
O prefeito Marcelo Crivella 
disse, na manhã de ontem, 
que vai firmar uma parceria 
com o governo do estado 
para fazer operações com a 
finalidade de internar mo-
radores de rua dependentes 
químicos. Porém, frisou que 
será necessária uma avalia-
ção médica para saber quem 
de fato precisa ser internado. 
Crivella informou que a pre-
feitura pretende criar centro 
de triagens para avaliações de 
médicos, assistentes sociais e 
psicólogos.
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 Canil do Corpo de Bombeiros 
do Rio recebe reforço de nove 
filhotes de labradores

Estão abertas as 
inscrições para 
Concurso da educação

GeralQueimados

Crivella fará 
parceria com estado 
para internação 
involuntária 
de morador de 
rua dependente 
químico
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Vítima precoce 
da violência 
no Rio
Benjamin Ribeiro Queiroz foi encontrado 
ensanguentado dentro de casa 
durante operação da Polícia Militar 
na comunidade da Zona Oeste. Família 
do recém-nascido acusa a polícia de 
omissão de socorro.
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Ídolo Rubro-Negro
Ganha homenagem
em forma de busto
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Presidente da OAB vai ao STF 
para que Bolsonaro conte o 
que diz saber sobre o pai dele

Explicações

presidente da 
Ordem dos 
Advogados do 
Brasil (OAB), 
Felipe Santa 
Cruz, entrou 
com uma inter-
pelação nesta 
q u a r t a - f e i r a 

(31) no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que o presidente Jair 
Bolsonaro explique declarações a 
respeito do pai dele, Fernando Au-
gusto de Santa Cruz Oliveira, desa-
parecido durante a ditadura militar.

A defesa quer que o presidente 
dê explicações sobre a afirmação 
feita nesta segunda-feira por Bol-
sonaro de que "um dia" contará ao 
presidente da Ordem como o pai 
do advogado desapareceu na di-
tadura militar, caso a informação 
interesse ao filho.

Segundo afirmou Bolsonaro na 
ocasião, Santa Cruz "não vai querer 
saber a verdade" sobre o pai. De-
pois, disse que o Fernando Santa 
Cruz foi morto por companheiros 
da Ação Popular (AP), organização 
de esquerda na qual ele militava e 
classificada pelo presidente como 
"grupo terrorista".

Documentos da Comissão da 
Verdade, da Marinha e da Aero-
náutica indicam que o militante foi 
preso por agentes do regime mili-
tar um dia antes da data em que 
morreu. O atestado de óbito diz 
que ele teve morte "morte não na-
tural, violenta, causada pelo Estado 
brasileiro, no contexto da persegui-
ção sistemática e generalizada à 
população identificada como opo-
sitora política ao regime ditatorial 
de 1964 a 1985".

O tipo de processo entregue 

pelo presidente da OAB ao STF ser-
ve para tentar esclarecer se o que a 
outra parte disse é ou não ofensivo, 
o que pode gerar uma ação de cri-
me contra honra.

Mas, mesmo se o Supremo no-
tificar o presidente, Bolsonaro não 
será obrigado a responder. Nessa 
hipótese, o STF informa a quem 
interpelou, que decide se entra ou 
não com a ação.

Fernando Augusto de Santa 
Cruz Oliveira desapareceu em um 
encontro que teria no Rio de Janei-
ro, em 1974, com Eduardo Collier 
Filho, outro militante da AP.

Segundo o livro "Direito à me-
mória e à verdade", produzido 
pelo governo federal, Fernando e 
o companheiro foram presos jun-
tos em Copacabana por agentes 
do Doi-Codi-RJ em 23 de fevereiro 
daquele ano.

Pedido de explicações
Na peça judicial, Santa Cruz afir-

ma que não é a primeira vez que 
Bolsonaro o ataca e tenta desquali-
ficar a memória do seu pai.

O presidente da OAB diz que 
seu pai foi vítima de desapa-
recimento forçado praticado 
por agentes estatais, o que “foi 
oficialmente reconhecido pelo 
próprio estado Brasileiro, em rei-
teradas oportunidades”.

“As ofensas à memória de Fer-
nando de Santa Cruz, bem como 
o contexto intimidatório da fala, 
parecem sugerir que o Exmo. Sr. 
Jair Bolsonaro pretende ofender 
diretamente o Requerente em sua 
dignidade e decoro, bem como 
desqualificar sua reputação. Em-
bora ainda equívoca, pois situada 
na fronteira entre a bravata e a inti-

O
O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz

midação, a fala do Presidente da Re-
pública aparenta poder se subsu-
mir à figura típica de injúria e contra 
Felipe Santa Cruz”, escreveu.

Santa Cruz também diz ser 
inaceitável que Bolsonaro, por 
ser presidente da República, “não 
explique a razão da sua própria 
omissão quanto ao dever de 
tornar pública a autoria e as cir-
cunstâncias da prática de atos cri-
minosos e atentatórios aos mais 
elementares direitos humanos”.

“Intolerável, ainda, que procure 
enxovalhar a honra de quem fora 
covardemente assassinado pelo 
aparelho repressivo estatal, por 
assacadilhas dúbias, afirmações 
ambíguas e gratuitas, sugestões de 
atos delitivos, dos quais se podem 
extrair ofensas”, afirmou.

Na interpelação, Santa Cruz 
pede que Bolsonaro esclareça se 
“efetivamente tem conhecimento 
das circunstâncias, dos locais, dos 
fatos e dos nomes das pessoas que 
causaram o desaparecimento for-
çado e assassinato” do seu pai.

Caso o presidente realmente sai-

ba das circunstâncias do episódio, o 
presidente da OAB solicita:

que Bolsonaro explique como 
obteve as informações e como 
pode comprovar as afirmações;

que indique os autores do 
crime e aponte onde está o 
corpo de Fernando Augusto de 
Santa Cruz Oliveira;

e que explique a razão por não 
ter denunciado ou mandado apu-
rar a conduta criminosa revelada.

O presidente da OAB sustenta 
que Bolsonaro, ao insinuar que 
Fernando Santa Cruz praticou “atos 
de alta reprovabilidade ou mesmo 
condutas sanguinárias”, pode ter 
praticado o delito de calúnia contra 
memória de pessoa falecida.

“Ou o Requerido apurou con-
cretamente a materialidade dos 
fatos homicidas, com a coleta dos 
nomes de quem cometera o citado 
crime contra o genitor do Reque-
rente, e, nesse caso, tem o dever 
legal e básico de revelá-los para que 
o Estado os submeta a valoração 
jurídica, ou, também grave, pratica 
manobra diversionista para ocultar 

a verdadeira autoria de criminosos 
que atuaram nos porões da ditadu-
ra civil-militar, de triste memória”, 
afirmou na ação Felipe Santa Cruz.

Ele pede ainda que Bolsonaro 
esclareça as insinuações de que 
Fernando Santa Cruz teria sido 
morto por seus próprios compa-
nheiros de militância política em 
ação de justiçamento.

Felipe sustenta que isso possivel-
mente “configuraria informação falsa 
contra a reputação” de seu pai.

