
 O governador Wil-
son Witzel quer 
que usuários de 
drogas como ma-
conha e cocaína 
identificados pela 
polícia sejam con-
denados a catar 
lixo na praia.
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Guarda Municipal do 
Rio vai fiscalizar empresas 
e usuários de patinetes

 Flamengo prepara 
investida milionária 
por Balotelli
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 O preso Clauvino da Silva, de 42 anos, foi encontrado morto na cela que ocupava em Bangu 1, na manhã de ontem. De acordo com informações da Seap, a suspeita é 
de que o traficante tenha se enforcado com um lençol. O traficante estava em isolamento após tentar fugir vestido de mulher no último sábado.

 Doadores de sangue 
vão ganhar passagens 
de ida e volta 

Metrô no Rio
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Preso que tentou fugir de presídio 
vestido de mulher é encontrado morto 
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 Bolsonaro: “Entregarei 
o Brasil muito melhor 
do que encontrei”

Governo

p r e s i d e n t e 
Jair Bolsona-
ro (PSL) dis-
se nesta ter-
ça-feira, em 
evento num 
centro de ex-
posições na 
Zona Sul de 

São Paulo, que vai entregar 
um Brasil "muito melhor" em 
"2022 ou 2026".

O presidente, que duran-
te a campanha disse que iria 
acabar com a reeleição, mu-
dou o discurso em junho, 
quando admitiu disputar 
um novo mandato. E, em um 
evento em Goiás no final de 
julho, cogitou estar no cargo 
em "2024, 2025".

"Temos tudo para ser uma 
grande nação. Tenho certeza 
que em 2022, ou 26, entrega-
rei o Brasil, dada a confiança 
que eu tenho de grande parte 

da população, muito melhor 
do que encontrei", afirmou 
em discurso na abertura do 
29º Congresso ExpoFena-
brave, no Transamerica Expo 
Center, nesta terça.

Filho na embaixada
O presidente voltou a de-

fender que Eduardo Bolso-
naro, seu filho, seja nomea-
do embaixador do Brasil nos 
Estados Unidos. "Essas críti-
cas não procedem. Até dis-
se ontem: estão zombando 
de mim. Se não for ele, que 
é meu filho, vai ser filho de 
alguém. Todo mundo é filho 
de alguém. Até filho da im-
prensa a gente é de vez em 
quando", disse.

"Ontem a imprensa pergun-
tou para mim se o meu filho 
teria coragem de dizer 'não' 
caso fosse embaixador nos Es-
tados Unidos. Eu falei: pior são 

O
O presidente voltou a defender que Eduardo Bolsonaro, seu filho, seja nomeado embaixador do Brasil nos Estados Unidos

“Witzel é candidato em 2022”, disse Fontenelle após a resposta de Witzel.

os governos anteriores, que di-
ziam sim à Venezuela e Cuba 
o tempo todo", afirmou. "Eu 
disse para a imprensa também 
que, além de fritar hambúrguer, 
meu filho também entregou 
pizza nos EUA. E esteve lá por 
seis meses porque pediu para 
mim para ir pra lá, para aperfei-
çoar o inglês."

 Ele disse, ainda, que o fi-
lho tem a simpatia da famí-
lia do presidente americano, 
Donald Trump. "Fala inglês, 
espanhol, é advogado. Ape-
sar de eu ser contra o exa-
me da Ordem [dos Advoga-
dos do Brasil], desculpe, ele 
passou no exame. Passou 
no concurso da PF. Está no 

segundo mandato de depu-
tado federal, goza de viabi-
lidade e simpatia da família 
de Trump. Alguém tem me-
lhor do que isso como cartão 
de visita pra nós?"

O nome de Eduardo Bol-
sonaro precisa passar por 
aprovação prévia no Senado 
Federal.

 O governador do Rio de Janei-
ro, Wilson Witzel, disse ao canal 
de entrevistas Na Lata, apresen-
tado por Antonia Fontenelle, que 
seu desejo é ser presidente da Re-
pública, “de preferência suceden-
do o presidente Bolsonaro”. De 
início, o governador, desconfor-
tável, evitou responder qual seria 
o seu desejo, mas acabou confir-
mando para a apresentadora que 
deseja se candidatar ao cargo má-
ximo do Executivo.

“Witzel é candidato em 2022”, 
disse Fontenelle após a resposta 

de Witzel. O governador, no entan-
to, evitou comentar se será candi-
dato de fato nas próximas eleições 
majoritárias, afirmando que “es-
tará em parceria com Bolsonaro, 
estaremos juntos”.

Wilson Witzel é mais um go-
vernador brasileiro com manda-
to a sondar suas possibilidades 
para o Planalto. O governador do 
Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), 
vem sendo apontado por diver-
sos setores da esquerda como 
candidato natural da oposição 
no pleito de 2022.

Governador Witzel diz que seu 
desejo é suceder Bolsonaro

 Foto: Divulgação
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m mês de-
pois das 
novas regras 
para os pa-
tinetes elé-
tricos com-
partilhados 
e n t r a r e m 

em vigor, a Prefeitura do Rio 
publicou um decreto que de-
fine quem vai fiscalizar em-
presas e usuários. A Guarda 
Municipal vai apreender os 
patinetes não cadastrados 
pelas empresas e também os 
usados por quem não respei-
tar a legislação.

A regulamentação foi pu-
blicada no Diário Oficial de se-
gunda-feira. Mas a fiscalização 
ainda não começou.

A Subsecretaria do Patri-
mônio Imobiliário vai aplicar 
multa de R$ 20 mil às empre-
sas que descumprirem algu-
mas exigências da prefeitura.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDecreto 

U
-Fazer campanha de campa-

nhas de prevenção de acidentes
-Oferecer manual de condu-

ção defensiva
-Informar ao poder público 

sobre qualquer acidente envol-
vendo patinetes

A Secretaria Municipal de 
Transportes vai multar as 
empresas em R$ 1 mil caso 
elas descumpram algumas 
medidas, como deixar de re-
colher os patinetes estacio-
nados irregularmente em até 
três horas ou não informar a 
localização dos patinetes por 
meio do aplicativo.

Já os usuários que quise-
rem fazer uso dos patinetes 
como uma nova modalidade de 
transporte podem circular nas 
ciclovias, ciclofaixas e faixas 
compartilhadas, observados a 
sinalização adequada.

Os limites de velocidade para 
o patinete em cada situação: 

20km/h, quando a velocida-
de na via for de até 40km/h, e 
6km/h, em vias fechadas para 
lazer. Um estudo mostra que 
a maior parte dos acidentes 
ocorre nas primeiras nove via-
gens de patinete.

 O s  u s u á r i o s  d e ve m  a i n -
d a  u s a r  c a p a c e te  e  t a m -
b é m  s e g u i r  a l g u m a s  re -
g ra s ,  c o m o :

-Ser maior de 18 anos
-É proibido o transporte de 

animais e cargas

-É proibido andar em dupla 
ou em trio no mesmo patinete

-É proibida a circulação nas 
calçadas

-É proibido circular nas vias 
exclusivas do VLT (Veículo 
Leve sobre Trilhos)

 Quem decidir doar sangue na 
próxima quinta-feira e sexta-fei-
ra (dias 8 e 9) no HemoRio será 
recompensado: uma parceria 
com o MetrôRio dará passagens 
de ida e volta do metrô para as 
primeiras 500 pessoas. Vestin-
do a camisa da solidariedade, 
a parceria pretende incentivar 
a doação de sangue. Serão 500 
cartões unitários, distribuídos 
no instituto por ordem de che-
gada, após a coleta de sangue.

Com a recompensa, o doa-
dor será ressarcido, caso neces-
site pegar um metrô para ir até 
o local. O Hemorio recebe, em 
média, 150 doadores por dia, 
enquanto o ideal, para manter 
os estoques de sangue em ní-
veis seguros, seria receber cer-
ca de 300 pessoas.

