
Após recorrentes reclama-
ções de usuários de ônibus 
da cidade do Rio, sobre a 
falta de troco dos motoris-
tas, o Ministério Público 
(MP-RJ) conseguiu que os 
quatro consórcios respon-
sáveis pela gestão da rede 
rodoviária municipal assi-
nassem um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC), se 
comprometendo a arredon-
dar o valor da passagem, hoje 
de R$ 4,05, para baixo quando 
não houver troco.
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 A ação é parte da Operação Segredo de Midas, def-
lagrada como  desdobramento da Lava Jato no Rio. 
O pedido de prisão foi expedido pelo juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal. Condenado a 30 anos por 
corrupção ativa e lavagem de dinheiro, o empresário 
foi preso em janeiro de 2017. Três meses depois, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que Eike 
cumprisse a pena em casa.

Operação na Cidade 
de Deus para prender 
Carlinhos Cocaína
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 Preso novamente, 
Eike Batista "fará 
companhia a" 
Cabral em Bangu 8 

Fo
to

: A
gê

nc
ia

 B
ra

sil
 



POLÍTICA

IN
FO POLÍTICA

Sexta-Feira 09 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: Alan Teixeira/BTG Pactual Divulgação

'Teremos de fazer esforço para incluir 
Estados' na reforma da Previdência, 
diz secretário do Tesouro

Emenda

secretário do 
Tesouro Nacio-
nal, Mansueto 
Almeida, disse 
nesta quinta-
-feira (8) que 
será preciso 
um esforço 
para incluir Es-

tados e municípios na reforma da 
Previdência durante a tramitação 
da proposta no Senado.

A aprovação da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que trata da reforma foi con-
cluída em segundo turno pelos 
deputados nesta semana. Nesta 
quinta, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) entre-
gou o texto da reforma da Pre-
vidência ao presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“Mais ou menos 70% dos fun-
cionários públicos nos estados 
estão em regimes especiais, e a 
média de aposentadoria é de 49 
anos. Não faz sentido”, afirmou 
Mansueto. “Teremos de fazer um 
esforço para incluir os Estados.”

Em 2019, o déficit da Previdên-
cia dos estados deve chegar a R$ 

144,6 bilhões. Em quatro anos, o 
rombo dos governos estaduais 
avançou 137%.

Ajuste longo
Embora tenha apontado a 

importância da aprovação da re-
forma da Previdência, Mansueto 
reconheceu que o acerto fiscal 
ainda é longo. Segundo ele, o país 
precisa de um ajuste total de R$ 
300 bilhões.

A expectativa dele é que o 
país possa alcançar um supe-
rávit primário (economia feita 
para pagar os juros da dívida) 
de 2% do PIB - número capaz de 
estabilizar o aumento da dívida 
pública - em 2024.

“Aprovamos uma reforma 
da Previdência com poten-
cial de economia de mais de 
R$ 900 bilhões nos próxi-
mos 10 anos”, afirmou o se-
cretário do Tesouro. “Estou 
otimista. O país precisa de 
um ajuste de R$ 300 bilhões, 
mas ele é possível.”

Neste ano, o governo central 
tem uma meta de déficit primá-
rio de R$ 139 bilhões.

O

O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, em evento nesta quinta-feira

A Comissão Mista de Or-
çamento (CMO) do Congres-
so Nacional aprovou nesta 
quarta-feira (7), com atraso, 
o projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2020. 
Entre os pontos aprovados 
pelos integrantes do colegia-
do estão o reajuste do salário 
mínimo, a partir do ano que 
vem, para R$ 1.040 e a reserva 

de R$ 3,7 bilhões para o fundo 
eleitoral das eleições munici-
pais de 2020.

Para ter validade, o texto 
da LDO ainda tem de ser sub-
metido à votação em uma ses-
são conjunta da Câmara e do 
Senado. Se for aprovado, será 
encaminhado ao Palácio do 
Planalto para sanção ou veto 
do presidente Jair Bolsona-

Comissão do Congresso aprova 
LDO com salário mínimo de R$ 
1.040 e até R$ 3,7 bi para eleições

ro. Ainda não há previsão de 
quando a proposta será anali-
sada em plenário.

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias estabelece as metas 
e as prioridades para o exercí-
cio financeiro do ano seguinte, 
além de orientar a elaboração 
do Orçamento da União.

Com base na LDO aprova-
da pelo Congresso Nacional, a 
Secretaria de Orçamento Fe-
deral elabora a proposta orça-
mentária do ano posterior, em 
conjunto com os ministérios, o 

Legislativo e o Judiciário.
Por determinação consti-

tucional, o governo federal 
é obrigado a encaminhar ao 
Congresso Nacional, até 31 de 
agosto de cada ano, o projeto 
de lei do Orçamento da União.

A LDO de 2020 deveria ter 
sido aprovada antes do reces-
so de julho, conforme prevê a 
Constituição. Porém, como os 
congressistas ainda não ha-
viam apreciado o texto, acaba-
ram saindo de férias informais, 
o chamado "recesso branco".

Após duas semanas de folga, 
deputados e senadores retor-
naram aos trabalhos no parla-
mento na última terça-feira (6).

Salário mínimo de R$ 1.040
O relator da LDO na Comis-

são Mista de Orçamento, depu-
tado Cacá Leão (PP-BA), man-
teve a previsão do governo 
de que o salário mínimo seja 
reajustado, a partir de janeiro 
do ano que vem, em 4,2%, pas-
sando dos atuais R$ 998 para 
R$ 1.040. O valor será pago nos 
contracheques de fevereiro.
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vandalismo e 
os calotes no 
BRT fizeram 
a prefeitura 
projetar para 
o Transbrasil 
estações bem 
d i f e r e n t e s 
das existen-

tes nos corredores já implanta-
dos. No lugar dos vidros, estarão 
resistentes chapas de aço. As por-
tas automáticas, facilmente for-
çadas por passageiros que não 
pagam a passagem, darão lugar 
a portas mais fortes como as do 
metrô, para impedir a entrada 
irregular. Serão 18 estações, 
ligando Deodoro ao Terminal 
Américo Fontenelle, na Cen-
tral, que devem receber 500 
mil pessoas por dia a partir do 
segundo semestre de 2020.

"O prefeito Marcelo Crivella, 
muito preocupado com a eva-
são e a depredação, solicitou 
uma proposta de estação mais 
robusta. Desenvolvemos uma 
estação 'antievasão' e mais re-
sistente, toda em aço e sem vi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBRT

O
dro, o que vai impedir e muito a 
depredação. A porta dela é igual 
à do metrô, com sensor, que o ci-
dadão não abre de jeito nenhum. 
É uma estação que vai minimizar 
muito não só a evasão como a 
depredação", explica o secretário 
municipal de Infraestrutura e Ha-
bitação, Sebastião Bruno.

Com cerca de 85% das obras 
prontas, a previsão de conclusão 
das pistas do Transbrasil entre 
Deodoro e o Centro, assim como 
a instalação das estações e das 
passarelas que darão acesso às 
paradas, é até dezembro deste 
ano. A partir de então, as pistas 
funcionarão como faixas seleti-
vas para o transporte público. No 
entanto, dois importantes ter-
minais de integração, que serão 
localizados nos trevos das Mis-
sões (no entroncamento com a 
Rodovia Washington Luiz) e das 
Margaridas (próximo à via Dutra), 
serão construídos entre janeiro 
e agosto de 2020. Só após essa 
fase, o percurso, de 23 quilôme-
tros, passará a ser utilizado pelos 
ônibus articulados do BRT.

Mais baldeações
Quando o Transbrasil estiver 

funcionando, os passageiros prove-
nientes da Baixada Fluminense e 
das zonas Norte e Oeste que fazem 
viagens diretas até o Centro terão 
que fazer baldeação para o BRT 
nos terminais Deodoro, Missões ou 
Margaridas. Outra opção de cone-
xão será o trem em Deodoro, onde 
também haverá integração com o 
Transolímpica para o Recreio. 

