
Segundo a decisão, o ex-
-governador cometeu falta 
disciplinar grave pela situ-
ação - que aconteceu em 
outubro de 2017 - fazendo 
com que juiz Rafael Estrela, 
titular da Vara de Execu-
ções Penais do Tribunal de 
Justiça do Rio, não só con-
firmasse e manteve a puni-
ção, como também mudas-
se a data base para início da 
contagem para o benefício 
do semi-aberto.
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Flamengo embarca 
para negociar 
com Balotelli 
na Europa
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 O Flamengo deu um passo adiante e seguiu para 
Europa com a estratégia definida para contratar 
Mário Balotelli. O vice de futebol, Marcos Braz, o 
diretor executivo, Bruno Spindel, e o advogado 
Marcos Motta partiram em comitiva ao Velho 
Continente com reuniões marcadas pelo atacante 
italiano. Rodolfo Landim deu o aval para que sejam 
feitos esforços pela negociação.

 Tudo ou nada!
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PSL decide expulsar deputado 
Alexandre Frota

Em reunião

PSL, partido 
do presidente 
Jair Bolsonaro, 
decidiu, por 
unanimidade, 
nesta terça-feira 
expulsar o de-
putado Alexan-
dre Frota (SP). A 

decisão foi tomada após reunião da 
sigla em Brasília e anunciada pelo 
presidente do PSL, Luciano Bivar.

O pedido de expulsão de Frota, 
aprovado por nove votos, partiu 
da deputada Carla Zambelli (PSL-
-SP), que declarou recentemente 
ao jornal "O Globo" que a situação 
do parlamentar no partido era "in-
sustentável".

Nos últimos dias, Frota pas-
sou a criticar publicamente o go-
verno e o presidente, e chegou a 
declarar que estava decepciona-
do com Bolsonaro e com a falta 

de articulação do presidente 
com os parlamentares.

Em mais de uma ocasião, o par-
lamentar criticou, por exemplo, a 
iminente nomeação do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho 
do presidente, para a embaixada 
do Brasil nos Estados Unidos.

Um dos principais articulado-
res do PSL na votação da reforma 
da Previdência na Câmara, Ale-
xandre Frota decidiu se abster na 
análise da proposta em segundo 
turno, contrariando a orientação 
do partido, depois de ter sido reti-
rado da vice-liderança do partido 
na Câmara e do comando de três 
diretórios municipais a pedido do 
presidente Jair Bolsonaro.

“Eu acredito que o Bolsonaro 
tenha pedido isso porque disse 
que estava decepcionado com ele, 
que não achava que a indicação 
do Eduardo como embaixador era 

O
O deputado Alexandre Frota (PSL-SP), durante sessão na Câmara 

a mais correta. Fui surpreendido 
com essas mudanças”, disse Frota 
na última quarta-feira.

Segundo Luciano Bivar, Frota 
entrou em "desalinhamento" com 
o partido pelas "ofensas" que fez 
recentemente a integrantes do 

PSL e que, por isso, a desfiliação do 
parlamentar se justificava.

Ainda de acordo com o pre-
sidente do PSL, a expulsão não 
acarretará na perda do mandato 
de Frota, que poderá permanecer 
como deputado em outra sigla.

Outro desafeto público de 
Frota, o senador Major Olím-
pio (PSL-SP), um dos princi-
pais nomes da sigla, afirmou 
ao deixar a reunião que esta-
va "satisfeito com o partido" 
após a decisão.

O Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) 
rejeitou nesta terça-feira um 
recurso apresentado pelo co-
ordenador da força-tarefa da 
Lava Jato no Paraná, Deltan 
Dallagnol, e manteve a trami-
tação de um processo admi-
nistrativo disciplinar ao qual 
ele responde por criticar mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal durante uma entre-
vista à rádio CBN.

Não houve discussão entre 
os conselheiros. O caso foi jul-
gado em bloco, quando vários 
processos são analisados con-
juntamente.

O procurador responde a 
um processo disciplinar aber-

to depois de uma representa-
ção formalizada pelo ministro 
Dias Toffoli, atual presidente 
do STF. Entre as punições que 
Dallagnol pode receber estão: 
advertência, censura, suspen-
são, demissão.

Dallagnol deu uma entre-
vista à rádio CBN em 15 de 
agosto de 2018, criticando 
uma decisão da Segunda 
Turma do STF. Um dia antes, 
a Turma havia determinado 
a transferência de termos 
de colaboração premiada da 
Odebrecht da Justiça Fede-
ral em Curitiba para a Jus-
tiça Federal e Eleitoral do 
Distrito Federal.  O material 
dizia respeito ao ex-presi-

Conselho do MP nega recurso e 
mantém processo administrativo 
sobre Deltan Dallagnol

Procurador da Lava Jato em Curitiba responde a processo disciplinar

Foto: Divulgaçãodente Lula e ao ex-ministro 
Guido Mantega.

Na entrevista, Dallagnol 
disse que os ministros que 
votaram a favor da decisão 
(Dias Toffoli, Gilmar Mendes e 
Ricardo Lewandowski) forma-
vam uma “panelinha” e man-
davam uma mensagem “muito 
forte de leniência a favor da 
corrupção”.

“Agora, o que é triste ver é o 
fato de que o Supremo, mes-
mo já conhecendo o sistema, e 
lembrar que a decisão foi 3 a 1, 
os três mesmos de sempre do 
STF que tiram tudo de Curitiba 
e que mandam tudo para a Jus-
tiça Eleitoral e que dão sempre 
os habeas corpus, que estão 
sempre formando uma paneli-
nha, assim mandam uma men-
sagem muito forte de leniência 
a favor da corrupção”, afirmou 
o procurador na oportunidade.

Em abril deste ano, o ple-
nário do CNMP referendou 
por maioria a decisão do cor-
regedor Orlando Rochadel de 
abrir o processo. Contra esse 
referendo, Deltan apresen-
tou os chamados embargos 
de declaração para suspender 
as apurações, recurso negado 
nesta terça.

Outro procedimento aberto 
para apurar a conduta de Del-
tan foi retirado de pauta a pe-
dido do relator. O caso chegou 
ao conselho após representa-
ção do senador Renan Calhei-
ros, que se queixou de supos-
tos ataques do procurador via 
redes sociais durante a eleição 
para a presidência do Senado.  



mbora no 
início do 
ano o Rio 
de Janeiro 
tenha sido 
c o n s i d e ra -
da a capital 
m u n d i a l 

da arquitetura pela Agência 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e pela União 
Internacional dos Arquite-
tos (UIA), a atuação desses 
profissionais ainda não é 
uma realidade nas favelas 
cariocas. Desabamentos 
como o que aconteceu

 em Curicica, e que por 
sorte terminou sem víti-
mas fatais, poderiam ser 
evitados caso um Projeto 
de Lei (PL) apresentado em 
2017 pela vereadora Mariel-
le Franco, e sancionado há 
uma semana pelo prefeito 
Marcelo Crivella, tivesse 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

E
sido aprovado há mais tempo. 
Assim que for regulamentado, 
famílias com renda mensal de 
até três salários mínimos, que 
possuam um único imóvel e 
residam na capital fluminen-
se há pelo menos três anos, 
terão direito à assistência téc-
nica gratuita para elaboração 
do projeto e construção do 
seu imóvel. A nova lei prevê 
ainda a reforma, ampliação e 
regularização do móvel e do 
respectivo terreno.

A reivindicação era anti-
ga e foi uma das bandeiras 
levantadas pelas vereadora, 
assassinada em março do ano 
passado, e por movimentos 
sociais ligados às favelas do 
Rio e do próprio Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU-BR). Além de viabilizar 
o acesso à moradia, o objetivo 
é qualificar o uso e melhorar 
o aproveitamento do espaço. 

