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A mãe do pastor Anderson do Carmo, Maria Edna do 
Carmo, revelou, em depoimento à Polícia Civil, que 
havia boatos de que seu filho estava tendo um caso 
com Simone dos Santos, uma das filhas biológicas 
da pastora Flordelis dos Santos de Souza, de um 
relacionamento anterior da deputada federal. Maria 
Edna relatou ainda que soube da informação por um 
frequentador da igreja de Flordelis e Anderson.  

Traição 
em família

SÁBADO 17 A SEGUNDA  19
DE AGOSTO DE 2019
ANO V - Nº2221

Nova Iguaçu é a primei-
ra cidade da Baixada 
Fluminense a receber 
o programa Segurança 
Presente. O projeto tem 
custo anual de R$ 10 mi-
lhões, entre o Governo 
do Estado e a Alerj.
A base contará com 96 
agentes fixos, entre PMs 
e civis egressos das For-
ças Armadas.

Cabral foi interrogado pelo juiz 
Marcelo Bretas ontem.
De acordo com promotores do Mi-
nistério Público Federal, a propina 
distribuída entre 2008 e 2014 che-
gou a R$ 17 milhões. 
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 'Quem manda sou eu', diz
 Bolsonaro sobre mudança na 
superintendência da PF no Rio

Em reunião

p r e s i d e n t e 
Jair Bolsonaro 
afirmou nes-
ta sexta-feira, 
que "ficou sa-
bendo" que 
quem assumi-
rá a chefia da 
Polícia Federal 
no Rio de Ja-

neiro será o chefe da PF no Ama-
zonas, Alexandre Silva Saraiva. A 
afirmação vem um dia depois de 
a Polícia Federal divulgar que o 
superintendente da corporação 
em Pernambuco, Carlos Hen-
rique Oliveira Sousa, é quem 
substituiria o chefe da PF no Rio, 
Ricardo Saadi. A informação foi 
antecipada em reportagem do 
Estadão/Broadcast.

"O que eu fiquei sabendo... 

Se ele resolver mudar, vai 
ter que falar comigo. Quem 
manda sou eu... deixar bem 
claro", afirmou Bolsonaro. 
"Eu dou liberdade para os 
ministros todos. Mas quem 
manda sou eu", reforçou. 

"Está pré acertado que 
seria lá o de Manaus", 
afirmou, sem esclarecer a 
quem se referia. 

Na quinta-feira,  15,  Bol-
sonaro alegou "questões de 
produtividade" e "um sen-
timento" para tirar Saadi 
do comando da PF no Rio. 
Questionado nesta sexta se 
havia partido dele mesmo 
a decisão, Bolsonaro afir-
mou apenas que "não inte-
ressa o motivo".

"Pergunta para o ministro 

O
Jair Bolsonaro 

da Justiça, Sergio Moro. Já 
estava há três, quatro meses 
para sair o cara de lá. Quan-
do vão nomear alguém, fa-
lam comigo. Eu tenho poder 
de veto ou vou ser um pre-
sidente banana agora, cada 

um faz o que bem entende e 
tudo bem? Não."

Bolsonaro também afir-
mou que Saadi "vai produ-
zir melhor em outro lugar" 
e disse que não questionou 
a "falta de produtividade" 

do delegado. "Eu falei sobre 
produtividade e não falta de 
produtividade", disse. 

Na quinta, o presidente 
falou sobre sua decisão ao 
comentar mudanças na Re-
ceita Federal. Hoje ele afir-

O  p r e s i d e n t e  d a  M u l t i -
R i o ,  A d o l p h o  Ko n d e r,  e  o 
r e i t o r  d a  U n i r i o ,  p r o f e s -
s o r  R i c a r d o  S i l v a ,  a s s i n a -
r a m ,  n e s t a  s e x t a - f e i r a ,  u m 
a c o r d o  d e  c o o p e r a ç ã o  e n -
t r e  a s  d u a s  i n s t i t u i ç õ e s . 
A l é m  d a  t r o c a  d e  c o n t e ú -
d o s  c o m  o  d e p a r t a m e n t o 
d e  a u d i o v i s u a l  d a  u n i v e r -
s i d a d e ,  a l g u n s  m a t e r i a i s 
r e l a c i o n a d o s  à  e d u c a ç ã o 
p o d e r ã o  s e r  u t i l i z a d o s 
p e l a  Re d e  P ú b l i c a  M u n i c i -
p a l  d e  E n s i n o .

A  p a r c e r i a  d e  e s t á g i o s , 
q u e  j á  v e m  s e n d o  f e i -
t a ,  s e r á  i n t e n s i f i c a d a .  “A 
M u l t i R i o  i r á  c o l a b o r a r 

m u i t o  c o m  a  u n i v e r s i d a -
d e  e  o  t r a b a l h o  e m  c o n -
j u n t o  e m  a l g u m a s  f r e n t e s 
s e r á  f u n d a m e n t a l ”  a f i r -
m o u  o  r e i t o r .

No encontro, também 
estiveram presentes o vi-
ce-reitor da UniRio, pro-
fessor Benedito Adeodato, 
o pró-reitor de Extensão e 
Cultura,  Jorge Ávila,  e a co-
ordenadora de Audiovisual, 
Carol Carpinteiro. 

P a ra  Ad o l p h o  Ko n d e r, 
e s s a  p a r c e r i a  é  m u ito  i m -
p o r t a nt e  p e l o  f ato  d e  a 
U n i r i o  s e r  u m  c e nt ro  d e  re -
f e r ê n c i a  e m  e n s i n o  n o  R i o 
d e  Ja n e i r o.

MultiRio e Unirio assinam 
acordo de cooperação

Procurador da Lava Jato em Curitiba responde a processo disciplinar

Foto: Divulgação



Justiça do 
Rio de Ja-
neiro de-
t e r m i n o u 
uma ins-
peção na 
A v e n i d a 
N i e m e y e r 
na manhã 

da próxima segunda-feira 
para avaliar a possibilidade 
de reabertura da via. A deci-
são foi tomada durante au-
diência na tarde desta quin-
ta-feira na 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, que reuniu 
representantes da Prefeitu-
ra e do Ministério Público.

O desembargador Mauro 
Pereira Martins estará pre-
sente à inspeção, ao lado de 
peritos judiciais e de técnicos 
do município. A Prefeitura 
está realizando 34 obras na 
via, que estarão concluídas 
em outubro.

O procurador-geral do Mu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

A
nicípio, Marcelo Silva Moreira 
Marques, apresentou logo no 
início da sessão de conciliação 
a proposta de abertura imedia-
ta da via com o compromis-
so de interditá-la em dias de 
chuva. O Ministério Público 
chegou a questionar se seria 
possível garantir a segurança 
da população durante as obras, 
mas o secretário Municipal de 
Infraestrutura e Habitação, Se-
bastião Bruno, explicou que 
todas as rochas que poderiam 
oferecer risco já haviam sido 
retiradas e contidas, assim 
como 17 casas e todo o entulho.

"Estamos aqui para conci-
liar mobilidade e segurança da 
população. Durante os 50 anos 
de existência da Geo-Rio, nun-
ca houve acidente com tempo 
seco, em dias de céu azul", afir-
mou o procurador-geral.

