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A intenção do grupo é
discutir as "garantias legais" dadas aos policiais
que utilizam este equipamento, de acordo com
edital publicado na semana passada.
O grupo é formado, em sua
maioria, por deputados do
PSL — sigla com mais dePág 2
putados na Casa.
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Segurança

Alerj discute uso de
helicópteros e snipers
em ações policiais

A

Comissão
de Segurança Pública e
Assuntos de
Polícia da Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro
(Alerj) discutiu, nesta segunda-feira, o uso de snipers,
blindados e helicópteros em
operações policiais.
A intenção do grupo é discutir as "garantias legais" dadas aos policiais que utilizam
este equipamento, de acordo
com edital publicado na semana passada.
O grupo é formado, em sua
maioria, por deputados do PSL
— sigla com mais deputados
na Casa. São cinco, entre os 11
— considerando titulares e suplentes.
Membros efetivos são sete.
Dois deles são ex-delegados:
Foto: Divulgação

Rodrigo Maia: sim para ajuda

Carlos Augusto (PSD) e Martha Rocha (PDT). Completam
o grupo titular Coronel Salema
(PSL), Márcio Canella (MDB),
Alexandre Freitas (Novo), Bruno Dauaire (PRP) e Márcio Gualberto (PSL).
A comissão, na Alerj, é conhecida como "bancada da bala".

Bombas de efeito moral
A audiência ocorre uma semana depois de um vídeo mostrar o lançamento de bomba de
efeito moral em ação policial na
Cidade de Deus, Zona Oeste do
Rio.
Na ocasião, a Polícia Civil
afirmou que usou a bomba para
"minimizar a necessidade de
emprego de arma de fogo".
Dias depois, o secretário
da Polícia Civil argumentou
que o helicóptero é um "salvador de vidas".
"A Polícia Civil, quando vai

Comissão de Segurança Pública é composta, em sua maioria, pela chamada 'bancada da bala' da Casa

a uma operação, ela já fez um
trabalho de investigação, já obteve um mandado de prisão, já
fez o planejamento prévio e trabalha com inteligência na hora",
explicou Braga.

Mortes em confronto
Julho de 2019 foi o mês em
que mais pessoas morreram em
intervenções policiais no Estado
do Rio desde 1998, quando a esta-

tística começou a ser contabilizada. Foram 194, no total, segundo
dados divulgados na quarta-feira
pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).
O número equivale a mais de
seis pessoas mortas por policiais por dia. Até então, o maior
registro mensal era de agosto
do ano passado, com 176. Em
maio de 2019, o patamar foi semelhante: 171.

OPINIÃO
Maia diz que Bolsonaro
foi Mal interpretado
sobre Amazônia
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia, afirmou nesta segunda-feira, 26 de agosto, em São
Paulo em um evento para
empresários da Câmara de
Comércio França-Brasil que
comentários do presidente
da República, Jair Bolsonaro
(PSL), criticando a atuação
de fiscais que multam por
degradação ambiental foram
"mal interpretados".
Segundo Maia, Bolsonaro criou uma narrativa sobre a situação da Amazônia
que causou preocupação
internacional e gerou o entendimento a alguns de que
o desmatamento não seria
punido. Para o presidente da
Câmara, Bolsonaro tem que
tomar cuidado com “a narrativa que constrói.”
Foto: Divulgação

Maia diz que Brasil vive dificuldades financeiras e aceita ajuda do G7
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu
nesta segunda-feira que o Brasil
utilize a ajuda prometida pelo G7
para combater os incêndios na região Amazônica. Maia disse que o
país vive dificuldades financeiras
e que tem condições de receber e
utilizar bem esses recursos.
Os líderes do G7 anunciaram
mais cedo nesta segunda-feira que
vão providenciar 20 milhões de
euros (cerca de R$ 91 milhões) de
ajuda emergencial para combater os incêndios na Amazônia, de
acordo com o presidente da França, Emmanuel Macron.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro questionou o interesse do
presidente da França em auxiliar
as ações de combate às queimadas
na região amazônica.
“Não vejo problema do Brasil
aceitar ajuda nessa e em outras
áreas, contanto que fique claro que
a região amazônica, como todo território nacional, a soberania é do
Estado brasileiro”, declarou Maia,
que participou de um seminário
do Superior Tribunal de Justiça sobre a lei geral da proteção de dados.
Após o evento, em conversa
com jornalistas, Maia disse que
Emmanuel Macron tem razão em

se preocupar com o desmatamento na Amazônia. Mas, segundo ele,
o presidente francês cometeu excessos e, por isso, ficou isolado.
“Acho que o final de semana
foi importante, o presidente da
França ficou isolado. Ele tem
razão na crítica ao desmatamento, todos nós temos a mesma
preocupação que ele, mas daí a
transformar isso em uma crise
da União Europeia com o Brasil,
com o Mercosul, de um tratado,
de um acordo que vem sendo
construído ao longo de 20 anos,
eu acho que os próprios países
do G7 deram um freio nesse

excesso”, afirmou Maia sobre o
acordo entre UE e Mercosul.
O presidente da Câmara disse não haver ações concretas
do governo de Jair Bolsonaro
no estímulo às queimadas na
região, mas afirmou que a forma como que o presidente da
República “fala pode gerar esse
tipo de dúvida”.
“Não há nenhuma ação, nem
do governo, nem do parlamento,
com ações concretas por parte do
Executivo ou de mudanças de leis
que possam sinalizar o excesso da
vocalização do presidente da França nos últimos dias”, declarou.
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THIAGO INFORMA
Thiago Ribeiro

#Força, Amazônia!

colunathiagoribeiro@gmail.com

Enquanto a discussão política de Bolsonaro com ambientalistas parece não
ter fim, a Amazônia está se destruindo,
passando por um dos maiores desastres
ambientais já vistos no planeta.

Cabo Frio Surf Pro 2019
No último sábado (24) a
Praia do Forte, em Cabo Frio,
reuniu atletas e alunos do
surf adaptado para a segunda etapa do Circuito Profissional de Surf, na modalidade “adapt”. A Secretaria de
Esporte do Estado viabilizou
um stand inclusivo com cadeira anfíbia e prancha especial, além de diversas ações
em parceira com o Projeto
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Soma e o Adapt Surf, como
a Oficina de Surf e o Banho
de Mar para pessoas com
deficiência.

População comemora

Depois de uma temporada fechada para reformas, a piscina do Complexo Esportivo Caio Martins foi reaberta com
diversas atividades esportivas para todas as idades. Para
mais informações é só procurar a secretaria do local.

O xerife oculto

O antigo “xerife do Rio” na gestão de Eduardo Paes, Rodrigo
Bethelen, voltou a comandar. É ele que vem dando as cartas nos
bastidores do governo Crivella.

Apagão

Moradores do Recreio vêm reclamando do alto
número de lâmpadas queimadas na Praia do Pontal,
deixando o local inseguro e provocando medo para
quem gosta de curtir o pós-praia até mais tarde. E não
fica só por ali. Na saída do túnel José de Alencar, vários postes também estão apagados.