“Ao afirmar que tem informações 
sobre a morte de Fernando de Santa 
Cruz e, em seguida, insinuar que a ví-
tima foi morta por justiçamento pra-
ticado por organizações de esquerda, 
o Sr. Presidente da República não 
apenas impede que se avance no es-
clarecimento sobre a grave violação 
que foi praticada contra Fernando de 
Santa Cruz e que continua a atingir 
sua família, como impõe um grave 
retrocesso que pode se configurar 
como injúria na medida em que 
represente uma informação falsa e 
atentatória à dignidade das vítimas”, 
diz trecho da ação.
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prefeito Mar-
celo Crivella 
disse, na 
manhã de 
ontem, que 
vai firmar 
uma parce-
ria com o 
g o v e r n o 

do estado para fazer ope-
rações com a finalidade 
de internar moradores de 
rua dependentes quími-
cos. Porém, frisou que será 
necessária uma avaliação 
médica para saber quem 
de fato precisa ser  inter-
nado.  Crivella  informou 
que a prefeitura pretende 
criar  centro de triagens 
para avaliações de médi-
cos,  assistentes sociais  e 
psicólogos.

“Combinamos ontem 
com o governador que va-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
mos fazer uma operação con-
junta. É muito importante 
que toda essa população de 
rua esteja desarmada, seja 
arma branca, arma de fogo. 
É preciso que a gente saiba 
também se eles têm algum 
tipo de ocorrência, se estão 
foragidos. É muito impor-
tante também a gente saber 
se eles se enquadram dentro 
da internação involuntária. 
Para isso, tem que ter um 
diagnóstico médico”, disse.

O prefeito frisou que po-
liciais e guardas municipais 
não podem fazer internações 
involuntárias:

“Estamos montando na 
prefeitura, para ajudar o es-
tado a fazer a coisa de acor-
do com a lei,  centros em que 
terão médicos, assistentes 
sociais e psicólogos. Aí sim 
vamos ter uma remoção 

obrigatória. Se o médico 
achar que há possibilidade 
de algum tipo de paranoia, 
aí sim ele vai ter tratamen-
to em algum dos nossos 
abrigos”, disse Crivella du-
rante a inauguração do se-
gundo tomógrafo do Hospi-
tal Municipal Souza Aguiar, 
no Centro.

O prefeito disse ainda que 
está fazendo convênios com 
hotéis e igrejas para que pos-
sam abrigar essas pessoas em 
situação de rua para que eles 
possam dormir, se alimentar.

“Estamos fazendo esses 
convênios. Sei que não é fá-
cil. Nós vamos agir. Sei que 
essas pessoas não podem fi-

car o tempo todo”, afirmou.
Sobre a situação dos abri-

gos, cujas instalações são 
alvos de críticas das pessoas 
assistidas, Marcelo Crivella 
disse que está tentando 
melhorá-los e fazer convê-
nios com instituições que 
possam oferecer vagas em 
hotéis.

 A  P r e f e i t u r a  d o  R i o 
a n u n c i o u  q u e  f a r á  u m a 
a n á l i s e  t é c n i c a  i n d e p e n -
d e nt e  n o s  s e i s  p r é d i o s 
m a r c a d o s  p a r a  d e m o l i -
ç ã o  n a  Mu z e m a ,  n a  Z o n a 
O e s t e  d o  R i o.  O s  i m ó v e i s 
s ã o  v i z i n h o s  a o s  q u e  d e -
s a b a r a m  e m  a b r i l ,  m a -
t a n d o  2 4  p e s s o a s .

Uma licitação será aber-
ta a fim de contratar uma 
empresa de consultoria na 
área de estruturas para re-
alizar a vistoria – e, assim, 
avaliar a condição de cada 
prédio.

Em nota, a Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura e Habitação informou 
que atendeu a pedido de 
uma comissão de mora-
dores do Condomínio Fi-
gueiras do Itanhangá, após 
uma reunião na noite de 
segunda-feira.

Também na segunda-
-feira, técnicos notifica-

 Prefeitura do Rio anuncia vistoria independente 
para prédios ilegais na Muzema

Crivella fará parceria com estado 
para internação involuntária de 
morador de rua dependente químico

Estado mapeia 150 áreas para habitação

Fundamentais para o programa 
habitacional de baixa renda ‘Casa 
Nova’, anunciado pelo governador 
Wilson Witzel (PSC), em maio, os 
terrenos de propriedade do gover-
no estadual estão sendo mapea-
dos. Até agora, 150 imóveis com 
viabilidade para receber futuras 
construções foram identificados.

Pelo programa, haverá uma 
permuta financeira de ativos do 
estado, que cederá o terreno pú-
blico em troca de um abatimento 
no valor da compra do imóvel 
para a população. As construções 
atenderão a famílias com renda 
entre R$ 1 mil e R$ 5 mil, e o sub-
sídio poderá se somar ao do FGTS.

De acordo com o secretário es-
tadual de Cidade, Juarez Fialho, 
cada terreno será negociado indi-
vidualmente com as construtoras, 
através de chamamento público. 
Aquelas que mais valorizarem os 
imóveis, ficarão com o direito de 
construir. “Por enquanto, nossos 
técnicos estão levantando os ter-
renos disponíveis no estado”, avi-
sou Fialho.

Outro projeto, que também 
inclui a construção de unidades 
habitacionais no Estado do Rio, 
atualmente é desenvolvido pelo 
Executivo. É o ‘Comunidade Cida-
de’, voltado para a urbanização de 
favelas como a Rocinha.

ram famílias de seis prédios 
construídos ilegalmente. A 
demolição estava marcada 
para a segunda semana de 
agosto.

Após avaliação e conde-
nação das estruturas, ha-
verá o pagamento de um 
auxílio habitacional, por 

até um ano, com valor a ser 
estudado.

“A secretaria negocia com 
o governo federal a constru-
ção de unidades habitacio-
nais pelo programa Minha 
Casa Minha Vida para reas-
sentar as pessoas naquela 
região”, informou.

O prefeito Marcelo Crivella inaugura novo tomógrafo no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio

 Foto: Reprodução / TV Globo  

 Foto: Reprodução / TV Globo  

Prédios desabaram na Muzema em abril desse ano deixando 24 pessoas mortas

Pelo programa, haverá uma permuta financeira de ativos do estado

  Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo



ma ótima 
notícia para 
a educação 
queimadense: 
o edital com 
64 vagas para 
magistéri o 
(níveis mé-
dio e supe-

rior) já está disponível. As ins-
crições começaram ontem e 
vão até 29 de agosto. Todos os 
detalhes do processo podem 
ser conferidos no site oficial 
da Prefeitura.

O primeiro edital conta 
com 50 vagas, das quais 49 
são destinadas ao cargo de 
professor II e uma para se-
cretário escolar. Os salários 
são de R$1.768,53 e 1.241,95, 
respectivamente. Já o segun-
do edital dispõe de 14 vagas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada   Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

U
para quem tem nível superior 
(12 para professores I, uma para 
orientador pedagógico e uma 
para orientador educacional). 
Estes profissionais terão remu-
neração de R$2.490,48.

Para o Prefeito Carlos Vilela, 
o concurso marca um momento 
especial na educação da cidade, 
que recentemente alcançou a 
melhor posição de sua história 
no IDEB (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica).

"Há  11 anos nossos professo-
res recebem seus salários dentro 
do mês  e nesse período houve a 
maior correção salarial da histó-
ria da cidade. Esse ano, inclusi-
ve, quitamos a parcela de 13º no 
Dia dos Namorados. Isso tudo 
mostra nosso compromisso com 
essa área tão essencial para a so-
ciedade", declarou o gestor.