De acordo com o secretário, os 
passageiros da Zona Oeste desce-
rão no terminal Deodoro, onde po-
derão pegar o trem ou o BRT para 
o Centro. Quem vem da Baixada 

pela BR-040 (Washington Luiz) 
fará a integração com o Transbrasil 
no terminal Missões. Aqueles que 
seguem de outros municípios ou 
bairros para o Centro pela via Dutra 
irão até o terminal Margaridas. O 
sentido inverso seguirá a mesma 
lógica: o BRT sairá da Central até es-
ses terminais, de onde os usuários 
pegarão outro ônibus para suas ci-
dades ou bairros de destino.

 Menos três paradas
Orçado em R$ 1,3 bilhão, o pro-

jeto do Transbrasil sofreu mudan-
ças para permitir que o corredor 
fosse construído de Deodoro à 

Central com o mesmo valor, e não 
apenas até o Caju, como previsto 
inicialmente. Não estão incluídos 
no preço os terminais Margaridas 
e Missões, que custarão R$ 100 
milhões ao todo. Por causa da 
readequação, a prefeitura redu-
ziu de 21 para 18 a quantidade de 
estações (foram eliminadas três 
entre Deodoro e Irajá). No mes-
mo trecho, o pavimento será de 
asfalto em vez de concreto como 
no restante. Embora o Transoeste, 
também de asfalto, tenha falhas 
históricas, Sebastião Bruno ga-
rante que o mesmo problema não 
ocorrerá com o Transbrasil.

 Após recorrentes reclamações 
de usuários de ônibus da cidade 
do Rio, sobre a falta de troco dos 
motoristas, o Ministério Público 
(MP-RJ) conseguiu que os quatro 
consórcios responsáveis pela ges-
tão da rede rodoviária municipal 
assinassem um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), se com-
prometendo a arredondar o valor 
da passagem, hoje de R$ 4,05, para 
baixo quando não houver troco.

O acordo, assinado na terça-
-feira, é fruto de uma ação civil 
pública ajuizada em março pelo 
promotor Rodrigo Terra. A deter-
minação já constava no decreto 
municipal 7.445/88 e na Lei Mu-
nicipal 129/79, mas era descum-
prida pelas empresas. "A assina-
tura do TAC foi um passo muito 
importante", avalia o promotor. 
"Se o motorista não tiver R$ 0,05 
de troco, vai ter que dar R$ 0,10. Se 
não tiver R$ 0,10, vai ter que dar 
R$ 0,25. E por aí vai. Conforme diz 
a lei, as empresas têm obrigação 
de fornecer o troco", explica. 

Pelo acordo, as empresas terão 
o prazo máximo de 180 dias para 
divulgar a legislação sobre o assun-

Sem troco, valor da passagem de ônibus diminui no Rio de Janeiro

Estações do Transbrasil 
terão modelo contra 
calote e vandalismo

 TCE determina que governo apresente 
plano de emergência de retomada das 
obras da Linha 4 do Metrô do Rio

 O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) mandou o go-
verno apresentar um plano 
de emergência para retomar 
os trabalhos da Estação Gá-
vea da Linha 4 do Metrô, na 
Zona Sul do Rio, prometida 
para a Olímpiada de 2016. A 
determinação foi decidida 
em plenária na quarta-feira.

A construção da Estação 
Gávea está parada desde 
2015 e oferece riscos estru-
turais a prédios da região.

Em seu voto, o conse-
lheiro Rodrigo Nascimen-
to,  relator do processo, 
afirmou que a longa para-
lisação coloca "v idas em 
risco".  Ele criticou o Mi-
nistério P úblico de Con-
tas,  órgão que pertence ao 
TCE, que hav ia determina-
do que concessionária Rio 

Barra arcasse unicamente 
com a despesa.

Em 13 de julho, morado-
res da Gávea, na Zona Sul, 
chegaram a fazer um abai-
xo-assinado para pedir ao 
Ministério Público que as 
obras da estação de metrô 
no bairro fossem retoma-
das. No local onde deveria 
ter uma obra, existe um 
canteiro fantasma e, com 
o abandono, vieram as ra-
chaduras nos prédios que 
assustam moradores e es-
tudantes e funcionários 
da Pontifícia Universidade 
Católica (PUC), que ficam 
no entorno de onde deveria 
existir a estação.

A Secretaria Estadual de 
Transportes disse que ain-
da não foi notificada da de-
cisão do TCE.

to através de avisos ou placas em 
todos os coletivos que circulam pela 
cidade. Atualmente, segundo Ro-
drigo Terra, 5.700 ônibus deverão 
ganhar os avisos. "Em toda a frota 
tínhamos 8.100 veículos, mas só 
5.700 estão circulando em função 
de sucateamento e linhas que fo-
ram extintas".

Os passageiros que flagrarem 
irregularidades em viagens pode-
rão denunciar os casos à Ouvidoria 
do Ministério Público, através do 
telefone 127. As empresas que não 
cumprirem o acordo podem ser 
multadas em R$ 1 mil por dia.

Sem moedas
Procurada para explicar por que 

as empresas não cumprem a legisla-
ção, a Rio Ônibus (Sindicato das Em-
presas de Ônibus da Cidade do Rio 
de Janeiro) alega que “os consórcios 
têm empenhado esforços redobra-
dos na luta contra o grave problema 
da escassez de moedas no merca-
do”. Mas que, mesmo com todas as 
dificuldades, vem cumprindo o de-
terminado pela lei.

Em nota, o sindicato também 
informa que os rodoviários são ins-
truídos a darem troco correto con-
forme determina a legislação.

Serão 18 estações, ligando Deodoro ao Terminal Américo Fontenelle, na Central, que devem receber 500 mil pessoas por dia
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Valor da passagem de ônibus pode baixar se não houver troco
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ma boa no-
tícia para os 
amantes dos 
livros acaba 
de chegar à 
Praça Nossa 
Senhora da 
Conceição, 
em Queima-

dos, na Baixada Fluminense: os 
estandes da Feira Literária Uni-
verso Cultural (Fluc) estão de 
volta ao município até o dia 31 
de agosto. Em sua terceira visita 
à cidade, o evento acontece gra-
ças a uma parceria entre a Pre-
feitura - por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo 
- e o projeto itinerante que, com 
quase 5 anos de existência, pro-
move o acesso à leitura por meio 
de preços populares.

As tendas, que funcionam de 
segunda a sexta das 8h às 20h e 
aos sábados das 8h às 17h, ofe-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

U
recem livros a partir de R$2 e gê-
neros como filosofia, sociologia, 
história, literatura portuguesa, 
estrangeira e oriental (Mangás e 
HQ’s), livros religiosos, literatura 
infantil, romances e best sellers. 
Um dos organizadores da inicia-
tiva, Thiago Fernandes, afirma 
que 10 mil exemplares estão 
disponíveis para a escolha dos 
queimadenses. “Nossa intenção 
é visitar cidades que têm poten-
cial cultural a ser explorado. Fa-
zemos sempre a reposição dos li-
vros vendidos para proporcionar 
maior variedade aos consumido-
res”, declarou.

Apaixonada pela trilogia 
"Para todos os garotos que já 
amei", da escritora norte-ameri-
cana Jenny Han, a jovem Aman-
da Ferreiro correu para garantir 
novos volumes. “Eu amo ler e 
acredito que a leitura traz mui-
to conhecimento. Então, estou 

aproveitando os dias de férias 
da faculdade para apreciar no-
vos livros. Hoje escolhi levar 
para a casa a coleção completa 
e já estou ansiosa para começar 
a ler”, afirmou a estudante de 
Recursos Humanos.

Espaço para autores locais
De acordo com o Secretá-

rio da Pasta, Marcelo Lessa, 

autores queimadenses são 
muito bem-vindos para ex-
por suas obras durante a fei-
ra. “As inscrições estão aber-
tas para todos que quiserem 
expor seus trabalhos aqui. 
Agradeço muito ao Prefeito 
Carlos Vilela por sempre nos 
dar autonomia para execu-
ção de projetos como este, 
que valoriza a cultura como 

forma de ferramenta social”, 
declarou o gestor.

