
O novo secretário de Segurança 
Pública e Mobilidade Urbana de 
Belford Roxo, João Sant’anna Ju-
nior, disse que pretende estreitar 
a relação do governo municipal 
com o comando do 39º da Polí-
cia Militar. Capitão PM há 15 anos 
e à frente da secretaria há menos 
de um mês, ele quer implantar na 
cidade o Projeto Segurança Pre-
sente, que faz parte do Programa 
Estadual de Integração de Segu-
rança (Proeis). Sua ideia é inserir 
uma nova política de segurança 
no município como forma de 
prevenção a violência.
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Ministro do STF 
libera investigação 
sobre deputada 
Flordelis
 O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu manter a investigação da morte do 
pastor Anderson do Carmo de Souza, marido da também 
pastora e deputada federal Flordelis dos Santos de Souza 
(PSD), com a Delegacia de Homicídios de Niterói e São 
Gonçalo. Na decisão, o magistrado afirmou que não há, 
até o momento, elementos que indiquem relação entre o 
crime e o cargo de parlamentar de Flordelis, por isso o caso 
deverá prosseguir na Justiça estadual do Rio. Pág 5
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 OAB informa à PF que presidente 
da entidade tem recebido 
ameaças em redes sociais

Respostas

Ordem dos 
Advogados do 
Brasil (OAB) 
decidiu co-
municar à 
Polícia Fede-
ral (PF) que 
o presidente 
nacional da 

entidade, Felipe Santa Cruz, 
tem recebido ameaças em redes 
sociais nos últimos dias.

Segundo a OAB, o perfil de 
Santa Cruz tem sido alvo de 
dezenas de mensagens com 
teor de ameaça. Porém, infor-
maram assessores da OAB, a 
maior preocupação se deu a 
partir de uma mensagem espe-
cífica, que mencionou o carro 
blindado usado pelo dirigente 
da entidade dos advogados.

Felipe Santa Cruz informou 

que não acompanha mais o per-
fil e que ameaças têm sido feitas 
diariamente.

"Eu não fico olhando mais o 
perfil, só que lá teve uma posta-
gem identificada [pela equipe] 
como estranha, falando de carro 
blindado que eu uso", explicou 
o advogado.

"Não quero fazer disso o prin-
cipal. O importante pra gente é 
a discussão da memória e da 
verdade, os assuntos do Brasil", 
complementou.

Felipe Santa Cruz tem sido 
alvo de ameaças em suas redes 
sociais desde que o presidente 
Jair Bolsonaro fez, no início da 
semana, um comentário sobre 
o desaparecimento – durante a 
ditadura militar (1964-1985) – 
do pai do dirigente da OAB, Fer-
nando Augusto de Santa Cruz.

A
O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz

O pai do presidente da OAB 
militou no movimento estu-
dantil e participou da Juventu-
de Universitária Católica (JUC), 
movimento da Igreja reconhe-
cido pela hierarquia eclesiástica. 

Depois, integrou a Ação Popular 
(AP), organização de esquerda 
contrária ao regime militar, mas 
nunca pegou em armas.

Após as declarações, Santa 
Cruz chamou o presidente da 

República de "cruel", e a OAB 
divulgou nota de repúdio 
contra as declarações de Bol-
sonaro. Santa Cruz também 
interpelou o presidente judi-
cialmente.

 Três dos quatro presos 
suspeitos de invasão de ce-
lular de autoridades foram 
transferidos para presídios do 
Distrito Federal. Eles estavam 
detidos desde a semana pas-
sada, quando foi deflagrada a 
Operação Spoofing, no prédio 
da superintendência da Polí-
cia Federal em Brasília.

O quarto preso, Walter Del-
gatti Neto, que assumiu em de-
poimento ter hackeado celula-
res de autoridades, entre elas o 
ministro Sergio Moro (Justiça), 
continua detido no prédio da 
superintendência.

Os transferidos são:

 Três dos suspeitos de invasão 
de celular de autoridades são 
transferidos para presídios

Gustavo Souza (presídio da 
Papuda).

Danilo Marques (presídio da 
Papuda).

 Suelen Priscilla de Oliveira 
(presídio feminino da Colmeia).

Nesta quinta-feira (1º), o juiz 
Ricardo Leite, da 10ª Vara Fe-
deral de Brasília, decidiu con-
verter de temporárias para pre-
ventivas as prisões dos quatro 
suspeitos. As prisões preven-
tivas não têm prazo definido 
para término (veja mais abaixo 
as suspeitas sobre os investiga-
dos).

O juiz esclareceu que, se os 
investigados ficassem em liber-

dade, seria impossível fazer um 
monitoramento real das ativi-
dades deles. Os presos faziam 
transações em moedas virtuais, 
o que dificulta o rastreamento 
dos valores movimentados.

Investigação
O inquérito para investigar o 

caso foi aberto após a divulga-
ção de conversas atribuídas ao 
ministro Moro e a procuradores 
da Lava Jato no período em que 
Moro era juiz da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba.

Segundo o site The Inter-
cept, as conversas mostram 
que Moro orientou a atuação 
dos procuradores. O ministro 
e a força-tarefa da Lava Jato 
negam.

Em depoimento prestado à 
PF na semana passada, Delgatti 

disse que chegou a arquivos do 
procurador Deltan Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa da 
Lava Jato, e os repassou ao jor-
nalista Glenn Greenwald, do 
The Intercept.

Neto disse também que não 
recebeu dinheiro pelo mate-
rial nem editou o conteúdo das 
mensagens.

 'Incongruências'
 Ao transformar a prisão dos 

investigados em preventiva, o 
juiz afirmou que, apesar de Del-
gatti ter dito que invadiu os ce-
lulares de autoridades, ainda há 
"algumas incongruências que 
precisam ser esclarecidas".

O magistrado disse que Del-
gatti afirma ter agido sozinho, 
mas uma perícia nos compu-
tadores e em discos rígidos 

apreendidos com ele foram 
encontradas 5.812 ligações 
suspeitas para 1.162 números 
distintos, o que, segundo o 
juiz, "revela a possível atua-
ção de outras pessoas".

O juiz disse ainda que, no 
computador de Delgatti, fo-
ram encontrados arquivos 
que indicam a realização sis-
temática de fraudes bancá-
rias pelo investigado.

Além disso, segundo a deci-
são, foram identificadas con-
versas de interlocutores repas-
sando informações de cartões 
de possíveis vítimas e um ar-
quivo de vídeo com imagens 
do extrato bancário de uma 
conta no Banco do Brasil que 
foi alvo de fraude no dia 5 de 
julho, em transações no valor 
de R$ 360 mil.
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estado do 
Rio ligou o 
alerta em re-
lação ao sa-
rampo, já que 
o território 
fluminense 
é um poten-
cial corredor 

da enfermidade pela proximida-
de com São Paulo, que vive um 
surto da doença. A Secretaria de 
Estado de Saúde irá realizar uma 
ação preventiva, por recomen-
dação do Ministério da Saúde, 
com a finalidade de reforçar a 
necessidade da prevenção com 
a vacina, disponível nos postos 
municipais, além de distribuir 
informativos.

A recomendação é que crian-
ças a partir de 1 ano e adultos até 
49 anos que não se vacinaram 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRecomendação

O
procurem os postos municipais. 
Este ano, o Rio de Janeiro registrou 
13 casos de sarampo. Em 2018, o 
Rio alcançou 95% de cobertura 
vacinal para o público-alvo e foram 
notificados 20 casos de sarampo.

"São Paulo está registrando a 
ocorrência da doença e os estados 
têm grande circulação de pessoas, 
por isso a importância da preven-
ção. A ação faz parte da recomen-
dação do Ministério da Saúde e 
estamos colocando em prática. A 
indicação é fazer a administração 
da tríplice viral (sarampo, caxum-
ba e rubéola) para crianças a partir 
de 1 ano de idade e os adultos até 
49 anos que não estão em dia com 
a vacina. Para aqueles que têm dú-
vida se receberam ou não o dose, a 
indicação é pela imunização", ex-
plica Alexandre Chieppe, médico 
da Secretaria de Estado Saúde.