Todo o processo de constru-
ção será formalizado junto 
ao poder público. Outro pon-
to importante esperado pela 
prefeitura é evitar a ocupa-
ção de áreas de risco.

“A regulamentação dessa 
lei é urgente porque salva 
vidas. Não é novidade que o 
abandono da política pública 
de moradia gera problemas 

como na Muzema, dominada 
por máfias. É inadmissível a 
negligência e a omissão da 
prefeitura”, questionou a de-
putada Renata Souza (Psol).

Em fevereiro, Crivella já 
havia assinado um acordo de 
cooperação junto ao Instituto 
dos Arquitetos do Brasil (IAB) 
para a realização da progra-
mação relativa ao Congresso 

Mundial de Arquitetos, que a 
cidade vai receber em julho 
de 2020. Um mês antes, em 
uma cerimônia realizada em 
Paris, o Rio recebeu o título 
de Capital Mundial da Arqui-
tetura. O reconhecimento foi 
feito pela Unesco, agência da 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) para Educação, Ci-
ência e Cultura.  

O ator João Carlos Barroso mor-
reu nesta segunda-feira, aos 69 
anos. Ele lutava contra um câncer.

João Carlos de Albuquerque Melo 
Barroso nasceu em 28 de fevereiro de 
1950, no Rio de Janeiro. Sua estreia na 
TV aconteceu em 1965 na série "Rua 
da Matriz". Em seu currículo, o ator 
tem dezenas de novelas como "Roque 
Santeiro", “Estupido cupido”, “O Bem 
amado”, “Pecado Capital”, “Pedra so-
bre pedra”, entre outras.

No cinema, estrelou filmes como 
“A espada era a lei” (1963) e “O pistolei-
ro” (1976). Entre seus trabalhos mais 
recentes estão as inúmeras participa-
ções no humorístico “Zorra“ além da 
novela “Sol Nascente”, onde interpre-
tou o delegado Mesquita.

Uma sobrinha do ator comparti-
lhou uma mensagem homenagean-
do o tio. "O céu está em festa aguar-
dando a sua chegada hoje ao som de 
Dire Straits, com muito futebol, can-
toria e sorrisos! A saudade é eterna 
e você mora pra sempre em nossos 
corações! Te amo infinito."

Ator João Carlos Barroso morre aos 69 anos

Lei sancionada pelo 
prefeito levará arquitetos 
para atuar em favelas

 Descontrole urbano: estado atuará junto 
a prefeitura na fiscalização de camelôs

 Diante do grande número de ca-
melôs irregulares por toda a cidade 
do Rio de Janeiro, o Governo do Es-
tado pretende iniciar um trabalho 
integrado ao Município no ordena-
mento urbano. A ação de combate ao 
comércio ilegal começará pela Lagoa, 
na Zona Sul, na próxima segunda-fei-
ra em um projeto piloto. E terá mui-
to trabalho pela frente. Ao longo de 
pontos espalhados na capital entre 
a Zona Sul e o Centro, era possível 
encontrar, nesta segunda-feira o des-
controle do poder público perante 
os vendedores dos mais diversos 
produtos falsificados: tênis, roupas, 
jóias, alimentação, equipamentos de 
informática e brinquedos. E, onde há 
fiscalização, se observa agentes pe-
gando produtos "na conta" com co-
merciantes. Tudo é vendido a preços 
mais baratos que o comércio formal 
pelas calçadas, disputando a clientela 
com os lojistas. Um estudo da Feco-
mércio aponta prejuízo estimado em 
R$ 665 milhões à economia estadual, 
desviado para a pirataria.

De modo integrado, a operação 
terá a frente o novo secretário de 
Governo e Relações Institucionais, 

Medida foi apresentada pela vereadora Marielle Franco em 2017. Famílias com renda mensal de até três salários mínimos serão beneficiadas
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João Carlos de Albuquerque Melo Barroso nasceu em 28 de fevereiro de 1950

 Foto: Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Cleiton Rodrigues. Os últimos deta-
lhes estão sendo acertados nesta se-
mana entre Ministério Público, De-
fensoria e o governo. A ação auxiliará 
tanto no recolhimento de morado-
res de rua e dependentes químicos 
quanto na retirada de camelôs não 
credenciados pela prefeitura.

"Espero que com toda sinceridade a 
Guarda Municipal atue junto ao depar-
tamento de controle urbano, do municí-
pio. Atuaremos dando o suporte à todo 
o trabalho. A intenção é agregar ao traba-
lho que já é feito", afirma Rodrigues.

O secretário comenta que o plane-
jamento teve início após uma conver-
sa com o governador Wilson Witzel. 
Segundo ele, o diálogo sobre turismo 
desencadeou no assunto de desordem 
urbana, visível nos calçadões da orla ca-
rioca e que gera incômodo a Witzel:

"Copacabana é intransitável para os 
turistas. Os primeiros pontos a recebe-
rem essa mega operação serão os pon-
tos turísticos. Vamos consertar os erros 
que detectarmos com esse projeto 
piloto e ir evoluindo", explica, acrescen-
tando que a operação integrará outras 
secretarias — É, basicamente, um Esta-
do Presente. Todos integrados.
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lunos da 
E s c o l a 
M u n i c i -
pal Murilo 
Costa, na 
C e r â m i c a , 
começaram 
a participar 

nesta segunda-feira, do pro-
jeto “Escolas Seguras – De-
senvolvendo a Resiliência 
Através da Educação”, da 
Secretaria de Defesa Civil de 
Nova Iguaçu. O treinamento 
acontece até sexta-feira e 
vai envolver 427 estudan-
tes, com oficinas, pales-
tras e treinamentos com o 
objetivo de desenvolver a 
cultura de prevenção e per-
cepção de riscos a desastres 
na comunidade escolar e 
por consequência em toda 
a cidade, elevando a resi-
liência, reduzindo riscos e 
evitando mortes.

No primeiro dia, os alu-
nos passaram por um rodí-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
zio de oficinas, com explica-
ções de como confeccionar 
pluviômetros com garrafa 
pet, apresentação de um Si-
mulador de Fenômenos Na-
turais e de uma Maquete Es-
quemática de Encosta, além 
de exposição de equipamen-
tos para prevenção contra in-
cêndio e pânico do Corpo de 
Bombeiros. Na quinta-feira, 
haverá um treinamento com 
todos os integrantes da esco-
la (alunos, professores e de-
mais funcionários) para uma 
desocupação em situações de 
emergências.

Já na sexta-feira, acontece 
o simulado de desocupação 
do prédio escolar. No exer-
cício, após um alarme ser 
disparado devido a um su-
posto incêndio, todos saem 
da unidade em um tempo 
pré-determinado, confor-
me protocolo ensinado pela 
Defesa Civil.  Os alunos vão 
colocar em prática o que 

aprenderam ao longo da se-
mana, evacuando a escola o 
mais rapidamente possível 
e de forma correta e com 
segurança.

Ao todo, este ano o proje-
to “Escolas Seguras-Desen-
volvendo a Resiliência Atra-
vés da Educação” vai passar 
por oito escolas da cidade. 
A primeira ação aconteceu 

em junho, na Escola Mu-
nicipal Professora Irene 
da Silva Oliveira, no bairro 
Vila de Cava e envolveu 668 
alunos. Iniciado em 2017, 
o projeto já contemplou 
18 escolas (14 somente em 
2018 e uma este ano).