Para chegar ao Hemorio, os do-
adores podem descer na estação 
Central do Brasil do metrô e utilizar 
o acesso D - Praça da República. O 
instituto fica na Rua Frei Caneca, 
8, próximo ao Hospital Municipal 
Souza Aguiar. O horário de funcio-
namento é das 7h às 18h.

 Doadores de sangue vão ganhar passagens 
de ida e volta de metrô no Rio

Guarda Municipal do Rio 
vai fiscalizar empresas e 
usuários de patinetes

Comissão de Transporte da 
Alerj disponibiliza telefone 
para denúncias de passageiros

As inúmeras denúncias so-
bre irregularidades cometi-
das por taxistas e motoristas 
de aplicativos, que disputam 
passageiros com as cooperati-
vas cadastradas na Rodoviária 
Novo Rio, na Zona Portuária 
do Rio, levou a Comissão de 
Transportes da Alerj a dispo-
nibilizar um canal direto para 
essas reclamações. É o 2588-
1200, que atende das 10h às 
16h, de segunda à sexta-feira. 
Não é preciso se identificar. 

Presidente da comissão, 
deputado Dionísio Lins (PP) 
informou que recebeu denún-
cias de que circulam pelo me-
nos 95 táxis piratas na área de 
desembarque da rodoviária 
apenas nesse primeiro semes-
tre, principalmente nos finais 
de semanas e feriados.

O parlamentar solicitou à di-
reção da Novo Rio a relação de 
todas as cooperativas cadastra-
das que atuam no local, o nú-
mero de veículos registrados 

em cada uma delas e a cópia 
do valor do contrato. A asses-
soria de imprensa da Novo Rio 
disse que ainda não foi infor-
mada oficialmente do pedido, 
mas adiantou que vai atendê-lo 
quando solicitado. 

"Vou fazer uma solicitação di-
retamente ao governador Witzel 
(Wilson Witzel), pois tenho cer-
teza de que ele não compactua 
com o que vem acontecendo 
com os taxistas legalizados, que 
pagam seus impostos e passam 
por constrangimento e até ame-
aças de morte por parte de ver-
dadeiros marginais que que se 
passam por taxistas", disse Lins

O deputado afirmou que 
pedirá também à Secretaria da 
Polícia Militar que faça opera-
ção no local para reprimir a ile-
galidade. "Acredito que não seja 
tão difícil a identificação desses 
veículos, já que rodoviária pos-
sui câmeras de monitoramento 
dentro e no seu entorno", disse 
o parlamentar.

Quem pode doar
Para doar sangue, é necessário 

ter entre 16 e 69 anos, pesar no 
mínimo 50 kg, estar bem de saúde 
e portar um documento de identi-
dade oficial com foto. Jovens com 
16 e 17 anos só podem doar san-
gue com autorização dos pais ou 
responsáveis legais. Devem portar 
ainda um documento de identida-
de do responsável.

Não é necessário estar em je-
jum, apenas evitar alimentos gor-
durosos nas quatro horas que an-
tecedem a doação. Também não 
é recomendado ingerir bebidas 
alcoólicas por 12 horas antes do 
procedimento. Os voluntários não 

podem ter tido hepatite após os 10 
anos de idade, nem estar expostas 
a doenças transmissíveis pelo san-
gue (sífilis, aids, hepatite e doença 
de chagas). Mulheres grávidas ou 
amamentando e usuários de dro-
gas não podem doar sangue.

Sobre o Hemorio
O Hemorio – Instituto Estadual 

de Hematologia, órgão da Secreta-
ria de Estado de Saúde, abastece as 
principais emergências, maternida-
des e unidades de saúde da capital, 
além de enviar sangue, quando 
necessário, para hospitais em todo 
o estado. Ele funciona diariamente, 
incluindo nos feriados.

Agentes vão apreender patinetes não cadastrados

 Foto: Divulgação

Com a recompensa, o doador será ressarcido, caso necessite pegar um metrô para ir até o local

  Foto: Reprodução Grin



ova Iguaçu 
recebe nes-
ta semana 
o projeto 
‘Roda-Hans 
– Carreta da 
Saúde’, do 
M i n i s t é r i o 
da Saúde em 

parceria com a DAHW Brasil e 
a Novartis Brasil, que oferece 
atendimento qualificado para o 
diagnóstico precoce dos casos 
de hanseníase. O veículo vai 
ficar estacionado na Rua Arce-
lino Pereira Neves, no Centro 
da cidade, próximo ao antigo 
polo gastronômico, na quarta 
e quinta-feira, das 9h às 17h. 
A carreta é uma unidade itine-
rante com cinco consultórios e 
um laboratório, que percorre 
várias cidades do país.

“É importante a vinda deste 
projeto para Nova Iguaçu, para 
conscientizar a população que a 
hanseníase tem cura e que o tra-
tamento é gratuito e totalmente 
realizado pelo SUS”, afirma o 
prefeito Rogerio Lisboa. Além 
de realizar exames dermato-
neurológico para favorecer o 
diagnóstico precoce dos casos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSbaixada

N
e iniciar o tratamento imediata-
mente, a ‘Roda-Hans – Carreta da 
Saúde’ também vai oferecer capa-
citação sobre a doença para profis-
sionais da rede municipal.

“Teremos um consultório 
multidisciplinar com um médico, 
enfermeiro, fisioterapeuta e um 
médico do Ministério da Saúde 
que estará capacitando nossos 
profissionais da rede para detec-
tarmos a doença de forma preco-
ce. Muitas pessoas tem a doença 
e não sabem. Temos que ter um 
olhar mais crítico para identificar 
a hanseníase, que não mata, mas 
pode deixar sequelas”, explica a 
coordenadora do Programa de 
Hanseníase de Nova Iguaçu, Ma-
ria José da Fonseca.

Ela explica que o município 
faz o acompanhamento dos pa-
cientes de hanseníase que já saem 
com o medicamento da Clínica da 
Família Patrícia Marinho, no Jar-
dim Paraíso, na Policlínica Dirceu 
de Aquino Ramos, em Austin e no 
Centro de Saúde Vasco Barcelos, 
considerado referência.

O Brasil ocupa a 2ª posição do 
mundo, entre os países que regis-
tram casos novos de hanseníase, 
segundo o Ministério da Saúde. 

Em Nova Iguaçu, em 2018, em 
toda a rede de saúde, 68 pacien-
tes tomaram medicação e este 
ano já há 60 pacientes em trata-
mento da doença.

“Em nossa rede, o atendimento 
é feito de segunda a quinta-feira, 
das 8h às 17h. Se for diagnosticado, 
o paciente começa imediatamente 
o tratamento, que pode ser de seis 
meses ou 12 meses. O paciente 
começa a tomar a medicação, pas-
sa pelo terapeuta ocupacional e 
fisioterapeuta, que faz a avalia-
ção. Ele toma uma dose supervi-
sionada com um profissional da 
saúde e um comprimido diário 
em casa para 28 dias. Ele tam-

bém é agendado para um fisio-
terapeuta”, afirma Maria José.

A hanseníase, conhecida an-
tigamente como Lepra, é uma 
doença crônica, transmissível, 
de notificação compulsória e in-
vestigação obrigatória em todo 
território nacional. Possui como 
agente etiológico o Micobacte-
rium leprae, bacilo que tem a 
capacidade de infectar grande 
número de indivíduos, e atinge 
principalmente a pele e os ner-
vos periféricos.

A doença pode acometer 
pessoas de ambos os sexos e de 
qualquer idade. Entretanto, é 
necessário um longo período de 

exposição à bactéria, sendo que 
apenas uma pequena parcela da 
população infectada realmente 
adoece. Os principais sinais são: 
manchas na pele com alteração 
da sensibilidade térmica e/ou 
dolorosa e/ou tátil; comprometi-
mento neural periférico em mãos 
e/ou pés e/ou face. Outros sinais: 
dor e sensação de choque, fisga-
das e agulhadas ao longo dos ner-
vos dos braços, mãos, pernas e 
pés; caroços e inchaços no corpo, 
em alguns casos avermelhados e 
doloridos; diminuição da sensi-
bilidade e/ou da força muscular 
de olhos, mãos e pés; áreas com 
diminuição dos pelos e do suor.

