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Governador aumentará espaços do DEM, do 
PP e de seu próprio partido, o PSC e vai criar 
2 secretarias
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 Flávio Bolsonaro volta atrás 
e diz que não vai 'impor' saída 
de filiados do PSL do governo 

 Comissão de Servidores da Alerj 
discute criação do “disque-assédio” 
para servidores

"Afirmação"

s e n a d o r 
Flávio Bol-
s o n a r o 
confirmou, 
na manhã 
desta quin-
t a - f e i r a , 
que a re-
tirada do 
apoio do 

PSL ao governo de Wilson 
Witzel se deve aos planos de 
candidatura do governador à 
Presidência da República em 
2022, mas que não vai impor 
a saída dos parlamentares 
do governo. A declaração 
foi dada em uma entrevista 
à Rádio Tupi. Atualmente, o 

senador é o presidente esta-
dual da legenda.

“Ele está se colocando 
como um concorrente a uma 
reeleição do presidente atu-
al, Jair Bolsonaro. Eu tive 
que tomar essa iniciativa 
como presidente estadual 
do PSL, não tem nada a ver 
com o presidente Jair Bolso-
naro, é algo regional”, expli-
cou o senador.

Flávio Bolsonaro afirmou 
ainda que irá se reunir com 
a bancada de deputados es-
taduais nesta sexta e que os 
espaços que eles possuem no 
governo são "construções in-
dividuais", mas que eles arca-

 Com o objetivo de oferecer 
um canal para apurar denún-
cias relacionadas à coação mo-
ral, assédio sexual e psicoló-
gico, discriminação racial e de 
gênero em ambientes do fun-
cionalismo público estadual, o 
presidente da Comissão de Ser-
vidores da Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro (Alerj), 
deputado Bruno Dauaire (PSC) 
realizou nesta quinta-feira, 
uma audiência pública para 
discutir a criação de um “dis-
que-assédio” para funcionários 
públicos do estado.

“Queremos criar uma ponte 
entre a categoria e a Alerj. Es-
peramos que, protegidos pelo 
sigilo, os funcionários públicos 
possam fornecer à comissão in-

formações que facilitem nossa 
fiscalização e até mesmo a ne-
cessidade de elaboração de leis 
que atendam aos servidores”, 
afirmou Dauaire.

A audiência contou com a 
presença de representantes de 
entidades e associações de ser-
vidores que deram sugestões 
na elaboração da proposta que 
viabilizará no canal. A ideia, a 
princípio, é que o atendimento 
seja feito por um número 0800 
e através de Whatsapp, facili-
tando o acesso de precisa reali-
zar a denúncia.

No dicionário, em seu sen-
tido figurado, assédio signi-
fica insistência impertinen-
te, perseguição, sugestão ou 
pretensão constante em re-

O
A declaração foi dada em uma entrevista à Rádio Tupi

O presidente da Comissão de Servidores da  Alerj,  realizou nesta quinta-feira, uma audiência pública para discutir a criação de um “disque-assédio” 

Foto: João Victor Teixeira/G1RS 

Foto: Divulgação

lação a alguém. Na vida real, 
configura crime e deve ser 
combatido. Ainda assim, ape-
sar de parecer improvável, o 
abuso, principalmente à mu-
lher, é comum.

Nessa realidade, o primei-
ro passo deve ser a denúncia. 
São muitas as mulheres que 
passam por isso no dia a dia 
e, por medo ou falta de infor-
mação, não relatam o aconte-

cido. E, mesmo nesse cenário, 
um caso de assédio sexual é 
registrado a cada 16 horas em 
algum transporte público no 
estado do Rio de Janeiro, se-
gundo levantamento.

rão com os “ônus e bônus” do 
julgamento dos eleitores.

“Não vou impor nada a nin-
guém e não vou expulsar nin-

guém por causa disso, mas é um 
momento de reflexão. Todos 
têm mérito de terem sido elei-
tos, mas é óbvio para todo mun-

do que eles tinham um cartão 
de visita importante na eleição 
que era serem do partido do Jair 
Bolsonaro”, destacou.
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A partir de agora os táxis 
poderão circular pelas faixas 
exclusivas da Avenida Brasil 
e pelos corredores dos BRTs. 
De autoria da vereadora Vera 
Lins (PP), a lei determina que 
veículos poderão trafegar 
desde que estejam com pas-
sageiros e com o taxímetro 
ligado. No entanto, fica proi-
bida a parada para embarque 
e desembarque nessas vias.

"Nosso objetivo é o de me-
lhorar a fluidez do trânsito, 
dando maior mobilidade aos 
passageiros desse tipo de 
modal e, assim, desafogar as 
vias principais. Em momento 
algum os taxistas são respon-
sáveis pela falta de fluidez 
no trânsito, muito pelo con-
trário, já que desde junho de 
2017 esses profissionais já ti-
nham autorização para tran-

sitarem em alguns trechos do 
BRT e da Transcarioca, onde 
durante esse período ne-
nhum acidente foi registrado. 
Agora todo o trajeto está libe-
rado", explicou a vereadora.

Vera lembra ainda que a lei 
foi promulgada pela Câmara, 
pelo fato do prefeito Marcelo 
Crivella ter deixado transcorrer 
o prazo legal para a que a lei fos-
se sancionada pelo executivo.

3

j u l g a -
m e n t o 
dos qua-
tro po-
l i c i a i s 
m i l i t a r e s 
a p o n t a -
dos como 
r e s p o n -
s á v e i s 

pela morte da engenheira 
Patrícia Amieiro, desapa-
recida em junho de 2008, 
na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio, foi adiado. 
Ainda não há data definida 
para um novo julgamento 
do caso.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
De acordo com o Tribunal 

de Justiça do Rio, um des-
pacho da juíza responsável 
pelo caso retirou o julga-
mento de pauta na última 
quarta-feira. A decisão foi 
tomada em referência à li-
minar de uma reclamação 
interposta pela defesa.

O julgamento estava mar-
cado para 13h desta quinta. 
A família de Patrícia aguarda 
por mais de 11 anos para um 
desfecho do caso.

Na opinião de Tânia 
Márcia Amieiro, mãe da 
engenheira, a demora no 
julgamento só leva mais 

sofrimento para os paren-
tes e amigos. Ela acredita 
que os policiais devem ser 
condenados.

"Onze anos esperando é 
muito tempo para gente. 

São 11 anos de sofrimento. 
Parece que parte do meu 
coração vai ficar aliviado 
por sair aquele peso de fa-
zer justiça. Uma menina 
tão boa, que não fazia mal 

a ninguém. Vai ficar só a 
saudade. Mas com a missão 
cumprida. Eu vou conse-
guir colocar eles na cadeia", 
disse a mãe da engenheira 
antes da última audiência.