Já o Secretário Municipal 
de Educação, professor Lenine 
Lemos, explica a abertura de 
oportunidades na área e garan-
te agilidade das convocações. 
"Esse concurso vai preencher 

vagas de professores que se 
apresentaram, faleceram e pe-
diram exoneração nos últimos 
5 anos. A convocação dos apro-
vados será imediata. Não só o 
número que está disponível, 

como também 120 vagas que 
hoje estão no RET (Regime 
Especial do Trabalho) e mais 
de 100 no decorrer do ano que 
estarão se aposentando em 
2019", concluiu o educador.

 A Prefeitura de Belford 
Roxo, através da Secretaria de 
Educação, oferece a Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA) 
para o ensino fundamental 
em 17 escolas municipais, 
somando 4.808 alunos matri-
culados no primeiro semes-
tre. Os estudos são divididos 
por semestre, do 4º ao 9º 
ano, exceto pelo primeiro ano 
que é anual, pois é a fase de 
alfabetização. O programa é 
destinado às pessoas que não 
conseguiram concluir o ensi-
no básico no tempo certo.

A partir dos 15 anos (de for-
ma facultativa) e dos 18 (de 
forma obrigatória), os alunos 
podem se matricular na EJA 
em qualquer período no ano. 
As aulas acontecem a noite, 
menos no Ciep Municipaliza-
do Grande Othello, no bairro 
Bom Pastor, onde as aulas são 
à tarde. Uma facilidade que 
a EJA oferece são as aulas se-
mipresenciais ministradas na 
Escola Municipal EJA Maria 
Lucia Sindra, no Centro, onde 
a intenção é de ajudar os jo-
vens com mais de 18 anos e 

Belford Roxo mantém o programa 
EJA em 17 escolas do município

Queimados: Começaram 
as inscrições para 
Concurso da Educação

Proteção Social Básica em 
Domicílio em Nova Iguaçu

 Pessoas com deficiência, a par-
tir dos 7 anos, e idosos, a partir dos 
60, em situação de vulnerabilida-
de, seja pela fragilidade dos víncu-
los familiares e sociais vão passar a 
ter atendimento especial em Nova 
Iguaçu. A Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS) lançou 
ontem, o serviço de Proteção So-
cial Básica no Domicílio – PSB no 
Domicílio, que visa o desenvolvi-
mento da autonomia destas pes-
soas e a prevenção de situações de 
risco, exclusão e isolamento.

O serviço já vem sendo de-
senvolvido no município. O pri-
meiro passo foi a identificação e 
cadastramento do público-alvo 
por meio de visitas domiciliares. 
Uma equipe composta por um 
assistente social, um psicólogo, 
um pedagogo e um orientador 
social fará o trabalho de mobili-
zação junto a toda a família que 
cerca a pessoa inserida no pro-
grama para participar das ações.

Morador do bairro Vila Anita, 
Renato Santana da Cruz, de 20 
anos, cadeirante desde os 10, já foi 
cadastrado no serviço. “Meu filho 
tem tido muita dificuldade para 
interagir com as pessoas desde que 
foi diagnosticado com a síndrome 

da distrofia muscular de Deuchen-
ne. Creio que este novo serviço 
oferecido pela Prefeitura de Nova 
Iguaçu poderá ajudá-lo a se desen-
volver e ter uma vida melhor”, afir-
ma a dona de casa Antônia Santana 
da Cruz, mãe de Renato.

Segundo a secretária da SEMAS, 
Elaine Medeiros, as primeiras visi-
tas buscam criar uma relação entre 
a equipe do PSB no Domicílio e a 
família. “Desta forma, iremos iden-
tificar as necessidades e analisar 
caso a caso, oferecendo oficinas e 
atividades que possam ajudar no 
desenvolvimento da pessoa assis-
tida e também no fortalecimento 
de vínculos. Elas também serão re-
ferenciadas e acompanhadas pelos 
CRAS e orientadas sobre as demais 
políticas, programas e serviços pú-
blicos oferecidos”, explica Elaine.

No dia em que foi cadastrado, 
Renato e a mãe puderam falar 
sobre os gostos do jovem que é 
fã de videogame. A ideia é traba-
lhar atividades que agradem aos 
usuários do serviço no fortaleci-
mento de vínculos. A equipe da 
SEMAS também vai contar com 
15 estagiários, todos estudantes 
universitários dos cursos de Psi-
cologia e serviço Social.

que encontram dificuldades 
em frequentar as aulas presen-
ciais. Os documentos necessá-
rios para a inscrição são (cópia e 
original): carteira de identidade 
ou certidão de nascimento ou 
casamento, histórico escolar 
(quando tiver), comprovante 
de residência e uma foto.

De acordo com a chefe da 
Divisão da Educação de Jovens 
e Adultos, Thatiana Barbosa, 
o programa foi implantado no 
município em 2019.  Thatiana 
está à frente da divisão desde 
2017 e assegura que os alunos 
estão sendo bem assistidos e 
que adoram estudar. “Toma-
mos sempre o cuidado para 
que o conteúdo seja oferecido 
de uma forma diferente, levan-
do em conta o que os alunos já 
sabem, podendo assim, avan-
çar para o próximo módulo se 
houve um bom aproveitamen-
to. Ao final do curso, os estu-
dantes ganham certificados de 
conclusão”, ressaltou. 

Realização de um sonho
Com sonhos e objetivos 

parecidos, quatro alunos que 

frequentam as aulas da EJA 
estão em busca de grandes 
conquistas. Já em seu 8º ano 
de escolaridade na Escola Mu-
nicipal Jardim Gláucia, Dirceu 
Martins, 49, retomou os estu-
dos em 2017 com sua esposa 
e já garantiu que não gosta de 
faltar nenhuma aula. “Gosto 
bastante das aulas e dos pro-
fessores que são maravilhosos. 
Criamos um vínculo tão grande 
que nem acredito que em seis 
meses irei me formar. Não vejo 
a hora, mas também vou ficar 
triste e sentir saudades”, dis-
se emocionado. Também em 
seu 8º ano na Escola Munici-
pal Jardim Gláucia, Silvana de 
Oliveira, 44, nunca estudou na 
vida. A primeira vez que teve 
contato com o ensino foi na 
EJA. “Estou vivendo um sonho. 
O estudo é fundamental para 
coisas do dia-a-dia como pegar 
um ônibus ou ler uma receita. 
Me sinto realizada por conse-
guir fazer essas coisas. Quando 
concluir o 9º ano irei para o en-
sino médio e em seguida quero 
fazer faculdade de engenharia 
civil”, exaltou.

Oportunidades são para Professor I, Professor II, Secretário Escolar, Orientador Educacional e Orientador Pedagógico 
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violência do 
Rio de Janei-
ro fez mais 
uma vítima 
precoce. O 
p e q u e n o 
Beijamin, de 
um mês, foi 
morto por 

uma bala perdida enquanto 
dormia na Cidade de Deus, na 
Zona Norte do Rio, na manhã 
desta quarta-feira. Ele foi en-
contrado pela mãe dentro de 
seu quarto, já sem vida.