As ações têm como base 
os pilares estabelecidos pela 
ONU em seu programa “Ini-

ciativa Mundial para Escolas 
Seguras”. Os eixos principais 
são como fazer uma análise 
de risco do prédio escolar, sa-
ber quantas saídas de acesso 
há no local e se tem placas de 
sinalização, por exemplo. O 
projeto é destinado a treinar 
o aluno, para que ele possa 
perceber os riscos que pode 
estar exposto.

O projeto ‘Itaguaí Nihongo – 
Aprender Japonês’ teve inicio na 
última semana, para os 20 alunos 
selecionados no processo seletivo 
realizado no mês de julho. Essa é 
a primeira turma do curso gratuito 
de japonês oferecido pela Prefeitu-
ra, através da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, à comuni-
dade. No primeiro contato, os par-
ticipantes foram apresentados ao 
professor Pedro Augusto Pimenta, 
que vai ministrar as aulas às terças-
-feiras, das 14h às 16h15, no Centro 
Educacional de Itaguaí (CEI), e 
também à dinâmica do curso. To-
dos se mostraram bastante anima-
dos para conhecer não só o idioma 
japonês, mas também um pouco 
mais da cultura do país.

A Subsecretária de Educação, 
Cristiane Fiorotti, o diretor do De-
partamento de Programas e Proje-
tos, Fabiano Bastos, e a equipe da 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura deram as boas vindas e con-
versaram um pouco com os alunos. 
Eles lembraram que Itaguaí possui a 
segunda maior colônia japonesa do 
Brasil e a maior do Rio de Janeiro e 

Prefeitura de Itaguaí dá aulas de japonês gratuitas

 Defesa Civil realiza projeto 
‘Escolas Seguras’ na Cerâmica

Cezar Melo anuncia a criação de Clínica 
Dentária para a população

O prefeito Cezar Melo disse 
que vai construir, em breve, uma 
Clínica Dentária para sediar o 
Centro de Especialidades Odon-
tológicas (CEO) de Japeri. O ob-
jetivo, segundo explicou, é me-
lhorar ainda mais o atendimento 
clínico primário da saúde bucal, 
que já ocorre no município.

O anuncio foi feito durante 
a abertura do II Seminário de 
Capacitação do Programa de 
Conscientização e Prevenção do 
Câncer de Boca, realizado no au-
ditório da Unidade Mista de En-
genheiro Pedreira (UMEP).

O evento, promovido pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
reuniu palestrantes que abor-
daram temas como os avanços 
na estomatologia (ramo da me-
dicina que estuda e trata das 
doenças da boca e dos dentes) 
e patologia em relação ao cân-
cer de boca, estatísticas e assis-
tência que deve ser promovida 
junto à população.

O CEO de Japeri, que recebe 

por isso é importante valorizar a cultu-
ra nipônica na cidade.

"Vocês são os pioneiros nesse pro-
jeto. Sejam bem-vindos e aproveitem 
essa oportunidade", disse Cristiane.

A aula inaugural contou com a 
presença de dois convidados espe-
ciais que vivenciaram tanto o idioma 
quanto a cultura japonesa. A Secretá-
ria Municipal de Turismo e Esporte, 
Érika de Souza, contou um pouco do 
período de cinco anos em que morou 
no Japão e se colocou à disposição 
para levar um pouco de sua experiên-
cia aos alunos nas próximas aulas.

"Valorizem essa oportunidade. 
Fui aluna do (Colégio Municipal Se-
nador) Teotônio Vilela e como eu se-

ria feliz se na época tivesse tido essa 
oportunidade. A cultura japonesa é 
muito rica. O curso vai agregar mui-
to a vida de vocês, tanto na questão 
cultural quanto profissional. A lín-
gua não é tão difícil quanto parece. 
Vocês vão ver que a forma de pensar 
é muito simples", disse Érika.

O outro convidado foi o diretor da 
Subsecretaria de Agricultura e Pesca, 
Claudio Hayassaka. Ele falou sobre a 
experiência de ter morado durante 17 
anos no país oriental.

"Saí do Brasil com 19 anos de idade. 
O choque cultural foi muito grande, 
mas foi uma experiência maravilhosa. 
Depois que a gente aprende não quer 
mais parar de falar", contou Claudio.

O treinamento acontece até sexta-feira e vai envolver 427 estudantes

 Foto: Divulgação

No primeiro contato, os participantes foram apresentados ao professor Pedro Augusto Pimenta

Foto: Pablo Jacob / Agência O Globo

apoio da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), 
já oferece à população do mu-
nicípio serviços de endodon-
tia, periodontia, buco-maxilo, 
odontopediatria e radiografia 
periapical, entre outros tipos 
de atendimento.

Coordenadora da Saúde Bucal 
no município, Claudione Cassin 
explicou que Japeri é pioneiro, 
no estado, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Educação, 
com o trabalho de conscientiza-
ção e prevenção do câncer bucal.

“A questão em si é você cons-
cientizar a população sobre a ne-
cessidade de procurar tratamen-
to. Os índices de cura do câncer 
de boca não têm acompanhado a 
mesma evolução da cura de ou-
tros tipos de câncer, exatamente 
por não ser detectado previa-
mente. E as pessoas não procu-
ram tratamento porque também 
não sabem qual o profissional 
procurar para tratá-las na rede 
pública”, observou.
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m bando 
s u s p e i t o 
de seques-
trar, extor-
quir e estu-
prar duas 
jovens em 
Nova Igua-
çu, na Bai-

xada Fluminense, foi iden-
tificado e preso. Um dos 
seis capturados, identifica-
do como Erickson Valentin 
de Oliveira Junior, foi loca-
lizado na última sexta-feira 
— os outros já haviam sido 
detidos, após investiga-
ções da 52ª DP (Nova Igua-
çu), onde o crime foi regis-
trado. O caso foi divulgado 
pela Polícia Civil.

Segundo informações de 
agentes, o crime aconteceu 
no mês passado. Na oca-
sião, o bando abordou as 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSApós denúncia

U
duas vítimas, que não tive-
ram suas identidades reve-
ladas, quando saíam de um 
shopping naquele município 
da Baixada Fluminense.

As duas,  então, foram le-
vadas até um cativeiro,  lo-
calizado no município de 
Queimados, onde foram ex-
torquidas.  De acordo com a 
polícia,  eles utilizaram os 
cartões de crédito das víti-
mas. Depois de usá-los,  eles 
libertaram as vítimas — an-
tes disso, porém, obrigaram 
as mulheres a praticarem 
sexo oral nos integrantes 
do bando.

 Após a denúncia ser fei-
ta na delegacia, os policiais 
começaram a seguir o rastro 
deixado pelos suspeitos a 
partir de informações gera-
das com a movimentação dos 
cartões de crédito. Durante 

as investigações, os agentes 
descobriram a placa do carro 
utilizado pelo bando e, pos-
teriormente, localizá-los.

Contra Erickson foi cum-
prido um mandado de pri-
são pelos crimes de roubo, 
sequestro mediante extor-

são, estupro e associação 
criminosa. Os comparsas 
dele foram presos pelos 
mesmos delitos.

Um idoso foi atingido por 
uma bala perdida, um jovem 
foi baleado e um suspeito de 
tráfico, ainda não identifi-
cado, morreu, durante uma 
operação da Polícia Civil na 
Favela do Jacarezinho, na 
Zona Norte do Rio, na ma-
nhã desta terça-feira. O gari 
comunitário Jair Oliveira de 
Farias, de 78 anos, está in-
ternado no Hospital munici-
pal Salgado Filho, no Méier, 
com um ferimento no braço.

Na mesma unidade se en-
contra Jean Peixoto Felix, de 
23 anos, baleado no pesco-
ço. Segundo a Secretaria de 
Saúde, o estado de saúde de 
Jean é grave.