Os interessados em mostrar 
suas criações literárias na Feira 
devem comparecer à SEMUC-
TUR (Rua Macaé, 430, São Ro-
que, Queimados - 2665-1541) 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, com RG, comprovan-
te de residência e três exem-
plares do seu livro. 

 O número de mulheres ví-
timas de violência doméstica 
atendidas pelo Centro Especiali-
zado de Atendimento à Mulher 
(CEAM), vinculado à Coordena-
doria de Políticas para Mulheres 
da Prefeitura de Nova Iguaçu 
vem crescendo nos últimos dois 
anos. Entre janeiro e junho des-
te ano, o CEAM contabilizou 621 
mulheres atendidas pela primei-
ra vez na unidade, número 430% 
superior ao total de atendimen-
tos realizados em todo o ano de 
2017, que foi de 117. Na compa-
ração ao primeiro semestre de 
2018, o crescimento foi de 41,7% 
– de janeiro a junho do ano pas-
sado 436 mulheres procuraram 
o CEAM pela primeira vez para 
relatar casos de violência.

De acordo com Miriam Maga-
li, da Coordenadoria de Políticas 
para Mulheres, o crescimento 
do número de atendimentos é 
consequência do fato das mu-
lheres se sentirem acolhidas. 
“Fazemos o acolhimento dessas 
mulheres e escutamos os pro-

Cresce acolhimento a mulheres vítimas 
de violência doméstica em Nova Iguaçu

Com preços populares, 
Feira Literária está de volta 
ao Centro de Queimados 

blemas. Algumas sofrem todos 
os tipos de agressão. É feito uma 
espécie de triagem e uma classifi-
cação de risco para saber a situa-
ção dela, se ela corre algum risco 
que envolva sua vida. Muitas 
chegam fragilizadas e necessitam 
logo de uma Medida Protetiva e 
até de um abrigamento. A decisão 
da vítima é sempre respeitada”, 
explica Miriam. Segundo ela, os 
maiores tipos de violência relata-
dos pelas mulheres atendidas são 
a psicológica, seguida pela moral, 
física, patrimonial e sexual.

“Aqui me sinto protegida, as-
segurada, abraçada e orientada. 
Renovo minha força e fé para en-
frentar o problema. Meu ex-mari-
do sempre se mostrou agressivo. 
Tinha vergonha de contar para 
minha família e aguentei essa 
situação por vários anos”, relata 
J, de 37 anos, que buscou apoio 
jurídico, psicológico e moral no 
CEAM. Seu caso foi encaminha-
do ao Conselho Tutelar e à dele-
gacia de polícia, onde foi feito um 
registro de maus tratos ao filho 

do casal, já que o ex-marido foi 
acusado de deixar o garoto sem 
comer e trancado no quarto. O 
CEAM ajudou a mulher a con-
quistar a guarda definitiva do me-
nino e com o pedido de pensão 
alimentícia. O adolescente de 14 
anos está passando por acompa-
nhamento psicológico e a mulher 
participa de grupo de reflexão. A 
vítima está sob Medida Protetiva, 
ou seja, o agressor não pode se 
aproximar dela por 300 metros.

A Medida Protetiva é um me-
canismo criado pela Lei Maria 
da Penha, que está completando 
esta semana 13 anos de sua apro-
vação pelo Congresso Nacional e 
sanção pelo ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. A medida 
visa coibir e prevenir a violên-
cia doméstica e familiar contra a 
mulher, ordenando ao agressor 
cumprir certas condutas, como a 
proibição de se aproximar da víti-
ma e a obrigação de manter uma 
distância delimitada do espaço 
de convivência dela. “Foram 16 
anos de casamento, 15 deles sen-

As tendas, que funcionam de segunda a sexta das 8h às 20h e aos sábados das 8h às 17h, oferecem livros a partir de R$2
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A Medida Protetiva é um mecanismo criado pela Lei Maria da Penha

  Foto: Divulgação
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do humilhada, xingada e agredi-
da com empurrões, socos, enfor-
camentos e chutes. Ainda tenho 
medo do meu ex-marido, tinha 
crise de choro, mas agora apren-
di a lutar pela minha vida e pelos 
meus direitos”, afirma J.

A mulher, ao chegar ao CEAM, 
é atendida por uma acolhedora 
que faz o primeiro atendimento. 
Logo em seguida ela é direciona-
da à técnica de plantão, que defi-
ne qual atendimento será neces-
sário, que pode ser psicológico, 
social, jurídico, psi9copedagógi-
co e psicologia infantil (caso ela 
tenha filhos). Quinzenalmente, 
essas mulheres se reúnem para 

participar do grupo de reflexão 
e semanalmente, todas às quar-
tas-feiras, é realizado uma ofici-
na de artesanato.

O CEAM funciona na Coor-
denadoria de Políticas para Mu-
lheres de Nova Iguaçu, que fica 
na Rua Terezinha Pinto, 297, 
Centro. Lá são oferecidos os se-
guintes serviços: atendimento 
com psicóloga, assistente social 
e advogada, acompanhamento 
das dificuldades de aprendiza-
gem dos filhos das mulheres em 
situação de violência, além de 
atendimento psicológico e psi-
copedagógico e encontros quin-
zenais em grupos.
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Polícia Federal 
(PF) prendeu 
novamente, 
na  manhã des-
ta quinta-feira,  
o empresário 
Eike Batista. É 
a segunda vez 
que o dono da 

EBX vai para a cadeia.
Ele estava detido na sede da 

PF e será levado, ao longo desta 
quinta, para o presídio de Bangu 
8, na Zona Oeste do Rio, o mes-
mo onde está o ex-governador 
Sérgio Cabral (MDB).

Eike estava em casa, no Jardim 
Botânico, na Zona Sul do Rio de Ja-
neiro, onde há cerca de dois anos e 
meio cumpria prisão domiciliar. O 
empresário chegou à sede da PF, 
na Praça Mauá, às 10h25.

Batizada de Segredo de Mi-
das, a operação desta quinta le-
vou em conta delações de seis 
pessoas. Uma delas é o banquei-
ro Eduardo Plass, que já foi preso 
pela Lava Jato.

Informações privilegiadas 
alimentavam a propina

Segundo as investigações, 
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A
Eike e seu sócio, Luiz Arthur An-
drade Correia, o Zartha, diretor de 
investimentos da EBX, recebiam 
informações privilegiadas e inves-
tiam no mercado financeiro sem 
que seus nomes aparecessem.

Os ganhos desses investimen-
tos, feitos por meio da empresa 
“The Adviser Investiments”, se-
gundo o colaborador Eduardo 
Plass, eram revertidos em pro-
pinas para o então governador 
Sérgio Cabral.

Os investigadores calculam US$ 
16,5 milhões em propina (R$ 65 
milhões) para que o então gover-
nador favorecesse os "interesses 
privados das empresas do Grupo X 
no Estado do Rio de Janeiro".

A defesa de Eike Batista infor-
mou, em nota, que apresentará 
recurso. O advogado Fernando 
Martins explicou que a prisão tem-
porária foi decretada com o fun-
damento de que fosse ouvido em 
sede policial sobre fatos suposta-
mente ocorridos em 2013.

Condenado a 30 anos
 Eike Batista já chegou a ser o 

homem mais rico do Brasil. Entre 
2010 e 2012, período em que che-

gou a ser listado como o 8º mais 
rico do mundo, Eike acumulou 
fortuna que variou entre US$ 27 
bilhões e US$ 34,5 bilhões.

O empresário foi preso pela 
primeira vez no final de janeiro 
de 2017 logo após desembarcar 
no Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, no Rio de Janeiro, vindo de 
Nova York (EUA).

Cerca de três meses depois, no 
final de abril de 2017, após decisão 
do ministro do Supremo Tribunal 
Federal Gilmar Mendes, ele dei-
xou o Complexo Penitenciário de 
Gericinó, em Bangu, para cumprir 
prisão domiciliar.

A primeira condenação saiu 
em julho do ano passado. O juiz 

Marcelo Bretas sentenciou Eike a 
30 anos de prisão por corrupção 
ativa e lavagem de dinheiro.

O empresário foi réu no mes-
mo processo em que o ex-gover-
nador do Rio de Janeiro Sérgio 
Cabral foi condenado a 22 anos e 
8 meses de prisão.

Dois doleiros haviam afirmado 
que o empresário pagou US$ 16,5 
milhões (ou cerca de R$ 65,74 mi-
lhões, na conversão atualizada) a 
Cabral em propina. O pagamento 
teria sido feito em troca de contra-
tos com o governo estadual.

Bens bloqueados 
Além de preso temporaria-

mente pela operação Segredo 

de Midas, desdobramento da 
Lava Jato no Rio, Eike Batista 
também teve R$ 1,6 bilhão blo-
queados pelo juiz Marcelo Bre-
tas, da 7ª Vara Federal Criminal 
do Rio. O valor envolve bens 
dos filhos Thor e Olin Batista. 
Os pedidos de prisão e bloqueio 
do valor foi pedido pelo Minis-
tério Público Federal (MPF), 
com base na investigação que 
apurou os crimes de manipula-
ção de mercado e utilização de 
informação privilegiada.

O valor sequestrado judicial-
mente de Eike, Thor e Olin Batista 
se referem a R$ 800 milhões por 
danos morais e R$ 800 milhões 
por danos materiais. 

 A Polícia Civil deflagrou 
nesta quinta-feira, a Operação 
Pró-Labore, com o objetivo de 
desarticular a quadrilha que 
atua com tráfico de drogas na 
Cidade de Deus, em Jacarepa-
guá, Zona Oeste do Rio.

Foram mais de sete meses 
de investigação da polícia. Os 
agentes foram até a comuni-
dade para  cumprir sete man-
dados de prisão, 29 de busca e 
apreensão, e seis de sequestro 
de bens. O bando fazia lava-
gem de dinheiro através do 
tráfico de drogas. A quadrilha 
é comandada por Carlos Hen-
rique dos Santos, o ‘Carlinhos 
Cocaína’. Segundo as investi-
gações, os criminosos faziam 
um “branqueamento” do di-
nheiro do tráfico da Cidade de 
Deus, contando com uma so-
fisticada cadeia financeira por 
meio da aquisição de proprie-
dades imobiliárias que eram 
intermediadas por laranjas, 
imobiliárias, laranjas, opera-
dores e advogados.

 Operação na Cidade de Deus para prender 
Carlinhos Cocaína, chefe do tráfico na região

Eike Batista é preso pela 
segunda vez

 Polícia prende miliciano considerado 
'maior homicida de Belford Roxo'

 Junior Galdino Vieira, conhe-
cido como Pará, foi manhã dessa 
quarta-feira. Apontado como 
chefe da milícia que atua nos 
bairros de Nova Aurora, Babi, e 
regiões de Belford Roxo, ele é sus-
peito de envolvimento em dez 
homicídios investigados pela De-
legacia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) nos últimos 
meses. Segundo a especializada, 
Pará teria participação em casos 
de desaparecimento.

“Atualmente, ele é o maior 
homicida de Belford Roxo. Ima-

ginamos que só esse ano tenha 
praticado uns dez homicídios. 
Já foi indiciado em três e esta-
mos reunindo informações para 
indiciar em vários outros”, afir-
mou Moisés Santana, delegado 
da DHBF.

Pará foi preso em uma loja de 
telefonia no bairro Nova Auro-
ra. Ele estava armado com uma 
pistola calibre 380, munições e 
dois carregadores. Por apresen-
tar risco, ele seguirá preso no 
decorrer dos processos em que 
responde.

O grupo conseguiu uma 
aquisição de pelo menos 29 
imóveis, sendo sete deles pro-
priedades imobiliárias formais 
por de pessoas interpostas, ou 
‘laranjas’, como são conhecidos 
quem faz esse tipo de atividade. 
Os imóveis que não eram legali-
zados foram avaliados num va-
lor total de R$ 5 milhões. Além 
disso, a polícia ainda constatou 
gastos de mais de R$ 500 mil 
em espécie.  Além dos manda-
dos de prisão, a operação tam-
bém confiscou os bens adquiri-
dos pelo tráfico de drogas nesse 
esquema. Tudo será revertido 
para combater o crime.

A operação realizada pelos 
agentes do 32ºDP (Taquara), 
capitaneada por Maurício Men-
donça de Carvalho, contou 
com o apoio de três veículos 
blindados e equipes da Core e 
outras delegacias.

Regalias
Todo o dinheiro adquiri-

do com a prática criminosa 

da quadrilha dava uma vida 
de regalias para a família do 
traficante Carlinhos Cocaí-
na. Mansões, viagens ao ex-
terior, ostentação em festas 
e um património de mais de 
R$ 6 milhões, foi o que os 
contadores do tráfico conse-
guiram em todo esse tempo 
que atuam nesse esquema.

Adriana Ferreira, esposa do 
traficante, mora numa casa de 
luxo em Jacarepaguá, avaliada 
em R$ 2 milhões. Ela, que era 
um dos alvos da operação, foi 
presa no imóvel.

Carlinhos Cocaína
Foragido da justiça há mais 

de quatro anos, Carlinhos Co-
caína é condenado por tráfico 
de drogas, associação ao trá-
fico e posse de armas. A po-
lícia esteve numa localidade 
conhecida como ‘Apartamen-
tos’ para prendê-lo. Houve 
confronto e o traficante não 
foi capturado. Três suspeitos 
foram mortos na ação.

Eike estava em casa, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde há cerca de dois anos e meio cumpria prisão 

Foto: Gilvan de Souza / Agencia O Dia

 

Junior Galdino Vieira, conhecido como Pará, foi manhã dessa quarta-feira

 Foto: Reprodução



á anos os cien-
tistas procu-
ram explicar 
as causas das 
manifesta-
ções gastroin-
testinais em 
pessoas com 
autismo.

Uma nova pesquisa, publi-
cada na revista científica Au-
tism Research, mostrou que 
a conexão entre o cérebro e o 
intestino é mais importante do 
que se imaginava.

Os pesquisadores descobri-
ram que as mesmas mutações 
genéticas - encontradas tanto 
no cérebro quanto no intestino 
- podem ser a causa das com-
plicações gastrointestinais, na 
população com TEA.

 A descoberta confirma a 
ligação do sistema nervoso 
com o intestino, abrindo uma 
nova direção para a busca de 
tratamentos mais efetivos.

Segundo a neuropediatra 
Dra. Andrea Weinmann, o Sis-
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H
tema Nervoso Central (SNC) con-
trola quase todas as funções do 
corpo humano, menos a digestão 
que é realizada pelo Sistema Ner-
voso Entérico (SNE).

 “Os neurônicos do SNE, cer-
ca de 500 milhões, atuam no 
estômago produzindo ácidos 
durante a mastigação, contro-
lam os processos digestivos e 
fazem com que os músculos in-
testinais funcionem. A maioria 
dos neurônios do SNE está loca-
lizada nas paredes intestinais. 
São eles que coordenam todos 
os movimentos do órgão até a 
evacuação, momento em que 
o cérebro retoma o comando”, 
explica Dra. Andrea.

 Os pesquisadores analisaram 
uma mutação genética especí-
fica, chamada de R451C e des-
cobriram que ela afeta a função 
do intestino delgado e do cólon, 
altera a quantidade de células 
neuronais no intestino delgado, 
assim como leva ao desequilí-
brio da microbiota intestinal.

 Enquanto essa mutação 

nas células do cérebro é res-
ponsável pelas manifesta-
ções comportamentais e da 
comunicação do autismo, no 
intestino leva aos sintomas 
gastrointestinais, altamente 
prevalente nas crianças com 
esse diagnóstico.   

 Outra descoberta importan-
te foi que essa mesma mutação 
aumenta a sensibilidade à mo-
dulação do receptor do GABA 
(ácido gama-aminobutírico), 
um dos mais importantes neu-
rotransmissores inibitórios do 

organismo. A principal função 
do GABA é inibir ou desacele-
rar a atividade cerebral e está 
presente tanto dentro quanto 
fora do SNC, como por exem-
plo nos intestinos.

 
Dieta pode ajudar no 

controle dos sintomas? 
“Em geral, é o neuropediatra 

que acompanha a criança com 
TEA que irá encaminhá-la para 
um nutricionista, que se possível 
deve ter experiência em autismo. 
Além desse encaminhamento, é 

importante fazer exames e ava-
liar se a criança possui alguma 
alergia alimentar ou intolerância 
a certos alimentos, como a into-
lerância ao glúten à lactose”, co-
menta Dra. Andrea.

 Porém, quando for preciso 
restringir certos grupos alimenta-
res pelos motivos citados acima, 
é imprescindível o acompanha-
mento por um nutricionista em 
parceria com o neuropediatra, já 
que as crianças precisam de to-
dos os nutrientes para um bom 
desenvolvimento.  

 Da primavera ao inverno, 
seja qual for a estação do ano 
é essencial que a depilação 
esteja em dia. Mesmo com 
inúmeros novos métodos de 
depilação surgindo no merca-
do, a remoção de pelos a cera 
continua sendo autoridade no 
setor. Isso porque entre todos 
os procedimentos existentes, a 
cera é o que mais gera benefí-
cios. Mesmo após anos de exis-
tência o método está cercado 
de mitos e verdades e, para 
que os amantes de uma pele li-
sinha entendam o que está em 
volta da prática, a especialista 
no assunto e fundadora e CEO 
da rede Pello Menos, Regina 
Jordão, listou alguns:

1.    Depilar áreas do rosto 
como buço pode causar flaci-
dez?

MITO! A flacidez é causada 
pelo enfraquecimento das fibras 
de colágeno e também pela ex-

 Mitos e verdades sobre depilação com cera

Mutação genética pode explicar 
alta prevalência de problemas 
gastrointestinais no Autismo

posição excessiva ao sol, consu-
mo de álcool, cigarro e alimenta-
ção incorreta. A cera é aplicada na 
primeira camada e, portanto, não 
penetra na pele. “A flacidez pode 
acontecer somente se a pessoa 
optar por depilar essas áreas mais 
sensíveis toda semana, o que não 
é recomendado. O ideal é que se 
tenha um intervalo de 20 a 30 
dias” comenta Regina.

2.    Sem espinhas:
VERDADE! Depilação à cera 

não causa espinhas na pele. 
Pode ser que a pessoa veja al-
gumas bolinhas vermelhas na 
região depilada, e o nome disso 
é foliculite. Esse problema é cau-
sado pelo entupimento do poro 
após o procedimento. Para evitar 
a pele deve ser bem higienizada.

3.    Pessoas com alergias de-
vem evitar o procedimento?

MITO! Pessoas alérgicas à de-
pilação a cera devem se consultar 
com seu dermatologista antes 

do procedimento. Isso porque 
em muitas versões dos produtos 
podem conter aditivos químicos. 
“O ideal é buscar ceras sem mistu-
ras” reforça a CEO da rede.

4.    Aplicar desodorante após 
o procedimento faz mal?

VERDADE! “É muito im-
portante que os desodorantes 
com álcool sejam evitados 
logo após a depilação. Isso por-
que podem causar uma reação 
alérgica na pele, o que não é o 
resultado esperado por quem 
se depila. Recomendamos aos 
nossos clientes que utilizem 
desodorantes inodoros que 
têm menos química na com-
posição” afirma Regina.

5.    O procedimento pode 
romper vasos e causar varizes?

MITO! A cera é aplicada na pri-
meira camada da pele e por isso 
não atinge veias e microvasos 
que ficam localizados em uma 
área bem mais aprofundada.

 As manifestações gastrointestinais afetam cerca de 90% dos pacientes com o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

 Foto: Divulgação

 Causa flacidez? É muito dolorido? Especialista do Instituto Pello Menos esclarece dúvidas 

  Foto: Divulgação

6.    Depilação com cera quen-
te é menos dolorida?

VERDADE! A cera quente re-
laxa a pele enquanto dilata os 
poros, o que facilita a retirada do 
pelo e causa menos dor. “Para 
que haja um conforto ainda 
maior em quem está se depi-
lando é necessário ainda utilizar 
técnicas corretas e saber que 
quem está fazendo o procedi-
mento é um profissional capaci-
tado” afirma a especialista.

7.    Pode causar Manchas na pele:

VERDADE! Se a pessoa não 
seguir as recomendações do 
profissional, a pele pode ficar 
manchada após o procedimen-
to sim! Após a depilação a pele 
fica mais sensível pois perde 
parte da sua proteção natural 
durante a retirada dos pelos. Por 
este motivo, em áreas com mais 
exposição como o rosto, por 
exemplo, é necessário evitar os 
raios solares pelo menos dois 
dias depois da depilação e abu-
sar do protetor solar.
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 u s c a n d o 
r e f o r -
çar seus 
q u e s i t o s 
rumo ao 
C a r n a v a l 
2020, o 
I m p é r i o 
da Tijuca 

mudou sua equipe apos-
tando na novidade. Lucas 
Maciel, novo coreógrafo da 
comissão de frente realizará 
no próximo sábado, audição 
para novos integrantes do 
segmento.

Dia 10 de agosto, às 
16h30 a agremiação ofere-
cerá uma grande oportuni-

dade a quem tem aptidão 
para dança e se enquadra 
no perfil da escola. As va-
gas são para homem e mu-
lheres maiores de idade e 
que possuam experiência 
com dança.  

A seleção acontecerá no 
Studio de Dança Com-Pas-
sos situado na rua Emílio de 
Menezes 318, Piedade.

Em 2020 a Império da Ti-
juca levará educação para a 
Sapucaí através do enredo 
“Quimeras de um eterno 
aprendiz”, desenvolvido 
pelo carnavalesco Guilher-
me Estevão, quando busca-
rá o campeonato na Série A.

Império da Tijuca realiza audição 
para sua comissão de frente 
no próximo sábado

996266164
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 Seleção acontece dia 10 de agosto em Piedade

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

A Estação Primeira de Man-
gueira está em festa e reuni-
rá sua nação neste sábado, 
no Palácio do Samba, para 
comemorar o aniversário de 
95 anos do seu presidente 
de honra Nelson Sargento, 
com uma feijoada em edi-
ção especial,  que terá show 
da Bateria da Mangueira 
"Tem Que Respeitar Meu 
Tamborim", do intérprete 
da Verde e Rosa Marquinho 
Art Samba.
Além disso, haverá o lança-
mento da camiseta oficial do 
Enredo 2020 "A Verdade Vos 
Fará Livre".
A abertura será da Velha 
Guarda Musical da Manguei-
ra e do grupo Samba Faz 
Bem.
Os ingressos podem ser ad-
quiridos antecipadamente 
por R$ 15. Se a opção for in-
gresso, mais a feijoada, o va-
lor vai para R$ 25. 

Feijoada para comemorar os 95 anos de Nelson Sargento Dhenni Santos apresenta novo show no 
Centro Cultural dos Correios

O show “Só Vendo Pra Crer” 
foi inspirado na canção ho-
mônima de autoria de Dhen-
ni Santos e Maria Olívia, que 
acabou dando nome ao espe-
táculo. “Nós preparamos um 
roteiro musical que aborda as 
diversas manifestações musi-
cais da alegria brasileira.”, co-
menta Dhenni Santos. O show 
acontece hoje, às 19h, no Cen-
tro Cultural dos Correios.

 Assim, o repertório é com-
posto de músicas compostas 
por Dhenni Santos, que levam 
o público a experimentar as 
alegrias dos diversos ritmos 
musicais brasileiros (samba, 
bossa nova, marcha-rancho, 
frevo, baião, xote, reggae, 
etc). Algumas já foram gra-
vadas nos dois cds lançados 
por Dhenni Santos ("Pelo Ar" 
- Mills Records 2010 e "Pedra 
de Rio" - 2014 Mills Records), 
outras foram gravadas por 
outros intérpretes da música 
brasileira, enquanto outras 
ainda são inéditas em cd, mas 

já são conhecidas do pú-
blico que vai aos shows de 
Dhenni Santos. 

Serviço:
Data: 09 de agosto (sexta-
-feira)
Horário: 19h
Local: Centro Cultural dos 
Correios
Endereço: Rua Visconde de 
Itaboraí 20 – Centro - RJ
Preço: R$20 inteira
Telefone: (21) 2253-1580
Classificação Livre

 Foto: Divulgação
 Foto: Divulgação

haverá o lançamento da camiseta oficial do Enredo 2020

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

Serviço:
Feijoada Verde e Rosa
Data: 10 de agosto (sábado)
Horário: das 13h às 19h
Local: Palácio do Samba 
(Quadra da Mangueira) - Rua 
Visconde de Niterói,1072 - 

Mangueira
Informações: (21) 2567-
3419
e-mail: secretaria.man-
gueira@gmail.com
Crianças a partir de 10 anos 
pagam entrada.
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com

 Para seu desfile no próxi-
mo carnaval, além da Rainha 
de Bateria, a Unidos da Ponte 
terá uma Rainha da Escola 
que será a bela Denise Kayan. 
Caminhando para seu quar-
to ano no Maior Espetáculo 
da Terra, Denise já desfilou 
na Mangueira, foi passista da 
Mocidade Independente de 
Padre Miguel e musa da Re-
nascer de Jacarepaguá.

Mesmo já tendo sido 
musa, em 2020 Denise terá 
um destaque maior e sabe o 
tamanho da responsabilida-
de: 'Será meu primeiro ano 
como rainha de uma escola de 
samba. Mesmo ainda não sen-
do à frente da bateria, como é 
meu sonho, vou representar 
meu país no Brasil e honrar a 
comunidade de São João de 

 Você está se programando 
para conhecer o Chile? A jorna-
lista e influenciadora digital, Mili 
Anjos, passou algumas dicas de 
como aproveitar essa viagem da 
melhor forma possível.

Ela listou alguns lugares que 
não podem deixar de serem 
conhecidos durante esse tour. 
Sobre a média de valores e está-
dia nessa temporada, pode ficar 
tranquilo que tem para todos os 
bolsos.

Glaciar San Rafael
Fica dentro do Parque Nacio-

nal Laguna San Rafael. Com 760 
km² de área e a distância de 1.497 
km de Santiago.

Pucón 
Está localizada no sul do Chi-

le, cerca de 780 km da capital 
Santiago.

Capilla e Catedral de Marmol 
(capela e catedral de mármore) 
Região de Aisén.

Para chegar lá e bem difícil, 
pois a vila se localiza em um 
lugar remoto. O aeroporto mais 
perto fica em Coyhaique, há 
220 km de distância até lá. Para 
visitar a Capilla é necessário 
passar uma noite no vilarejo, 
pois o ônibus para acesso a ilha 
e muito limitado.

Cajón del Maipo
Cajón del Maipo é um passeio 

para quem gosta de conhecer lu-
gares diferentes.  É um lugar para 
se conectar com a natureza, sem 
estrutura e com um caminho 
extremamente complicado. Por 
isso, antes de decidir pelo pas-
seio, veja se esse tipo de aventura 
faz o seu gênero. As temperatu-
ras são baixíssimas.

 Uma viagem embalada por 
alguns dos hits que marcaram 
época. Assim os passageiros do 
metrô Rio, na Barra da Tijuca, se 
sentiram ao se dirigirem à pla-
taforma de embarque Os Loose 
Tanos animaram a volta para a 
casa de quem passava pela es-
tação Jardim Oceânico em uma 
ação promovida pelo Rock in 
Rio em parceria com a conces-
sionária Metrô Rio, para levar 

música de qualidade aos usuá-
rios de algumas das estações.

O que surpreendeu até os or-
ganizadores foi a multidão que 
se formou para conferir de perto 
o show de Rodrigo Pica-Pau (vo-
calista), E.J. (guitarra, solo e vio-
lão), Jonas Café (baixo) e Dola-
bella (bateria). A banda também 
é formada por Serginho (guitarra 
e violão), que não pôde estar 
presente na ocasião. Muitos fãs 

Thiago Santanna

 Saiba o que tem de melhor na temporada de inverno no Chile

 Banda carioca, conhecida pela irreverência e bom 
humor, promove apresentação na Barra da Tijuca

 Fotos: Divulgação

 Foto: Divulgação

 Unidos da Ponte terá uma Rainha 
da Escola no Carnaval 2020

 Rainha da escola, Joany Macias 
brilhará na Sossego em 2020

O Carnaval do Acadêmicos 
do Sossego em 2020 terá uma 
novidade. Além da rainha de ba-
teria, a escola terá uma rainha da 
escola no próximo desfile. Joany 
Macias brilhará na Marquês de 
Sapucaí  apresentando a Azul 
e Branca do Largo da Batalha, 
mesmo cargo que recebeu em 
M.I.L.A., primeira escola de sam-
ba de Los Angeles.

O fascínio de Joany pelo 
Samba começou quando ela 
admirava os passistas no des-
file do Sambódromo do Rio de 
Janeiro e foi ai que nasceu sua 
paixão pelo samba brasileiro. A 
beldade já desfilou como pas-
sista na Mocidade Independen-
te de Padre Miguel, Estácio de 
Sá e União da Ilha.

"Eu estou e sou muito 
apaixonada pelo samba e será 
a minha grande paixão des-
filar pela primeira vez como 
uma rainha no Acadêmicos do 
Sossego. É um sonho de meni-
na! - Revelou Joany.

A bela tem uma poderosa 
força criativa através de seus fi-

Rafael Vasconselos

 Fotos: Divulgação

gurinos exclusivos e exóticos. 
Ela teve o prazer de abrilhantar 
o palco de artistas como Ne-
guinho da Beija Flor, Jorge Ara-
gão, Diogo Nogueira, Aretha 
Franklin no Hollywood Bowl, 
Orquestra Sinfônica de LA, Sér-
gio Mendes, Bebel Gilberto, Gil-
berto Gil e Wyclef Jean.

O Acadêmicos do Sossego 
abre os desfiles do sábado de 
Carnaval da Série A com o en-
redo 'Os Tambores de Olokun".

Meriti com todas as forças."
A Unidos da Ponte será a ter-

ceira escola a desfilar na Sexta-
-Feira pela Série A na Marquês 
de Sapucaí. A agremiação levará 
o enredo “Elos da Eternidade” 
do carnavalesco Lucas Milato

Deserto do Atacama
O Atacama fica a 1.630 km de 

Santiago.
Deserto Florido

O aeroporto mais próximo é o 
do Deserto de Atacama, que fica 
em Caldera e a 50 km de Copia-
pó, não é de Calama, como todos 
pensam.

Lago General Carrera
E o segundo maior da América 

do Sul, a distância entre Santiago 
é 12 km.

Ilha de Páscoa
A Ilha de Páscoa fica a 3.700 

km de distância de Santiago do 
Chile.

Cerro San Cristóbal em Santia-
go

A distância de Cerro San Cris-
tóbal a Santiago é 2.507 km.

Não se esqueça de conhecer 
alguns lugares especiais como 
Puerto Rio Tranquilo, Ilha Isla 
Navarino e Glaciar Grey, destaca 
a jornalista.

Quando ir ?
Agosto as temperaturas são bem 

baixas no Chile, as estações de es-
qui começam a divulgar os pacotes 
promocionais. As quatro principais 
pistas que ficam nos arredores de 
Santiago, são El Colorado, La Parva, 
Farrellones e o Valle Nevado. Essa é 
a estação mais procurada pelos os tu-
ristas, já que esse é o maior parque de 
esqui diz a influenciadora Mili Anjos.

O que levar para o passeio
Cada região possui sua peculiarida-

de em relação ao clima. Mantenha se 
atento a previsão do tempo, para saber 
quais acessórios e vestimentas utilizar.