 Erick Marques Witzel, filho 
do governador Wilson Witzel, 
foi nomeado pela prefeitura do 
Rio nesta sexta-feira para o car-
go de assessor da Coordenado-
ria de Diversidade Sexual (Ceds 
Rio) da Prefeitura do Rio – o ór-
gão cuida das ações municipais 
voltadas à comunidade LGBT.

Erick, que é transexual, já traba-
lhava há três meses como voluntá-
rio promovendo interlocução com 
as demandas do público LGBT. A 
pasta tinha três cargos comissiona-
dos, mas passou por uma reestru-
turação administrativa para criar 
uma quarta vaga – a nomeação foi 
assinada pelo secretário da Casa Ci-
vil, Paulo Albino.

Ele cumprirá expediente de se-
gunda a sexta-feira, em 40 horas 
semanais de trabalho, no Palácio da 
Cidade, Botafogo, Zona Sul do Rio. 
Ele foi nomeado para a categoria de 
remuneração DAS-6 – pela função, 
receberá um salário de R$ 1.695,56, 
sem gratificações e encargos. A pas-
ta é comandada pelo secretário para 
Diversidade, Nélio Georgini.

“A contratação do Erick vinha 
sendo construída há meses, era 
um desejo nosso. Desde março, ele 
trabalhava como voluntário em fa-
vor da causa LGBT, sem qualquer 
remuneração, mas por afinidade. 

 Filho de Wilson Witzel é nomeado para
 Coordenadoria de Diversidade Sexual do município

Estado do Rio liga alerta 
para casos de sarampo

 Novas regras para uso de patinetes elétricas 
entram em vigor hoje na cidade do Rio

 Começaram a valer nesta sexta-
-feira as novas regras para uso das pati-
netes elétricas na cidade do Rio de Ja-
neiro. Seguindo o decreto publicado 
pela prefeitura, o serviço será fiscaliza-
do pela Guarda Municipal. As normas 
foram anunciadas no início de julho 
e deram 30 dias para as empresas se 
credenciarem e adaptarem as scoo-
ters, que vinham em operação desde 
dezembro na cidade sem fiscalização. 
Entre as principais medidas, estão a 
proibição do uso de calçadaspara a cir-
culação e a falta de obrigatoriedade no 
uso de capacetes.

Confira as novas regras esta-
belecidas:

- O usuário está proibido de circu-
lar em calçadas

- Faixas compartilhadas em calça-
das têm o acesso permitido, porém 
com limite de velocidade estabeleci-
do para 6 km/h

- O uso de capacete é opcional, ca-
bendo a empresa apenas orientar o 
uso

- O condutor deve ter a partir de 18 
anos, ficando proibido o uso por me-
nores de idade

- A velocidade máxima será de 20 
km/h

- A circulação está autorizada em 
ciclovias, ciclofaixas, parques urba-
nos, praças públicas e vias fechadas ao 
lazer no limite de 6 km/h

- Nas primeiras nove corridas, ou 
nos 45 minutos iniciais, o usuário terá 
um controle automático que só o ca-
pacitará de andar com o patinete até 
12 km/h

- É proibida, sob qualquer hipóte-
se, a condução de animais, passagei-
ros e cargas

- As patinetes elétricas não podem 
ser estacionados em golas de árvores 
e canteiros

- O equipamento também não 
pode obstruir o acesso a rampas, 
bueiros e a circulação em esquinas. 
Tampouco pode impedir gerar pro-
blemas ao trânsito a lojas comerciais, 
garagens e prédios

- Para estacionar o transporte ao 
fim de uma viagem, o usuário deve 
deixá-lo em uma calçada com largu-
ra superior ou igual a dois metros e 
meio, com no máximo um metro de 
distância da borda do meio-fio

- Os aparelhos, que deverão ter ain-
da indicador de velocidade e campai-
nha, precisam de sinalização noturna, 
dianteira, traseira e lateral

- Ao alugar o equipamento, o custo 
de locação incluirá um seguro de res-
ponsabilidade civil e essa informação 
deverá ser repassada ao usuário

- Fica vedada a circulação de pa-
tinetes em calçadas, de qualquer 
dimensão, bem como nas vias exclu-
sivas do Veículo Leve sobre Trilhos 
- VLT.

Além da visibilidade que a pauta 
transexual precisa, a chegada dele ao 
órgão ocorreu por méritos próprios, 
pelo ativismo público e por seu enga-
jamento em defesa da comunidade 
LGBT e dos direitos humanos. Ele 
não foi nomeado pelo sobrenome, 
até porque não tenho nenhum vín-
culo político ou pessoal com o gover-
nador Witzel, embora tenha grande 
respeito por ele”, explicou Georgini.

Ainda de acordo com a assesso-
ria, Erick foi aprovado no curso de 
Direito de uma faculdade do Rio. Ele 

irá desenvolver trabalhos de apoio 
técnico em projetos para diversidade 
sexual e de relacionamento com os 
movimentos sociais, grupos LGBTs 
e ativistas da pauta transexual.

Durante as eleições do ano passa-
do, Erick pediu ao pai para não ser ci-
tado em entrevistas – na ocasião, ele 
afirmou que se sentiu usado por Wit-
zel. No entanto, ambos se reconcilia-
ram – tanto que, na última quarta-fei-
ra, os dois foram ao Maracanã assistir 
a partida entre o Flamengo e Emelec 
pela Libertadores da América.

Estado do Rio liga alerta para casos de sarampo 

Ele cumprirá expediente de segunda a sexta-feira

Foto: Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia
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hegou a 
hora de 
conseguir a 
tão sonhada 
capacitação. 
Logo nas 
p r i m e i r a s 
horas da 
manhã des-

ta sexta-feira, o CEU- Planeta 
Futuro ficou lotado de candi-
datos para as 150 vagas nos 
cursos gratuitos de Auxiliar 
de Recursos Humanos (RH), 
Administração e Logística, 
oferecidas pela Prefeitura 
de Queimados, através de 
parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
- SENAC. Para os inscritos, 
as aulas já começam no pró-
ximo dia 12 de agosto e têm 
duração de seis mês. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada Foto: Assessoria
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“Este é um trabalho mara-

vilhoso que conseguimos em 
parceria com o SENAC, através 
da secretaria municipal de Edu-
cação.  Mostra que este espaço 
pode mudar a realidade da nossa 
cidade. Queremos ampliar as va-
gas e cursos, cada vez mais, para 
a população carente ter acesso 
à educação de qualidade.”, con-
cluiu o Secretário de Cultura e 
Turismo,  Marcelo Lessa.

Para o estudante do 3° ano 
do ensino médio, Benson Es-
teves, conseguir a tão con-
corrida vaga para o curso de 
Logística, foi uma verdadeira 
benção. ”Queria fazer o curso 
há um bom tempo, mas não 
tinha condições de pagar por 
uma qualificação dessas do ní-
vel SENAC de qualidade. Agora 
tenho planos de exercer essa 

profissão e conseguir um bom 
emprego na área, estou muito 
grato à Prefeitura pela oportu-
nidade de me especializar gra-
tuitamente”, concluiu o mora-
dor do bairro Jardim da Fonte.

Thais Laurindo da Silva, estu-
dante do ensino médio, garantiu 
sua vaga no curso de Adminis-
tração. “Estou feliz por ter conse-
guido a vaga  porque estava bem 
concorrido e muita gente queria 

estar no meu lugar agora. Pre-
tendo focar nesse aprendizado 
que vai valorizar e muito o meu 
currículo, pois estou a procura 
de emprego há 7 meses”, disse 
a moradora do bairro São Jorge.

 O novo secretário de Se-
gurança Pública e Mobilidade 
Urbana de Belford Roxo, João 
Sant’anna Junior, disse pretende 
estreitar a relação do governo 
municipal com o comando do 
39º da Polícia Militar. Capitão 
PM há 15 anos e à frente da se-
cretaria há menos de um mês, 
ele quer implantar na cidade o 
Projeto Segurança Presente, que 
faz parte do Programa Estadu-
al de Integração de Segurança 
(Proeis). Sua ideia é inserir uma 
nova política de segurança no 
município como forma de pre-
venção a violência.