Com o caso de Jair, sobe 
para três o número de pes-
soas atingidas por balas per-
didas no Rio num intervalo 
de cinco dias. Na sexta-feira, 
o estudante Gabriel Pereira 
Alves, de 18 anos, morreu 

 Operação no Jacarezinho tem idoso atingido por 
bala perdida, jovem ferido e suspeito morto

Grupo que praticava extorsão, 
sequestro e estupro de
 jovens na Baixada é preso

 Arrastão na Linha Vermelha resulta 
em acidente com cinco feridos

 Quatro bandidos fizeram 
um arrastão na pista sentido 
Centro da Linha Vermelha, 
na altura de Vigário Geral, na 
Zona Norte do Rio, na manhã 
desta terça-feira. Policiais 
militares do Batalhão de Po-
liciamento em Vias Especiais 
(BPVE) perseguiram o bando, 
que atirou contra os PMs, ca-
potou com o carro e atingiu 
outros três veículos. Cinco 
pessoas ficaram feridas, de 
acordo com o Corpo de Bom-

beiros, e uma grávida ficou 
em estado de choque. Um 
suspeito foi preso.

O caso ocorreu por volta 
das 5h30. Os PMs receberam 
uma informação de que cri-
minosos numa Tucson pre-
ta assaltavam motoristas na 
Linha Vermelha. Os agentes 
seguiram para o local e se de-
pararam com os quatro bandi-
dos, que estavam num Hyun-
dai HB 20 branco que haviam 
acabado de roubar.

Um dos seis capturados, identificado como Erickson Valentin de Oliveira Junior, foi localizado na última sexta-feira 

Foto: Divulgação
 Foto: Guilherme Pinto / Agência O Globo

Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) perseguiram o bando

 Foto: Reprodução

após ser atingido por um tiro 
no peito quando estava num 
ponto de ônibus na Rua Con-
de de Bonfim, na Tijuca, tam-
bém na Zona Norte, quando 
estava a caminho da escola.

Nesta terça, a vítima foi o jo-
gador de futebol Dyogo Costa 
Xavier de Brito, de 16 anos. Pa-
rentes acusam policiais milita-
res que faziam uma operação 
na comunidade da Grota, em 
São Francisco, Niterói, na Re-
gião Metropolitana do estado, 
de serem os responsáveis pelo 
disparo que atingiu o jovem.

Tiroteio após ataque
O confronto no qual o 

suspeito foi atingido no Ja-
carezinho ocorreu perto da 
Praça da Concórdia. No local, 
de acordo com agentes, foi 
apreendida uma pistola e um 
radiotransmissor. Segundo 
a polícia, o tiroteio começou 
após bandidos atacarem os 

agentes. A Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC) foi 
acionada para fazer uma pe-
rícia no local.

A operação no Jacarezi-
nho é da Coordenadoria de 
Recursos Especiais (Core). 
Segundo a Polícia Civil, as 
equipes visam a checar in-
formações do Setor de In-
teligência da corporação na 
região conhecida como Final 
da Amaro, na Travessa Ama-
ro Rangel. No local, trafican-
tes costumam se esconder 
para atacar policiais.



uando um 
bebê nasce é 
um momen-
to de muita 
alegria para a 
família. Mas 
com o passar 
dos meses, 
os pais per-
cebem que a 

criança não apresenta compor-
tamentos que normalmente 
são esperados por essa fase da 
vida. Mesmo bem pequeno, é 
possível, por exemplo, notar 
alguns sintomas de que se tra-
ta do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

O autismo pode ser detecta-
do nos primeiros meses até os 
dois anos após o nascimento. 
Nesse período, consegue-se 
avaliar com segurança vários 
aspectos de sua percepção so-
cial. Por exemplo, um dos indí-
cios do autismo em crianças são 
ausência ou pequeno contato 
visual e pouca resposta ao cha-
mado do cuidador.

Além disso, nota-se a pre-
ferência da criança por querer 
permanecer no berço com pou-
co interesse social ou até mes-
mo nenhum, não balbucia até 
os seis meses de vida. Pode-se 
observar ainda a perda ou re-
gressão da fala ou dos gestos 
sociais que fazia, atraso na aqui-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEspecialista

Q
sição da linguagem verbal e não 
verbal, movimentos repetitivos, 
hiperfoco nas mãos das pessoas, 
e não nos olhos, irritabilidade e 
choro frequente.

Vale ressaltar ainda que o TEA 
acontece em diferentes graus, 
leve, moderado e severo.  A inten-
sidade é definida a partir do grau 
de autonomia, dos atrasos ou não 
de linguagem e da capacidade de 
se integrar e conduzir atividades 
sociais no dia-a-dia.

 Mas será mesmo que é impor-
tante observar os sintomas para 
um diagnóstico precoce? A res-
posta é: sim. Descobrir o autismo 
cedo permite com que as ações de 
intervenção sejam mais eficazes. 
Isso acontece, porque o cérebro 
está mais permeável e aberto para 
ser modificado. Dessa forma, é 
possível reduzir os sintomas e o 
atraso de desenvolvimento gera-
dos pelo transtorno.

As evidências científicas mos-
tram que intervenções desenvol-
vimentais e comportamentais 
antes dos três anos modificam de 
forma mais intensa e definitiva 
sintomas disruptivos e atrasos de 
linguagem. Ainda ajuda a preser-
var o nível cognitivo e intelectual.

Com as intervenções sistema-
tizadas e intensas logo nos pri-
meiros meses ou anos de vida, 
pode-se reparar a redução dos 
atrasos e dos desvios de lingua-

gem e comportamento com o 
passar do tempo.  O propósito 
de todo esse trabalho é sempre 
amenizar atrasos na comunica-
ção social, avançar na atenção 
social e diminuir comportamen-
tos difíceis. Por esse motivo, é 
fundamental o diagnóstico cor-
reto o quanto antes.

Outro cuidado que se deve ter 
são com as “receitas milagrosas” 
e falsos conselhos de quem não 
estudou sobre isso. Não fique ou-

vindo parentes, vizinhos ou opi-
niões ventiladas por pessoas que 
nada conhecem acerca do tema. 
Eles não vão acrescentar em nada. 
Pelo contrário, vão atrapalhar o 
desenvolvimento da criança.

Portanto, procure sempre um 
especialista que tenha ampla 
e longa experiência no atendi-
mento de pessoas com autismo. 
Não tenha medo de buscar tra-
tamento correto. Há equipes de 
intervenção capacitadas nas me-

lhores práticas e que sabem atuar 
de forma integrada com a família 
e a escola. Apesar do autismo não 
ter cura, é possível conviver com 
o transtorno e ainda ajudar seu fi-
lho a superar os desafios do TEA.

* Clay Brites é pediatra e neu-
rologista infantil, um dos funda-
dores do Instituto NeuroSaber e 
coautor, com Luciana Brites, do 
livro “Mentes Únicas”, que abor-
da de maneira ampla o autismo.

*Clay Brites 

 Dois novos tratamentos 
contra o ebola serão ofereci-
dos a todos os pacientes na 
República Democrática do 
Congo, de acordo com infor-
mações do jornal americano 
The New York Times, nesta 
segunda-feira. As terapias, ba-
seadas em anticorpos mono-
clonais, tiveram uma eficácia 
de 90% em fase de testes. Os 
cientistas esperam que sua 
inclusão represente o fim da 
epidemia da doença no país.

Em um ano, a epidemia in-
fectou cerca de 2.800 pacien-
tes e matou mais de 1.800 

Ebola: 2 novos tratamentos 
serão usados para conter a 
epidemia da doença

Sinais comuns de 
bebês com autismo

deles, de acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS). Muitas família na zona 
epidêmica estão escondendo 
os familiares doentes ou pro-
curando ajuda tarde demais.

