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Os alunos percorreram ruas 
do Maracanã, na Zona Nor-
te, e gritaram palavras de 
ordem e chamam o novo 
diretor de "interventor".
No início da semana, o gru-
po também realizou um ato 
contra a nomeação. Maurí-
cio Aires Vieira foi recém-
-nomeado pelo presidente 
Jair Bolsonaro

G
er

al

Alunos e 
professores do 
Cefet não aceitam 
novo diretor-geral
indicado pelo MEC
e protestam

 Uma operação cumpriu, ontem, 36 mandados 
de busca e apreensão em regiões exploradas 
pela milícia de Wellington da Silva Braga, o 
'Ecko'. 
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Operação da 
Polícia Civil 
fecha o cerco 
contra milícia
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Vou pro Sereno 
pela primeira vez 
no Renascença 

Culturando
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Bolsonaro se reúne 
com ministros para 
falar sobre situação 
da Amazônia
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O presidente Jair Bolsonaro recebeu 
ministros na tarde desta sexta-fei-
ra, para discutir medidas contra as 
queimadas na Amazônia.

 Política
Foto: Divulgação

Esportes
Bruno Henrique 
alcança os melhores 
números na carreira
 e temporada

O POVO
É NOSSO!

Nova Iguaçu

Pág 11



POLÍTICA

IN
FO POLÍTICA

Sábado 24 a segunda 26 de Agosto de 2019

2

INFOPOVO LTDA

TEL: 3742-3524 -               96445-2041

Expediente

CNPJ: 19.037.055/0001-02
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Estado do Rio de Janeiro DIRETOR COMERCIAL: Rafael Belmiro
EDITORA: Diana Pires
JORNALISTA: Hyago Santos
REDATOR: Antônio Novinho
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
REPÓRTER FOTOGRÁFICO: Bruno Beiruth
DIRETOR DE MARKETING: Rogerio Ramos 

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

  Foto:  Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo  

Vetado julgamento no 
plenário virtual  a pedido de 
Lula contra atuação de Moro

Negado pelo STF

Segunda Tur-
ma do Supre-
mo Tribunal 
Federal (STF) 
rejeitou, por 
unanimidade, 
em votação 
no plenário 
virtual, um 

pedido apresentado pela de-
f e s a  d o  ex- p re s i d e nte  L u i z 
I n á c i o  L u l a  d a  S i l v a  c o n -
t ra  a  at u a ç ã o  d o  ex- j u i z  e 
at u a l  m i n i s t ro  d a  Ju s t i ç a , 
S e rg i o  Mo ro.

O pedido do ex-presidente 
era para anular atos de Moro 
em uma das ações penais 
contra ele, que apura frau-
des envolvendo o Instituto 
Lula. Nesse processo, Moro 
atuou apenas no começo, e 
a Justiça ainda não decidiu 
se condena ou absolve Lula 
pelas acusações.

 A votação começou na últi-
ma quinta-feira, 16 de agosto,  e 
terminou às 23h59 de quinta. O 
resultado foi confirmado nesta 
sexta-feira.

Os ministros seguiram o 
voto do relator da Operação 
Lava Jato no Supremo, Luiz 
Edson Fachin, que não viu 
atos do ex-juiz que ferissem a 
Constituição.

Os ministros analisaram no 
plenário virtual um recurso 
de Lula contra uma decisão 
tomada por Fachin em abril 
deste ano. À época, o relator 
da Lava Jato disse no proces-
so que não viu ilegalidades 
nos atos de Moro.

Os advogados contestaram 
a autorização para a realização 
de perícia em documentos da 
Odebrecht que foram mantidos 
em sigilo durante o processo, 
sem que houvesse oportunida-

A
de da defesa de contestá-los.

Fachin foi o primeiro a inserir 
o voto no sistema. Ele votou na 

quinta passada contra o recurso. 
A partir daí, os outros inseriram 
seus votos até a noite de quinta.

O presidente Jair Bolsona-
ro participou nesta sexta-fei-
ra, 23 de agosto da cerimônia 
do Dia do Soldado, celebrado 
em 25 de agosto, no Quartel-
-General do Exército, em Bra-
sília. Em seu discurso, citou a 
Amazônia e a “árdua missão” 
de defendê-la e que há uma 
guerra de informação em cur-
so. “Meus irmãos militares, 
população brasileira, vamos 
marchar para o sucesso. Não 
nos faltam inimigos, como os 
de sempre, que temo ganha-
rem a guerra da informação 
contra a verdade”, disse.

Na última semana, Bolso-
naro já havia afirmado, em 
discurso para os cadetes da 
Academia Militar das Agu-
lhas Negras (Aman), que 
“outros países cada vez mais 
tentam ganhar a guerra da 
informação para que nós 
venhamos a perder a sobe-
rania sobre essa área”, em 
referência à divulgação das 
taxas de desmatamento na 
Amazônia Legal e das quei-
madas na região.

Durante a leitura da Or-
dem do Dia, o comandante 
do Exército, general Edson 
Leal Pujol, também destacou 
a atuação dos militares nas 
diversas regiões “garantindo 
a soberania do país”. “Aos 
incautos, que insistem em 
tutelar os desígnios da brasi-
leira Amazônia, não se enga-
nem, os soldados do Exército 
de Caxias estarão sempre 
atentos e vigilantes, prontos 
para defender e repelir qual-
quer tipo de ameaça”.

Bolsonaro vai tratar de assuntos sobre Amazônia com ministros

Foto: Divulgação

Foto: Marcos Corrêa/PR

Ministros votaram com unanimidade  o julgamento virtual de Lula

CERIMÔNIA
 Bolsonaro alerta para 

guerra da informação

 O presidente Jair Bolsona-
ro recebeu ministros na tarde 
desta sexta-feira, para discutir 
medidas contra as queimadas 
na Amazônia.

O governo vem sendo alvo 
de críticas nos últimos dias, no 
Brasil e no exterior, por causa 
do aumento da devastação na 
floresta. Celebridades, socie-
dade civil e líderes de outros 
países se manifestaram contra 
a postura da gestão Bolsonaro 
no combate ao fogo.

A Amazônia concentra 52,5% 

dos focos de queimadas de 
2019 no país, segundo os dados 
do Programa Queimadas, do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). O número de 
queimadas na floresta aumen-
tou 82% em relação ao mesmo 
período do ano passado – de ja-
neiro a 18 de agosto.

Diante da crise na área ambien-
tal, Bolsonaro levantou a suspei-
ta, sem apresentar provas, de que 
organizações não-governamen-
tais (ONGs) estariam por trás das 
queimadas para enfraquecê-lo.

Bolsonaro recebe ministros para discutir 
sobre queimadas na Amazônia
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Sebastião Bruno, acompanhou 
a vistoria e lembrou do tempo-
ral que atingiu o Rio momentos 
antes da Niemeyer ser fechada. 
"Aquilo foi chuva para Arca de 
Noé. Nunca havia chovido tanto 
em anos", classificou.

Em despacho desta quinta-
-feira, o desembargador Mauro 
Pereira Martins deu prazo de 
72 horas para que o Ministério 

Público e a Prefeitura se ma-
nifestem sobre os respectivos 
laudos, se assim desejarem, an-
tes que a Justiça decida sobre a 
reabertura da via. 

