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O governador do Rio, 
Wilson Witzel (PSC), san-
cionou um projeto de lei 
que isenta o pagamento 
no Restaurante Cidadão a 
pessoas acima de 60 anos 
ou com deficiência.
A lei foi promulgada no 
Diário Oficial desta se-
gunda-feira.

 A
go

ra
 é

 L
ei

Pessoas com deficiência e idosos terão 
refeição grátis no Restaurante Cidadão

 Um homem foi assassinado a tiros e uma mulher 
ficou baleada, na madrugada desta segunda-feira, 
em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Rafael 
Rodrigues Soares, de 27 anos, chegou a ser socorrido 
no Hospital Albert Shweitzer, mas, de acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, já chegou sem vida 
à unidade. Já Flávia Cristina Rio Brito, 39, recebeu 
atendimento e já teve alta.
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Violência 
sem fim
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Crivella dá posse 
a Adolpho Konder 
como novo 
secretário de 
Cultura da Cidade 

Empossado pelo pre-
feito Marcelo Crivella, 
o novo secretário, em 
seu pronunciamento, 
falou da importância 
e responsabilidade de 
assumir a pasta da cul-
tura numa cidade po-
pulosa como o Rio.

 Geral  Foto: Divulgação

O POVO
É NOSSO!

Padre Miguel

Pág 10

Vereador Marcel 
quer implantação do 
programa Segurança 
Presente na cidade 
de Mesquita

Pág 10

 O vereador Marcel encaminhou ao deputado Estadual Max Lemos uma indicação 
de Legislativa de sua autoria solicitando ao governador Wilson Witzel  inclusão da 
cidade Mesquita  programa Segurança Presente, que já funciona em Nova Iguaçu e 
tem previsão de ser implantado em Duque  Caxias e São João de Meriti.

Baixada
 Foto: Divulgação
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Bolsonaro diz que policiais 
civis e militares 'não 
serão esquecidos'

Indulto presidencial

p r e s i d e n t e 
Jair Bolsonaro 
afirmou nesta 
segunda-feira 
que vai pedir 
a comandan-
tes de polí-
cias de todo o 
país a relação 
de membros 

dessas corporações que po-
dem ser beneficiados com um 
indulto presidencial.

A concessão de indultos 
é uma prerrogativa do presi-
dente da República, prevista 
na Constituição, para perdoar 
a pena de presos que cum-
prirem requisitos estipula-
dos em decreto. Bolsonaro já 
havia anunciado, na semana 
passada, que pretende assinar 
a medida para beneficiar poli-
ciais "presos injustamente".

Nesta segunda, na saída da 
residência oficial do Palácio 
da Alvorada, questionado por 
jornalistas sobre o assunto, o 
presidente disse que não vai se 
esquecer de quem "sempre es-
teve" ao seu lado.

"Indulto tem que estar en-
quadrado no decreto, não é 
quem eu quero. Estando en-
quadrado no decreto, os poli-
ciais civis e militares, que sem-
pre foram esquecidos, dessa 
vez não serão esquecidos. Nós 
oficializaremos todos os co-
mandantes de polícia militar, 
do Brasil todo, para que eles 
mandem a relação com a justi-
ficativa. Não tem nada arbitrá-
rio”, disse o presidente.

Em fevereiro, Bolsonaro con-
cedeu indulto para presos com 
doenças graves e doentes termi-
nais. O decreto proibiu perdão 

a condenados por corrupção, 
crimes hediondos e de tortura, 
entre outros. O presidente não 
deu detalhes sobre os critérios 
do novo decreto.

 

Na entrevista em frente ao 
Alvorada, Bolsonaro foi ques-
tionado sobre declarações que 
deu em 2018 contrárias ao in-
dulto. Em novembro, após ven-
cer a eleição e antes de tomar 
posse, ele defendeu que a pena 
de um preso deve ser cumprida 
de forma integral. Do contrário, 
segundo o presidente, ocorreria 
“um convite à criminalidade”.

"Já que o indulto é um de-
creto presidencial, a minha ca-
neta continuará com a mesma 
quantidade de tinta até o final 
do mandato em 2022. Sem in-
dulto", declarou Bolsonaro na 
oportunidade.

Também em novembro, ele 
foi às redes sociais manifestar 
posição similar.

“Fui escolhido presidente do 
Brasil para atender aos anseios 
do povo brasileiro. Pegar pesado 
na questão da violência e crimi-
nalidade foi um dos nossos prin-
cipais compromissos de campa-
nha. Garanto a vocês, se houver 
indulto para criminosos neste 
ano, certamente será o último”, 
afirmou o presidente na ocasião.

Nesta segunda, questionado 
por jornalistas se a decisão de 
conceder indultos é um recuo, 
Bolsonaro negou.

“Eu não estou recuando de 
posição nenhuma. É duro fa-
lar com vocês. Estou a ponto 
de acabar essa entrevista aqui. 
Tudo o que acontece é recuo. 

O

Flordelis . parlamentar mais ativa da frente, pode sair da Bancada Evangélica.

SEGURANÇA
     Senado já tem mais de 
230 emendas ao texto da 
reforma da Previdência

Ministro Sergio Moro

Você pode falar qualquer outra 
coisa, e vai no sentido parecido. 
Sempre foram esquecidos [poli-
ciais]. Agora, porque eu sou um 
capitão do Exército, eu vou es-
quecer esse pessoal que sempre 
esteve do meu lado? Não vou”, 
disse o presidente.

Após a pergunta ser repetida, 
Bolsonaro respondeu: “Então 
mudou. Recuei. Pode escrever. 
Recuei e vou dar indulto para po-
liciais também”.

Em seguida, o presidente dis-
se que já se manifestou contra 
as saídas temporárias, popular-
mente conhecidas como "sai-

dão", medidas previstas em lei, 
que costumam ser concedidas 
em épocas festivas, como Natal, 
Páscoa e Dia das Mães.

A medida contempla, entre 
outros, os presos que cumprem 
pena no regime semiaberto e 
aqueles com autorização de 
trabalho externo ou saídas 
temporárias.

“[O que] Falei no passado 
não foi indulto, não. Foram 
saidões. No que depender de 
mim, não teria mais. Deixar 
bem claro, vão falar que recuei 
de novo, não foi recuo, não. Foi 
no tocante a saidões”, disse.

O relator da reforma da 
Previdência no Senado, Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), apresen-
ta na próxima quarta-feira (4) 
a complementação do pare-
cer lido na semana passada 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Casa. Nesses 
dois dias, o senador deve se 
debruçar na análise de mais 
de 200 emendas – sugestões 
de alteração ao texto – que ain-
da estão sem parecer. 

Até às 14h de hoje (2), 378 
emendas haviam sido apre-
sentadas. No entanto, mais 
da metade, 233, ainda depen-
dem da análise de Tasso. O 
trabalho do relator pode au-
mentar muito ainda, já que 
emendas podem ser apresen-
tadas até o final da discussão 
da matéria na comissão.

A presidente da CCJ, Si-
mone Tebet (MDB-MS), está 
preparada para uma reunião 
longa do colegiado nesta 
quarta-feira. É que, além do 
complemento do voto de 
Tasso, no mesmo dia, serão 
lidos os chamados votos em 
separado à proposta. Coloca-
do em votação só em caso de 
rejeição do parecer relator da 
matéria, o que nesse caso é 
improvável, o voto em sepa-
rado é um voto alternativo e 
ocorre quando um parlamen-
tar diverge do parecer dado 
pelo relator. 

