
No documento, a jus-
tificativa apresentada 
para adoção da medida 
é a falta de recursos nos 
cofres municipais para 
investir e manter o es-
paço, constantemente 
tomado por pessoas em 
situação de rua e objeto 
de ações judiciais desde 
que funcionou como 
canteiro de obras da li-
nha 4 do metrô.
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De acordo com o 
governador, o local passa 
a ser administrado pelo 
governo assim que acabar 
o carnaval 2020.   

 Bilhete no VLT 
valerá para mais 
de um passageiro
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Por 10 votos a 1, STF 
suspende transferência 
de Lula para Tremembé 

Determinação

or dez votos a 
um, os minis-
tros do STF 
(Supremo Tri-
bunal Federal) 
decidiram na 
tarde de ontem 
suspender a 
decisão da Jus-

tiça Federal do Paraná de transferir 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) da carceragem da 
Polícia Federal em Curitiba para a 
penitenciária de São Paulo.

Apenas o ministro Marco 
Aurélio Mello discordou da 
decisão, com o argumento de 
que Lula deveria recorrer pri-
meiro ao TRF-4 (Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região) 
antes de ter o caso analisado 
pelo Supremo.

O caso foi levado para julga-
mento em plenário pelo pre-
sidente do Supremo, ministro 
Dias Toffoli. Na tarde de hoje, 
antes de ser iniciado o julga-
mento, Toffoli recebeu uma 
comitiva de deputados de di-
ferentes partidos que pediam a 
revogação da transferência.

Argumentos
O relator da ação, ministro Ed-

son Fachin, primeiro a votar, aco-
lheu o pedido da defesa para sus-
pender a transferência, mas negou 
conceder liberdade a Lula. O pedi-
do de liberdade também constava 
no recurso da defesa.

O voto de Fachin foi acompa-
nhado pelos ministros Alexandre 
de Moraes, Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux, Rosa Weber, Cármen Lú-
cia, Ricardo Lewandowski, Gilmar 
Mendes, Celso de Mello e Dias To-
ffoli, presidente da Corte.

Na decisão, seguindo o voto de 
Fachin, o STF também reconheceu 
o direito do ex-presidente de per-
manecer numa cela especial, cha-
mada de sala de estado maior. Este 
é o caso das instalações onde Lula 
está detido na PF de Curitiba.

O julgamento também esta-
beleceu que a decisão de hoje 
tem validade até a Segunda Tur-
ma do STF julgar o pedido de li-
berdade de Lula que começou a 
ser analisado em dezembro mas 
teve o julgamento interrompido 
por um pedido de vista do mi-
nistro Gilmar Mendes.

P
 Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede entrevista à Folha e ao El País dentro da sede da PF, em Curitiba

O deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) afirmou nesta quarta-feira

Juíza atendeu pedido 
da PF de 2018

Na manhã desta quarta-feira, a 
juíza federal Carolina Lebbos, res-
ponsável pela execução da pena do 
ex-presidente em Curitiba, aceitou 
o pedido da Polícia Federal para que 
o ex-presidente Lula fosse transferi-
do para um estabelecimento penal 
em São Paulo.

No começo da tarde, a defesa 
de Lula entrou no STF com pedido 
para que o ex-presidente fosse solto 
até o fim do julgamento do habeas 
corpus; ou, caso isso não ocorresse, 
que ao menos a transferência para 
Tremembé fosse suspensa; e que o 
petista fosse mantido em uma sala 
de Estado Maior.

Cerca de quatro horas após da 
decisão da juíza do Paraná, o juiz 
Paulo Eduardo de Almeida Sorci, 
de São Paulo, ordenou a transfe-
rência de Lula para a Penitenciária 
2 de Tremembé, a cerca de 150 km 
da capital. Em seguida, a defesa de 
Lula recorreu ao STF (Supremo Tri-
bunal Federal) contra a decisão.

Em Curitiba, o ex-presidente 
cumpre pena em uma sala de Esta-
do Maior. Isso significa que ele está 
em uma sala com cama, banheiro 
privativo e uma mesa, separado 
dos outros presos.

Ao aceitar o pedido da PF hoje, a 
juíza Lebbos não garantiu que o ex-
-presidente seria levado a uma sala 
do tipo. Procurada pelo UOL, a SAP 

(Secretaria de Administração Peni-
tenciária de São Paulo) não confir-
mou se a Penitenciária de Tremembé 
dispõe de uma sala de Estado Maior.

A penitenciária de Tremembé 
é conhecida por abrigar presos por 
casos que se tornaram famosos. 
Entre esses condenados, estão Su-
zane von Richthofen, Alexandre 
Nardoni, Elize Matsunaga e Lin-
demberg Alves, preso pelo assassi-
nato de Eloá

Cerca de 60 parlamentares, en-
tre deputados federais e senado-
res, de partidos da esquerda e de 
centro, procuraram o presidente 
do STF para contestar a decisão das 
Justiças do Paraná e de São Paulo 
de transferir o ex-presidente.

 O deputado federal Alexan-
dre Frota (PSL-SP) afirmou nesta 
quarta-feira que tomou a decisão 
de se abster na votação reforma 
da Previdência após ser retirado 
da vice-liderança do partido. A 
proposta foi aprovada em segun-
do turno na Câmara por 370 vo-
tos a favor e 124 contra.

Frota – que chegou a ser coor-
denador do PSL na comissão es-
pecial que tratou a proposta – foi 
o único parlamentar a se abster, 
contrariando a orientação do par-
tido para a votação.

 “Ontem, quando eu cheguei 

aqui [na Câmara], o Luciano Bivar 
[presidente do PSL] me informou 
que eu não era mais o vice-presi-
dente do PSL e que eu estava saindo 
da coordenação da [reforma] Tribu-
tária, que eu tinha sido convidado 
por ele mesmo devido ao sucesso 
que tive na da Previdência. Além 
disso, que eu tinha perdido os meus 
três diretórios, inclusive o da minha 
cidade de Cotia”, afirmou Frota.

De acordo com o deputado, a re-
tirada das posições foi feita a pedido 
do presidente Jair Bolsonaro (PSL), 
a quem Frota tem feito críticas nas 
redes sociais.

 Alexandre Frota contraria PSL no 
2º turno da reforma da Previdência

 Foto: Divulgação“Eu acredito que o Bolsonaro te-
nha pedido isso porque disse que 
estava decepcionado com ele, que 
não achava que a indicação do Edu-
ardo como embaixador era a mais 
correta. Fui surpreendido com essas 
mudanças”, disse.

Segundo Frota, sua abstenção não 
alterou o resultado final da votação.

“O governo não tinha necessida-
de mais que eu votasse naquele mo-
mento com eles. Eu passei a tarde 
com o [presidente da Câmara] Rodri-
go Maia fazendo o mapeamento. A 
gente já sabia que chegaria a 360 ou 
370 votos. Até ontem, eu votei todas 
as vezes com o governo. Às vezes até 
discordando, mas acompanhando a 
orientação de bancada”, afirmou.
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m grave 
a c i d e n t e 
e n v o l v e n -
do ao me-
nos um 
c a m i n h ã o, 
um ôni-
bus e dois 

carros fechou a pista sen-
tido Niterói  da Ponte Rio -
-Niterói ,  na altura do Vão 
Central ,  por cerca de 40 
minutos na manhã de on-
tem. S eis  pessoas f icaram 
feridas,  uma delas em es-
tado grave.

Às 9h30,  duas faixas 
foram liberadas ao trân-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTrânsito

U
sito,  mas o tempo prev isto 
de travessia chegou a uma 
hora e  v inte minutos.  E qui-
pes da concessionária  E co -
ponte realizaram o socorro 
das v ítimas.  Cinco foram 
liberadas no local  e  uma foi 
encaminhada para o Hospi-
tal  Azevedo Lima,  em Ni-
terói .  A identidade dos fe-
ridos não foi  div ulgada.