O secretário garantiu que 
até o final de outubro todas 
as obras na Niemeyer estarão 

concluídas. Segundo ele, se for 
necessário, os agentes vão tra-
balhar aos finais de semana. Ele 
diz ainda que a prefeitura inves-
tiu R$ 31 milhões na região.

Bruno contou que dois terços 
das obras já foram realizadas. 
De acordo com ele, foram feitas 
cinco mil simulações em com-
putadores sobre deslizamen-

tos na encosta da Niemeyer. O 
software usado faz simulação 
com volumes de água, dados da 
topografia, relevo, altura, além 
de fotos. Nenhuma delas apre-
sentou deslizamentos.

"Em caso de chuva forte, o 
protocolo da prefeitura vai aler-
tar pelo Alerta Rio para que a 
via feche", Bruno garante.

Após vistoria, Prefeitura 
do Rio pede reabertura da 
Avenida Niemeyer

Via está fechada desde o dia 28 de maio

Foto: Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Alunos e professores do 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow 
da Fonseca (Cefet/RJ) reali-
zaram um protesto, no início 
da tarde desta sexta-feira, 
contra o novo diretor-geral 
da instituição. Os alunos per-
correram ruas do Maracanã, 
na Zona Norte, e gritaram pa-
lavras de ordem e chamam o 
novo diretor de "interventor".

No início da semana, o 
grupo também realizou um 
ato contra a nomeação. Mau-
rício Aires Vieira foi recém-
-nomeado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, após indica-
ção do ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub.

Eleição contestada
A eleição para diretor-ge-

ral do Cefet aconteceu em 

Alunos e professores do Cefet protestam contra 
novo diretor-geral indicado pelo MEC

Alerj lacra espaço insalubre usado como refeitório 
e vestiário por funcionários terceirizados

 A Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) lacrou, nesta 
quinta-feira, espaços utiliza-
dos por funcionários tercei-
rizados estavam em situação 
de insalubridade.

O acesso foi proibido depois 
que foram divulgadas as condi-
ções insalubres do refeitório, do 
vestiário e da sala de descanso 
dos funcionários da limpeza em 
dois prédios da Alerj: o anexo e 
também o administrativo, que 
fica na Rua da Alfândega, no 
Centro. O refeitório, por exem-
plo, ficava no meio de mofo, su-
jeira, lixo, ratos e baratas.

O deputado Chicão Bulhões, 
do Novo, entrou com uma de-
núncia contra a Assembleia no 
Ministério Público do Trabalho.

“Nós temos que não tornar as 
pessoas invisíveis no dia a dia, 
importante para manutenção 
da casa, elas são importantes. 
Cabe a nós deputados atuarmos 

em prol dessas situações. Acho 
que é construtivo, republicano”, 
disse o deputado.

O assunto repercutiu no ple-
nário. E o presidente da Alerj, 
André Ceciliano disse:

“Agora, é um contrassenso 
que a empresa da limpeza possa 
conviver num ambiente como 
aquele. Quem tinha que cuidar 
dos passos da Alerj é a empresa. 
E a empresa vivendo num lugar 
sujo, é um contrassenso. Tam-
bém fui informado que tem 
imagens de ratos. Salvo engano, 
é de 15 de agosto o cerificado de 
desratização. Então, agora o pre-
sidente de um poder vai cuidar 
do rato na janela? O presidente 
do TJ cuidando do rato no po-
rão? Vamos e convenhamos. 
Quando a mesa erra, quem erra 
é o presidente. Quando o dire-
tor erra, erra o presidente. Não 
estou fugindo disso, é responsa-
bilidade nossa, vamos corrigir”.

 Foto: Fernanda Rouvenat / G1

Alunos do Cefet fazem protesto na região do Maracanã, na Zona Norte do Rio 

maio e três candidatos con-
correram. A diferença entre 
o primeiro e segundo coloca-
dos foi de 40 votos. Só que o 
2° colocado entrou com um 
recurso no MEC alegando 
fraude no processo eleitoral.

O Ministério da Educação 
informou que a eleição do Ce-

fet está sob análise administra-
tiva e que por isso, foi designa-
do o diretor-geral temporário.

Aires Vieira era assessor de 
Weintraub e foi vice-reitor da 
Unipampa. À TV Globo, Aires 
Vieira afirmou que estava ali 
"para resolver uma situação 
momentânea".

Obras de R$ 31 milhões 
e protocolo de chuva 

O documento atesta que 
as obras feitas no local garan-
tem segurança de motoristas e 
pedestres e, a partir disso, pe-
dir a reabertura da mesma. 

Fechada desde o dia 28 de 
maio por determinação judi-
cial, a região passa por obras 
para evitar futuros deslizamen-
tos. O secretário municipal de 
Infraestrutura e Habitação, 

Prefeitura entregou nesta quin-
ta-feira nota técnica elaborada 
pelos técnicos da Geo-Rio sobre 
as obras que vêm sendo feitas na 
Avenida Niemeyer. De acordo com 
a decisão da 13ª Câmara Cível, Mi-
nistério Público e peritos judiciais 
também apresentaram suas con-
clusões após a vistoria realizada na 
última segunda-feira, 19 de agosto.  A

3IN
FOGERAL



POLÍTICA

IN
FO CIDADES

Sábado 24 a segunda 26 de Agosto de 2019

local que 
antes era 
c o n h e c i -
do como 
Muro da 
Ve r g o n h a , 
na Chatu-
ba, passará 
a dar muito 

orgulho ao município de Mes-
quita. Isso porque a prefeitura 
inaugurará, na mesma área 
onde já funcionou um depósi-
to de lixo, a nova Escola Muni-
cipal de Artes da Chatuba. Será 
neste sábado, a partir das 12h. 
Localizado na Rua Godoy 230, 
o espaço garantirá entreteni-
mento e formação profissional 
aos mesquitenses. Em parceria 
com o Circo Crescer e Viver, ali 
funcionarão oficinas de artes 
circenses, escola de teatro, de 
dança e música.

“A gente sabe que o esporte 
e a cultura, junto com a Edu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita 

O
cação, são os melhores instru-
mentos de transformação social. 
Principalmente quando olhamos 
para as crianças e os jovens. Por 
isso, já temos oficinas de Cultura 
no Centro de Mesquita e a Vila 
Olímpica, no Cosmorama. Agora, 
nossa Escola Municipal de Artes 
da Chatuba vai se somar a esses 
equipamentos, garantindo mais 
oportunidades à população. E 
não apenas da Chatuba, mas de 
toda a cidade”, comemora Jorge 
Miranda, prefeito de Mesquita.

Além das oficinas, a inten-
ção é que o local vire uma re-
ferência cultural na Baixada 
Fluminense, sendo cenário de 
apresentações de artistas lo-
cais, convidados e de filmes. 
No futuro, a ideia é garantir o 
ensino de todas as funções que 
permeiam a atividade de pro-
dução cultural. “Não estamos 

querendo transformar todos 
os inscritos em artistas. Mas, 
sim, aproveitar a arte e a edu-
cação como ferramentas de 
transformação. A escola será 
um espaço para aprender, en-
sinar e interagir na Chatuba. 
A cultura tem esse poder de 
inclusão e é esse o nosso prin-

cipal objetivo”, garante o sub-
secretário de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo de Mesquita, 
Kleber Rodrigues.