Apesar de, até o fecha-
mento desta reportagem, 
nenhum voto em separado 
ter sido apresentado oficial-
mente, a senadora adian-
tou que haverá pelo menos 
um. “Vamos fixar um prazo 
para a leitura desses votos 
e, em seguida, abrimos para 
a discussão, encerramos a 
discussão e vamos para a 
votação”, adiantou Simone 
Tebet. Ela informou que as 
leituras e os debates, que 
vão começar às 10h, devem 
ser concluídos até as 17h.

 Declarações após 
ser eleito
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

THIAGO INFORMA
Thiago Ribeiro  colunathiagoribeiro@gmail.com

A escolha

Dinheiro em caixa

Imperador em alta

Vereador anfitrião
Volta, Bornier!

De volta ao passado 

O vice do Freixo 

Nota Dez para 
cultura, literatura 

e educação

Nota Zero
O Jornalista da baixada fluminense, Elizeu Pires, 

noticiou neste fim de semana que o ex-prefeito de 
Nova Iguaçu, Nelson Bornier, será candidato à suces-
são de Rogério Lisboa na prefeitura da cidade. Além 
do vasto currículo parlamentar como deputado fede-
ral por cinco vezes, Bornier já comandou a prefeitura 
do município por três mandatos. 

Já o ex-senador Lindbergh Farias, 
do PT, está em dúvida se concorrerá 
a uma cadeira de vereador na cida-
de do Rio ou até mesmo ao cargo de 
prefeito de Nova Iguaçu. No passado, 
Lindbergh já ocupou a prefeitura de 
Nova Iguaçu, além de ter sido verea-
dor na cidade maravilhosa.

É forte dentro do PT a corrente que 
defende a indicação do ex-deputado 
Carlos Santana para compor a chapa 
com Marcelo Freixo para a Prefeitura 
do Rio. Entretanto, há quem acredita 
que a esquerda não consiga se unir a 
um nome do PSOL. Com isso, o PT lan-
çará a deputada federal Benedita da Sil-
va como candidata à prefeita do Rio ou 
até mesmo apoiar uma eventual candi-
datura do ex-prefeito Eduardo Paes.

A Bienal do Livro - maior evento li-
terário do país – começou neste fim de 
semana, no Rio Centro, e vai até 08 de 
setembro. Um evento para toda a famí-
lia, com a participação do público em 
debates, palestras e bate-papos com es-
critores renomados, além de atividades 
culturais que promovem a leitura. 

Para a Prefeitura de São João de 
Meriti que vem constantemente 
atrasando os salários dos servidores 
aposentados do município.

Surfando na solteirice
O surfista Pedro Scooby caiu no samba, no último 

Domingo (01). Acompanhado de amigos, ele curtiu 

o show do cantor Ferrugem, na quadra da Escola de 

Samba Mocidade independente de Padre Miguel.

A Agetransp (Agência Re-
guladora de Serviços Públicos 
Concedidos de Transporte 
Aquaviários, Ferroviários, Me-
troviários e de Rodovias do Es-
tado do Rio de Janeiro) iniciam 
uma fiscalização sobre as condi-
ções de acessibilidade em todas 
as estações de trem, barcas e 
metrô. Ao todo, serão 153 esta-
ções vistoriadas em dez dias.

Os fiscais vão verificar as 
condições de funcionamento e 
o uso dos elevadores, escadas 

rolantes, plataformas, rampas 
e escadas fixas. Também serão 
identificadas as estações que 
não possuem equipamentos de 
acessibilidade.

Os dados coletados serão 
usados para a definição de nor-
mas que serão encaminhadas à 
Supervia, CCR Barcas e Metrô 
Rio, concessionárias dos servi-
ços. A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência da OAB-RJ irá acompa-
nhar o trabalho.

Agetransp inicia fiscalização 
de acessibilidade em estações 
de trens, barcas e metrô no Rio

Foto: Yuri Apoena/ TV Globo

Ao todo, serão 153 estações vistoriadas em dez dias. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-RJ irá acompanhar o trabalho

Regata da Escola Naval 
No próximo dia 14, a tradicional Regata da Escola Na-

val promete animar o Estádio de Remo da Lagoa com a 
participação garantida de todos os grandes clubes da mo-
dalidade do Rio de Janeiro. A expectativa de provas dis-
putadas entre os rivais é grande. 

Campeão da Copa Rio de Futebol, o Bonsucesso Fute-
bol Clube, tem o direito de escolher qual competição na-
cional disputará em 2020. Entre a Copa do Brasil e o Bra-
sileirão Série D, o leão da Leopoldina optou pela primeira, 
deixando a vaga da série D para a equipe Portuguesa da 
Ilha, vice-campeã da Taça Rio.

Com a participação na Copa do Brasil, o time do Bonsu-
cesso vai embolsar a bagatela de R$ 500 mil reais, poden-
do ir aumentando de acordo com a progressão na compe-
tição. Nada mal... 

O ex-jogador Adriano Impera-
dor foi recebido com festa, no úl-
timo final de semana, na cidade 
de Itaperuna. Dezenas de pesso-
as recepcionaram o ex-centroa-
vante ainda na pista do aeroporto 
da cidade. E ele foi para a galera... 

O vereador Glauber Bastos 
(DC) foi o grande anfitrião da 
visita do Adriano à cidade do 
Noroeste Fluminense. Glau-
ber, que lidera a oposição na 
câmara de Itaperuna, vem se 
destacando na região e já é co-
tado como um dos principais 
nomes para a disputa pela pre-
feitura da cidade em 2020.

Foto: Divulgação Instagram

Foto: Divulgação Instagram

Foto: Divulgação Instagram

A Rainha também estava lá 
E quem também esteve na quadra da Mocidade foi a 

Rainha da Mangueira, Evelyn Bastos, conhecida pelos 
seus posicionamentos políticos contra a prisão do ex-pre-
sidente Lula. Evelyn curtiu o show na companhia do na-
morado Marcelo Coutinho, que é vereador de uma peque-
na cidade no interior paulista.
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rês minutos. 
Este foi o 
tempo mé-
dio que os 
alunos da 
Escola Mu-
nicipal Leo-
nel de Mou-
ra Brizola, 
em Austin, 

levaram para desocupar a uni-
dade, durante um exercício si-
mulado realizado pela Secreta-
ria Municipal da Defesa Civil de 
Nova Iguaçu, nesta sexta-feira 
(30). O evento faz parte do pro-
jeto ‘Escolas Seguras – Desen-
volvendo a Resiliência Através 
da Educação’. Participaram das 
atividades estudantes dos tur-
nos da manhã e tarde na escola.

O projeto tem o objetivo de 
desenvolver a cultura de pre-
venção e percepção de riscos 
a desastres na comunidade 
escolar e por consequência 
em toda a cidade, elevando a 
resiliência, reduzindo riscos 
e evitando mortes. “Foram 
1.200 alunos nesta escola 
que passaram pelo simulado 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

T
e de várias atividades duran-
te a semana de programação. 
Esse tempo de três minutos 
foi excelente, ainda mais pelo 
tamanho da escola e o número 
de crianças. Os alunos fizeram 
o trajeto com ordem. Estão 
treinados para agirem em uma 
situação de risco”, afirmou o 
secretário municipal de Defesa 
Civil, o tenente-coronel Jorge 
Ribeiro Lopes.

Ao longo da semana, os es-
tudantes participaram de um 
rodízio de oficinas e pales-
tras, que envolveram temas 
como pluviômetro, demons-
tração com um Simulador de 
Fenômenos Naturais desen-
volvido pela UERJ e de uma 
Maquete Esquemática de En-
costa, do Departamento de 
Recursos Minerais do Estado 
do Rio de Janeiro (DRM-RJ), 
além de exposição de equi-
pamentos para Prevenção 
Contra Incêndio e Pânico do 
Corpo de Bombeiros.