Julgamento de policiais 
suspeitos da morte de 
Patrícia Amieiro é adiado

Engenheira Patrícia Amieiro desapareceu em 2008 

  Foto: Reprodução / Agência O Globo

 Dos 28 feridos em um 
acidente com ônibus que 
transportada funcionários 
da multinacional Nissan na 
Rodovia Presidente Dutra 
(BR-116), na manhã desta 
quarta-feira, 15 receberam 
alta, segundo nota divulga-
da pela empresa.

De acordo com a Nissan do 
Brasil, 12 pessoas continuam 
em tratamento em hospitais da 
região. Além dos trabalhadores 
da Nissan, o motorista do ôni-
bus ficou ferido e um passagei-
ro não sofreu ferimentos e foi 
liberado no local.

O ônibus saiu da pista na 
BR-116, em Barra Mansa, no sul 
fluminense, e caiu em uma ri-
banceira, quando seguia para 
São Paulo. As vítimas foram 

Após acidente com ônibus na Dutra, 15 pessoas recebem alta

Agora é lei! Táxis poderão trafegar pelas faixas 
exclusivas do BRT e Avenida Brasil

Incêndio destrói apartamento em Santa Cruz
 Um incêndio destruiu, na 

manhã desta quinta-feira, um 
apartamento de um condomí-
nio de Santa Cruz. O imóvel 
fica na Estrada dos Palmares, 
no bairro da Zona Oeste do Rio. 
Ainda não há informações so-
bre feridos.

O fogo atingiu o quarto andar 
do imóvel, por volta das 7h30. 
As chamas chegaram a atingir a 

Coletivo caiu de ribanceira sentido São Paulo

Chamas atingiram o apartamento de cima 

parte externa do apartamento 
de cima.

O Corpo de Bombeiros in-
formou que agentes do quartel 
de Santa Cruz foram aciona-
dos. No entanto, quando eles 
chegaram ao local, as chamas 
já haviam sido controladas pe-
los moradores.

Ainda não há informações 
sobre as causas do incêndio.

 Foto: Divulgação/PRF

 Foto: Reprodução / Internet

levadas para a Santa Casa de 
Misericórdia de Barra Mansa, 
para o Hospital de Emergência 

de Resende e para os hospitais 
da Unimed e Samer, também 
em Resende.



mpatia é o en-
contro de reali-
dades capazes 
de criar um elo 
de compreen-
são. E foi neste 
contexto que 
a Prefeitura de 
Q u e i m a d o s 

promoveu, nesta quinta-feira  
chuvosa, uma ação social volta-
da para pessoas com deficiência. 
O evento, realizado por meio da 
Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Promoção da Cida-
dania em parceria com a Coorde-
nadoria de Políticas Públicas da 
Pessoa com Deficiência, aconte-
ceu no Centro de Esporte e Lazer 
da Terceira Idade e beneficiou 
cerca de 100 pessoas.

A iniciativa ofereceu servi-
ços como atendimento jurídico, 
balcão de emprego, solicitação 
de passe livre, orientação para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

E
aquisição de veículos adaptados, 
credencial especial de estaciona-
mento gratuito de PCD’s e orien-
tação para tirar CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação). Além 
disso, foram feitas diversas apre-
sentações focadas em despertar a 
empatia dos presentes e fazê-los 
vivenciar a realidade do outro.

Aceitação faz parte do processo
A comovente história de Ana 

Paula Durval, que há cerca de um 
ano perdeu todo movimento es-
querdo do corpo após um AVC 
(acidente vascular cerebral) emo-
cionou a todos, mas a decisão de se-
guir em frente aceitando sua nova 
condição surpreendeu ainda mais.

“Eu sempre fui diabética e não 
sei ao certo como, mas o AVC me 
atingiu no início do ano passa-
do. Desde então venho tentando 
levar minha vida normalmente, 
mesmo paralisada de um lado 

do corpo. Mas ser professora de 
educação física nessas condições 
não é mais possível, agora eu pre-
ciso aceitar que essa é minha re-
alidade, eu sou uma pessoa com 
deficiência e preciso viver bem 
assim”, conta a professora, que 
aproveitou o evento para obter 
informações sobre como solicitar 
um passe livre e dar entrada no 
processo de aposentadoria.

Presente na ocasião, o Prefeito 
Carlos Vilela foi homenageado pelos 
presentes por contribuir com a causa 
da inclusão e reafirmou o compro-
misso da gestão com todos os quei-
madenses. “Nosso trabalho é ofere-
cer um ambiente acessível a todos, 
hoje nenhum projeto para dentro da 
cidade é aprovado em Queimados 
sem que a acessibilidade para as pes-
soas com deficiência esteja incluída. 

Afinal, é dever de qualquer governo 
garantir a igualdade de direitos entre 
os cidadãos”, garante o gestor.

Todos os serviços realizados 
na ação estão disponíveis de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h, na 
Coordenadoria de Políticas Públi-
cas para Pessoas com Deficiência, 
localizada na sede da Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos, 
na Rua Otília, 1.495 – Centro.

Ação social para pessoas 
com deficiência é
sucesso em Queimados

O evento aconteceu no Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade e beneficiou cerca de 100 pessoas

 Foto: Divulgação
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Investir na Educação de crian-
ças e jovens iguaçuanos vai além 
da capacitação do corpo docente 
e dos demais profissionais da 
área, algo que vem sendo feito 
em Nova Iguaçu pela Casa do 
Professor e a Escola de Governo. 
É preciso ter boa estrutura nas 
escolas. Por isso, a Prefeitura de 
Nova Iguaçu deu início ao proje-
to ‘Reforma nas Escolas”. O obje-
tivo é que todas as 140 unidades 
municipais passem por interven-
ções até o fim da gestão, benefi-
ciando mais de 65 mil alunos.

Esta semana a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(SEMIF) deu início às obras na 
Escola Municipal Padre Agosti-
nho Pretto, no bairro Califórnia. 
A unidade será reformada e am-
pliada. A E. M. Vila João Correia 
e a E. M. Ruy Berçot também es-
tão recebendo melhorias.

“Quando assumimos a pre-
feitura em 2017 encontramos a 
rede escolar sucateada, com vá-
rias escolas precisando de obras 
emergenciais, mas a situação do 
município estava caótica. As-
sumimos o governo com uma 
dívida de R$ 500 milhões entre 
pagamento de fornecedores 

Nova Iguaçu inicia ‘Reforma nas Escolas’

e salários dos servidores. Com 
muito esforço e trabalho conse-
guimos estruturar as finanças 
para a cidade voltar a ter fôlego 
para investimentos”, explica o 
prefeito Rogerio Lisboa. “Agora 
estamos conseguindo investir 
em obras e vamos começar pelas 
escolas mais deterioradas. Aos 
poucos vamos conseguir atingir 
as 140 unidades”, conclui ele.