P r e s o s  n o  t r â n s i t o , 
m u i t o s  m o t o r i s t a s  s a í r a m 
d o s  v e í c u l o s  e s p e r a n d o 
a  l i b e r a ç ã o  d a  p i s t a  s e n -
t i d o  N i t e r ó i .  À s  9 h 5 0 ,  o 
t e m p o  d e  t r a v e s s i a  e r a  d e 
6 5  m i n u t o s .

 A Câmara Municipal do Rio 
criou uma Frente Parlamentar 
do Saneamento nesta terça-
-feira. A iniciativa é do verea-
dor Alexandre Arraes (PSDB) 
que quer discutir a qualidade 
do serviço prestado pela Cedae 
no município. Para iniciar o tra-
balho, ele conseguiu o apoio 
de outros 27 parlamentares, 
dispensando, assim, a aprova-
ção em plenário.

A proposta de Arraes sur-
ge logo após a divulgação do 
ranking nacional do Institu-
to Trata Brasil, que avalia o 
saneamento básico das 100 
maiores cidades do Brasil. O 
Rio despencou 12 posições, 
caindo para a 51ª. Segundo o 

Câmara Municipal cria Frente Parlamentar para 
discutir o saneamento básico do Rio

Grave acidente fecha pista 
da Ponte Rio-Niterói

 Bilhete no VLT valerá para 
mais de um passageiro

 Em sua página no Face-
book, o vereador Tarcísio Mot-
ta (PSOL) anunciou, ontem à 
noite, que o projeto de lei que 
permite o uso do mesmo car-
tão de embarque no VLT para 
mais de uma pessoa foi apro-
vada na Câmara. “Agora, só 
depende do prefeito sancionar 
a lei (que só não é válida para 
casos de gratuidade e vale-
-transporte) para ela começar 
a valer”, escreveu o vereador 
na postagem.

Atualmente, o uso de cartão 
no VLT é restrito a um único 
usuário, e quem for pego viajan-
do sem pagar a passagem é mul-
tado em R$ 170,00 (na primeira 
vez) e R$ 255,00 (multa mais 
50%), em caso de reincidência.

Com a decisão, será possível 
dividir a viagem com amigos 
ou familiares, sobretudo nos 
fins de semana, quando o VLT 
é bastante usado por grupos 
que vão para a região do Porto 
Maravilha, a passeio.

presidente do Trata Brasil, o 
município estagnou e foi supe-
rado por outras cidades.

“Não temos saneamento mi-
nimamente decente e piorando 
nos índices de saneamento”, cri-
ticou Arraes.

Para o vereador, a situação 
das favelas é preocupante. Em 
2007, um termo firmado entre a 
prefeitura e a Cedae estabeleceu 
que o município deveria cuidar 
do esgoto das comunidades. 
Modificado em 2012, o acordo 
transferiu para a Cedae a res-
ponsabilidade pelo esgoto nas 
favelas com Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPP).

“Como ficam essas favelas 
que eram obrigação da Cedae? 

Qual o fundamento de um 
acordo em cima de algo abso-
lutamente instável como as 
UPPs?”, questiona o parlamen-
tar, relembrando que o projeto 
de polícia pacificadora passa 
por reestruturação.

Os vereadores Paulo Pinhei-
ro (Psol), Cesar Maia (DEM), 
Fatima da Solidariedade (PSC), 
Fernando William (PDT), Zico 
(PHS), Veronica Costa (MDB), 
Marcelino D'Almeida (PP), 
Paulo Messina (PRTB), Tere-
sa Bergher (PSDB), Leandro 
Lyra (Novo), Luciana Novaes 
(PT), Rocal (PTB e Jorge Ma-
naia (SD) estão entre os par-
lamentares que apoiaram a 
abertura da Frente.

Acidente envolvendo caminhão, ônibus e dois carros ocorreu em direção a Niterói e deixou seis pessoas feridas

 Foto: Agência O Globo  Foto: Estefan Radovicz / Agência O DIA

Barracos despejam dejetos no Canal do Arroio Fundo, em Jacarepaguá 

Estação do VLT da Praça Tiradentes

 Foto: Reprodução Twitter Radar da Brasil



P r e f e i t u r a 
de Japeri re-
alizou ações 
para come-
morar o mês 
oficial do 
Aleitamen-
to Materno, 
o chamado 

“Agosto Dourado”. Para isso, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
realizou o III Seminário sobre o 
tema, com palestras instrutivas 
para os profissionais da saúde, 
no Ciep Aparício Torelli, em En-
genheiro Pedreira.

O encontro, que já virou tra-
dição em Japeri, recebeu o Pre-
feito Cezar Melo, acompanhado 
dos secretários de Saúde e de 
Obras, Rafael de Freitas e José 
Valter, o Val, respectivamente, 
e palestrantes convidadas para 
tratar do tema “Empoderando 
as famílias, facilitando a ama-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
mentação”.

“Nossa missão, enquanto go-
verno, é construir alianças sem 
conflitos de interesse para que a 
população se beneficie com cada 
investimento que fazemos. Te-
nho dois filhos e sei bem o valor 
que uma atitude certa tem”, de-
clarou Rafael.  

De acordo com a Doutora Pa-
trícia Peres, professora na Uerj, a 
mortalidade infantil está ligada 
diretamente aos primeiros dias de 
vida da criança, com 37% dos ca-
sos. Por isso, a causa torna-se tão 
importante, já que o aleitamento 
materno reduz 13% dos falecimen-
tos, totalizando mais de 6 milhões 
de crianças em todo mundo.

O prefeito defendeu a cam-
panha e afirmou que, como pai, 
reconhece os riscos que podem 
ser evitados com a boa instrução. 
“Minha prioridade no município 
sempre será a saúde e isso inclui 

melhores condições de atendi-
mento para crianças e recém-
-nascidos”, disse Cezar Melo.

“Sabemos que o processo de 
amamentação não é fácil. Requer 
paciência, cuidado e amor. Tam-
bém sabemos que essa é uma 
escolha pessoal, mas nosso papel 
é incentivar mães e pais a confia-
rem no leite, que é o único com 
todos os fatores de proteção ao 

bebê”, disse a psicóloga Suzana 
Amaro, responsável pelo Aleita-
mento Materno de Japeri.

Além de ressaltar o valor do 
leite das mamães, as palestras 
trouxeram as principais causas 
que impedem o aleitamento cor-
reto e saudável, que vão desde a 
introdução precoce de outros lei-
tes até a opinião contrária do pai 
e familiares próximos.

Helen Rançato, Roberta Lo-
pes e Ruth Valentin, do Pro-
grama de Assistência Integral 
à Saúde da Mulher Criança e 
Adolescente, trouxeram a dis-
cussão sobre a pega satisfatória 
e ordenhada adequada, mitos e 
verdades da amamentação e os 
direitos da gestante e puérpera, 
na mesa redonda, com direito à 
participação do público.

 Com o objetivo de formar jovens 
preparados para agir em situações 
de crise como incêndios, desmoro-
namentos e enchentes, a Prefeitura 
Municipal de Queimados, por meio 
da Secretaria Municipal da Defesa 
Civil, promove o Projeto 'Defesa 
Civil em Busca da Resiliência' em 
escolas da rede pública de toda a 
cidade. Nesta segunda-feira, a ini-
ciativa formou mais uma turma 
de 'novos agentes'. Desta vez, cerca 
de 20 estudantes do CIEP – 341 Se-
bastião Pereira Portes aprenderam 
técnicas de ações preventivas, as-
sistenciais, recuperativas e de so-
corro imediato destinadas a evitar 
desastres e a minimizar impactos 
junto à população. Desde o início 
dos treinamentos, quase 120 pesso-
as - entre alunos e funcionários de 
instituições de ensino -, receberam 
esta capacitação no município. A 
próxima cerimônia de entrega de 
certificados aconteceu ontem, no 
Colégio Estadual Dom Bosco.