Junto com a inauguração da 
Escola Municipal de Artes da 
Chatuba, a TV Globo promove-
rá uma edição do “Programão 
Carioca”. A ação vai oferecer 

oficinas de teatro, dança e circo. 
Além disso, atividades infan-
tis estarão na programação. Os 
interessados também poderão 
assistir a alguns filmes, como o 
“Turma da Mônica – Laços”. To-
dos os serviços serão gratuitos 
e as atividades devem se esten-
der até o fim da tarde.

Prefeitura entrega Escola 
de Artes à população
da Chatuba

Escola de Artes na Chatuba funcionará em local que era conhecido como 'Muro da vergonha'

 Foto: Divulgação

Fiscais da Coordenadoria 
Especial de Transporte Comple-
mentar (CETC), órgão vinculado 
à Secretaria Municipal de Ordem 
Pública (Seop), removeram 63 
vans e kombis, das quais 27 pi-
ratas, e lacraram outras nove no 
período entre segunda e quinta-
-feira. Ao todo, foram aplicadas 
403 autuações pelas equipes, 
em ações por diversos bairros,  
com o objetivo de oferecer mais 
segurança na mobilidade dos 
usuários do transporte comple-
mentar, fiscalizar os serviços 
prestados e reprimir o transporte 
ilegal realizado por vans piratas.  

 Entre as irregularidades 
flagradas pelos agentes des-
tacam-se: lotação excedente, 
veículo estacionado em lo-
cal proibido, retardar viagem 
para angariar passageiros, 
van em mau estado de con-
servação, selo vencido, licen-
ça fora da validade, transitar 
pela calçada, motorista ma-
nuseando celular ao volante 
e condutor sem autorização 
para executar o serviço.

 Projeto ‘Brincando na Rua’ no Paiol

 Acontece neste sábado, o 
projeto “Brincando na Rua”. 
A iniciativa da prefeitura 
de Nilópolis, através da Se-
cretaria de Esporte e Lazer, 
levará ao bairro Paiol, brin-
quedos infláveis e diversas 
atividades para as crianças.

Serão desenvolvidas diver-
sas brincadeiras de rua, como: 
dança das cadeiras, pular elásti-
co, pular corda, cabo de guerra, 
corrida do saco, atividades com 

Foto: Divulgação   

Foram feitas 403 autuações durante a operação

 Os veículos piratas tirados de 
circulação foram flagrados em 
Copacabana, Itanhangá, Anda-
raí, Bonsucesso, Barra da Tijuca, 
Guadalupe, Centro, São Conra-
do, Ilha do Governador, Inhaú-
ma, Santa Cruz, Bangu, Realen-
go, Taquara e Guaratiba.

 Durante as abordagens, os 
fiscais orientam os permissioná-
rios quanto à conduta na pres-
tação do serviço de acordo com 
o código disciplinar que rege a 
categoria e Código de Trânsito 
Brasileiro(CTB). As operações 

ocorrem diariamente e são pla-
nejadas pela equipe com base 
em informações via 1746 e do se-
tor de inteligência, obedecendo 
à especificidade de cada região.

 Todos os utilitários rebocados 
são encaminhados aos depósi-
tos do Recreio e São Cristóvão. A 
CETC destaca a importância da 
população no registro de denún-
cias, que são anônimas, e podem 
ser realizadas por meio da central 
1746 em posse da placa, data, ho-
rário e local  com o objetivo de au-
xiliar no planejamento das ações.

  Foto: Divulgação

Agentes da CETC  removem 63 vans piratas
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bambolê, amarelinha, além dos 
brinquedos infláveis.

O evento acontecerá das 8h às 
14h, na rua José Couto Guima-
rães no trecho entre a rua major 
Leite de Castro e a Rua Dona Vi-
centina, Paiol.

Por motivos de força maior o 
“Amor Em Ação” que anterior-
mente aconteceria juntamente 
com “Brincando na Rua” foi adia-
do para o próximo mês, com data 
ainda não definida.

Opções de entretenimento



gentes da 
56°DP (Co-
m e n d a d o r 
Soares) de-
f l a g a r a m 
nesta sexta-
-feira, 23 de 
agosto, uma 

operação com objetivo de 
combater o braço financeiro 
da milícia em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. Fo-
ram expedidos 36 mandados 
de busca e apreensão. A ação 
teve o apoio da Delegacia de 
Repressão e Ações Crimino-
sas Organizadas (Draco) e do 
Ministério Público.

Desde junho a polícia in-
vestiga o caso, quando mi-
licianos comandados por 
Wellington da Silva Braga, o 

‘Ecko’, tomaram o controle das 
comunidades do Grão Pará, 
Conjunto da Marinha, Pantanal, 
Dom Bosco e Marapicu, além de 
outras comunidades aos arre-
dores da Estrada de Madureira.

O grupo de ‘Ecko’ se expan-
diu com o passar do tempo por 
comunidades de Nova Iguaçu, 
ampliando seus serviços cri-
minosos. Nessas comunidades 
dominadas pelo bando, é co-
mum práticas de exploração e 
comércio clandestino de gás, 
comercialização de internet, 
TV a cabo, transporte público 
irregular, comércio de cigarros 
contrabandeados do Paraguai, 
venda irregular de imóveis e 
exploração imobiliária, extor-
são de comerciantes, agiota-
gem e clonagem de cartões.

Na ação dos policiais Foram 
localizados 11 pontos clandes-
tinos de distribuição de sinal 
de TV a cabo.

A recompensa oferecida 
pelo Portal Procurados pelo 
paradeiro de Ecko é de R$ 
10 mil. Sua “carreira” co-
meçou quando seu irmão, 
Alexandre Braga, o ‘Carli-
nhos Três Pontes’, morreu 
em abril de 2017. De lá pra 
cá, ‘Ecko’ lidera o grupo de 
milicianos que atua na Zona 
Oeste, em alguns municí-
pios da Baixada Fluminen-
se e da Região Metropolita-

na. Ele ainda possui aliança 
com traficantes de uma fac-
ção criminosa do Rio. Além 
disso, o miliciano faz uma 
espécie de recrutamento de 
ex-traficantes das regiões 
que atua para seu bando e 
libera a venda de drogas nas 
comunidades, desde que 
receba parte do lucro feito 
com as drogas.

Contra ‘Ecko’ há um man-
dado de prisão por homicídio. 

Polícia Civil fecha o cerco
contra milícia em operação 
em Nova Iguaçu

 Policiais da 56°DP (Co-
mendador Soares) pren-
deram Aloísio Genuíno de 
Lima, de 60 anos, acusado 
de estuprar crianças do con-
domínio onde é subsíndico 
no bairro Jardim Guandu, 
em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense.

De acordo com a polícia, a 
estratégia de Aluísio era ga-
nhar a confiança dos pais das 
crianças a ponto de conseguir 
a autorização de levá-las até a 
sua casa. Chegando lá, ele as 
ludibriava com brinquedos, 
jogos e videogames para con-
seguir violentá-las.