Enquanto três escolas passam 
por reforma simultaneamente, a 
SEMIF faz um estudo de viabili-
dade para definir as próximas 40 

Esta semana a Secretaria Municipal de Infraestrutura deu início às obras na Escola Municipal Padre Agostinho Pretto

Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Edu-
cação em comemoração ao “Se-
tembro Azul”, está celebrando nes-
ta semana a luta pela acessibilidade 
e luta dos surdos. Com deficiência 
ou não, o que é direito inegável a 
todo ser é o respeito a individuali-
dade e diferença, pois todos pos-
suem características e habilidades 
próprias que devem ser respeita-
das em qualquer ambiente.

Este projeto visa fortalecer a 
luta da pessoa com deficiência 
através da sensibilização da co-
munidade escolar sobre deficiên-
cia na “Semana dedicada à Luta 
da Pessoa com Deficiência” e o 
Dia Nacional do Surdo.

Segundo a Secretaria de Edu-
cação, “Devido setembro ser um 
mês de muitas comemorações 
para comunidade surda e as pes-
soas com deficiência, pois mostra 
importantes datas que nos levam 
a uma reflexão sobre lutas e con-
quistas desses indivíduos, propo-
mos em nossa escola a realização 
de algumas ações que promovam 
uma conscientização a respeito das 
Pessoas com Deficiência, o Surdo e 
o seu processo de inclusão”.

* Promover atividades inclu-

sivas que chamem atenção na 
Comunidade Escolar, sobre o Dia 
Nacional do Surdo e Dia Nacional 
de Luta da Pessoa com Deficiência;

*Valorizar as comemorações 
nesse mês de Setembro que 
marcam os desafios e as con-
quista do Surdo e das Pessoas 
com Deficiência.

* Oportunizar para comunidade 
escolar atividades de sensibilização 
que despertem a consciência sobre 
os desafios enfrentados no dia a dia 
pela pessoa com deficiência, ao se 
colocar no lugar do outro viven-
ciando situações enfrentadas por 
eles no dia a dia.

A inclusão só acontece real-
mente quando acontece no cora-
ção. Sentir na pele o que é ser ou 
estar deficiente, sendo privado de 
movimentos que aparentemente 
são básicos, mas que fazem muita 
diferença para realização de qual-
quer atividade, por mais simples 
que pareça, nos leva a refletir o 
quanto uma pessoa com defici-
ência precisa se esforçar a todo o 
momento para vencer os desafios 
enfrentados em seu cotidiano e 
como cada conquista significa 
uma vitória e realização.

Semana dedicada à luta com deficiência 
nas escolas municipais de Nilópolis

unidades que receberão inter-
venções. As licitações para estas 
obras devem ser feitas até o iní-
cio de novembro.

“Além de dar mais conforto 
e dignidade aos profissionais 
da educação e alunos, estamos 
conseguindo reformar as nossas 
escolas sem que seja necessário 
interromper as atividades. Desta 
forma, as aulas estão sendo man-
tidas normalmente e o ano letivo 
não é prejudicado”, comemora a 
secretária municipal de Educação, 
Maria Virgínia Andrade Rocha.



Hyago Santos

m crime 
b á r b a r o 
c h o c o u 
m o r a d o -
res do 
b a i r r o 
Centená-
rio, em 
Duque de 
C a x i a s , 
na Baixa-

da Fluminense. Duas mu-
lheres e uma adolescente fo-
ram assassinadas dentro de 
casa, depois que um homem 
entrou no local simulando 
um assalto. Testemunhas 
acreditam que o assassino 
possa ser ex-namorado de 
uma das vítimas.

Segundo uma testemu-
nha que não quis ser iden-
tif icada, o atirador entrou 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCaso Ágatha

U
na casa e pediu os celulares 
de quem estava no local. 
Depois disso ele atirou. As 
vítimas foram Andressa So-
ares Lima Dominique, de 20 
anos, Ingrid Rocha de Sou-
za e Stéfani Rocha, de 19 e 
15 anos respectivamente. 
Andressa era prima e Ingrid 
e Stéfani,  que eram irmãs.  

“Ele chegou armado si-
mulando um assalto.  Pediu 
os celulares de todos que 
estavam na casa e depois 
atirou. Fugiu sem levar 
nada. Deixou pra trás até 
os celulares.  Eram meninas 
boas.  Não temos ideia do 
que motivou isso”,  relatou 
a testemunha.

H av i a  o u t ra s  p e s s o a s  n a 
c a s a  n o  m o m e nto  d o  c r i -
m e :  A  m ã e  e  o  i r m ã o  d e 
o ito  a n o s  d e  I ng r i d  e  S té -
f a n i ,  a  avó  d a s  j ove n s  e  o u -

Três jovens são 
assassinadas em Duque 
de Caxias, na Baixada

Duas mulheres e uma adolescente foram assassinadas dentro de casa

Foto: Reprodução 

Agentes da 48°DP (Seropédi-
ca) prenderam um idoso que se 
masturbava dentro de um ôni-
bus. Carlos Alberto Alves, de 67 
anos, foi preso em flagrante. 

De acordo com a polícia, o 
acusado olhava fixamente para 
duas adolescentes de 16 anos 
que entraram no coletivo. Ele 
então começou a olhar fixa-
mente para elas, até que colo-
cou o seu órgão sexual para 
fora e começou com o ato. Ao 
ser conduzido para a delegacia, 
os policiais constataram que 
Carlos Alberto já tinha sido pre-
so pelo mesmo crime, quando 
também se masturbou vendo 
duas crianças brincarem num 
outro coletivo. 

Ele responderá pelo crime 
de importunação sexual e pode 
pegar até 5 anos de cadeia. 

Preso por estuprar a 
própria filha na Baixada 

Em Nova Iguaçu, na Baixa-
da Fluminense, policiais da 
58°DP (Posse) prenderam Le-
andro do Nascimento Diogo, 
acusado de estuprar a própria 

Idoso é preso após se masturbar dentro de coletivo Filhos de Flordelis ficarão em presídios diferentes

filha de apenas 9 anos.  Se-
gundo a polícia, ele esperava 
a companheira sair de casa 
para violentar a criança. As 
investigações também apon-
taram que Leandro estuprou 

 A Justiça determinou que os fi-
lhos de Flordelis que são réus pela 
morte do pastor Anderson do Car-
mo fiquem em presídios diferentes. 
Lucas Cézar dos Santos de Souza e 
Flávio dos Santos Rodrigues divi-
diam a mesma cela na penitenciária 
Bandeira Stampa, conhecida como 
Bangu 9, no Complexo de Gericinó, 
Zona Oeste do Rio. Em sua decisão, 
a juíza da 3ª Vara Criminal de Ni-
terói, Nearis dos Santos Carvalho 
Arce determinou que a Secretaria 
de Administração Penitenciária fos-
se comunicada com urgência e caso 
os dois estejam na mesma cela, se-
jam afastados imediatamente.