 A prefeitura de Mesquita ini-
ciou na manhã desta segunda-fei-
ra, por meio da Secretaria Munici-
pal de infraestrutura, Mobilidade 
e Serviços Públicos o Curso de 
Capacitação para Combate ao In-
cêndio Florestal.

As aulas serão realizadas na 
Dinâmica, em Rocha Sobrinho, 
e seguem até sexta-feira, dia 9. 
O público-alvo são os agentes e 
funcionários da Defesa Civil. Eles 
aprenderão técnicas e táticas de 
combate a incêndios e primeiros 
socorros.

De acordo com o secretário de 
infraestrutura, Rholmer Louzada, 
o curso de capacitação é de gran-
de importância e continuará nos 
dias 7 e 9 de agosto, das 9h ao 12h. 
“Todo o tipo de treinamento é 
importante, pois essa capacitação 
vai ajudar bastante nossa equipe a 

 Agentes e funcionários da Defesa Civil recebem curso 
de capacitação de Combate a Incêndio

 Nova Iguaçu recebe 
‘Carreta da Saúde’ de 
combate à hanseníase

 Ação da prefeitura de Duque de 
Caxias na luta contra a Tuberculose

 A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil, realizou uma ação de 
prevenção e controle contra a 
Tuberculose. O dia que marca 
o Dia Estadual de Luta Contra 
a Tuberculose, as unidades de 
saúde e os agentes, estarão 
com o serviço de conscien-
tizar a população de que a 
tuberculose é uma realidade 
no município e que é preciso 
romper a cadeia de transmis-
são epidemiológica.

Foram realizadas uma expo-
sição dialogada, tendo como 
público-alvo usuários, estagi-
ários e funcionários do CMS-
DC; campanha educativa na 
região circunvizinha (vende-
dores ambulantes e usuários 
da UPA Infantil e Hospital In-
fantil Ismélia da Silveira/HIIS), 

distribuição de panfletos, 
orientações e identificação 
de sintomáticos respiratórios, 
com devida condução dos ca-
sos identificados; e consultas 
de enfermagem pelo Setor de 
Tisiologia da unidade.

A tuberculose é uma doen-
ça séria que ainda existe no 
Brasil. Em 2018 foram diag-
nosticados mais de 70 mil no-
vos casos da doença no país. 
É uma infecção que se instala 
geralmente os pulmões, mas 
pode também atingir ossos, 
rins e até a meninge, mem-
brana que envolve o cérebro. 
O município de Duque de 
Caxias atua com o Programa 
de Controle da Tuberculose, 
que trabalha a prevenção e a 
detecção da doença nas uni-
dades de Estratégia de Saúde 
da Família (ESF).

atuar na prevenção e no combate 
aos incêndios”, relatou.

Durante esta semana, os agen-
tes e funcionário aprenderão sobre 
noções de combate a incêndio e de 
primeiros socorros e terão, ainda, 
aulas práticas, em área florestal. O 
treinamento terá carga horária de 12 
horas/aulas. Ao final da capacitação, 
serão entregues os certificados.

O diretor de Ensino e Instru-
ção da Defesa Civil de Mesquita, 
Edson Ferro, pontua que quan-
do um profissional é qualifica-
do, ele está mais preparado para 
exercer suas funções. “Com téc-
nica, o agente consegue mais 
êxito nas ações, além de correr 
menos risco e fazer menos es-
forço físico”, disse. 

Nova Iguaçu recebe nesta semana o projeto ‘Roda-Hans

 Foto: Divulgação

 Técnicas e táticas de combate a incêndio e primeiro socorros serão ministradas

  Foto: Divulgação
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preso Clau-
vino da 
Silva, de 42 
anos, que 
tentou fugir 
da cadeia 
vestido de 
mulher, foi 
encontrado 

morto na cela que ocupava no 
presídio Laércio da Costa Pele-
grino, conhecido como Bangu 1, 
na manhã desta terça-feira. De 
acordo com informações da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária do Rio (Seap), a 
suspeita é de que o traficante 
tenha se enforcado com um 
lençol. O Corpo de Bombeiros e 
a Polícia Civil foram acionados.

Clauvino tentou fugir do presí-
dio Gabriel Ferreira Castilho, Ban-
gu 3, unidade que abriga presos da 
maior facção criminosa do Rio, no 
último sábado. Após o episódio, 
ele foi colocado em isolamento 
em Bangu 1, presídio de segurança 
máxima do Rio. O traficante estava 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNo Bangu 1

O
dos 31 presos que escaparam pelo 
esgoto do Instituto Penal Vicente 
Piragibe, no Complexo de Gericinó, 
em fevereiro de 2013. Ele acabou 
sendo preso um mês após a fuga, 
em Angra dos Reis.

De acordo com fontes da Seap, 
apesar das tentativas de escapar da 
cadeia, Clauvino não tinha problemas 
de indisciplina e é apontado como um 
detento calmo. Nas ruas, no entanto, 
tinha perfil bem diferente: segundo 
agentes da secretaria, o traficante era 
extremamente violento.

Caso virou notícia pelo mundo
A tentativa de fuga do traficante 

ganhou manchetes nos maiores jor-

nais do mundo, como o americano 
The New York Times, o inglês The 
Guardian e o espanhol El País.

"O senhor da Silva, que cum-
pre uma sentença de 73 anos por 
tráfico de drogas, planejou sim-
plesmente sair pela porta da frente 
deixando para trás sua filha ado-
lescente", escreveu o New York Ti-
mes.á o espanhol "El Pais" publicou 
o artigo com o título "Um narcotra-
ficante tenta fugir de uma prisão 
disfarçado de sua filha". A matéria 
afirma que "as prisões brasileiras se 
tornaram uma grande dor de cabe-
ça para o presidente Jair Bolsonaro, 
que se comprometeu a tomar me-
didas fortes contra o crime e a vio-

lência" e lembrou que, na semana 
passada, pelo menos 57 pessoas 
morreram numa rebelião do Pará. 
"Mais de uma dúzia foi decapita-
da. A população encarcerada do 
Brasil multiplicou-se por oito em 
três décadas para chegar a 750 mil 
presos", informou o jornal.

Na Inglaterra, a tentativa de fuga 
inusitada foi retratada pelos jor-
nais Daily Mirror e The Guardian. 
O primeiro afirmou que Clauvino 
faz parte da lideração de uma "das 
maiores organizações criminosas 
do Brasil". Já o "Guardian" lembrou 
da fuga do mexicano El Chapo, co-
nhecido como Baixinho, o mesmo 
apelido do brasileiro.

sozinho na cela. Clauvino, que pos-
suía condenação de quase 100 anos 
de prisão, tentou escapar no último 
sábado usando uma máscara de lá-
tex, peruca e roupas femininas. Ele 
tentou se passar pela sua filha, Ana 
Gabriele Silva, de 19 anos.

A filha dele, Ana Gabriele Le-
andro da Silva, é suspeita de ter 
ajudado o pai na tentativa de fuga, 
segundo informações da Seap. Ela 
estava na visita deste sábado. Ou-
tros oito visitantes, entre eles uma 
grávida, também são suspeitos de 
terem auxiliado o criminoso. Ana 
Gabriele foi autuada em flagrante 
pelo crime de facilitação de fuga. 
Já o pai responderia apenas admi-
nistrativamente, já que para que 
fosse configurado o crime de "Eva-
são mediante violência contra a 
pessoa", previsto no Código Penal, 
seria necessário que o preso tivesse 
usado de violência em sua tentati-
va de fuga, o que não ocorreu.