Por volta de 7h30, policiais 
militares do 18ºBPM (Jacare-
paguá) realizavam uma ope-
ração na comunidade quando 
nesse horário o bebê morreu. 
De acordo com relatos de tes-
temunhas, a mãe de Beijamin, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTragédia

A
tiram socorro a criança. Ruan 
Ribeiro, pai da vítima, afirmou 
que um blindado da PM o im-
pediu prestar socorro a seu fi-
lho. Ele relata que os agentes 
não tomaram qualquer atitu-
de de retirar esse blindado da 
rua para que ele pudesse acu-
dir o bebê.

O pai de Beijamin e sua fa-
mília foram até a 32º (Taqua-
ra) para denunciar a ação da 

PM. Em nota, a corporação diz 
que o batalhão foi informado 
que não houve entrada de fe-
ridos em unidades de saúde 
aos arredores da região.

Confira a nota na íntegra:
"A Assessoria de Imprensa 

da Secretaria de Estado de 
Polícia Militar informa que, 
no início da manhã desta 
quarta-feira (31/07), policiais 

militares do 18ºBPM (Jacare-
paguá) atuaram na Cidade de 
Deus, na Zona Oeste da cida-
de do Rio. Durante incursão 
na comunidade, criminosos 
atiraram contra as equipes e 
houve confronto. Não houve 
prisões e apreensões. O bata-
lhão foi informado que não 
houve entrada de feridos em 
unidades de saúde da região 
até o momento".

assim que escutou os tiros, foi 
tirá-lo do quarto que ele estava 
para colocá-lo em outro, mas 
quando o pegou, já estava com o 
corpo ensanguentado. A criança 
expelia sangue pela boca.

Beijamin foi levado à uma 
Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) da Cidade de Deus, mas 
já era tarde. A criança já tinha 
morrido. A RioSaúde, órgão que 
administra aquela UPA, disse 
que os médicos chegaram à con-
clusão de que a criança teria so-
frido um trauma na cabeça e não 
teria resistindo, vindo a óbito, e 
negou presença de perfurações 
de tiros. O corpo foi levado para 
o Instituto Médico Legal, onde 
será investigada a real causa da 
morte.

Família acusa polícia por 
omissão de socorro

Os familiares de Beijamin 
dizem que os policiais omi-

Bebê de um mês é baleado 
durante operação da PM 
na Cidade de Deus

O pequeno  Beijamin foi morto durante operação da polícia na Cidade de Deus

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

 Policiais da 64º DP (São João 
de Meriti) prenderam nesta 
quarta-feira, José Fabiano de 
Souza Silva, acusado de ser 
integrante de uma quadrilha 
que pratica golpes e fraudes 
bancárias em diversos pontos 
da Capital e da Baixada.
Fabiano já havia sido preso 
em 2018 enquanto aplicava 
um desses golpes no aeropor-
to Santos Dumont, no centro 
do Rio. O principal praticado 
pela quadrilha que o acusado 
faz parte é golpe conhecido 
como ‘Pescaria’, que é a ins-
talação de um dispositivo na 
boca do caixa eletrônico. No 
final do expediente, os cri-
minosos vão até as agências 
bancárias escolhidas por eles 
para “pescar” os envelopes de 
depósito retido pelo meca-
nismo instalado por eles. De 
acordo com as investigações, 
o bando já atuou em seis 
agências em diferentes pon-
tos da Baixada Fluminense e 

 Preso acusado de integrar quadrilha que aplica
golpe em agências bancárias do Rio e da Baixada

 Cachorro abandonado e com sinais de maus 
tratos é resgatado na Rodovia Niterói-Manilha

 Um cachorro abandonado 
foi resgatado pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF). O animal 
apresentava sinais de maus 
tratos e corria risco de atropela-
mento. O caso aconteceu na Ro-
dovia Niterói-Manilha (BR-101), 
em São Gonçalo, na Região Me-
tropolitana do Rio.

O cachorro, da raça bull terrier, 
andava sozinho próximo aos ve-
ículos na rodovia, quase sendo 
atropelado, quando foi encontrado 
pelos policiais.

Equipes do Grupo de Fiscaliza-
ção de Trânsito (GFT) da Delega-
cia PRF de Niterói viram o animal 

na pista sentido Itaboraí, cerca 
de um quilômetro antes do sho-
pping. O cão possuía sinais de 
maus tratos, com alguns machu-
cados, magro e sujo.

Ele foi levado para a Uni-
dade Operacional da PRF em 
Itaúna, onde tomou banho, re-
cebeu alimentação, bebeu água 
e pode descansar.

Algum tempo depois, foi ado-
tado por uma amiga de um po-
licial, indo para a casa dela onde 
já está recebendo o tratamento 
adequado.

A raça bull terrier é conhecida 
por ser amável com as pessoas.

nos bairros de Jacarepaguá e 
Barra da Tijuca.
O acusado irá responder por 
furto mediante a fraude, com 
pena máxima de 8 anos, além 
de formação de quadrilha. 

 Fotos: Divulgação

 Foto: Divulgação

Fabiano já havia sido preso em 2018 enquanto aplicava um desses golpes

O cachorro, da raça bull terrier, andava sozinho próximo aos veículos na rodovia
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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er uma 
boca sau-
dável faz 
bem para 
o bom 
f u n c i o n a -
mento do 
a p a r e l h o 
digestivo, 
a p a r ê n c i a 

e até para a autoestima. O que 
muita gente não sabe é que 
tão importante quanto o cui-
dado dos dentes, é o cuidado 
com a gengiva, para a preven-
ção de doenças periodontais 
como a gengivite (inflamação 
da gengiva causada pela pla-
ca bacteriana) e periodontite 
(forma mais grave da doença 
que compromete os tecidos 
de sustentação do dente).

Pensando nisso, o Dr. Fá-
bio Bibancos, ortodontista 
e consultor da GUM, mar-
ca mais inovadora em cui-
dado bucal do Brasil, lista 
cuidados diários indispen-
sáveis para manter a gengi-
va saudável.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

Dicas para manter 
a gengiva saudável

 Foto: Thinkstock/VEJA/VEJA

T
Fio Dental

Muitas pessoas não sabem, 
mas ao deixar de usar o fio den-
tal, elas deixam de limpar 40% da 
superfície do dente.  Usar o fio ao 
menos uma vez ao dia garante que 
a placa acumulada entre os dentes 
e a gengiva seja removida comple-
tamente. “Os restos de alimentos 
que ficam na boca podem resultar 
na formação de tártaro, que se não 
for removido pelo seu dentista, 
pode causar uma inflamação na 
gengiva, conhecida como gengi-
vite”, explica Bibancos. Hoje em 
dia existem outros produtos que 
ajudam na limpeza interdental 
de forma mais prática, como o 
flosser e o soft picks, que são al-
ternativas ao fio que auxiliam na 
remoção da placa.

Escovação
Deve ser feita de pelo menos 

três vezes ao dia, principal-
mente depois das refeições e 
quando há um consumo maior 
de alimentos ricos em açúcar. 
Além disso, é importante pres-
tar atenção na força aplicada ao 

escovar e também na maciez 
das cerdas da escova. “Colocar 
muita força durante a esco-
vação pode afetar a gengiva, 
deixando-a mais propensa a 
desenvolver alguma retração, 
como consequência, vai ex-
por a dentina e causar sensi-
bilidade”, explica. Existe hoje 
no mercado escovas à bateria 
com vibrações sônicas que 
apresentam benefícios supe-
riores quando comparado a 

escova manual, auxiliando na 
higienização da linha da gen-
giva e entre os dentes. “Usar 
a tecnologia ao nosso favor é 
algo fundamental hoje em dia, 
pois a tecnologia pode contri-
buir muito na busca de uma 
boa saúde bucal” ressalta.