Comandante do 4º Grupa-
mento de Bombeiro Militar 
(4º GBM), de Nova Iguaçu, o 

tenente coronel Sandro Ri-
beiro Alves, acompanhou o 
exercício simulado e elogiou 
a ação. “Eles (alunos) estão 
treinados e preparados para 
evacuar a escola no caso de 
incêndio. Foi tudo feito na 
calmaria, sem correria, me 
surpreenderam. Prevenir é 
importante. Temos que tra-
balhar em equipe. Estamos 
entrosados com a prefeitura e 
a sociedade”, afirmou.

Alunos do 9º ano da Escola 
Leonel Brizola, os amigos João 
Vitor dos Santos Silva, 14 anos 
e Rafaele de Oliveira da Silva, 
15, já decidiram qual profis-
são seguir após participarem 
do simulado da Defesa Civil. 
“Queremos ser bombeiro mi-
litar. Hoje me sinto preparada 
para ajudar até um amigo em 
caso de um incêndio. Foi uma 
experiência única para todos 
nós”, disse a jovem.

Ao todo, este ano o projeto 
“Escolas Seguras-Desenvol-
vendo a Resiliência Através 
da Educação” vai passar por 
sete colégios da rede munici-
pal de Nova Iguaçu. A primei-
ra ação aconteceu em junho, 
na Escola Municipal Profes-
sora Irene da Silva Oliveira, 
no bairro Vila de Cava e en-
volveu 668 alunos. Iniciado 
em 2017, o projeto já contem-
plou 20 escolas.

Estudantes de Austin 
participam de projeto
da Defesa Civil

Este foi o tempo médio que os alunos levaram para desocupar a unidade, durante um exercício simulado

 Foto: Divulgação

 A cidade de Belford Roxo 
ganhou o certificado de pri-
meiro lugar com excelência na 
participação do programa de 
“Monitoramento de Qualida-
de de Alimentos”, promovido 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro, entre 
os anos de 2018 e 2019. A en-
trega foi feita durante o 1º En-
contro de Apoio às Vigilâncias 
Sanitárias Municipais, realiza-
do no Rio. A honraria é uma 
espécie de Selo de Ouro que foi 
assinado pela subsecretária de 
Vigilância em Saúde do Estado, 
Cláudia Mello, e a superinten-
dente de Vigilância em Saúde, 
Edna dos Santos Sá Spasojevic. 
O programa é supervisionado 
pela Coordenação de Vigilân-
cia e Fiscalização de Alimentos 
(CVFA) da Superintendência 
de Vigilância Sanitária do Esta-
do do Rio de Janeiro (Suvisa). 

Quarenta e cinco municípios 
participaram da escolha.

A Secretaria Adjunta de Vi-
gilância em Saúde de Belford 
Roxo realiza, em média, seis 
coletas mensais para análises, 
com um total de oitenta cole-
tas desde 2018. Geralmente 
são alimentos industrializados 
(molho de tomate, feijão, arroz, 
etc.) que o estado indica para 
os municípios realizarem a co-
leta. Após as análises, caso o 
laudo seja insatisfatório, a em-
presa é notificada para resolver 
o problema, que pode ser des-
de de rótulo com informações 
inconsistentes ou algo relacio-
nado a questões microbiológi-
cas. As análises são feitas pelo 
Laboratório Noel Nutels. Cerca 
de seis técnicos entre médicos 
veterinários e biólogos, por 
exemplo, compõem a equipe 
atuante no programa.

Segundo a veterinária Eucy 
Galambo, a equipe da Vigilân-
cia em Saúde fez o seu trabalho 
com dedicação e comprometi-
mento e foram surpreendidos 
pela honraria. “Foi uma sur-
presa, pois estamos falando 
de um Estado com prefeituras 
bem estruturadas. O desenvol-
vimento do nosso trabalho foi 
bastante elogiado pelo governo 
estadual”, destacou. Eucy ainda 
relembrou a reunião que acon-
teceu no ano anterior com os 
municípios. “O programa não 
é obrigatório, somente 45 mu-
nicípios o abraçaram. Belford 
Roxo tem muitas dificuldades 
e a presença da vigilância se faz 
necessária. Além de que os pró-
prios funcionários se animaram 
com o projeto. Isso é muito im-
portante, pois estamos confe-
rindo o que a população está 
consumindo”, completou.

 A campanha Agosto Doura-
do chegou ao fim em Itaguaí. O 
mês foi de ações de incentivo 
ao aleitamento materno nas 
unidades de saúde do muni-
cípio. A Secretaria Municipal 
de Saúde promoveu palestras 
educativas e o Mamaço para 
mostrar às famílias a impor-
tância da amamentação. O 
tema desse ano foi “Empo-
derar mães e pais, favorecer a 
amamentação. Hoje e para o 
futuro” e teve como objetivo 
chamar as famílias para fazer 
parte de um momento tão 
importante para o desenvolvi-
mento da criança.

As ações tiveram início no 
Hospital Municipal São Fran-
cisco Xavier e também acon-
teceram na ESF Coroa Gran-
de, UBS/ESF Engenho, UBS 
Chaperó, UBS Mangueira, ESF 

Centro, UBS Vista Alegre, Clíni-
ca da Família, UBS Monte Ser-
rat, ESF Odenit Maia, UBS Vila 
Geny, ESF Ilha da Madeira, ESF 
Chaperó, ESF Saco da Prata, 
UBS Califórnia e UBS Centro.

Na ESF Chaperó, a equipe 
preparou uma manhã espe-
cial na última semana. Além 
das palestras com a enfer-
meira Ioná da Mota Araújo, 
pediatra Ana Claudia Viana e 
fonoaudióloga Amanda Me-
nezes, as mães que frequen-
tam a unidade também re-
ceberam de presente sacolas 
feitas de materiais recicláveis 
com um kit de hortaliças or-
gânicas doadas pela Secreta-
ria Municipal de Agricultura 
e Pesca, participaram do sor-
teio de brindes doados por 
moradores e comerciantes e 
de uma ação de beleza.

 Unidades de saúde de Itaguaí encerram 
campanha do Agosto Dourado

 Belford Roxo se destaca em projeto de
 vigilância sanitária e ganha Selo de Ouro
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v e r e a d o r 
Marcel en-
c a m i n h o u 
ao deputa-
do Estadual 
Max Lemos 
uma indica-
ção de Le-
gislativa de 
sua autoria 

solicitando ao governador Wil-
son Witzel  inclusão da cidade 
Mesquita  programa Segurança 
Presente, que já funciona em 
Nova Iguaçu e tem previsão 
de ser implantado em Duque  
Caxias e São João de Meriti.

A implantação do Pro-
grama na cidade de Mes-
quita vai diminuir o índice 
de criminalidade, princi-
palmente de assalto a pe-

destre e a  estabelecimentos, 
proporcionando o fomento 
do comercio local.

“Com a implantação do pro-
grama as famílias poderão tran-
sitar tranquilamente pelas ruas,  
sem medo de roubo. Sem falar 
que evitará a migração de me-
liantes de outras cidades para 
Mesquita”,  disse o vereador.

O Deputado Max Lemos se 
comprometeu levar imediata-
mente o requerimento ao go-

vernador e endossar o pedido 
feito por Marcel. Max disse que 
o programa é uma prioridade do 
governo do Estado e tem sido 
implantado graças a parceria 
com a ALERJ,  que tem libera-

do  recursos  de seu orçamento 
próprio para  a Segurança Públi-
ca do Estado e que acredita que 
o governador estará sensível a 
esta reivindicação.