Os novos tratamentos, con-
siderados experimentais, são 
conhecidos como REGN-EB3 
e mAb-114. Ambos são anticor-
pos monoclonais infundidos 
intravenosamente no sangue. 
Eles se ligam à parte externa 
do vírus, impedindo que ele 
invada as células do paciente.

Eles fazem parte de um tes-
te clínico que começou em no-

O autismo pode ser detectado nos primeiros meses até os dois anos após o nascimento

 Foto: Divulgação

Em um ano, a epidemia infectou cerca de 2.800 pacientes e matou mais de 1.800 deles

  Foto: Divulgação
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vembro para avaliar a eficácia 
de quatro tratamentos contra 
o ebola, em cerca de 700 pa-
cientes. Os resultados do REG-
N-EB3 e do mAb-114 foram tão 
bons que um comitê de moni-
toramento de dados recomen-
dou que os outros dois trata-
mentos, ZMapp e remdesivir, 
fossem interrompidos e que 
todos os pacientes recebes-
sem o REGN-EB3 e o mAb-114.

Entre os pacientes recém 
infectados que receberam o 
tratamento,  a taxa de morta-
lidade foi de 6% com o REG-
N-EB3 e 11% com o mAb-114 
morreram, em comparação 
com 24% entre os pacientes 
que receberam o ZMapp e 33% 
entre os que receberam rem-
desivir. A diferença na taxa de 
mortalidade entre REGN-EB3 

e mAb-114 não foi considerada 
relevante estatisticamente.

Segundo Michael Ryan, 
diretor de resposta a emer-
gências da OMS, é bom ter 
mais de uma opção, caso haja 

problema de suprimento em 
algum dos medicamentos. 
Mas, os fabricantes dos dois 
tratamentos garantiram que 
produziriam doses suficientes 
para tratar todos os pacientes.



Cultura Foto: Divulgação

 enato Rus-
so, Cazuza 
e Raul Sei-
xas juntos 
no mesmo 
palco? Sim! 
Os Imor-
tais, pela 
p r i m e i -
ra vez no 

Theatro Bangu, no dia 23 de 
agosto, às 20h. Um espetáculo 
que traz os maiores sucessos 
dos poetas do rock brasileiro, 
três inesquecíveis artistas em 
um super show cantado por 
seus principais intérpretes, 
Valério Araújo “Cazuza”, Nino 
Russo “Renato Russo” e Ayr-
ton Ramos “Raul Seixas”, em 

uma noite poética, recheada 
de belas memórias  grandes 
emoções, pois os artistas do 
projeto se destacam pela fide-
lidade no tom de voz, nos tre-
jeitos e no vestuário.

Serviço:
Show “Os Imortais”
Data: 23 de agosto (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Theatro Bangu
Endereço: Rua Fonseca, 24 - Es-
paço 174 - Bangu
Telefone: (21) 2143-6012 | 97242-
8086
Valores: Plateia: 80,00 (inteira) / 
40,00 (meia)
Balcão: 60,00 (inteira) / 30,00 
(meia)

 Os imortais chegam à Bangu 
com um super Tributo a Cazuza, 
Renato Russo e Raul Seixas 

996266164
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Um espetáculo que traz os maiores sucessos dos poetas do rock brasileiro

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

 Com lotação esgotada na 
apresentação de junho, o mu-
sical “Gonzaguinha: o eterno 
aprendiz", volta ao tradicio-
nal palco do Teatro Rival Pe-
trobras na sexta-feira 16 de 
agosto, em única apresenta-
ção às 19h30. Versão poética 
da vida e da obra do cantor e 
compositor Gonzaguinha, o 
espetáculo conta com o ator 
Rogério Silvestre e uma ban-
da de apoio para mostrar a 
história de um dos maiores 
compositores e intérpretes 
brasileiros, unindo artes cê-
nicas e música.

São 16 canções assinadas 
pelo próprio Gonzaguinha 
– como “Explode coração”, 
“Começaria tudo outra vez”, 
“Sangrando”, “O que é, o que 
é?”, “Eu apenas queria que 
você soubesse”, “Grito de 
alerta”, “É”, “Diga lá, cora-
ção”, “Espere por mim, mo-
rena” e “Vamos à luta” –, que 
misturam xote, samba, baião 

Gonzaguinha: O eterno aprendiz volta 
ao Teatro Rival Petrobras 

Viradouro seleciona negras para o desfile

Na próxima segunda-feira, dia 
19, a Viradouro vai selecionar mu-
lheres negras para ala coreografa-
da que abrirá o desfile da escola 
no próximo Carnaval. As interes-
sadas devem procurar a quadra 
da vermelho e branco, que fica 
na Avenida do Contorno, 16, no 
Barreto, em Niterói, às 19h, com 
cópia do RG e duas fotos 3x4.

Atual vice-campeã do 
Grupo Especial, a Viradouro 
será a segunda escola a des-
filar no Sambódromo do Rio 
no Domingo de Carnaval. A 
agremiação tentará o título 
com o enredo “Viradouro de 
alma lavada”, dos carnava-
lescos Tarcísio Zanon e Mar-
cus Ferreira.

Foto: Fernando Grilli

 Foto: Divulgação

O espetáculo atende o chamado do público no dia 16 de agosto

 As interessadas devem procurar a quadra da vermelho e branco

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

e música romântica. Muitas 
delas foram gravadas por ou-
tros grandes nomes da nossa 
MPB. Entre eles, Maria Be-
thânia, Simone, Joanna, Zizi 
Possi, Fagner, Ângela Maria, 
Cauby Peixoto  e Wagner 
Tiso, que já participou algu-
mas vezes do espetáculo.  

Com o intuito de preser-
var a memória desse ícone da 
MPB, o espetáculo apresenta 

passagens da vida do artis-
ta que iniciou sua trajetória 
na década de 1960 em meio 
aos tropeços da ditadura mi-
litar e seguiu cantando seus 
amores e anseios pela vida.

Certamente, “GONZAGUI-
NHA: O ETERNO APRENDIZ” 
merece ser visto e revisto 
pelos fãs do artista e, princi-
palmente, pelos amantes do 
bom teatro.
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Régis e Evelina temem 
que Maria da Paz tenha se 
precipitado ao passar a fá-
brica para o nome de Jô. 
Abel tem uma desconfiança 
sobre Britney, e Rock sugere 
que a irmã converse com o 
rapaz. Régis aconselha Ma-
ria da Paz a não registrar o 
contrato com Jô. Zé Hélio e 

Rock ajudam Téo a acessar 
o celular de Jô. A pedido de 
Rock, Agno abriga Leandro 
em seu apartamento. Ante-
ro diz a Maria que o registro 
do contrato já está feito e a 
fábrica está oficialmente no 
nome de Jô. Rock descobre 
que Jô tem um relaciona-
mento com Régis.

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

Paloma exige que Ra-
mon confie nela para que os 
dois continuem juntos.Nana 
se surpreende com Diogo 
quando ele sugere que o ca-
sal tenha um filho. Paloma 
convida Alberto para parti-
cipar do ensaio da Unidos do 
Bom Sucesso. Alberto conta 
a Paloma seu plano para fu-
gir da mansão e ir  ao ensaio 
da agremiação. Marcos pen-

 Bom Sucesso

 A Unidos da Vila Santa 
Tereza promove no próximo 
domingo o lançamento do 
seu enredo e apresentação 
do samba do Carnaval 2020. 
A partir das 13h, a agremia-
ção recebe sua comunidade 
e convidados com feijoada e 
muito samba.