Sem perdão ao ex-pupilo

O vereador e ex-prefeito do Rio, César Maia, defende
a candidatura do deputado Carlos Caiado à Prefeitura da
cidade, preterindo assim o ex-pupilo Eduardo Paes. Maia
não esconde de ninguém que não perdoa a traição de Paes
que, na última eleição, saiu derrotado nas urnas.
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Toda a família
E para acompanhar de perto
o sucesso da gravação, o cantor
trouxe toda a família para o Rio
de Janeiro. Mais de 50 integrantes da Família Safadão passearam
pelos pontos turísticos da Cidade
Maravilhosa liderados pelo patriarca e a matriarca do clã, Seu
Bidd e Dona BILL.

Sucesso de público

O Rio Gastronomia reuniu milhares
de pessoas no Armazém 03 e 04, do
Píer Mauá, nos dois últimos finais de
semana. O público, além de curtir diversas apresentações culturais como
Alceu Valença e Jorge Aragão, também puderam saborear pratos do Gero,
Chez Claude e Lasai, além de outros renomados restaurantes cariocas.

Turismo regional
Também no Píer Mauá, de 22 a
25 de agosto, aconteceu o Salão do
Turismo 2019 - um evento realizado
pela Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Foram mais de 75 cidades divulgando diferentes opções de turismo por
todo interior do Estado.

Nota Dez

Caso se confirme as candidaturas à Prefeitura do Rio do
ex-vereador Jerominho e do deputado Marcelo Freixo, teremos animados debates nas eleições do ano que vem. É só
preparar a pipoca e aguardar fortes emoções.

Para o desfecho da ação policial liderada pelo governador Wilson Witzel no sequestro da ponte Rio-Niterói. O gesto do Governador de ir até o local para
apoiar e parabenizar os agentes policiais envolvidos
na operação repercutiu em todo o Brasil. Mensagens
como “Traga o Governador do Rio pra governar o
meu estado” chegou de todos os cantos do país.

Por entender que militantes de esquerda tem forte atuação em
áreas como o Meio Ambiente e Cultura, o presidente Bolsonaro
vem provocando uma espécie de retaliação aos projetos de políticas públicas em ambas as áreas, se apequenando a picuinhas eleitorais e com isso prejudicando importantes projetos.

Às políticas ambientais do governo Bolsonaro. Apesar dos acertos na economia, o Presidente
receberá a “nota zero” de hoje pelos cortes orçamentários ligados ao meio ambiente e também
pelas péssimas declarações a respeito do tema.

Preparem a pipoca
Errando Feio

Número de focos de incêndio cresce
159% no RJ, aponta Climatempo
O número de incêndios florestais no Rio de Janeiro disparou nos oito primeiros meses de
2019. De acordo com o Climatempo, entre 1º de janeiro e 22
agosto deste ano, foram observados 396 focos de fogo ativo
no estado, 159% a mais que o
registrado no mesmo período
do ano passado, quando foram
observados 153 focos.
Nos registros do Corpo de
Bombeiros e da Linha Verde do
Disque Denúncia, os dados mostram que os registros são até três
vezes maior este ano.
O aumento foi observado em
quase todos os primeiros meses

do ano, mas com salto significativo entre junho e agosto. Especialistas apontam como causas a
influência climática e o desmonte dos órgãos de fiscalização sob
influência da política ambiental
do governo federal.
“Em quase todos os meses, até
agora, o número de focos de fogo
foi maior em 2019 em relação a
2018. Em março, o número de
focos foi ligeiramente menor do
que em 2018 e abril de 2019 não
foi detectado nenhum foco de
fogo”, destacou a meteorologista
do Climatempo, Josélia Pegorim.
A especialista observou que
o maior número de focos de

incêndio em 2019 foi registrado
entre julho e agosto.
“Os dois meses juntos, até o dia
22 de agosto, somam 271 focos, o
que representa 68% do total de focos registrados este ano”, ressaltou.
Entre julho e agosto do ano passado, o Climatempo havia registrado
103 ocorrências, o que indica uma
alta de 163% no número de casos.
Josélia Pegorim apontou, ainda, que a ocorrência de chuva no
Rio de Janeiro em julho e agosto
deste ano foi um pouco menor
que em 2018. Mas ela não crê que
isso possa ser apontado como a
causa do aumento no número de
incêndios no estado.

Nota Zero

Foto: Divulgação

Os dados mostram que os registros são até três vezes maior este ano

“Do ponto de vista meteorológico, a menor quantidade
de chuva em julho e em agosto
facilita o surgimento e alastramento de focos de fogo, pois o

solo fica mais seco. Mesmo assim, só este fator não consegue
explicar as diferenças do número de focos de fogo de 2018 para
2019”, explicou.
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Famílias visitam escola
e conhecem o cotidiano
dos estudantes

N

o último sábado (24),
o
projeto
"Família na
Escola" foi
produzido
pela segunda vez com
o objetivo
de estimular o vínculo entre os
pais, alunos e professores.
Durante a manhã, todas
as unidades que compõem
a Rede Municipal de Ensino
receberam os pais e responsáveis pelos estudantes, que participaram da programação.
Para a secretária de Educação, Flávia Duarte, o projeto “Família na Escola” é um
momento essencial para que
cada responsável possa conhecer a escola em que seu
filho estuda, além de ver a
qualidade do ensino e da alimentação dada a ele.

“Como educadora, acredito
que uma das coisas mais importante é aproximar as relações entre família e escola, esse
é o nosso objetivo maior aqui.
Cada unidade está dando satisfação do seu projeto político-pedagógico. Hoje toda a família saboreou o mesmo cardápio
que é oferecido às crianças. Só
essa integração fará com que
nossas crianças tenham sucesso neste processo”, disse a secretária de educação.
Os pais conheceram de perto
a rotina e os projetos desenvolvidos nas escolas. Interagiram
com os profissionais e trocaram
experiências na construção de
um espaço democrático dentro
das unidades. Também puderam vistoriar as obras e melhorias que estão sendo realizadas.
“Essa interação entre professores, funcionários e diretoria, junto com os pais e

Durante a manhã, todas as unidades que compõem a Rede Municipal de Ensino receberam os pais

alunos, está sendo muito
importante. É uma forma de
dar exemplo aos nossos filhos”, destacou George Carvalho, pai de uma aluna da
Rede Municipal.
A aluna Sara Marcela Ramos, 13, estudante da Escola
Municipal Vereador Orlando

Prefeitura de Duque de Caxias entrega 220
aparelhos auditivos para o HMMRC

Hungria se mostrou muito
contente por receber seus pais
na escola. "Estou feliz de ver
meus pais aqui na escola, vendo de pertinho como está sendo o nosso desenvolvimento e
nossa alimentação".
O Projeto Família na Escola
terão novas edições, e aqueles

Projeto Atletas do Futuro ganha reforço
feminino em Belford Roxo
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A Prefeitura de Duque de
Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste
sábado, mais um mutirão para
entrega de aparelhos auditivos,
beneficiando mais 220 pacientes
atendidos no Centro de Audiologia Eurico Miranda do Hospital
Municipal Drº Moacyr Rodrigues
do Carmo. O mutirão contou
com a presença do prefeito Washington Reis e do secretário Municipal de Saúde, drº José Carlos
de Oliveira.
Centro de Saúde Auditiva
do HMMRC
A PMDC entregou à população no ano passado, o Centro de
Saúde Auditiva Eurico Miranda
do Hospital Municipal Drº Moacyr Rodrigues do Carmo. Na
unidade especializada da cidade,
os pacientes com perda auditiva
passam por consulta médica e
podem contar com a realização
de exames específicos, com
equipamentos de alta tecnolo-

que não puderam estar presentes neste sábado, a Secretaria de
Educação convida a visitarem
as unidades durante o expediente de cada uma. Para saber
mais sobre os trabalhos que estão sendo feitos, basta acessar
nosso site e as redes sociais da
Prefeitura.