De acordo com a magistrada, 
a separação dos réus é necessária 

De acordo com a polícia, o acusado olhava fixamente para duas adolescentes

a cunhada por mais de 10 anos 
e a ameaçava de morte, caso ela 
contasse sobre os abusos. Ele 
foi encaminhado ao Sistema 
Prisional, onde ficará a disposi-
ção da justiça. 

uma vez que Lucas afirmou, em 
depoimento à Polícia Civil no dia 
5 de agosto deste ano, que estava 
sendo coagido por Flávio a mu-
dar o seu depoimento. O relato 
foi dado por Lucas quando ainda 
estava preso na Delegacia de Ho-
micídios de Niterói e São Gonãço, 
onde ele e Flávio permaneceram 
por dois meses. Na unidade poli-
cial, eles foram mantidos em car-
ceragens diferentes.

No dia 14 de agosto, quando a 
polícia concluiu a primeira parte 
das investigações sobre a morte 
do pastor Anderson, Lucas e Flá-
vio foram transferidos para o sis-
tema prisional do Rio e mantidos 
na mesma cela.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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t ra s  d u a s  c r i a n ç a s  q u e  s ã o 
f i l h o s  d a s  o u t ra s  v ít i m a s . 
O  a u to r  d o  c r i m e  c o n s e -
g u i u  f u g i r.

Parentes garantem 
que a família não conhe-

cia o assassino
Apesar de relatos de que 

assassino poderia ser ex-
-namorado de uma das três, 
um parente nega isso.  Esse 

parente diz que ele conhe-
cia nenhuma dela,  muito 
menos a família.  O parente 
ainda relata que o assassi-
no aparentava ter 40 anos 
e que tinha “aparência de 
nordestino”.

“Ele não conhecia ne-
nhuma das meninas.  Nem a 
família o conhece. Ele dis-
se que queria o celular.  Pe-
diu o celular de todos que 

estavam na casa e aponta-
va a arma para eles.  Parecia 
que queria assaltar”,  disse.

O trabalho dos agentes 
da Div isão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
agora é buscar imagens de 
câmera de segurança da lo-
calidade para identif icar o 
autor do crime. Todos os 
parentes das três v ítimas já 
prestaram depoimento. 



gora é a 
vez de a 
h i p n o s e 
ser final-
mente re-
conhecida 
e adotada 
pela me-
dicina. O 
m é t o d o 
começa a 

figurar entre os recursos ofere-
cidos por instituições de reno-
me no mundo todo e também a 
hipnotizar o mercado brasileiro.

Em São Paulo, já faz parte da 
rotina de serviços do Hospital 
A. C. Camargo, especializado na 
luta contra o câncer, e ganhou 
espaço no Hospital das Clínicas 
de São Paulo (HC/SP), a insti-
tuição que serve de escola para 
os estudantes da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP).

Além dos hospitais, os con-
sultórios odontológicos, médi-
cos e profissionais da área de 
saúde começaram a usar a prá-
tica. O tratamento que antes era 
indicado apenas para disfun-
ções emocionais como pânico, 
fobias e compulsão alimentar, 
em 2019 registrou uma mu-
dança do comportamento dos 
pacientes. Somente o primeiro 
semestre registrou a incidência 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEstudo

A
de tratamentos ligados a dores 
nos tratamentos de câncer e subs-
tituição de anestesias nos consul-
tórios médicos e odontológicos.

Para fazer o raio X de quem 
são esses pacientes e os tra-
tamentos mais procurados, a 
OMNI Brasil - a única instituição 
de treinamento em hipnoterapia 
do mundo que possui um pro-
cesso terapêutico com ISO 9001, 
presente em 26 países, realizou 
uma pesquisa online nos meses 
de julho, agosto e setembro de 
2019, com pessoas de todas as 
classes sociais dos 26 Estados 
brasileiros e Distrito Federal. 

 Os dados coletados da Pes-
quisa OMNI Brasil 2019, apon-
taram que 119 mil brasileiros 
já utilizaram a hipnose clínica 
como método de tratamento.  
O Estado de São Paulo liderou 
como a região que mais tem pa-
cientes de hipnoterapia, o que 
representa 37,9% dos entrevis-
tados.  Rio de Janeiro e Paraná 
empatam na segunda posição 
com 10,3%, Minas Gerais ocupa 
a quarta posição com 4,8%, Rio 
Grande do Sul e Distrito Federal 
ocupa o quinto lugar com 4,1%.

Dos entrevistados, 76,6% já 
procuraram ajuda para resol-
verem problemas emocionais, 
mas as doenças físicas também 
são as causas dos atendimentos. 

Pesquisa OMNI Brasil 2019 revela 
que 119 mil pacientes brasileiros 
usaram a hipnose clinica

O método começa a figurar entre os recursos oferecidos por instituições de renome

Foto: Divulgação

Insônia lidera o ranking nacio-
nal com 22,53%, na sequência 
aparecem redução de peso com 
13,89 %, problemas digestivos 
6,53%, bruxismo com 5,47%, 
intolerância a glúten ou lactose 
com 3,37% e controle da diabe-
tes com 2,11%.  

As mulheres procuram mais 
o tratamento do que os homens. 
Hoje elas representam 62% dos 
pacientes e os tratamentos mais 
procurados são enxaqueca com 
12,42%, problemas com aparelho 
reprodutor atingem 1,68% delas e 
endometriose 0,84%.

Segundo informou o CEO da 
OMNI Brasil, Michael Arruda, o 
uso para alivio da dor começou 
na década de 50 nos Estados 

Unidos, quando foi constatado 
que a hipnose aciona substân-
cias que o corpo produz natu-
ralmente e que tem uma ação 
analgésica, isso explica o cres-
cimento na demanda na área 
esportiva para o tratamento de 
atletas e também para os pa-
cientes de câncer. Outro dado 
importante registrado na pes-
quisa foi a procura da técnica 
para o tratamento infantil. En-
tre as crianças, a doença mais 
tratada é alergia que atinge 8% 
dos pacientes.

Uma sessão de hipnose clínica 
com o processo OMNI dura de 2 
a 3 horas e, muitas vezes, é sufi-
ciente. No retorno, que ocorre 
entre 30 e 45 dias depois, verifica 

o estado do cliente, os resultados 
que ele atingiu e se necessário é 
feito um reforço. Em alguns ca-
sos é necessário, um segundo 
retorno, antes de encerrar o tra-
tamento.

