e Itália.
Primeiro domingo de setembro - Na Austrália e na Nova Zelândia.
23 de fevereiro - Na Rússia.
21 de junho - Na Grécia e na
Noruega.
Segundo domingo de novembro - Na Suécia, Finlândia
e Estônia.

Homenagens
E nesta data tão especial, não
poderíamos deixar de homenagear
figuras importantes e grandes pais.
Marcelo Crivella
O prefeito Marcelo Crivella. Marcelo Bezerra Crivella é filho único
de Mucio e Eris Crivella. Nasceu
em nove de outubro de 1957 no Rio
de Janeiro. Aos 14 anos, começou a
trabalhar como auxiliar de escritório, e um ano depois conheceu sua
esposa, Sylvia. Juntos desde então,
tiveram três filhos Rachel Crivella,
Deborah Crivella Lopes e Marcelo
Hodge Crivella, além de dois netos.
Oscar Niemeyer
Oscar Niemeyer (1907-2012) foi
um arquiteto brasileiro, responsável pelo planejamento arquitetônico de vários edifícios públicos
de Brasília, a capital do Brasil. É um
dos maiores representantes da ar-

quitetura moderna mundial, com
mais de 600 obras pelo mundo.
Em 1928 casou-se com Anita
Baldo, filha de imigrantes italianos, com quem teve uma filha,
Anna Maria Niemeyer.
Paulo Coelho
Paulo Coelho nasceu no Rio de
Janeiro, Brasil, em 1947, no seio de
uma família de classe média, filho
de Pedro, engenheiro, e de Lígia,
dona de casa de fortes crenças católicas. Aos sete anos ingressou
no colégio jesuíta de Santo Inácio,
no Rio de Janeiro, experiência
que despertou nele um ódio pela
prática religiosa dogmática e obrigatória. Embora não suportasse
rezar nem ir à missa, foi nos corredores do colégio que descobriu a
sua vocação de escritor. Ganha o
seu primeiro prêmio literário num
concurso de poesia da escola.
Antes de dedicar-se inteiramente à literatura, trabalhou com
diretor e autor de teatro, jornalista
e compositor. Escreveu letras de
música para alguns dos nomes
mais famosos da musica brasileira,
como Elis Regina e Rita Lee. Seu
trabalho mais conhecido, porém,
foram as parcerias musicais com
Raul Seixas, que resultou em sucessos como “Eu nasci há dez mil

anos atrás”, “Gita”, “Al Capone”, entre outras 60 composições com o
grande mito do rock no Brasil.
Ricardo Boechat
O jornalista Ricardo Boechat
deixou um grande legado na
profissão. Boechat morreu num
acidente de helicóptero enquanto voltava de uma palestra em
fevereiro e deixou seis filhos,
que o reconheciam como um
grande exemplo de pessoa e referência para a vida: Valentina,
Catarina (de seu casamento com
Veruska Seibel), Bia, Rafael, Paula e Patrícia (de seu casamento
com Claudia Costa de Andrade).
Romero Brito
Considerado um dos artistas
mais prestigiados pelas celebridades americanas, já pintou
quadros para personalidades
como Michael Jackson, Madonna e Arnold Schwarzenegger.
Também produziu telas para
nomes como Dilma Rousseff,
Bill Clinton e o casal real príncipe William e Kate Middleton, e a
convite do príncipe Charles jantou no Palácio de Buckingham.
É pai de Brendan Britto.
Esses pais contribuíram e contribuem para um país melhor.
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Suspeito de esfaquear
turista chileno em
Copacabana é preso