Clauvino da Silva, conhecido 
como Ronca e Baixinho, já tinha ou-
tra fuga em seu histórico. Ele foi um 

Homem que tentou fugir de 
presídio vestido de mulher 
é encontrado morto

Clauvino tentou fugir do presídio Gabriel Ferreira Castilho, Bangu 3

Operação "Catarata", da Polícia Civil e do Ministério Público, mirou fraude em licitações da Fundação Leão XIII 

 Policiais da 50ªDP desarticu-
laram uma quadrilha especia-
lizada em roubos a motoristas 
do aplicativo UBER, prendendo 
em flagrante, no início da noi-
te de segunda-feira, o líder da 
quadrilha Pedro Lucas Teixei-
ra de Araújo, conhecido como 
Playboy, de 38 anos, e seu com-
parsa Gustavo Mendanha Ne-
ves, de 24 anos.

Com a dupla foi encontrado 
um revólver calibre 32, utili-
zado para render suas vítimas. 
Eles foram reconhecidos como 
autores de cinco roubos prati-
cados na madrugada do último 
domingo.

Após a abordagem, as ví-
timas eram levadas para um 
cativeiro, localizado no bair-
ro Santa Cândida, em Itaguaí, 
onde eram vigiadas por Gusta-
vo enquanto Pedro dava desti-
no aos veículos roubados.

Os policiais ainda cumpriram 
um mandado de prisão preven-
tiva em desfavor de Pedro Lu-
cas, por ter sido reconhecido e 
indiciado, pela prática do mes-

 Polícia Civil desarticula quadrilha de roubos 
a motoristas de aplicativo em Itaguaí

Mais de 270 mil maços de cigarros 
contrabandeados são apreendidos no RJ

Um carregamento com mais 
de 270 mil maços de cigarros 
contrabandeados foi apreendido 
na Rodovia Presidente Dutra (BR-
116), em Seropédica, na Região 
Metropolitana do Rio. A carga es-
tava escondida atrás de caixas de 
maracujá que eram transporta-
das num caminhão. A apreensão 
aconteceu em uma ação conjunta 
entre a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Polícia Civil e Receita Fe-
deral, nesta terça-feira.

Equipes da PRF, da 22ª DP 
(Penha) e da Receita Federal 
faziam uma blitz na altura do 
pedágio. Após abordarem o ca-
minhão baú, encontraram os 

cigarros, de origem paraguaia, 
escondidos atrás das caixas 
de maracujá. O condutor, de 
38 anos, confessou ter pego o 
veículo em Minas Gerais, mas 
não deu mais informações. No 
total, havia 271.500 maços de 
cigarros contrabandeados.

A carga apreendida foi enca-
minhada ao depósito da Receita 
Federal. O motorista foi levado 
para a 22ª DP, onde foi indiciado 
pelos crimes de contrabando e 
receptação. A Polícia Civil deve 
destinar o carregamento pere-
cível de quase três toneladas de 
maracujá para a merenda de alu-
nos da rede estadual de ensino.

mo crime, no dia 29 de julho, 
com a participação de um ado-
lescente de 17 anos, apreendido 
esta manhã pelos agentes.

O delegado Marcos Santana, 
titular da unidade de Itaguaí que 
coordenou toda a ação policial, 

disse que um terceiro compo-
nente também já está identifica-
do aguardando decisão judicial.

Ele acredita que com a prisão 
da dupla e a apreensão do ado-
lescente, os roubos na região 
irão diminuir. 

 Fotos: Divulgação

Com a dupla foi encontrado um revólver calibre 32

A apreensão aconteceu em uma ação conjunta 

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços
Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados em um curso superio

Foto: Reprodução
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doce fornece 
maior con-
c e nt ra ç ã o 
de flavonoi-
des - tipo de 
antioxidante 
que diminui 
inflamações 
e pode pre-
venir o surgi-

mento da doença
Comer chocolate é muito bom, 

não é verdade? Além do sabor de-
licioso, o alimento ainda deixa um 
sensação agradável, quase de feli-
cidade. Pois bem, essa “alegria” em 
forma de comida pode ter efeitos 
protetivos contra a depressão, se-
gundo novo trabalho publicado na 
revista Depression & Anxiety.

A pesquisa indica que comer 
qualquer tipo de chocolate, branco 
ou ao leite, por exemplo, reduz o ris-
co de apresentar sintomas depres-
sivos em 58%. Já quem tem prefe-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNutrição

Chocolate amargo reduz
o risco de depressão em 
70%, diz estudo

 Foto: Divulgação

O rência pelo chocolate amargopode 
diminuir o risco ainda mais: 70%.

Isso acontece porque o chocolate 
contém uma série de ingredientes 
psicoativos que produzem uma 
sensação de euforia. Segundo os 
pesquisadores, essas sensações se 
assemelham àquelas produzidas 
pelos canabinoides, encontrada na 
cannabis (maconha).

Além disso, o alimento contém 
feniletilamina, uma substância que 
pode ajudar na regulação do humor. 
Já o chocolate amargo fornece uma 
maior concentração de flavonoides 
– tipo de antioxidante que diminui 
inflamações e pode prevenir o surgi-
mento da depressão.

A pesquisa
Para chegar a esta conclusão, os 

pesquisadores analisaram dados de 
13.000 indivíduos que responde-
ram a questionários sobre a presença 
de sintomas depressivos e o consu-

mo de chocolate nas 24 horas que 
antecederam a pesquisa. O ques-
tionário foi repetido entre três e dez 
dias após o primeiro preenchimen-
to. A análise das respostas mostrou 
que 7,6% dos participantes relata-
ram sintomas depressivos, mas en-
tre aqueles que comiam chocolate a 
porcentagem foi menor: 1,5%.

A equipe ainda descobriu 
que os participantes que co-
miam entre 104 e 454 gramas 
de chocolate de qualquer tipo 
(em um período de até dez dias) 
estavam 58% menos propen-
sos a apresentar sintomas de 
depressão. Já o chocolate amar-
go conferiu proteção de 70% 

em quantidades semelhantes. 
Nutricionistas recomendam 
consumir entre 30 e 40 gramas 
de chocolate por dia – preferen-
cialmente do amargo (no míni-
mo 60% cacau. Quanto maior 
a concentração de cacau, me-
lhor). Esse valor corresponde a 
quatro quadradinhos da barra.

Cientistas americanos desen-
volveram um exame de sangue 
que pode detectar o Alzheimer 
até vinte anos antes de a doen-
ça manifestar sintomas graves, 
como a perda de memória. Se-
gundo os pesquisadores, a pre-
cisão dos resultados do teste na 
identificação de alterações cere-
brais chega a 94%. A novidade 
— que ainda deve levar alguns 
anos para ser disponibilizada 
no mercado — pode significar 
avaliações mais rápidas e baratas 
para prever o risco de desenvol-
ver a demência.

Atualmente, os únicos méto-
dos de verificação da doença são 
o PET-Scan, um tipo de tomogra-
fia computadorizada extrema-
mente cara (entre 3.500 e 4.000 
reais), e a coleta de líquido cefa-
lorraquidiano, que é um proce-
dimeneto invasivo, uma vez que 
retira fluido da medula espinhal. 
Por causa disso, muitas pessoas 
deixam de fazer os testes de de-

 Novo estudo indica que o método apresenta 94% de precisão no diagnóstico precoce e considera os três principais 

tecção precoce do Alzheimer. O 
novo exame, no entanto, poderia 
mudar essa realidade. 

De acordo com a equipe, o 
exame de sangue é capaz de 
indicar o acúmulo da proteína 
beta-amiloide no cérebro — um 
dos principais indicativos da 
doença —, além de ponderar 
outros dois fatores de riscos: 
a idade (quanto mais velha a 
pessoa é, maiores são os riscos 
de desenvolver Alzheimer) e a 
presença do gene apolipopro-
teína E (apoE4) — um fator ge-
nético que indica quão suscetí-
vel ao problema o indivíduo é.