O curso, que têm carga horária 
de 40 horas e dura aproximada-
mente três meses, aborda conceitos 
básicos da Defesa Civil tais como: 
medidas de prevenção contra in-

 Curso de Defesa Civil forma “Novos Agentes” no CIEP 
– 341 Sebastião Pereira Portes em Queimados

Prefeitura de Japeri 
realiza 3º Seminário de 
Aleitamento Materno

 Torneio de xadrez na Vila Olímpica 
de Mesquita

 Mesquita está atrás de no-
vos atletas para compor sua 
Seleção Municipal de Xadrez. 
Por isso, promoverá, neste 
sábado, o Torneio Mesquiten-
se de Xadrez. A competição 
acontecerá na Vila Olímpica 
da cidade. O endereço é Ave-
nida Baronesa de Mesquita s/
nº, no Cosmorama. No entan-
to, a disputa envolverá não 
só atletas profissionais, mas 
também os amadores.

“O xadrez é um esporte in-
crível, que ajuda no desenvol-
vimento cognitivo dos prati-
cantes. Estamos muito felizes 
por dar essa oportunidade 
àqueles que desejam praticá-
-lo em Mesquita”, valoriza o 
subsecretário municipal de 
Cultura, Esporte Lazer e Turis-
mo, Kleber Rodrigues.

As inscrições podem ser 
realizadas na hora, com a or-
ganização do torneio. No en-
tanto, não é necessário fazer 
parte de uma equipe. Basta 
apresentar documento de 
identificação e comprovante 

de residência. Serão aceitos 
competidores a partir de 7 
anos de idade. Os vencedores 
residentes em Mesquita se-
rão, automaticamente, convi-
dados a integrar a Seleção Mu-
nicipal de Xadrez. O objetivo 
é, principalmente, que esses 
atletas representem Mesquita 
em diversas competições ofi-
ciais. Por exemplo, os Jogos 
da Baixada. Nesse caso, ape-
nas para os participantes en-
tre 13 e 17 anos de idade.

Mesquita já possui duas tur-
mas de xadrez, somando qua-
se 60 alunos. A primeira delas 
se reúne no Fórum de Mes-
quita, com aulas às  quartas e 
sextas-feiras, entre 10h e 12h. 
“O trabalho ali está incrível. Os 
advogados levam seus filhos 
para praticar xadrez. Temos 
ainda uma turma especial para 
autistas”, conta Kleber. A outra 
tem encontros na própria sede 
da secretaria, que fica na Es-
trada Feliciano Sodré 2931, no 
Centro. Lá, as turmas praticam 
às terças e sextas-feiras.

cêndios e acidentes domésticos, do-
enças sexualmente transmissíveis, 
violência e intolerância na atualida-
de, remoção de colmeias,valorização 
do profissional de educação e conti-
nuação do projeto por meio de agen-
tes multiplicadores de informação.

O Secretário Municipal de Defesa 
Civil, Vagner Luiz dos Santos, ressal-
tou o valor do projeto. “A Defesa Civil 
dentro das escolas vem realçar as 
ações com crianças e jovens, geran-
do assim, desde cedo, a cultura de 
prevenção e proteção civil, inserin-
do nas gerações atuais e futuras um 
comportamento de práticas mais 
seguras que visam à redução do risco 
de desastres”, declarou o gestor.

Já André Faria, Coordenador 
da Defesa Civil de Queimados, 
explicou como é preparado o 
conteúdo do projeto.

“A premissa do curso é levar 
o conceito da Defesa Civil para 
dentro das unidades de ensino, 
mas, antes de começarmos o 
projeto, mapeamos as principais 
causas de crises que existem nas 
unidades com a finalidade de 
personalizar o conteúdo, pois 
sabemos que os alunos repas-
sam as informações para sua 
comunidade, exercendo assim a 
cidadania tão importante para o 
desenvolvimento social do nos-
so município”, contou.

 “Empoderando as famílias, facilitando a amamentação” foi o tema deste ano

 Foto: Divulgação

Durante três meses, jovens estudantes recebem aulas de prevenção contra desastres naturais

  Foto: Divulgação
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M i n i s t é -
rio Públi-
co Federal 
no Rio de-
nunciou o 
traf icante 
M a r c e l o 
Fe r n a n d o 

Pinheiro da Veiga, o Marce-
lo Piloto, nesta terça-feira 
por um homicídio cometi-
do no Paraguai em novem-
bro de 2018. A denúncia foi 
revelada pelo canal de TV 
por assinatura GloboNews.

O traficante brasileiro 
estava detido no Paraguai 
desde 13 de dezembro de 
2017. Ele foi expulso do 
país por decisão do presi-
dente do Paraguai, Mario 
Abdo Benitez, depois de 
matar Lidia Meza Burgos 
a facadas no presídio. 'Pi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDenúncia

O
do Superior Tribunal de Jus-
tiça e da Câmara Criminal do 
Ministério Público Federal, 
firmado em 2014, que prevê a 
instauração de procedimento 
criminal tendo como base as 

informações enviadas pelo 
Ministério Público do país de 
onde o acusado veio.

"Já recebemos as apura-
ções do Ministério Público 
do Paraguai sobre a morte 

de Lidia Meza Burgos e, com 
esses dados, vamos instaurar 
um procedimento criminal 
contra 'Marcelo Piloto' para 
apurar sua participação no 
crime", afirmou Ferreira. 

loto' foi transferido para a 
penitenciária federal de se-
gurança máxima de Catan-
duvas, no Paraná.

A Procuradoria-Geral, 
por meio da Secretaria de 
Cooperação Internacional, 
foi informada pelas auto-
ridades paraguaias de que 
as provas e "os elementos 
incriminatórios" do homi-
cídio, em especial perícias 
e depoimentos de testemu-
nhas, seriam imediatamen-
te colhidos e, em seguida, 
remetidos ao Brasil para que 
"Marcelo Piloto" possa ser 
julgado no Brasil.

Segundo o secretário ad-
junto da Secretaria de Coo-
peração Internacional, Carlos 
Bruno Ferreira, o Ministério 
Público Federal atuará no 
caso seguindo entendimento 

MPF no Rio denuncia Marcelo 
Piloto por homicídio no
Paraguai, diz TV

Traficante Marcelo Fernando Pinheiro da Veiga responderá por um homicídio cometido no Paraguai em novembro de 2018 

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

 A polícia investiga a hipótese de 
que uma milícia seja a responsável 
por duas cargas de cigarros contra-
bandeados do Paraguai , apreendi-
das em menos de 24 horas, na Ro-
dovia Presidente Dutra, na altura de 
Seropédica, na Baixada Fluminense 
. Nos dois casos, os cigarros estavam 
escondidos em meio a frutas como 
maracujás e tangerinas e tinham 
como endereço de entrega áreas do-
minadas por grupos paramilitares.

Somadas, as duas cargas che-
gam a 10 milhões de cigarros 
e tem valor estimado de mais 
de R$1,5 milhão. As apreensões 
ocorreram após um trabalho de 
inteligência e foram feitas du-
rante uma operação que envol-
veu policiais da 22ªDP (Penha), 
homens da Polícia Rodoviária 
Federal e agentes da Divisão de 
Repressão ao Contrabando e ao 
Descaminho da Receita Federal.

O primeiro caminhão foi inter-
ceptado na pista sentido Rio, na 
manhã de terça-feira, e estava car-
regado de maracujás. Em meio as 
frutas, foram encontrados mais de 
271 mil maços e cerca de 5 milhões 

Milícia é investigada por 10 milhões de cigarros 
contrabandeados com frutas no Rio

Criminosos armados impedem acesso a 
comunidade do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu

 A Polícia Civil investiga um ví-
deo em que criminosos armados 
aparecem impedindo a entrada de 
pessoas na comunidade Boca do 
Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. O registro começou 
a se espalhar pelas redes sociais 
nesta terça-feira. O caso é investi-
gado pela 58ª DP (Posse).