Será uma tarde de festa, a 
agremiação recebe a partici-
pação especial de Serginho 
do Porto e a coirmã Estácio 
de Sá, atual campeã da Série 
A. Além da apresentação dos 
segmentos, a escola fará a 
coroação da Madrinha de Ba-
teria Carla Santiago. Quem 
já confirmou presença no 
evento é a rainha da escola, a 
EX BBB Ariadna Arantes.

O valor da entrada será de 
R$5 e o prato da feijoada sai 
a R$15. A quadra da Vila San-

No próximo domingo, a 
partir das 14h, a Unidos de 
Padre Miguel realizará mais 
uma edição de sua tradicio-
nal "Feijoada UPM". 

O evento contará com a 
participação da  Vice-cam-
peã do C arnaval 2019, 
Unidos do Viradouro, su-
per show dos segmentos 
da Unidos de Padre Mi-
guel e encerrando a noite, 
apresentação dos 08 sam-
bas inscritos na disputa 
da vermelha e branca da 
Vila Vintém para o Carna-
val de 2020.

  Para definir a ordem de 
apresentação dos sambas, 
a direção da escola informa 
que o sorteio será realizado  
pela direção geral de harmo-
nia e um representante de 
cada parceria , no domingo, 
às 14h, na quadra da escola.

A entrada com direito a um 
prato de feijoada, custa apenas 
R$ 10. Os ingressos já estão à 
venda na quadra da escola, de 
09h às 18h. As mesas serão 
vendidas somente no dia do 
evento por apenas R$ 20. 

 Estácio de Sá é atração da 
Feijoada da Vila Santa Tereza

UPM realiza feijoada com Unidos do Viradouro e 
apresentação dos sambas concorrentes 

sa em se desvencilhar do ca-
samento com Silvana. Mar-
cos estranha ao ver Paloma e 
seu pai na quadra da escola 
de samba. Silvana Nolasco 
é anunciada pelo diretor da 
escola como a nova rainha 
de bateria e algumas pes-
soas da comunidade repro-
vam. Silvana chama Marcos 
e Alberto para subirem ao 
palco com ela.

ta Tereza fica na rua Ururaí – 
365 – Coelho Neto (Próximo 
ao ponto final do 711)

No próximo desfile a es-
cola fará uma homenagem a 
carnavalesca Rosa Magalhães 
com o enredo “No Saçarico 
da Intendente, a Vila Canta 
Rosa” desenvolvido pelo car-
navalesco Caaio Araújo

 Serviço:
Fe i j o a d a  d a  S a n t a  T e r e -
z a  c o m  L a n ç a m e n t o  d o 
e n r e d o
Dia: 18 de agosto (domingo)
Local: Quadra da Escola - Rua 
Ururaí – 365 – Coelho Neto
Horário: 13h
Valor: Entrada R$5 – Feijoada 
R$15

    A quadra da Unidos fica 
na Rua Mesquita, 08, em Pa-
dre Miguel.  A classificação 
é livre e menores de 12 anos 
não pagam entrada.

Em 2020,  a  Unidos de 
Padre Miguel  levará para 
a  Marquês de S apucaí  o 
enredo "GINGA",  do car-
navalesco Fábio Ricardo 
e que contará a  história 
da C apoeira.  A Vermelha 
e branca da Vila  Vintém 
será a  sexta agremiação a 
desf i lar  no sábado de car-
naval ,  pela S érie A ,  do Rio 
de Janeiro,  em busca do 
tão sonhado título .

    Serviço:
    Feijoada da UPM com 

Unidos do Viradouro e apre-
sentação dos sambas concor-
rentes.

D a t a :  1 8  d e  a g o s t o  ( d o -
m i ng o)

Horário: a partir das 14h
    L o c a l :  Q u a d ra  d a 

U n i d o s  d e  P a d re  M i g u e l  – 
Ru a  Me s q u it a ,  0 8  –  P a d re 
M i g u e l  /  R J

 Quanto? Entrada R$ 10,00 
( dez reais) com direito a uma 
feijoada // Mesas R$ 20,00 
(vinte reais) - (Valores sujei-
tos a alteração sem prévio 
aviso)

Foto: Divulgação
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l i b e r a ç ã o 
de novas 
c o n d i ç õ e s 
de saque do 
Fundo de Ga-
rantia do Tem-
po de Serviço 
(FGTS) acen-
deu o sinal 
de alerta para 

muitos trabalhadores sobre a re-
gularidade dos depósitos feitos 
pelas empresas. De acordo com 
a Procuradoria-Geral da Receita 
Nacional, 11,2 milhões de traba-
lhadores em todo o país sacarão 
valores menores do que os de-
vidos ou nenhum dinheiro. O 
déficit atinge 11,6% do total de 
96 milhões trabalhadores bene-
ficiados pelos novos saques do 
Fundo de Garantia.

Ao todo, são 226.057 empre-
sas que estão devendo R$ 32,2 
bilhões em depósitos do FGTS.

A irregularidade poderá re-
duzir o saldo para os valores a 
serem retirados no saque emer-
gencial, de até R$ 500 por conta 
vinculada, e o saque- aniversário, 
retirada anual de parte dos recur-
sos a partir de abril de 2020, cuja 
opção impedirá o saque do saldo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportundade

A
total, em caso de demissão sem 
justa causa (mantendo apenas a re-
tirada da multa rescisória de 40% 
paga pelo empregador).

O atraso nas contribuições tam-
bém impacta no rendimento do 
FGTS e na distribuição dos lucros 
aos trabalhadores.

Somente no Estado do Rio
No Estado do Rio, 28.881 em-

presas apresentam débitos, afetan-
do 1,1 milhão de trabalhadores, o 
que corresponde a 12,8% do total 
de prejudicados em todo o país. 
A dívida chega a cerca de R$ 4,8 
bilhões. Somente os 20 maiores 
devedores do Rio deixaram de de-
positar de R$ 824 milhões.

De acordo com a Procuradoria-
-Geral da Receita Nacional, entre os 
maiores devedores estão: a Varig, a 
Vasp, a Universidade Gama Filho, a 
TV Manchete e os Correios. A rela-
ção das empresas em dívida com 
FGTS pode ser consultada pelo site 
da procuradoria.

A Procuradoria-Geral da Receita 
Nacional é responsável pela inscri-
ção em Dívida Ativa dos débitos 
para com Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e pela cobrança 
por meio de representações judi-

cial e extrajudicial. Mas o percurso 
para o trabalhador reaver esses 
recursos pode se transformar 
em uma batalha judicial. Um dos 
grandes problemas é que muitas 
empresas já faliram.

Segundo dados do órgão, pelo 
menos 331 devedores que somam 
R$ 1,05 bilhão em atrasos atraves-
sam processos de recuperação 
judicial. Outras 401 empresas em 
débito com as contribuições de 
R$ 2,7 bilhões do FGTS já decreta-
ram falência.

Saiba como acompanhar 
seu saldo

Todos os empregadores são 
obrigados a depositar um valor 
correspondente a 8% do salário 

pago a cada trabalhador até o dia 
7 de cada mês.

As empresas são obrigadas a 
comunicar mensalmente aos co-
laboradores os valores recolhidos 
de FGTS. Além disso, há canais 
para o trabalhador monitorar essa 
movimentação.

Uma opção é o serviço de 
mensagem de texto oferecido 
pela Caixa Econômica Federal 
(CEF), gestora do Fundo. O ex-
trato pode ser obtido em qual-
quer agência da Caixa. O em-
pregado também pode receber 
o extrato do FGTS via Correios, 
a cada dois meses.

Ainda é possível instalar o apli-
cativo FGTS no celular,disponível 
para Android, iOS e Windows 

Phone, e consultar os depósitos a 
qualquer momento.