Os resultados foram publi-
cados na revista Neurologye 
apresentados na Conferência da 
Associação Internacional de Al-
zheimer, que aconteceu no mês 
passado.

O exame
Para identificar a presença da 

proteína beta-amiloide no cére-

 Alzheimer: exame de 
sangue pode detectar a 
doença vinte anos antes

Foto: Divulgação

bro, a equipe da Universidade de 
Washington, nos Estados Unidos, 
decidiu medir a proporção de dois 
fragmentos dessa proteína: a-beta 
42 e a-beta 40. De acordo com os 
pesquisadores, esses fragmentos 
se formam quando a beta-amiloi-
de é cortada por enzimas — um 
processo natural do organismo. 

A pesquisa indica que comer qualquer tipo de chocolate, branco ou ao leit

Entretanto, no caso de quem de-
senvolve o Alzheimer, essas par-
tes menores resultantes do corte 
começam a se unir, formando 
placas. Em um indivíduo sem a 
doença, esses fragmentos seriam 
eliminados através do sangue.

Assim, os cientistas concluí-
ram que, ao examinar o sangue 

de um paciente, se quantidades 
abaixo do esperado de proteí-
na amiloide — especialmente 
de a-beta 42 — fossem encon-
trados no sangue, isso poderia 
ser indicativo de um acúmulo 
delas no cérebro, o que conse-
quentemente elevaria o risco 
de desenvolver Alzheimer. 



Cultura Foto: Divulgação

texto de 
Lars Noren, 
c o n s i d e ra -
do o maior 
dramaturgo 
sueco da 
atualidade, 
já foi mon-
tado em 

diversos países do mundo, e 
traz ao palco, um olhar ácido 
e contundente sobre as rela-
ções humanas. Partindo do 
mito clássico de "Édipo rei" de 
Sófocles, o autor constrói uma 
"tragédia" contemporânea de 
carpintaria dramatúrgica po-
tente e irretocável, habitada 
por personagens riquíssimos 
e que comovem por sua ex-
trema humanidade. Temas 
importantes como as relações 
familiares, o incesto, a tortu-

ra e o destino inexorável são 
tratados neste texto inédito 
no Brasil. Direção de Bruce 
Gomlevsky. Com Luciana Bra-
ga, Charles Fricks, Sura Berdi-
tchevsky e Pedro de Carvalho.

Esta é a segunda peça de 
Lars Norén montada por Bruce 
Gomlevsky , que em 2016 apre-
sentou “Demônios”, com sua 
Cia Teatro Esplendor, também 
no SESC Copacabana.

 Serviço:
 Estreia: 08 de agosto (quinta-
-feira)
Horário: 19h
Local: Teatro de Arena do SESC 
Copacabana - Rua Domingos 
Ferreira, 160
Tel: (21) 2547-0156
Classificação indicativa: 18 anos
Temporada: até  1º de setembro

 SESC Rio apresenta “Sangue” 

996266164
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Esta é a segunda peça de Lars Norén montada por Bruce Gomlevsky

 

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

 De 08 a 11 de agosto, em 
comemoração ao Dia dos 
Pais, o Partage Shopping São 
Gonçalo promove a terceira 
edição do Partage Beer Fest, 
uma grande feira de cerve-
jas artesanais, gastronomia 
e música, no Jardim do sho-
pping. Na quinta e na sexta-
-feira (8 e 9), o evento come-
ça às 16h. Já no sábado e no 
domingo (10 e 11), a feira tem 
início às 12h.

Entre os expositores con-
firmados, estão marcas co-
nhecidas do público de Ni-
terói e São Gonçalo, como 
Noi, Old School, Fuzarca, Ma-
fia, entre outras. E como uma 
cervejinha pede um petisco, 
para matar a fome haverá di-
versos quitutes como o cro-
quete alemão Vovó Mütter e 
os queijos da Serra Canastra.

Esta edição do Partage 

 Partage Shopping São Gonçalo promove evento de 
cervejas artesanais em comemoração ao Dia dos Pais

 Bia Villa-Chan, sensação da música nordestina, 
se apresenta no Rio de Janeiro pela primeira vez

 Bia Villa-Chan vem conquis-
tando respeito e admiração por 
onde passa. Suas performances 
marcadas pela firmeza vocal, 
presença de palco e domínio de 
diversos instrumentos, incluin-
do o principal, bandolim, firma-
ram a pernambucana como um 
dos grandes nomes da música 
nordestina dos últimos tempos.

Pupila de Alceu Valença, 
com quem mantém uma par-
ceria musical há 13 anos, Bia 
Villa-Chan está começando a 
conquistar outros estados do 
território brasileiro. Depois de 
se apresentar pela segunda vez 
em São Paulo, agora é a vez do 
Rio de Janeiro receber a cantora. 
No dia 07 de agosto, ela participa 
do show O Samba do Pará para o 
Brasil, com o sambista paraense 
Arthur Espíndola, que faz parte 
da nova geração de artistas para-
enses que, há algum tempo, vem 
conquistando seu espaço na 
cena musical brasileira. O show 
ocorre no Teatro Rival, a partir 
das 19h30, e contará ainda com 
a participação dos cariocas Tere-
za Cristina e Arlindinho (filho de 
Arlindo Cruz).

O evento marca uma opor-
tunidade única para os ca-
riocas conhecerem mais da 
música nordestina, algo que 
Bia Villa-Chan tem feito com 
muito êxito. Autodidata, a 
cantora teve sua primeira apa-
rição expressiva em público 
no Carnaval de 2018, quando 
foi atração no trio elétrico du-
rante o desfile do Galo da Ma-
drugada. Depois da apresen-
tação, Bia foi ascendendo na 
cena musical pernambucana 
e hoje se prepara para o lan-
çamento do disco Girasons, 
com data marcada para 30 de 
agosto. O EP terá seis músicas 
e contará com participação de 
Armandinho Macedo e Alceu 
Valença.

Serviço:
 O Samba do Pará para o Bra-

sil
Data: 07 de agosto (quarta-

-feira)
Local: Teatro Rival Petro-

bras - Rua Álvaro Alvim, 33/37 
– Centro – Rio de Janeiro/RJ

Horário: 19h30
Classificação etária: 18 anos

 Foto: Divulgação

Os shows acontecem sempre às 18h e às 21h

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

Beer Fest contará com duas 
atrações musicais por dia. 
De quinta-feira a sábado, os 
shows acontecem sempre às 
18h e às 21h, com as bandas

Efeito Neon, Arton Arraes, 
Projeto Vertigo, Os Thecybeis, 
Bitencourt e Arquivo Distorcido. 
Já no domingo, os shows aconte-
cem às 16h e às 19h, com os gru-
pos Black Limousine e Camacho.

 A entrada para o evento e 
para os shows é gratuita.

Serviço:
Partage Beer Fest
Data: de 08 a 11 de agosto
Horário: quinta e sexta-

-feira, a partir das 16h. Sá-
bado e domingo, a partir das 
12h.

Local: Jardim
Atrações musicais
08/08, 19h – Efeito Neon
08/08, 21h – Arton Arraes

09/08, 19h – Projeto Verti-
go

09/08, 21h – Os Thecybeis
10/08, 19h – Léo Biten-

court e banda
10/08, 21h – Arquivo Dis-

torcido
11/08, 16h – Black Limou-

sine
11/08, 19h - Camacho
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A Jornalista com o  sorriso 
mais bonito do Carnaval. Já fi-
zemos várias ofertas milionárias 

para sair com uma foto sensual 
na Gata do Waldomiro, mas não 
tivemos resposta.

Curtinhas

 Na noite fria desta segunda-feira 
foi confirmado que o carnavalesco 
da Imperatriz Leopoldinense será 
o campeão do carnaval 2019, que 
já atuou na Imperatriz no carnaval 
2013 criando figurinos.

Leandro vai reeditar o enredo Só 
da Lá lá de 1981, enredo em homena-
gem ao compositor Lamartine Babo.