Diante do impasse, o de-
sembargador Mauro Pereira 
Martins determinou então a 
ida de peritos na próxima se-

mana à via para avaliação dos 
riscos. A Niemeyer liga os 
bairros de São Conrado e Le-
blon, na Zona Sul, e faz parte 
do eixo que vai da Zona Oes-
te ao Centro da cidade. Pela 
via, circulavam, pelo menos, 
36 mil veículos por dia.

A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro, cumprindo determina-
ção judicial, fechou a tráfego 
de veículos a Avenida Nie-

meyer, às 15h20 do último 
dia 28 de maio. 

A Prefeitura realiza 34 
obras na Avenida Niemeyer, 
que incluem a demolição de 
casas e a eliminação da con-
tribuição de esgoto. Há, tam-
bém, o plano de contingen-
ciamento para fechar a via, 
após análise técnica que con-
firme essa necessidade.

As ações, com previsão de 

término em outubro e custo 
superior a R$ 31 milhões, têm 
o objetivo de mitigar e elimi-
nar os riscos geológicos na re-
gião. Estão sendo realizadas, 
entre outras intervenções, co-
locação de drenos profundos, 
desmonte de blocos de rocha, 
restabelecimento do sistema 
de drenagem, limpeza da re-
gião e instalação de cortinas 
atirantadas.  

 Justiça nega reabertura imediata 
da Niemeyer e determina 
inspeção na segunda-feira

Prefeitura quer via liberada em dias sem chuva

Foto: Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia
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Um funcionário terceiri-
zado da Secretaria de Con-
servação (Seconserva) da 
Prefeitura do Rio morreu 
atropelado por um trem da 
SuperVia enquanto atuava 
na operação para retirar lava 
jatos clandestinos na região 
da Rua Leopoldo Bulhões, 
em Benfica, na Zona Norte 
do Rio. A ação da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública 
(Seop) com apoio de outros 
órgãos acontecia às margens 
da linha férrea e a vítima, 
identificado como André 
Paes de Albuquerque, 43 
anos, retirava uma mangueira 
dos trilhos quando foi atingi-
da por um trem que ainda cir-
culava mesmo com a ação da 
Prefeitura do Rio. Ele morreu 
na hora e a operação foi sus-
pensa. 

A ação começou por volta 
das 8h30 e os homens que 
trabalhavam ilegalmente 
nos lava jatos atiraram pe-

Funcionário a serviço da prefeitura morre atropelado 
por trem em ação contra lava jatos ilegais

 Cabral confirma ter recebido mais propina

Antes da decisão de Gilmar Men-
des, suspendendo o andamento da 
Operação C’est Fini no Rio, o ex-go-
vernador Sérgio Cabral admitiu ter 
recebido propina em obras realiza-
das pelo Departamento  de Estradas 
e Rodagens (DER). Cabral foi interro-
gado pelo juiz Marcelo Bretas ontem.

De acordo com promotores do 
Ministério Público Federal, a pro-
pina distribuída entre 2008 e 2014 
chegou a R$ 17 milhões. “Confirmo 
o recebimento de valores indevidos 
tanto para campanhas eleitorais 
quanto para benefício pessoal. Não 

quero discutir se foi o valor exato 
(da denúncia) R$ 18 (milhões), R$ 
17 (milhões), R$ 16 (milhões), não 
tenho essa precisão”, afirmou o 
ex-governador.

Cabral disse que pediu ao ex-
-presidente do DER, Henrique 
Ribeiro, para direcionar a licitação 
de uma obra feita a pedido de 
Jorge Picciani (MDB) e do ex-con-
selheiro do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) Aloysio Neves. Os 
três citados na delação de Sérgio 
Cabral negam envolvimento e re-
cebimento de propina na obra. 

Foto: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia  

 Foto: Fábio Motta/ Estadão Conteúdo

 Colega de funcionário terceirizado da Prefeitura do Rio morto atropelado por trem se desespera 

 Ex-governador só não soube precisar se foram 16, 17 ou 18 milhões de reais Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

dras contra as cerca de 10 
equipes da Seop que par-
ticipam da operação, com 
agentes da Guarda Munici-
pal revidando com bombas 
de efeito moral. O grupo, 

que saiu da 21ª DP (Bonsu-
cesso), conta com o apoio 
da Polícia Militar. Apesar 
do trabalho às margens dos 
trilhos dos trens, a circula-
ção não foi interrompida.



p r o g r a m a 
S e g u r a n ç a 
Presente foi 
inaugurado 
em Nova 
Iguaçu, na 
Baixada Flu-
m i n e n s e , 
nesta sexta-

-feira. O projeto que tem custo 
anual de R$ 10 milhões, entre 
o Governo do Estado e Assem-
bleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), reforçará 
o número de policiais na cidade.

Nova Iguaçu é o primeiro 
município da Baixada a re-
ceber o Segurança Presente. 
No primeiro momento, os 
agentes realizarão patrulha-
mento no Centro da Cidade. 
Mas até dezembro,  outras 
duas bases de patrulhamen-
to serão implantadas nos 
bairros de Austin, em outu-
bro; e Miguel Couto, em de-
zembro. A operação contará 
com 96 agentes fixos, entre 
os quais PMs e agentes civis 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
regressos das forças armadas, 
que trabalharão no horário de 
8h às 20h. Além do trabalho 
de segurança pública, a opera-
ção ainda vai contar com três 
assistentes sociais realizando 
atendimento na base.

O programa ainda irá dis-
ponibilizar, todos os dias, 37 
vagas para policiais militares 
que quiserem atuar no Segu-
rança Presente em seus dias 
de folga na corporação.

O governador Wilson Witzel 
disse que o programa irá resga-
tar a paz nas ruas de Nova Igua-
çu. Além disso, afirmou que seu 
governo é para todo o Estado, 
não apenas para a Capital.

 “O Rio de Janeiro todo me-
rece respeito. E estamos go-
vernando para todo o Estado, 
e para a Baixada não é diferen-
te. O programa vai ajudar no 
comércio, para que as famílias 

possam andar com tranqui-
lidade a noite e reprimir os 
índices de roubo nas ruas”, 
disse o governador.

 O prefeito Rogério Lisboa, 
contou que anseia por um bom 
resultado do Segurança Presente 
nas ruas de Nova Iguaçu.

"Muito tempo estamos 
esperando esse momento 
na segurança pública. Muita 

 O rapaz recebeu das mãos 
de Paulo Marinho o desafio de 
renovar e redirecionar o parti-
do na cidade.

"Me sinto honrado com convi-
te do Paulo Marinho e João Dória 
para comandar a renovação do 
novo PSDB. São pessoas que te-
nho como referência em minha 
trajetória profissional. Duque de 
Caxias tem o 3º maior colégio 
eleitoral do estado, além de ser-
mos um dos maiores PIBs do RJ, 
por isso precisamos buscar novos 
quadros. Queremos pessoas que 
querem contribuir e não sabem 
como. Pois os partidos na baixa-
da fluminense em sua maioria se 
tornaram redutos de "coronéis" 
que escolhem de acordo com a 
sua conveniência quem pode 
ingressar no partido. Queremos 
renovar no pensamento, pessoas 
sem os velhos vícios e mulheres 
de fibra para transformar o Bra-
sil." Vinicius Veiga.