No momento em que Alo-
ísio foi preso, em sua casa, ele 
estava prestes a violentar mais 
criança em seu quarto. Ele foi 
preso em flagrante e respon-
derá pelo crime de estupro de 
vulnerável.

Preso acusado de estuprar crianças na Baixada Polícia Federal prende homem por compartilhar 
conteúdo de pornografia infantil no Rio

 Agentes da Polícia Federal 
cumpriram nesta sexta-feira, 
no bairro Freguesia, em Jacare-
paguá, Zona Oeste do Rio, man-
dado de busca e apreensão a 
um homem que compartilhava 
cenas de exploração sexual de 
crianças e adolescentes há cerca 
de um ano.

O homem, que não teve sua 
identidade revelada,  era técnico 
de som e uma boate e foi preso 

em flagrante.  Os vídeos e fotos 
de abuso infantil eram comparti-
lhados em uma rede internacio-
nal.  Com ele foi apreendido um 
Notebook com diversos  arqui-
vos de pornografia infantil. Ele 
foi autuado no crime com base 
no artigo 241-B do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).

 O material apreendido foi 
encaminhado para a perícia para 
investigação mais detalhada.

Foto: Divulgação

Aloísio  era subsíndico   do condomínio. Ele é acusado de aliciar crianças do  local

 

contato@jornalpovo.online

Hyago Santos

 Foto: Divulgação

A

Homem compartilhava pornografia infantil há cerca de 1 ano na Deep Web

  Foto: Divulgação
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 Ecko segue foragido
Operação mira o grupo de milicianos liderado por 'Ecko'

Baixada



a última se-
g u n d a - f e i -
ra, a capital 
paulista  – e 
algumas ci-
dades litorâ-
neas de São 
Paulo – foi 
surpreendi-

da pelo que foi nomeado de 
“o dia que virou noite”, even-
to que fez o céu escurecer no 
meio da tarde. O fenômeno foi 
provocado pela combinação 
de uma frente fria com resídu-
os resultante das queimadas 
nas regiões Norte e Centro-
-Oeste do país, assim como as 
que atingem países vizinhos 
(Bolívia e Paraguai). O episó-
dio chamou a atenção para 
um problema ainda maior: as 
intensas queimadas que acon-
tecem há mais de duas sema-
nas no país.

Além do dano ambiental ir-
reparável, a fumaça tem leva-
do muitas pessoas, especial-
mente crianças, aos centros 
médicos nas regiões por onde 
o fogo se alastra. Em Porto Ve-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

N
lho (RO), por exemplo, um garo-
to de 4 anos está há quatro dias 
internado devido a uma crise 
de asma provocada pela fumaça 
que cobre a cidade desde a se-
mana passada.

Segundo a mãe de Maycon, o 
menino começou a sentir falta 
de ar no domingo. 

De acordo com o hospital 
que atende a criança, ele não é o 
único caso: até dia 20 de agosto 
já foram atendidas 500 crianças 
com problemas respiratórios. 
“Moro em Porto Velho há 20 
anos, e esse, com certeza, é o 
pior período de incêndios. Em 
alguns dias, não conseguimos 
nem ver o sol. Isso, aliado ao 

tempo seco, tem causado mui-
tos problemas de saúde na po-
pulação”, explicou Daniel Pires 
de Carvalho, do Hospital Infan-
til Cosme e Damião, à BBC.

De acordo com especialistas, 
a fumaça proveniente das quei-
madas pode afetar muito à saúde 
das pessoas, agravando doenças 
respiratórias, como asma, bron-
quite, rinite e Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC) – em 
alguns casos, ela pode até mes-
mo provocá-las em indivíduos 
sadios. Isso acontece porque as 
partículas presentes na fumaça 
são formadas de compostos quí-
micos que, ao serem inalados, 
afetam o sistema respiratório, 
prejudicando as trocas gasosas 
(oxigênio/gás carbônico).

Um composto já conhecido 
por seu perigo é o monóxido de 
carbono (CO): quando inalado, 

ele chega ao sangue e se liga à he-
moglobina, cuja a função é trans-
portar oxigênio. Essa ligação não 
permite que essa proteína leve 
oxigênio até as células. “Isso tudo 
desencadeia um processo infla-
matório sistêmico, com efeitos 
deletérios sobre o coração e o 
pulmão. Em alguns casos, pode 
até causar a morte”, explicou 
Marcos Abdo Arbex, da Faculda-
de de Medicina da Universidade 
de Araraquara (Uniara), à BBC.

 A Genom, unidade de ne-
gócios de prescrição médica da 
União Química Farmacêutica, 
lança, em parceria com a Mau-
ricio de Sousa Produções, uma 
revista especial da Turma da 
Mônica sobre epilepsia. Com o 
título “O Que Está Acontecen-
do”, a revista conta a história do 
personagem Haroldo, portador 
de epilepsia. “O objetivo é de-
sestigmatizarmos a doença e 
também dar dicas de como pro-
ceder quando estiver diante de 
uma pessoa em crise convulsi-
va”, afirma o diretor Executivo 
da Genom, Vagner Nogueira. 

Haroldo é um novo persona-
gem criado especialmente para 
abordar o tema. É um menino de 
sete anos que tem epilepsia e sofre 
com as crises convulsivas que esse 
distúrbio causa. Ele sonha em ser 
médico como sua mãe, sua me-

Mauricio de Sousa Produções e 
União Química lançam revista 
educativa sobre epilepsia 

Queimadas: a fumaça pode 
matar, alertam os médicos

lhor amiga, que o ajuda a superar 
os desafios que todo epilético en-
frenta, entre eles, o de fazer novos 
amigos que o tratem de forma natu-
ral, sem medo ou discriminação. O 
enredo mostra Cebolinha e Cascão 
brincando com Haroldo. Quando 
ele sofre uma crise convulsiva, sua 
mãe entra na história explicando, 
de forma didática e lúdica, o que é 
a doença e o que fazer nesses casos. 

As revistas estão sendo entre-
gues pela União Química para mé-
dicos neurologistas de todo o país, 
para que sejam distribuídas aos 
pacientes e seus familiares. “Nos-
sa ideia é ampliar a divulgação do 
assunto já que o projeto tem como 
objetivo oferecer uma prestação de 
serviço às famílias e aos neurologis-
tas”, explica a diretora de Marketing 
da União Química, Cristina Polonia-
to. "Informação correta é o primeiro 
remédio que todos precisam para 

 Os problemas são inúmeros: asma, rinite, alergias e câncer de pulmão

Gibi é uma edição educativa dedicada a crianças com epilepsia-
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atender as pessoas que sofrem com 
a epilepsia. Criamos o personagem 
Haroldo que, junto com a turmi-
nha, levará essa informação para 
escolas e entidades da área para que 
olhemos com amor e carinho esse 
tema", enfatiza Mauricio de Sousa. 

A epilepsia é uma doença neu-
rológica caracterizada por descar-
gas elétricas excessivas e recorren-
tes. A incidência é de 50 milhões 
de pessoas no mundo. No Brasil, 
há cerca de oito casos para cada mil 
habitantes. A Organização Mun-
dial de Saúde estima que existam 
três milhões de epiléticos no país. 
Na maioria dos casos, a causa da 
enfermidade é desconhecida. Ape-
sar de não ter cura, com acompa-
nhamento do médico neurologis-
ta, 70% dos pacientes conseguem 
contralar a doença com medica-
mentos adequados. 

Os interessados podem adqui-
rir exemplares da revista, gratui-
tamente, pelo Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor (SAC) 
da União Química, pelo telefone: 
0800 11 15 59. 

 

  Foto: Divulgação

“Ele começou a passar 
mal,  ficou com a respiração 
difícil e falta de ar. Viemos 
correndo para a emergência e 
já internaram. Agora ele está 
melhor, mas como a névoa 
de fumaça se mantém muito 
forte por aqui, a médica achou 
melhor mantê-lo no hospital”, 
contou Maricelia Passos Damá-
sio, de 31 anos, à BBC.

Um risco à saúde



Cultura Foto: Divulgação

 ábado é dia 
de Samba 
da Feira – 
a roda de 
samba que 
ganhou o 
r e s p e i t o 
de artistas 

como Alcione, Belo, Maria 
Rita, Reinaldo, Grupo Fundo 
de Quintal, Noca da Portela 
e Diogo Nogueira. O evento 
tem atraído famosos em bus-
ca de boa música e revelado 
novidades no gênero, tor-
nando a atração uma tradição 
nos Armazéns do Engenhão, 
localizados na parte externa 
do Estádio Nilton Santos, no 

Engenho de Dentro. O evento 
começa às 17h, com o grupo 
“Seligaê”, anfitrião do evento.
Nesta edição, o convidado 
é o grupo Bom Gosto.  Para 
esperado o encontro com os 
fãs, o grupo preparou um re-
pertório especial:  o público 
pode esperar  músicas con-
sagradas como, “Curtindo a 
Vida”, “Patricinha de Olho 
Azul”, “A Casa Caiu”, “Pron-
to pra Rodopiar”, “Contando 
Formiga”, “Brigar não tá com 
nada” e “Camará”. O show 
também inclui os hits “Mô 
Love”, “18 Quilates”, “Cora-
ção Vagabundo”, “É bom à 
beça”, “Último Balde”, “Pa-

 Grupo Bom Gosto é a 
atração deste sábado do 
Samba da Feira 

996266164

Sábado 24 a segunda 26 de Agosto de 2019

POLÍTICA

IN
FOENTRETENIMENTO 7

S

 Fo
to

: R
od

rig
o 

Ba
rio

no
vo

O grupo Bom Gosto fará a alegria de quem for na roda de samba

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

 Neste sábado, a partir das 
16h, em única apresenta-
ção no Sesc de Madureira, o 
espetáculo "O Caixeiro e os 
Poetas", com Marquinhos de 
Oswaldo Cruz.

O show terá uma turnê em 
várias casas de shows e teatro 
do Rio.

O Caixeiro e os Poetas é um 
Projeto que contém um livro 
personalizado dentro de uma 
Caixa de época e um CD com 
composições inéditas. Nessa 
edição o convidado da vez é Zé 
Luiz do Império Serrano e o va-
lor do ingresso custa R$ 4. 

 Serviço:
O Caixeiro e os Poetas
Data: 24 de agosto (sábado)
Horário: 16h
Local: Sesc de Madureira – Rua 
Ewbanck da Câmara, 90  
Valor do ingresso: Preço Popular 
R$ 4.
Mais informações:
 4020-2101 / 3350-8055 
Classificação: Livre 

Sesc Madureira apresenta o espetáculo "O Caixeiro e os Poetas"  Vou pro Sereno pela primeira vez no
 Renascença Clube

 Neste domingo, a partir das 13h, 
o Renascença Clube recebe, pela 
primeira vez, o grupo Vou pro Se-
reno. A abertura do evento fica por 
conta de Marquinhos Nunes.

Os convidados são, realmente, 
especiais: Marquinhos PQD, Lean-
dro D’Mennor e Dinny da Vila.

Junto a boa música eletrônica, até 
às 16h, aquela tradicional e deliciosa 
feijoada feita pelo Malta Buffet.

 Serviço:
Dia: 25 de agosto (domingo)
Hora: 13h

Local: Renascença Clube (Rua Ba-
rão de São Francisco, 54 – Andaraí)
Ingresso: R$ 20 (antecipado)
Camarote: R$ 300 (para 12 pes-
soas)
Feijoada: R$ 25
Censura Livre
Promoção para aniversariante 
do mês
 O aniversariante ganha duas cor-
tesias, mediante envio de lista 
com, no mínimo, 10 convidados.
- Convidados com nome na lista 
pagam R$ 15. As listas devem ser 
enviadas até às 16 h do dia 24/8.

Foto: Divulgação

Espetáculo tem classificação livre
Grupo fará sua primeira apresentação no Renascença

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

gode Formado”, “Melhor da 
Vida” e “Nega Boy”.

Serviço:  
Samba da Feira recebe o grupo 

Bom Gosto 
Data: 24 de agosto (sábado)
Horário: a partir das 17h  
Local: Armazéns do Engenhão 
– Parte aberta

Endereço: Praça do Trem - em 
frente à Estação Engenho de 
Dentro
Entrada franca
Classificação etária: livre

Foto: Divulgação
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 Bruna Queiroz é a design 
de unhas número um do 
mercado do Rio de Janeiro. 
Sua agenda é tão cheia que 
até para beber água precisa 
agendar horário.  Já Pierre 
é empreendedor em inves-
timento no mercado de de-
sign de unhas.

Pierre é o pioneiro no Rio 
de Janeiro em acreditar e in-
vestir em um centro de for-
mação para design de unhas. 
O local não só forma profis-
sionais como também insere 
no mercado novos profissio-
nais e, ainda trabalha o so-
cial dos alunos.

A cultura nail está cres-
cendo. A todo momento 

aparecem novidades de qua-
lidade e beleza para unhas.

O segredo desse casal é 
união, criatividade e princi-
palmente a parceria. Pierre é 
um fã do trabalho da sua es-
posa, que no início da carrei-
ra vendeu tudo para investir 
no luxuoso e aconchegante 
império das unhas e agora 
esta frente da Nail School, o 
curso de formação localiza-
do em Brás de Pina.

O casal prometeu ao nos-
so leitor mostrar, em breve, 
as tendências de unhas para 
mulherada e dicas do merca-
do da beleza. 

Por Mingos Lobo

 A nova geração! A dupla 
Lucas e Karol, chega com um 
novo single. O lançamento 
será nesta sexta-feira, em to-
das as plataformas digitais. 
O novo trabalho da dupla se 
chama “DIVIDINDO A MESA” 

e tem como promessa atingir 
vários gostos musicais, pois se 
trata de uma música envolven-
te com batida eletrônica mes-
clando com bachata, e claro, 
para os amantes da sofrência, 
uma pegada bem sertaneja.

O casal que está impulsionando 
o crescimento do mercado 
de design de unhas 

 “Dividindo a Mesa” - Dupla Lucas & Karol 
com novo Single Hit

Waldomiro Penna
Coluna

  Programa Mistureba

 Para quem gosta de ouvir sobre samba, carnaval, artes e muito mais, se liga no programa 
Mistureba. De segunda à sexta, das 13h às 15h,  na Radio Web da FERJ. O programa é comanda-
do pelo grande Jornalista Max Kinder.

 The Manhathans

 Lacramento total! Lady chokey será musa 
da 10ª Parada LGBT de Arraial do Cabo

 Muita sensualidade nas pick ups 

 Ate n d e n d o  a  p e d i d o s , 
u m a  d a s  m a i o re s  b a n d a s  d a 
s o u l  m u s i c  e s t á  d e  vo l t a  a o 
R J:  T h e  M a n h at h a n s  c /  G e -
ra l d  a u s to n .  S u c e s s o  d e  p ú -
b l i c o  e  c r ít i c a ,  re to r n a  a o 
p a l c o  d o  Vivo  R i o.   S u c e s s o s 
c o m o  "S h i n i ng  s t a r,  K i s s  a n d 
s ay  go o d bye ,  Fo re ve r  by  yo u r 
s i d e"  f a rã o  p a r te  d e s s a  f e s t a .

 A super talentosa Yani  Filé,  a  Mu-
lher Filé,  está sempre inovando.  A 
gata está atacando na pistas como DJ. 
Além de dançar e  cantar,  Yani  está 
comprovando sua versati l idade man-
dando forte com DJ,  em shows por 
todo Brasil .

No momento,  a  morena está mo -
rando em S ão Paulo e as  vezes vem ao 
Rio para compromissos prof issionais, 
para ver  a  mamãe C assia e  sempre se 
energizar  com sua fé  nos orixás e  re-
encontrar  os amigos.

L ady Chokey será musa da Pa-
rada do Orgulho L GBT de Arraial 
do C abo,  dia  01 de S etembro.  B a-
badeira!  “É com muita honra que 
aceitei  esse 
conv ite.  P ra mim, ser  musa dessa 
parada vai  além do título de musa, 
representa empoderamento e re-
presentativ idade.  Vou com tudo e 
já  quero chegar no melhor esti lo. 
S e não for  pra causar  nem saio de 
casa”,  disse a  youtuber trans.

Curtinhas

Foto: Woody



Spot Educa-
ção – holding 
de educação 
c o m p l e -
mentar do 
fundo de in-
ve s t i m e n -
tos Gera 
C a p i t a l , 

que engloba a Cultura Ingle-
sa — abriu as inscrições para 
seu novo programa de trai-
nee: o Acelera Spot 2020.

As vagas são para atuar nos 
setores Acadêmico, Financei-
ro, Gente e Gestão, Marketing, 
Operações, Soluções Educacio-
nais, Novos Negócios e Tecno-
logia da Informação no Rio de 
Janeiro, no Espírito Santo, em 
Goiás, no Distrito Federal e no 
Rio Grande do Sul.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAprendizado

A
Os interessados precisam 

fazer a inscrição pelo site 
b e s p o t t e d . s p o t e d u c a c a o .
com.br, até 23 de setembro. 
Podem participar formados 
em qualquer curso de gra-
duação,entre dezembro de 
2017 e 2019. É necessário ter 
disponibilidade para viajar 
pela empresa, além de nível 
avançado de conhecimentos 
de inglês. São oferecidos, 
além do salário, planos de 
saúde e odontológico, vale-
-refeição e bolsa de estudos 
na Cultura Inglesa.

Para a  captação dos ta-
lentos,  serão desenvolv i-
das ativ idades que incen-
tivem a proativ idade dos 
concorrentes.  Quem quiser 
uma das vagas oferecidas 

deverá apresentar  ideias 
de projetos inovadores no 
mercado da educação,  em 
uma das etapas intitulada 
“Spot Tank”.

Logo no início, os escolhi-
dos vão fazer uma imersão 
em todos os negócios, visan-

do a conhecer por completo 
as operações da Spot Educa-
ção. Os candidatos serão in-
centivados a levar ideias para 
cada área.

Na primeira metade do 
programa, vão participar de 
um treinamento robusto de 

Problem Solving, que visa a 
prepará-los para os diversos 
desafios. Por fim, vão inte-
grar rodas de leituras com 
diretores e workshops ati-
vos sobre diversos temas, 
de comunicação a metodo-
logias ágeis.

Empresa que engloba a 
Cultura Inglesa abre 
seleção para Trainees

O Spot Educação abriu vagas para trainee 

Boa notícia para quem está 
desempregado: com expectati-
va de aumento das vendas para 
o Dia das Crianças, o Grupo Ri 
Happy vai reforçar a equipe con-
tratando três mil pessoas em 
vagas temporárias no país. Os 
profissionais vão trabalhar de 2 
a 14 de outubro, nas funções de 
auxiliar de vendas, auxiliar de 
caixa, auxiliar de estoque, au-
xiliar de fiscal de loja e auxiliar 
de pacote. As inscrições estão 

abertas por meio do site www.
rihappy.com.br/vagastempora-
rias e vão até 2 de outubro.

Os selecionados serão aloca-
dos em uma das mais de 270 
lojas da rede. No Estado do Rio, 
há 376 vagas disponíveis, das 
quais 272 são para a capital.

Para se candidatar, é neces-
sário estar cursando ou já ter 
concluído o ensino médio, ter 
pelo menos 18 anos de idade e 
ter experiência em loja na área 

A Justiça Federal liberou 
mais um lote de Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs) para 
pagar atrasados de revisões 
de aposentadorias, pensões e 
outros benefícios a segurados 
que ganharam ações judiciais 
contra o INSS em julho passado. 
Para o Rio de Janeiro e Espírito 
Santo, área do Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região (TRF-
2), o Conselho destinou R$ 78,6 
milhões para pagar atrasados a 
6.033 aposentados.

As RPVs são pagas para quem 
ganhou processo que rendeu 

atrasados de até 60 salários 
mínimos, ou seja, R$59,8 mil. 
É importante ressaltar que não 
há mais como o INSS recorrer 
das sentenças. Para todo o país 
o Conselho da Justiça Federal 
(CJF) liberou R$1,06 bilhão para 
pagar ações previdenciárias que 
somam 70.631 processos.

De acordo com o Conselho, 
os tribunais são os responsá-
veis por elaborar o calendário 
de pagamento das RPVs. A 
data de liberação para apo-
sentados do Rio e Espírito 
Santo ainda não foi divulgada 

 Ri Happy abre contratação de três mil 
temporários para o Dia das Crianças

Aposentados do INSS vão receber 
R$ 78,6 milhões em atrasados

 Foto: Divulgação

A Ri Happy contrata temporários 

de vendas, como caixa ou fiscal. 
A empresa busca profissionais 
com energia e bom humor.

Cada candidato deverá pas-
sar por um teste on-line e ane-
xar os documentos pessoais. 
Caso aprovado, o interessado 
será convocado para uma dinâ-
mica de grupo presencial com 
o setor de RH da empresa. A úl-
tima etapa será a realização de 
exame médico para admissão. 
O salário poderá ser negociado.

A carga horária diária será de 
sete horas de trabalho, com uma 
hora de almoço. Os empregados 
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OPORTUNIDADE

A Secretaria estadual de 
Administração Penitenciária 
(Seap), realizará, a partir desta 
segunda-feira, 26 de agosto, 
o curso de "Inteligência Pe-
nitenciária", com 80 vagas 
destinadas para servidores 
do sistema de todo o país. O 
objetivo é apoiar as unidades 
da federação na área de espe-
cialização prisional. Por conta 
da alta procura pelo curso, a 
secretaria vai fazer uma nova 
edição, prevista para começar 
no dia 30 de setembro.

Os interessados em par-
ticipar da próxima edição da 
capacitação devem entrar 
em contato pelo e-mail d8.
sispen@admpenitenciaria.rj.
gov.br ou pelo telefone 2334-
6233. As inscrições deverão 
ser realizadas entre os dias 9 e 
13 de setembro.

Seap promove curso de 
inteligência penitenciária 
para servidores

terão direito a uma folga sema-
nal. Além da remuneração, será 
concedido vale-transporte. Em 
caso de bom desempenho, 
os funcionários temporários 
poderão ser convocados no-
vamente, para a campanha de 
Natal, ou ser efetivados.

pelo TRF-2, responsável pe-
los dois estados.

Os tribunais também abrem 
contas correntes em agências 
do Banco do Brasil ou da Cai-
xa Econômica Federal para 
que os beneficiados possam 
receber o dinheiro. O depósito 
é feito em nome de quem ga-
nhou o processo judicial con-
tra a Previdência Social. No 
caso de falecimento do benefi-
ciário, os herdeiros têm direito 
a receber o dinheiro.

Consulta
Para saber se tem direito a re-

ceber esses atrasados basta aces-
sar a página do TRF-2 para saber 
se foi contemplado com a bolada.

Os aposentados ou pen-
sionistas do INSS podem 
verificar quando e quanto 
terão de atrasados pela in-
ternet. A consulta é ser feita 
na página www.trf2.jus.br.

Nela, precisam ir ao 
menu à esquerda da tela e 
procurar o campo Precató-
rios/RPV, e clicar em "Con-
sultas", depois em Pesqui-
sa ao Público.



oão de Deus 
deixou o pre-
sídio nesta 
s e x t a - f e i r a ,  
para fazer um 
exame em 
um hospital 
de Aparecida 

de Goiânia. Ele é acusado de 
vários abusos sexuais durante 
atendimento religiosos. Se-
gundo a defesa, o procedimen-
to foi feito após o réu reclamar 
de tonturas devido a quedas 
dentro da cadeia.

“Foi solicitada a tomografia 
por conta da última queda que 
ele sofreu agora no início desse 
mês e bateu a cabeça. Depois 
disso ele começou a sentir mui-
tas tonturas, fraquezas, então o 
médico decidiu pedir para saber 
se foi algo vinculado à cabeça 
pela queda ou se pela própria 

J
deterioração do estado de saúde 
dele”, disse o advogado Anderson 
Van Gualberto de Mendonça.

O preso chegou escoltado ao 
Hospital São Silvestre às 9h25 
para fazer uma tomografia com-
putadorizada. Ele fez o exame e 
deixou a unidade cerca de 20 mi-
nutos depois.

A Diretoria-Geral de Admi-
nistração Penitenciária (DGAP) 
informou que ainda aguarda a 
notificação da defesa do João de 
Deus sobre as reclamações que 
ele apresenta para que possa ter 
conhecimento formal e tomar as 
providências cabíveis.

 Em julho, a Justiça determi-
nou que o preso pudesse receber 
visitas médicas dentro do presí-
dio. A DGAP disse que está obe-
decendo a decisão judicial e que 
o acompanhamento é feito com 
agendamento junto à instituição. João de deus deixou a prisão para fazer exames

 A Igreja Messiânica do 
Brasil promove neste sába-
do, 24 de agosto,  o evento 
‘Rio de Luz’, que realizado 
no Solo Sagrado do Brasil, 
em Guarapiara (SP).

Alguns membros da Mes-
siânica do Brasil no Rio de 
Janeiro estarão presentes 
no evento para pedir um 
melhores dias no Estado, 
que vem atravessando por 
crise em diversos setores 
como segurança e desem-
prego. Será um momento 
que todas as pessoas de 
diversos credos religio-
sos, terão a oportunidade 
de realizar orações juntas 
com a mesma finalidade De 
acordo com o Reverendo 
Marcos Rocha, responsável 
pela área do Rio de Janeiro, 

será uma grande oportuni-
dade para mudar o nível es-
piritual dos participantes e 
a harmonização com Deus.

O Ecumenismo é o pro-
cesso de busca unitário. O 
termo ecumênico significa 
mundo habitado. O princi-
pal propósito do movimen-
to ecumênico é a busca da 
unidade entre as religiões 
além de defender a plura-
lidade da verdade, ou seja, 
que não existe uma verdade 
absoluta, mas sim verdades 
diferentes para cada pes-
soa. O Evento Rio de Luz 
acredita que seja possível o 
relacionamento de pessoas 
com crenças e ideologias di-
ferentes. A ideia de conver-
ter alguém às suas próprias 
convicções é politicamente 

 Igreja Messiânica do Brasil promove evento ecumênico Derramamento de agrotóxico considerado 
perigoso interdita pista da DutraFoto: Divulgação

Igreja  Messiânica promoverá o encontro em São Paulo

incorreto. A chave está na 
valorização da negociação e 
da cooperação em lugar de 
se tentar provar que se está 
certo ou errado. Trânsito ficou interditado no trecho

 Foto:  Reprodução
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 João de Deus deixa a cadeia 
para fazer exame médico

Foto: Reuters

 Uma pista da via Dutra, na 
altura de Nova Iguaçu, na Baixa-
da Fluminense, foi interditada 
na tarde desta sexta-feira, 23 de 
agosto. A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) informa que houve 
derramamento de carga de agro-
tóxico e, na ocorrência, caracteri-
za o produto como "perigoso".

Ainda de acordo com a cor-

poração, o Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea) já está no local.

A interdição ocorreu na pista 
lateral por volta de 12h50. Por 
volta de 16h30, havia reflexos 
do acidente na Linha Vermelha, 
com retenção na altura de Vigá-
rio Geral, e também na Avenida 
Brasil, no Trevo das Margaridas, 
em Irajá.

Tomografia

POLÍCIA FEDERAL

    Lava Jato 
investiga crimes 
que causaram 
prejuízos de R$ 
6 bilhões

A 64ª fase da Operação Lava 
Jato, denominada Pentiti, foi defla-
grada nas primeiras horas da ma-
nhã de sexta-feira (23)  pela Polícia 
Federal (PF) para investigar crimes 
relacionados a recursos contabiliza-
dos em planilha denominada Pro-
grama Especial Italiano, gerida por 
uma grande empreiteira nacional.

Os crimes investigados são de la-

vagem de capitais, organização crimi-
nosa e corrupção ativa e passiva. As 
ações criminosas podem ter lesado 
os cofres públicos em pelo menos 
US$ 1,5 bilhão, equivalente, hoje, a 
aproximadamente R$ 6 bilhões.