Boa sorte ao Carnavalesco 

 Esquentando os tamborins! 
A pernambucana Patrícia Barros 
desfilará como Musa do G.R.E.S 
Unidos da Ponte no próximo Car-
naval 2020. Desde os 4 anos de 
idade residindo no Rio de janeiro, 
a loira já se considera uma "cario-
ca da gema".

Sua maior felicidade está na 
azul e branco do município de 
São João de Meriti. A gata mos-
trou que está com tudo em cima 
para fazer bonito no desfile da 
Águia da Baixada. 

Arte, Cultura e Cidadania. O 
projeto sociocultural Cinema-
neiro, que está completando 18 
anos, já foi aprovado pela Lei 
Municipal de Incentivo à Cul-
tura – Lei do ISS, e começa a or-
ganizar os cursos para 2020. Na 
próxima edição, o projeto, que 
tem como principal objetivo, 
oferecer oficinas gratuitas de 
produção audiovisual em co-

 A mulata chegou! Aline, com 
apenas 27 anos, conhecida como 
“ALIKA”, atriz e YouTuber, nasceu 
na cidade de Caçador, localizada em 
Santa Catarina/RS. A jovem vem 
conquistando a cada vez mais as 
mídias sociais e arrancando suspi-
ros e aplausos por onde passa. Seu 
nome Alika, surgiu após um senhor 
que lhe abordou em sua cidade, 
Santa Catarina, e ficou encantado 
com a sua beleza com seu charme, e  
disse, que se tivesse nascido no seu 

Encontro, iluminado! Moisés Na-
varro saiu de Belo Horizonte para as-
sistir na primeira fila o show, “Nas Mi-
nhas Mãos”, do cantor Jorge Vercillo, 
que aconteceu em Juiz Fora na casa 
de espetáculos Cultural Bar. Após o 
show, Moisés foi ao camarim para 
prestigiar o cantor, onde colocaram o 
papo em dia, se divertiram, conver-

 Falando em Geissa Evaristo...

 Leandro Viera na Imperatriz

 Essa carioca, atriz, co-
lunista e radialista é uma 
das figuras mais celebres 
do carnaval carioca. Flor de 
Maria começou sua carreira 
como modelo e colunável 
do grande jornalista Ibraim 
Sued, marcou presença 
no Salgueiro, na gestão de 
Mangano que, observou 
seu requinte e elegância e 

a convidou para organizar 
uma festa na vermelho e 
branco do Andaraí. Devido 
ao grande sucesso, passou 
a organizar as festividades 
e recepção no camarote da 
Acadêmicos do Salgueiro.

Em sua última  agre-
miação, a azul e branco de 
Madureira, atuou como di-
vulgadora da escola, aten-

dendo o convite do seu 
saudoso amigo o presidente 
Marcos Falcon que, esteve 
com ele até seus últimos 
dias. Após três anos, Flor 
está de volta ao Carnaval 
carioca como a nova divul-
gadora de rádios da Unidos 
da Tijuca compondo o setor 
de comunicação da Escola 
com Geissa Evaristo.

O glamour está de volta! Flor de
 Maria de volta ao Carnaval Carioca

munidades do Rio de Janeiro, 
terá como tema, “os principais 
desafios do século XXI”.

Leandro que também terá 
uma grande missão na Verde e 
Rosa  também.

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

país, na Nigéria, lhe daria o nome 
de “ALIKA”, o que significa: “Bela e 
Amor”. Essa gata é de tirar chapéu! 

saram sobre música e trocaram autó-
grafos. “Foi um show maravilhoso e 
encantador”, afirma Moisés Navarro.

Foto: Divulgação

 Por Mingos Lobo
Colaborador : Anderson Lopes

 Gata do Waldomiro

 Manuela Vieira é 
mais uma mulher 
empoderada do 
projeto sem make. 
Aos 26 anos, já ma-
mãe, a jovem em-
preendedora, em-
presaria técnica e 
dona de loja de ce-
lulares, tem orgu-
lho do seu corpo 
e se preocupa em 
ser feliz.
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P r e f e i t u -
ra do Rio 
de Janeiro, 
através da 
S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l 
de Desen-
v o l v i m e n -
to, Em-

prego e Inovação (SMDEI) 
disponibiliza 985 vagas de 
emprego. São 562 vagas para 
pessoas com deficiência e re-
abilitados do INSS e 393 para 
candidatos sem deficiência. 
Segundo a pasta, quem não 
tem experiência também 
tem chance de conseguir 
uma colocação. Há vagas 
também para pessoas com 
deficiência e para todos os 
níveis de escolaridade. 

Entre as áreas com opor-
tunidades para pessoas sem 
deficiência, há vagas de ope-
rador de caixa, deposista, 

auxiliar de cozinha e as-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades Foto: Marcello Cassal Jr. / Agência Brasil

A
sistente de prevenção de per-
da. Para PcDs, há vagas para 
auxiliar de limpeza, auxiliar 
de linha de produção, opera-
dor de lojas, bilheteiro, copei-
ra e analista de TI.

As vagas estão disponíveis 
em um de Centros Munici-
pais de Trabalho e Emprego 
(CMTEs). Para se candida-
tar às vagas, a pessoa deve 
comparecer em um dos en-
dereços listados abaixo com 
identidade, CPF, carteira de 
trabalho e PIS. Caso a pessoa 
esteja dentro do perfil, ela 
sairá do encaminhamento e 
seguirá para a entrevista.

Vale lembrar que as va-
gas estão sujeitas a expirar e 
sair do sistema em função da 
quantidade de encaminha-
mentos já realizados e/ou em 
função de ter acabado o prazo 
estipulado pelo empregador.

De acordo com a pasta, não 
existe possibilidade de en-

caminhamento das pessoas 
sem deficiência para as vagas 
exclusivas para pessoas com 
deficiência e reabilitados do 
INSS.

Veja os endereços dos CM-
TEs:

Centros Municipais de Tra-
balho e Emprego (CMTEs)

- Campo Grande: Rua Bar-
celos Domingos, 162 

- Méier: Rua 24 de Maio, 
931

- Centro – Ciad: Aveni-
da Presidente Vargas, 1997 
(Atendimentos exclusivos a 
PCD)

- Ilha do Governador: Estra-

da do Dendê, 2080
- Providência: Rua da Amé-

rica, 81 
- Guadalupe: Rua Luiz Cou-

tinho Cavalcanti, 576 
- Santa Cruz - Rua Lopes 

Moura, 581
- Tijuca: Rua Camaragibe, 
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Município do Rio tem mais 
de 980 vagas de emprego

São 562 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e 393 para candidatos sem deficiência

 O Santander inscreve em 
seu site, até o dia 12 de agos-
to, os interessados na seleção 
para seu Programa de Trainee 
de 2019, que oferece salário 
de R$ 6.700, além de benefí-
cios como planos de saúde e 
odontológico, vales refeição 
e alimentação, participação 
nos lucros e previdência pri-
vada, entre outros. O banco 
busca recém-formados que 
tenham concluído o curso su-
perior a partir de dezembro 
de 2017 ou graduandos que 
se formem até dezembro de 
2019, de qualquer universida-
de brasileira e área de conhe-
cimento. Não é necessário ter 
experiências profissionais 
anteriores.

Haverá cinco etapas no 
processo seletivo. A primeira 
(inscrição) e segunda etapas 
já vão inserir o candidato na 
jornada de seleção online. A 
terceira envolverá entrevista 
e dinâmica online em grupo, 
e as duas etapas finais terão 

 Santander: inscrição em programa de trainee, 
com salário de R$ 6.700, vai até o dia 12

 Governo do Rio ainda não confirma se 
vai antecipar salários de julho

 A semana começa com grande 
expectativa por parte dos servido-
res estaduais em relação ao paga-
mento dos salários de julho acon-
tecer até esta sexta-feira, dia 9, por 
conta do Dia dos Pais no domingo. 
Perguntada, a assessoria da Casa 
Civil respondeu em nota que "não 
há previsão de antecipação dos pa-
gamentos dos salários dos servido-
res ativos, inativos e pensionistas".