A Vila Olímpica selecionou 30 meninas que irão disputar amistosos já no mês que vem

O Centro de Audiologia conta com 40 profissionais para dar o melhor atendimento

gia, como audiômetros, imitanciômetros, beras e hi-pro que são
aparelhos usados no tratamento
e no combate à perda de audição.
O Centro de Audiologia conta com
40 profissionais para dar o melhor
atendimento aos usuários, entre
eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais, psicólogos e área administrativa.
O prefeito Washington Reis
destaca a importância do Centro

de Saúde Auditiva, não só para
o morador de Duque de Caxias,
mas para pacientes de todo o Estado. “Este espaço que é único na
Baixada Fluminense oferece todos estes serviços sem nenhum
custo. Nossa Duque de Caxias
merece o que há de melhor”. O
atendimento no Centro de Saúde Auditiva é de 2ª a 6ª feira, das
7h às 17h, no primeiro andar do
Hospital Municipal Drº Moacyr
Rodrigues do Carmo.

O projeto “Atletas do Futuro” da Secretaria de Esporte e
Lazer de Belford Roxo ganhou
reforço feminino. Através de
uma “peneira”, a Vila Olímpica selecionou 30 meninas que
irão disputar amistosos com
grandes clubes já no mês que
vem. O grupo fazia parte de
escolinhas de futebol de várzea que integram o projeto e
em seguida passou a integrar
o time da Vila Olímpica, o Belford Roxo Futebol Clube.
Pensando na igualdade
de direitos, o coordenador
do projeto, Luiz Cláudio, o

Cacau, que já trabalha há 24
anos no esporte com o secretário da pasta, Andrew Renato, imaginou em formar um
time feminino dentro do projeto. “Realizamos uma peneira com muitas meninas, que
por sinal foram bem elogiadas, e formamos um time de
30. São atletas de qualidade
da cidade mesmo e pretendemos explorar o melhor delas.
Nosso objetivo é alavancar
com todas as categorias e revelar novos talentos”, disse
Cacau, ao lado do preparador
de goleiros, Aurélio Silva.
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Polícia fará reconstituição
da morte do pastor
Anderson do Carmo

A

Polícia Civil
do Rio vai
fazer uma
reconstituição do
assassinato
do pastor
Anderson
do Carmo,
marido da deputada federal
Flordelis (PSD), para descobrir se havia uma terceira
pessoa envolvida na morte.
Dois filhos da deputada estão presos por suspeita de
terem participado do assassinato do pastor.
A Delegacia de Homicídios
de Niterói, responsável pelo
caso, pediu à Interpol que a
arma utilizada para matar
Anderson seja rastreada. O
documento foi assinado pela
delegada Bárbara Lomba, titular da especializada, no dia
31 do mês passado.

Uma pistola calibre 9 milímetros da empresa argentina
Bersa foi usada no crime. A
arma foi encontrada no quarto
de Flávio dos Santos, filho biológico de Flordelis, que está
preso junto com Lucas dos
Santos de Souza, filho adotivo da deputada, pela morte de
Anderson do Carmo. Ambos
foram indiciados pelo crime.
No dia 25 de junho, o motorista de aplicativo Daniel Solter disse que, dois dias antes
do crime, levou Flávio e Lucas, os dois filhos presos pelo
assassinato, até a favela Nova
Holanda, na Maré, Zona Norte
do Rio, para pagar e buscar a
arma que seria usada pra matar o pastor.
Em depoimento, Daniel
disse que reconheceu a arma
como a mesma que viu Flávio
e Lucas comprando. O motorista disse à polícia que viu

O pastor Anderson foi morto a tiros ao chegar em casa, de carro, com a mulher, Flordelis

Flávio puxar um pacote de
dinheiro do bolso e entregar
ao fornecedor. Flávio disse
ao motorista que estava comprando a arma porque não poderia usar a dele.
Ainda segundo o depoimento do motorista Daniel
Solter, o valor da arma seria R$ 8,5 mil. Também foram pagos mais R$ 550 das
munições.

Violência contra a mulher lidera ranking de
denúncias em Niterói: oito queixas por dia
Dados da Polícia Militar apontam que crimes contra a mulher
lideraram o ranking de denúncias
do 190 em Niterói no primeiro
semestre deste ano: foram 1.388,
o que representa uma média de
quase oito queixas diárias. No
mesmo período, a Coordenadoria
de Políticas Públicas e Direitos das
Mulheres (Codim), órgão da prefeitura que acolhe mulheres vítimas de violência, atendeu a 698
pessoas: um número 57,5% maior
em relação ao mesmo período de
2018, quando foram registrados
443 casos.
Vítimas estão mais
cientes de direitos
A Patrulha Maria da Penha
— Guardiões da Vida começou
a funcionar no último dia 5, em
todos os batalhões do estado, e
é identificada por veículos com
a logomarca do programa. Em

Foto: Divulgação

A Patrulha Maria da Penha — Guardiões da Vida começou a funcionar no último dia 5

seus dez primeiros dias de funcionamento na cidade, já prendeu
dois homens em flagrante.
Acompanhando a curva ascendente de atendimentos na
prefeitura, a Deam contabilizou
uma alta de 18% nos registros
de violência contra a mulher.
Foram 1.057 casos no primeiro
semestre deste ano, sendo 760
enquadrados na Lei Maria da Pe-

nha. No mesmo período de 2018,
foram 895 (363 pela Lei Maria da
Penha). De janeiro a junho deste
ano, a especializada relatou à Justiça mais de 330 pedidos de indiciamento pela Maria da Penha.
coordenadora do Codim, Ana Lúcia Fernandes, atribui o aumento
no número de atendimentos no
órgão ao maior esclarecimento
das mulheres de seus direitos.

Depoimento
Em depoimento, Flávio disse que, mais ou menos um mês
antes do crime, a irmã dele,
Simone, relatou que o pastor
Anderson teria passado a mão
nela enquanto dormia.
Em outra ocasião, o pastor
também havia tocado em uma
de suas filhas. Depois de ficar
sabendo desse fato, Flávio teria
dito que passou a ter ódio de

Anderson, mas naquela ocasião
não teve vontade de matá-lo.
O pastor Anderson foi morto a tiros ao chegar em casa,
de carro, com a mulher. Flordelis entrou na casa e o pastor
estava na garagem no momento em que foi baleado. A
polícia não descarta uma motivação financeira para o crime, e tampouco que Flordelis
esteja sendo investigada.