Nas imagens aparecem ao me-
nos quatro integrantes do bando 
armados — três suspeitos e uma 
mulher — impedindo a entrada 
daqueles que pretendiam acessar 
o local. Ainda não há detalhes so-
bre o contexto da ação, mas circu-
la a informação de que eles teriam 
confundido um homem com um 
policial. A versão, inclusive, tam-
bém chegou até a Polícia Civil, que 
apura o fato.

No vídeo, um dos integrantes 
do bando ordena a saída. Em se-
guida, uma mulher, empunhando 
uma arma faz o mesmo. As pesso-
as com quem os criminosos falam 
não aparecem no registro.

— Vai morrer todo mundo (sic) 
— diz ela.

— Sai, Sai.... "Vou matar geral" — 
completa o outro.

Após a ordem para que se-
guissem em direção à (Rua) prin-
cipal. Os criminosos começam 
a gritar como se quem quisesse 
entrar na comunidade estivesse 
segurando uma arma.

— Tá armado? Joga a arma 
para fora — grita um deles

Ao menos no período grava-
do em vídeo nenhum tiro foi 
disparado. Moradores ficaram 
assustados com a ação que ocor-
reu na comunidade. A atuação 
de criminosos é alvo de investi-
gação da delegacia da Posse.

— Já estamos realizando dili-
gências para identificar e prender 
essas pessoas envolvidas com o 
tráfico de drogas nessa localida-
de — disse o delegado Gustavo de 
Mello de Castro, titular da 58ª DP.

Por meio de nota, a Polícia 
Civil fez coro.

"Foi instaurado inquérito 
policial para apurar as circuns-
tâncias do fato. Diligências 
estão sendo realizadas para 
identificar os envolvidos. As 
investigações estão em anda-
mento.", consta do comunica-
do enviado pelo órgão.

de cigarros contrabandeados. A 
carga estava endereçada a um es-
tabelecimento localizado na Pavu-
na, na Zona Norte do Rio.

Horas depois, já no início da ma-
drugada desta quarta-feira, outro 
caminhão foi interceptado pelos 
policiais no mesmo ponto. Dentro 
do veículo, em meio a uma carga de 
tangerinas, foram encontradas 500 
caixas e 250 mil maços de cigarros.

 Desta vez, a carga tinha como 
destino o bairro de Cordovil, 
também na Zona Norte. Nos dois 
casos, os motoristas dos veículos 
usados no transporte dos cigar-
ros foram presos e autuados em 

flagrante por crimes de contra-
bando e receptação.

Uma das linhas de investiga-
ção é a de que os cigarros con-
trabandeados seriam distribuí-
dos para venda por camelôs em 
vários pontos do Rio. Os dois 
caminhões com suas respectivas 
cargas foram levados para um 
depósito da Receita Federal.

Já As caixas de maracujás e tan-
gerinas deverão ser encaminhadas 
pela Polícia Civil para serem usadas 
na merenda dos alunos da rede es-
tadual de ensino. As frutas passarão 
por triagem e seleção, antes serem 
utilizadas pelos estudantes.

 Fotos: Divulgação

Somadas, as duas cargas chegam a 10 milhões de cigarros 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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S e m a n a 
M u n d i a l 
da Ama-
mentação, 
c o m e m o -
rada de 1º 
a 7 de agos-
to, chama 
atenção de 
pais e de 

todos aqueles que convivem 
com bebês sobre as dificul-
dades que englobam o alei-
tamento materno. No Rio, vá-
rios eventos trazem palestras 
e orientações sobr e o tema.

O termo “maternidade 
real” busca representar todos 
os lados de ser mãe: tantos as 
dificuldades que “ninguém 
conta” como todas as sensa-
ções e experiências enfrenta-
das por essas mulheres.

“Vem se falando mais so-
bre o lado B da maternidade. 
As pessoas têm procurado 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMaternidade

Semana Mundial de 
Amamentação no Rio

 Foto: Divulgação

A
trazer ao conhecimento os 
transtornos de ordem emo-
cional, humor e ansiedade 
que estão muito presentes 
na maternidade. Ainda é um 
tabu falar mal da maternidade, 
dizer que não está absoluta-
mente feliz e completa com a 
família”, explicou a psicóloga 
e consultora de amamentação 
Bianca Balassiano.

Em comemoração à data, o 
Via Parque Shopping, na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio, 
promove o “Primeiro Encon-
tro Falando em Família”. O 
evento, que acontece até 11 de 
agosto, oferece palestras, cur-
sos e conversas sobre o tema, 
além da amamentação e in-
clusão social. 

Nesta quinta-feira, das 10h 
às 14h, o São Gonçalo Shopping 
recebe o “Mamaço”. A ativida-
de pretende criar um espaço de 
diálogo com as mães e respon-

sáveis sobre a amamentação 
em livre demanda.

Ações voltadas para o alei-
tamento também acontecem 
em hospitais de São Gonçalo. 
Na terça-feira (13), a Clínica 
Municipal Gonçalense, no 
bairro Mutondo, vai receber 

atividades a partir das 9h. Na 
quinta-feira (15), a programa-
ção do Polo Sanitário Rio do 
Ouro começa às 8h30 e, na 
USF Coelho, a partir das 13h.

A presença do pai no apoio 
à amamentação será discu-
tida, de 11 a 15 de novembro, 

no XV Encontro Nacional de 
Aleitamento Materno. O de-
bate acontecerá no Rio de 
Janeiro, no Centro de Con-
venções Sul América. Para se 
inscrever, é necessário se ins-
crever no site https://enam.
org.br/index.php.

 8 de agosto
Tema: “Infância e tecnolo-
gia”
·17h - Curso: Oficina do Sono 
– Bia Rangel, educadora inte-
grativa do sono infantil)
·18h - Palestra: Infância e 
tecnologia – Lais Fleury, 
coordenadora do projeto 
“Criança e natureza” do Ins-
tituto Alana
· 19h - Convidados para o 
painel de debate: Lais Fleury 
(psicóloga), Maria Teresa 
Moura (diretora da Escola Sá 
Pereira), Flávia Lins (escrito-
ra autora de livros infantis)
9 de agosto
Tema: “A família no século 
XXI”
·17h - Curso: Curso de reci-
clagem de avós – Dra. Ana 
Heloisa Gama
·18h - Palestra: A maternida-
de na contemporaneidade 
-Chris Nicklas
·19h - Convidados para o pai-
nel de debate: Gilberto Sco-
field ( jornalista), Reginaldo 

Freire (pediatra neonatalo-
gista), Leticia Muhana ( jor-
nalista carioca. Mãe de filho 
adotivo).
10 de agosto
Tema: “Pais e filhos. Os limi-
tes dessa relação em tempo 
de aceleração”
·17h - Curso: Introdução ali-
mentar – Michelle Bento, nu-
tricionista materno/infantil
·18h - Palestra: Lais Fonte-
nelle, psicóloga responsável 
pelo departamento de psico-
logia da Escola Eleva
·19h - Convidados para o pai-
nel de debate: Lais Fontenel-
le (psicóloga), Maria Corrêa 
Oliveira (psicanalista), Anto-
nia Leite Barbosa ( jornalista).
11 de agosto
Tema: “Novas paternidades”
·17h - Palestra Premium com 
o Dr. Daniel Becker sobre 
a “Parentalidade no século 
XXI”, com um foco no novo 
pai que surge na nossa cul-
tura.
·18h - Painel de debate so-

Programação do Primeiro 
Encontro Falando em Família

Foto: Divulgação

bre novas paternidades 
com a participação do Dr. 
Daniel Becker, Maria Luiza 
de carvalho (psicóloga) e o 
Dr. Marcus Renato de Car-

 No Rio, vários eventos trazem palestras e orientações sobre o tema

valho, (médico pediatra)
       Serviço
Quando: Até 11 de agosto, a 
partir das 17h
Onde: Av. Ayrton Senna, 

3000 - Barra da Tijuca / Praça 
de Eventos – 1º Piso
Quanto: gratuito
Vagas Limitadas: www.via-
parqueshopping.com.br



Cultura Foto: Divulgação

  C a m a r o t e 
V i v a n t ! , 
que es-
treou em 
2019 e já 
foi um su-
cesso na 
S a p u c a í 
como o 

Camarote do Samba, entra 
no clima de folia e realiza 
um evento exclusivo para os 
amantes de feijoada e da boa 
música para começar a con-
tagem regressiva para o Car-
naval 2020. O local escolhi-
do para a estreia do evento 
da marca Vivant! foi o Hotel 
Grand Mercure, localizado na 

Barra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, e que con-
ta com uma vista incrível e 
clima agradável. Perfeito 
para uma tarde com feijo-
ada e muito samba coman-
dado pelo Milton Cunha, a 
partir das 13h.