 “E minha obrigação como 

deputado, que trabalha pela 
Baixada e que teve votos em 
Mesquita, de  encaminhar 
este pedido e cobrar a im-
plantação deste projeto”,  dis-
se Max Lemos. 

Vereador Marcel quer 
implantação do programa 
Segurança Presente 

Um homem foi assassinado 
a tiros e uma mulher ficou ba-
leada, na madrugada desta se-
gunda-feira, em Padre Miguel, 
na Zona Oeste do Rio. Rafael Ro-
drigues Soares, de 27 anos, che-
gou a ser socorrido no Hospital 
Albert Shweitzer, mas, de acor-
do com a Secretaria Municipal 
de Saúde, já chegou sem vida à 
unidade. Já Flávia Cristina Rio 
Brito, 39, recebeu atendimento 
e já teve alta.

O caso aconteceu na Rua 
Francisco Real, próximo a um 
bar. A Polícia Militar informou 
que agentes do 14º BPM (Ban-
gu) foram acionados e quando 
chegaram ao local encontraram 
Rafael baleado. Flávia foi socor-
rida por populares.

O caso é investigado pela 
Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC). "Equipes da 
delegacia realizam diligências 
para esclarecer o caso", a Polí-
cia Civil informou, em nota. 

Amigos e familiares lamenta-
ram, pelas redes sociais, a morte 
de Rafael.

Homem é assassinado e mulher é baleada 
em Padre Miguel na Zona Oeste

Mulher é baleada em assalto a ônibus na Barra
Uma mulher foi baleada na 

noite deste domingo durante 
um assalto a ônibus na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste do Rio. 
O veículo foi invadido por um 
homem armado na Avenida 
Ayrton Senna. Beatriz Furta-
do Dantas foi encaminhada ao 
Hospital Municipal Lourenço 
Jorge, e, de acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, sua 
condição é estável.

Segundo a PM, policiais do 
18º BPM (Jacarepaguá) esta-

vam em patrulhamento na 
Avenida Geremário Dantas, na 
Freguesia, quando foram acio-
nados pelo motorista do ôni-
bus, que informou que uma 
passageira havia sido baleada 
dentro do veículo. O assaltan-
te conseguiu fugir.

As investigações estão, ago-
ra, a cargo da 32ª DP (Taquara). 
Em nota, a Polícia Civil infor-
mou que está em busca de ima-
gens e informações que ajudem 
a identificar o autor do crime.

Foto: Divulgação

Foto: Marcos Ramos / Agência O Globo

Rafael Rodrigues Soares

Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca

"Uma das pessoas que eu tive 
o privilégio de conhecer, uma 
pessoa boa, falava com todo 
mundo. Aí vem uma pessoa e tira 
a vida do próximo por uma coisa 
fútil. Infelizmente isso é o come-

ço do fim da humanidade. Sem 
palavras", uma amiga lamentou.

"E muito triste, cheio de vida 
tão novo. Meus sentimentos para 
os familiares. Que Deus conforte 
o coração de todos", disse outra.

 Foto: Divulgação

O
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 Parlamentar encaminhou indicação ao Deputado Max Lemas que prometeu levar ao governador Wilson Witzel

Em Mesquita



retorno do 
sarampo a 
regiões do 
Brasil, con-
t a g i a n d o 
p r i n c i p a l -
mente adul-
tos, fez com 
que a vacina 

tríplice viral voltasse a entrar 
em evidência. A Sociedade Bra-
sileira de Imunizações (SBIm) 
alerta, entretanto, que a surpre-
sa de parte da população adulta 
em relação à necessidade de 
se vacinar comprova o des-
conhecimento em relação ao 
Calendário Nacional de Vacina-
ção. Vice-presidente da SBIm, 
Isabela Balalai, informa que a 
entidade criou um grupo mul-
tidisciplinar focado em como 
reverter essa situação.

"Parece que está todo mun-
do descobrindo e entenden-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSarampo

O
do como uma coisa nova que o 
adulto tem que se vacinar. A va-
cina tríplice viral está no calen-
dário do adulto há anos, e pare-
ce novidade", adverte ela. "Há 
uma questão cultural de que 
vacina é coisa de criança. A gen-
te aprendeu que precisa levar 
as crianças ao posto e não sabe 
que esse é só o primeiro desafio. 
A população desconhece que 
existe um calendário de vacina-
ção rotineiro para o adulto".

O contágio de sarampo traz 
uma preocupação adicional para 
a SBIm, porque ele indica que 
existe a possibilidade de um re-
torno da rubéola, doença que 
está erradicada no país. Como a 
imunização contra ambas e tam-
bém contra a caxumba é garanti-
da com a mesma vacina, a tríplice 
viral, Isabela Balalai afirma que o 
avanço do sarampo indica que a 
imunização contra as três doen-

ças está abaixo do ideal. "Se o 
vírus da rubéola entrar no país, 
como é a mesma vacina, o cená-
rio pode ser o mesmo".

O Calendário Nacional de Va-
cinação do Ministério da Saúde 
pode ser consultado na inter-
net. Adultos devem manter em 
dia as imunizações de hepatite 
B, febre amarela, tríplice viral 

e dupla adulto (DT), além da 
pneumocócica 23 valente para 
grupos específicos. A SBIm tem 
um calendário mais amplo, que 
também pode ser conferido on-
line, mas nem todas as vacinas 
que constam nele podem ser 
obtidas gratuitamente no Siste-
ma Único de Saúde.

A vacinação de adultos 

será um dos assuntos discu-
tidos na Jornada Nacional de 
Imunizações, que acontecerá 
nesta semana em Fortaleza. 
O encontro de pesquisadores 
e especialistas, que começa 
quarta-feira e vai até sábado, 
tratará de outros desafios, 
como o combate às fake news 
e boatos contra as vacinas.

 Tratamentos para melhorar a 
estética pressupõem uma inter-
venção em pontos da geografia 
corporal que chamam atenção: 
rosto, colo, busto, nádegas. Um 
implante de silicone aqui, ses-
sões de laser ali, agulhadas aco-
lá, tudo é feito para aprimorar o 
que vai ser visto (ainda que com 
roupa por cima) e apreciado. E 
onde as axilas, recantos tão es-
condidos do corpo, entram nes-
sa equação? Soa esquisito, mas, 
sim, elas estão cada vez mais no 
foco das clínicas de estética des-
de que se disseminou o uso da 
toxina botulínica, o Botox, para 
reduzir drasticamente o suor 
e acabar com o problema do 
odor e das manchas embaixo do 
braço. Os profissionais da área 
calculam que o uso da técnica 
vem crescendo 30% ao ano, im-
pulsionado por artistas que pre-
cisam suportar longas horas de 
gravação sob luz forte e por não 
famosos que só querem mesmo 
se livrar da chateação. “É a ma-
neira mais simples de diminuir 

 Botox nas axilas: o truque dos 
globais para evitar o suor

Sociedade de Imunizações: 
adulto desconhece 
calendário de vacinas

e até zerar a transpiração”, explica 
a dermatologista de celebridades 
Denise Barcelos.

Na novela das 9, pelo menos 
três atores — Juliana Paes, Malvi-
no Salvador e Agatha Moreira — se 
submeteram à técnica. “Sem suar, 
você fica com a sensação de estar 
mais limpo”, elogia Malvino, bo-
tocado há quatro meses. A rigor, 
a aplicação de Botox é indicada 
para quem sofre de hiperidrose, 
ou suor excessivo, uma condição 
sem causa bem definida que pare-
ce estar ligada a fatores genéticos 
e emocionais, além de obesidade 
e menopausa. Uma vez aplicada, 
a toxina botulínica inibe a ação 
da acetilcolina, um neurotrans-
missor que regula as glândulas 
produtoras do suor. O paciente se 
deita na maca, recebe um creme 
anestésico nas axilas e vinte mi-
nutos depois — e vinte a trinta pi-
cadas de cada lado — vai para casa. 
A transpiração começa a diminuir 
em 48 horas e o efeito dura de seis 
a nove meses, prazo que pode au-
mentar com o passar do tempo. “A 

Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) afirmou que 'população desconhece que existe um calendário de vacinação para adulto'

Substância exaltada pela propriedade de tirar rugas sem bisturi
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redução da ansiedade durante o 
procedimento ajuda. Chega um 
momento em que é preciso apli-
car apenas uma vez ao ano”, diz 
Denise. O tratamento custa, em 
média, 2 000 reais por axila.

Além das axilas, a palma das 
mãos, a sola dos pés, o couro ca-
beludo e a virilha podem receber 
aplicações de Botox para reduzir a 
transpiração. Se o tratamento con-
templa apenas um ou outro pon-
to crítico, não há contraindicação. 
“A sudorese é uma condição fisio-
lógica necessária para regular a 
temperatura corporal quando ela 
sobe. Mas o excesso pode e deve 
ser combatido, por trazer grande 
desconforto e impactar até a vida 
profissional das pessoas”, expli-
ca a dermatologista Denise. Que 
ninguém se engane: dói. A atriz 
Fernanda Souza, que já teve de in-
terromper muitas gravações para 
secar o suor nas axilas, apelou 
para o método, mas não nega ter 
penado com as agulhadas. “Che-
gou uma hora em que disse: ‘Ah, 
moça. Deixa suar. Deixa suar que 
eu sou um ser humano’ ”, con-
tou. Como quase tudo na vida, 
é uma questão de pesar o custo- 
benefício e decidir.

  Foto: Divulgação

  Foto: Divulgação



Cultura

 mês de se-
tembro che-
gou e, com 
ele, a sensa-
ção de que 
“o Natal já se 
a p r ox i m a” . 
Para a Escola 

de Papai Noel do Brasil, essa 
frase é mais do que verdadei-
ra, pois chega o momento em 
que os Bons Velhinhos come-
çam a ser selecionados para 
brilhar nos shoppings da ci-
dade no período que antecede 
as festas natalinas e, especial-
mente, na noite de Natal, em 
várias residências.

Para que estes profissio-
nais estejam bem prepara-
dos, a instituição, fundada 
pelo ator e produtor cultural 

Limachem Cherem em 1993 
e que já formou mais de 700 
Bons Velhinhos, abriu, nesta 
segunda-feira, as inscrições 
para os cursos gratuitos de 
Papai Noel e Noeletes, suas 
simpáticas ajudantes. Os for-
mandos poderão ganhar um 
bom salário por trabalhos 
em shoppings de diversas ci-
dades brasileiras. Os cursos 
serão realizados nas depen-
dências do Centro Municipal 
de Artes Calouste Gulbenkian 
(Rua Benedito Hipólito, 125), 
no Centro, Rio de Janeiro.

O candidato ao posto de 
Bom Velhinho deve ter cabelo 
e barba brancos (ou grisalhos) 
naturais, mais de 50 anos e, 
de preferência, não ter vícios, 
como fumar e consumir be-

 Escola de Papai Noel do 
Brasil abre inscrições 
para cursos gratuitos

996266164
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 Interessados já podem se candidatar ao processo de seleção

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

bidas alcoólicas, por exemplo. 
Gostar de crianças e ter boa 
saúde é fundamental para de-
sempenhar a função. As aulas 
são eliminatórias e haverá uma 
pré-seleção: o aluno que não 

se encaixar no perfil desejado 
pela Escola abre a vaga para 
outro que está na lista de es-
pera. Por causa do tamanho da 
sala, a escolha dos candidatos 
será bastante seletiva, pois so-

mente 40 alunos poderão par-
ticipar das aulas.

 As inscrições são gratuitas para 
ambos os cursos e podem ser feitas 
pelo e-mail papainoel@tapume.com.
br ou pelo telefone (21) 3177-0190.

 Foto: Guarim de Lorena Chapada 

 O Shopping Grande Rio, 
em São João de Meriti, abra-
çou mais uma ideia simples 
e do bem: juntar tampinhas 
plásticas para trocar por ca-
deiras de rodas que serão 
doadas para quem está na 
fila da Associação Brasileira 
Beneficente de Reabilitação 
(ABBR) do Rio de Janeiro. O 
ponto de coleta está locali-
zado na Praça de Alimen-
tação do empreendimento. 
Em um mês, foram arrecada-
dos 50kg de tampinhas.

Além da inclusão social, o 
projeto também tem um im-
portante papel para o meio 
ambiente. O plástico das 
tampinhas descartado in-
corretamente demora cerca 
de 200 anos para se decom-
por e, com as chuvas, parte 
desse microlixo pode ser le-
vado para bueiros, causando 

Shopping Grande Rio se une à corrente do bem que 
troca tampinhas plásticas por cadeiras de rodas

entupimentos e enchentes. 
A iniciativa também poupa a 
utilização de recursos natu-
rais do planeta ao reintrodu-
zir todo plástico de volta na 
indústria, estimulando a eco-
nomia circular.

“Esta campanha repre-
senta uma grande corrente 
do bem, na qual beneficia-
mos tanto o meio ambiente 
quanto pessoas que usam 
cadeiras de rodas. Espera-
mos que a adesão seja exce-
lente aqui na Baixada Flu-
minense”, conta Cristiana 
Legey, gerente de Marketing 
do empreendimento.

A parceria com o ‘Rodan-
do com Tampinhas’ está 
presente também em outros 
nove shoppings do Rio de 
Janeiro do grupo Aliansce 
Sonae – Shopping Leblon, 
Via Parque Shopping, Bangu 

Shopping, Caxias Shopping, 
Carioca Shopping, São Gon-
çalo Shopping, Passeio Sho-
pping, Santa Cruz Shopping 
e Pátio Alcântara.

A ação visa somar ao com-
promisso da rede em apoiar 
iniciativas capazes de trans-
formar vidas e a sociedade, 
e colocar a capilaridade à 
disposição dessa corrente do 
bem. Para se ter uma ideia 
de como funciona o projeto, 
para uma cadeira de rodas 
de adulto, por exemplo, são 
necessários 400kg de plás-
tico, o que equivale a cerca 
de 195 mil tampas. Quando 
essa quantidade é reunida, 
as tampinhas são vendidas 
diretamente para a indústria 
de reciclagem e os recursos 
depositados pela empresa na 
conta corrente do fabricante 
das cadeiras de rodas.  Empreendimento é um dos postos de coleta da campanha ‘Rodando com Tampinhas’

  Foto: Divulgação
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Foto : Divulgação

 O mês de setembro traz a 
primavera, vitalidade,fertilida-
de e novas energias para todos

nós. É o mês de São Cosme 
e Damião (Ibeijis ou erês) e de 
Xango (São Miguel Arcanjo).

Boas vibrações de prosperi-
dade, fartura e grandes mudan-
ças no meio coletivo.

 ÁRIES

Arianos tenham cuidado 
com a inveja e olho gordo neste 
mês de setembro. Tente focar 
mais nos seus objetivos e evite 
falar de seus projetos aos outros .