Dois homens são presos por matarem e enterrarem
jovem de 20 anos na Floresta da Tijuca
Policiais da Delegacia de
Homicídios da Capital (DHC)
prenderam, no sábado, dois
homens apontados como responsáveis pela morte o ocultação do cadáver de Guilherme Maia Gomes, de 20 anos.
Sérgio Luís dos Santos, de 28
anos, e Bruno Gomes da Silva,
de 19, teriam praticado o crime
no último dia 20, na Flores da
Tijuca, no bairro do Itanhangá,

na Zona Oeste do Rio. Eles foram presos na Barra da Tijuca.
De acordo com a Polícia Civil,
Guilherme foi morto a tiros pela
dupla durante uma discussão. O
crime aconteceu quando os três
estavam a caminho de uma festa
no Itanhangá.
Após matarem Guilherme,
os dois o enterraram em uma
cova aberta por eles na Floresta da Tijuca.
Foto: Divulgação

Após matarem Guilherme, os dois o enterraram em uma cova aberta por eles
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Campeã de infecções, bactéria
multiresistente é detectada
agora fora de hospitais no Brasil

A

bactéria
Klebsiella
pneumoniae é figura
conhecida
em listas nacionais e internacionais
dos microrganismos mais perigosos por sua
resistência a antibióticos e consequente capacidade de causar
infecções hospitalares.
Ela foi colocada em 2017 na
categoria "crítica", a mais preocupante, em uma lista da Organização Mundial da Saúde (OMS)
das bactérias contra as quais o
desenvolvimento de novos remédios é mais urgente, já que esses microrganismos evoluíram
se tornando mais fortes e desenvolvendo formas poderosas de
driblar antibióticos existentes.
No Brasil, foi ela também o microrganismo que mais causou infecções sanguíneas em pacientes
adultos de Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) em hospitais pú-

blicos e privados, segundo dados da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para 2017.
Agora, cientistas brasileiros descobriram algo que já temiam: detectaram a presença da Klebsiella
pneumoniae em organismos de
pacientes que não estão hospitalizados, e sim na "comunidade", como
definem os especialistas. No caso,
esta bactéria foi encontrada na urina
de 48 pessoas diagnosticadas com
infecção urinária em 2013 e que foram fazer testes em uma rede de
laboratórios particular na região de
Ribeirão Preto (SP).
Especialistas consultados pela
BBC News Brasil indicam que esse
é o primeiro estudo a identificar a
bactéria em amostras de pacientes
brasileiros não hospitalizados.
O que causa preocupação nestes resultados, publicados no periódico Journal of Global Antimicrobial Resistance, não é apenas a
identificação da Klebsiella pneumoniae na urina destas pessoas,
mas a comprovação de que estes
microrganismos se mostraram

Doria sanciona lei que autoriza
cesárea opcional no SUS
O governador João Doria
(PSDB) sancionou⁹ o polêmico projeto de lei que permite que grávidas do estado
de São Paulo optem por fazer
uma cesárea a partir da 39ª
semana de gestação pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A proposta inclui a determinação de oferecer analgesia
a mulheres que decidirem
fazer parto normal.
O projeto de lei 435/2019 é
de autoria da deputada Janaina Paschoal (PSL) e foi aprovado na Assembleia Legislativa
de São Paulo (Alesp) com 58
votos favoráveis e 20 contrários. Segundo o texto do projeto, o procedimento poderá
ser realizado “após ter a parturiente sido conscientizada
e informada acerca dos benefícios do parto normal e riscos
de sucessivas cesarianas”.

"Quero crer que esse seja o
primeiro passo para levar esse
direito a todas as mulheres do
Brasil. Ele garante a vida e a integridade física das famílias e
é para preservar a saúde física
e psicológica das mulheres. É
um projeto pró-vida e pró-saúde, pró-autonomia individual”,
disse Janaina.
A deputada estadual mais
votada da história do país ressalta também a necessidade de
se investir nas maternidades
para garantir “um parto melhor” e analgesia para quem
optar pelo parto normal. Este é
o primeiro projeto da deputada
que é sancionado.
Atualmente, a cesariana é realizada no SUS quando há indicação médica, como em casos
em que o bebê não está na posição correta ou por condições
de saúde da mãe.

Agora, cientistas brasileiros descobriram algo que já temiam

também muito resistentes.
Das 48 amostras, 29 (60,4%)
tinham bactérias não suscetíveis
a três ou mais classes de antibióticos - portanto, consideradas multirresistentes (MDR). No conjunto, foram encontrados também
diferentes "genes de virulência",
ou seja, codificadores genéticos
que geram "armas" para que as
bactérias consigam driblar o sistema de defesa dos pacientes ou
se espalhar facilmente.

Uma bactéria
oportunista
A Klebsiella pneumoniae pode
viver na flora intestinal de uma pessoa por anos e nunca causar problemas. Mas ela é oportunista: diante de
alguma fragilidade, como queda na
imunidade, doenças, ou mesmo do
envelhecimento, ela age e pode causar
feridas; infecções pulmonares; infecções urinárias que podem se agravar
como uma pielonefrite (infecção nos

rins); pneumonia; e até sepse (infecção
generalizada),com risco de morte.
Infecções causadas por ela são
mais comuns em hospitais do que
fora deles. Nas unidades de saúde,
sua propagação acontece principalmente no contato com fluidos
do paciente infectado, como por
meio de sondas e cateteres.
Na literatura científica mundial, a
resistência desta bactéria a antibióticos
tem sido associada a uma crescente
morbidade e mortalidade.
Foto: Divulgação

O governador João Doria sancionou⁹o projeto de lei que permite que grávidas do estado de São Paulo optem por fazer uma cesárea
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Wesley Safadão mais
uma vez faz história no
Rio de Janeiro

A

ssim como
na
edição
do ano passado, todas
as entradas
disponíveis
foram vendidas, nessa
3º edição, que aconteceu no
Parque Olímpico da cidade,
em menos de 24h do início
das vendas 30 mil bilhetes
já tinham sido comprados.
Sábado, 24, entra na história
carioca com o maior e melhor
Garota Vip de todos os tempos, com direito a gravação
do quinto DVD da carreira e
muitos convidados especiais.
Os portões foram abertos
às 20h, quem acompanhou
o cearense nessa noite tão
especial e fez parte do DVD
foi a dupla Zé Neto e Cristia-

no, Dilsinho, Dennis DJ, que
na faixa do DVD contou com
a presença de Kevin o Chris
e as coleguinhas Simone e
Simaria .
No fim de cada apresentação os artistas “invadiram”
o Instagram do anfitrião e
postaram vídeos nos stories
desejando sorte e agradecendo pelo convite em ser parte desse momento único na
vida do fenômeno.
A abertura do DVD foi às
4h e pode ser considerada o
ápice da noite com WS surgindo no meio do público.
Acostumados a ver o cantor
iniciar as apresentações no
palco, essa “quebra” de rotina
agradou a galera que foi a loucura com a surpresa e tinha
cada uma das músicas novas
na ponta da língua: “Dois La-

O DVD será lançado até outubro

dos”, “Saudade Teimosa” “Maria Santinha” foram alguns
dos hits divulgados nas redes
sociais durante a semana que
antecedeu a gravação.
“Que noite incrível, que
momento mágico. Um mar
de gente dando um show de
energia e vibração positiva,
não queria parar de cantar.

Agradeço a Deus em primeiro lugar por me permitir viver
tudo isso, depois minha família, meu porto seguro, cada
uma das pessoas que saíram
da sua casa e vieram me prestigiar”, declara Safadão.
O DVD será lançado até outubro. Agora as energias estarão voltadas para a nova turnê

Chico Alves canta Belchior no
Teatro Rival Petrobras
O cantor e compositor Chico Alves leva ao palco do Teatro Rival Petrobras, nesta terça-feira, o show “Chico Alves
canta Belchior”, em que mostrará sua leitura sobre a obra
do artista cearense morto em
2017. Serão apresentadas canções consagradas do compositor e também outras menos conhecidas, fazendo um passeio
pela obra do artista.
Chico Alves quer revelar
ao público sua faceta de intérprete, realizando um sonho
acalentado desde menino,
quando teve o primeiro contato com a obra de Belchior. Para
cantar sucessos como “A palo
seco”, “Alucinação”, “Como
nossos pais”, “Galos, noites e
quintais”, “Mucuripe”, “Coração selvagem”, “Velha roupa

americana que acontecerá nos
dias 27,28 e 29 de setembro
em Miami, Newark e Boston,
respectivamente. Logo depois, em novembro, o navio
mais animado do Brasil, zarpa do porto de Santos em São
Paulo com a 2º edição do “WS
On Board”, serão 72h de festa
em alto-mar.
Foto: Divulgação

colorida” e outras canções de
Belchior, Chico Alves vai contar com uma banda formada
por Mauro Costa Júnior e Leri
Machado, ambos nos violões, e
Felipe Tauil na percussão.
Sobre Chico Alves
Capixaba radicado no Rio,
Chico Alves é autor de canções
feitas em dobradinha com nomes como Toninho Geraes, Toninho Nascimento, Moacyr Luz,
Wilson das Neves, Moyseis Marques e Raimundo Fagner. Chico
tem se destacado como um dos
mais prolíficos compositores
do cenário musical brasileiro.
Apesar de ser reconhecido sobretudo como autor de samba,
ele tem, entre suas composições, boleros, blues e baladas.
Suas músicas já foram gravadas

Chico Alves quer revelar ao público sua faceta de intérprete,

por nomes como Leila Pinheiro,
Guinga, Áurea Martins e Quarteto em Cy.
Serviço:
Data: 27 ďe agosto (terça-feira)

Horário: 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
- Rua Álvaro Alvim, 33/37 Centro/Cinelândia
Abertura da casa: 18h
Ingressos: R$40,00 (inteira)

R$20,00 (lista amiga)
Censura: 18 anos
Informações: (21) 2240-9796
Capacidade: 350 pessoas
Metrô/VLT: Estação Cinelândia.
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Após ser anunciada rainha de bateria da
Unidos da Tijuca, Lexa visita quadra da escola
Um dia depois de ser anunciada como nova rainha de bateria da Unidos da Tijuca, Lexa
foi até a quadra da escola. Na
sexta-feira, a artista foi recebida e posou para fotos com
o presidente da agremiação,
Fernando Horta, e o mestre de
bateria, Casa Grande.
A dona do hit Sapequinha assume o posto que, no último carnaval, foi da jornalista Elaine Azevedo. Em um post no Instagram,
a cantora revela que frequenta os
barracões da escola de samba do
Grupo Especial do carnaval carioca desde bem novinha.
“Que alegria! Meu Deus, se
eu olhasse para trás e visse
aquela menina de 11 anos tocando tamborim no barracão,
sentadinha enquanto eu via
minha mãe falando com as costureiras, vendo as montagens
dos carros, componentes da
velha guarda e baianas ajudando no meio daquela correria!”,
escreveu a cantora, que disse
também que sua relação com o
samba sempre foi de amor:
“Quem vive o samba, ama
de corpo e alma. Eu nunca tive
uma relação de interesse com
o samba, eu sempre defini o

Resumo das novelas
A Dona do Pedaço

Foto: Divulgação

A cantora foi recebida pelo presidente da agremiação carioca, Fernando Horta

samba como minha melhor
válvula de alegria. Fui rainha
da bateria do Grupo de Acesso
A por dois anos, musa… quando criança desfilei na ala das
crianças em diversas escolas
e sempre tive no meu coração
o samba. Muito obrigada meu
presidente Fernando Horta
pelo convite, comunidade,
nosso carnavalesco Paulo Barros, minha bateria, meu mestre Casa Grande, peço licença
com muita humildade a toda
Velha Guarda e às amadas

Baianas. Com muito carinho,
sou a nova rainha de bateria
da Unidos da Tijuca. Metade
do meu coração é Tijuca, e a
outra metade também.
Lexa foi rainha de bateria
da Unidos de Bangu por dois
anos. Agora,quem vai brilhar à
frente dos ritmistas da escola
de samba será a mãe e empresária da cantora, Darlin Ferrattry. Além disso, no carnaval
deste ano, a artista foi musa da
Mocidade e, em 2017, musa da
Vila Isabel.

Maria da Paz pensa em
voltar a vender bolos na rua.
Régis abandona Jô. Fabiana
afirma a Rock que não ameaçou Agno. Sílvia desiste de
ficar com Márcio. Gilda teme
a cirurgia. Rael chantageia
Jô. Gladys reclama por Régis
querer reatar com Maria da
Paz. Maria se emociona ao
ver o carrinho em que vendia
bolos. Abel discute com Britney. Fabiana procura Cássia
na escola e ameaça Agno. Téo

fotografa Sílvia. Régis pede a
ajuda de Amadeu sobre seu
caso. Zé Hélio leva um bolo
para Beatriz. Chico combina
o resultado da luta com o adversário de Rock. Márcio critica a exigência de Jô de que
ele deposite o dinheiro das
negociações da empresa em
sua conta pessoal. Chiclete
provoca ciúmes em Vivi com
Sílvia. Rock descobre que é
enganado por Fabiana. Régis
procura Maria da Paz.