Segundo a PF, também é objeto 
das investigações esclarecer a exis-
tência de corrupção envolvendo ins-
tituição financeira nacional e estatal 

petrolífera na exploração do pré-sal 
e em projeto de desinvestimento de 
ativos no Continente Africano.

Cerca de 80 policiais federais cum-
prem 12 mandados de busca e apre-
ensão em endereços nas cidades de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. As me-
didas cautelares foram autorizadas 
pela 13ª Vara Federal de Curitiba.

“A investigação é complexa e 

trata de fatos abordados em dife-
rentes inquéritos policiais, tendo 
sido impulsionada por acordo de 
colaboração premiada celebrado 
entre a PF e um ex-ministro de Es-
tado investigado. Além da identifi-
cação de beneficiários da planilha 
Programa Especial Italiano e do 
modus operandi de entregas de va-
lores ilícitos a autoridades”, diz PF.
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zaga e na dividida, Gerson dei-
xou o atacante com gol aberto 
para balançar as redes. Ainda na 
partida, acertou um chute preci-
so no canto de Lomba para dar 
números finais ao confronto.

A atuação de gala foi tão fes-
tejada pelo Flamengo que até 
a Fifa elogiou Bruno Henrique. 
Em seu perfil oficial, a entidade 
justificou o porquê da convoca-
ção feita por Tite, destacando 
que o atacante percorreu 38 
km/h na partida, superando, por 
exemplo, Gareth Bale, do Real 
Madrid, que alcança 36,9 km/h 
por jogo e foi eleito como o mais 
veloz dos últimos tempos.

O atacante Rubro-Negro 
possui marcas impressionan-
tes. Tem apenas oito meses de 
clube e já igualou, por exem-

Bruno Henrique têm características que treinadores de inúmeras equipes do Brasil e do mundo gostariam de contar

Para se afastar da zona de 
rebaixamento do Brasileirão o 
Vasco deve ter novidades con-
tra o São Paulo no próximo do-
mingo, às 16h, em São Januário. 
O atacante Rossi deve ser um 
dos relacionados por Luxem-
burgo para o confronto. O joga-
dor se recuperou de uma apen-
dicite e treinou normalmente 
essa semana. Ele deve formar 
trio ofensivo com Talles Magno 
e Marrony e o Cruz-Maltino ga-

Vasco aposta na velocidade 
para voltar a vencer 

nha em fôlego para marcar gols.
Rossi não atuava pelo Vasco 

desde 13 de julho, na derrota para 
o Grêmio por 2 a 1. Na ocasião ele 
levou o terceiro amarelo e cum-
priu suspensão na vitória do Cru-
z-Maltino sobre o Fluminense e 
logo depois teve que fazer uma 
cirurgia para retirar o apêndice. 
Quase 30 dias após se recuperar 
totalmente, o veloz atacante pode 
dar mais profundidade ao time na 
construção das jogadas ofensivas.

Foto: Picasa

Rossi é uma das apostas de Luxemburgo para a vitória do Vasco

Aliás, balançar as redes tem 
sido um desafio em tanto para o 
Vasco no Brasileirão. Carente de 
um centroavante, o Cruz-Mal-
tino marcou apenas 14 vezes 
na competição, sendo um dos 
cinco piores ataques da com-
petição. A artilharia da equipe 
no campeonato é dividida en-
tre Yago Pikachu, Bruno César, 
Leandro Castán e Maxi López, 
que já deixou o clube. Todos 
com dois gols. Logo abaixo vem 
Andrey, Ricardo, Marcos Junior, 
Danilo Barcelos, Marrony e Tia-
go Reis, com um gol.

Para encarar o São Paulo que 

vem embalado com cinco vitórias 
seguidas, Vanderlei Luxemburgo 
deve mandar a campo: Fernando 
Miguel; Yago Pikachu (Cáceres), 

Oswaldo Henríquez, Leandro 
Castán e Henrique; Richard, Mar-
cos Junior e Rául; Talles Magno, 
Rossi (Pikachu) e Marrony.

Temporada ainda não acabou

Bruno Henrique têm carac-
terísticas que treinadores de 
inúmeras equipes do Brasil e 
do mundo gostariam de con-
tar. Pelas pontas, é rápido o su-
ficiente para levar perigo e aju-
dar na recomposição. É alto o 
bastante para jogar como cen-
tro avante e ajudar nas bolas 

aéreas defensivas. Chuta bem de 
média e longa distância. E já que 
a fase é boa, a sorte vira uma alia-
da. Geralmente ganha as dívidas 
dos defensores e fica em condi-
ções de finalizar. Foi assim que o 
atacante abriu o placar na vitória 
do Rubro-Negro carioca sobre o 
Internacional por 2 a 0 pela Li-
bertadores. Bruno iniciou a jo-
gada, que terminou com bote da 

E
streia com dois gols, carrasco dos rivais 
nos clássicos, campeão do Cariocão e 
artilheiro da competição, destaque indi-
vidual do Brasileirão e da Libertadores, 
convocado para a seleção brasileira e 
reconhecido pela Fifa após excelentes 
apresentações. Bruno Henrique deslan-
cha como um dos melhores jogadores da 
temporada brasileira. Autor de 18 gols em 
37 partidas pelo Flamengo, o veloz e efi-
ciente atacante vai mostrando evolução 
jogo após jogo e se firmando cada vez 
mais no cenário do futebol nacional. 

Fotos: Divulgação

Bruno Henrique tem bom rendimento nos jogos

Bruno Henrique alcança 
os melhores números 
na carreira

plo, o número de gols marca-
dos pelo Santos em 2017. Na 
ocasião, Bruno Henrique jogou 
53 partidas e balançou as redes 
18 vezes, uma média de 0,33 
por jogo. Atualmente, o jogador 

conta com um desempenho re-
gular de 0,48 gol por confronto 
e já distribuiu 11 assistências 
no ano. É o vice-artilheiro do 
Flamengo no ano, perdendo só 
para Gabriel Barbosa.

Para chegar até a seleção brasi-
leira, Bruno Henrique passou por 
um grande susto no ano passado. 
O jogador sofreu uma lesão no olho 
quando atuava pelo Santos em 2018 
e teve um ano apagado. O problema 
era considerado grave e até “óculos 
improvisado” o jogador precisou 
utilizar. Isso atrapalhou seu desem-
penho e o atacante que não fez uma 
temporada brilhante, mas chamou 
a atenção do Flamengo. O Rubro-
-Negro pagou R$ 23 milhões para ter 

Bruno. Um investimento bem feito.
Vice-líder do Campeonato Brasi-

leiro, o Flamengo volta a campo no 
próximo domingo (25), quando en-
frenta o Ceará, às 19h, no Castelão, 
em partida válida pela 16ª rodada do

Brasileirão. Pela sequência de 
jogos, a comissão do Flamengo es-
tuda poupar Bruno Henrique para 
que ele possa brilhar mais uma 
vez na próxima quarta-feira, na 
partida de volta da Libertadores 
contra o Internacional. 

Lesão no olho quase apagou o brilho de Bruno 