P

Policiais da
Delegacia
Especial
de Apoio
ao Turismo (Deat)
prenderam,
na
manhã desta sexta-feira,
Pedro Henrique da Silva
Miranda dos Santos, de 22
anos, suspeito da esfaquear um turista chileno após
tentar roubá-lo. O crime
ocorreu na noite de 1º
agosto, em Copacabana,
Zona Sul do Rio.
Pedro Henrique foi capturado enquanto dormia,
em São João de Meriti, na
Baixada Fluminense. Ele
não reagiu à prisão, segundo o G1. Ele fingiu que era
camelô para se aproximar
de Andres Ignacio Mo-

rales e anunciar o assalto.
A polícia já tinha a carteira
de identidade de Pedro, que
deixara cair durante outro
crime em Copacabana. Morales não registrou o assalto. Ele reconheceu Pedro.
O chileno estava caminhando com a namorada
por volta das 22h, e foi abordado por Pedro Henrique ao
entrar na Rua Paula Freitas.
Ele disse ao assaltante que
não queria comprar nada e
tentou ir embora, mas foi
esfaqueado. Mesmo ferido,
conseguiu correr e não teve
nada roubado.
Morales foi atendido na
Unidade de Pronto-Atendimento ( UPA) de Copacabana e depois transferido para o Hospital Miguel
Couto. Ele teve ferimentos
superficiais.

Pedro Henrique foi capturado enquanto dormia em São João de Meriti

Sem uma perna, morador de rua que matou Agente penitenciário é flagrado ao tentar
entrar em presídio com carne que
dois homens na Lagoa é levado à prisão
Autor de um crime brutal na Lagoa, no fim do mês
passado, quando duas pessoas foram esfaqueadas e
mortas, o morador de rua
Plácido Corrêa Moura, de
44 anos, recebeu alta nesta
quarta-feira do Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, onde estava desde o dia
do fato, e foi encaminhado à
Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na
Zona Norte do Rio. Um fato
chamou atenção durante a
saída do esfaqueador da unidade de saúde: com os tiros
que recebeu da polícia, ele
acabou perdendo uma das
pernas, e, na outra, precisou
colocar pinos.
Na ocasião, no dia 28 de
julho, Plácido estava cercado por policiais militares e
homens do Corpo de Bombeiros — que prestavam
socorro. Após matar João

Feliz de Caravalho Napoli, de
35 anos, que havia acabado
de parar o carro num sinal, a
sangue frio, e sem qualquer
motivo aparente, ele resolveu dar as facadas na segunda vítima, o personal trainer
Marcelo Henrique Corrêa
Reis, de 39 anos, que também
morreu com os golpes de faca.
Ele passava pelo local e tinha
parado para prestar socorro a
João. Os PMs, então, dispararam contra o morador de rua,
atingindo-o nas duas pernas
e de raspão na cabeça. Outras
três pessoas — dois PMs e um
bombeiro — também foram
baleadas na ação, mas não se
feriram gravemente. A Secretaria de Estado de Polícia Militar abriu uma sindicância e
investiga se houve equívoco
na abordagem dos PMs.
“Caubói”, como Plácido
também é conhecido nas ruas,
possui histórico de distúrbios

seria vendida a milicianos

e, de acordo com outras pessoas em situação de rua, que
o conheciam de longa data,
havia sido expulso há cerca
de um ano da área do viaduto Saint Hilaire, onde tudo
aconteceu, exatamente por
conta de sua conduta.
Plácido está preso preventivamente, e, por ter ficado internado até esta quarta, ainda não
passou por uma audiência de
custódia, quando a Justiça decidirá se ele permanecerá preso
de forma definitiva ou não.

Foto: Divulgação

O material, destacou a Seap, seria comercializado com milicianos

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) abriu
uma sindicância para apurar o
caso de um agente penitenciário
que tentou entrar no Complexo
de Gericinó, na Zona Oeste do
Rio, com alimentos.
Segundo o órgão, ele foi flagrado no momento em que
tentava acessar o Instituto Penal Plácido de Sá, carregando
carnes especiais. O material,
destacou a Seap, seria comercializado com milicianos que
cumprem penas na unidade.

A ação desta quinta-feira integra uma operação da Seap, batizada de "Iscariotes" — o objetivo
é coibir a "entrada de materiais ilícitos com servidores de unidades
prisionais. Além de carnes, segundo imagem divulgada pelo órgão,
havia doces.
Conforme consta do comunicado, esta operação já "flagrou 12
inspetores penitenciários tentando entrar com objetos ilícitos nas
cadeias. Os casos estão sendo apurados pela Corregedoria e podem
ter pena máxima de demissão."
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Foto: Divulgação

D

ia dos Pais
no Shopping
Jardim Guadalupe
será
embalado pelo
pagode retrô.
Os fãs do gênero poderão
curtir, no domingo, a partir das
17h, show especial com os grupos Alô Som, Nascente e Balacobaco, no Pátio Guadalupe,
área externa de gastronomia e
lazer do empreendimento. A
entrada é gratuita.
“Esse estilo musical agrada
diversas gerações. Nosso objetivo é oferecer uma atração que
reúna as famílias da região através de um show animado e que
relembrará grandes clássicos do
pagode”, conta Marcelo Lacerda,

coordenador de Marketing do
empreendimento.
O Alô Som é um grupo de
samba e pagode formado pelos
músicos Bigode, Fernando, Leandro, Karburynha e Henrique.
O grupo teve seu auge no final
da década de 90 no Rio de Janeiro e coleciona sucessos como
'Amor Maior', 'Instinto Natural',
'Supera', 'Meu Amor Maior',
'Que Situação' e 'Melhor Amiga
da Minha Namorada'.
Salles (cavaquinho), Leco
(vocal), Celinho (repique), JJ
(tantã), Sérgio Branco (pandeiro) e Ilsinho (bateria) formam
o conjunto de pagode carioca
grupo Nascente. Músicos com
experiência na noite do Rio de
Janeiro, o Nascente se espelha
em bandas como Revelação e

Foto: Faby Antunes

Dia dos Pais no Shopping
Jardim Guadalupe terá show
especial de pagode retrô

Grupos Alô Som, Nascente e Balacobaco comandam o evento

Pique Novo para atingir a audiência das capitais. No repertório, o público poderá conferir
sucessos como ‘Você sabe que
eu te amo’, ‘Tá virando costume’ e ‘SOS paixão’.
O grupo Balacobaco foi criado
a partir da ideia de alguns músicos do grupo, que, acostumados
a tocar com artistas consagrados

Maracanã abre os portões para segunda edição
do Nação Rubro-Negra em Movimento

Foto: Divulgação

Palco de grandes conquistas do
Flamengo, o Maracanã se tornou,
oficialmente, a casa do Mais Querido
em 2019. E após registrar recordes
de público nos jogos da temporada
atual do futebol profissional, chegou
a hora de receber os torcedores no estádio para um evento diferente, para
toda a família.
O Nação Rubro-Negra em Movimento está de volta, em sua segunda edição. Depois do sucesso em
2018, com mais de 10 mil pessoas,
a corrida foi remodelada, ampliada
e se tornou uma experiência com
muito mais entretenimento para
todos os presentes. No dia 21 de setembro, das 14h às 23h, o Maracanã
abrirá os portões para uma nova
NRMOV. A grande novidade desta
edição é que a corrida de 5km será
noturna, mudando completamente
a experiência e ficando ainda mais
bonita para quem disputa. A realização deste evento é feita pela X3M
Sports Business, em parceria com o
Clube de Regatas do Flamengo.
Não será somente uma corrida:
o Maracanã vai se transformar no
Parque do Urubu, um centro de

Os artistas se apresentam em mais uma edição do projeto 'Sou Feliz Assim'

eventos para toda a família. Para
divertir a Nação, a lista de atrações
também é enorme e vai marcar
uma noite de celebração da paixão pelo Mengão. Após a corrida,
o músico Diogo Nogueira vai agitar os presentes com um show exclusivo. A participação do artista
foi um pedido dos torcedores, e a
organização atendeu. Agora é só
curtir o som com os amigos.
Serviço:
Nação Rubro-Negra em Movimento
2019 - RJ
Data: 21 de setembro de 2019
Local: Estádio Mário Filho, Maracanã
14h - abertura dos portões e início

das atividades livres
15h - largada da corrida infantil
16h - roda de samba
17h - largada da caminhada 3km
19h - largada da corrida noturna
5km
20h - Show do Diogo Nogueira
23h - encerramento
Preço: a partir de R$ 119 (corrida
adulto, caminhada ou corrida kids)
e R$ 57,50 (acesso apenas ao Parque do Urubu)
Retirada de kits: 19 a 21/09
Local e horário de retirada de kits: a
definir
Mais informações em: www.nrmovimento.com.br

como Arlindo Cruz e Dudu Nobre
e em famosas rodas de samba nas
noites cariocas, tiveram a ideia de
se unirem e criaram um grupo
diferente e contagiante, aliando o
samba e o partido alto ao sambalanço e à MPB.
Serviço:
Dia dos Pais no Shopping Jar-

dim Guadalupe terá show especial de pagode retrô
Data: 11 de agosto (domingo)
Horário: 17h
Local: Pátio Guadalupe
Entrada Gratuita
O Shopping Jardim Guadalupe
fica na Av. Brasil, 22.155 - Guadalupe, Rio de Janeiro.
Telefone: (21) 3512-9100

MetrôRio recebe exposição sobre animais
Foto: Divulgação
da fauna brasileira
O MetrôRio, empresa do grupo Invepar, promove, na estação Central, a exposição
"Bichos do Brasil em movimento", da artista plástica
Walkiria Barone. Por meio de
pinturas sobre PVC transparente, o projeto enfatiza de
forma alegre e colorida a preservação das espécies.
A exposição conta com 11 obras
que retratam animais da fauna
brasileira, como tamanduá-bandeira, bicho-preguiça, lobo-guará, onça-pintada e capivara, entre outros. O objetivo
das pinturas é chamar a atenção, através da arte, para a extinção destes animais.
Durante o lançamento, Walkiria
Barone fará uma apresentação
artística, pintando uma obra
no próprio local, a partir das
14h. As obras podem ser vistas
até o dia 9 de setembro. A mostra, que tem apoio do Instituto
Invepar, é gratuita e já passou

As pinturas da mostra "Bichos do Brasil"

pelo metrô de São Paulo e de
Nova York.
Serviço:
Exposição Bichos do Brasil
Local: Estação Central do MetrôRio
Data: 06 de agosto a 09 de setembro
Horário: Segunda a sábado
das 5h à 0h e aos domingos
das 7h às 23h
Entrada franca
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Diretoria do Fluminense
oficializa a contratação de
atacante Lucão até 2020

O

Fluminense tem mais
uma reforço para a
sequência
da
temporada de
2019. Nesta
sexta-feira, através
das redes sociais e do site
oficial, a diretoria do clube
tricolor anunciou a contratação do atacante Lucão, que
estava no futebol árabe, até
o final do ano que vem. Neste segundo semestre, ele é
a terceira aquisição depois
das chegadas de Wellington
Nem e Nenê.
“Um sonho que está se
tornando realidade. Desde
pequeno a gente vê grandes

jogos pela televisão e para
mim, estar aqui, é fantástico.
Não tenho nem palavras para
poder descrever. É um sonho
de garoto jogar em um time
com uma camisa que tem tanto peso. Só posso agradecer
a Deus por ter recebido essa
oportunidade e trabalhar muito para retribuir”, celebrou o
atleta de 27 anos.
O atacante se destacou por
Criciúma e Goiás nas últimas
duas temporadas, respectivamente. Na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, Lucão foi o vice-artilheiro
marcando 16 vezes pelo clube
goiano. Seus outros clubes na
carreira foram Shonan Bellmare (Japão), Portimonense (Portugal), Sergipe, Mogi Mirim-SP, Caxias-RS, Resende-RJ,

O atacante se destacou por Criciúma e Goiás nas últimas duas temporadas

São Bento, Luverdense, FC
Zimbru (Moldávia), Cruzeiro-RS, América-RN e Kuwait SC
(Kuwait).
Além de Lucão, Wellington Nem e Nenê, a gestão
do presidente Mario Bitten-

court, que assumiu o comando do Fluminense em
junho passado, contratou o
goleiro Muriel para o restante da temporada, na qual o
time disputa o Brasileirão e a
Copa Sul-Americana.

O próximo compromisso
da equipe será neste sábado contra o Atlético-MG, às
19 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 14.ª rodada do
Brasileirão.