O secretário destacou que 
irá conversar com o prefeito 
Wagner dos Santos Carneiro, 
o Waguinho, e apresentar suas 
propostas para a pasta. “Agrade-
ço ao prefeito por me dar esta 
oportunidade de contribuir com 
o desenvolvimento de Belford 
Roxo. Juntos buscaremos apoio 
para viabilizar no município o 
Projeto Segurança Presente, já 
desenvolvido em alguns bairros 
do Rio de Janeiro e também pro-
metido pelo governador Wilson 
Witzel para a Baixada Flumi-

 Novo secretário de Segurança quer implantar 
Projeto Segurança Presente em Belford Roxo

CEU Queimados oferece 
150 vagas para cursos 
em parceria com SENAC

 Nova Iguaçu formaliza parcerias para 
expansão da Casa da Inovação

 Nova Iguaçu dá mais um passo 
em direção ao rol das cidades mais 
inovadoras do Brasil. A Prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Assuntos Estratégicos, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SEMAC-
TI), formalizou nesta sexta-feira, 
parcerias com a Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), o Governo do Estado e o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MC-
TIC) para a expansão do projeto 
‘Casa da Inovação’. O acordo será 
firmado em evento no cinema do 
Shopping Nova Iguaçu, durante a 
cerimônia de formatura de cerca 
de 200 alunos que concluíram 
seis cursos oferecidos gratuita-
mente na Casa da Inovação, no 
primeiro semestre deste ano.

Com a expansão do projeto, se-
rão criadas mais dez Casas da Inova-
ção. Cinco delas serão inauguradas 
no mês de setembro e o restante de-
verá ser entregue até o fim do ano. 
Lançado no ano passado, o projeto 
‘Casa da Inovação’ oferece cursos de 
YouTuber, Criação de App, Progra-
mação em Games, Introdução à Ro-
bótica, Inclusão Digital 30+ e 60+.

“Nossa ideia é descentralizar 
este serviço levando este projeto 
para diversos bairros e atingindo 
mais de 7 mil alunos nas novas uni-
dades. Será uma das maiores esco-
las públicas de habilidades digitais 
do Brasil”, afirma o prefeito Rogerio 
Lisboa. Ele explica, que a unidade 
que ficará no Shopping Nova Igua-
çu vai atender a 2 mil alunos, em 
um espaço com 600m².

nense. Dessa maneira, policiais 
militares poderão ser contratados 
com ajuda da iniciativa privada 
para trabalhar no policiamento 
do município nos dias de folga”, 
destaca capitão Sant’anna.

Guarda Mirim
Com apenas 33 anos de idade, 

nascido na Baixada Fluminense 
Sant’anna, que ultimamente es-
tava lotado no 11º BPM de Nova 
Friburgo, carrega uma vasta ex-
periência na carreira militar com 
passagem em quarteis da zona 
norte do Rio de Janeiro, UPP’s 
e cidades do norte e sul do Es-
tado. No primeiro contato com 
o efetivo da guarda municipal 
(184 agentes), o novo secretário 
vibrou com o projeto Guarda Mi-
rim, desenvolvido há dois anos 
no município. “É um projeto de 
uma valia extrema, que reflete 
conceitos importantes na forma-
ção dos jovens”, afirmou.

Durante seis meses meninos e 
meninas com idade entre 12 e 17 
anos têm aulas práticas e teóricas, 
que acontecem em dois turnos 
(manhã e tarde). Eles participam 
de oficinas de informática básica, 

cidadania, ética, educação am-
biental, defesa pessoal, ordem 
pública (princípios da hierarquia 
e disciplina), noções de rotinas 
administrativas (empreendedo-
rismo), primeiros socorros, pre-
venção à dependência química, 
noções sobre o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA), inglês 
e passeios culturais. No próximo 
dia 16 será a aula inaugural da tur-
ma, marcada para às 18h no Polo 
Cederj, no Bairro São Bernardo.

Outro projeto elogiado pelo 
secretário de Segurança Pública, 
é o Guarda Presente nas Escolas, 
que consiste na prática de pales-
tras para alunos sobre preven-
ção à dependência química e ao 
bullying. “A guarda municipal 
tem vários projetos interessan-
tes de prevenção à droga e con-
tra a violência. Vamos intensifi-
cá-los”, assegurou o secretário. 
A Guarda Municipal desenvolve 
ainda os projetos Patrulha Maria 
da Penha (Prevenção à violência 
contra a mulher), Ronda Escolar 
(Ações de patrulhamento esco-
lar) e Travessia Segura (Controle 
e auxílio de alunos na via pública 
próximo às escolas).

Cursos são oferecidos em parceria com o SENAC
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 Foto: Divulgação

Casa da Inovação de Nova Iguaçu formalizou parcerias
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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m i n i s t r o 
Luís Rober-
to Barroso, 
do Supre-
mo Tribu-
nal Federal 
(STF), deci-
diu manter 

a investigação da morte do 
pastor Anderson do Carmo 
de Souza, marido da tam-
bém pastora e deputada 
federal Flordelis dos San-
tos de Souza (PSD), com a 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói e São Gonçalo. Na 
decisão, o magistrado afir-
mou que não há, até o mo-
mento, elementos que indi-
quem relação entre o crime 
e o cargo de parlamentar de 
Flordelis, por isso o caso 
deverá prosseguir na Justi-
ça estadual do Rio.

“Desse modo, não res-
tando evidenciados, ao me-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCaso Pastor Anderson

A
so de Mello, do STF, deu de-
clarações afirmando que essa 
avaliação deveria ser feita 
pela corte.

Depois disso, o MP decidiu 
encaminhar cópia do inqué-
rito ao STF, que decidirá se o 
próprio tribunal conduzirá a 
investigação ou se a mesma 
poderá prosseguir com a Polí-
cia Civil do Rio.

“Ora,  ainda que aquele 

delito de homicídio nada 
tenha a ver com o desempe-
nho da função parlamentar, 
a mim me parece que aí  sim 
está sendo usurpada a com-
petência penal originária 
do Supremo Tribunal Fede-
ral,  pois cabe ao Supremo 
Tribunal Federal,  que em 
regra é o juiz natural dos 
congressistas,  nos ilícitos 
penais,  dizer se afinal há ou 

não há conexão daquele de-
lito com a função congres-
sual.  E,  em não havendo, 
é claro,  determinar-se-á o 
deslocamento, a declinação 
da competência para o juí-
zo de primeiro grau”,  afir-
mou Celso de Mello.

Dois filhos de Flordelis 
estão presos por suspeita de 
participação no morte do pas-
tor Anderson.

nos nesse primeiro momen-
to, elementos que poderiam 
revelar relação de causalida-
de entre o crime imputado e 
o exercício do cargo, acolho 
o pedido formulado pela Pro-
curadoria-Geral da República 
para fixar a competência do 
Juízo da 3ª Vara Criminal da 
Comarca de Niterói/RJ”, es-
creveu o ministro na decisão.

O pedido para que o STF 
se posicionasse sobre o caso 
foi encaminhado pela asses-
soria de Recursos Constitu-
cionais do Ministério Públi-
co estadual do Rio no fim de 
junho. Desde o ano passado, 
a posição do tribunal é de 
que deputados federais e se-
nadores só possuem foro por 
prerrogativa de função em 
crimes cometidos no exercí-
cio do cargo e em razão das 
funções a ele relacionadas. 
Apesar disso, o ministro Cel-

STF autoriza Flordelis 
a ser investigada pela 
morte do pastor

Na decisão, o magistrado afirmou que não há, até o momento, elementos que indiquem relação entre o crime e o cargo de parlamentar de Flordelis

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

 Cinco dias depois da morte 
de duas pessoas esfaqueadas 
por um morador de rua na La-
goa, na Zona Sul do Rio, um 
turista chileno, que não teve a 
identidade revelada, foi atacado 
a facadas por um suposto ambu-
lante, em Copacabana. Ele cami-
nhava com a namorada quando 
foi abordado na Rua Paula Frei-
tas na noite desta quinta-feira. 
Como se negou a comprar um 
produto, foi ferido.