O calendário oficial prevê 
o pagamento dos mais de 
470 mil servidores ativos, 
inativos e pensionistas no 
10º dia útil de cada mês que, 
em agosto, será no dia 14. Os 
salários de abril e maio fo-
ram antecipados em alguns 
dias, já o de junho foi pago 
de acordo com a previsão 
inicial do 10º dia.

foco em aprofundar os conhe-
cimentos sobre o Santander, 
com cases de negócio presen-
ciais. Mas ninguém precisa se 
preocupar com o bolso: cus-
tos de deslocamento para as 
últimas etapas são de respon-
sabilidade do Santander.

Ao fim, serão selecionados 
entre 20 e 30 candidatos, que 
iniciarão as atividades em de-
zembro deste ano e ficarão no 
programa por 12 meses. Os ad-
mitidos participarão de ações 
com conteúdos técnicos e 

comportamentais e vão se re-
vezar na atuação em projetos 
estratégicos, sempre com a co-
ordenação do RH e com o su-
porte de executivos do banco, 
que atuarão como mentores.

Atualmente, o banco conta 
com 30 trainees selecionados 
em 2018. Os cinco com me-
lhor performance durante o 
programa receberão uma bol-
sa de estudos para um curso 
de uma semana na Babson 
College, em Boston (EUA), 
previsto para julho de 2020.

 Foto: Divulgação

Foto: Ana Branco

 Retirada dos valores poderá ser feita de setembro a março de 2020

O calendário oficial prevê o pagamento dos mais de 470 mil servidores ativos

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços
Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados em um curso superio
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governador 
Wilson Wit-
zel quer que 
usuários de 
drogas como 
m a c o n h a 
e cocaína 
i d e n t i f i c a -
dos pela 

polícia sejam condenados a 
catar lixo na praia. O plano foi 
revelado em entrevista à atriz 
Antonia Fontenelle publicada 
nesta segunda-feira.

As declarações surgem após 
Witzel ter dito que conduziria 
imediatamente para a delega-
cia "quem fuma maconha na 
praia ou usa qualquer entorpe-
cente" na última semana. Na 
entrevista publicada ontem, 
ele lembrou o artigo 28 da Lei 
Federal 11343 para justificar 
a medida. O texto prevê que 
quem adquirir, guardar ou 
transportar substância entor-
pecentes para consumo pes-
soal fica a sujeito a penas de 
advertência, medida educati-
va de comparecimento a pro-
grama ou curso e prestação 
de serviços à comunidade. A 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSGoverno do Rio

O
"O juiz de direito, no Juizado 

Especial Criminal, vai fazer uma 
advertência para ela não usar 
mais a substância entorpecente 
e oferecer ajuda para tratamento 
em alguma clínica especializada. 
Além disso, vai impor a esse infra-
tor a prestação de serviço à comu-
nidade", disse Witzel.

"Tem que matar"
Além da questão da guerra às 

drogas, Witzel aborda outros te-
mas durante a entrevista. Com 
relação à segurança, ele destaca 
o investimento feito na Polícia 

Civil, anuncia que pretende con-
tratar 12 mil novos policiais até o 
fim do mandato e volta a defen-
der o assassinato de suspeitos 
que portem fuzis:

"Alguém de fuzil é uma amea-
ça iminente tem que ser abatida 
não adianta você perguntar 'larga 
o fuzil'. Não vai largar. Então, tem 
que matar", diz ele.

Em outro trecho, ele manda 
um recado ainda mais direto:

"Não sai de fuzil na rua não. 
Troca por uma bíblia. Porque, se 
você sair, nós vamos te matar"

Por outro lado, o governador 

voltou a negar que defenda a 
pena de morte e se vale de da-
dos científicos para argumentar 
nesse sentido:

"Eu fiz uma pesquisa na facul-
dade ainda sob pena de morte e, 
em vários países e estados que 
tinham pena de morte, a crimina-
lidade não reduziu", relatou.

Provocado com relação às elei-
ções de 2022, Witzel não escon-
deu suas intenções:

"Meu desejo é ser presidente 
da república. De preferência, su-
cedendo o presidente Jair Bolso-
naro", revelou.

norma não estabelece penas de 
prisão (ou privação de liberda-
de) nesses casos.

"Nós estamos trabalhando 
junto aos juízes para que essa 
prestação de serviço à comuni-
dade seja catar lixo na areia da 
praia. Então, será uma atividade 
muito importante ter lá um ape-
nado, que é usuário de substân-
cia entorpecente, catando lixo na 
praia. É uma das possibilidades 
de prestação de serviço. Duran-
te cinco meses, ele vai trabalhar 
uma vez por semana durante 
uma ou duas horas", afirmou ele.

"Se não prestar, será multado 
e, toda vez que for surpreendido, 
vai ser conduzido à delegacia, 
conduzido ao juiz. Ou seja, não 
vai ser fácil a vida de quem qui-
ser transgredir a lei e nós vamos 
exercer com rigor aquilo que a lei 
determina", contou.

O governador explicou a sé-
rie de procedimentos previstos 
antes do cumprimento da pena. 
Uma vez identificado com a dro-
ga, o usuário será conduzido a 
uma delegacia, onde será ficha-
do, cadastrado e terá marcada 
uma audiência com o juiz.

Wilson Witzel quer que usuários 
de drogas sejam condenados 
a catar lixo na praia

 Foto: Divulgação

As declarações surgem após Witzel ter dito que conduziria imediatamente para a delegacia

 Os governadores das 27 uni-
dades da federação decidiram 
apoiar a proposta de Emenda à 
Constituição "paralela" à Refor-
ma da Previdência que cria novas 
regras previdenciárias para esta-
dos e municípios cujo texto deve 
ser relatado pelo senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE). Segundo o 
governador do Distrito Federal, 
Ibaneis Rocha, uma carta formali-
zando a decisão tomada pelo Fó-
rum Nacional de Governadores, 
que está reunido em Brasília, será 
entregue ainda hoje ao presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). Os governadores con-
tam ainda com o compromisso 
de Alcolumbre de aprovar a pro-
posta em um prazo de 15 dias, em 
troca de apoio ao texto.

“O apoio dos governadores 
é no sentido da PEC paralela, já 
com o indicativo do presidente 
do Senado Federal que essa apro-

Ibaneis reconheceu que o desejo de alguns governadores era que a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência ocorresse de forma imediata

vação - e aí ele vai discutir com os 
líderes do Senado - em um prazo 
bastante rápido. Segundo ele, em 
um prazo de 15 dias, o que nos co-
locaria na Câmara dos Deputados 
para votar até o final do ano”, afir-
mou Ibaneis.

Ainda segundo Ibaneis, o docu-
mento a ser entregue a Alcolum-
bre traz a ressalva de que gover-
nadores de partidos de esquerda 
não concordam com alterações 
em pontos como o Benefício de 
Prestação Continuada (BCP) e a 
aposentadoria rural, por exemplo.

Ibaneis reconheceu que o de-
sejo de alguns governadores era 
que a inclusão de estados e muni-
cípios na reforma da Previdência 
ocorresse de forma imediata. En-
tretanto, como o o debate já avan-
çou muito, nesse momento, o 
retorno da proposta à Câmara dos 
Deputados seria “um retrocesso 
institucional”. Ainda de acordo 

 Governadores apoiam 
nova previdência para 
estados e municípios

Foto: Divulgação

com o governador do Distrito 
Federal, assim como ocorreu no 
primeiro turno de votação da ma-
téria na Câmara, os governadores 
vão mapear os votos de suas ban-
cadas no segundo turno na Casa e 
antes da votação no Senado.

Questionado sobre o sucesso 
que a PEC paralela teria no Parla-
mento, especialmente na Câma-
ra, onde regras mais duras para 
aposentadorias de servidores 
municipais e estaduais enfren-
tam resistência de deputados 
que temem desgastes com seu 
eleitotrado, Ibaneis disse que 

confia na articulação feita pelo 
presidente do Senado e na força 
das bancadas no Congresso.

Histórico
O Fórum Nacional de Gover-

nadores é coordenado pelo gover-
nador do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha. Esta é a sexta edição do en-
contro. A primeira ocorreu ainda 
no período de transição e contou 
com a presença do presidente do 
Brasil, Jair Bolsonaro.

Desde então, além dos che-
fes do Executivo, o encontro 
tem reunido representantes 

importantes do governo fe-
deral, como o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e o 
presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia.

Ao longo dos encontros em 
Brasília, os governadores dis-
cutiram temas diversos, como 
o pacto federativo e o marco 
legal do saneamento básico. As 
reuniões têm ocorrido bimes-
tralmente, com pautas definidas 
previamente e separadas por 
afinidades temáticas, distribuí-
das entre os poderes Executivo, 
Legislativo ou Judiciário.
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m busca 
de um cen-
t r o a v a n t e 
para fechar 
o elenco, o 
F l a m e n g o 
está bus-
cando re-
cursos para 

acertar a contratação de Ma-
rio Balotelli. De acordo com 
a imprensa italiana, o Rubro-
-Negro carioca fez uma oferta 
de cerca de 8 milhões de eu-
ros (R$ 36 milhões de reais) 
e dois anos de contrato para 
contar com o jogador. O acor-
do prevê pagamento de R$ 
18 milhões por temporada, o 
que renderia cerca de R$ 1,5 
milhão ao mês.

O presidente do Flamen-
go, Rodolfo Landim, está 
tratando diretamente com 
representantes de Balo-
telli a contratação do ata-
cante, que deu aval para as 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMengão  Foto: Divulgação

E
negociações continuarem. 
No entanto, a novela ainda 
está longe de um fim. “Acon-
teceu um contato do Marcos 
Braz e do Bruno Spindel 
com o jogador, no sentido 
do interesse. Parece que foi 
positivo, que tem o interes-
se de jogar no Flamengo. Foi 
apenas isso o conversado. 
Foi recente”, contou o presi-
dente ao programa Jogo Sa-
grado, da Fox Sports.

A chegada de um atacan-
te é o desejo do técnico Jorge 
Jesus. No elenco, apenas Lin-
coln pode ser considerado um 
centroavante de origem, mas o 
jogador não vem apresentan-
do bom desempenho e se ma-
chucou recentemente. Apesar 
de serem os dois artilheiros do 
Flamengo na temporada, Bru-
no Henrique e Gabriel, não são 
considerados pelo português 
como atacantes de ofício e por 
isso alternam na posição. 

Em paralelo às negociações 
com Balotelli, o Flamengo 
deve desembolsar mais uma 
bolada para acertar em defini-
tivo a permanência de Gabriel. 
No entanto, a diretoria aguar-
da o melhor momento para 
enviar a oferta à Inter de Mi-
lão, equipe no qual o atacante 
tem contrato, e por isso ambos 
os clubes ainda não entraram 
em negociações.

Ao final da partida contra o 
Bahia, no último domingo, o 
vice-presidente do Flamengo, 
Marcos Braz, destacou que é 
real a possibilidade de inves-
tir em Gabriel. O jogador não 
atuou na derrota do Rubro-
-Negro. “Há expectativa de 
comprar o Gabigol, mas ainda 
não se movimenta nada”, dis-
se na zona mista.

Gabriel tem sido o gran-

de destaque do Flamengo na 
temporada. Em 33 partidas, o 
jogador marcou 22 gols e deu 
cinco assistências. De acordo 
com o site Transfermarkt, re-
ferência no mercado da bola, 
o atacante, que tem contrato 
com a Inter de Milão até 30 de 
junho de 2022, tem valor de 
mercado estipulado em 13 mi-
lhões de euros, cerca de R$ 58 
milhões de reais

Flamengo prepara investida 
milionária por Balotelli

Rubro-Negro quer comprar Gabigo
O Flamengo está buscando recursos para acertar a contratação de Mario Balotelli

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços
Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados em um curso superio

Em plena Copa do Mundo 
de 2014, disputado no país 
dos 7 a 1, um boato se espa-
lhou como rastilho de pólvora 
nas redes sociais: a contrata-
ção de Mario Balotelli.

Logo de cara, os tuiteiros 
polvorosos e criativos como 
sempre, postaram várias fotos 
do jogador italiano e o assunto 
virou chacota.

uase quatro anos depois, 
no comecinho de 2018, meu 
colega Anderson Alves, da-
qui do Coluna do Fla escre-
veu “Por que não um camisa 
9 vindo da Europa?“, e falou 
à época que nenhum clube 
brasileiro teria como contra-
tar Mario Balotelli.

Passado um ano e meio, 
hoje, três coisas ninguém 
pode negar: a primeira, se tra-
ta de um grande jogador, a 
segunda, que tem uma forte 
personalidade e a terceira, que 

Os números falam por si, pois trata-se um grande jogador

hoje o Flamengo tem total con-
dições de contratar o polêmico 
camisa 9, atualmente sem clu-
be, desde que deixou o Olym-
pique de Marseille.

Nascido em Palermo, no 
bairro de Borgo Nuovo e filho 
de um casal de imigrantes ga-
neses, Mario se mudaria para 
Brescia ainda criança.

Desde o nascimento até os 
três anos de idade, viveu os 
piores anos de sua vida: compli-
cações com seus frágeis intesti-
nos, tratamentos, operações e 
recuperado, foi posto por seus 
pais para adoção, que alegavam 
não ter condições de criá-lo.

Definitivamente, foi uma 
época que nenhum ser huma-
no gostaria de lembrar.

Se antes era Barwuah em 
seu sobrenome, passaria a ser 
Balotelli com sua nova família, 
em 1993, chamando Francesco 
e Silvia de pais e Giovanni e 
Corrado de irmãos, que são até 
hoje os seus procuradores.

– Por que eles nunca pedi-

Marcos Vinicius: 
“Super Mario”

Foto: Alexandre Battibugli / Veja

ram aos tribunais que eu retor-
nasse, uma vez que já tinha me 
recuperado da doença? Meus 
pais adotivos me levaram até 
para vê-los, mas eles nunca 
estavam em casa. Agora que 
sou um jogador da Série A do 
futebol italiano, eles querem 
vir e me encontrar -, diria sobre 
o interesse dos pais biológicos 
quando era atacante do Inter-
nazionale.

Opinião firme de quem tem 
muita personalidade para to-
mar tal atitude.

Em 2008, aos dezoito anos 
virou cidadão italiano, aos vin-
te e quatro disputou a Copa do 

Mundo de 2014, ficando em 22º 
lugar com a camisa da Azzurra 
em gramados nacionais.

Em seu currículo, algumas 
conquistas importantes como a 
Champions League 2009/2010, 
pela Internazionale de Milão 
– onde também venceu três 
Italianos -, e a Premier League 
da temporada 2011/2012, pelo 
Manchester City, além é claro 
das quase 400 partidas e 160 
gols marcados.

Os números falam por si, pois 
trata-se um grande jogador.

E o que não tem faltado aos 
dirigentes rubro-negros é con-
tratar grandes nomes no mer-

cado, tendo o vice-presidente 
Marcos Braz declarado que o 
Flamengo está à procura de 
um centroavante, depois de 
todo imbróglio envolvendo 
Pedro, do Fluminense.

As negociações têm sido 
conduzidas pelos dirigentes 
do Flamengo e, caso realmen-
te aceite o salário de R$ 1,6 
milhão mensal – que o coloca-
ria como o atleta mais bem re-
munerado no Brasil -, a torcida 
poderá ver um polêmico, de 
forte personalidade e craque 
do futebol europeu chamado 
Balotelli, vestindo o Manto Ru-
bro-Negro.