Jovem e experiente Vinicius Veiga assume a 
presidência PSDB de Duque de Caxias

Segurança Presente é 
inaugurado em Nova Iguaçu

Prefeitura de Duque de Caxias retira construções 
ilegais em área de risco junto a linha férrea

 A Prefeitura de Duque de 
Caxias está fazendo a retirada 
de construções ilegais ergui-
das junto a linha férrea, entre 
os bairros de Imbariê e Parada 
Angélica, no terceiro distrito. 
A ação é coordenada pela Se-
cretaria Municipal de Urbanis-
mo e Habitação e conta com o 
apoio da Secretaria Municipal 
de Obras que disponibilizou 
pessoal, máquinas e cami-
nhões para as demolições e 
retirada do entulho.

A ação ganhou o nome de 
Operação Trilho Limpo e foi 
responsável pela remoção 
de 13 carros abandonados e 
189 edificações irregulares 
na área. Dessas, 62,43% esta-
vam em fase de construção, 
1,05% eram usadas como mo-
radia e 98,95% eram imóveis 
comerciais. Todos estavam 

Programa de patrulhamento começou a atuar nas ruas de Nova Iguaçu 

 Foto: Divulgação

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

Fotos: Bruno Beiruth

construídos em área pública. 
Somente no primeiro dia fo-
ram derrubados cerca de 30 
imóveis e retirados veículos 
abandonados às margens da 
linha férrea. As famílias re-
movidas vão receber auxílio-
-moradia e foram encaminha-
das para o Programa Minha 
Casa Minha Vida.

A retirada das constru-
ções ilegais foi determinada 
pelo prefeito Washington 
Reis. A iniciativa tem como 
objetivo a segurança dos ci-
dadãos e o retorno das áre-
as como espaços públicos. 
O programa de melhorias 
nos bairros foi implemen-
tado em 2017, pelo prefeito 
Washington Reis, e já bene-
ficiou milhares de famílias 
com obras de urbanização e 
infraestrutura nos distritos.
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Hyago Santos

gente dizia que isso era algo 
apenas da Zona Sul, mas gra-
ças à sensibilidade do Gover-
nador estamos vivendo esse 
momento", disse.

Homem detido já nas primeiras 
horas de patrulhamento

Horas depois da cerimônia de 

inauguração, os agentes do Segu-
rança Presente já prenderam um 
primeiro meliante. Foi no calça-
dão de Nova Iguaçu, no entorno 
de um centro comercial. De acor-
do com relatos de testemunhas, 
o acusado, que não teve sua iden-
tidade revelada, foi detido após 
roubar um celular. 
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mãe do 
pastor An-
d e r s o n 
do Car-
mo, Maria 
Edna do 
C a r m o , 
64 anos, 
disse du-
rante de-

poimento à Polícia Civil 
que havia boatos de que 
o f ilho teria um caso com 
Simone dos Santos,  uma 
das f ilhas biológicas da 
pastora Flordelis dos San-
tos (PSD -RJ).  A jovem é de 
um relacionamento ante-
rior da deputada federal. 
Maria Edna relatou que 
soube da informação por 
uma pessoa da igreja.

A mãe de Anderson, as-
sassinado na madrugada 
de 16 de junho, relembrou 
que o discurso da pastora 
mudou desde abril ,  e nas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMãe do pastor afirma

A
pregações ela dizia que “o 
diabo havia entrado em sua 
família”. 

Maria Edna revelou, ain-
da, que, na adolescência, 
Anderson e Simone chega-
ram a namorar,  mas a f ilha 
foi trocada pela mãe. No 
entanto, a f ilha estaria ten-
tando matar Anderson com 
ajuda de Flordelis.  A mãe 
de Anderson diz acreditar 
na participação de Florde-
lis na morte do pastor,  além 
de Simone, uma das netas, 
e de Flávio dos Santos Ro-
drigues,  f ilho biológico da 
pastora que está preso acu-
sado pelo crime.

N o  d e p o i m e nto,  a  m u -
l h e r  d i z  q u e  u m  d o s  f i l h o s 
d e  F l o rd e l i s  c o nto u  q u e  a 
p a s to ra  d e te r m i n av a  q u e 
re m é d i o s  f o s s e m  c o l o c a -
d o s  n a  c o m i d a  d e  A n d e r -
s o n  e  h av i a  re u n i õ e s  n a 
c a s a  d a  f a m í l i a  p a ra  s o n d a r 

c o m o  o  p a s to r  p o d e r i a  s e r 
m o r to,  j á  q u e  o  m e d i c a -
m e nt o  n ã o  e s t av a  f a ze n d o 
o  e f e ito  e s p e ra d o.

A mãe de Anderson, que 

mora em São Paulo, disse 
que em uma última via-
gem viu o f ilho muito do-
ente,  mas ele afirmou que 
não procurava o médico e 

sentia muitas dores após 
as refeições.  Já Flordelis 
afirmou a polícia que seu 
marido fazia tratamento 
médico.

 Carlos Eduardo Guerra dos 
Santos, de 18 anos, foi baleado 
na Comunidade da Cachoei-
rinha, no Complexo do Lins, 
na Zona Norte do Rio, durante 
uma operação da Polícia Mi-
litar na localidade. A polícia 
diz que o jovem era traficante, 
mas a família nega.

Carlos foi socorrido para 
o Hospital Municipal Salga-
do Filho, no Méier, também 
na Zona Norte. Ainda não há 
informações sobre o seu es-
tado de saúde.

A mãe de Carlos, Natalia 
Guerra dos Santos, contou 
que no momento em que foi 
baleado o filho estava a ca-
minho da casa de uma prima 
para buscar uma cama que ga-
nhou de presente.

Segundo testemunhas, os 
PMs viram Carlos Eduardo 
descendo o morro, acharam 
que ele era traficante de dro-
gas e atiraram nele na região 
da barriga. Ainda de acordo 
com relatos de moradores, o 

 Jovem é baleado durante operação da 
PM no Complexo do Lins

Filha biológica de Flordelis 
teria tido caso com 
Anderson do carmo

 Suspeito é preso quando participava de velório 
de traficante no Cemitério de Inhaúma

 Um suspeito de tráfico foi pre-
so, na manhã desta sexta-feira, no 
Cemitério de Inhaúma, na Zona 
Norte do Rio. Marcelo Lima da Sil-
va, o Polegar, estava participando 
do velório do traficante conhecido 
como Bené, do Morro do Adeus, 
em Ramos, também na Zona Nor-
te, quando recebeu voz de prisão 
de policiais militares da Unidade 

de Polícia Pacificadora Adeus/
Baiana, que estavam à paisana.

Contra Marcelo havia um 
mandado de prisão em aberto. 
De acordo com a PM, ele estava 
sendo monitorado havia uma 
semana por suspeita de parti-
cipação no tráfico do Morro do 
Adeus. O preso seguiu para a 
44ª DP (Inhaúma).