Bom Sucesso

Espaço Favela homenageará o grande cantor e
compositor Nelson Sargento no Rock in Rio
Um evento que extrapola a
música e oferece experiências do
início ao fim. São 14 horas de entretenimento na veia e conteúdos
que vão além do esperado pelos
visitantes. Um desses casos é a homenagem que Roberto Medina,
presidente do evento, anunciou
nesta sexta-feira. Junto a novidade que é a chegada do Espaço
Favela, nesta edição, o Rock in Rio
terá mais um momento emblemático e que promete emocionar
a todos: Nelson Sargento subirá ao
palco e participará da roda de samba Festa da Raça.
O multitalento Nelson Sargento – compositor, cantor, pesquisador da música popular brasileira,
artista plástico, ator e escritor -,
participa da Roda de Samba Festa
da Raça, marcada para o dia 03 de
outubro. O artista cantará quatro
clássicos do seu repertório com

os nove participantes que compõem a roda.
“Ter Nelson Sargento no nosso palco é um prestígio e prazer
imensurável. Estamos estreando com este espaço no festival e
temos certeza que será um daqueles momentos memoráveis.
Nelson conviveu com artistas fundamentais na construção do samba e representa toda a tradição da
cultura popular. A integração desta lenda com uma roda de samba
que está trilhando sua estrada é,
sem dúvida, uma oportunidade
única de troca de experiência. E o
público estará lá, testemunhando
um grande show da música popular brasileira”, garante Roberto Medina, lembrando que “não tínhamos como ter Espaço Favela e não
ter Nelson Sargento em uma roda.
Afinal, ele é verde e rosa, mas acima de tudo é carioca e brasileiro”.

Além da sua presença no palco, Nelson Sargento que também
é artista plástico, terá 14 de seus
quadros expostos no backstage
do Espaço Favela, colocando o espaço como uma galeria de arte. O
músico desenvolveu esta atividade graças ao conhecimento obtido
na profissão de pintor de paredes,
que exerceu por vários anos.
“Ter o mestre Nelson Sargento
é uma honra. Quando Roberto
(Medina) me pediu isso, me senti
como se estivesse dando ao público o melhor de todos os presentes.
E, explorar seus talentos, ou seja,
ir além da música, é um grande
ganho não só para o Rock in Rio,
mas especialmente para quem
estiver lá conosco. Uma oportunidade ímpar para a troca de conhecimento”, afirma Zé Ricardo,
diretor musical do Espaço Favela
e do Palco Sunset.

Alberto fica surpreso com a
atitude de Paloma. Lulu pede
emprego para Alberto. Leo avisa a Ramon que Marie ficará
hospedada em sua casa. Nana
acusa Diogo de ter se aproveitado enquanto ela estava sob
efeito de bebida.Waguinho é
abordado por bandidos, que
ordenam que o rapaz trabalhe

para eles até o pagamento de
uma dívida.Alice comenta com
Luan que estranhou a volta de
Waguinho à escola. Marcos
apresenta o livro de Silvana à
equipe da editora.Alice e Ramon fazem as pazes.Diogo flagra a proximidade entre Mário
e Nana. Diogo ameaça Mário e
exige que ele se afaste de Nana.
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Projeto A Arte Gerando Renda
abre 300 vagas gratuitas
na CDD e Coelho Neto

J

ovens e adultos a partir
dos 15 anos
poderão se
inscrever, a
partir de 2
de
setembro, nas 300
vagas gratuitas em oficinas de capacitação
profissional que o projeto A Arte
Gerando Renda, produzido pela
ONG Favela Mundo, desenvolve
na Cidade de Deus e em Coelho
Neto. É possível se matricular nos
cursos de maquiagem social, maquiagem artística, decoração de
unhas, tranças e turbantes, artesanato e fantasias e adereços.
“Desde 2014 o projeto desenvolve atividades nas comunidades cariocas. Já passamos pela

Maré, Rocinha, Acari e Piedade.
Formamos 1.387 alunos. O carnaval emprega, anualmente, milhares de pessoas. A maioria não tem
capacitação profissional e aprende
suas funções nos próprios barracões. Quem faz os cursos já sai na
frente pois tem noção do trabalho e
do ritmo que é imposto pelas agremiações. Outro ponto importante
é que os alunos de maquiagem,
tranças e decorações de unhas podem usar os conhecimentos em
salões de beleza e em festas infantis. Muitos alunos já montaram seu
próprio negócio e hoje ganham
dinheiro dentro da própria comunidade em que moram. Jovens e
adultos que não tinham perspectiva de geração de renda e hoje empreendem no mundo da beleza”,
aponta o fundador da ONG Favela

O projeto A Arte Gerando Renda conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Mundo, Marcello Andriotti.
O projeto A Arte Gerando Renda conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e
Secretaria Municipal de Cultura,
LAMSA e MetrôRio, empresas do
grupo Invepar, e Libra Terminais
Rio, por meio da Lei Municipal de
Incentivo à Cultura - Lei do ISS e
apoio do Instituto Invepar.

Feira virtual oferecerá mais de 7 mil vagas
Para quem está em busca de
uma oportunidade no mercado
de trabalho ou quer dar o pontapé
na carreira profissional, a Estácio
promoverá a 3ª Feira Virtual de
Estágios e Empregos. Entre os
dias 9 e 13 de setembro, alunos,
egressos e não alunos poderão
participar da ação. Serão oferecidas mais de 7 mil vagas de empregos e estágios.
Empresas como Cervejaria
Ambev, Amil, IBM, Itaú Unibanco, OLX, Stone Pagamentos,
Universia Santander, Infoglobo,
brMalls, Estante Mágica, White
Martins, dentre outras já aderiram à iniciativa. A Cia de Talentos, CIEE, Fundação Mudes,
Nube, Siqueira Castro Advogados, Trench Rossi Watanabe Ad-

vogados e Castro Neves também
disponibilizarão diversas vagas.
Além das oportunidades de estágios e empregos, a Feira Virtual
também oferecerá aos estudantes
de todo o Brasil palestras e conteúdos sobre as novas profissões
que estão surgindo no mercado,
como alavancar a carreira, dicas
para elaboração de currículos,
como se comportar e o que dizer
durante uma entrevista e muito
mais. A interação entre participantes e empresas será realizada por
meio de chat conforme programação e agenda da feira. A CMOV,
empresa que auxilia na carreira
profissional, disponibilizará aos
alunos e ex-alunos da Estácio mil
acessos exclusivos à plataforma
de desenvolvimento de carreira.

Site aponta as habilidades mais
procuradas em profissionais freelancers
O relatório Fast 50 do site
Freelancer.com, marketplace
para contratação de profissionais autônomos, relacionou as
profissões que tiveram maior
aumento de procura no portal
no segundo trimestre deste
ano. Segundo a pesquisa, que

analisou 433 mil postos de trabalho publicados no site, as
carreiras mais buscadas estão
ligadas à tecnologia e à área administrativa.
Segundo o relatório, os três
serviços que tiveram maior
crescimento de demanda foram

O A Arte Gerando Renda – indicado ao Prêmio Marketing Best de
Sustentabilidade 2015 – foi criado
para gerar oportunidades para moradores de favelas que têm acesso
a escolas de samba e muita vontade de trabalhar com arte, mas não
possuem conhecimentos básicos
para exercer funções nas agremiações ou até mesmo para ingressar
Foto: Divulgação

no mercado de trabalho. Cada
curso tem duração de dez semanas, com aulas semanais. Ao final,
os participantes são certificados e
podem estagiar em barracões de
escolas de samba ou em produções teatrais. Os formados de 2018
tiveram a oportunidade de trabalhar nos desfiles da Mangueira,
Salgueiro e Beija-flor naquele ano.
OPORTUNIDADE
Prefeitura encaminha
candidatos para 1.275
vagas no Rio

A Estácio promoverá a 3ª Feira Virtual de Estágios e Empregos

Atendimento ao Cliente (crescimento de 54,7%), Transcrição
(50%) e Contabilidade (49%).
De acordo a pesquisa, o resultado aponta uma tendência nas
empresas em recorrer a profissionais freelancers para serviços operacionais do dia a dia, o
que é reflexo de ambientes de
trabalhos cada vez mais enxutos e distribuídos.