Banho: Malva
Números: 15,28,32,49,56,12
SALMO 29

 TOURO

Mês propício para aperfei-
çoamentos em cursos e tudo 
que possa aprimorar o seu lado

intelectual.Tente ponderar 
a sua vida profissional com 
sua vida pessoal para que você 
possa conciliar suas atividades.

Banho: Alevante
Números: 13,26,48,29,11,16
SALMO 18

GÊMEOS

A vida amorosa dos geminia-
nos estará aquecida e plena. Em 

família, bons momentos pode-
rão surgir trazendo uma ótima 
harmonia e sinergia.Tente dedi-
car-se mais ao seu lado espiritu-
al que estará pedindo socorro.

Banho: Girassol
Números: 33,17,25,23,19,20
SALMO 91

 CÂNCER

Os cancerianos terão gran-
des oportunidades e excelente 
crescimento profissional neste 
mês de setembro. Procure ter 
mais organização na suas tarefas 
diárias para não se atrapalhar.

Banho: Alecrim
Números: 7,14,21,27,39,10
SALMO 120

 LEÃO

O mês promete muitas via-
gens e agitação no seu meio 
social. Tente se descontrair e 
seja mais observador e cuida-
doso com seu parceiro. Para 
os leoninos solteiros, o mês 
estará favorável para você co-
nhecer sua cara metade.

Banho: Alfazema
Números: 8,19,22,17,13,16
SALMO 42

VIRGEM

S e u s  p e n s a m e nt o s  n e -
g a t i v o s  e  s u a  m e nt e  d e -
v e r ã o  e s t a r  c o m  m a i s 
a t e n ç ã o.  Te nt e  n ã o  e x p r i -
m i r s e u  l a d o  d e s c r e nt e  a o s 
o u t r o s .  O  m ê s  p e d e  r e c l u -
s ã o  e  u m  p o u c o  m a i s  d e 
p a z  i nt e r n a .

Banho: Boldo
Números: 31,46,2,12,6,9
SALMO:37

LIBRA

Os librianos terão muita 
movimentação financeira nes-
te mês de setembro. Novas 
oportunidades de trabalho 
irão surgir.  Tenha um pou-
co mais de paciência no 
âmbito afetivo e procure 
desenvolver algum tipo de 
atividade f ísica.

Banho: Malva
Números: 17,14,31,21,11,10
SALMO:23

 ESCORPIÃO

Sua v ida prof issional 
requer um pouco mais 
de atenção.  P rocure focar 
mais  nos seus projetos e 
ev ite misturar  a  sua rotina 
pessoal  com a de trabalho, 
isso poderá te trazer  diver-
sas dif iculdade .

Banho: Espada de São Jorge
Números: 1,33,42,39,15,45
SALMO: 88

SAGITÁRIO

Sagitarianos tenham muito 
cuidado com assuntos alheios. 
Procurem não se envolver em 
temas que não dizem ao seu 
respeito. Tomem cuidado com 
traição e falsas amizades.

Banho: Rosa Branca
Números: 5,20,9,3,13,33
SALMO 71

 CAPRICÓRNIO

Capricornianos tenham muita 
atenção a sua saúde física e emo-
cional neste mês de setembro.

Poderão estar com os ner-
vos a flor da pele. Procure se 
distrair ao máximo que puder 
e evite conflitos.

Banho: Alevante
Números: 17,6,12,9,23,49
SALMO:18

 AQUÁRIO

Aquarianos o amor estará no 
ar nesse mês de setembro. A sua 
energia estará muito elevada e 
promete muita ascensão social 
e novos círculos de amizade.

Banho: Rosa Amarela
Números: 44,4,16,28,42,20
SALMO: 42

PEIXES

Um dinheiro inesperado e 
uma nova oportunidade de tra-
balho podem surgir para você 
pisciano, trazendo um fim a 
grande monotonia que esta 
sentindo. Belos momentos de 
paz e harmonia irão trazer mais 
autoconfiança à você.

Banho: Jasmin
Números: 42,32,5,25,3,13
SALMO: 33

Previsão do mês para todos 
os signos - Confira o seu

Biografia 

Cigano Iago do Oriente 
é cartomante, numeró-
logo, mago, espiritualista 
universalista. Atende on-
line via whatssap em toda 
América Latina, Europa e 
Estados Unidos. A mais de 
8 anos vem desenvolven-
do um trabalho referencial 
de consulta a distância e 
limpeza espiritual.

 O Tarot Cigano Iago foi 
eleito a empresa referen-
cial no ramo holístico pelo 
Instituto Pesquizare.

Cigano Iago já partici-
pou de programas de tv no 
Brasil, Chile e México. 

Atualmente trabalha no 
canal 28 da oitv e sky tv a 
nivel nacional.

Cigano Iago



s contri-
buintes do 
Rio de Ja-
neiro têm 
até o dia 30 
para solici-
tar créditos 
da Nota Ca-
rioca para 

abater no valor do IPTU de 
2020. O sistema foi aberto nes-
te domingo.

“Além de ser um benefício 
para o contribuinte, também 
é uma maneira de combater a 
sonegação fiscal, já que, para 
acumular créditos, é preciso 
solicitar a nota fiscal”, explica o 
secretário municipal de Fazen-
da, Cesar Augusto Barbiero.

Barbiero também afirmou 
que não haverá aumento aci-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRegularização

O
ma da inflação no IPTU ano que 
vem. “Somente a correção mo-
netária, que será de cerca de 3%. 
Isso será definido em dezem-
bro”, garantiu.

Neste ano, cerca de R$ 
125 milhões estão disponíveis 
para reduzir o imposto para um 
ou mais imóveis, comerciais ou 
residenciais, localizados no Mu-
nicípio do Rio.

    O contribuinte deve se ca-
dastrar no site da Nota Carioca 
e indicar o número de inscrição 
do imóvel no cadastro do IPTU - 
presente no carnê de pagamento 
do imposto.

    Para direcionar valores, é 
preciso ter no mínimo R$ 1 acu-
mulado no sistema.

    O programa permite que 
um casal, por exemplo, dire-
cione os valores creditados em 

cada CPF para o mesmo imóvel.
É possível abater até 100% do 

IPTU, exceto o valor da Taxa de Lixo.

    Também não há necessida-
de de o contribuinte ser o pro-
prietário do imóvel beneficiado.

Nota Carioca abre sistema 
para abatimento de 
IPTU no Rio

Neste ano, cerca de R$ 125 milhões estão disponíveis para reduzir o imposto para um ou mais imóveis, comerciais ou residenciais

Mais 2,5 mil novos empre-
gos deverão ser abertos até o 
fim do segundo trimestre do 
ano que vem em Itaboraí e 
nos municípios em atividades 
ligadas ao Complexo Petroquí-
mico do Rio de Janeiro (Com-
perj), na Região Metropolitana 
do estado. As oportunidades 
surgirão durante as obras do 
Projeto Integrado Rota 3, que 
está em construção e já em-
prega cerca de 5 mil trabalha-
dores que moram na região.

O projeto servirá para fazer 
o escoamento da produção 
de gás natural de campos do 
pré-sal da Bacia de Santos. No 
auge das contratações, o pro-
jeto terá cerca de 7,5 mil traba-
lhadores em atividade.

De acordo com a Petrobras, 
as novas contratações serão 
feitas por empresas responsá-
veis pela construção e mon-
tagem do projeto. A expecta-
tiva é que até o fim deste ano 
sejam abertas mais vagas para 
ajudantes, operadores de má-

quinas pesadas, motoristas de 
caminhões, soldadores e ele-
tricistas, entre outras.

O projeto é composto pela 
Unidade de Processamento de 
Gás Natural (UPGN) que terá 
capacidade de processar até 21 
milhões de m³ por dia. Além 
da UPGN, contempla a cons-
trução de um gasoduto com 
aproximadamente 355 km de 
extensão total, sendo 307 km 
de trecho marítimo - já cons-
truído - e 48 km de trecho ter-
restre, que está em andamen-
to, e escoará o gás natural do 
Polo Pré-Sal da Bacia de San-
tos até a UPGN.

Tanto a UPGN quanto o ga-
soduto estão previstos para 
ficar prontos em 2021. Além 
de gerar energia, o gás pode 
ser usado em veículos e indús-
trias. E reduzir a necessidade 
de importação de gás natural e 
ajudar no aumento da produ-
ção de óleo do pré-sal.

Em 28 de agosto, a Petro-
bras e a MIP Engenharia con-

 Mais 2,5 mil vagas de empregos 
no Comperj

 Foto: Divulgação

 Contratações serão feitas por empresas responsáveis pelo projeto na região de Itaboraí
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MUNICÍPIO DO RIO:

Começou ontem, o prazo 
para a prova de vida dos 
inativos e pensionistas do 
município do Rio com final 
de matrícula 9. A atualização 
cadastral é feita em qualquer 
agência do banco Santander, 
mediante apresentação da 
identidade e CPF. O prazo vai 
até o dia 30 de setembro.
Quem não fizer o procedi-
mento, terá o pagamento 
suspenso até que a situa-
ção seja regularizada. Caso 
o servidor ou o pensionis-
ta esteja impossibilitado 
de comparecer ao banco, 
a orientação é ligar para 
o Disque Servidor (2599-
4746) ou consultar a página 
do Previ-Rio para maiores 
esclarecimentos.
O número de referência 
como final de matrícula e 
sem o dígito verificador. 
Quem tem número de cadas-
tro 000.289-7 tem como fi-
nal de matrícula o algarismo 
9. Os inativos que possuem 
duas matrículas devem fazer 
o recadastramento no mês 
referente ao final de matrícu-
la mais próxima ao início do 
recadastramento.  

       Prova de vida de inativos 
com final de matrícula
 9 começou 

cluíram a montagem da tor-
re da tocha com 156 metros 
de altura e 424 toneladas. A 

peça compõe o sistema de 
segurança para a queima do 
gás residual.

Como fazer
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Hyago Santos

Adolpho Kon-
der, ex-presi-
dente da Mul-
tiRio, é o novo 
secretário de 
Cultura do Rio 
de Janeiro.  Ele 
tomou posse 
do cargo em 

cerimônia concorrida, na manhã 
desta segunda-feira,  no Palácio da 
Cidade, em Botafogo.

Empossado pelo prefeito Mar-
celo Crivella, o novo secretário, 
em seu pronunciamento, falou da 
importância e responsabilidade de 
assumir a pasta da cultura numa 
cidade populosa como o Rio.

“Me sinto honrado por este de-
safio. Estar à frente da secretaria 
de Cultura de uma cidade como o 
Rio de Janeiro é motivo de muita 
alegria, mas também de imensa 
responsabilidade.

Konder enfatizou a importân-
cia do fortalecimento de laços com 
o Governo do Estado, com muni-
cípios e com a iniciativa privada. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEm cerimônia

A
Além disso, também anunciou no-
vas medidas como a criação de uma 
frente de captação de recursos aos 
produtores de conteúdo.

Concessão do Museu 
do Amanhã

O secretário de Cultura também 
falou sobre a concessão Museu do 
Amanhã, que vence seu contrato 
com o instituto que faz sua gestão 
em novembro. Konder disse que o 
edital de licitação dessa concessão 
será publicado dentro de 15 dias. 
Ele ainda garantiu que não há pos-
sibilidade de paralisação no funcio-
namento do museu enquanto essa 
concessão não acontece.

"Quero ressaltar que não há ne-
nhum tipo de ameaça do fechamen-
to dos equipamentos do Museu do 
Amanhã. Abriremos imediatamente 
o processo de concessão elaborado 
pela subsecretaria de Patrimônio do 
Município do Rio de Janeiro" disse.

Permanência da ANCINE
 no Rio de Janeiro

Embora o presidente Jair Bol-
sonaro tenha feito duras críticas a 

Agência Nacional de Cinema (AN-
CINE) e sinalizar a mudança do ór-
gão para Brasília, o Adolpho Konder 
defende a importância da perma-
nência do órgão no Rio de Janeiro, 
pois entende que é importante eco-
nomia criativa da cidade.

"A ANCINE tem um papel fun-
damental de fomentar grandes 
editais de audiovisual, não só para o 
Rio e Janeiro, mas para o Brasil todo. 
O presidente levar o escritório para 
Brasília, provavelmente não seria 
fácil para os 300 funcionários que 
lá trabalham. Pode ser que lá tenha 
um escritório representativo", disse

Da MultiRio à Secretaria
 da Cultura

Adolpho Konder esteve na pre-
sidência da MultiRio desde maio. 
A convite do prefeito Crivella, ele 

assume a secretaria de Cultura do 
Rio que estava com o posto vago 
desde o início de agosto, quando a 
então secretária, Mariana Ribas, pe-
diu exoneração do cargo.

O Presidente do Jornal 
POVO, jornalista Rogério San-
t´Ana, compareceu a posse 
do novo secretário de Cultura 
da Cidade do Rio de Janeiro 
Adolpho Konder, a quem ele 

considera um gestor eficiente 
e comprometido.

“Conheci Adolpho Konder, 
quando ele foi Secretario em São 
Gonçalo e pude ver de perto seu tra-
balho para melhorar as condições 
de vida da população através de 
uma gestão competente que busca-
va garantir a entrega de um serviço 
publico de qualidade”, disse.

Rogerio Sant’Ana relata também 
que visitou recentemente o novo se-
cretário na MultiRio e pode constatar 
um grande trabalho sendo realizado 
para ofertar qualidade de ensino e 
formação aos alunos da rede muni-
cipal de ensino do Rio de Janeiro

“Conheço o Konder e sei de 
sua capacidade. O prefeito Mar-
celo Crivella escolheu muito 
bem e a cidade do Rio vai ganhar 
muito” disse Rogério.

Crivella dá posse a Adolpho 
Konder como novo secretário 
de Cultura da Cidade do Rio 

Ele tomou posse do cargo em cerimônia concorrida, na manhã desta segunda-feira,  no Palácio da Cidade, em Botafogo

 Os prazos para o licenciamen-
to de veículos com placas com 
final 5 e 6 foi prorrogado até o 
próximo dia 30 e os veículos com 
placas com final 7 e 8 terão até o 
próximo dia 31 para se regularizar. 
O Detran anunciou as novas datas 
limites nesta segunda-feira no site 
do governo do estado.

O licenciamento é obrigató-
rio para ônibus, micro-ônibus, 
conduções escolares e veículos 
de carga. Os demais tipos de veí-
culo estão isentos da vistoria. Os 
interessados em fazer a regulari-
zação devem pagar as Guias de 
Recolhimento de Taxa e do DP-
VAT, emitidas respectivamente 
por meio dos sites do Bradesco e 
da Seguradora Líder.

Os motoristas de veículos mo-
vidos a Gás Natural Veicular (GNV) 
também foram dispensados da 
vistoria veicular no Detran-RJ, mas 
terão que fazer a verificação do kit-
-gás no Inmetro. Além disso, deve-
rão pagar a Guia de Recolhimento 
de Taxas (GRT) e o DPVAT e, poste-
riormente, agendar o serviço de li-

 Detran prorroga prazos para licenciamento de 
veículos com placas com finais 5, 6, 7 e 8

Lei no RJ garante refeição grátis a pessoas com 
deficiência e idosos no Restaurante Cidadão

 O governador do Rio, Wilson 
Witzel (PSC), sancionou um proje-
to de lei que isenta o pagamento no 
Restaurante Cidadão a pessoas aci-
ma de 60 anos ou com deficiência.

A lei foi promulgada no Diário 
Oficial desta segunda-feira. Apesar 
da publicação, a Prefeitura infor-
mou que não foi avisada disso. A 
Procuradoria do município diz que 
vai analisar a lei.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento do Estado disse que ainda 
vai comunicar os municípios e que 
a regra precisa ser regulamentada. 
O RJ1 esteve no Restaurante Cida-
dão, mas a gratuidade ainda não 
estava funcionando.

O projeto é do deputado esta-
dual Rosenverg Reis (MDB). Ele 
justifica a proposta dizendo que, 
"apesar do baixo valor cobrado", 
houve aumento no preço.

"Claramente, quem mais sofre 
com esse aumento são os idosos e 
as pessoas com deficiência, que na 
maioria das vezes estão desempre-
gados", argumenta o emedebista.

O Restaurante Cidadão, conhe-
cido anteriormente como Restau-
rante Popular, era um programa do 
governo do estado que foi munici-
palizado e funciona em três cida-
des: Rio, Niterói e Petrópolis. Atual-
mente, todos eles são geridos pelas 
Prefeituras.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O licenciamento é obrigatório para ônibus, micro-ônibus, conduções escolares e veículos de carga

O Restaurante Cidadão era um programa do governo do estado que foi municipalizado  

cenciamento anual pelo site ou pelo 
telefone do órgão.

O agendamento pode ser feito 
pelo site do Detran-RJ ou pelo te-
lefone (3460-4040 ou 3460-4041, 
na região metropolitana, e 0800-
020-4040 ou 0800-020-4041, no 
interior). mas não é preciso levar o 
carro ao órgão. O documento pode 
ser retirado em uma das 170 uni-
dades de atendimento do departa-
mento de trânsito. 

Como o CRLV agora é digital, 
não é mais necessário ir aos postos 
do Detran buscar a versão em pa-
pel do documento após o licencia-

mento. A versão virtual tem o mes-
mo valor do documento em papel 
e é disponibilizada pelo órgão por 
meio do aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito, do Serpro, assim que 
as taxas são quitadas.

Os veículos que não passaram 
pelo licenciamento anual em 
anos anteriores — ou seja, estão 
com a documentação em atraso 
— e que também ficaram isentos 
de vistoria veicular podem pro-
curar o Detran-RJ para a emissão 
do CRLV (sem agendamento), 
independentemente do final de 
placa do automóvel.

 Foto: Divulgação

 Presidente do jornal 
POVO prestigia a posse



Lucas Soares

ai começar 
a festa!”. 
O trecho 
da popu-
lar música 
c a n t a d a 
pela tor-

cida mostrou que a festa do 
Flamengo começou e não tem 
hora pra acabar. Com 11 mi-
nutos de jogo, Gabigol, sem-
pre ele, abriu o placar contra 
o Palmeiras. E então foi só 
alegria. Um elenco dado por 
muitos como melhor elenco 
do Brasil, entrou na roda do 
time de Jorge Jesus. Arras-
caeta, aos 38, e de novo Ga-
briel, de pênalti, aos 16 da 
segunda etapa, garantiam o 
massacre Rubro-Negro sobre 
os paulistas e deram ainda 
mais motivos para a torcida 
acreditar que o título brasi-
leiro é realidade.

O Flamengo do portu-
guês Jorge Jesus é outro. 
Trabalho europeu, baseado 
na aplicação tática e mar-
cação forte que vem dan-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

"V
do resultados. Na parte de 
trás, a defesa sólida, forma-
da por Pablo Marí e Rodrigo 
Caio, praticamente anula os 
ataques adversários. Se algo 
passa pelo muro, Diego Alves 
está lá, em sua melhor forma, 
para salvar o Rubro-Negro. 
Pelas laterais, Filipe Luís e 
Rafinha, recém-contratados, 
mostram que há um abismo 
técnico se comparados a an-
tiga dupla Pará e Renê. Pelo 
meio campo, Arão faz sua me-
lhor temporada com a camisa 
Rubro-Negra. É certeiro nos 
desarmes e aparece na frente 
para surpreender. Ao lado de 
Gerson, que caiu como uma 
luva no setor de criação e 
destila categoria para come-
çar as jogadas, o time ganhou 
em qualidade. Everton Ribei-
ro fecha a meiuca com lances 
imprevisíveis. Mas quando 
se fala em ataque, o assunto 
é ainda melhor.

O “Trio Jesus” marcou junto 
58 anos pelo Flamengo no ano. 
Só no Brasileirão os três balan-
çaram as redes 29 vezes, sendo 
14 gols de Gabriel, 12 de Bruno 

Henrique e 8 de Arrascaeta. 
E eles foram os personagens 
da vitória sobre o Palmeiras. 
O ataque certeiro e a defesa 
consistente tem levado o Ru-
bro-Negro a voos impressio-
nantes na temporada. Além de 
líder do Brasileirão, o clube ca-
rioca disputa contra o Grêmio 
uma vaga na final da Liber-

tadores e já deixou para trás 
concorrentes de peso, como o 
próprio Palmeiras, o Interna-
cional, o Corinthians, o Grê-
mio e ainda tem o embate tão 
esperado contra o Santos, na 
última rodada do Brasileirão.

É no embalo de Jesus que 
o Flamengo ligou o turbo 
na corrida pela conquista 

do Campeonato Brasileiro. 
O treinador português terá 
uma semana livre para traba-
lhar com os jogadores antes 
da partida contra o lanterna 
do campeonato, o Avaí, que 
acontece no próximo sábado 
(07), às 17h, no Mané Garrin-
cha, em Brasília, pela 18ª ro-
dada da competição. 

Pedro não é mais jogador 
do Fluminense. O atacante, 
de 22 anos, viajou no últi-
mo fim de semana para a 
Itália, realizou exames mé-
dicos, assinou contrato e 
foi anunciado,

nessa segunda-feira (2), 
como novo reforço da Fio-
rentina. O jogador é conside-
rado uma das promessas do 
futebol brasileiro.

De acordo com represen-
tantes do clube envolvidos 
na negociação, Pedro foi ne-
gociado por um valor próxi-
mo de 11 milhões de euros 
(R$ 50,2 milhões). Deste va-
lor, 80% fica nas Laranjeiras, 
enquanto outros 20% vão 

Fluminense acerta a venda de 
Pedro para a Fiorentina 

Flamengo faz valer alto 
investimento, monta time dos 
sonhos e atropela adversários 

para o Artsul, clube formador 
do atleta que detém parte do 
passe. As finanças vão ajudar 
o Fluminense, que vive um 
momento delicado financei-
ramente, até o final do ano. O 
tempo de contrato do jogador 
com a Fiorentina ainda não 
foi divulgado.

O atacante Pedro deixa o 
Fluminense após quatro tem-
poradas no time profissional. 
Neste período, disputou 93 
jogos e marcou 31 gols. O jo-
gador chegou a ser lembrado 
por Tite em convocação para a 
seleção brasileira no ano pas-
sado, mas uma grave lesão no 
joelho acabou o deixando de 
fora dos jogos. 

 Um elenco dado por muitos como melhor elenco do Brasil, entrou na roda do time de Jorge Jesus

 O atacante, de 22 anos, viajou no último fim de semana para a Itália

  Foto: Divulgação

  Foto: Divulgação
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