Alimentação
Apesar da importância de 

uma boa higienização, tam-
bém é necessário cuidar da 

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

 Em 2018, o Brasil regis-
trou mais de 10.000 casos 
de sarampo. Os estados com 
maior número de casos fo-
ram Amazonas e Roraima, 
cujos surtos estavam asso-
ciados à importação do vírus 
que circula na Venezuela. 
O último registro de novos 
casos nesse período foi no 
início de dezembro. Agora, a 
doença voltou a preocupar. 
Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, até 18 de julho, 
foram confirmados 561 casos 
de sarampo no Brasil. Desta 
vez, o centro da epidemia é 
São Paulo.

Em todo o estado foram 
registrados 484 casos da do-
ença – dos quais 75% (363 
casos) estão concentrados 
na capital paulista. Entre os A primeira dose da tríplice viral (caxumba, sarampo e rubéola) deve ser dada a crianças de 12 meses de idade

casos, 70 são autóctones. Ou 
seja, foram contraídos dentro 
do município. De acordo com 
o Ministério da Saúde, o Brasil 
não registrava casos autócto-
nes desde o ano 2000.

Também há surto da do-
ença no Pará (53) e Rio de Ja-
neiro (11). Outros estados que 
registram casos de sarampo 
são Minas Gerais (4), Amazo-
nas (4), Santa Catarina (3) e 
Roraima (1), segundo último 
boletim da Secretaria de Vigi-
lância em Saúde. 

A circulação do vírus do 
sarampo no Brasil ocorre des-
de 2018, o que levou o país a 
perder, em fevereiro, o certifi-
cado de país livre da doença, 
conferido em 2016 pela Or-
ganização Panamericana de 
Saúde (OPAS).

Tudo o que você precisa 
saber sobre o sarampo

 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

 Especialista elenca cuidados para preservar e evitar doenças na região



Cultura Foto: Divulgação

atração do 
palco do 
S h o p p i n g 
Nova Igua-
çu desta 
quinta-feira 
é Rogéria 
Rangel, can-
tora riobo-

nitense, que se apresenta nas 
noites cariocas em barzinhos e 
eventos. Rogéria canta profis-
sionalmente desde os 13 anos, 
tendo iniciado sua carreira em 
orquestras e bandas, conquis-
tando diversos festivais de mú-
sica em sua cidade. Seu gênero 
é voltado para a MPB e o Sam-
ba. Seu primeiro EP tem previ-
são de lançamento ainda para 
o ano de 2019. Suas referências 
são muito brasileiras, sofrendo 

influências de grandes nomes 
como Elis Regina, Tom Jobim, 
Vinicius de Moraes, Dona Ivo-
ne Lara, Arlindo Cruz, dentre 
outros. Com 28 anos, Rogéria 
Rangel vem se destacando e 
conquistando o seu espaço na 
música.

 Serviço:
Rogéria Rangel no Shopping 
Nova Iguaçu
Local: Palco da Praça de Ali-
mentação
Data:  01 de agosto (quinta-fei-
ra)
Horário: 19h30
Classificação: Livre
Endereço: Av. Abílio Augusto 
Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu

Entrada: Gratuita

 Shopping Nova Iguaçu recebe 
apresentação de MPB e Samba

996266164
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Rogéria canta profissionalmente desde os 13 anos

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

 Baby shark, doo doo doo 
doo doo doo. Mommy shark, 
doo doo doo doo doo doo. 
Daddy shark, doo doo doo 
doo doo doo. Quando os 
educadores norte-america-
nos Shawnee Lamb e Robin 
Davies escreveram a música 
“Baby Shark” eles não imagi-
naram que a canção infantil 
viraria um fenômeno mun-
dial entre crianças e adultos. 
A explosão ‘tubarão’ é tama-
nha que peças infantis como 
“Baby Shark - Uma aventura 
no Fundo do Mar”, que será 
encenada no dia 04 de agos-
to, domingo, às 17h, na Lona 
Cultural Carlos Zefiro, em An-
chieta, zona norte do Rio, já 
tem fila de espera para com-
pra de ingressos.

“O público da Lona Cultu-
ral Carlos Zéfiro é sedento por 
programações infantis. Então, 
pegamos carona no sucesso 

 Lona Cultural Carlos Zéfiro apresenta Baby Shark  
Uma aventura no Fundo do Mar

 Tiee remarca data da gravação 
de seu DVD no Rio de Janeiro

A gravação do primeiro DVD 
da carreira do cantor e composi-
tor Tiee, agendada para o dia 08 
de agosto no Ribalta, foi remar-
cada para o dia 03 de outubro, 
no mesmo local. O cantor divul-
gou um vídeo em suas redes so-
ciais explicando o ocorrido.

Mais informações: 
DVD Tiee
Nova data: 03 de outubro
Ingressos já comprados: vale-

rão para nova data

Devoluções: 
Compras realizadas pela 

w w w. i ng r e s s o r a p i d o.c o m .
br serão estornadas no pró-
prio site.  O cliente deverá 
acessar o "Fale Conosco", 
no rodapé, e selecionar a 
opção "Troca e cancela-
mento de ingresso".

Compras realizadas nos 
pontos de venda físicos serão 
reembolsadas no mesmo pon-
to de venda no qual foi com-
prado o ingresso.

que tem sido a família Shark 
(turbarão) e vamos apresen-
tar esse espetáculo voltado 
para todas as famílias”, diz a 
produtora cultural Ana Mul-
ler. A apresentação já começa 
a vender os ingressos.

Agora, chegou a vez dos 
cariocas assistirem ao vivo a 
peça Baby Shark - Uma aven-
tura no Fundo do Mar, na 
Lona Cultural Carlos Zéfiro.

Serviço:
Data: 04 de agosto (domingo)
Horário: 17h
Lona Cultural Carlos Zéfiro - Es-
trada Marechal Alencastro, 4113 
– Anchieta
Gênero: Teatro Infantil
Classificação: livre
Contato: lonazefiro.cultura@
gmail.com
Informações: 2148-0813. In-
gressos: R$ 15,00 (antecipado) 
e R$ 20,00 (no dia)

 Foto: Divulgação
 Foto: Divulgação

O público da Lona Cultural Carlos Zéfiro é sedento por programações infantis
O cantor divulgou um vídeo em suas redes sociais explicando o ocorrido

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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 Fabiana garante que não 
conhece Maria da Paz. Chicle-
te expulsa Leandro da casa de 
Vivi e Beatriz chama a Polícia. 
Camilo pede ajuda de Sílvia 
para obter informações sobre 
Chiclete. Cosme cobra de Chi-
clete a sua encomenda. Ante-
ro pede que Marlene hospede 
Leandro. Camilo pede fotos 
de Chiclete para Téo. Vivi hu-
milha Camilo na frente de 
outros policiais. Maria da Paz 
se surpreende com os móveis 
comprados por Jô. Honorato 
e Gina roubam o travesseiro 

de Eusébio. Dorotéia reata o 
casamento. Stephanie trans-
fere dinheiro para Jô. Fabiana 
afirma que irá depor a favor de 
Agno. Cássia sofre com o di-
vórcio dos pais. Marlene pede 
para Leandro arrumar um em-
prego. Maria da Paz e Márcio 
acreditam na justificativa de Jô 
para suas compras. Régis troca 
mensagens com Jô. Zé Hélio 
sugere que Rock se aproxime 
de Téo. Márcio descobre que 
Jô mentiu. Chiclete leva Vivi 
ao parque para tentar cumprir 
a encomenda.