Segundo a assessoria da Po-
lícia Militar, ele foi abordado em 
uma tentativa de roubo, em Co-
pacabana, e foi esfaqueado no 
peito e no braço. A vítima foi leva-
da para a UPA do bairro e depois 
transferida ao Hospital Municipal 
Miguel Couto, no Leblon.

De acordo com a polícia, o turista 
ficou em observação na Sala Amare-
la do Miguel Couto e depois liberado 
na madrugada desta sexta-feira. Os 
cortes não foram profundos.

O caso será investigado pela 
Delegacia Especial de Apoio ao 
Turista. Diligências estão em an-
damento em busca de imagens e 
testemunhas.

Turista chileno é esfaqueado em Copacabana  Homem de 72 anos que matou a ex-companheira 
em 1998 é preso em Nova Iguaçu

 Policiais da Delegacia Espe-
cial de Atendimento à Mulher 
(Deam) de Nova Iguaçu, na Bai-
xada Fluminense, realizaram 
o cumprimento de mandado 
de prisão de João Antunes das 
Chagas, de 72 anos, pela mor-
te do amante de sua ex-com-
panheira no dia 5 de julho de 
1998. À época, ele confessou 
ter efetuado cinco disparos na 
vítima. O idoso já foi inclusive 
condenado pelo Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) 
a 10 anos de reclusão, em re-
gime fechado, pelo crime de 
homicídio qualificado. Desde 
então, estava foragido.

Consta nos autos do proces-
so que Joaquim Bernardino de 
Assis Teixeira foi morto a tiros 
na região da cabeça depois que 
João descobriu um relaciona-
mento amoroso entre ele e sua 
então companheira. Com uma 
arma de fogo emprestada de 
"um amigo", ele foi até uma bar-
raca onde a vítima trabalhava e 

ouviu o homem dizer a outra 
pessoa que "havia conseguido 
tomar a companheira" de João, 
chamando-o de "otário". Em 
seguida, o autor se aproximou 
efetuando disparos, dizendo 
apenas: "Por que você fez isso 
comigo?".

 Segundo o exame cadavé-
rico, a vítima apresentou "fe-
ridas transfixantes de crânio 
com lesões encefálicas por 
projétil de arma de fogo".

"O denunciado, perpetran-
do a agressão após descobrir 
que sua companheira vinha 
mantendo relacionamento 
amoroso com a vítima, pra-
ticou o crime por motivo fú-
til. O denunciado, agindo de 
surpresa, eis que perpetrou a 
agressão no momento em que 
a vítima estava desprevenida 
e despreocupadamente traba-
lhando, utilizou-se de recur-
so que dificultou a defesa do 
ofendido (...)", diz trecho do 
processo.

Relembre as mortes na Lagoa
Na manhã do último domingo, 

na Lagoa Rodrigo de Freitas, em-
baixo do Viaduto Saint Hilaire, que 
dá acesso a Fonte da Saudade, um 
morador de rua, esfaqueou e matou 
o engenheiro João Feliz de Carva-
lho Napoli, de 34 anos, e o personal 
trainer Marcelo Henrique Corrêa 
Cisneiros, de 39 anos, após um surto 
psicológico.

Segundo a Polícia Civil, o suspei-
to abordou João Napoli com uma 
faca, por volta das 12h. A vítima che-
gou a ser levada para o Hospital Mu-
nicipal Miguel Couto, na Gávea, mas 

acabou morrendo na unidade. Já 
Marcelo, que passava pela Lagoa no 
momento do ataque, foi esfaqueado 
quando tentou segurar o agressor. 
Ele também foi levado para o hospi-
tal, mas não resistiu aos ferimentos.

A namorada de João Napoli, Ca-
roline Moutinho, que estava com ele 
no banco do carona, levou golpes de 
faca em uma das mãos e no quadril. 
A bióloga também foi levada para o 
Miguel Couto.

Ao todo, cinco pessoas — entre 
elas uma bombeira e um policial 
militar — ficaram feridas no cerco ao 
morador de rua.

 Fotos: Divulgação

Segundo a assessoria da Polícia Militar, ele foi abordado em uma tentativa de roubo
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om o mote 
da campa-
nha “Xô 
Frio! Seus 
pés aque-
cidos e 
bem cuida-
dos nesse 
i n v e r n o ” , 
a Doctor 

Feet, maior rede de podolo-
gia do Brasil, lança seu mais 
novo procedimento. Após 
três anos de pesquisas e tes-
tes realizados pela equipe de 
inovação e desenvolvimento 
da rede, o Tratamento de Po-
dologia Quente chega a todas 
as unidades do País com o ob-
jetivo de proporcionar maior 
conforto durante a sessão. 
O serviço é destinado para 
todos os públicos - homens, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

D o c t o r  Fe e t  l a n ç a
t r a t a m e n t o  q u e n t e 
p a r a  o  i n v e r n o

 Foto: Thinkstock/VEJA/VEJA

C
mulheres, atletas, idosos, 
crianças e gestantes - e já está 
disponível pelo valor promo-
cional de lançamento, que cor-
responde ao atual tratamento 
tradicional completo.

Aplicado para assepsia e 
emoliência, momentos de hi-
gienização e preparo dos pés 
para posterior limpeza das 
cutículas, assim como desbas-
te de calosidades, o acondi-
cionamento em equipamento 
apropriado o mantém em tem-
peratura elevada, fator essen-
cial para provocar a confortável 
sensação durante todo o pro-
cedimento. O lançamento vem 
para corroborar com a proposta 
da Doctor Feet de ser referên-
cia em tratamento para os pés e 
tornar cada vez mais agradável 
a experiência nas cabines de 

atendimento. 

 

 O inverno chegou, as 
temperaturas baixaram con-
sideravelmente e a umidade 
do ar não está muito agradá-
vel. Assim como as pessoas, 
os animais também sentem 
frio e ficam mais suscetíveis 
aos problemas de saúde, 
principalmente aqueles re-
lacionados a doenças respi-
ratórias. Quem faz o alerta é 
o veterinário Dr. Jorge Mo-
rais, fundador da rede Ani-
mal Place.

Roupinhas e cobertores 
podem vir bem a calhar, es-
pecialmente em animais de 
pelagem curta. No entanto, 
segundo o profissional, é pre-
ciso que o pet esteja acostu-
mado a utilizá-las desde filho-
te. “Prefira peças de algodão 
para evitar alergias e se per-
ceber que há incômodo com a 
roupa, respeite e não insista”, 
recomenda. Se o tutor tam-
bém notar algum desconfor-

Para amenizar o desconforto dos animais de estimação na época mais gelada do ano

to com os agasalhos, o ideal é 
disponibilizar caminhas, tocas 
e cobertores, de forma que ele 
possa se aquecer quando sen-
tir a necessidade.

Já com os pets mais idosos, 
especialmente os que possuem 
problemas de saúde, como 
hérnia de disco ou artrose, a 
atenção deve ser redobrada. 
“Esse bichinhos precisam ficar 
bem aquecidos, pois as dores 
se acentuam nessas épocas de 
baixa temperatura”, alerta o es-
pecialista. A recomendação é 
mantê-los em ambientes mais 
quentes e protegidos das in-
tempéries.

Confira abaixo algumas di-
cas para cuidar dos animais 
durante a estação, segundo o 
profissional:

1.    Para garantir mais pro-
blemas de saúde, é importante 
manter a vacinação do pet em 
dia e, se possível, garantir a va-
cina contra a gripe.

Confira 6 dicas para 
proteger os pets durante 
o inverno

 Foto: Divulgação

2.    Os banhos devem ser 
feitos logo pela manhã e é im-
portante aguardar pelo menos 
uma hora antes de o expor a 
temperatura externa, evitan-
do, assim, o choque térmico.

3.    Não deixe de passear 
com os pets, mas evite os ho-
rários em que as temperaturas 
estão muito baixas, como o iní-

 Rede de podologia investe em novos produtos e passa a oferecer cremes quentes em todas as unidades

cio da manhã e o fim da tarde, 
ou em dias chuvosos.

4.    Para os pets com alguma 
doença que tende piorar no in-
verno, vale a pena investir em 
sessões de fisioterapia e acu-
puntura para controle de dor.

5.    Ofereça abrigo coberto 
e bem quentinho para os ani-
mais que ficam na parte ex-

terna da residência. Abuse de 
caminhas, tapetes, cobertores, 
mantas e evite espaços com 
correntes de vento

6.    Nos meses frios, é co-
mum que os pets comam me-
nos e durmam mais, mas é bom 
ficar atento se o animal está se 
alimentando bem, principal-
mente os filhotes e os idosos.



Cultura Foto: Divulgação

evento gra-
tuito sema-
nal já reuniu 
mais de 12 
mil pessoas 
por apresen-
tação nos 
galpões e 
sempre traz 

grandes nomes do samba como 
convidados especiais. O evento, 
gratuito, começa às 17h, com o 
grupo “Seligaê”, anfitrião da festa.

Sábado é dia de Samba da 
Feira – a roda de samba que ga-
nhou o respeito de artistas como 
Belo, Reinaldo, Grupo Fundo de 
Quintal, Noca da Portela e Diogo 
Nogueira. O samba tem atraído 
famosos em busca de boa música 
e revelado novidades no gênero, 
tornando a atração uma tradição 

nos Armazéns do Engenhão, loca-
lizados na parte externa do Está-
dio Nilton Santos, no Engenho de 
Dentro. E para o evento do dia 3 
de agosto, o convidado é o Grupo 
Fundo de Quintal: Os veteranos 
Bira Presidente, Sereno, Ubirany e 
Ademir Batera que agora contam 
com a pegada jovem dos novos 
integrantes: Márcio Alexandre e 
Júnior Itaguaí, trazem o melhor 
do melhor em samba de raiz para 
os Armazéns do Engenhão.

Grupo responsável por revelar 
grandes nomes do samba, nos 
últimos 40 anos, foi berço de 
Sombrinha, Arlindo Cruz, Jorge 
Aragão, Almir Guineto, Walter 
Sete Cordas, entre outros, o Fun-
do de Quintal surgiu no dia 20 
de janeiro no final da década de 
1970 dentro do bloco carnavales-

Samba da Feira agita Engenho de 
Dentro com Fundo De Quintal 

996266164
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Sábado é dia de Samba da Feira

co Cacique de Ramos, em Ramos, 
subúrbio da região da Leopoldina, 
na cidade do Rio de Janeiro. Na-
quela época, eles inovaram a ma-
neira de falar do cotidiano e cria-
ram estilo próprio ao utilizarem 
instrumentos até então incomuns 
nas rodas de samba, como o banjo 

com braço de cavaquinho (criado 
por Almir Guineto), o tantã (cria-
do por Sereno), o repique de mão 
(criado por Ubirany).

Serviço:
Samba da Feira convida Fundo 

de Quintal

L o c a l :  A r m a z é m  d o  E n -
g e n h ã o  -  R .  Jo s é  d o s  Re i s , 
1 8 9  -  E ng e n h o  d e  D e nt r o

D i a :  3  d e  a g o s t o  ( s á b a -
d o)

H o r á r i o :  1 7 h 
C l a s s i f i c a ç ã o  L i v r e 
G r á t i s

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

Buscando sensibilizar a popu-
lação acerca da questão do refú-
gio, no Brasil, e contribuir para 
uma melhor receptividade às 
pessoas provenientes de países 
em situações de vulnerabilida-
de, o Shopping Grande Rio, em 
parceria com o Sesc RJ, recebe a 
campanha ‘Em Casa, no Brasil’.

No Estacionamento do Sho-
pping, o visitante terá uma ex-
periência imersiva nas histórias 
de deslocamentos por meio de 
uma réplica de uma unidade 
habitacional criada pela ONU 
(Organização das Nações Uni-
das), através da ACNUR (Alto 
Comissariado das Nações Uni-
dades para os Refugiados), para 
abrigos e campos de refugia-
dos. A mostra é gratuita e fica-
rá aberta ao público até 13 de 
agosto, de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e aos domin-
gos e feriados, das 13h às 21h. A 
classificação etária é livre.

O objetivo principal da mostra 
é o de abordar questões relacio-

 Shopping Grande Rio, em parceria com o Sesc RJ, recebe réplica 
de habitação criada pela ONU e ACNUR para refugiados

ChurrasKot tem edição come-
morativa de três anos no Jockey 

 A Festa ChurrasKot faz ani-
versário de três anos e, para 
celebrar a data, preparou um 
super lineup com DJ Zullu, 
Felipe Mar, TheBlackHaus 
Crew, Cixcix, Ric Ruliere, Bru-
na Lennon, Rodrigo Ribeiro, 
roda de samba e uma atração 
surpresa, para comandar a 
comemoração que acontece 
neste sábado, no Jockey Clu-
be, na Gávea. Serão 12 horas 
de festa, Open Bar de cerveja 
de 15h às 17h e Open Barbe-
cue de 15h às 19h.

E são muitos os motivos 
para comemorar. Em três anos 
de existência, o ChurrasKot, 
reconhecido por sua criativi-
dade, irreverência, boa músi-
ca, muita gente bonita e des-
colada, já teve 3 edições na 
Europa, 12 no Brasil, 120 artis-
tas se apresentando e mais de 
25 mil pessoas curtindo. Para 
o dia 03 de agosto são espera-
das 4 mil pessoas.

Para tornar esta edição 
ainda mais especial, o time 
de sócios do ChurrasKot, 
antes formado pela agência 
Shortcut - do anfitrião An-
dré Kot - e Yuri Maia, ganhou 
um grande reforço da CS 
Eventos, que assina a área 
VIP e produção da festa, da 
agência Bulli Create, que é 
responsável pela comunica-
ção e marketing e do artista 
e fotógrafo Beto Gatti, que 
realiza toda curadoria artís-
tica, conceito e legitimidade 
do evento.

Serviço:
Data: 03 de Agosto (sába-

do)
Local: Jockey Clube Brasi-

leiro
Endereço: Hipódromo 

da Gávea: Praça Santos Du-
mont, 31 – Gávea – Rio de Ja-
neiro

Horário: A partir das 15h

nadas aos refugiados, situação 
recorrente nos dias de hoje, e 
com isso, reduzir a xenofobia e 
os preconceitos que permeiam 
o assunto e, assim, construir um 
ambiente favorável socialmente 
para a integração das pessoas.

A campanha ‘Em Casa, no Bra-
sil’, faz parte de uma ação criada 
pelo Sesc RJ para celebrar o Dia 
Internacional do Refugiado, co-
memorado no último mês. Uma 
data importante do calendário 

mundial para destacar a ques-
tão do refúgio e das migrações 
forçadas. Um fenômeno interna-
cional que ganha contornos de 
drama e chama atenção para um 
problema social muito sério e de-
safiador. Diante disso, o Sesc RJ 
tem se estruturado para auxiliar 
nessa temática, voltando progra-
mações e projetos para auxiliar 
pessoas que foram obrigadas a 
abandonar suas casas, famílias e 
todas suas referências simbólicas 

 Foto: Divulgação

O objetivo principal da mostra é o de abordar questões relacionadas aos refugiados

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



POLÍTICA

IN
FO

Sábado 03 a segunda 05 de agosto de 2019

8 ENTRETENIMENTO

O músico Chitãozinho se pre-
para para encarar maratona dos 
shows Amigos e sua nova turnê. O 
músico procurou o Dr.Claudio Mutti 
na semana passada, que faz nutro-
logia, medicina esportiva e prática 

ortomolecular, para a realização do 
tratamento de Soroterapia e Ozo-
nioterapia. "Estou me sentindo mui-
to melhor, com mais disposição e 
realizando inclusive mais atividade 
física”, declara o sertanejo.

Curtinhas

Waldomiro Penna
Coluna

 Gata do Waldomiro

Sai a filha e entra a mãe. A ba-
teria do G.R.E.S Unidos de Bangu 
tem uma nova majestade, a em-
presária artística, Darlin Ferrattry, 
mãe de Lexa, que passa a ocupar 
o posto que era de sua filhota. 
Segundo dizem, a cantora será a 
nova rainha de bateria da Unidos 
da Tijuca em 2020, mas não tem 
nada fechado. Vamos aguardar e 
esperar a apresentação da gostosa 
mãe, aliás, da nova soberana na 
vermelho e branco da Zona Oeste.

Com direto a beijinho do mari-
dão Belo, a musa fitness Gracyanne 
Barbosa inaugurou sua segunda loja 
de extensão de cílios na Barra da Tiju-
ca, na Zona Oeste do Rio. Vale ressal-
tar que os cílios deixaram de ser um 
simples pelinho ao redor dos olhos e 
também estão na moda.

 A Ex-BBB Jaqueline Grohal-
ski, passou por uma lipo HD 
e troca das próteses de silico-
ne. A modelo posou para uma 
campanha de moda feminina e 
está radiante de felicidade. 

 A doçura dessa semana é Marina, a pe-
quena peralta que deixa de cabelo em pé , 
sua mamãe, a modelo Dayana Joyce e seu 
pai, o empresário e cantor de pagode da Vila 
Emil de Mesquita, Samuel Silva.

Querida e amada por toda a família, Marina de 4 
aninhos já tocou fogo em três creches promoven-
do motim com as coleguinhas. Na última deixou a 
professora amarrada na cadeira como refém.

Super esperta e desenvolvendo seus conheci-
mentos científicos, amarrou  a pequena Mel, cade-
linha de sua vovó Janaína, no carro do seu vovô Re-
nato em movimento, a fim de verificar a resistência 
física e motora da cadelinha Mel.  Apesar do susto a 
pequena mel esta bem.

 A levada da breca

Por Mingos Lobo

Por: Mingo Lobo e Anderson Lopes

Sem make - Nossa amiga 
Erika Martynelles, modelo e 
digital influencer, tem orgu-
lho da sua posição como mu-
lher. Trabalhar sua sensuali-
dade sem carbo-low e sem ser 
fitness. Ela procura levar uma 
vida saudável sem a imposi-
ção do mercado da beleza.

  Foto: Michael Melo/Metrópoles

  Foto: Divulgação

 Foto: Leo Cordeiro

 Foto: Leo Cordeiro
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pesar do 
Estado do 
Rio ter re-
gistrado um 
a u m e n t o 
no número 
de vagas de 
e m p r e g o 
em junho, 

segundo dados do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) - foram 
abertas 2,3 mil oportunidades 
no mês passado -, a longa fila 
de pessoas sem ocupação per-
siste. Diante disso, a expansão 
de shoppings na cidade pode 
ser uma boa alternativa para 
quem está à procura do pri-
meiro emprego ou recoloca-
ção no mercado. Dois centros 
comerciais estão previstos 
para sair do papel e devem 
oferecer cerca de 15,9 mil pos-
tos de trabalho, entre vagas 
diretas e indiretas. 

A Multiplan, por exem-
plo, iniciou as obras do 
ParkJacarepaguá, o 20º sho-
pping center da companhia.  

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMais empregos Foto: Reprodução internet

A
O empreendimento fica na 
Zona Oeste do Rio. 

A expectativa é que o centro 
comercial gere aproximada-
mente 3,4 mil empregos diretos 
e mais 9 mil indiretos. A inau-
guração está prevista para o ano 
que vem.

Está prevista a abertura de 232 
lojas. Entre os estabelecimentos 
que oferecerão oportunidades de 
emprego, estão quiosques, mega 
lojas, supermercado, um centro 
de eventos multiuso, uma pista 
permanente de patinação no gelo 
de padrão internacional, sete salas 
de cinema, um parque de diver-
são, praça de alimentação com 34 
operações, entre outros. 

Segundo o vice-presiden-
te institucional da Multiplan, 
Vander Giordano, a geração de 
empregos prevista pelo ParkJa-
carepaguá é uma grande opor-
tunidade para as cariocas que 
estão desempregados e buscam 
há algum tempo uma recoloca-
ção no mercado de trabalho. 

"Nesse momento de desafio 
que vive o país, na expectativa 

da retomada do crescimento, 
com alta taxa de desemprego, 
essa ação é uma grande de-
monstração de que acredita-
mos no potencial de crescimen-
to do Rio. O ParkJacarepaguá é 
um empreendimento que vai 
gerar mais de 3,4 mil empregos 
diretos", afirma o vice-presi-
dente institucional empresa.

PARQUE SHOPPING AMERICA
Como foi divulgado em 

janeiro deste ano, o prefeito 

Marcelo Crivella autorizou a 
demolição da sede do America 
Football Club, na rua Campos 
Sales, na Tijuca, na Zona Norte 
do Rio. No local, serão cons-
truídos um shopping center e 
nova sede social do clube. Fe-
chada desde julho de 2014, no 
lugar, haverá um novo centro 
comercial, o Parque Shopping 
America com capacidade para 
até 250 lojas, praça de alimen-
tação e salas de cinema.

A expectativa é a geração de 

3 mil a 3,5 mil empregos dire-
tos e indiretos antes e após a 
construção do empreendimen-
to. De acordo com a assessoria 
do America, ainda não há pre-
visão para a contratação desses 
funcionários nem de quando o 
shopping será inaugurado. 

Em nota, o clube informou 
que as obras da nova sede e do 
shopping center já começaram 
com o início da demolição da 
antiga sede social. Os trabalhos 
no local estão em andamento.

Expansão de shoppings 
abre oportunidades 
de emprego

 Com a construção de dois centros comerciais, em Jacarepaguá e na Tijuca, a expectativa é de geração de 15,9 mil vagas 

 O Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Rio (CBMERJ) convocou 
153 candidatos aprovados no 
concurso de 2015 para soldados 
guarda-vidas. A lista nominal 
foi publicada no Diário Oficial 
do Estado (página 23) desta 
sexta-feira. Também foi divul-
gado o calendário de atividades 
que os convocados deverão fa-
zer para estarem aptos à nome-
ação dos cargos.

No dia 12 de agosto, às 9h, os 
candidatos deverão comparecer 
à reunião no auditório do Com-
plexo de Ensino Coronel Sar-
mento, em Guadalupe, na Zona 
Norte da capital. No dia 13, será 
publicada no Diário Oficial a re-
lação de documentos exigidos 
para a avaliação do estado de 
saúde e atualização dos dados.

 Corpo de Bombeiros convoca 153 candidatos 
aprovados no concurso de 2015

Servidores do Judiciário têm até o dia 9 
para comprovarem despesas médicas

 Vai até o dia 9 de agosto o 
prazo para os servidores do 
Judiciário comprovarem suas 
despesas médicas e odonto-
lógicas de 2018. O objetivo da 
medida é regularizar o auxílio-
-saúde e se aplica para servido-
res que ocupam cargos comis-
sionados no Tribunal de Justiça 
do Rio (TJ-RJ) para aqueles que 

são originalmente de outros 
Poderes e exercem função 
gratificada no TJ-RJ.

Os servidores que são de 
outros Poderes devem decla-
rar que não recebem o auxí-
lio-saúde ou benefício seme-
lhante da sua pasta de origem, 
sob pena de suspensão do 
mesmo.

A previsão é que o resultado 
final seja divulgado no dia 5 de 
setembro, e a nomeação, no dia 
9 de setembro, data também do 
início do curso de formação.

Segundo o CBMERJ, as vagas 
foram abertas após análise da 

Procuradoria Geral do Estado 
(PGE-RJ), já que a validade do 
concurso terminaria em 2017, 
mas esse prazo foi adiado até o 
fim do Regime de Recuperação 
Fiscal por meio de uma lei esta-
dual sancionada em maio.