Para o CEO da OMNI Brasil, 
Michael Arruda, a hipnoterapia 
foge do padrão terapêutico con-
vencional e tem foco em identi-
ficar e tratar a raiz do problema, 
não em minimizar os sintomas 
dos transtornos. “Resultados 
como o apresentado mostram 
que ela pode ser uma poderosa 
aliada de médicos, dentistas e 
outros profissionais de saúde, 
agindo diretamente na causa do 
problema em apenas três ses-
sões”. Afirma Arruda

Demência, um mal que assusta 
todo o planeta

 A demência é  um risco 
real  e  cada vez mais alar-
mante.  S egundo dados da 
Organização Mundial  de 
S aúde (OMS) div ulgados 
em maio deste ano mais de 
50 milhões de pessoas em 
todo o mundo v ivem com 
demência,  e  a  cada ano são 
registrados quase dez mi-
lhões de novos casos.  S ão 
números alarmantes,  mas 
que podem ser  reduzidos 
com os dev idos cuidados.

“Para prevenir  e  ev itar 
este mal,  a  OMS recomenda 
a prática regular  de exercí-

cios aeróbicos e  a  adoção 
da dieta mediterrânea -  ba-
seada na alta  ingestão de 
cereais  integrais,  f r utas, 
peixes,  vegetais  e  azeite 
de oliva,  entre outras me-
didas”,  conta a  geriatra e 
nutróloga Yara Dantas.

 Há mais de 100 formas 
de demência e  a  mais  co -
mum é o Alzheimer,  que 
contabil iza de 60% a 70% 
dos casos.  As mulheres são 
mais f requentemente afe-
tadas.  “Diversos estudos 
apontam que pessoas com 
uma v ida mais ativa tem 

A demência é um risco real e cada vez mais alarmante

Foto:Divulgaçãomenos risco.  S egundo a 
OMS, adultos a  partir  de 65 
anos de idade devem prati-
car  pelo menos 150 minu-
tos de ativ idades aeróbicas 
de intensidade moderada 
por semana”,  destaca Yara 
Dantas.

No Brasil ,  segundo da-
dos da S ociedade Brasilei-
ra  de G eriatria  e  G erontolo -
gia,  são registrados 55 mil 
novos casos de demências 
todos os anos.  Atualmente, 
1 ,4 milhão de brasileiros 
v ivem com o mal  –  e,  se não 
forem tomadas as  dev idas 
prov idências,  este núme-
ro deverá chegar a  mais  de 
seis  milhões em 2050.
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Cultura

 S h o p p i n g 
Grande Rio 
realiza, nes-
te domingo, 
a 7ª edição 
do ‘Encon-
tro de Car-
ros Antigos 
e Tunados’, 

mais uma vez em parceria com 
o grupo Rio Classic Tuning. O 
evento contará com o ‘Campe-
onato de Som (SPL), Tuning e 
Rebaixados’, promovido pela 
Som Automotivos RJ, e pre-
miações. A atração tem entra-
da gratuita e acontecerá das 
14h às 19h, no Estacionamen-
to. E para tornar o dia ainda 
mais especial, visitantes e par-
ticipantes poderão doar brin-
quedos novos ou usados, em 
bom estado, para a campanha 
de Dia das Crianças que acon-

tece no empreendimento. A 
equipe que doar o maior nú-
mero de brinquedos será pre-
miada com o troféu de equipe 
mais solidária.

Para participar do cam-
peonato, a equipe deverá se 
inscrever no próprio local. 
Os automóveis serão ava-
liados em duas categorias: 
‘som’, apenas o SPL (Sou-
nd Pressure Level – medida 
para determinar o grau de 
potência de uma onda sono-
ra), e na ‘rebaixados’, itens 
como suspensão de ar, rosca 
e fixa. Será proibida a troca 
de pneu no local do evento, 
assim como som alto e ma-
nobras aceleradas. 

Dentre as regras de ava-
liação dos carros dos partici-
pantes se destacam a limpe-
za interior e exterior, limpeza 

Shopping Grande Rio 
realiza ‘7º Encontro 
de Carros Antigos

Sexta-feira 27 de Setembro de 2019 

POLÍTICA

IN
FOENTRETENIMENTO 7

O
O evento contará com o ‘Campeonato de Som (SPL), Tuning e Rebaixados’, promovido pela Som Automotivos RJ, e premiações

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

do motor, pintura, estado de 
conservação dos aros, esté-
tica do som e manômetros, 
caso tenha. 

Serão premiados com tro-
féus os primeiros colocados 
nas seguintes categorias, in-
dividual ou por equipe: DUB 
(acima do aro 20 polegadas), 
solidária, carro mais top rebai-
xado (masculino e feminino), 
roda mais top, carro mais anti-
go destaque, turbo destaque e 
bikes destaque. 

Ainda no local, o público 
poderá interagir com apai-
xonados por carros antigos e 
conferir de perto automóveis 
que passaram por modifica-
ções, principalmente, em seus 
motores e som, para conquis-
tarem mais potência e velo-
cidade. Na oportunidade, os 
visitantes poderão tirar fotos 
com suas famílias junto aos 
modelos, se divertindo com 
as novidades do meio auto-
mobilístico. O tuning, termo 

 Foto: Divulgação

Shoppings Madureira, 
Boulevard, Nova Iguaçu e 
Nova América recebem Hemorio

 Os shoppings Nova América, 
Nova Iguaçu, Boulevard e Ma-
dureira, administrados pela rede 
Ancar Ivanhoe, vão receber entre 
os meses de setembro e outubro 
a campanha de doação de san-
gue em parceria com o Hemorio. 
O intuito é aproximar o Hemorio 
dos frequentadores dos centros 
comerciais com uma campanha 
de doação de sangue através da 
conscientização da importância 
da doação, facilitando o processo 
e encurtando as distâncias entre 
os doadores e hospitais.

A ação acontecerá em três dias, 
sempre  das 10h às 15h. O Madu-
reira Shopping, na Zona Norte 
será o primeiro a receber a ação 
no dia 30/09 (segunda-feira), se-
guindo pelo Boulevard, em Vila 

Isabel, no dia 02/10 (quarta-feira), 
Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, no dia 03/10 (quinta-feira) 
e encerrando no Nova América, 
em Del Castilho, no dia 14/10 (se-
gunda-feira).

Segundo Diego Marcondes, 
Head de Marketing da Ancar Iva-
nhoe, o movimento tem o obje-
tivo de reforçar a importância de 
um gesto tão simples que pode 
salvar vidas. “Sabemos da força e 
do potencial alcance dos nossos 
shoppings. Falamos com públi-
cos múltiplos e por isso, sempre 
que podemos usamos essa nossa 
força do grupo para promover o 
bem e fazer a diferença em nos-
sa sociedade. A responsabilidade 
social é algo que já corre na veia 
dos shoppings Ancar, então não 

 Campanha de coleta de sangue alerta para a importância da doação nessa reta final de ano

Foto: Divulgaçãopodemos deixar de lado uma ação 
tão importante como a doação de 
sangue, principalmente nessa 
reta final de ano, quando existe 
uma necessidade ainda maior de 
doações”, analisa.