A programação fica por 
conta das grandes estrelas 
do samba: O cantor Reinaldo 
que há décadas nos prestigia 
com sua música e carisma, a 
Banda Canta, Canta, Minha 
Gente! que vem encantando 
multidões com suas home-
nagens ao mestre Martinho 
da Vila. A banda Primeiro 
Amor vai levar muito Samba 

Feijoada Bon Vivant! 
acontece neste fim 
de semana

996266164
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O Camarote Vivant!, que foi um sucesso na Sapucaí em 2019 como o Camarote do Samba

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

 A banda The Baggios saiu do in-
terior de Sergipe, mais precisamente 
da cidade de São Cristóvão, para ga-
nhar o mundo. Tocou em vários pa-
íses, como França, Itália, Estados Uni-
dos, México e Canadá, foi indicada 
ao Grammy Latino na categoria “Me-
lhor Álbum de Rock ou de Música 
Alternativa em Língua Portuguesa" 
e virou notícia em jornal da Suíça. O 
Festival Levada, que não é bobo nem 
nada e está sempre ligado em tudo o 
que acontece na música alternativa 
brasileira, trouxe o trio para a oitava 
edição do evento, que começou no 
dia 2 e vai até o final de setembro. 
The Baggios apresenta-se nesta sex-
ta-feira, às 20h, no Centro da Música 
Carioca Artur da Távola, na Tijuca. 
E o público carioca vai poder pagar 
pouquinho – ingressos a R$ 10 (meia 
entrada) e R$ 20 (inteira) para curtir o 
som blues rock que os gringos assisti-
ram pagando em dólares e euros.

Formada por Júlio Andrade (gui-
tarra e voz), Rafael Ramos (baixo e 
teclados) e Gabriel Perninha (bate-
ria), a banda The Baggios está come-
morando 15 anos de existência com 
o lançamento do álbum, “Vulcão”, 
que sai com o apoio da Natura Musi-
cal. O CD foi gravado no estúdio Toca 

 The Baggios – do interior do Sergipe para o Festival é Levada  Espetáculo “Agosto” em cartaz no Imperator 

 O Centro Cultural João No-
gueira – Imperator recebe, de 9 
a 25 de agosto, sextas e sábados, 
às  20h, e domingos, às 19h, o 
premiado espetáculo “Agosto”, 
uma contundente e emocionan-
te história sobre conflitos fami-
liares que emocionou as plateias 
brasileiras com espetaculares 
interpretações do seu elenco, em 
especial das atrizes Guida Vianna 
e Leticia Isnard. Uma peça sobre 
o inconfessável, sobre o que fica 
entalado na garganta e sufoca. 
A história de uma família desco-
nectada, desfeita, cujos membros 
insistiram na união o quanto pu-
deram, da forma que puderam, 
mas que chega finalmente ao li-
mite da desistência. Apesar de se 
tratar de um texto denso, forte, há 
certa descontração na peça, uma 
divertida recusa em levar-se de-
masiado a sério, uma tendência 
a nos passar “rasteiras” cômicas 
justamente nos momentos que 
achamos que não há mais espaço 
para o riso. A obra do norte-ameri-
cano Tracy Letts é vencedora dos 
prêmios Pulitzer de Melhor Dra-

ma e Tony de Melhor Texto. A 
montagem brasileira, com dire-
ção e adaptação de André Paes 
Leme, teve 21 indicações em 
premiações, sendo vencedora 
de 7 prêmios. O elenco estelar 
é composto por Guida Vianna, 
Letícia Isnard, Alexandre Dan-
tas, Claudia Ventura, Claudio 
Mendes, Eliane Costa, Guilher-
me Siman, Isaac Bernat, Isabel-
le Dionísio, Julia Schaeffer e 
Marianna Mac Niven. AGOSTO 
é uma  idealização da produto-
ra Maria Siman e realização da 
Primeira Página Produções em 
parceria com a Sarau Agencia 
de Cultura Brasileira.    

 Foto: Divulgação
 Foto: Divulgação

 Banda indicada para o Grammy Latino é atração do festival nesta sexta-feira na Tijuca
Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

do Bandido, no Rio, com produção 
do próprio Julio e com participações 
da cantora Céu e do Baiana System. 
Este é o quarto álbum da banda e su-
cessor de "Brutown", o indicado ao 
Grammy Latino 2017.

Conectando a África com o Nor-
deste brasileiro, The Baggios traz 
para o Levada 2019 sua mistura de 
“desert blues” com baião e pegada 
rock’n’roll, que tanto vem atraindo 
o interesse do público brasileiro – de 
norte a sul do país – e do estrangeiro. 
Será o terceiro show desta oitava edi-
ção do festival – os primeiros foram 
Aíla e Luiza Brina.

Retrô e pagode para animar 
ainda mais o evento. E para 
fechar o evento com chave 

de ouro, a Unidos de Vila Isa-
bel, escola premiada, estará 
presente com seus compo-

nentes da bateria, passistas e 
muito mais! É para entrar no 
clima de folia!

 Imperator recebe, de 9 a 25 de agosto

Serviço:
The Baggios (Sergipe) - Festival Le-
vada 2019
Dia: 9 de agosto (sexta-feira)
Hora: 20h
Local: Centro da Música Carioca Ar-
tur da Távola
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 
824 - Tijuca
Ingressos: R$ 20 / R$ 10 (para 
todos os que se encaixam na 
Lei prevista de meia: estu-
dantes, idosos, deficientes, 
menores de 21, professores 
do Município do RJ).
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 Jô despista Evelina, que 
alerta a neta sobre seu compor-
tamento. Britney convida Abel 
para sair. Sabrina se aconselha 
com Cornélia para reatar com 
Otávio. Zé Hélio incentiva Brit-
ney a revelar a Abel que é tran-
sexual. Maria da Paz lamenta 
a morte de Jardel. Jô decide 
manter segredo sobre o assassi-
nato de Jardel. Camilo descobre 
que Lucas mentiu e aprisiona 
o rapaz. Sabrina e Otávio ficam 
juntos na construtora. Márcio 

e Maria da Paz finalizam a ne-
gociação da importadora para 
Régis. Maria faz um grande em-
préstimo. Régis agradece a ajuda 
de Maria e hesita em levar seu 
plano com Jô adiante. Cássia 
conversa pela internet. Vivi e 
Chiclete se reencontram. Jô vi-
sita Amadeu e promete ajudar 
Rael a voltar para a fábrica. Gil-
da se sente mal e Sílvia se pre-
ocupa. Kim surpreende Márcio 
com uma festa de casamento. Jô 
questiona Régis.