Foto: Leo Martins Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

No dia 12 de agosto, às 9h, os candidatos deverão comparecer à reunião

Servidores do Judiciário têm até o dia 9 de agosto para comprovarem despesas médicas
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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iscais da Co-
ordenadoria 
Especial de 
Transporte 
Complemen-
tar (CETC), 
órgão vin-
culado à 
S e c r e t a r i a 

Municipal de Ordem Pública 
(Seop), removeram 54 vans 
e kombis – 22 piratas - desde 
a última segunda-feira(29). 
Ao todo, foram aplicadas 355 
autuações pelas equipes, em 
ações por diversos bairros,  
com o objetivo de oferecer 
mais segurança na mobilida-
de dos usuários do transporte 
complementar, fiscalizar os 
serviços prestados e reprimir 
o transporte ilegal realizado 
por vans piratas.  

 Entre as irregularidades 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFiscalização

F
de Trânsito Brasileiro(CTB). 
As operações ocorrem diaria-
mente e são planejadas pela 
equipe com base em infor-
mações via 1746 e do setor de 
inteligência, obedecendo à 

especificidade de cada região.
 Todos os utilitários rebo-

cados são encaminhados aos 
depósitos do Recreio e São Cris-
tóvão. A CETC destaca a impor-
tância da população no registro 

de denúncias, que são anôni-
mas, e podem ser realizadas por 
meio da central 1746 em posse 
da placa, data, horário e local  
com o objetivo de auxiliar no 
planejamento das ações.

flagradas pelos agentes des-
tacam-se: van em mau estado 
de conservação, selo vencido, 
licença fora da validade, mo-
torista manuseando celular ao 
volante, van  estacionada em 
local proibido, lotação exce-
dente, motorista sem autori-
zação para executar o serviço 
e transitar na calçada.

 Os veículos piratas tirados 
de circulação foram flagrados 
no Itanhangá, Jacarepaguá, 
São Cristóvão, Campo Gran-
de, Santíssimo, Bangu, Guara-
tiba, Santa Cruz, Penha, Gua-
dalupe, Bonsucesso, Coelho 
Neto e Tanque.

 Durante as abordagens, os 
fiscais orientam os permissio-
nários quanto à conduta na 
prestação do serviço de acor-
do com o código disciplinar 
que rege a categoria e Código 

Agentes da CETC aplicam 
mais de 350 autuações e 
removem 54 vans e kombis

 Reprodução/ Agência Brasil

 40% das remoções correspondem a veículos piratas

Aconteceu nesta quinta-
-feira, uma audiência pública 
na Câmara dos Vereadores 
de São João de Meriti sobre o 
fim da verba do fundo eleito-
ral e Reforma da Previdência, 
organizada pelo Movimento 
Brasil Livre (MBL). Na ocasião, 
estiveram presentes o policial 
militar  Gabriel Monteiro e  os 
coordenadores Estaduais do 
MBL, Zema e Bruno Christo.

Foram abordados diversos 
pontos sobre o atual mode-
lo da reforma da previdên-
cia, bem como debates com 
quem foi na audiência públi-
ca para tirar dúvidas sobre a 
pauta. Na ocasião, o líder do 
MBL em São João de Meriti, 
Bruno Christo, falou sobre 
iniciar uma campanha contra 
o aumento do fundo eleito-
ral, que é um fundo público 
destinado ao financiamento 

 Movimento Brasil Livre realiza 
audiência pública na Câmara 
dos Vereadores de São João de Meriti

das campanhas eleitorais 
dos candidatos.

Os munícipes que compa-
receram ao evento elogiaram 
a iniciativa do grupo em falar 
sobre o assunto.

“Foi sensacional pratica-
mente lotar a Câmara Muni-
cipal numa quinta-feira de 
recesso parlamentar para 
falar de reforma da previ-
dência, algo que na Baixada 
Fluminense há alguns anos 
seria inimaginável de se 
discutir. Só temos a agrade-
cer a toda a galera que veio 
prestigiar o evento. A sen-
sação é de dever cumprido 
e quase um sonho realiza-
do”, disse Matheus Ferreira, 
morador da cidade.

Gabriel Monteiro desta-
cou a importância da pre-
sença dos políticos da Bai-
xada em eventos e pautas 

Foto: Divulgação

Policial Gabriel monteiro e Bruno Cristo, Coordenador Estadual MBL

como essa. “Esses políticos 
da Baixada que não estão in-
teressados no povo vai aca-
bar. As pessoas daqui tem 
que acordar, durante muito 
tempo aqui foi esquecido 
pelo poder público. Em 2020 
isso vai mudar”, disse.

Gabriel elogia liderança do 
MBL de São João de Meriti

Gabriel Monteiro parabeni-
zou Bruno Christo pelo traba-
lho realizado em São João de 
Meriti em uma entrevista ao 
canal É Notícia Meriti, apresen-
tado por Arlindo Santos.

“O Bruno vem desempe-
nhando um papel fundamen-
tal. Representante ferrenho do 
MBL, mesmo com ameaças que 
já recebeu. É um cara fenome-
nal. Em 2020 creio que ele vai 
ser uma boa representativida-
de a seus munícipes”, disse.
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No dia 1 de Agosto, o Mercúrio 
deixa de estar retrogrado e vai im-
pulsionar o setor econômico, comu-
nicativo e material de nossas vidas. 
Agosto é mês de transformação, aon-
de se inicia o processo de acolhida da 
energia dos equinócios de primavera 
no hemisfério sul e outono no hemis-
fério norte. Esse é o mês, também, 
de Regência de Xangô, o santo dos 
leoninos, a energia solar e do fogo que 
estará transformando .

Os orixás Omolu, Nana Buruke e 
Oxumare regem este mês, respecti-
vamente, São Lazaro, Santa Ana e São 
Sebastião que estão ligados a cura, a 
doença e a morte.

Neste mês, será necessário um 
cuidado relevante a saúde física e es-
piritual, pois existem muitos portais 
negativos abertos, mas neste mo-
mento atual, estão sendo fechados.

Podemos usar muito lilás, roxo, 
comer pipoca, pedir cura a São Lazaro 
e fazer muitas orações e meditações 
para atrairmos boas energias da Era 
de Aquário.

Áries

O mês de agosto vem muito 
favorável aos arianos que tem inte-
resse em vender, comprar ou alugar 
um imóvel. Financeiramente esta-
rão mais estabilizados , com alto teor 
de criatividade, sorte e harmonia . 
Banho : Anis Estrelado

Números: 14, 21 ,32 ,33 ,45 ,28
SALMO: 32 

Touro

Os taurinos devem se proteger 
mais contra forças negativas pro-
venientes do seu meio

profissional e de trabalho. Evite 
impulsividade emocional e tente 
obter mais equilíbrio para

que possa ter mais atenção no 
seu lado afetivo.

Banho: Flor de Angélica
Números: 13,19,16,31,44,7
SALMO 68

Gêmeos

Gêmeos estava vivendo 
um período de grande ins-
tabilidade econômica neste 
mês de agosto.

Os geminianos vão ter 
mais estabilidade financeira 
e segurança emocional. Apro-
veite este momento para ad-
quirir o que estava querendo 
comprar a muito tempo.

Banho: Folhas de Manga
Números: 39,58,10,13,53,16
SALMO 81

Câncer

Os caranguejinhos terão 
muita prosperidade, dinheiro, 
fartura, abundância e resolu-
ção para problemas financei-
ros. Vivencie essa energia de 
apaziguamento e boas experi-
ências com amigos e família.

Banho: Alevante
Números: 30,40,51,8,42,7
SALMO 15

Leão

Os leoninos terão suces-
so, abrangência profissio-
nal, sorte no trabalho e ex-
pansão econômica favorável 
nos seus negócios. Bom pe-
ríodo para alugar, vender ou 
comprar um imóvel para os 
leoninos também.