De acordo com o Hemorio, o 
órgão tem a capacidade de rece-
ber 120 pessoas por dia, nas cole-
tas externas. O objetivo da cam-
panha é conseguir mais de 400 
bolsas em todo o período dessa 
ação junto com o Hemorio, im-
pactando mais de 200 hospitais 
de todo o Estado.

"Não há melhor lugar que um 
shopping para esse tipo de ação. 
Mais de 60% dos nossos clientes 
frequentam semanalmente os 
centros comerciais, isso faz com 
que eles confiem nos nossos pro-
dutos e ações", afirma Marcondes.

 Para doar sangue é preciso 
ter entre 16 e 68 anos (incomple-
tos), pesar mais de 50 kg, estar 
bem de saúde e portar um do-

cumento de identidade oficial 
com foto. Jovens entre 16 e 17 
anos, podem realizar a doação 
mediante consentimento for-
mal do responsável legal. Não é 

necessário estar em jejum, ape-
nas evitar a ingestão de alimen-
tos gordurosos nas 3 horas que 
antecedem a doação e de álcool 
nas últimas 12 horas.

em inglês que significa otimi-
zar, também prioriza a parte 
externa do carro ao dar um 
novo design às rodas, pneus 
e suspensão. 



Em uma noite repleta de 
emoções, foi realizado no Co-
lony Theatre Miami Beach, 
a 23ª edição do Festival de 
Cinema Brasileiro, que con-
tou com a abertura do cantor 
Daniel Del Sarto, e laureou 
Joana Mariani como melhor 
diretora e Fabrício Boliveira 
como melhor ator, além de ter 
sido premiado Simonal, como 
o melhor filme.

Após a premiação, foi ser-
vido um almoço de confrater-
nização para um seleto grupo 
de convidados, realizado pela 
loja de departamento Neiman 
Marcus, situada dentro do 

Shopping Bal Harbour, locali-
zado na região de Bal Harbour, 
ao norte de Miami Beach.

Entre os convidados, esta-
va a dermatologista, Dra.Katia 
Volpe, considerada a queridi-
nha dos artistas, e que possui 
uma tradicional clínica médi-
ca, situada no bairro da Chá-
cara Santo Antônio, na zona 
sul da capital paulista, que na 
ocasião estava no País minis-
trando um curso para médicos 
da área, além das atrizes Dira 
Paes, Malu Mader, Dom Ma-
galhães, Bruno Garcia, além 
do ator, cineasta e diretor de 
televisão, Daniel Filho.

 Essa semana a festa da querida 
e polêmica Nadja Pessoa bom-
bou. A loira que comemorou 
sua mais nova idade na casa de 
festa Maison Blanche Eventos, 
na Barra da Tijuca, teve a pre-
sença de várias celebridades e 
teve uma festa super animada. 
E para os curiosos de plantão 
que não viram foto do maridão 
da loira na festa, só para escla-
recer, ele estava gravando o 
Programa do Gugu.
Cláudia Alencar (Atriz) 
Patrícia Leitte (Ex BBB )
Dj Taty Zatto ( Ex power cou-
ple )
Ailton,  Dudap, Fa Mariano, Ne-
tinho Alves
Eva ( Ex BBB )
Cariucha,Nadja,Veridiana Frei-
tas 

Marivando (estilista),Shayene 
Cesário,Wilson Moisés ,Duda, 
apresentador Léo Dias e o Ra-
dialista Dedé Galvão 
Edison Silva ( apresentador de 
esporte) 

Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna
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 Malu Mader e Dira Paes posam pra foto
 em evento em Miami

 Nadja Pessoa comemora 
sua mais nova idade

Fotos: Renato Cipriano / Divulgação  

 Fotos/Divulgação: Márcia Pereira



s t u d a n -
tes do 
i n t e r i o r 
do Esta-
do do Rio 
têm até 
a m a n h ã 
para se 
c a n d i d a -
tar a uma 

das 640 vagas gratuitas para 
o Ensino Médio da Escola 
Firjan Sesi articulado com 
o curso técnico da Firjan 
Senai. Interessados devem 
estar cursando o 9º ano do 
Ensino Fundamental ou já 
ter concluído. As oportuni-
dades são apenas para os jo-
vens com renda familiar per 
capita bruta de até 1,5 salá-
rios mínimos.

As 640 vagas para o inte-
rior fluminense vão ser dis-
tribuídas entre Barra Mansa 
(80 oportunidades); Macaé 
(160); Nova Friburgo (80); 
Petrópolis (80); Resende 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

E
(160) e Volta Redonda (80). 
As inscrições devem ser feitas 
pelo endereço www.escolafir-
jansesi.com.br . A validação 
deve ser presencial, de 30 de 
setembro a 4 de outubro, na 
unidade escolhida.

No primeiro ano do Ensino 
Médio, o aluno cursará em um 
turno as disciplinas do currí-
culo da Escola Firjan Sesi — 
Língua Portuguesa, Redação, 
Literatura, Inglês, Educação 
Física, Arte, Matemática, His-
tória, Geografia, Filosofia, 
Sociologia, Biologia, Física e 
Química.

Além disso, no primeiro 
semestre, os alunos cursarão 
no segundo turno dois cursos 
de iniciação profissional da 
Firjan Senai, com o objetivo 
de experimentação para a es-
colha do curso técnico a ser 
iniciado no segundo semes-
tre. Estes podem ser de Segu-
rança do Trabalho, Logística, 
Automação, Petroquímica, 

Manutenção Automotiva, 
Jogos Digitais, Informática, 
Comunicação Visual, Multi-
mídia, Mecatrônica, Eletro-

técnica e Desenvolvimento 
de Sistemas. 

De acordo com a grade cur-
ricular, no segundo ano, em 

um turno o estudante cursa-
rá o Ensino Médio e no outro 
dará continuidade e conclui-
rá o curso técnico.

Vagas gratuitas para Ensino 
Médio e curso técnico

Ensino Médio da Escola Firjan Sesi com curso técnico da Firjan Senai 

 Foto:  Divulgação
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 Fundação Ceperj oferece cursos de controladoria 
e compliance no serviço público

 Na próxima terça, dia 30, 
começam as aulas do curso 
de Controladoria, desenvol-
vido pela Fundação Ceperj e 
pela Escola de Gestão e Polí-
ticas Públicas (EGPP). O ob-
jetivo é capacitar servidores 
públicos para lidarem com a 
questão do controle gover-
namental na gestão cotidia-
na. A taxa do curso é de R$ 
144,41. As aulas vão ocorrer 
nos dias 30 de setembro e 7, 
14 e 21 de outubro, das 13h30 
às 17h30, na sede da Procura-
doria-Geral do Estado (CGE), 
no Centro do Rio.