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Almeida procura Nana para 
falar sobre o balanço financeiro 
da editora, e ameaça processá-
-la na Justiça. Silvana Nolasco 
vai ao Bar do Peter Pan, e ela e 
Marcos cantam no karaokê. Pa-
loma arruma a casa. Alberto lê 
para Sofia em sua biblioteca e 
reage com raiva quando Nana 
sugere que vendam a editora. 
Silvana e Marcos passam a noi-
te em um barco. Marcos erra 
o nome de Silvana, que o joga 
no mar. Paloma veste um maiô 
que acha no armário da man-
são e dá um mergulho. Marcos 

 Joana está toda suja, de-
cadente e encontra Adad. 
Joana pergunta por Sidônio. 
Adad mente e diz que Sidô-
nio morreu. Adad humilha 
Joana. Raquel e Queila pre-
ocupadas porque não veem 
chegar da guerra Davi, Bar-
zilai e Baruch. Milena fica 
feliz ao avistar Miguel que 
sobreviveu a guerra e cor-
re em sua direção. Baruch e 
Barzilai chegam também e 

 Bom Sucesso

 Jezabel

 Considerado um dos gran-
des nomes da percussão do 
país, Gabriel Policarpo vai co-
mandar no próximo sábado, 
a partir de 14h, o 1º Encontro 
de Repiques de Niterói, na 
quadra da Viradouro.  A sede 
da escola foi escolhida como 
palco do evento porque foi na 
vermelho e branco que Poli-
carpo começou, aos 13 anos, a 
desenvolver seu talento como 
músico. O encontro será uma 
grande reunião de ritmistas 
de várias escolas de samba e 
mestres de bateria.

Na ocasião, o niteroiense 
de 35 anos vai promover um 
workshop para apresentar o 
repique que está sendo lan-
çado pela Contemporânea - a 
mais tradicional indústria de 
instrumentos musicais de 
percussão brasileira -, e que é 
batizado com o nome dele.  

Ao lado do também 

 Batizada em 26 de julho 
de 2014 através de 8 padri-
nhos, fazendo uma alusão 
ao dia 8 de dezembro, data 
em que se celebra a funda-
ção da Império da Tijuca,  a 
Ala Amigos dos Composito-
res da agremiação prepara 
comemoração ao seu quin-
to aniversário no próximo 
domingo, a partir  das 14 
horas na quadra,  dia mar-
cado para a inscrição dos 
sambas concorrentes para 
o concurso 2020.

Presidida por Valéria 
Amorim e dirigida por Alceir 
Amorim, a ala promoverá 
uma roda de samba durante 
a entrega dos sambas-enredo 
que farão parte do concur-
so que definirá o hino que 
a agremiação levará para a 
Avenida no próximo carna-
val. Cada compositor poderá 
apresentar uma composição 
de sua autoria, bem como 
realizar a audição do samba 
concorrente 2020.

 Viradouro vai sediar 1º Encontro 
de Repiques de Niterói

 Império da Tijuca realiza festa da ala
 Amigos dos Compositores com inscrição
 de sambas no próximo domingo

abraçam Queila. Jezabel per-
gunta a Odabias sobre Acabe 
e ele diz que o rei não sobre-
viveu. Acazias ouve a notícia 
da morte do pai. Jorão diz à 
Jezabel que a profecia de Mi-
caías se realizou.

e Paloma se trombam no mar. 
Marcos tenta ser amigável 
com Paloma. Ramon procura 
Francisca para saber mais de 
Alice. Alberto revela à família 
que tem uma ideia para pagar 
as dívidas da editora. Eric Fei-
tosa não gosta de saber que a 
venda da editora será adiada. 
Diogo se irrita quando Gisele 
ameaça contar a Nana que ele é 
seu amante. Alberto avisa a Al-
meida que pagará os credores. 
Em Búzios, o alarme da man-
são dispara e Marcos corre para 
ajudar Paloma.

percussionista Bernardo 
Aguiar, Gabriel Policarpo 
criou o Pandeiro Repique 
Duo (PRD), trabalho que 
coloca lado a lado esses 
dois instrumentos típicos 
da alma carioca, tendo se 
apresentado em palcos e 
universidades do mundo. 
Nos Estados Unidos, esteve 
na The Juilliard School of 
Music, em Nova Iorque, e na 
Philadelphia University of 

Arts. Na Europa, levou a per-
cussão brasileira à Inglaterra 
(City University London) e 
à Dinamarca (Copenhagen 
Rytmisk Konservatorium).

O evento na quadra da 
Viradouro é gratuito, mas é 
necessária a confirmação de 
presença pelo e-mail sac@
c o n t e m p o r a n e a m u s i c a l .
com.br. A quadra da escola 
fica na Avenida do Contor-
no, 16, no Barreto. 

 Crédito da foto: Larissa Zanchetta/Divulgação

 Foto: Antônio Mello/Carlos Lucio

Inscrição dos 
Sambas-Enredo

 Para realizar  a  inscri-
ção,  as  parcerias deverão 
estar  munidas de 10 (dez) 
CDS com a obra gravada e 
20 (v inte)  cópias impres-
sas em papel  A4 com a le-
tra da composição e f icha 
técnica ( identif icação 
dos compositores e  intér-
prete) .  S ó serão permiti-
dos 7  compositores e  uma 
participação especial  em 
cada parceria.  C ada com-

positor  deverá pagar uma 
taxa de R$ 150,00 (cento 
e cinquenta reais)  A ins-
crição acontece de 14 às 
18 horas.

Serviço:
5 anos da ala Amigos dos 
Compositores + Inscrição e 
Apresentação dos Sambas 
Concorrentes
Data: 04 de agosto (domin-
go) 
Horário: 14h às 18h
Entrada Franca
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omo parte 
de um pla-
nejamento 
i n o v a d o r 
para a área 
de Aquisição 
de Talentos, 
o Grupo GR, 
uma das mais 
re l e v a nte s 

empresas do país no segmento 
de segurança patrimonial, lança 
a plataforma online para recruta-
mento de profissionais.

Quem deseja se candidatar 
para as oportunidades deve aces-
sar o link “Trabalhe Conosco” no 
site (www.grupogr.com.br) e será 
direcionado para a plataforma.  
Há oportunidades em diferen-
tes regiões, incluindo vagas para 
vigilante, porteiro, recepcionista, 
auxiliar de serviços gerais, bom-
beiro, entre outras posições em 
áreas administrativas.  A contra-
tação é em regime CLT.

Além da candidatura, que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEmpregos   Foto: Michael Melo/Metrópoles

C
pode ser feita de forma simples 
por carregamento do currículo na 
plataforma, o processo de Aqui-
sição de Talentos passa a contar 
com testes, provas e cases online. 
Essas etapas serão propostas ao 
candidato de acordo com o anda-
mento do processo seletivo.