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Diogo diz a Alberto que Palo-
ma é perigosa. Luan beija Alice e 
a pede em namoro. Gabriela ten-
ta conversar com Vicente sobre 
a demissão de Ramon. Gabriela 
fica feliz ao ver Vicente e Ramon 
se entendendo. Paloma aceita se 
casar com Ramon. Alberto vai 

aruch e Hannibal discu-
tem. Acazias fica chocado 
com a revelação que Barzilai 
lhe faz, sobre a encomenda 
de sua morte. Hannibal diz 
que agiu a mando da rainha. 
Jezabel confirma a versão de 
Hannibal, e Acazias decreta a 
morte imediata de Barzilai e 
Baruch; os sentenciados re-
agem, e todos se enfrentam 
com espadas. Saulo dá a vida 
por Barzilai. O general desar-
ma Acazias e Hannibal, ven-
cendo o embate.

Obadias, Isaac e Jorão en-
contram Acazias, Hannibal, 
Adad, Uriel e Jezabel amarra-
dos. A rainha dá nova ordem 
para que matem Barzilai e 
Baruch, que escaparam e bus-
cam Queila para fuga.Começa 
a caçada por Barzilai. Hannibal 

 Bom Sucesso

 Jezabel

O Carnaval do Acadêmicos 
do Sossego em 2020 terá uma 
novidade. Além da rainha 
de bateria, a escola terá uma 
rainha da escola no próximo 
desfile. Joany Macias brilhará 
na Marquês de Sapucaí  apre-
sentando a Azul e Branca do 
Largo da Batalha, mesmo car-
go que recebeu em M.I.L.A., 
primeira escola de samba de 
Los Angeles.

O fascínio de Joany pelo 
Samba começou quando ela 
admirava os passistas no des-

 A Império da Tijuca que levará para a Marquês de Sa-
pucaí no sábado de Carnaval o enredo “Quimeras de um 
eterno aprendiz” recebeu cinco sambas inscritos na dis-
puta de sambas-enredo para o Carnaval 2020. A audição 
das obras aconteceu no domingo, na quadra de ensaios 
da agremiação, localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Letras e áudios dos sambas concorrentes estão 
disponíveis no site oficial da escola www.imperio-
datijuca.com.br.

 No próximo sábado, serão iniciadas as eliminatórias e 
a grande final acontecerá no dia 06 de setembro, véspera 
de feriado.  Dessa vez, o concurso ocorrerá na quadra da 
Alegria da Zona Sul, em virtude da quadra da agremiação 
estar temporariamente interditada por determinação ju-
dicial, devido a um processo movido por um condomí-
nio vizinho pela Lei do Silêncio.

A quadra da Alegria da Zona Sul fica situada em frente 
ao barracão de alegorias da Império da Tijuca, na rua Frei 
Caneca 211-233 - Catumbi.

 Rainha da escola, Joany Macias 
brilhará na Sossego em 2020

encontra o oponente e o sur-
preende ao permitir que deixe 
Samaria. Thiago se declara à 
Joana. Há passagem de tempo. 
Hannibal informa à Jezabel 
que o rei Mesa, da região de 
Moabe, pretende atacar Sama-
ria. Jorão é designado a viajar 
a Moabe para tentar um arris-
cado acordo verbal. Acazias 
agoniza após cair de uma sa-
cada do palácio, e Jezabel so-
fre. Elias recebe um chamado 
celestial e diz a Uriel que Aca-
zias não sobreviverá. Jezabel 
ordena que entreguem Elias a 
ela, para que o mate com suas 
próprias mãos.

com Sofia até Bonsucesso. Silva-
na assina o contrato da editora e 
entrega para Marcos. Leila conta 
a Nana que Alberto saiu de carro 
com Sofia. Paloma descobre que 
Marcos está namorando Silvana 
Nolasco. Paloma se surpreende 
quando Alberto a procura.

file do Sambódromo do Rio de 
Janeiro e foi ai que nasceu sua 
paixão pelo samba brasileiro. 
A beldade já desfilou como 
passista na Mocidade Inde-
pendente de Padre Miguel, 
Estácio de Sá e União da Ilha.

"Eu estou e sou muito apai-
xonada pelo samba e será a 
minha grande paixão desfilar 
pela primeira vez como uma 
rainha no Acadêmicos do Sos-
sego. É um sonho de menina! 
- Revelou Joany.

A bela tem uma poderosa 

força criativa através de seus 
figurinos exclusivos e exóticos. 
Ela teve o prazer de abrilhantar 
o palco de artistas como Ne-
guinho da Beija Flor, Jorge Ara-
gão, Diogo Nogueira, Aretha 
Franklin no Hollywood Bowl, 
Orquestra Sinfônica de LA, 
Sérgio Mendes, Bebel Gilberto, 
Gilberto Gil e Wyclef Jean.

O Acadêmicos do Sosse-
go abre os desfiles do sába-
do de Carnaval da Série A 
com o enredo 'Os Tambores 
de Olokun".

Fotos: Saturnino Braga

 Império da Tijuca recebe 5 obras 
para a disputa de samba-enredo
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Centro de 
Tecnologia 
da Indús-
tria Quími-
ca e Têxtil 
do Senai 
(Senai Ceti-
qt) e a em-
presa Stra-

tasys estão com inscrições 
abertas para o 'Programa de 
Imersão de Design 3D'. A ini-
ciativa pretende fortalecer 
projetos inovadores no seg-
mento de Moda Praia que 
envolvam o uso de impres-
soras 3D. As vagas são volta-
das para estilistas, designers 
de produto e profissionais 
que atuam na elaboração de 
moldes. As inscrições de-
vem ser feitas até o dia 30, 
pelo e-mail fashionlab@ce-
tiqt.senai.br.

Para participar, os can-
didatos devem enviar um 
projeto autoral com o tema 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade  Foto: Fernanda Dias / Agencia O Dia

O
'Praia 3D — Um olhar sobre 
o futuro da Moda na Praia', 
que contenham a descrição 
do conceito e da proposta do 
produto, cartela de cores e 
painel de referências visuais 
para representar o conceito 
do projeto (mood board).

O processo seletivo será 
realizado em apenas uma 
etapa, por uma banca forma-
da por profissionais do Senai 
Cetiqt e da Stratasys. Serão 
escolhidos 12 participantes, 
cujos projetos irão passar 
por quatro etapas de imer-
são no espaço Fashion Lab 
do Senai Cetiqt.

Segundo Bernardo Barbo-
sa, coordenador das ações 
do Fashion Lab, a capacita-
ção envolve uma série de 
workshops que irão capacitar 
os participantes a desenvol-
ver seus projetos utilizando a 
impressão 3D como principal 
recurso de produção.

"Entendemos que esse 
é o tipo de tecnologia fun-
damental para repensar a 
indústria da moda, pois pre-
coniza elementos que com-
põem a quarta revolução 
industrial. A intenção não é 
apenas viabilizar novas for-
mas de criação de produtos, 

mas também estimular no-
vos modelos de negócio", ex-
plica Barbosa.

Além da proposta do pro-
jeto, os participantes devem 
encaminhar mensagem com 
nome completo, portfólio e 
cópias digitalizadas do CPF 
e do CNPJ (se for represen-

tante ou sócio de uma em-
presa). Podem participar 
da seleção profissionais da 
indústria da Moda e alunos 
e ex-alunos dos cursos de 
graduação, pós-graduação 
e técnico do Senai Cetiqt. 
Mais informações pelo site: 
www.senaicetiqt.com.

Senai lança edital para 
apoiar a inovação na Moda

 Os projetos selecionados serão desenvolvidos de forma gratuita na instituição

 O Grupo Petra Gold, que 
atua no setor de serviços fi-
nanceiros, oferece seis vagas 
para gerentes de captação e 
uma vaga para os cargos de 
desenvolvedor front-end, pro-
fissional responsável pela in-
terface das aplicações, redator 
e assistente financeiro. Todas 
são para atuar na sede da em-
presa, no Rio de Janeiro. As 
remunerações iniciais são de 
R$ 8 mil para os gerentes e de 
R$ 6 mil para os desenvolve-
dores. Os interessados devem 
enviar um currículo para rh@
petragold.com.br.