A mãe do pastor Anderson   disse isso durante depoimento a Polícia

Foto: Divulgação
 Foto: Divulgação

Acusado saiu do cemitério direto para a cadeia

 Foto: Reprodução

jovem ficou nervoso e entrou 
na casa de um vizinho para pe-
dir ajuda.

"Eu estava trabalhando quan-
do fiquei sabendo. Meu filho já 
é casado, estava indo buscar a 
cama que ganhou. Foi a polícia 
quem atirou, os vizinhos viram 
tudo. Ele ficou tão nervoso, ta-
dinho, que entrou na casa do vi-
zinho, que disse que ele não era 
traficante. Os próprios policiais 
disseram que ele era traficante. 
Se meu filho fosse bandido, ele 
estaria com uma arma na mão", 
contou a mãe de Carlos.

A Polícia Militar, em nota, 
informou que integrantes da 
UPP do Lins realizavam uma 
operação de patrulhamento 
na comunidade da Cachoeiri-
nha, na tarde da última quin-
ta-feira, quando foram ataca-
dos por traficantes da região. 
Houve confronto. Segundo a 
corporação, um indivíduo foi 
preso e outro foi ferido e so-
corrido para o hospital

Ainda de acordo com a PM, 

junto com os dois foram en-
contrados uma pistola, 50 
pedras de crack, 130 tabletes 
de maconha e 35 papelotes 
de cocaína. A ocorrência foi 
levada para a 19ª Delegacia de 
Polícia, na Tijuca.

Segundo informações da 
19ª DP (Tijuca), Carlos Edu-
ardo Guerra dos Santos foi 
preso em flagrante, nesta 
quinta-feira, por resistência 
qualificada, porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito, 
tentativa de homicídio e trá-
fico de drogas. Ele não tinha 
passagens anteriores.



urante a 
gestação é 
comum que 
as mulhe-
res ouçam 
o conselho: 
“É melhor 
dormir ago-
ra. Você não 
vai descan-

sar nada quando o bebê nas-
cer”, mas com as mudanças 
que acontecem com o corpo da 
mulher será que é possível apro-
veitar esse período para ter boas 
noites de descanso?

Durante os nove meses é 
normal a gestante encontrar 
barreiras para ter um repouso 
de qualidade. Além das mu-
danças hormonais e psicológi-
cas, a dificuldade em encontrar 
uma posição confortável ao 
deitar pode quebrar o ciclo do 
sono da grávida.

Uma pesquisa publicada na 
European Journal of Obstretri-
cs & Gynecology and Repro-
ductive Biology, trouxe dados 
relevantes sobre a relação das 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEstudo

D
futuras mamães com o sono. Das 
mulheres que participaram do 
estudo, 44,2% tiveram problemas 
de insônia logo no 1º trimestre 
da gestação, esse valor sobe para 
63,7% no 3º trimestre. Um dos 
principais motivos apontados pe-
los pesquisadores são o ganho de 
massa e as alterações hormonais.

Segundo a consultora do sono 
da Duoflex, Renata Federighi, o 
uso de travesseiros pode ser um 
excelente aliado para a gestante 
encontrar a posição ideal na hora 
de dormir. “Conforto é a chave 
para uma boa noite de sono. Dei-
te-se de lado com um travesseiro 
que preencha completamente o 
espaço entre a cabeça de colchão, 
a fim de manter a coluna cervical 
alinhada. Para não forçar a região 
lombar, use também um traves-
seiro entre os joelhos, que deve-
rão estar semiflexionados e outro 
embaixo da barriga, para servir 
de apoio. Essas ações podem tra-
zer maior comodidade durante o 
repouso”, aconselha.

“O travesseiro de corpo tam-
bém é um ótimo aliado para ser 

utilizado em conjunto com o 
travesseiro convencional. Ele 
oferece apoio adicional para o 
queixo, braços e pernas”, com-
plementa. Durante a gestação, 
a posição recomendada para 
dormir é a virada para o lado 
esquerdo. Nessa posição, a bar-
riga não comprime a veia cava, 
preservando a circulação do 
sangue entre a mãe e o bebê e 
possibilitando o envio de mais 
oxigênio e nutrientes para a 
criança. De barriga para cima ou 
deitada do lado direito, a grávi-
da pode sentir falta de ar, sudo-
rese fria e enjoos.

Ter uma boa noite de sono é 
fundamental para a manuten-
ção da saúde da grávida e do 
bebê. Seguir outros conselhos 
vão ajudar a melhorar a quali-
dade do repouso. “Desenvolver 
uma rotina para dormir é uma 
excelente forma de qualificar 
o descanso. Comece tentando 
ir para a cama no mesmo horá-
rio todos os dias, busque seguir 
uma rotina relaxante antes de 
se deitar e tente ler um livro em 
detrimentos dos celulares e ta-
blets”, sugere Renata.

Outras dificuldades que a ges-
tante pode encontrar é a vontade 

constante de urinar, por esse mo-
tivo o aconselhável é diminuir 
a ingestão de líquidos algumas 
horas antes de dormir. O cuidado 
com a alimentação também é im-
portante, principalmente no jan-
tar. Escolha consumir refeições 
mais leves e evite frituras, isso vai 
ajudar a evitar náuseas e refluxos 
durante o sono.

“Ao seguir essas dicas, a hora 
de dormir será melhor aprovei-
tada. E essa tarefa, que pode ser 
desafiadora para as futuras ma-
mães, vai se tornar um momento 
de descanso reparador”, comple-
ta a consultora da Duoflex. 

 Ter uma boca saudável faz 
bem para o bom funciona-
mento do aparelho digestivo, 
aparência e até para a autoes-
tima. O que muita gente não 
sabe é que tão importante 
quanto o cuidado dos dentes, 
é o cuidado com a gengiva, 
para a prevenção de doenças 
periodontais como a gengi-
vite (inflamação da gengiva 
causada pela placa bacte-
riana) e periodontite (forma 
mais grave da doença que 
compromete os tecidos de 
sustentação do dente).

Pensando nisso, o Dr. Fábio 
Bibancos, ortodontista e con-
sultor da GUM, marca mais 
inovadora em cuidado bucal 
do Brasil, lista cuidados diá-
rios indispensáveis para man-
ter a gengiva saudável.

Dicas para manter a 
gengiva saudável

Como melhorar a 
qualidade do sono 
durante a gestação

Fio Dental
Muitas pessoas não sabem, 

mas ao deixar de usar o fio den-
tal, elas deixam de limpar 40% 
da superfície do dente.  Usar o 
fio ao menos uma vez ao dia 
garante que a placa acumula-
da entre os dentes e a gengiva 
seja removida completamen-
te. “Os restos de alimentos que 
ficam na boca podem resultar 
na formação de tártaro, que 
se não for removido pelo seu 
dentista, pode causar uma in-
flamação na gengiva, conhe-
cida como gengivite”, explica 
Bibancos. Hoje em dia existem 
outros produtos que ajudam 
na limpeza interdental de for-
ma mais prática, como o flos-
ser e o soft picks, que são alter-
nativas ao fio que auxiliam na 
remoção da placa.