Fundado em 1992, o Grupo 
GR se consolidou no mercado de 
segurança patrimonial e serviços 
terceirizados por sua qualidade e 
seriedade na implantação e ope-
ração de soluções de segurança 
privada e serviços de portaria, 
controle de acesso, bombeiro ci-
vil, recepção, limpeza e segurança 
eletrônica para diversos clientes.

A companhia conta com mais 
de 10 mil colaboradores e mais 
de 1.100 clientes pelo Brasil, entre 
condomínios (residenciais e co-
merciais), indústrias, hospitais, sho-
pping centers, instituições de en-
sino, sites logísticos, redes de lojas, 
construtoras, facilities e empresas 
de vários segmentos.

Grupo GR lança plataforma 
online com oportunidades 
em diversas regiões

Quem deseja se candidatar para as oportunidades deve acessar o link “Trabalhe Conosco” no site (www.grupogr.com.br)

 A Domino’s Pizza está se-
lecionando trainees em um 
processo de seleção nacional. 
São dez vagas para atuação nas 
cidades do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. As inscrições podem 
ser feitas de 05 de agosto a 11 de 
outubro no site da Eureca (ht-
tps://eureca.me/).

É preciso que o candidato 
tenha se formado nos últimos 
dois anos ou com conclusão do 
curso prevista para janeiro de 
2020 nos cursos de engenha-
rias, economia, matemática, co-
municação, marketing, psico-
logia, finanças, gestão, ciências 
atuariais e ciências contábeis. 
Também é necessário ter in-
glês avançado e conhecimento 
avançado de Excel, além de dis-
ponibilidade para viajar. Jovens 
que já trabalham na companhia 
poderão se candidatar.

O processo de seleção tem 
duração de seis semanas e 
inclui desafios, testes e uma 
fase presencial, já na reta fi-

 Projeto fixa datas para pagamento do 13º salário 
dos servidores municipais do Rio

 Projeto fixa datas para pagamento do 13º 
salário dos servidores municipais do Rio

 A Câmara Municipal do 
Rio deve votar o projeto de 
emenda à Lei Orgânica que 
fixa os períodos para paga-
mento das parcelas do 13º sa-
lário dos servidores munici-
pais. A proposta é a primeira 
da pauta desta quinta-feira, 
na volta do recesso parlamen-
tar. O texto, do vereador Pro-
fessor Célio Luparelli (DEM), 
determina que o 13º deverá 
ser pago em duas parcelas, 
uma no primeiro dia do mês 
de julho, e outra, no primeiro 
dia de dezembro.

Na justificativa, Luparelli 
diz que, apesar de ser uma me-
dida recorrente o pagamento 
antecipado no meio do ano, 
isso não é obrigatório "levan-
do, portanto, seus beneficiá-
rios a incertezas como a repe-
tição ou não de tal prática nos 
anos que virão". A Prefeitura 
do Rio informou que pretende 
pagar até dezembro o 13º de 
forma integral, já que a parce-
la de julho não foi antecipada. 
Para ser aprovado, o projeto 
precisa de dois terços dos vo-
tos favoráveis dos vereadores.

nal. Os candidatos também 
vão receber material de apoio 
e poderão acompanhar a we-
bérie de cinco episódios Por 
trás de cada pizza, com fun-
cionários da Domino’s no dia a 
dia da companhia. O resultado 
do processo será divulgado no 
dia 25 de novembro. Os novos 
trainees começam a trabalhar 
em janeiro de 2020.

“Esses jovens serão desafia-
dos em áreas estratégicas da 

companhia. Eles terão um estí-
mulo diferenciado para acelera-
ção da carreira, uma integração 
mais robusta para engajamento 
e desenvolvimento de uma vi-
são integral da companhia. Te-
remos crescimento acelerado 
nos próximos anos e queremos 
que o nosso trainee seja uma 
liderança do futuro. Ele vai nos 
dizer para onde caminhar”, afir-
ma o diretor de Gente & Gestão, 
Victor Garcia.

 Foto: Divulgação  Foto: Divulgação

Selecionados começaram a atuar na rede de pizzarias no ano que vem

Câmara Municipal vota projeto que fixa datas para pagamento do 13º salário
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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Polícia Fede-
ral realiza na 
manhã desta 
quarta-feira 
a 62ª fase 
da Operação 
Lava Jato, 
denominada 
Rock City. 

A ação apura o pagamento de 
propinas disfarçadas de doa-
ções de campanha eleitoral re-
alizada por empresas do Grupo 
Petrópolis. Segundo a PF, o gru-
po teria auxiliado a Odebrecht a 
realizar pagamentos ilícitos por 
meio de operações dólar-cabo - 
troca de reais no Brasil por dóla-
res em contas no exterior.

Cerca de 120 Policiais fede-
rais cumprem um mandado 
de prisão preventiva, cinco 
mandados de prisão tempo-
rária e 33 mandados de busca 
e apreensão em 15 diferentes 
municípios: Boituva, Fernan-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSLava-Jato

A
colaboração premiada, afirmou 
que utilizou o Grupo Petrópolis 
para realizar doações de cam-
panha eleitoral para políticos 
de outubro de 2008 a junho 
de 2014. As operações teriam 
resultado em uma dívida não 

contabilizada de R$ 120 mi-
lhões entre a construtora e o 
Grupo investigado. Em contra-
partida, a Odebrecht investia 
em negócios da cervejaria.

Os presos serão levados para a 
Superintendência da Polícia Fe-

deral no Paraná, onde serão inter-
rogados, informou a PF.

Defesa
A reportagem tenta contato com 

o grupo Petrópolis. O espaço está 
aberto para manifestações de defesa.

dópolis, Itu, Vinhedo, Piracica-
ba, Jacareí, Porto Feliz, Santa 
Fé do Sul, Santana do Parna-
íba, em São Paulo - além da 
capital paulista; Cuiabá (MT); 
Cassilândia (MS); Petrópolis e 
Duque de Caxias (RJ); e Belo 
Horizonte (MG).

As ações são realizadas em 
cooperação com o Ministério 
Público Federal e com a Recei-
ta Federal. Os mandados foram 
expedidos pela 13ª Vara Federal 
de Curitiba. A Justiça também 
determinou o bloqueio de ativos 
financeiros dos investigados.

A suspeita da Polícia Federal é 
de que offshores relacionadas à 
Odebrecht realizavam, no exte-
rior, transferências de valores para 
offshores do Grupo Petrópolis, 
que por sua vez disponibilizava 
dinheiro em espécie no Brasil para 
realização de doações eleitorais.

De acordo com a PF, um dos 
executivos da Odebrecht, em 

PF realiza operação da 
que mira Grupo em
Petrópolis

 Reprodução/ Agência Brasil

Operação  Rock City é desdobramento da Operação Lava-Jato

Nove filhotes – frutos do 
cruzamento de dois labrado-
res que atuam como ajudantes 
nos trabalhos dos bombeiros e 
da Polícia Militar – vão reforçar 
o canil do Corpo de Bombeiros 
do Rio de Janeiro.

A mãe dos cãezinhos, a la-
bradora Lua, possui certifica-
ção internacional na área de 
busca e resgate.

A cadela, que já atua há 4 anos 
no 2º Batalhão dos Bombeiros 
em Magé, auxiliou nos trabalhos 
de salvamento em Brumadinho, 
em janeiro, e também nas buscas 
nos desabamentos em Muzema, 
na Zona Oeste do Rio, em abril 
deste ano.