Curiosidades do Chile
Compras:
O Chile tem taxas reduzidas de im-

portação, o que pode tornar o produto 
mais barato que no Brasil. Porém, não 
é possível pagar parcelado no cartão 
de crédito internacional, somente à 
vista. Nas compras feitas com cartão, 
o valor é convertido em dólar e ainda 
haverá incidência de IOF. 

apareceram pela convocação 
feita horas antes pelo grupo 
nas redes sociais. A estimativa 
é que mais de 600 pessoas te-
nham acompanhado ao vivo.
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s contri-
buintes já 
p o d e r ã o 
c o n s u l t a r 
se estão 
no tercei-
ro lote de 
restituição 
de Imposto 

de Renda (IR). O lote con-
templa também restituições 
residuais dos exercícios de 
2008 a 2018.

O crédito bancário para 
mais de 2,978 milhões de 
contribuintes será feito no 
próximo dia, somando R$ 
3,8 bilhões.

Desse total, R$ 298,493 
milhões são para contri-
buintes com prioridade: 
7.532 idosos acima de 80 
anos, 44.062 entre 60 e 79 
anos, 6.888 com alguma de-
ficiência física ou mental ou 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSImposto de Renda  Foto:  Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

O
doença grave e 24.513 contri-
buintes cuja maior fonte de 
renda é o magistério.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da Re-
ceita na internet, ou ligar para 
o Receitafone, 146.

Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é pos-
sível acessar o extrato da de-
claração e ver se há inconsis-
tência de dados identificada 
pelo processamento.

Nessa hipótese, o contri-
buinte pode avaliar as incon-
sistências e fazer a autorregu-
larização, mediante entrega 
de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza ain-
da aplicativo para tablets e 
smartphones, o que facilita a 
consulta às declarações e à si-
tuação cadastral no CPF - Ca-
dastro de Pessoa Física.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante 
um ano. Se o contribuinte 
não fizer o resgate nesse 
prazo, deverá fazer reque-
rimento por meio da inter-
net, utilizando o Formulá-
rio Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 

ou diretamente no e-CAC, 
no serviço Extrato do Pro-
cessamento da DIRPF.

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte poderá 
entrar em contato pessoal-
mente com qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar 
para a Central de Atendi-

mento (telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) para agendar o 
crédito em conta-corrente ou 
poupança, em seu nome, em 
qualquer instituição.

Consulta ao terceiro lote 
de restituição do IR está 
disponível na Receita

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, ou ligar para o Receitafone, 146

 Os estudantes de nível supe-
rior que procuram uma oportu-
nidade de colocar em prática o 
que aprendem nas salas de aula 
devem ficar de olho nas oportu-
nidades de estágio disponíveis. 
Com o início do segundo se-
mestre letivo, diversas empresas 
começam novos processos se-
letivos. A Feira Virtual Senac-RJ 
reunirá alguns deles, entre os 
dias 12 e 16 de agosto, além de 
chances de emprego. Mas tam-
bém é possível se inscrever em 
alguns programas de estágio pe-
las plataformas das próprias con-
tratantes. Veja abaixo os dados.

Feira Virtual Senac RJ - Terá 
vagas de emprego e estágio ofe-
recidas por 12 grandes empresas 
do estado do Rio de Janeiro, en-
tre elas Ambev, Casa&Video, Lo-
jas Americanas, Habib’s, Hilton, 
Grand Hyatt, Caçula, Supermer-
cados Zona Sul, Drogaria Venan-
cio, Amil e Super Estágios. Para 
participar da feira, o candida-
to deve acessar o site. Haverá 
oportunidades exclusivas para 
alunos e ex-alunos do Senac-RJ 
com cadastro no Banco de Opor-

 Estágio e trainee: confira seleções abertas 
para vagas com salários de até R$ 6.700

 TJ-RJ decide que militar expulso da 
corporação não tem direito a aposentadoria

 O Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ) decidiu, nesta terça-fei-
ra, dia 6, pela inconstituciona-
lidade da Lei 8.016/2018, que 
mantinha o direito do militar 
do estado expulso da corpo-
ração a receber a aposentado-
ria. No ano passado, o governo 
estadual questionou a lei, por 
meio da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE). A relatora foi a 
desembargadora Nilza Bitar.

No acórdão, a relatora afir-
mou que há violação ao prin-
cípio de separação dos Poderes 
quando o Legislativo se sobre-
põe à iniciativa privativa do 
Chefe do Executivo.

"Os servidores militares es-
taduais integram a estrutura 
do Executivo local, estando, as-
sim, subordinados à autoridade 
do governador do estado, razão 
pela qual é deste a iniciativa de 
lei que trate da vida funcional e 
estatutária daqueles", disse.

A desembargadora lembrou 
que o projeto de lei foi vetado 

pelo governador e o veto foi 
derrubado pela Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj). 
Nilza alegou que outro Po-
der não pode "determinar a 
manutenção dos proventos 
de servidor militar inativo 
excluído do quadro de sua 
corporação, ocasionando au-
mento de gastos para a Ad-
ministração Pública".

Ela também avaliou que 
a validade da nora vai con-
tra o princípio da isonomia, 
porque a cassação da apo-
sentadoria em caso de ex-
pulsão também é prevista 
para os servidores civis.

Esses servidores contribu-
íram para o regime previden-
ciário, a questão foi levanta-
da por alguns juristas para 
fundamentar a continuidade 
de pagamento da aposenta-
doria, mas a relatora afirmou 
que esse fato "não tem como 
superar o vício formal de ini-
ciativa", finalizou.

tunidades, mas a feira é aberta 
ao público em geral.

Ambev - Estão abertas até 1° 
de setembro as inscrições para 
o programa de Trainee da Cer-
vejaria Ambev, na página. Can-
didatos de todo o Brasil podem 
concorrer a oportunidades nas 
áreas de Business, Supply e Tec-
nologia, com salários iniciais 
de R$ 6.700. Entre os requisi-
tos técnicos, é necessário que 
a formação, em qualquer área 
acadêmica, seja concluída entre 
dezembro de 2017 e 2019, além 
de conhecimentos em inglês.

Ultragaz - As inscrições para 
o Programa de Estágio Ultragaz 
podem ser realizadas até o dia 
8 de setembro, no endereço. A 
empresa está em busca de estu-
dantes dos cursos de Engenha-
ria, Economia, Administração, 
Relações Internacionais, Ciência 
e Tecnologia, Comércio Exterior, 
Tecnologia da Informação, Publi-
cidade e Propaganda, Marketing 
e Matemática, com previsão de 
formatura em dezembro de 2020.

White Martins - As inscri-
ções podem ser feitas entre 12 

de agosto e 27 de setembro, na 
página. Estudantes de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, Eco-
nomia, Engenharia (Mecânica, 
Química e de Produção), Direito 
e Química podem participar do 
Programa de Estágio Novos Ares 
da White Martins, que oferece 
40 vagas em todo o Brasil. Para 
se candidatar, os estudantes de-
vem ter formatura prevista entre 
julho e dezembro de 2021. Além 
disso, devem ter conhecimentos 
em inglês e informática, bem 
como disponibilidade para esta-
giar 20 ou 30 horas por semana.

Lojas Americanas - A empre-
sa seleciona para o Programa de 
Estágio em Loja 2019. Podem se 
candidatar estudantes universitá-
rios dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Economia, 
Engenharia (diferentes especiali-
dades), Marketing e Publicidade 
e Propaganda, com previsão de 
formatura de dezembro de 2019 
a julho de 2020. As inscrições 
podem ser feitas neste link, até o 
dia 31 de agosto. É preciso ter dis-
ponibilidade para estagiar por 30 
horas semanais.

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços
Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados em um curso superio
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s voos das 
companhias 
aéreas La-
tam, Azul 
e Gol serão 
transferidos 
do Aeroporto 
Santos Du-
mont para o 

RioGaleão a partir do dia 24 de 
agosto. É quando começa a in-
terdição total da pista principal 
para obras de manutenção.

Segundo a Infraero, a pre-
visão para a conclusão dos 
ajustes na pista é para o dia 
21 de setembro.

A Latam confirmou que to-
das as operações do Santos Du-
mont serão transferidas para o 
Aeroporto Internacional Tom 
Jobim (RioGaleão) durante o 
período e que os passageiros 
afetados pela suspensão vão 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVoos

O
Vitória permanecem no Santos 
Dumont. As demais operações da 
Azul são transferidas para o Galeão.