Os nove meses de gestação podem implicar na saúde dental. Saiba como evitar transtornos

 Foto: Divulgação

 Especialista elenca cuidados para preservar e evitar doenças na região

  Foto: Divulgação
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Escovação
Deve ser feita de pelo 

menos três vezes ao dia, 
principalmente depois das 
refeições e quando há um 
consumo maior de alimentos 
ricos em açúcar. Além disso, 
é importante prestar atenção 
na força aplicada ao esco-
var e também na maciez das 
cerdas da escova. “Colocar 
muita força durante a esco-
vação pode afetar a gengiva, 
deixando-a mais propensa 
a desenvolver alguma re-
tração, como consequência, 
vai expor a dentina e causar 
sensibilidade”, explica. Exis-
te hoje no mercado escovas 
à bateria com vibrações sô-
nicas que apresentam be-
nefícios superiores quando 
comparado a escova manual, 
auxiliando na higienização 
da linha da gengiva e entre 
os dentes. “Usar a tecnologia 
ao nosso favor é algo funda-

mental hoje em dia, pois a 
tecnologia pode contribuir 
muito na busca de uma boa 
saúde bucal” ressalta.

Alimentação
Apesar da importância de 

uma boa higienização, tam-
bém é necessário cuidar da 
dieta, para que ela seja uma 
aliada na manutenção da 

saúde bucal. “O excesso no 
consumo de alimentos açu-
carados, principalmente se 
ingeridos de forma constan-
te durante o dia, pode con-
tribuir na formação de placa 
bacteriana. Além disso, o 
consumo exagerado de bebi-
das ácidas pode desminera-
lizar os dentes, deixando-os 
mais fracos”, aponta.



Cultura Foto: Divulgação

 este domin-
go, a par-
tir das 15h, 
acontece a 
edição de 
agosto do 
Projeto Crio-
lice no Par-
que de Ma-
dureira, na 

Arena Fernando Torres. 
Considerada pela critica es-

pecializada como a maior roda 
de samba de raiz do Rio de Ja-
neiro, o Projeto Criolice acon-
tece todo terceiro domingo de 
cada mês com uma super roda 
de samba com os melhores mú-
sicos da cidade, Feira Afro, Feira 
Gastronômica  e parquinho com 
monitores especializados para 
maior segurança das crianças 

que vão acompanhadas dos pais 
para curtirem o evento. 

  Os músicos que integram a 
roda de samba do Projeto Crio-
lice é de primeira linha: Arifan 
Júnior, Marquinhos Lima, Ales-
sandro Cardozo, Carlinhos 7 
Cordas, Binho Pique Novo, Be-
loba, Makley Mattos, Maryzelia, 
Alex Almeida, Bruno Gama e 
Dirceu Leite.

Essas feras partem para o 
resgate de Paulinho da Viola, 
Nei Lopes, Monarco, Candeia, 
Aniceto, Luiz Carlos da Vila, 
Cartola, Guilherme de Brito, 
Nelson Cavaquinho, entre 
tantos outros. Sem falar no 
pout-pourri com canções de 
domínio público e outras tan-
tas pinçadas dos terreiros de 
umbanda, candomblé e jongo.

 Projeto Criolice no Parque 
de Madureira

996266164
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O Projeto Criolice acontece todo terceiro domingo de cada mês 

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

 O cantor sertanejo Gustavo 
Mioto chega com tudo em Ita-
boraí neste sábado, para apre-
sentar a turnê ‘Pé na Areia’ na 
Ita Music, a partir das 23h. A 
abertura da festa fica por conta 
de João Gabriel.

Gustavo Mioto iniciou 
seu caminho na música aos 
seis anos, quando começou a 
aprender seus primeiros acor-
des musicais. Com apenas 
10 anos, ele compôs “É você 
quem vai chorar”, sua primei-
ra canção autoral.

Em 2012, gravou seu primei-
ro álbum, ‘Fora de Moda’. Uma 
das faixas, “Ela não gosta de 
mim”, ultrapassou 10 milhões 
de acessos no Youtube. Mas 
foi em 2016, com a canção "Im-
pressionando anjos", uma das 
mais tocadas nas rádios brasi-
leiras, que Gustavo ficou co-
nhecido. O videoclipe contou 
com a participação de Murilo 
Rosa e atingiu 25 milhões de vi-
sualizações na internet.

 Gustavo Mioto se apresenta pela 
primeira vez na Ita Music

 Explode Coração, Filhos da Guanabara e 
futebol no Renascença Clube

 Samba e futebol... Não existe 
mistura melhor! Neste sábado, a 
partir das 17h, no Renascença Clu-
be, os Grupos Explode Coração e 
Filhos da Guanabara prometem 
muito samba de raiz. Ainda, have-
rá a transmissão do jogo Flamen-
go e Vasco, que vai ter uma torcida 
muito animada, afinal, a cada gol 
será sorteado um balde de cerveja.

Serviço:
Dia: 17 de agosto (sábado)
Hora: 17h
Local: Renascença Clube - 

Rua Barão de São Francisco, 
54 – Andaraí

Ingresso: R$ 10. (As mu-
lheres e professores terão en-
trada gratuita durante todo o 
evento)

Classificação Livre
Promoção para aniversa-

riantes de agosto (12/8 a 18/8)
- O aniversariante do mês 

ganha duas cortesias.
- O aniversariante deve 

apresentar documento origi-
nal com foto na portaria do 
Clube.

Foto: Fernando Grilli

 Foto: Divulgação

 O cantor sertanejo mostra sua nova turnê ‘Pé na Areia’

Neste sábado, a partir das 17h, no Renascença Clube
Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

No novo show, o cantor 
apresenta a sua nova músi-
ca de trabalho “Solteiro não 
trai”, além dos sucessos “Fake 
news”, “Anti-amor”, “Coladi-
nha em mim”, “Contramão” e 
“Flashback”,

O clima do Projeto Criolice 
ganhou notoriedade nas edi-
ções que foram realizadas entre 
as ruas K e L do Ponto Chic, em 
Padre Miguel. O evento é orga-
nizado por Rose Maciel, Vander 
Araújo e Dayvison Gomes com 

a assessoria de imprensa de Enil-
do do Rosário (Viola).