“Ela atuou principalmente em 
Muzema, que foi um evento que 
aconteceu muito rápido, chega-
mos rapidamente. Ela conseguiu 
lograr êxito e nós encontramos 
vítimas lá”, diz o condutor da 
Lua, cabo Jorge da Silva Gomes.

Canil do Corpo de Bombeiros 
do Rio recebe reforço de nove 
filhotes de labradores

Já o pai dos filhotes, o tam-
bém labrador Chefe, foi trei-
nado para outro tipo de ser-
viço. Ele trabalha no Batalhão 
de Ações com Cães da Polícia 
Militar, ajudando a encontrar 
explosivos e armas.

Os sete machos e duas fême-
as começaram a receber os trei-
namentos logo que nasceram. 
Com apenas três dias de vida, 
os filhotes passaram a receber 
estímulos da veterinária do 2º 
Batalhão de Magé, a fim de de-
senvolverem a motricidade.

“A gente coloca água, escom-
bro, eles vão ter que atravessar 
essa pista todos os dias. Interca-
lando a isso, colocamos estímulo 
de som, porque são animais que 
vão trabalhar com retroescava-
deira, com trovoada, então não 
podem se assustar com barulho 
forte, com chuva, com nada dis-
so”, explica a veterinária do canil, 
tenente Fabiana Christina.

Foto: Reprodução/TV Globo

Lua ajudou nas buscas em Muzema, na Zona Oeste do Rio

Por ainda serem filhotes, os 
treinos duram apenas quinze 
minutos por dia, de segunda 
a sexta. Quando crescerem, 
os cãezinhos vão passar a fre-
quentar treinamentos mais 
avançados, como buscas a ví-
timas em meio a escombros e 
estruturas.

O Corpo de Bombeiros de Magé 
é o único do Estado do Rio que tra-
balha com cães e a ação já dura 11 
anos dentro e fora do estado. Nesse 

período, os cachorros daqui já traba-
lharam em 160 salvamentos.

Dos nove filhotinhos, seis vão 
ser doados para outras unidades. 
Um vai seguir para o Corpo de 
Bombeiros de Santa Catarina, de 
onde veio a mãe. Outros dois vão 
para o Batalhão de Ações com Cães.

Concurso para nomear os 
cãezinhos

O Corpo de Bombeiros vai 
abrir uma votação para a esco-

lha dos nomes dos nove filhotes 
nesta quarta-feira (31).

Duas opções de nome se-
rão indicadas por cachorri-
nho e os internautas vão po-
der votar pelas redes sociais 
da corporação.

Para participar, é preciso en-
trar no Instagram do Corpo de 
Bombeiros (@corpodebombei-
ros_rj) e votar na enquete, que 
será postada ao longo desta 
quarta.
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a Comunida-
de da Cruza-
da de São Se-
bastião, um 
pé negro era 
destaque no 
cimento ás-
pero daquele 
lugar pobre 

em recursos físicos,  mas rico 
em material humano: Adílio.

Garimpado pela insurgên-
cia da vida e revelado por seu 
Dominguinhos - ex-atacante 
do Flamengo na década de 
1950 que jogou com Carli-
nhos Violino e Gérson -, jogar 
futebol era uma arte que pou-
cos como ele sabiam fazer.

Não satisfeito, O Neguinho 
Bom de Bola - como seria cha-
mado pelo radialista Waldir 
Amaral anos mais tarde - batia 
uma bolinha de vez em quan-
do na Favela da Praia do Pinto, 
onde travava duelos inesque-
cíveis com um tal Júlio César, 
antes da bola rolar um anjo e 
com ela rolando se transfor-
mava em Lúcifer personifica-
do em seus dribles.

Adílio chegou à Gávea em 
1967 e por ter um talento so-
brenatural, fez história com a 
camisa rubro-negra.

Pelo Clube de Regatas do 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSArtigo

Ídolo Rubro-Negro 
recebe homenagem 
em forma de busto

Foto: Divulgação

N
Flamengo, estreou em 1975 e 
ganhou absolutamente tudo.

Foi visto, vejam vocês, 615 
vezes dentro de campo e seu 
brilho foi facilmente notado 
pelo jeito estoico de jogar.

Muitas das vezes, foi ação 
com a bola nos pés e produziu 
reação nos adversários, onde 
subentendemos que a famosa 
frase "toda ação gera uma rea-
ção", viesse daí.

Em algumas partidas, foi 
transpiração nas vitórias pelo 
mundo afora, empunhando a 
bandeira vermelha e preta nos 
territórios de grama verde mais 
inóspitos, onde todos eram su-
cessivamente sendo vencidos.

 Não havia uma fórmula para 
vencer aquele Flamengo.

Havia sim, custe o que cus-
tar, a necessidade em parar al-
guns jogadores, o camisa 8 era 
um deles.

 Fosse na bola - o que con-
venhamos, era difícil - ou na 
violência, como na pedrada 
desferida covardemente pelo 
zagueiro Mário Soto, que tirou 
sangue de seu rosto suado e 
áspero de quem queria apenas 
ser reconhecido como o maior 
das Américas, na decisão da Li-
bertadores de 1981, no estádio 
Santiago, no Chile.

Vestir a camisa do Flamengo 
requer sacrifícios e Adílio deu 

seu sangue para que o triunfo 
fosse alcançado.  E conseguiu.

Atuou no Flamengo na pri-
meira metade dos anos 1970 
- quando imitava James Brown 
no versos de "Get up (get on 
up), Get up (get on up), Stay on 
the scene (get on up), Like a sex 
machine (get on up)", e na core-
ografia presenciada às gargalha-
das por Júnior, Luxemburgo, Ge-
raldo, Manguito, Andrade, Zico e 
outros na concentração - a 1987, 
quando foi jogar no Curitiba, 
entregando sua camisa 8 para 
o jovem Aílton, que sagraria-se 
Campeão da Copa União.

Depois disso, não foi o mes-
mo, mas bastava, pois já havia 

escrito as seis letras de seu 
nome na história do clube.  
Viu sua história de vida ser 
transformada em Adilio: Ca-
misa 8 Da Naçao, livro escrito 
em 2013 por Renato Zanata e 
lançado no ano seguinte.  Su-
cesso, mas era pouco.

Se tornou o primeiro atleta 
que por mais tempo serviu ao 
Flamengo e não à toa é conside-
rado um dos maiores camisas 8 
do futebol brasileiro.

Para os flamenguistas, os 
saudosistas como eu, Adílio foi 
único.  Mas mesmo assim, era 
necessário mais.

Então, o semovente Sandro 
Rilho, responsável pelo "Proje-

to Bustos", contratou o escultor 
Edu Santos, o mesmo que fez a 
estátua do inesquecível Maestro 
Junior, craque que mais vezes 
vestiu o Manto Sagrado.

Em seguida, foi a vez do ini-
gualável Leandro, que só vestiu 
uma única camisa em sua vida 
profissional: a Rubro-Negra.

E agora o inquestionável Adí-
lio, que inaugurou seu busto na 
sexta-feira, 26, na Gávea, numa 
merecida homenagem.

Adílio é funcionário do Fla-
mengo e viaja o país com o Fla 
Master, onde continua encanta-
dor com a bola nos pés.

Viva a arte do futebol e seus 
verdadeiros artistas.

Adílio, grande nome do Flamengo

 Por:  Marcos Vinicius Cabral