No segmento de tecnologia,
destaca-se a procura por profissionais com conhecimentos
em inteligência artificial e machine learning. As outras funções que apareceram entre as
10 mais procuradas entre abril
e junho, foram redação acadêmica, processamento de dados,
desenvolvimento de aplicativos e análise estatística.

A Secretaria Municipal
de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio
encaminhará candidatos
para 1.275 oportunidades
de trabalho disponíveis. Os
interessados devem levar
identidade, CPF, carteira
de trabalho e PIS a um dos
endereços abaixo e terão
alguns requisitos checados,
antes de seguirem para as
entrevistas com as empresas contratantes.
São 727 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e 548 para
candidatos sem deficiência.
- Campo Grande: Rua Barcelos Domingos 162
- Méier: Rua 24 de Maio 931
- Centro – Ciad: Avenida Presidente Vargas, 1997 (Atendimentos exclusivos a PCD)
- Ilha do Governador: Estrada do Dendê 2080
- Providência: Rua da América 81
- Guadalupe: Rua Luiz Coutinho Cavalcanti 576
- Santa Cruz - Rua Lopes
Moura 58
-Tijuca: Rua Camaragibe 25.
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Passageiros têm só essa
semana para trocar cartões
antigos pelos novos

U

suários
do
transporte público devem
ficar atentos,
pois
acaba
nesta semana
o prazo para fazer a troca gratuita de cartões do tipo Expresso
para Riocard Mais. A substituição
dos cartões antigos pelos novos,
sem precisar pagar, acaba no dia
31. Cerca de 40% dos usuários
ainda não realizaram a troca, que
foi iniciada há três meses. Para
facilitar o atendimento ao público, 170 equipes de atendimento
foram distribuídas por 56 pontos,
como as estações do BRT, das barcas, da Supervia e Metrô.
Nos próximos dias, a Riocard
Mais vai estimular as trocas em

cada meio de transporte, com reforço das equipes de atendimento. Isso, porque nessa etapa será
necessário começar a atualização
dos validadores para unificação
do novo cartão no sistema de bilhetagem, a começar pelas barcas.
Nesse sistema, o antigo cartão
será aceito somente até o próximo
dia 11 de setembro. Depois, será a
vez de a ação ocorrer na SuperVia
(18 de setembro), no BRT (9 de outubro), no MetrôRio (16 de outubro) e em ônibus, vans legalizadas
e VLT (23 de outubro).
Dentro das melhorias previstas, com o uso do novo cartão, serão lançados no próximo mês dois
novos benefícios para os clientes.
Um deles é a utilização de cartão
de crédito como forma de pagamento no aplicativo Riocard

Dentro das melhorias previstas, com o uso do novo cartão, serão lançados no próximo mês dois novos benefícios para os clientes

Mais. A segunda é a validação da
recarga adquirida pelo aplicativo
usando o próprio celular.
"Entramos na reta final da fase de
trocas e temos a missão de substituir
40% dos cartões ainda. Continuamos com equipes em todos meios
de transporte e vamos estimular a
substituição dos cartões, uma vez
que precisamos avançar com novas etapas do Riocard Mais. Estão
previstos dois novos benefícios aos

Primeiro dia útil após início das obras no Santos
Dumont tem trânsito intenso no acesso ao Galeão
O trânsito era lento na chegada à Ilha do Governador e no
acesso ao Galeão ontem, primeiro dia útil depois do começo das
obras no aeroporto Santos Dumont. Relatos de pessoas no local dão conta de fluxo intenso na
Linha Vermelha a partir da Maré
e congestionamento da entrada
da Ilha até o aeroporto.
Por meio do Twitter, a concessionária Lamsa também informava sobre fluxo intenso nos dois sentidos
da Linha Amarela. De acordo com
o Centro de Operações Rio (COR),
a Avenida Brasil tem retenções na
pista sentido Centro da Penha até
a Ilha. Na noite deste domingo, o
trânsito intenso já dificultava a chegada dos passageiros ao Galeão. Um
deles saiu às 19h30 de Laranjeiras e,
por conta de congestionamentos
na Linha Vermelha desde antes da
altura do Fundão, chegou ao aeroporto apenas às 20h49.
"Em um domingo normal,
gasto 20 minutos neste percurso", afirmou o fotógrafo Renee
Rocha - A sala de embarque estava lotada e terminei perdendo o
voo, assim como outras pessoas

que estavam no local. Como as
filas para embarcar em táxis e
carros de aplicativos também estavam enormes, só consegui sair
do Galeão por volta de 22h.
A cidade do Rio registrava com
57 quilômetros de congestionamento às 7h45 desta segunda-feira. O indicador é idêntico ao verificado nas últimas três semanas,
quando a média também foi de 57
quilômetros. As informações são
do COR. Além disso, um incêndio
de um ônibus na altura de Deodoro complicou o deslocamento
em direção ao Centro por meio da
Avenida Brasil. A situação gera retenções na pista sentido Centro da
via entre Bangu e Vila Militar.
Obras no Santos Dumont
vão até dia 21
Iniciadas no último sábado, as
intervenções no Santos Dumont
vão até o próximo dia 21. Até lá,
vários voos que partiam do aeroporto na Zona Sul foram transferidos para Galeão. De acordo
com a concessionária Rio Galeão,
pessoas que forem de táxi para o
aeroporto poderão desembarcar

Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

no piso 0 do edifício garagem, em
frente ao terminal 2. Já aqueles
que se dirigirem ao local por meio
de ônibus circulares, ônibus de
turismo, frescões, airport shuttle
e vans desembarcarão no terminal 1. O embarque em carros de
aplicativo será feito no estacionamento administrativo (terminal
2) e em táxis credenciados e comuns, no nível de desembarque
do terminal 2.
Representantes da Rio Galeão
explicaram que as mudanças têm
como objetivo reduzir a concentração de veículos no meio-fio do terminal 2, que tem grande impacto
na circulação da região. Além disso,
eles informam que haverá um aumento no número de táxis à disposição no aeroporto, que deve receber 767 mil passageiros a mais até
o fim das obras no Santos Dumont.

clientes: as compras com cartão de
crédito no aplicativo Riocard Mais e a
validação da recarga adquirida com
o próprio celular", afirma a gerente
de Marketing e Produto da Riocard
Mais, Melissa Sartori.
As trocas podem ser feitas das
7h às 19h. O mapa completo dos
pontos de substituição do cartão
antigo pelo novo pode ser consultado no site mapa.riocardmais.
com.br. Cada usuário pode efetu-

ar a troca de até cinco cartões. Ao
migrar para o Riocard Mais, o passageiro mantém o crédito do antigo cartão e os benefícios tarifários
atrelados a ele, como o Bilhete Único Carioca (BUC) e o Bilhete Único
Intermunicipal (BUI), além de ser
inserido em um clube de vantagens, que concede descontos em
produtos e serviços em uma rede
de empresas parceiras (drogarias e
universidades, por exemplo).