Outra alternativa é acompa-
nhar extrato da conta de FGTS nas 
agências da Caixa. Para isso, é pre-
ciso apresentar a carteira de traba-
lho com o número do PIS.

"O que não é depositado, o 
governo tenta cobrar. Mas se não 
consegue, é um problema do tra-
balhador, que, muitas vezes, só re-
cebe por meio de uma ação traba-
lhista, e somente sobre os últimos 
cinco anos, pois em novembro de 
2014 o Supremo Tribunal Federal 
(STF) reduziu a prescrição de 30 
para 5 anos", explica Mário Ave-
lino, presidente Instituto Fundo 
de Garantia do Trabalhador, que 
lançou um aplicativo (Ext

Mais de 11 milhões de pessoas 
sacarão valores menores ou nenhum 
dinheiro por falta de depósitos

Ao todo, são 226.057 empresas que estão devendo R$ 32,2 bilhões em depósitos do FGTS

O município do Rio tem 1.154 
postos de trabalho destinados a 
candidatos com e sem deficiência, 
que tenham ou não experiência 
profissional. As vagas estão dis-
poníveis em um de Centros Mu-
nicipais de Trabalho e Emprego 
(CMTEs), cujos endereços estão 
listados abaixo. Para se candidatar, 
os interessados devem levar docu-
mento de identidade, CPF, carteira 
de trabalho e número de PIS. Se 
estiverem dentro dos perfis dese-
jados, serão encaminhados para 
entrevistas.

Segundo a Secretaria munici-
pal de Desenvolvimento, Empre-
go e Inovação, há 729 vagas para 
pessoas com deficiência e reabi-
litados do INSS e 425 para ampla 
concorrência. Vale destacar que 
não existe a possibilidade de enca-
minhamento das pessoas sem de-
ficiência para as vagas exclusivas.

Pessoas com ou sem deficiência 
podem se candidatar a 1.154 
postos de trabalho no Rio

Distribuição das vagas para 
ampla concorrência

Para quem tem ensino funda-
mental incompleto, as vagas são 
de mecânico de automóveis em 
geral e deposista. Quem tem nível 
fundamental completo pode dis-
putar uma chance como auxiliar de 
costureira (acabamento), auxiliar de 
garçom, padeiro, repositor e opera-
dor de caixa.

No caso de quem tem ensino 
médio incompleto, as oportunida-
des são para fiscal de loja. Os que 
têm nível médio completo podem 
concorrer a vagas de fiscal ou ope-
rador de loja e assistente de preven-
ção de perdas.

Distribuição das vagas para pes-
soas com deficiência ou reabilitados

Os candidatos com ensino fun-
damental incompletopodem se 
candidatar aos postos de armaze-
nista, atendente de lanchonete, 

 Foto: Divulgação

há 729 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e 425 para ampla concorrência

auxiliar de cozinha, auxiliar de 
lavanderia, auxiliar de limpeza, 
auxiliar de linha de produção, 
operador de vendas (lojas) e repo-
sitor de mercadorias.

Para os que têm nível funda-
mental completo, as chances são 
para armazenista, auxiliar de ope-
rações, atendente comercial, aten-
dente de lanchonete, atendente de 
padaria, auxiliar de cozinha, auxi-
liar de estoque, auxiliar de limpe-
za, steward, auxiliar de expedição, 
auxiliar de linha de produção, con-
trolador de estação, empacotador, 
operador de caixa e repositor.

As vagas de ensino médio in-
completo são de auxiliar de linha 
de produção, office-boy, operador 
de cobrança bancária, operador de 
call denter e operador de loja.

Aqueles que têm nível médio 
completo podem disputar uma 
chance como atendente de loja e 
supermercado, auxiliar administra-
tivo, auxiliar de cozinha, auxiliar de 
escritório, auxiliar de linha de pro-
dução, barista, conferente de logís-
tica, contínuo, copeiro, operador de 
caixa, operador de telemarketing 

híbrido ou receptivo, operador de 
vendas (loja), promotor de vendas 
e técnico em informática.

Caso o concorrente tenha for-
mação superior incompleta, há 
oportunidades para analista field 
service e de infraestrutura. Os já 
graduados podem concorrer aos 
postos de analista desenvolvedor 
PHP, desenvolvedor Java, arquite-
to de soluções de infraestrutura/
redes, analista de TI 1 ou 2, arqui-
teto de soluções Cloud ou de sis-
temas, e webcenter.

Confira os endereços dos CMTEs
Campo Grande - Rua Barcelos Do-
mingos 162
Centro (Ciad) - Avenida Presidente 
Vargas 1.997 (atendimento exclusi-
vo a pessoas com deficiência)
Guadalupe - Rua Luiz Coutinho Ca-
valcanti 576
Ilha do Governador - Estrada do 
Dendê 2.080
Méier - Rua 24 de Maio 931
Providência - Rua da América 81
Santa Cruz - Rua Lopes Moura 58
Tijuca - Rua Camaragibe 25

Foto: Gabriel Monteiro
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Justiça do Rio 
de Janeiro 
alterou em 
quase um 
ano a data 
de início do 
cumprimen-
to da pena 

do ex-governador do Rio, Sérgio 
Cabral, devido ao episódio envol-
vendo a instalação ilegal de uma 
videoteca na cadeia pública José 
Frederico Marques, em Benfica, na 
Zona Norte do Rio - um dos locais 
onde Cabral ficou preso.

Segundo a decisão, o ex-gover-
nador cometeu falta disciplinar 
grave pela situação - que aconte-
ceu em outubro de 2017 - fazendo 
com que juiz Rafael Estrela, titular 
da Vara de Execuções Penais do 
Tribunal de Justiça do Rio, não só 
confirmasse e manteve a punição, 
como também mudasse a data 
base para início da contagem para 
o benefício do semi-aberto.

A contagem para que Cabral 
conquistasse o benefício - que é 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDecisão

A
concedido ao detento que cumprir 
um sexto da pena e apresentar bom 
comportamento - começou em no-
vembro de 2016, quando foi preso 
na Operação Calicute.

Devido ao episódio conhecido 
como "cineminha", a o juiz enten-
deu que Cabral feriu o bom compor-
tamento e, portanto, interrompeu a 
contagem do prazo para que o ex-go-
vernador passe do regime fechado 
para o semi-aberto, como explicou 
o professor de Direito Penal da PUC 
Rio, Breno Melaragno:

"No momento em que o judi-
ciário reconhece que ele cometeu 
uma infração, ele só passa a ter 
bom comportamento depois do 
cometimento da infração. Então, 
a data de um sexto da pena não é 
mais de quando ele foi preso, e sim 
depois do cometimento da infra-
ção", explica o professor.

Com a mudança, Sérgio Cabral, 
que já foi condenado a 215 anos de 
prisão, pode permanecer em regime 
fechado pelo período de 30 anos - 
considerado o limite de tempo em 

que um cidadão brasileiro pode 
permanecer preso em respeito à 
cláusula da Constituição que veda a 
prisão perpétua no Brasil.

"Quando a contagem de um sex-
to de pena ultrapassa os 30 anos, 
o detento fica em regime fechado 
pelo período de 30 anos porque só 
poderia obter o benefício depois 
deste máximo do cumprimento de 
pena", explica Breno Melaragno.

A defesa de Sérgio Cabral vai re-
correr da decisão.

Atualmente com capacidade 
para atender até 10.500 pessoas, 
o Posto de Saúde da Família, lo-
calizado no bairro do Alto da Ser-
ra, em Petrópolis, passará a poder 
receber cerca de 14 mil usuários a 
partir de setembro. Isso graças a 
implantação do Programa Saúde 
na Hora, do Ministério da Saúde, 
que proporcionará a ampliação 
do horário de funcionamento da 
unidade e da chegada de mais 
uma equipe médica.