A Gol também informou que 
todos os voos com pousos e 

decolagens no Santos Dumont 
serão levados para o RioGaleão 
durante o período.

Devido à mudança, as com-
panhias alertam para pequenos 

ajustes nos horários dos voos e 
pedem que os passageiros en-
trem em contato com as cen-
trais de atendimento para veri-
ficar as situações.

ser comunicados pela empresa 
para remarcar os voos ou serem 
reembolsados.

Os voos regulares da Azul 
também vão ser transferidos 
para o RioGaleão durante os 29 
dias, mas as operações das aero-
naves modelo ATR e Embraer se-
rão mantidas na pista auxiliar do 
Aeroporto Santos Dumont.

Confira abaixo os detalhes di-
vulgados pela companhia aérea 
Azul ao longo das obras:

Período de 24 a 31 de agosto
    Voos para Campos, São José 

dos Campos e Ribeirão Preto per-
manecem no Santos Dumont. As 
demais operações da Azul são 
transferidas para o Galeão.

Período de 1º a 20 
de setembro

    Voos para Campos, São José 
dos Campos, Ribeirão Preto e 

Obras no Aeroporto Santos 
Dumont transferem voos para
 o RioGaleão a partir do dia 24 

Foto: Divulgação Infraero

A Latam confirmou que todas as operações do Santos Dumont serão transferidas para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (RioGaleão)

As ações realizadas pela 
Coordenadoria Especial de 
Transporte Complementar 
(CETC), órgão da Seop, re-
sultaram em 40 remoções 
de vans e kombis no período 
entre segunda e quarta-feira 
desta semana. Deste total, 17 
realizavam o transporte com-
plementar sem autorização 
da Prefeitura. Os agentes tam-
bém aplicaram 261 multas por 
irregularidades flagradas nas 
ruas do município.

Os bairros com maior quan-
tidade de irregularidades fla-
gradas pelas equipes foram 
Pavuna, Campo Grande, Santa 
Cruz e Jardim Sulacap. Já as 
vans e kombis piratas foram 
removidas no Centro, Rio 
Comprido, Paciência, Bangu, 
Pavuna, Irajá, Vila da Penha, 
Realengo e Deodoro, além de 
Campo Grande e Santa Cruz.

Dentre as infrações estão: 
transitar em local proibido, 
manusear celular ao volan-
te, lotação excedente, licença 
fora da validade, motorista 

Fiscais da CETC aplicam 261 autuações 
e removem 40 vans e kombis

 Detran-RJ fiscaliza itens obrigatórios em 
veículos. Veja quais são

 Com o fim da vistoria veicular 
obrigatória nos postos do Detran.
RJ, o órgão deu início à Operação 
Detran Seguro. São blitzes em todo 
o estado do Rio com o objetivo de 
fiscalizar, diariamente, os veículos 
nos itens obrigatórios para a segu-
rança no trânsito. A ação tem caráter 
preventivo e o objetivo é garantir 
que os veículos sejam fiscalizados 
sem a necessidade de comparecer 
aos postos.

Estamos atendendo a uma 
demanda da população, desburo-
cratizando e facilitando a vida das 
pessoas – afirma Marcelo Bertoluc-
ci, vice-presidente do Detran.RJ e 
responsável pela operação.

As blitzes acontecem nos turnos 
da manhã e da tarde, alternada-
mente, e contam com agentes capa-
citados para orientar os motoristas. 
Os veículos devem manter regulari-
zados itens obrigatórios que garan-
tem a segurança do tráfego nas vias 
do estado. Confira quais são:

·Vidros: devem estar conserva-
dos, com a visibilidade e o funciona-
mento do sistema de acionamento 
perfeitos. Não podem ter fissuras ou 
estarem trincados.

·Lataria: não pode ter corro-
são acentuada ou de caráter per-
furocortante. Os para-choques 
não podem estar deformados ou 
com partes cortantes.

·Faróis: lanternas, faróis baixo e 
alto, luzes de freio, de ré e de placa 
não podem estar quebrados ou 
com lâmpadas queimadas.

·Placas: não podem estar danifi-
cadas, violadas ou falsificadas. De-
vem ter lacre e/ou selo quando pre-
ciso e ser facilmente identificáveis.

·Pneus: o agente da operação 
deve verificar o estado geral e a fixa-
ção das rodas. As calotas e os diâme-
tros devem ser iguais nos dois eixos, 
os pneus não podem ter saliências 
externas ou profundidade inferior a 
1,6mm, se o estado de conservação 
dos flancos e das bandas deficien-
tes têm desgaste desigual e se a ade-
quação ao uso está de acordo com a 
designação do fabricante.

·Setas: o funcionamento setas 
indicadoras da direção e os alertas 
também será verificado.

Se o automóvel estiver com 
uma irregularidade que não pos-
sa ser sanada no local da blitz, 
será notificado, com a obrigação 
de apresentar o veículo regula-
rizado em até sete dias úteis no 
posto do Detran determinado 
pela equipe. O veículo seguirá 
com o motorista. Porém, se o 
proprietário do veículo notifica-
do não apresentar o automóvel 
retificado, a notificação se trans-
formará em multa com restrição 
de circulação.

dirigindo com fone de ouvido,  
selo fora do prazo, veículo em 
mau estado de conservação, 
pneus sem frisos e motorista 
sem autorização para executar 
o serviço.

Durante as abordagens, os 
fiscais orientam os permissio-
nários quanto à conduta na 
prestação do serviço de acor-
do com o código disciplinar 
que rege a categoria e Código 
de Trânsito Brasileiro(CTB). 
As operações ocorrem diaria-
mente e são planejadas pela 
equipe com base em infor-

mações via 1746 e do setor de 
inteligência, obedecendo à es-
pecificidade de cada região.

Todos os utilitários rebo-
cados são encaminhados aos 
depósitos do Recreio e São 
Cristóvão. A CETC destaca a 
importância da população no 
registro de denúncias, que 
são anônimas, e podem ser 
realizadas por meio da cen-
tral de atendimento da Pre-
feitura em posse da placa, 
data, horário e local  com o 
objetivo de auxiliar no pla-
nejamento das ações.

 Foto: Rodrigo Gorosito/G1

 A quantidade de utilitários piratas equivale a quase 50% das remoções Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados em um curso superio
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j o g a d o r 
Mosar Al-
toé, 22 
anos, é um 
dos des-
taques do 
time do 
It a p e r u n a , 
na disputa 

da fase preliminar da Série C 
do Campeonato Estadual do 
Rio de Janeiro. Campeão Es-
tadual Sub 15 e Sub 17 pelo 
Vasco, o garoto já desperta 
interesse de alguns clubes 
do futebol brasileiro.

Para o técnico Fabio Mar-
tins, o Lobão, trata-se de um 
jogador de alto nível e que 
será muito importante na 
busca pela vaga à fase prin-
cipal da Série C.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol  Foto: Divulgação

O
“Estamos na expectativa de 

estrear domingo, fazer uma 
boa apresentação e chegar ao 
nosso objetivo.

O Mosar estava no Espíri-
to Santo e nós o trouxemos 
para integrar o time. Por ser 
ambidestro, facilita muito o 
trabalho de posicionamento 
em campo, pois pode jogar na 
primeira ou na segunda linha. 
É um jogador de muita preci-
são na chegada e na batida ao 
gol”, destacou Lobão.

O Itaperuna entra em cam-
po neste domingo, às 15h, no 
campo do Céres, em Bangu, 
contra o CES Arturzinho.

Fabio Martins está confiante 
em uma vitória, mas diz respei-
tar o adversário, que empatou 
em 2 a 2 com o Paraíba do Sul, 

Mosar Altoé é destaque 
do Itaperuna

"O Mosar estava no Espírito Santo e nós o trouxemos para integrar o time"

naquela cidade. O Itaperuna já 
tem três pontos na tabela da 
Série C, e três gols de saldo, 

resultantes da vitória por W.O 
sobre o Heliópolis, que não 
teve condições de entrar em 

campo no primeiro compro-
misso, o que favoreceu a equi-
pe do Noroeste Fluminense.