Banho: Alecrim
Números: 13,16,44,42,9,20
SALMO 18

Virgem

U m  m ê s  d e  m u it a  p a z , 
c a n d u ra ,  f a r t u ra  e  h a r m o -
n i a  p a ra  o s  v i rg i n i a n o s 
q u e ,  n o  e m o c i o n a l  e  e s p i -
r it u a l ,  te rã o  u m a  ó t i m a  c o -
n ex ã o.  Po ré m ,  n a  s a ú d e ,  o 
m ê s  re q u e r  m u ito  c u i d a d o 
c o m  a  s u a   i m u n i d a d e  q u e 
e s t a rá  m u ito  b a i x a .

Banho: Boldo
Números: 17,19,54,22,21,2
SALMO 23

Libra

Mês de muita movimentação 
social, novas amizades e relacio-
namentos afetivos novos apare-
cendo na vida dos librianos. Po-
rém, tenha cuidado com pessoas 
falsas ao redor e desentendimen-
tos na família.

Banho: Manjericão
Números: 4,14,39,51,5,6
SALMO 91 

Escorpião

Firmeza nos pensamentos, 
fartura, vitalidade e cura para 
os escorpianos que estivere-
menfrentando algum proble-
ma de saúde. Tente cuidar um 
pouco mais de si e não se en-
volva no

alheio.
Banho: Folhas de Laranjeira
Números: 16,21,27,38,1,55
SALMO 37

Sagitário

Caminhos abertos, boas 
novas oportunidades profis-
sionais para você neste mês de 
agosto. Mas tenha mais cuida-
do com seu lado espiritual. O 
mês requer uma limpeza pois, 
estarão com muita carga.

Banho: Louro
Números: 5,17,13,23,33,41
SALMO 53

Capricórnio

Os capricornianos terão um 
mês de grande interação social, 
festas e reuniões sociais. Perío-
do economicamente favorável 
para expansão de negócios, 
também para se vender com-
prar e alugar um imóvel.

Banho: Mirra
Números: 2,6,18,49,22,19
SALMO 29

Aquário

Cuidado com aborrecimento, 
roubo, perda de energia e mate-
rial. Evite gastos fúteis e faça

economia neste mês. Impre-
vistos podem surgir para você. 
Foque mais no seu trabalho e 
evite

se envolver com o alheio.
Banho: Guiné
Números: 6,4,14,19,27,7
SALMO 49

Peixes

Para os piscianos solteiros, 
o período será favorável para 
encontrar um novo amor. Para 
os

casados, tenha cuidado 
com traição. Procure sair mais 
e se distrair com amigos e fami-
liares.

Banho: Rosa Vermelha
Números: 5,54,15,25,35,8
SALMO 67

Previsão do mês para todos 
os signos - Confira o seu

Biografia 

Cigano Iago do Oriente 
é cartomante, numeró-
logo, mago, espiritualista 
universalista. Atende on-
line via whatssap em toda 
América Latina, Europa e 
Estados Unidos. A mais de 
8 anos vem desenvolven-
do um trabalho referencial 
de consulta a distância e 
limpeza espiritual.

 O Tarot Cigano Iago foi 
eleito a empresa referen-
cial no ramo holístico pelo 
Instituto Pesquizare.

Cigano Iago já partici-
pou de programas de tv no 
Brasil, Chile e México. 

Atualmente trabalha no 
canal 28 da oitv e sky tv a 
nivel nacional.
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reno está 
p r ó x i m o 
de fazer o 
que mais 
gosta pro-
f i s s i o n a l -
m e n t e : 
jogar fute-

bol. O zagueiro participou 
normalmente do jogo-trei-
no entre Vasco e Portugue-
sa, na tarde de quinta-feira, 
e pode ser opção de Van-
derlei Luxemburgo para 
a partida do próximo do-
mingo, ante o CSA. Breno 
não atua desde 9 de agos-
to de 2018, quando saiu 
no intervalo do confronto 
contra a LDU devido a uma 
lesão no joelho.

No jogo-treino, Breno 
atuou no segundo tempo 
com o time de reservas ao 
lado do experiente Werley. 
A dupla foi vazada duas ve-
zes, mas lá na frente, os ata-
cantes marcaram quatro ve-
zes, que somado ao gol feito 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Partida entre Vasco e CSA 
pode marcar o retorno de 
Breno após um ano lesionado 

Ingleses desistem de Marrony

Divulgação/CBF 

B
no primeiro tempo, construiu 
o placar de 5 a 2. O zagueiro 
atua com a camisa do Vasco 
desde 2017, onde teve sua 
maior sequência – 25 partidas 
– ao lado de Anderson Mar-
tins. No ano seguinte, porém, 
as lesões começaram a as-
sombrar Breno, e sua sequên-
cia máxima foi de apenas oito 
partidas na temporada.

O jogador mostra que está 
recuperado dos problemas 
físicos. Por isso, há grande 
chance de ser relacionado por 
Luxemburgo e ficar no banco 
para o jogo do próximo do-
mingo, contra o CSA, às 19h, 
no estádio Kleber Andrade, 
em Cariacica, Espírito Santo, 
pela 13ª rodada do Brasilei-
rão. Mas para voltar a atuar, 
terá que encarar uma forte 
concorrência, já que Oswaldo 
Henriquez e Leandro Castan, 
a dupla titular, vem apresen-
tando boas atuações. Ricar-
do, que é substituto direto de 
Castan, e Werley, experiente 
e com bagagem, também es-
tão de olho na vaga. 

teve sua maior sequência – 25 
partidas – ao lado de Anderson 
Martins. No ano seguinte, po-
rém, as lesões começaram a as-
sombrar Breno, e sua sequência 
máxima foi de apenas oito parti-
das na temporada.

O jogador mostra que está re-
cuperado dos problemas físicos. 
Por isso, há grande chance de ser 
relacionado por Luxemburgo e 
ficar no banco para o jogo do pró-
ximo domingo, contra o CSA, às 
19h, no estádio Kleber Andrade, 
em Cariacica, Espírito Santo, pela 

No jogo-treino, Breno atuou no segundo tempo com o time de reservas ao lado do experiente Werle

Lucas Soares

13ª rodada do Brasileirão. Mas 
para voltar a atuar, terá que en-
carar uma forte concorrência, já 
que Oswaldo Henriquez e Lean-
dro Castan, a dupla titular, vem 

apresentando boas atuações. 
Ricardo, que é substituto direto 
de Castan, e Werley, experiente e 
com bagagem, também estão de 
olho na vaga. 

Chegou ao fim o ciclo de 
Trauco com a camisa Rubro-
-Negra. O lateral-esquerdo foi 
negociado com o Saint Ettie-
ne, da França, e já não faz mais 
parte dos planos do rubro-ne-
gro. A última partida que o pe-
ruano disputou como titular 
no Flamengo foi na vitória de 
3 a 2 sobre o Botafogo. No con-
fronto contra o Emelec, Trauco 
ficou no banco de reservas.

Pelas redes sociais, o joga-
dor se despediu da torcida e 
definiu a experiência no Fla-
mengo como única e uma das 
melhores de sua vida. “Deixo 
com as melhores lembranças 
e uma das melhores experiên-
cias que a vida poderia me dar. 

Trauco se despede do Flamengo 
rumo à França 

Obrigado meus companheiros 
de equipe e a torcida por esses 
3 anos mágicos. Eles sempre 
estarão presentes em mim. 
#MengaoPraVida”, disse em 
publicação no instagram.

A negociação era algo previ-
sível na diretoria do Flamen-
go. Trauco perdeu a titularida-
de para Renê e viu seu espaço 
no time se reduzir ainda mais 
com a chegada de Filipe Luís. 
Outro fator que pesou para a 
negociação do peruano foi a 
chegada do espanhol Pablo 
Marí, excedendo o limite de 
estrangeiros no elenco Rubro-
-Negro. O jogador chegou ao 
Flamengo em 2017 e atuou 75 
vezes, marcando um gol. 

Foto: Reprodução/TV Globo

Pelas redes sociais, o jogador se despediu da torcida e definiu a experiência no Flamengo