Serviço:
Projeto Criolice Edição de Agosto
Data: 18 de Agosto (domingo)
Horário: 15h

Lista amiga até as 17h: R$10,00 
(meia entrada) Lista amiga após 
às 17h: R$ 20,00 
Local: Arena Fernando Torres - 
Parque de Madureira
Horário: 15h até 22h
Classificação: Livre

Serviço:
Gustavo Mioto
Abertura: João Gabriel
Data: 17 de agosto (sábado)
Local: Ita Music - Avenida Vinte 
e Dois de Maio, 2.700 – Itaboraí
Horário: 23h
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 Téo passa mal e não conse-
gue revelar a verdade sobre Jô 
para Maria da Paz. Sabrina se ofe-
rece para ser assistente de Vivi. 
Maria da Paz confessa a Marlene 
que teme descobrir a verdade so-
bre Jô. Otávio se desespera ao ver 
Sabrina em sua casa com Vivi, e 
Fabiana o enfrenta. Jô exige que 
Régis a encontre em seu quarto. 
Lyris discute com Agno por cau-
sa de Cássia. Agno convida Rock 
para sair com ele e Cássia. Gilda 
descobre que continua doente 
e Amadeu afirma que ficará ao 
lado da esposa. A família de Brit-
ney insiste para que ela conte a 
verdade para Abel. Cornélia en-

 Jamil, Hussein e Calpúrnia ex-
plicam a Evandro e Tomás como 
conseguiram as provas. Elias e 
Helena discutem. Aflito com as 
desconfianças de Laila, Fernando 
procura Gabriel, que o aconselha a 
deixar o laboratório e sumir por uns 
tempos. Laila confronta Fernando, 
que confessa ter adulterado o exa-
me de DNA do bebê de Dalila. Ben-
jamin grava a confissão de Fernan-
do. Muna e Ali pensam em contatar 
Rogério para ajudar Eva a recuperar 
sua loja. Evandro afirma que as pro-
vas libertarão Almedinha. Jamil e 
Hussein apresentam Calpúrnia à 
família, e todos agradecem à senho-
ra. Um informante da polícia alerta 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 A Dona do Pedaço

 Waguinho avisa a Francisca 
que não quer sua ajuda. Ramon 
ampara Francisca. Antônio vê Ra-
mon no carro com Francisca e tira 
conclusões equivocadas.Francis-
ca se encanta por Ramon.William 
provoca Gisele. Antônio conta a 
Paloma que viu Ramon com ou-
tra mulher.Ramon discute com 
Paloma e diz que sabe sobre seu 
caso com Marcos. Vicente pede 

 Bom Sucesso

 A Unidos do Viradouro 
dá início neste sábado, à pri-
meira etapa do concurso que 
vai escolher o samba para o 
desfile do ano que vem. Das 
22 obras inscritas, 12 foram 
selecionadas para a próxima 
fase de eliminatórias. As par-
cerias que estarão na disputa 
têm os seguintes composito-
res, já em ordem de apresen-
tação:

– Cecília Cruz, Diana Nas-
cimento, Juaciara Dos San-
tos e Thaís Villela

– Lucas Macedo, Matheus 
Gaúcho, Willer Borges e Tia-
go Correa

– Dominguinhos do Es-
tácio, PC Portugal, Mocotó, 
Lico Monteiro, Willian Ne-
ves, Família Azul e Rosa, Lu-
cas Valentin, Marcelo Lepia-
ne, Luizinho das Camisas e 
Serginho Piranha

– Felipe Filósofo, Fabio 
Borges, Pereira, Porkinho, 
Paulo Salum, F. Siqueira, De-
vid Gonçalves e Bertolo

– José Antônio, Jorge Lam-
breta, Julio Louzada, Tio Zé, 
Bichão Badico, Cara De Ma-
caco e Washington Motta

– Evaldo, Waldeir Melodia, 
Floriano do Caranguejo, Zé 
Luiz, Milton Junior, Adriano 

Os componentes que qui-
serem desfilar novamente na 
Unidos de Padre Miguel em 
2020 já podem se preparar. No 
próximo sábado, a direção da 
escola irá realizar o recadastra-
mento de seus componentes 
para o carnaval de 2020.

Os interessados devem pro-
curar os diretores Carlos Kz e 
Alessandro Cobra no sábado, de 
15h30 às 19h, na quadra da escola,

Para o recadastramento é 
necessário apresentar uma 
foto 3x4 (recente), xerox da 
identidade (visível) e com-
provante de residência.

 Será cobrado apenas uma 
taxa de R$20,00 para a confec-
ção da carteirinha da escola.

 Viradouro: disputa de samba-enredo 
começa neste sábado

 Unidos de Padre Miguel inicia o 
recadastramento de componentes

ao pai que tire Patrick do time 
de basquete.Paloma demonstra 
a Alberto seu interesse em co-
nhecer a editora. Pablo percebe 
que Silvana está apaixonada por 
Marcos. Paloma e Alberto surpre-
endem os funcionários da Prado 
Monteiro ao chegarem à editora. 
Silvana causa constrangimen-
to ao invadir a sala da diretoria 
onde estão Alberto e Paloma.

Faca, Dr. Heleno, Damião Al-
ves, Sandro Garcia e W. Canoa

– Dan Passos, Victor Ran-
gel, Deco, Hélio Porto, Cris-
tiane Mazarim, Ari Jorge, 
Serjão, Henrique Hoffman e 
Miranda

– Claudio Mattos, Thiago 
Meiners, Maninho da Cuíca, 
Oliveira, José Bastos e Marco 
Moreno

– Marcos Oliveira, Pedrão, 
Roberto Ribeiro e Seu Regi-
naldo de Itapuã

– Sérgio Pavão, Maria Pre-
ta, André Freitas, Bruno Bra-
ga, Alcineu Figueira, Gilson 
Silva e Augusto Santana

– Renan Gêmeo, Rodri-
go, Bebeto Maneiro, Thiago 
Carvalhal, Ludson Areia, 
Jr. Filhão, Raphael Richaid, 
Ricardo Neves, Carlinhos 
Viradouro

– Dadinho, Fadico, Rildo 
Seixas, Manolo, Anderson 
Lemos, Carlinhos Fionda e 
Alves

Nesta primeira eliminató-
ria, que acontecerá a partir 
de 18h com entrada franca, 
serão cortados quatro sam-
bas concorrentes. A quadra 
da Viradouro fica na Aveni-
da do Contorno, 16, no Bar-
reto, em Niterói. A final do 
concurso será no dia 21 de 
setembro.

Em 2020, a vermelho e 
branco, atual vice-campeã do 
Carnaval, levará à Marquês 
de Sapucaí o enredo “Vira-
douro de alma lavada”, ins-
pirado no repertório musical 
das Ganhadeiras de Itapuã. O 
desfile marcará a estreia dos 
carnavalescos Marcus Ferrei-
ra e Tarcísio Zanon na escola.

Em 2020, a Unidos de 
Padre Miguel levará para a 
Marquês de Sapucaí o enre-
do "GINGA", do carnavalesco 
Fábio Ricardo e que contará 
a história da Capoeira. A Ver-

melha e branca da Vila Vin-
tém será a sexta agremiação 
a desfilar no sábado de car-
naval, pela Série A, do Rio de 
Janeiro, em busca do tão so-
nhado título.

Foto: Divulgação

contra o dinheiro de Eusébio e 
planeja apostar na loteria. Maria 
demite Fran. Fabiana chantageia 
Otávio. Cássia questiona a ami-
zade de Rock e Agno. Maria da 
Paz flagra Jô e Régis juntos.

Gabriel sobre a possível libertação 
de Almeidinha. Gabriel faz uma 
proposta a Valéria, e Camila ouve. 
Bóris ajuda Latifa a se preparar para 
sua conversão. Bruno e Marie se 
amam. Letícia e Benjamin pensam 
um no outro. Souza anuncia a Al-
meidinha que ele está livre. Jamil e 
Laila confrontam Dalila.
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S u p r e m o 
Tribunal Fe-
deral (STF) 
a p r o v o u , 
na sessão 
administra-
tiva, o orça-
mento do 
órgão de R$ 

686,7 milhões para 2020. Esse 
valor não tem previsão de re-
ajuste dos salários dos minis-
tros. O texto foi encaminhan-
do para o Congresso Nacional 
e para o Poder Executivo. De 
acordo com o STF, o projeto se-
gue as regras do Novo Regime 
Fiscal (Emenda Constitucional 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSupremo

O
95/2016), que limita os gastos 
públicos por 20 anos.

De acordo com o Regime, o 
Judiciário pode ter despesa aci-
ma do teto, nos três primeiros 
exercícios financeiros seguintes 
à promulgação da emenda, por 
meio da absorção do orçamen-
to excedente pelo Executivo. 
No entanto, o ano de 2020 será 
sem essa possível compensação. 
Considerando que em 2019 o 
orçamento do Tribunal é de R$ 
778.625.817,00, o de 2020 re-
presentará perda nominal de R$ 
91,9 milhões.

Na elaboração do projeto, o 
STF realizou ajustes para prio-

rizar a execução das despe-
sas obrigatórias e de serviços 
contratados, materiais e equi-
pamentos indispensáveis ao 
funcionamento do órgão. Do 
valor total, R$ 644 milhões 

serão reservados às despesas 
primárias com pessoal, custeio 
e investimento. A outra parte 
será destinada às despesas fi-
nanceiras, como contribuições 
à previdência dos servidores 

públicos. Foi incluído no texto, 
ainda, o impacto da nomeação 
de 15 servidores neste ano e 17 
em 2020 e as projeções de pro-
gressões e promoções na car-
reira dos servidores.

STF aprova orçamento para 
2020 sem previsão de aumento 
salarial para ministros

Ministros não receberão aumento em seus salários

 Foto: Fabiano Rocha

 Empregado que precisa mu-
dar de cidade várias vezes por 
causa de trabalho deve receber 
adicional de transferência. Esse 
foi o entendimento da 3ª Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho 
ao julgar uma ação de um gerente 
de um banco o que foi transferido 
quatro vezes em oito anos.

 Empregado transferido várias vezes 
deve receber adicional de transferência

 Policiais civis e militares 
vão receber RAS atrasado 
na próxima terça-feira

 A Polícia Militar e a Po-
lícia Civil informaram, on-
tem, que vão pagar na pró-
xima terça-feira, dia 20, o 
Regime Adicional de Servi-
ço (RAS) atrasado dos meses 
de junho e julho dos agentes 
das corporações.

No último dia 7, a asses-
soria da PM havia informa-
do que, pela primeira vez, 
o RAS será pago com verba 

do Fundo Estadual de Se-
gurança Pública e Desen-
volvimento Social, o Fised, 
porque desde junho, com 
a atualização da lei que 
criou o fundo, os recursos 
já poderiam ser utilizados 
para pagar as horas extras 
dos agentes. A Polícia Civil 
também vai, até dezembro, 
custear o RAS com a verba 
do Fised.

O funcionário trabalhou na 
instituição por 35 anos. No pro-
cesso trabalhista, alegou que 
foi transferido para quatro cida-
des paulistas sem receber paga-
mento do adicional previsto no 
artigo 469 da CLT.

O relator do recurso, minis-
tro Mauricio Godinho Delgado, 

explicou que a transferência se 
caracteriza pela prestação de 
serviço em local diverso daque-
le para o qual o empregado foi 
contratado.O colegiado acompa-
nhou, por unanimidade, o voto 
do relator. Dessa forma, o banco 
foi condenado a pagar o adicio-
nal de transferência.

Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação

Empregado que foi transferido diversas vezes tem direito ao benefício

PMs receberão o pagamento em atraso 
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m anúncio 
de falso 
e m p r e g o 
levou de-
zenas de 
p e s s o a s 
d e s e m -
pregadas a 

formar uma fila em um en-
dereço no Centro de Niterói, 
nesta sexta-feira, frustrando 
os candidatos que foram ao 
local. A fake news circulou 
através de áudios no What-
sApp esta semana com a 
promessa da inauguração 
de uma unidade do Sistema 
Nacional de Empregos (Si-
ne-RJ) na Avenida Feliciano 
Sodré, o que foi negado pela 
Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Econômico, 
Emprego e Relações Inter-
nacionais, do Governo do 
Estado do Rio.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDesumanidade

U
"Quem tiver desempregado 

na sua família, manda pro Sine 
Niterói, a inauguração vai ser 
sexta-feira, dia 16, na rua da 
rodoviária, Avenida Feliciano 
Sodré, 43, oito da manhã. Tem 
que trazer identidade, CPF, car-
teira de trabalho e comprovan-
te de residência, tá bom? (sic)", 
diz um dos áudios.

"Eu não vou 'tá' lá. Eu traba-
lho na matriz, eu trabalho na 
sede, lá no Rio. Manda a galera 
pra cá porque tem muito empre-
go, muito emprego. Manda todo 
mundo pra cá. Sexta-feira, dia 16 
de agosto, levar todos os docu-
mentos, identidade, CPF, cartei-
ra de trabalho e comprovante de 
residência. Eu não vou tá lá, mas 
vai ter muita vaga de emprego, 
manda a galera toda pra lá (sic)", 
anuncia outro falso anúncio.

No local onde se prometia 
1.500 vagas de empregos só 

restou a frustração e revolta. 
Muitos acordaram de madru-
gada para chegar cedo na fila. 
"Muito frustrante, estou indig-
nada. Eu deixei de fazer meus 

bolos de pote, minhas tortas 
que poderia estar ganhando, 
que é pouquinho mas é meu, 
para chegar aqui e bater de 
cara com a porta. Estou bem 

chateada, muita falta de res-
peito", disse Camila da Costa 
da Conceição, 31 anos, que 
veio de São Gonçalo e está de-
sempregada desde 2016. 

Para tentar driblar a fiscali-
zação e se passar por regular, o 
motorista de uma van que fa-
zia transporte não autorizado 
de passageiros recorreu a um 
recurso que acabou o denun-
ciando: ele adesivou o veículo 
com o novo padrão dos carros 
que fazem o Serviço de Trans-
porte de Passageiro Comple-
mentar Comunitário (STPC), 
conhecido como "cabritinho", 
que só passará a ser exigido 
pela prefeitura em 2020. Isso 
acabou chamando a atenção 
dos fiscais, que faziam uma 
operação nesta quinta-feira, 
em São Cristóvão, na Zona 
Norte do Rio.

O novo visual foi publica-
do no Diário Oficial do último 
dia 29 de julho. A apresenta-
ção da nova padronização 
será exigida apenas na pró-
xima vistoria do veículo, no 
ano que vem, mas nada im-
pede que um motorista regu-
larizado queira se antecipar.

Porém, a antecedência com 

a qual o “piratão” correu para 
adesivar seu veículo desper-
tou a curiosidade dos fiscais 
da Coordenadoria Especial 
de Transporte Complementar 
(CETC), que pararam o carro 
numa operação de rotina.

O órgão, por meio do Decre-
to 44.811, retornou aos quadros 
da Secretaria de Ordem Públi-
ca (Seop) em agosto de 2018, 
e passou a focar somente na 
fiscalização de vans e Kombis 
do transporte complementar. 
Entre agosto e dezembro fez 
765 apreensões de vans e kom-
bis irregulares, das quais 139 
eram piratas. Nesse período, 
não houve nenhum caso de 
flagrante de veículo clonado, 
mas as equipes flagraram vans 
adesivadas imitando o layout 
estabelecido pela prefeitura.

De 1º de janeiro a 10 de 
agosto de 2019 o órgão re-
moveu das ruas 2.178 vans e 
kombis, sendo 483 piratas. Os 
bairros com maior número de 
veículos apreendidos por não 

 Fiscais apreendem van pirata adesivada com padrão 
que a prefeitura só vai exigir em 2020

Falso anúncio de emprego
leva dezenas de pessoas 
ao Centro de Niterói

 Governo Federal lança programa de incentivo 
ao empreendedorismo pra a juventude

 A Secretaria Nacional da Ju-
ventude lançou nesta sexta-feira, 
16 e agosto,  o projeto Espaço 4.0 
que vai equipar espaços comu-
nitários com ferramentas para 
criação de projetos e trabalhos 
de manufatura. De acordo com a 
secretária Nacional da Juventu-
de, Jayana Nicaretta da Silva, o 
objetivo é preparar os jovens para 
os desafios da chamada quarta 
revolução industrial com foco na 
produtividade, formação de ren-
da, emprego e no empreendedo-
rismo da juventude.

“A nossa expectativa é não 
impor limites. Dentro desse 
espaço grandes coisas podem 
surgir, acreditamos que o tra-
balho é, sim, o melhor progra-
ma social a se oferecer”, disse. 
“Que os jovens saibam iniciar 
o próprio negócio, não como 
plano B, mas como opção nú-
mero 1 de quem quer vencer na 
vida”, ressaltou, em cerimônia 
no Palácio do Planalto pelo Dia 
Internacional da Juventude, 
celebrado no dia 12 de agosto.

Para a primeira fase do projeto, 

28 municípios foram seleciona-
dos para receber os laboratórios 
equipados com computadores 
de última geração e impresso-
ras 3D. Por meio de convênios, 
a secretaria vai repassar verbas 
às prefeituras para execução do 
projeto e garantir a capacitação 
dos profissionais indicados pe-
los municípios. “Nesses espaços 
pode se criar tudo, desde o proje-
to de uma casa, até uma escultura 
ou uma prótese”, afirmou Jayana.

“É uma forma de pensar o 
mundo e otimizar materiais e ha-
bilidade disponíveis para nossa 
sociedade.”

De acordo com a ministra da 
Mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos, Damares Alves, há 
mais de 500 mil vagas de traba-
lho na área de tecnologia que não 
são preenchidas por falta de qua-
lificação. “Vamos chegar aos jo-
vens que precisam de formação 
e capacitação para o mercado de 
trabalho, jovens que passam o dia 
inteiro na rede social e não sabem 
construir uma planilha no Excel”, 
disse em seu discurso.

terem autorização da prefei-
tura para realizar o transporte 
complementar de passagei-
ros foram Santa Cruz, Campo 
Grande, Bangu, Barra da Tijuca 
e Bonsucesso. De acordo com 
o órgão, as operações são diá-
rias e seguem um cronograma 
elaborado com informações 
do setor de inteligência, de-
núncias encaminhadas pelo 
1746 e parceria com órgãos 
públicos de segurança, como 
as polícias Militar e Civil.

Avó não tinha com quem deixar o neto de quatro meses e trouxe para o local onde foi prometido emprego no Centro de Niterói. Anúncio era falso 

Foto: Divulgação

Van apreendida na operação

Foto: Estefan Radovicz / Agência O Dia  
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inicius Ju-
nior, Lucas 
P a q u e t á , 
Reinier e, 
por que 
não, Láza-
ro, Pedro 
Arthur ou 
Daniel Ca-

bral? Quando o Flamengo en-
trar em campo para enfrentar 
oCorinthians , neste sábado, 
às 11h, no estádio Kléber An-
drade, em Cariacica, não esta-
rá apenas lutando pelo título 
do Campeonato Brasileiro 
Sub-17 , mas também para co-
roar diversas promessas ru-
bro-negras que têm tudo para 
explodir nos próximos anos.

O principal nome desta 
equipe é Lázaro, de 17 anos, 
que assumiu o posto de estre-
la após Reinier ser promovido 
aos profissionais. Após trocar 
o número 9 pelo 10, tornou-
-se o artilheiro da competição 
com 11 gols marcados e virou 
manchete nos noticiários eu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

V
ropeus, sendo chamado de "a 
última pérola da fábrica" pelo 
'Marca', da Espanha.

Apesar da manchete, o tam-
bém atacante Pedro Arthur 
mostra que as joias desta fábri-
ca estão longe de chegar ao fim. 
Aos 16 anos, ele coleciona pas-
sagem pelas seleções de base e 
foi contratado pelo Flamengo 
em 2017. Seu principal feito 
pelo clube é ter sido campeão 
do Torneio de Verão disputado 
na Inglaterra, no início do mês, 
com direito a artilharia e gols 
decisivos contra o Manchester 
United e o Porto. O próximo 
passo é o título do Brasileirão 
Sub-17.

Quem também é badalado 
— e já assinou contrato profis-
sional — é Daniel Cabral, de 17 
anos. Em 2018, o Flamengo 
conquistou o Torneio de Dubai 
ao vencer o Real Madrid na de-
cisão e o volante rubro-negro 
foi eleito o melhor jogador da 
competição. Ele é constante-
mente convocado para a se-

leção sub-17 e, na análise de 
muitos observadores, só não 
está no profissional para não 
queimar etapas, pois é consi-
derado "pronto" para catego-
rias acima.

Caso não haja surpresas, 
o Flamengo deve enfrentar 
o Corinthians com: Bruno, 
Marcos Felipe, Gabriel Noga, 
Otávio, Caio; Dhouglas, Daniel 
Cabral, Lázaro; Carlos Daniel, 

Pedro Artrhur e Ryan Luka. 
Com a vitória por 4 a 3 no jogo 
de ida, o rubro-negro entra em 
campo com a vantagem do 
empate para conquistar o iné-
dito título. Para ser campeão, 
o Corinthians precisa vencer 
por dois ou mais gols de di-
ferença. Uma vitória simples 
paulista levará a decisão para 
os pênaltis.

Vale lembrar que o duelo 

será disputado em Cariacica 
por ser é um dos quatro palcos 
escolhidos para sediar a Copa 
do Mundo Sub-17, que aconte-
ce entre outubro e novembro 
deste ano, no Brasil. Até o mo-
mento foram vendidos 10 mil 
ingressos antecipadamente 
para a torcida rubro-negra e 
a carga total é de 17 mil — os 
bilhetes custam R$ 20 e R$ 10 
(meia-entrada).

Flamengo decide Brasileirão 
Sub-17 contra Corinthians para 
coroar suas futuras novas estrelas

Time sub-17do Flamengo disputa título brasileiro

Foto: Marcelo Cortes/Flamengo