Concessionária anuncia que devolverá
administração de túneis Marcello Alencar
e 450 à prefeitura do Rio
Além de devolver à Prefeitura
do Rio a administração do Túnel
Marcello Alencar, a concessionária
Porto Novo, sob alegação de falta
de pagamentos, deixará também
de realizar a manutenção do Túnel
450 a partir do dia 11 de setembro.
A prefeitura, porém, respondeu
que “não trabalha com a hipótese
de transferência da operação” e
afirma que não há consenso sobre
o valor da dívida.
Os dois túneis eram os dois
equipamentos restantes do Porto
Maravilha ainda sob administração
da concessionária. Pelo projeto original, a concessão deveria vigorar
até 2026, mas em julho do ano passado o Porto Novo já havia passado
a administração dos serviços da
área para a prefeitura.
De acordo com a concessionária, há mais de um ano a Prefeitura
não paga pelos serviços prestados
pela empresa nos dois túneis. O
valor em atraso não foi divulgado.
O prazo original da concessão, assinada em 2011, era de 15 anos, com
possibilidade de renovação.
"Em 14 de maio, a Porto Novo
avisou formalmente à CDURP da
sua saída, respeitando o prazo con-

tratual de 120 dias de antecedência. Até 11 de setembro de 2019, a
Porto Novo manterá normalmente
suas atividades nos túneis. Após
essa data, a gestão, operação e manutenção dos Túneis será de exclusiva e integral responsabilidade da
CDURP", informou a concessionária através de nota.
Inaugurado em 2016, o túnel
Marcello Alencar tem 3.382 metros
e fica 40 metros abaixo do nível do
mar, ligando o Aterro do Flamengo à Zona Portuária. Já o 450, com
1.480 metros de extensão, integra
a Via Binário do Porto com sentido
único do Centro para o Gasômetro
e foi inaugurado em 2015, ano em
que a cidade do Rio comemorou
450 anos.
Em nota, a Prefeitura do Rio
informou que não trabalha com a
hipótese da transferência da operação e que não há concenso em
relação aos valores em atraso. "A
Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio
de Janeiro (CDURP) negocia a solução com a Concessionária Porto
Novo, responsável contratualmente pela prestação do serviço", diz o
comunicado.
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Conversa

Cuéllar é reintegrado ao
Flamengo e utilização
dependerá de Jorge Jesus

O

volante Gustavo Cuéllar viaja
para Porto Alegre e será reintegrado ao elenco do Flamengo
para o jogo com o Internacional, nesta quarta-feira, pelas
quartas de final da Copa Libertadores. A decisão foi tomada
pelo vice de futebol Marcos
Braz, que voltou atrás da decisão de afastá-lo por tempo indeterminado do elenco.

O volante conversou como dirigente ainda no Rio, na manhã desta segunda-feira

O
volante
conversou
como dirigente ainda no Rio
de Janeiro, na manhã desta
segunda-feira, e se colocou
à disposição depois de tratar de problemas pessoais.
Braz acatou o retorno, mas a
utilização do jogador como
titular na partida decisiva
dependerá do técnico Jorge
Jesus. O português, inclusive, repreendeu o atleta após
a vitória contra o Ceará, no
último domingo.
São outros interesses que
precisam ser analisados por
ele e pela diretoria. O símbo-

lo do Flamengo é que está acima. Não é jogador, não é treinador. Quando alguém pensa
que está à frente do clube, vai
ter problemas. Nos faz falta
como jogador. Ele vai ter que
assumir as consequências da
atitude que tomou. Vão chegar
a uma decisão — alertou Jesus.
Gustavo Cuéllar havia sido
afastado por tempo indeterminado do Flamengo na última
sexta-feira. Em nota, o clube
informou que o volante pediu
para não ser relacionado para
os próximos jogos alegando
"problemas pessoais". A vice-

Oswaldo de Oliveira é apresentado
oficialmente no Fluminense
Oswaldo de Oliveira foi
apresentado nesta segunda-feira pelo Fluminense. Sucessor de Fernando Diniz,
demitido há uma semana, o
treinador de 68 anos inicia sua
terceira passagem pelo Tricolor. Em entrevista coletiva
no centro de treinamentos do
clube, o técnico abriu falando
sobre seu carinho pelo clube
que comandou entre 2001 e
2002 e também em 2006.
"Quero agradecer às pessoas que viabilizaram minha

volta ao clube. Estou muito
feliz. Era um sonho que acalentava há bastante tempo. Gosto
muito do Fluminense. Deixei
muitos amigos aqui e reencontrá-los tem sido um prazer sem
medida", disse.
O novo comandante assume
o time em situações distintas
no Brasileirão e na Sul-Americana. Na competição nacional,
está na zona de rebaixamento,
na 18ª posição. Já no torneio
continental, encontra-se nas
quartas de final.

-presidência de futebol discordou do posicionamento e
decidiu afastá-lo para manter
a concetração do elenco.
O motivo alegado, na realidade, é a proposta do do
Al-Hilal, da Arábia Saudita.
Cuéllar não quer ir para qualquer tipo de embate por conta
da oferta válida para a saída,
que aguarda apenas a liberação do clube. O Flamengo não
quer se desfazer de mais um
jogador importante no meio
de uma temporada. No entanto, o volante mantém o desejo
de ser negociado. A janela de

transferências se encerra no
dia 2 de setembro.
Cuéllar já havia pedido
para ser negociado mais de
uma vez. O Flamengo inicialmente aceitou a proposta,
mas depois recuou, em função também do fracasso na
contratação de Balotelli. O
atleta quase não enfrentou o
Internacional na quarta-feira, no Maracanã, pois estava
focado em resolver sua saída,
mas a direção não concordou.
Dono de 70% de Cuéllar, o
Flamengo quer que o Deportivo Cali, da Colômbia, que

tem 30%, ceda um pouco de
sua parte para fechar. Representante do jogador, Gian
Petruzziello foi à Colombia
para negociar a liberação,
mas voltou ao Brasil sem
uma solução e aguardava
ser chamado pelo Flamengo
para tratar o assunto.
O clube quer ficar com um
percentual maior de uma
eventual venda. Os valores da
proposta giram em torno de
oito milhões de euros, ou R$
35 milhões. O Flamengo, portanto, ficaria com cerca de R$
24 milhões.
Foto: Lucas Merçon

O técnico abriu a entrevista falando sobre seu carinho pelo clube