As aulas serão ministra-
das pelo assessor especial 
da CGE, Marcus Braga, que 
é doutor em Políticas Públi-
cas, Estratégias e Desenvol-
vimento e foi auditor fede-
ral de finanças e controle 
da Controladoria-Geral da 
União (CGU).

O objetivo é capacitar servidores públicos

Os agentes públicos deverão se revezar em dois períodos

Foto: Divulgação

 Foto: Jorge William

Compliance
Já no dia 2 de outubro, terá iní-

cio o curso "Compliance no Servi-
ço Público", com aulas ministradas 
por Carlos Nóbrega, ex-corregedor-
-geral da União e pela delegada Va-
nessa Boechat, assessora da CGE.

O curso terá duas turmas, a 
primeira com aulas nos dias 2, 
7 e 9 de outubro, e a segunda, 
com aulas nos dias 25, 29 e 31 de 
outubro. O horário é das 13h30 
às 17h30. O valor do investimen-

to é de R$ 108,31, e o curso será 
realizado na sede da Fundação 
Ceperj, em Botafogo.

Segundo a assessoria da Fun-
dação Ceperj, a EGPP desenvolveu 
um curso voltado à compreensão 
do compliance na administração 
pública e do fomento às boas prá-
ticas de governança no segmento 
empresarial.

Para inscrições e mais infor-
mações, acesse o site www.ce-
perj.rj.gov.br.

 A Secretaria de Gestão e De-
sempenho de Pessoal, ligada ao 
Ministério da Economia, divul-
gou as datas de recesso de fim de 
ano para os servidores federais. 
Os agentes públicos deverão se 
revezar em dois períodos: de 23 
a 27 de dezembro e de 30 de de-
zembro a 3 de janeiro.

Ainda de acordo com a Porta-
ria 3.409 — publicada no Diário 
Oficial da União desta quarta-fei-
ra, dia 25 —, além de preservar os 

serviços essenciais, em especial 
o atendimento ao público, nos 
períodos de redução de pessoal 
por conta das festas de fim de 
ano, os servidores deverão com-
pensar os dias de folga até 29 de 
maio de 2020.

“O servidor que não compen-
sar as horas usufruídas em razão 
do recesso sofrerá desconto na 
sua remuneração, proporcional-
mente às horas não compensa-
das", estabelece a portaria.

 União estabelece datas de recesso de 
fim de ano para servidores federais



Justiça do 
RJ adiou 
a decisão 
sobre rea-
brir ou não 
a Avenida 
Niemeyer, 
fechada há 

quase quatro meses. A próxima 
sessão para definir o impasse 
pode ficar só para novembro.

Em uma sessão nesta quar-
ta-feira, dois dos três desem-
bargadores da 13ª Câmara 
Civil do Tribunal de Justiça 
votaram pela liberação da via, 
mas um terceiro pediu vista – 
quando é solicitado um tem-
po indeterminado para anali-
sar o processo.

Como foi o julgamento
O desembargador Mauro 

Pereira Martins, relator do re-
curso da prefeitura, abriu a ses-
são. Ele reviu decisão anterior 
e votou para conceder parcial-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

A
mente o efeito suspensivo – rea-
brir a avenida em dias secos.

A segunda a se manifestar 
foi a desembargadora Sirley 
Biondi, que acompanhou o re-
lator, abrindo dois votos a zero 
pela liberação da via, exceto 
em chuvas.

O desembargador Agostinho 
Teixeira, último a votar, pediu 
vista, afirmando que a avenida é 
“um barril de pólvora”.

“São vidas humanas. A Nie-
meyer tem precedentes de desliza-
mentos, pessoas já morreram por 
causa disso. É um barril de pólvora. 
Prefiro ter a cautela de analisar me-
lhor a questão para ter a convicção 
da decisão”, justificou Teixeira.

Após o pedido de vista, citan-
do que era uma pauta de interes-
se público, o presidente da ses-
são, desembargador Fernando 
Fernandy Fernandes – que não 
votou -, ainda tentou convencer 
por quatro vezes o colega a vol-
tar atrás e votar a questão.

“O procurador do municí-
pio esteve no meu gabinete e 
disse que em 50 anos nunca 
houve deslizamentos em dias 
secos. Então, desembargador, 
não quer rever o pedido de 
vista?”, comentou Fernandes, 
sem sucesso.

 
Sem data para definição
Um novo julgamento só 

deve ser marcado para novem-
bro porque o relator do proces-
so, o desembargador Mauro 

Pereira Martins, entrará de fé-
rias no próximo mês.

Há a possibilidade de ele re-
ver parcialmente sua liminar 
e decidir pela reabertura de 
forma monocrática antes de se 
ausentar do tribunal.

O processo que corre parale-
lamente na primeira instância 
também pode ter uma nova 
decisão nos próximos dias.

“Vamos ter que aguardar. 
Houve dois votos favoráveis ao 
município, e a abertura ficou 

mais próxima” comentou Mar-
celo Marques, procurador-ge-
ral do município.

O mérito do processo não 
foi examinado porque o Mi-
nistério Público pediu mais 
tempo para analisar docu-
mentos recém apresentados 
pela prefeitura.

Nos autos, o município afir-
ma que as pedras identificadas 
nas vistorias já foram removi-
das e uma cortina de concreto 
está sendo finalizada.

Justiça do RJ adia 
decisão da reabertura 
da Avenida Niemeyer

A próxima sessão para definir o impasse pode ficar só para novembro

 Foto: Divulgação

 O governador Wilson Wit-
zel planeja anunciar, nesta 
sexta-feira, mudanças em seu 
secretariado para aumentar os 
espaços do DEM, do PP e de seu 
próprio partido, o PSC, em seu 
governo. Além de trocar cargos 
de primeiro escalão nas secreta-
rias de Infraestrutura e de Agri-
cultura, Witzel estuda criar duas 
secretarias: a de Governança, 
que seria desmembrada da Casa 
Civil e Governança, e a de Traba-
lho (área que hoje está sob res-
ponsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Emprego e Relações Internacio-
nais). As alterações têm como 
objetivo consolidar alianças 
para as eleições municipais do 
ano que vem.

José Luís Zamith deverá per-
der a Casa Civil e ficar apenas 
com a de Governança. Por in-
dicação atribuída a Pastor Eve-
raldo, a nova Secretaria de Casa 

 O Sambódromo continuará 
sob a gestão da prefeitura no Car-
naval 2020. O presidente da Liga 
Independente das Escolas de 
Samba (Liesa), Jorge Luiz Casta-
nheira e o presidente da Riotur, 
Marcelo Alvez, formalizam num 
almoço na tarde desta quinta-fei-
ra o acordo para a cessão da Mar-
ques de Sapucaí. O sinal verdade 

para fechar o contrato foi dado 
na noite desta quarta-feira após 
o prefeito Marcelo Crivella con-
versar com Alves. Problemas ju-
rídicos e políticos contribuíram 
para que o acordo de transferir 
o Sambódromo para o governo 
do Estado, como queria o gover-
nador Wilson Witzel, não fosse 
adiante.  