"Essa é mais uma importante 
vitória para a rede de saúde do 
município. Estamos garantindo 
mais atendimentos em atenção 
básica para a região. A população 
vai poder contar com mais pro-
fissionais e com horário estendi-
do para o atendimento. Vamos 
levar esse modelo para outras 
regiões", destacou o prefeito 
Bernardo Rossi em visita ao local 
nesta segunda-feira.

O PSF passará a funcionar 
das 7h30 às 20h, de segunda 
à sexta-feira, aumentando em 
três horas e meia o período de 

Posto de Saúde em Petrópolis ampliará 
capacidade de atendimento

Justiça do Rio altera em quase 
um ano início do cumprimento 
da pena de Sérgio Cabral

Vento causa estragos em 
vários bairros do Rio

Rajadas de vento muito for-
tes e fortes atingiram alguns 
pontos da cidade do Rio nesta 
terça-feira (13). Bairros das zo-
nas Sul e Norte tiveram queda 
de cerca de seis árvores e um 
poste. Janelas do Hospital do 
Fundão, na Zona Norte, que-
braram e deixaram enfermei-
ro levemente ferido.

Até o início da tarde, o 
maior registro de vento foi 

no Forte de Copacabana, 
com 81 km/h.

O vento forte fez visitan-
tes saírem engatinhando do 
Corcovado, na Zona Sul do 
Rio. Eles estavam perto da 
estátua do Cristo quando 
foram surpreendidos pela 
ventania. O serviço de vans 
que faz o transporte no pon-
to turístico foi suspenso por 
medida de segurança.

funcionamento diário. Ao todo, 
24 profissionais trabalham na 
unidade, entre médicos clínicos, 
dentistas, enfermeiros, auxiliares 
de enfermagem, técnicos e auxi-
liares de saúde bucal. A unidade 
conta ainda com 16 Agentes Co-
munitários de Saúde, que levam 
os serviços para a as comunida-
des. Com a reestruturação, esse 
número poderá chegar a 20.

"Será um grande benefício para 
a população que contará com 
todos os serviços de saúde por 

mais tempo durante o dia. Assim, 
beneficiamos as pessoas que tra-
balham e só podem buscar os cui-
dados à noite", destaca a secretária 
de Saúde, Fabíola Heck.

Para a ampliação do horário 
de funcionamento, que passará 
a ser de 60 horas semanais, o 
município receberá um incre-
mento do Governo Federal no 
valor de R$ 57.616 mensais. Um 
aumento de R$ 122% em rela-
ção ao investimento atual, que 
tem sido de R$ 25.580.

  Com a medida, a contagem para que Cabral consiga o regime semi-aberto foi atrasada em 11 meses

Divulgação/ASCOM 

Foto: Marcos Serra Lima/G1

Prefeito Bernardo Rossi visitou o PSF
Árvore cai em carro no Horto, Zona Sul do Rio

Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio
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om con-
trato até 
o fim de 
ano, o ata-
cante Yony 
G o n z á l e z 
desperta o 
i n t e r e s s e 

de outros clubes do Brasil. O 
Atlético-MG já fez uma con-
sulta pelo jogador, enquanto 
Palmeiras e Grêmio monito-
ram a situação. No entanto, 
o Fluminense tentou uma 
última cartada para manter o 
colombiano, que já recusou 
três propostas do Tricolor.

Nesta quinta-feira, está mar-
cada uma reunião entre a dire-
toria, Yony e seus representan-
tes. Essa conversa aconteceria 
antes, porém o pai do atacante 
teve que passar por cirurgia. Na 
avaliação de Celso Barros, o clu-
be fez uma boa proposta e está 
confiante em um final feliz.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

C
- Fizemos uma proposta a 

ele, que nos falou que espera 
o pai dele para decidir. O pai 
passou por cirurgia na Colôm-
bia e chega amanhã (quarta-
-feira) e vamos ter uma reu-
nião na quinta. Fizemos uma 
boa proposta a ele, vamos 
aguardar. É um jogador que 
veio sem custos, os direitos 
são dele. Ele valorizou e te-
mos de fazer uma composição 
para ele continuar.

Na atual temporada, Yony 
González disputou 37 jogos, 
marcou 15 gols e está empata-
do com Luciano, que já deixou 
o clube, na artilharia do Flu-
minense em 2019. O colom-
biano afirmou recentemente 
que vive o melhor momento 
da carreira. O futuro do joga-
dor pertence ao próprio, já que 
possui 90% dos direitos eco-
nômicos, enquanto o Flumi-
nense detém 10%.

 O Flamengo resolveu in-
tensificar as negociações 
com Mário Balotelli. Tanto 
é que, como medida para 
agilizar as conversas com os 
agentes do italiano, enviou 
o vice-presidente de futebol 
Marcos Braz e o advogado 
Marcos Motta para a Itália, 
onde o executivo se encon-
trará com o staff do jogador 
pessoalmente para negociar 
um acordo.

Braz e Motta embarcaram 
em busca do acordo após o 
sinal verde de Rodolfo Lan-
dim, presidente rubro-ne-
gro. O clube, que ainda não 
fez uma proposta oficial ao 
jogador de 29 anos, espera 
um desfecho positivo para 
contar com o polêmico ata-
cante, que está sem clube 
após deixar o Olympique de 
Marselha. No aeroporto, o di-
rigente do Flamengo foi tie-

Vice do Flamengo viaja para Europa para 
trazer Balotelli 'o mais rápido possível'

Reunião na quinta-feira 
pode definir a renovação 
de Yony com o Flu

Com gestão ao lado do Flamengo, 
Fluminense estaria devendo quase 
R$ 1 milhão ao Maracanã

Vivendo uma situação fi-
nanceira delicada, o Flumi-
nense estaria devendo quase 
R$ 1 milhão para o Maracanã. 
O Tricolor e o Flamengo 
se uniram para de maneira 
compartilhada gerir o Ma-
racanã há quatro meses. As 
informações são do comen-
tarista da "Fox Sports", Paulo 
Vinicius Coelho.

De acordo com as informa-
ções de PVC, o Flamengo tem 
arcado com os custos quase 
integrais da gestão do estádio. 

A situação é uma repetição do 
que já acontecia quando o pal-
co era administrado pelo Con-
sórcio Maracanã.

De acordo com ele, há 
conversas com o Vasco para 
que utilize o Maracanã. O 
Flamengo não se manifestou 
publicamente sobre o fato. A 
gestão conjunta de Fla-Flu 
começou em 19 de abril, com 
o acordo sendo vállido por 
180 dias - até outubro. No 
entanto, existe a possibilida-
de de renovação.

tado por torcedores antes de 
embarcar rumo à Europa.

A intenção da diretoria é 
de fechar negócio o mais rápi-
do possível, já que o time de 
Jorge Jesus quer contar com 
Balotelli já para a próxima 
fase da Libertadores, na qual 
enfrenta o Internacional pe-

las quartas de final. O staff do 
jogador já sinalizou de forma 
positiva que o italiano teria 
interesse em jogar no Fla. En-
tretanto, outras equipes euro-
peias estão interessadas em 
contar com o jogador e isso 
pode ser um empecilho aos 
planos do clube. 

Yony em ação contra o Atlético-MG, partida em que passou em branco

Foto:  Reprodução / GloboNews
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 Time de Jorge Jesus quer contar com atacante já para a próxima fase da Libertadores

Vasco estaria conversando e pode substituir o Tricolor na administração

Foto: Mailson Santana/Fluminense