Os candidatos a gerente 
de captação devem ter gra-
duação em qualquer área e, 
pelo menos, cinco anos de 
experiência em bancos ou 
seguradoras. É exigida ainda 
a CPA-10, certificação para 
profissionais que atuam com 
comercialização e distribui-
ção de produtos de investi-
mento diretamente junto ao 
público investidor. A CPA-20, 

 Empresa de serviços financeiros abre nove 
vagas com salários de até R$ 8 mil

TCM apurou pagamento desigual em gratificação 
de secretários escolares do município do Rio

 A Secretaria Geral de Controle 
Interno do Tribunal de Contas do 
Município do Rio (TCM)apurou que, 
dos 1.020 secretários escolares da 
prefeitura, 944 recebem a Gratifica-
ção por Desempenho no Cargo Téc-
nico (GD) no nível inicial e 63 desses 
servidores que ocupam o mesmo 
cargo não recebem o benefício, por-
que não fizeram cursos de capaci-
tação. De acordo com a legislação 
municipal (Lei 5.335/2011 e Decreto 
44.679/2018), esse curso deveria ser 
ofertado pela Secretaria municipal 
de Educação após seis meses do 

funcionário no exercício do cargo 
e, no máximo, em três anos após 
o ingresso do secretário escolar na 
estrutura da pasta.

A secretaria informou, por meio 
de nota, que o processo para a reali-
zação do curso inicial foi reenviado 
para a Comissão de Programação 
e Controle da Despesa de Pessoal 
(Codesp) da Prefeitura do Rio para 
a manifestação técnica do órgão. 
Segundo a pasta, não havia viabili-
dade orçamentária em 2018, época 
do despacho decreto, para a reali-
zação da capacitação.

certificação mais avançada, 
será considerada um diferen-
cial. É desejável ainda que os 
candidatos tenham uma car-
teira de cliente com número 
expressivo, além de perfil co-
mercial e network.

Os interessados na vaga 
de desenvolvedor front-end 
devem ter concluído a gra-
duação em algum curso da 
área de TI, como Ciências da 
Computação, Análise e De-
senvolvimento de Sistemas e 
Engenharia da Computação. 

É necessário ter, pelo menos, 
dois anos de experiência na 
função. Será exigido ainda 
domínio em Vue, Java, HTML, 
CSS e Material Design.

O processo de seleção en-
volverá a análise do perfil so-
licitado pelo gestor, além de 
uma triagem dos currículos. 
Será feita, ainda, uma entre-
vista por telefone e outra pre-
sencial com a equipe de RH 
do Grupo Petra Gold, além de 
uma última entrevista com o 
gestor da respectiva área.

 Foto: Brendan Mcdermid / REUTERS
 Foto: Domingos Peixoto

Os candidatos a gerente de captação devem ter graduação em qualquer área
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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s e r v i ç o 
Disque De-
núncia deu 
início, nesta 
quarta-feira, 
a uma cam-
panha para 
c o n s c i e n -

tizar a população do Rio de 
Janeiro sobre como o contra-
bando está ligado ao crime or-
ganizado e com isso, o aumen-
to da violência no estado. O 
projeto, batizado de Outdoors 
da Violência, terá mensagens 
de alerta sobre o assunto em re-
des sociais, emissoras de rádios 
e contará com distribuição de 
material informativo.

O objetivo da campanha é 
conscientizar os moradores 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCampanha

O
A mensagem “Contrabando 

é crime. E aumenta a violência 
que atinge você” será espalhada 
em diversos pontos da cidade. 

Além de alertar para a ilegalidade 
desse tipo de consumo, o Disque 
Denúncia também quer convidar 
a população a denunciar pontos 

de venda de produtos ilegais e 
fábricas clandestinas. O Disque 
Denúncia funciona através do te-
lefone (21) 2253-1177.

fluminenses sobre os reflexos 
dessa prática e tentar comba-
ter o consumo de produtos 
falsificados ou que não te-
nham autorização para serem 
comercializados no Brasil.

Um dos produtos falsifica-
dos ou irregulares mais ven-
didos é o cigarro. Segundo a 
Receita Federal, o material 
teve 29,7 milhões de unida-
des apreendidas e contraban-
deadas em 2018, seguido por 
roupas, 6,1 milhões, e eletrô-
nicos 1,8 milhão.

Nos últimos três anos, o 
Disque Denúncia do Rio de 
Janeiro registrou aproximada-
mente 3,5 mil informações so-
bre falsificação e contrabando 
de produtos em geral.

 Disque Denúncia lança projeto 
para alertar população contra 
produtos contrabandeados

Foto: divulgação

Cigarros ocupam o primeiro lugar de produtos contrabandeados

 O governador Wilson Wit-
zel afirmou nesta quarta-feira 
que sai até o fim desta sema-
na o acordo para a cessão do 
Sambódromo para o estado.

Segundo Witzel, as procu-
radorias-gerais do estado e 
do município costuraram um 
termo que elimina os entra-
ves jurídicos. “Vamos assinar 
até o fim desta semana”, disse 
o governador.

Witzel explicou que o ter-
reno em volta da Avenida 
Marquês de Sapucaí perten-
ce ao município. As obras do 
Sambódromo foram feitas 
pelo estado e inauguradas em 
1984. No acordo, a Prefeitura 
do Rio cede o terreno ao RJ.

Witzel diz que o comple-
xo passa para as mãos do Pa-
lácio Guanabara assim que 
acabar o carnaval 2020 – o 
sábado das campeãs cai em 
29 de fevereiro.

Calendário permanente
Segundo Witzel, trazer o 

Sambódromo do Rio de Janeiro 

Cessão do Sambódromo para o governo do 
RJ sai esta semana, afirma Witzel

 Sem dinheiro, prefeitura vai privatizar 
Jardim de Alah, que ganhará restaurantes 
e outros empreendimentos

 Crivella comparece ao encontro de pastores

A prefeitura divulgou o ter-
mo de referência para conces-
são do Jardim de Alah à inicia-
tiva privada. No documento, a 
justificativa apresentada para 
adoção da medida é a falta de 
recursos nos cofres munici-
pais para investir e manter o 
espaço, constantemente to-
mado por pessoas em situa-
ção de rua e objeto de ações 
judiciais desde que funcionou 

 Foi realizado nesta terça-
-feira, o encontro dos pasto-
res da CONAMAD (Convenção 
das Assembleias de Deus do 
Ministério de Madureira), na 
Zona Norte do Rio.

A Assembleia teve a pre-
sença do Prefeito do Rio de 
Janeiro,  Marcelo Crivella e 
seus assessores.

O Diretor Comercial Valter 
Vilela da VW GOLD, represen-
tante autorizado do Consórcio 
Canopus esteve presente e pro-
moveu a divulgação do Con-
sórcio com um sorteio para os 
pastores presentes.

como canteiro de obras da li-
nha 4 do metrô.

A ideia da prefeitura é ocu-
par a área com restaurantes e 
outros empreendimentos co-
merciais. Na Praça Almirante 
Saldanha da Gama, identi-
ficada pela prefeitura como 
D1, está prevista a instalação 
de um ponto comercial de 70 
metros quadrados "mais um 
terraço efêmero".

para o comando do poder esta-
dual faz parte de um programa 
definido por ele como “agressi-
vo” para aumentar a renda do 
setor de turismo e cultura.

Witzel  destacou que vai 
instituir  o  P rêmio de Cul-
tura João Gilberto e  que vai 
trazer  espetáculos cultu-
rais  que possam trazer  mais 
v isitantes.

Durante o carnaval, Wit-
zel já havia falado sobre o 

projeto de transformar o 
Sambódromo em um centro 
cultural e o comparou com o 
Madison Square Garden, na 
cidade de Nova York.

“O carnaval faz parte des-
se calendário de cultura que 
queremos fazer de janeiro a 
janeiro”, explicou.

Em junho, o prefeito Mar-
celo Crivella afirmou que o 
desfile das escolas de samba 
deveria ser privatizado.

 Foto: Rodrigo Gorosito/G1

 Foto: Divulgação

Sapucaí no Desfile das Campeãs deste ano 

O encontro de pastores aconteceu em Madureira

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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atacante Ga-
briel Jesus 
foi punido 
com dois 
meses de 
s u s p e n s ã o 
pela Con-
mebol em 
virtude de 

seu comportamento na decisão 
da Copa América entre Brasil e 
Peru. Ele vai desfalcar a Seleção 
nos amistosos contra Colômbia 
e Peru, em setembro, nos Es-
tados Unidos, e também pode 
perder as datas Fifa de outubro.

Aos 24 minutos do segun-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol  Foto: Divulgação

O
do tempo, Gabriel Jesus levou 
o segundo cartão amarelo em 
disputa pelo alto com Zambra-
no e foi expulso. Revoltado, fez 
sinal de roubo, socou o banco de 
reservas, quase derrubou o mo-
nitor do VAR e foi aos prantos 
nos corredores do Maracanã. Ele 
marcou um gol e deu assistência 
para outro na vitória por 3 a 1, 
que garantiu o título.

O jogador do Manchester 
City foi incluído nos artigos 
7.1 e 7.2 do Regulamento Dis-
ciplinar por "comportar-se de 
maneira ofensiva, insultante 
ou realizar manifestações difa-

Gabriel Jesus é suspenso por 
dois meses pela Conmebol e 
vai desfalcar a Seleção

O jogador do Manchester City foi incluído nos artigos 7.1 e 7.2 do Regulamento Disciplinar

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

Os dois têm carreiras ligadas 
ao futebol italiano e marcadas 
por altos e baixos. Se por um lado 
não faltam títulos e gols, do outro 
sobram polêmicas, dentro e fora 
de campo. O talento de ambos 
com a bola nos pés não raro foi 
ofuscada pelo estilo bad boy de 
ser. E como um teve passagem 
de sucesso pelo Flamengo há dez 
anos e o outro está na mira do 
clube atualmente, não demorou 
para que a torcida começasse a 
comparar Adriano a Mario Balo-
telli. Os rubro-negros nutrem a 
esperança de ter um novo “impe-
rador” na equipe.

O presidente do Flamen-
go, Rodolfo Landim, não se 
assusta com o perfil “proble-
mático” do possível reforço. 
Acredita, inclusive, que tem 
tudo a ver com o clube.

— A gente sabe do compor-
tamento (do Balotelli), mas, na 
história do Flamengo, se a gen-
te for ver, temos alguns ídolos 
com este comportamento. Tem 
alguns jogadores assim, que 
têm a cara do Flamengo. Jamais 
teria sido feito o contato com 
Balotelli se ele tivesse levado 
um cartão vermelho do (técni-
co) Jorge Jesus — disse ele, em 
entrevista ao “Fox Sports”.

Mario Balotelli

Confira alguns episódios que 
mostram como Balotelli tem mui-
to de Adriano:

Armas de fogo
Em 2010, o jornal “O Dia” pu-

blicou fotos de Adriano ao lado 
de um amigo fazendo o símbolo 
de uma facção criminosa do Rio e 
exibindo arma de fogo. Em 2014, 
Balotelli postou uma foto com 
um revólver em seu Instagram 
e a mensagem “grande beijo aos 
inimigos”.

Possível ligação criminosa
Em 2010, Adriano foi intima-

do a depor por suposta relação 
financeira com o tráfico na comu-
nidade da Vila Cruzeiro, na Penha, 
onde cresceu. Balotelli, um ano 
depois, teve de comparecer ao Tri-
bunal de Nápoles, na Itália, para 
esclarecer suspeita de ligação com 
a máfia italiana Comorra.

Fogo e queimaduras
Em 2009, ano do hexa do Fla-

mengo, Adriano não atuou na pe-
núltima rodada do Brasileiro por 
uma queimadura no pé esquerdo, 
supostamente provocada pelo es-
capamento de uma moto — o que 
ele negou. Dois anos depois, Balo-
telli incendiou sua casa em Londres 

Confira o histórico de polêmicas 
que liga Adriano a Balotelli, 
novo alvo do Flamengo 

Foto: Filippo Monteforte / Filippo Monteforte

ao soltar fogos de artifício no ba-
nheiro, segundo o “The Guardian”.

Acusações de agressão
Em 2014, o “Corriere Dello 

Sport” registrou uma agressão 
de Balotelli ao fotógrafo do jornal 
em uma boate. Já Adriano, além 
da queixa de Joana Machado, foi 
acusado de agressão em julho 
pelo promoter Yuri Monteiro, que 
registrou boletim de ocorrência 
na 16ª DP (Barra).

Vícios na carreira
Adriano já admitiu publica-

mente que o excesso de bebida 
alcoólica atrapalhou seu desem-
penho em campo — ele se entre-
gou ao vício após a morte de seu 
pai, em 2004. Já Balotelli foi fla-
grado fumando em 2011, apesar 
dos pedidos do técnico Roberto 
Mancini, do Manchester City, para 
que parasse.

Relações conturbadas
Adriano e a modelo Joana Ma-

chado tiveram um relacionamen-
to de altos e baixos, com direito a 
brigas e discussões públicas. Ela 
chegou a acusá-lo de tê-la amarra-
do numa árvore, o que ele sempre 
negou. Já Balotelli teve muitos 
problemas na época em que na-
morava a italiana Raffaella Fico. 
Em uma das brigas, a polícia de 
Manchester foi até a casa dos dois.

Críticas contra a imprensa
Em 2010, Adriano marcou 

pelo Flamengo e trouxe a men-

sagem "que Deus perdoe essas 
pessoas ruins", que foi interpre-
tado como resposta a quem ten-
tou criar crise no clube. Já Balo-
telli usou a "porque sempre eu?" 
no Manchester City, em 2011, 
contra tablóides ingleses.

Adriano já aconselhou Balotelli
A relação entre Adriano e Balo-

telli também se conecta dentro de 
campo. Eles foram companheiros 
na Inter de Milão, entre 2007 e 
2009. Na época, o Imperador já 
era considerado um dos melhores 
do mundo, enquanto o italiano 
estava surgindo no futebol. Não 
chegaram a ser amigos pessoais, 
mas sempre tiveram contato.

Quando as polêmicas do ainda 
jovem Balotelli começaram a es-
tourar, o próprio Adriano revelou 
que já o havia aconselhado nos 
tempos de futebol italiano. Não 
deu muito certo, mas mostrou a 
preocupação do brasileiro.

– Todo mundo tem que enten-
der que ele é um menino. Tem 
que crescer e aprender, mas está 
no caminho certo. Eu também 
errei muito na minha vida quan-
do era jovem. Ele vai aprender, é 
muito bom jogar e vai aprender 
quanto estiver mais velho. Torço 
muito pro ele - contou ao ‘Uol’, 
ainda em 2013.

A personalidade polêmica de 
ambos chegou a ser alvo de com-
paração do técnico italiano Rober-
to Mancini, que treinou a dupla 
e chegou a aconselhar Balotelli a 
“não perder o mesmo tempo” que 
Adriano, ainda em 2016.

– Balotelli tem apenas 26 anos, 
mas uma carreira passa muito 
rápido. Não se pode permitir que 
alguém desperdice um talento 
que Deus lhe deu. Recordo-me 
de Adriano, que também tive no 
Inter. Podia ter sido um craque in-
crível, mas perdeu-se - disse. 

matórias de qualquer índole", 
dentre outros. Gabriel também 
foi multado em US$ 30 mil (R$ 
120 mil) pela Conmebol. Ele e a 

CBF têm sete dias para recorrer 
da decisão - a entidade entrará 
com pedido de revisão da pena.

A CBF também foi punida 

em US$ 15 mil (R$ 60 mil) por 
"comportamentos incorretos 
ou inapropriados de sua torci-
da" na decisão.