 Sambódromo ficará com prefeitura no 
carnaval 2020, decide Crivella

Witzel anunciará mudanças em secretarias 
para selar acordos para 2020

Civil será comandada pelo ex-
-deputado federal André Moura 
(PSC), atual secretário da Repre-
sentação do Governo do Rio em 
Brasília. No cargo desde maio, 
Moura é réu em três ações penais 
por formação de quadrilha e pe-
culato, pela prática de apropria-
ção e desvio de bens públicos 
em Pirambu, cidade sergipana 
da qual foi prefeito entre 1997 e 
2004. Os crimes teriam ocorri-

do na gestão seguinte, de Juarez 
Batista, eleito com o apoio de 
Moura.

Na robusta secretaria de In-
fraestrutra, Horácio Guimarães 
dará lugar a uma indicação do 
DEM, provavelmente Bruno 
Kazuhiro. A nomeação conso-
lidará a aproximação de Witzel 
com o presidente da Câmara dos 
Deputados, o deputado federal 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).
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À direita de Witzel, José Luís Zamith deverá deixar a Secretaria de Casa Civil

Foto: Agência O Globo

Problemas jurídicos e políticos contribuíram para que o acordo não fosse adiante

 Foto: Divulgação
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V a s c o 
a c e r t o u 
n e s t a 
quinta-fei-
ra a con-
t r a t a ç ã o 
do volan-
te Fredy 
G u a r í n , 
e x - I n t e r 

de Milão e Porto e que foi espe-
culado no Flamengo recente-
mente. O jogador já está no Rio 
e a diretoria cruzmaltina corre 
para conseguir inscrevê-lo no 
Brasileirão até esta sexta-feira, 
quando se encerram as inscri-

Vasco acerta contratação de 
ex-volante da Inter de Milão 
que estava na mira do Flamengo

Foto: Fredy Guarin - AFP

O
Na Itália, Guarín vestiu a camisa da Inter de Milão por quatro temporadas antes de se transferir para o futebol chinês

Futebol

ções. As informações são do 
site "Globo Esporte".

Guarín chegará ao Vasco 
sem custos, já que estava sem 
clube desde que rescindiu com 
o Shanghai Shenhua-CHN, em 
julho. Desde então, o atleta 
vem treinando com um prepa-
rador físico particular.

Na Itália, Guarín vestiu a 
camisa da Inter de Milão por 
quatro temporadas antes de se 
transferir para o futebol chinês. 
O volante disputou a Copa do 
Mundo de 2014 pela Colômbia 
e chegou a enfrentar o Brasil 
nas quartas de final.

A CBF negocia com Flamen-
go e Vasco para liberar Reinier 
e Talles Magno, respectiva-
mente, para a disputa de pelo 
menos duas rodadas do Bra-
sileiro antes da apresentação 
para o Mundial sub-17, que co-
meça dia 26 de outubro.

A entidade recebeu nesta 
quinta-feira a solicitação dos 
clubes pedindo que os joga-
dores fiquem disponíveis 
enquanto os convocados 
para a seleção principal esti-
verem fora. E analisa a possi-
bilidade para evitar embate 
jurídico e nova derrota.

Foi publicada na edição de quar-
ta-feira do Diário Oficial do Estado 
do Rio o Procedimento de Mani-
festação de Interesse (PMI) para o 
Maracanã. Esse é o caminho proto-
colar para que empresas enviem ao 
poder público estudos de viabilida-
de técnica, econômico-financeiro e 
jurídica para a estruturação da lici-
tação do complexo esportivo.

É premissa básica da PMI que 
os estudos não poderão contem-
plar demolição e ou remoção de 
quaisquer estruturas existentes 
no Maracanã. Isso abrange o Ma-
racanãzinho, o Parque Aquático 
Júlio de Lamare e o Estádio de 
Atletismo Célio de Barros. Mas o 
Estado está, sim, aberto a projetos 
que gerem receitas, como explo-
ração de publicidade, estabeleci-
mentos comerciais e outros, com 
a possibilidade de complementa-
ções físicas no local.

As empresas que se dispuserem 
a montar os estudos podem parti-
cipar do processo de licitação, pre-
visto para começar em janeiro.

Ao mesmo tempo, o governo 
está em vias de publicar o chama-
mento público para renovação da 
permissão de uso do estádio, atu-
almente nas mãos de Flamengo e 
Fluminense. A expectativa é que 
o edital saia nos próximos dias. Vo-
zes otimistas no Palácio Guanabara 
acreditam até que seja possível "co-
locar na rua" nesta sexta-feira.

Em abril, o governo cedeu aos 
clubes a gestão do estádio por 180 
dias, sendo possível realizar outra 
permissão de uso pelo mesmo 
período de tempo. O Palácio Gua-
nabara está satisfeito com a gestão 
por parte de Fla e Flu, sobretudo 
com o desempenho de público 
rubro-negro. Não há pendências 
financeiras relacionadas à outorga. 

Licitação do Maracanã: governo do estado 
publica edital para estudos de viabilidade

CBF negocia liberação de Reinier e Talles 
Magno com Flamengo e Vasco

No caso do Flamengo, Gabi-
gol e Rodrigo Caio foram chama-
dos por Tite para os amistosos 
contra Senegal e Nigéria, dias 10 
e 13 de outubro. Eles perderão as 
partidas diante de Atlético-MG e 
Athletico-PR.

O Flamengo quer ter Reinier 
nestes jogos, uma vez que tam-
bém perderá Arrascaeta para a 
equipe do Uruguai. Ele iria para a 
seleção em seguida.

Como os clubes ganharam a 
batalha anterior com a CBF no 
STJD, e uma eventual nova en-
trada no órgão jurídico teria o 
mesmo objeto, Flamengo e Vas-

co tiveram o aceno da CBF de 
que poderia rever a questão da 
lbieração dos jogadores.

Vale lembrar, porém, que o 
Flamengo se manifestou publi-
camente e pediu a liberação de 
Reinier inclusive da competição. 
Marcos Braz, vice de futebol, dis-
se que o clube iria à Justiça e que 
não queria perder o jogador.

O atleta, por outro lado, teria a 
participação na seleção de base 
prejudicada, o que poderia atra-
palhar ainda a sua renovação e 
eventual negociação para o exte-
rior. O Flamengo reviu a decisão 
e mudou o tom no pedido à CBF.

O Flamengo quer ter Reinier nestes jogos, uma vez que também perderá Arrascaeta para a equipe do Uruguai

Foto: Divulgação

Governo do Rio publicou edital para estudos de viabilidade do Maracanã

Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP


