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De volta ao Brasil, 
Flávio Bolsonaro 
se reunirá com 
deputados do 
PSL para reforçar 
ruptura com 
Witzel
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 Deputados  do PSL se reúnem 
com Flávio Bolsonaro para 
rompimento com PSC

TRF-4 nega liberdade a dono do Grupo 
Petrópolis, preso pela Lava Jato

Separação 

e volta ao 
Brasil após 
dez dias 
em viagem 
à China, o 
s e n a d o r 
Flávio Bol-
sonaro pre-
tende se 
reunir com 

a bancada de deputados es-
taduais, no Rio, para reforçar 
a orientação de rompimen-
to com o governo de Wilson 
Witzel. Presidente estadual 
do PSL, Flávio só tomou co-
nhecimento nesta terça-feira 
de que os deputados federais 
Major Fabiana (PSL-RJ) e Fe-

lipe Francischini (PSL-PR) 
participaram de coletiva de 
imprensa ao lado do governa-
dor, sobre o caso Ágatha, na 
segunda-feira.

Major Fabiana responde 
pela Secretaria de Vitimiza-
ção e Amparo à Pessoa com 
Deficiência do governo Wit-
zel, já Francischini se encon-
trou com Witzel na condição 
de presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara dos Deputados. 
Além da conversa que preten-
de ter com Major Fabiana, que 
ainda não decidiu se ficará ou 
não no governo, Flávio Bolso-
naro quer se encontrar com 

O presidente Jair Bolsonaro 
se reuniu na manhã desta ter-
ça-feira com o ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, no Palácio da Alvorada. 
A informação do encontro com 
o presidente foi confirmada 
pelas assessorias de Moro e do 
Planalto. O assunto do encon-
tro não foi divulgado.

Bolsonaro retornou ao exer-
cício da Presidência nesta terça. 
Ele e Moro se reuniram na ma-
nhã seguinte ao retorno do presi-
dente a Brasília, após receber alta 
médica. Os dois já haviam se en-
contrado em São Paulo, quando 
o ministro visitou o presidente.

Ele ficou nove dias inter-
nado em um hospital em São 
Paulo, onde passou por uma 
cirurgia no dia 8 para corrigir 
uma hérnia, o quarto procedi-

mento desde a facada sofrida 
no abdômen em 2018.

O presidente foi autorizado 
pelos médicos a continuar a re-
cuperação em Brasília.

Na próxima segunda (23) ele 
embarca para Nova York, onde 
fará na terça-feira (24) o discurso 
de abertura da Assembleia Geral 
da Organização das Nações Uni-
das (ONU).

Secretaria Geral
Após o encontro com Moro, 

Bolsonaro recebeu no Alvorada 
o ministro da Secretaria Geral da 
Presidência, Jorge Oliveira, que 
cuida da constitucionalidade 
dos atos do presidente.

Bolsonaro deve sancionar 
nesta terça o projeto que fle-
xibiliza a posse de armas na 
zona rural.

D
O senador Flávio Bolsonaro pretende se reunir com a bancada de deputados estaduais

Pedido de liberdade de empresário foi negado em sessão de julgamento no TRF-4, em Porto Alegre

Foto: João Victor Teixeira/G1RS 
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O texto foi aprovado pela Câma-
ra em 21 de agosto, e o prazo para 
sanção termina nesta terça. Se o 
presidente não emitir parecer, o 
projeto é promulgado na íntegra – 
é a chamada “sanção tácita”.

Bolsonaro disse, na segunda, 
não saber se vetará algum trecho 
da proposta.

O texto estabelece a cha-
mada “posse rural estendi-
da”, ou seja, permite que a 

posse de arma se estenda 
por toda a propriedade rural. 
Pela regra atual do Estatuto 
do Desarmamento, a arma só 
pode ser mantida na sede da 
propriedade.

os 12 deputados estaduais do 
partido. Mesmo após a deter-
minação pela ruptura com 
Witzel, parlamentares do PSL 
resistem a fazer oposição ao 
Palácio Guanabara.

Na semana que vem, Wit-

zel e Flávio deverão medir 
forças no projeto de desvin-
culação de receitas, que per-
mite o remanejo de verbas e 
é considerado essencial pelo 
Palácio Guanabara. Nos bas-
tidores, alguns deputados do 

PSL revelam a intenção de se 
ausentar do plenário no mo-
mento da votação para que 
o governo não conte com os 
seus votos, uma vez que, para 
aprovar o projeto, há necessi-
dade de votos favoráveis.



Quarta-feira 18 de Setembro de 2019

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

Agetransp 
d e c i d i u 
suspender 
as mudan-
ças anun-
ciadas pela 
S u p e r v i a 
nos ramais 
de Deodo-
ro, Japeri, 

Santa Cruz e Belford Roxo. As 
mudanças começariam a partir 
do próximo dia 1º. A concessio-
nária foi comunicada da decisão 
da agência e terá que apresen-
tar estudo de impacto que as 
alterações podem provocar na 
operação dos ramais - como re-
dução na oferta de trens, maior 
duração no tempo das viagens 
e a qualidade do conforto dos 
passageiros.

Com as mudanças sus-
pensas o ramal Deodoro 
não irá mais ter os serviço 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

A
interrompido uma hora mais 
cedo, às 21h, como divulgado 
anteriormente. No ramal de 
Belford Roxo, a proposta aca-
ba com o expresso, que partia 
de Belford Roxo para a Central 
do Brasil e parava em apenas 
10 estações. Com a mudança, 
só deixaria de atender a três 
estações.

E as composições de San-
ta Cruz e Japeri não terão 
mais que parar em todas as 
estações do trajeto -  estes 
trens,  no ser viço normal,  só 
param nas estações de São 
Cristóvão, Maracanã, Enge-
nho de Dentro e Madureira, 
antes de Deodoro. Com a al-
teração, seriam obrigados ao 
embarque e desembarque 
em mais 13 estações.

A decisão foi comunicada 
ao presidente da Comissão de 
Transportes da Alerj, o depu-

tado Dionísio Lins (PP), que 
cobrou da Agetransp infor-
mações sobre às alterações.

"Recebemos com muita 
satisfação essa decisão vin-
da do presidente da Age-
transp, que se mostrou sen-

sível aos transtornos que a 
mudança de horário traria 
para milhares de trabalha-
dores e estudantes que uti-
lizam diariamente esse ra-
mal", disse Lins. "Imagine 
se essas pessoas tivessem 

que pegar um ou dois ôni-
bus diariamente para con-
cluírem a viagem? Isso com 
certeza afetaria suas finan-
ças dentro do mês, e era isso 
que queremos evitar", con-
cluiu o parlamentar.

 Agetransp suspende mudanças 
em ramais da Supervia

Agetransp suspendeu mudanças previstas nos ramais da SuperVia 

Foto: Divulgação

 O ex-governador do Rio 
Sérgio Cabral (MDB) foi de-
nunciado pela trigésima vez 
na Lava Jato do Rio. A acusa-
ção do Ministério Público Fe-
deral (MPF) desta vez é sobre 
sonegação de R$ 10,4 milhões 
em imposto de renda.

De acordo com a denúncia, 
Cabral omitiu informações e 
prestou informações falsas às 
autoridades fazendárias refe-
rente a pagamento de imposto 
de renda relativo aos anos ca-
lendários de 2013, 2014 e 2015.

“Cabral liderou uma organi-
zação criminosa e recebeu, por 
um longo período, considerável 
montante de dinheiro ilícito, em 
espécie, advindo de diversas 
fontes de sua atuação crimino-
sa", escrevem os procuradores.

Em nota, o advogado do ex-
-governador alegou que a acu-
sação é antiga.

"O ex-governador Sérgio 
Cabral já respondeu sobre 
esses mesmos fatos nas inú-
meras ações penais ajuiza-
das. A multiplicidade de de-

 MPF denuncia Sérgio Cabral pela 30ª vez na Lava Jato  Ônibus cai de ribanceira na Dutra e 
deixa 28 pessoas feridas

núncias viola princípios 
básicos do processo penal 
e a Constituição, além de 
comprometer a exata di-
mensão do ocorrido".

Lavagem de dinheiro
A denúncia afirma que 

foi comprovado que Cabral 
dissimulava a aquisição dos 
seus bens através de diversos 
atos de lavagem de dinheiro, 
como: aquisição de joias de 

 Vinte e oito pessoas ficaram 
feridas em acidente com um ôni-
bus, no início da manhã de on-
tem, na Rodovia Presidente Dutra 
(BR_116), que liga o Rio de Janeiro 
a São Paulo. De acordo com a Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF), o 
coletivo, que transportava fun-
cionários de uma empresa mul-
tinacional fabricante de automó-
veis, seguia no sentido São Paulo, 
quando caiu em uma ribanceira 
na altura do quilômetro 283, em 
Barra Mansa, no Sul Fluminense.

Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo em inauguração de obra no Rio 

Coletivo caiu de ribanceira sentido São Paulo 

altíssimo valor, roupas, embar-
cação, custeio de aluguéis e fun-
cionários, blindagem de veícu-
los, fretamento de helicópteros 
e viagens internacionais.

Os procuradores pedem a 
condenação de Cabral por so-
negação fiscal, bem como a re-
paração aos cofres públicos do 
dano causado.

Das 30 denúncias, Cabral foi 
condenado em 11. As penas já 
somam 234 anos de prisão.

O ônibus capotou deixan-
do 28 das 29 pessoas que 
estavam no veículo, feridas. 
Entre as vítimas, 11 ficaram 
em estado grave e 17 tiveram 
apenas ferimentos leves, de 
acordo com a PRF.

As vítimas foram levadas 
para a Santa Casa de Miseri-
córdia de Barra Mansa, para 
o Hospital de Emergência de 
Resende e para os hospitais da 
Unimed e Samer, também em 
Resende.

Foto: Reprodução / TV Globo

Foto: Divulgação



o r a d o r e s 
do Bair-
ro Dom 
R o d r i g o , 
em Nova 
I g u a ç u , 
a g o r a 
c o n t a m 
com um 

espaço totalmente revitali-
zado para lazer e diversão. A 
Prefeitura entregou no último 
sábado, a praça do Ypê Amare-
lo, que fica na Rua Júlio Lins. 
O local, que ocupa uma área 
de 1.960 m², recebeu uma re-
formulação total, com a troca 
dos alambrados, pintura do 
piso da quadra, instalação de 
playground, implantação da 
academia da terceira idade, 
reforma nos bancos, melhora 
na iluminação, paisagismo e 
vagas laterais para estaciona-
mento de veículos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

M
“Encontramos uma área de-

gradada, assim como pegamos 
a cidade em 2017, totalmente 
destruída. Trabalhamos para 
reconstruir essa praça e agora 
os moradores do bairro Dom 
Rodrigo e do entorno tem um 
espaço de lazer totalmente re-
vitalizado. Aos poucos estamos 
recuperando locais importan-
tes para os moradores de Nova 
Iguaçu”, comemorou o prefeito 
Rogerio Lisboa, ao lado de Ana 
Clara, de nove anos, moradora 
do bairro. A reforma da pra-
ça era um desejo da menina. 
“Eu queria brincar com outras 
crianças na praça, mas os brin-
quedos estavam quebrados e 
feios. Pedi ao prefeito para con-
sertar a praça e agora eu venho 
todos os dias me divertir”, con-
ta animada Ana Clara.

De acordo com a secretária 
municipal de Infraestrutura de 

Nova Iguaçu, Cleide Morei-
ra, o novo espaço vai oferecer 
lazer e qualidade de vida aos 
moradores. “A população rei-
vindicou a reformulação dessa 
praça. É uma área de convívio 
social, de educação, onde as 
famílias interagem e o resulta-
do, o agradecimento de cada 
morador, torna todo o serviço 

realizado em um dos mais gra-
tificantes”, ressalta a secretária.

Na inauguração do espaço, 
alunos da Escola Municipal Ju-
lio Rabelo e a pequena Ana Cla-
ra plantaram ipês-amarelos no 
entorno da quadra poliespor-
tiva. Mudas da árvore foram 
distribuídas para a população, 
ressaltando a importância do 

Dia da Árvore, comemorado 
no sábado. As crianças tam-
bém divertiram com os brin-
quedos e projetos da Funda-
ção Educacional e Cultural de 
Nova Iguaçu (FENIG), como o 
‘Matemática na Praça’, jogos 
de xadrez para aprender brin-
cando, e ‘Livros para Voar,’ que 
estimula a leitura.

 Prefeitura entrega praça 
revitalizada para moradores 
do bairro Dom Rodrigo

Prefeito Rogério Lisboa com os moradores da localidade

 Foto: Divulgação
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A Prefeitura de Japeri reali-
zou, na última semana, mais 
uma edição do programa Saúde 
em Ação. Desta vez, os serviços 
chegaram ao bairro Nova Be-
lém, na rua Mário Carlos Júnior, 
com a presença do prefeito Ce-
zar Melo e do secretário de saú-
de Rafael de Freitas.

A iniciativa da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semus) visa 

Prefeitura de Japeri leva serviços de 
saúde à Nova Belém

garantir à população oportunida-
des de receberem atendimentos 
de qualidade sem sair de casa. Por 
isso, a Semus disponibilizou, das 
9h às 13h, vacinas, consultas mé-
dicas, marcação de exames, pesa-
gem do Bolsa Família, aferição de 
glicose e pressão, além de equipe 
jurídica e assistentes sociais.

“Levar serviços essenciais 
para quem não consegue se des-

     A ação visa garantir à população atendimentos de qualidade sem sair de casa

Foto: Divulgação Com a finalidade de integrar 
os municípios ao sistema na-
cional de trânsito, a prefeitura 
de Mesquita promove seminá-
rio sobre “Segurança Viária e In-
tegração de Órgãos e Gestores”. 
O evento está previsto para o 
dia 16 de outubro, a partir das 
9h, no auditório Zelito Viana, 
saguão da prefeitura.

Convidado a participará do 
seminário Observatório Na-
cional de Segurança Viária 
(ONSV), uma instituição sem 
fins lucrativos que se dedica a 
desenvolver, junto aos órgãos 
públicos, ações que ajudem a 
diminuir os acidentes de trân-
sito no país.

De acordo com o secretário 
de Infraestrutura, Mobilidade 
e Serviços Púbicos, Rholmer 
Louzada Junior, Mesquita foi 
a primeira cidade do estado 
do Rio a firmar parceria com o 
Observatório, segundo o qual 
o número de mortes no trânsi-
to do país, apresenta uma va-
riação de 915 a 1.249 por ano. 
Tudo isso decorrente da falta 

de instrução e cuidado nas vias 
públicas. “Portanto, o propó-
sito do governo Jorge Miranda 
é melhorar a mobilidade da ci-
dade, integrando municípios 
nestas ações e desenvolvendo 
políticas de educação no trân-
sito”, frisa o chefe do setor de 
Educação para o trânsito, Ro-
drigo Cesario.

O seminário será direciona-
do a agentes públicos tais como 
secretários municipais, gesto-
res, agentes de trânsito e outros 
profissionais que trabalham no 
setores de trânsito e mobilidade 
urbana de todos os municípios 
da Região da Baixada, convida-
dos pela prefeitura de Mesqui-
ta para o seminário. Dentre os 
agentes convidados, estará o di-
retor geral do Hospital da Posse, 
José Sestelo, cuja unidade está 
situada nas proximidades da Via 
Dutra e recebe a maioria dos aci-
dentados de trânsito da Região.

A inscrição é gratuita e pode 
ser feita até o dia do evento, 
no seguinte site: https://www.
sympla.com.br

 Mesquita realizará seminário sobre 
mobilidade no trânsito

locar às unidades, devido à fal-
ta de tempo ou recursos, reflete 
nosso estilo de governo itine-
rante”, declarou Cezar Melo.

Segundo o secretário da 
Semus, Rafael de Freitas, o 
objetivo do programa é passar 
por todos os bairros da cidade, 
principalmente os mais distan-
tes, a fim de trazer mais como-
didade à população japeriense.



s policiais 
que esta-
vam na 
operação 
no Com-
plexo do 
A l e m ã o 
que re-
s u l t o u 
na morte 
da meni-

na Ágatha Felix, de 8 anos, 
prestaram depoimento na 
última segunda e afirma-
ram que fizeram pelo me-
nos dois disparos para se 
defenderem de bandidos 
que o atacavam naquele 
momento.

De acordo com o depoi-
mento de 12 PMs ouvidos, 
criminosos que estava em 
uma moto começaram a 
atirar num primeiro mo-
mento, em seguida outros 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCaso Ágatha

O
bandidos efetuaram os dis-
paros de pontos diferentes 
da Comunidade contra a 
guarnição. O Instituto de 
Criminalística Carlos Éboli 
apreendeu sete armas que 
já estão sendo periciadas.  
Os pais de Ágatha também 
prestaram depoimento na 
especializada.

Laudo mostra que foi 
tiro de fuzil

A perícia constatou que a 
bala que matou Ágatha é de 
fuzil. Mas há um porém: O 
exame de balística não con-
seguirá mostrar de que arma 
partiu o tiro, de fato. Além 
disso, também foi constatado 
que Ágatha tinha uma perfu-
ração nas costas e deu como 
a causa da morte  "lacerações 
no fígado, rim direito e vasos 
do abdômen".

Policiais  afirmam que 
bandidos atiraram 
primeiro

Ágatha Félix foi baleada no Complexo do Alemão 

Foto: Reprodução 

 Uma megaoperação defla-
grada nesta quarta-feira pelo 
Departamento Geral de Polícia 
Especializada (DGPE) mira o 
braço financeiro do maior mili-
ciano do Rio, Wellington da

Silva Braga, o Ecko. A ação 
comandada pela Delegacia 
de Roubos e Furtos de Auto-
móveis aconteceu em bair-
ros da Zona Oeste, do Rio e 
da Baixada Fluminense. Na 
ação, 4 pessoas foram presas, 
13 vans foram apreendidas e 
diversos materiais do crime 
foram apreendidos.

Foram montados diversos 
esquemas estratégicos da po-
lícia para prender pessoas en-
volvidas com a quadrilha. Nos 
dois sentidos da Avenida Feli-
pe Barroso, em Santa Cruz, os 
agentes fizeram uma blitz para 
coibir a circulação de vans irre-
gulares, que seriam vinculadas 
diretamente ao braço finan-
ceiro de Ecko. Treze veículos 
foram apreendidos. Ainda em 
Santa Cruz, agentes da Dele-
gacia de Repressão às Açés 
Criminosas Organizadas (Dra-

 Megaoperação mira o braço financeiro do miliciano Ecko  Bandidos reconhecem policial e o ma-
tam em tentativa de assalto

co) prenderam na comuni-
dade do Rola, Gabriel Lima 
dos Santos, o ‘GB’, apontado 
como ex-traficante na locali-
dade e que agora atua como 
soldado da milícia com 
Ecko. Conta ele havia três 
mandados de prisão.

Em Senador Vasconcelos, 
próximo de Santa Cruz, Yago 
Saches Cardoso, de 26 anos, 
foi preso em um imóvel. Com 
ele havia uma pistola calibre 
ponto 380 com numeração 
raspada e mais de R$ 3 mil 
reais em espécie e R$ 8,5 mil 
em cheque em nome de ter-
ceiros.  Yago é acusado de in-
tegrar a milícia da Carobinha 
e participar de esquemas de 
clonagem de carros.

Em Campo Grande, fo-
ram apreendidas sete to-
neladas produtos falsos em 
uma loja que pertence a mi-
lícia na região.

Na Baixada Fluminense, o 
Departamento Geral de Com-
bate à Corrupção, ao Crime 
Organizado e à Lavagem de 
Dinheiro (DGCOR-LD), foi 

 Um policial militar morreu du-
rante uma tentativa de assalto na 
madrugada desta quarta-feira. O 
Sargento Rafael de Jesus Souza, de 
39 anos, teria reagido a ação dos 
bandidos e foi alvejado. Ele chegou 
a ser socorrido e levado para o Hos-
pital Souza Aguiar, mas não resistiu.

De acordo com relatos de paren-
tes, Rafael estava numa loja na rua 
Frei Caneca, quando dois bandidos 
anunciaram o assalto. Ainda de 
acordo com os relatos, os crimino-

Rafael levou três tiros

até um condomínio do Minha 
Casa Minha Vida da localidade 
e apreendeu uma grande quan-
tidade de munições calibre 12, 
coletes, fardas, réplicas de fuzil 
e espingardas de ar comprimi-
do, que  seriam usadas para 
intimidar os moradores daque-
le lugar, caso não pagassem a 
“taxa de segurança” da milícia. 
O bando conseguiu fugir.

Ecko e a ‘Liga da Justiça’
O grupo paramilitar coman-

dado por Ecko é o maior do Rio. 
A ‘Liga da Justiça’ age na Zona 
Oeste, nos bairros de Campo 
Grande, Santa Cruz e Paciência; 
em Itaguaí e na Baixada.

Contra Ecko já existem 10 
mandados de prisão pelos cri-
mes de homicídio, extorsão, 
receptação e organização cri-
minosa. Eles segue foragido e 
a recompensa do Disque De-
núncia pelo seu paradeiro é de 
R$ 10 mil reais. Qualquer in-
formação que ajude na prisão 
do criminoso deve ser levada 
ao número (21) 2253-1177. Sigi-
lo garantido. 

sos teriam o reconhecido como 
policial e o levaram para fora do 
estabelecimento. Nesse momen-
to eles atiram. Os tiros pegaram 
na cabeça, no peito e na barriga do 
agente. Logo após matarem o po-
licial, os bandidos fogem.

O caso será investigado pela 
Delegacia de Homicídios da Capi-
tal (DHC). Rafael estava na corpo-
ração desde 2002. A Polícia Militar 
lamentou o ocorrido. Ele já é o 46° 
PM morto no Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação
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elaciona-
m e n t o s 
a b u s i v o s 
que desen-
c a d e i a m 
em femi-
n i c í d i o s 
estão cada 
dia mais 
presentes 
na realida-

de dos brasileiros e são pautas 
de jornais, revistas e portais de 
todo o País. Mas os primeiros 
sinais de violência nem sem-
pre vêm acompanhados de 
agressão física e verbal claras. 
Muitas vezes, eles começam de 
forma psicológica e silenciosa. 
Um simples controle sobre o 
lugar que a pessoa pode ir, com 
quem ela pode andar, ameaça 
de término da relação ou ciú-
me exagerado são exemplos de 
situações que podem evoluir 
para agressões físicas e até fe-
minicídio.

O fato é que muita gente 
é vítima de relacionamento 
abusivo, mas não sabe iden-
tificar que vive uma relação 
tóxica. De acordo com Rena-
ta Arrepia, psicóloga e mas-
ter coach da SBCoaching, o 
grande equívoco ainda está 
no fato de as pessoas associa-
rem relacionamento abusivo 
a agressões físicas, sendo que 
existem diferentes formas de 
abuso – como o psicológico, 
o financeiro, o verbal. “Usar 
frases como: ‘você nunca vai 
conseguir’, ‘você não tem ca-
pacidade’; ou ‘é por isso que 
sua vida está desse jeito’, são 
exemplos de atitudes apa-
rentemente inofensivas, mas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

R
altamente destrutivas da auto-
estima”, alerta Arrepia.

A Lei Maria da Penha, criada 
em 2013 para coibir e punir atos 
de violência doméstica contra a 
mulher, é considerada pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) uma das três melhores 
legislações do mundo no en-
frentamento à violência contra a 
mulher. Segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, o 
Ipea, a lei contribuiu para uma di-
minuição de cerca de 10% na taxa 
de homicídios praticados contra 
mulheres dentro da casa das víti-
mas. Ainda assim, a taxa de femi-
nicídio no País é de 4,8 para cada 
100 mil mulheres: a quinta maior 
no mundo, de acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS).

Apesar dos dados refletirem a 
realidade da maior parte das mu-
lheres brasileiras, os relaciona-
mentos abusivos também fazem 
vítimas entre o público masculi-
no. “O homem costuma usar de 
força física contra a companheira, 
mas as mulheres usam de chanta-
gem. Em casos de separação, por 
exemplo, elas usam os filhos para 
chantagear o marido, um tipo 
clássico de violência emocional”, 
ressalta a psicóloga.

Mas como identificar os pri-
meiros sinais de um relaciona-
mento abusivo?

Geralmente, ele tem dois for-
tes componentes: o controle e a 
dependência. O abusado tende a 
satisfazer o abusador de qualquer 
forma, tornando-se submisso e 
dominado, sobretudo quando 
está sob ameaça. A master coach 
aponta ainda alguns sintomas 
que podem ajudar a identificar 
um relacionamento abusivo:

 Você sabe reconhecer 
os sinais de um 
relacionamento abusivo?

Comportamentos tóxicos são um perigo, sobretudo, para as mulheres, as grandes vítimas do controle excessivo dos parceiros

Foto: Divulgação

·  Ciúme excessivo de tudo e 
todos sem razão, levando a pes-
soa a ficar emburrada ou agres-
siva;

·  Invasão da individualidade 
e privacidade do(a) parceiro(a). 
Quer saber a senha do celular, das 
redes sociais, liga inúmeras vezes 
para saber onde está, com quem, 
o que está fazendo;

·  Controle total sobre a vida do 
outro;

·  Afastamento do(a) parcei-
ro(a) da família e dos amigos, 
com a justificativa de querer pas-
sar mais tempo juntos;

·  Constrangimento na frente 
de outras pessoas;

·  Interferência na forma de se 
vestir, no corte de cabelo, na ma-
quiagem. Acredita que a(o) par-
ceira(o) quer chamar a atenção 
dos outros;

·  Desmotivação constante do 
outro, abalando sua autoestima.

E como sair de um relaciona-
mento tóxico?

Não é tarefa fácil, mas é pos-
sível. Quem passou ou está 
passando por isso pode come-

çar praticando o autoconhe-
cimento e evidenciando suas 
virtudes e forças de caráter 
(sabedoria, criatividade, co-
ragem, humanidade, justiça).  
Como? Por meio da  psicologia 
positiva, a ciência que estu-
da a felicidade e o bem-estar 
humano, por meio do que ele 
tem de melhor, suas qualida-
des e potencialidades.

Segundo Renata, conhecer a 
si mesmo, trabalhando o medo, 
a superação, o recomeço e a in-
dependência, é a melhor forma 
de desenvolver a autoconfiança 
e autoestima para superar dores 
e traumas. “Conhecendo nos-
sas forças, conseguimos ativar 
emoções positivas que poten-
cializam o relacionamento, au-
mentam os níveis de bem-estar 
e nos enchem de coragem para 
lutar pelo que queremos e me-
recemos”, afirma.

Para sair de um relacionamen-
to abusivo, a psicóloga e master 
coach dá algumas dicas e orien-
tações:

·  O primeiro passo é: reconhe-

ça que está em uma relação tóxi-
ca, que está te fazendo mal e te 
impedindo de viver plenamente;

·  Peça ajuda de um profissio-
nal que vai colaborar com você 
e te ajudar a tomar as melhores 
decisões;

·  Reestabeleça seus contatos 
sociais com a família e amigos;

·  Tenha coragem, afaste-se 
do(a) abusador(a) e não deixe que 
as ameaças e abusos psicológicos 
impeçam de seguir em frente;

·  Cuide da autoestima. Quan-
do se está sob o efeito de um 
relacionamento abusivo, a pes-
soa não percebe que não está se 
dando o valor. Não permita que 
ninguém tenha controle sobre 
sua vida;

·  Seja cautelosa(o). Se estiver 
pensando em se separar, não 
deixe o(a) parceiro(a) desconfiar, 
pois ele(a) pode se tornar ainda 
mais agressivo(a). O sigilo é im-
portante para que o outro não 
tenha reações negativas;

·  Acredite, você merece ser fe-
liz e ter ao seu lado alguém que 
realmente te valorize e apoie.

 Ação solidária para as crianças com HIV
 Hospital Universitário Gaf-

frée e Guinle, que é referência 
no tratamento e pesquisa em 
HIV, realiza campanha para 
arrecadar latas de leite para 
crianças portadoras do vírus.

As arrecadações ocorrem 
todo segundo sábado do 
mês. A próxima ação acon-

tecerá no dia 12 de outubro, 
de 09h às 12h

Essa é uma iniciativa da 
SAPE, Sociedade dos amigos 
da Pediatria do Hospital Uni-
versitário Gaffrée e Guinle, 
localizado na Rua Mariz e Bar-
ros, 775, na Tijuca, Zona Norte 
da Cidade. Ação acontecerá no dia 12 de outubro

Foto: Reprodução
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Cultura

 r a n s p o r t a r 
o leitor a um 
estágio de 
êxtase poé-
tico a partir 
de imagens 
enigmáticas, 
inusitadas e 
inebriantes. 

Essa é a proposta do livro “40 
Poemas”, da poeta Alexandra 
Vieira de Almeida, relançado 
pela editora Penalux. A obra 
traz textos mais herméticos 
e oníricos, que trafegam pelo 
imaginário e o inconsciente.

Por considerar a leitura como 
uma experiência arrebatadora 
que leva as pessoas aos mis-
térios do ser e do mundo, Ale-
xandra faz questão de enfatizar 

essas características em sua 
obra com um conteúdo poético 
muito rico e extenso que brinca 
o tempo todo com a imagina-
ção do público. “Meus poemas 
são caudalosos, transbordantes, 
como um rio que corre de forma 
vertiginosa. Quero embriagar o 
leitor com doses de vinhos num 
estado de sonho e fabulação”.

Segundo a autora, o traba-
lho recebeu grande influência 
de importantes épocas da lite-
ratura, como o Simbolismo e o 
Surrealismo. “As maiores inspi-
rações vieram dos poetas Rim-
baud e Murilo Mendes”.

Ela comenta ainda que a po-
esia favorita é o “O pescador e o 
mar”, que consta na quarta-capa 
do livro. “É um dos poemas que 

Livro brinca com 
o imaginário e o 
inconsciente do leitor

996266164
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Essa é a proposta do livro “40 Poemas”, da poeta Alexandra Vieira de Almeida

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

minha mãe mais gosta. Mostra 
toda a relação do pescador com 
aquilo que o rodeia em sua ativi-
dade na água”.

Para o Doutor em Literatura 
Comparada pela UERJ Marcelo 

dos Santos, os poemas da obra 
de Alexandra são “ruídos de 
uma experiência que transita 
entre o sonho e o rito”. Segun-
do Santos, os textos levam o 
público para uma espécie de 

experiência que une sonhos e 
devaneios, ritualizando os ver-
sos como imagens malabaristas 
que introduzem os momentos 
de beleza como no estágio origi-
nário do mito.

 Foto: Divulgação

 Nesta semana, o ‘Espaço 
Geek Star’ do Shopping Gran-
de Rio, em São João de Meriti, 
contará com uma programa-
ção gratuita especial com ati-
vidades ligadas ao universo 
geek. O local realiza, no sába-
do e domingo (28 e 29/09), 
um torneio de Just Dance. 
Para participar, bastará se 
inscrever, gratuitamente, no 
próprio local, em um lounge 
próximo à loja Casa & Vídeo. 
As vagas são limitadas.

Ainda no espaço, o público 
encontra à venda produtos 
temáticos, como canecas, 
bottons, mouses, bandanas, 
chaveiros, camisas, mangás, 
pelúcias, entre outros artigos. 
A loja está localizada ao lado 
da Centauro e funciona de 
segunda a sábado, das 10h às 
21h, e aos domingos e feria-
dos, das 13h às 20h.

 Após percorrer, durante qua-
tro anos, o Brasil, Europa, Estados 
Unidos e África com o show “Ser 
Humano”, Zeca Pagodinho, um 
dos artistas mais queridos e talen-
tosos da música brasileira, sobe ao 
palco do Km de Vantagens Hall 
RJ no dia 13 de dezembro apre-
sentando seu novo álbum, “Mais 
Feliz”, 24º da carreira do artista, 
lançado em setembro.

Com direção musical de Pau-
lão 7 Cordas, cenário de Zé Carratu 
e figurino de Juliana Maia , Zeca 
irá apresentar novos e belíssimos  
sambas  selecionados com rigor 
para fazer parte deste repertório , 
dentre eles,  “ Na Cara da Socieda-

de “ ( Serginho Meriti e Claudemir), 
“Permanência” (Nelson Rufino  ), 
“ Mais Feliz “ ( Toninho Geraes e 
Paulinho Resende),  “Sexta Feira” 
( Roberto Lopes, Marquinhos FM, 
Levy Vianna e Alamir Kintal) e “O 
Sol Nascerá” (Cartola e Elton Me-
deiros), tema de abertura da novela 
global Bom Sucesso, que no disco 
conta com a participação da can-
tora Teresa Cristina. Além dessas, 
clássicos que o público não permite 
ficar de fora, como “Coração em De-
salinho”, “Vai Vadiar”, “Deixa a Vida 
Me Levar”, “Verdade” e muitos ou-
tros sucessos que fizeram de Zeca 
Pagodinho um dos maiores sambis-
tas do país.

 Zeca Pagodinho faz show de lançamento do 
álbum “Mais Feliz” no KM de Vantagens Hall RJ ‘Espaço Geek Star’ promove programação 

gratuita no Shopping Grande Rio Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O local realiza, no sábado e domingo (28 e 29/09), um torneio de Just Dance

Zeca Pagodinho é um dos artistas mais queridos e talentosos da música brasileira

O ‘Espaço Geek Star’ é co-
ordenado por Rodrigo Luce-
na, responsável pela seleção 
dos produtos à venda e orga-
nização das ações que acon-
tecem por lá. Ele é, também, 

um dos idealizadores da Star 
Produções, produtora do seg-
mento geek, no Rio de Janei-
ro. Dentre os eventos realiza-
dos por Lucena está o evento 
‘AnimeStar’.



Ameaçada por Fabiana, Jô 
transfere todo o seu dinheiro à 
moça. Régis visita Jô. A diretora da 
clínica de repouso exige a Joana 
que pague a mensalidade de sua 
avó Matilde. A nova confeitaria de 
Maria da Paz é um sucesso. Fabia-
na retira plano de saúde dos fun-
cionários e todos se revoltam. Kim 
aconselha Vivi. Jô tem alta do hos-
pital e Téo e Amadeu estranham 
seu comportamento. Rock confir-

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

Gisele afirma a Diogo que não 
sabe onde Nana passou a noite. 
Paloma diz a Ramon que irá criar 
uma coleção e promover um des-
file com a vizinhança. Sofia desco-
bre por meio de Peter que Paloma 
não trabalha mais para Eric e dá a 
notícia a Alberto. Marcos e Mário 
constatam que a ideia de Alber-
to e Paloma atraiu o púbico para 
o estande da Prado Monteiro na 

 A Império da Tijuca divulgou 
as fantasias comerciais para o Car-
naval 2020, quando apresentará o 
enredo “Quimeras de um eterno 
aprendiz” de desenvolvimento do 
carnavalesco Guilherme Estevão.

Os figurinos estão disponíveis 
no site oficial da agremiação www.
imperiodatijuca.com.br. Os inte-
ressados em adquirir as fantasias 
poderão entrar em contato através 
do telefone do barracão 21 3042-
4745 ou através do whatsapp 21 
97153-9179 (horário comercial).
Veja informações de cada figuri-
no.
Ala 1 – Cavaleiros da Educação
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
Ala 3 – Peregrina Fé no Saber
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
Ala 4 – Carteiro-Poeta
Responsável: Barracão

Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
Ala 6 – A Corte Retirante e o Acer-
vo Real
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
Ala 07 – As Academias e a Im-
prensa Régia
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
Ala 08 – Missão Artística e os Re-
tratos da Colônia
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
Ala 09 – Otelo, O Mouro, e a Qui-
mera da Vingança
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
Ala 10 – Dom Quixote e a Quimera 
da Loucura
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-

9179 (whatsapp)
Ala 13 – Dom Casmurro e a Qui-
mera do Egoísmo
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
Ala 14 – Morte e Vida Severina e a 
Quimera da Fome
Responsáveis: Alceir e Valéria 
Amorim
Telefone: 21 99975-7160 / 96473-
9743
Ala 18 – O intrépido Santo Guer-
reiro
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
Ala 19 – Suprema Jinga – Senhora 
do Trono Brazngola
Responsável: Barracão
Telefone: 21 3042-4745 / 21 97153-
9179 (whatsapp)
A Império da Tijuca será a última 
agremiação a desfilar pela Série A 
no sábado de carnaval, dia 22 de 
fevereiro de 2020.

 Bom Sucesso

enovando os 
quesitos para 
o Carnaval 
2020, a Lins 
Imperial con-
tratou o mes-
tre-sala Wes-
len Santos 
para voltar a 

fazer par com a porta-bandei-
ra, Manoela Cardoso. Weslen 
chega para substituir Matheus 
Machado que precisou se des-
ligar da Lins Imperial para de-
fender o pavilhão da coirmã 
Império Serrano.  O novo mes-
tre-sala é antigo conhecido da 
casa. Ao lado de Manoela foi 
responsável pelo quesito no 
Carnaval 2013.

Weslen Santos iniciou sua 
carreira na escola de sam-
ba mirim do Acadêmicos do 
Grande Rio em 2007. Após 
estudar na escola de Mestre 
Manoel Dionísio, começou a 
profissionalizar sua carreira 
no samba através da Vizinha 
Faladeira, em 2009, onde fez 
longo par com Cassiane Fi-

 Lins Imperial tem novo mestre-sala 
para o Carnaval 2020

 Conheça as fantasias comerciais da
 Império da Tijuca para o Carnaval 2020

Bienal. Paloma recebe um livro 
sem remetente, e deduz que foi 
presente de Alberto. Waguinho 
diz a Marcos e a Alice que Stefany 
pode convencer Sinistro a de-
por em favor de Paloma. Stefany 
aceita ajudar Marcos em troca de 
dinheiro. Diogo e Gisele estão jun-
tos na editora quando percebem 
que alguém se aproxima. Marcos 
chega à Prado Monteiro.

gueiredo. Passou também 
por Alegria da Zona Sul, Aca-
dêmicos da Abolição, Vila 
Santa Tereza e Favo de Acari. 
Na Lins Imperial, ao lado de 
Manoela Cardoso defendeu o 
pavilhão principal no Carna-
val 2013 e retorna para 2020.

“Agradeço ao convite do 
presidente Flavio Mello e 
por depositar em mim essa 
confiança. A Lins Imperial e 
a diretoria me receberam de 
braços abertos. Estou feliz em 

iniciar um novo ciclo na agre-
miação. Começamos a ensaiar 
logo porque temos um grande 
objetivo”, diz entusiasmado o 
novo mestre-sala.

Lutando para buscar o títu-
lo, a dupla se prepara com ro-
tina de ensaios intensos para 
conquistar os 40 pontos na 
Avenida. A Lins Imperial des-
filará na terça-feira de carnaval 
pelo Grupo Especial da Inten-
dente Magalhães com o enre-
do “Pinah, a Soberana”.

 Fotos: Paulo Henrique Souza

ma a Agno que está gostando de 
Joana. Abel confessa a Márcio que 
ama Britney. Rock incentiva Lean-
dro a se aproximar de Agno. Cami-
lo busca Vivi no estúdio e Chiclete 
os observa. Téo deduz que Fabia-
na está chantageando Jô e alerta 
Amadeu. Otávio se irrita ao en-
contrar Zé Hélio em sua casa. Téo 
sugere que Rock reate o namoro 
com Fabiana para descobrirem o 
que ela tem contra Josiane.
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 Weslen Santos dançará com a ex parceira Manoela Cardoso

R



s empre-
sas não 
p o d e r ã o 
mais clas-
s i f i c a r 
como in-
denizató-
rios valo-
res como 
como fé-

rias, 13º salário e horas extras 
frutos de acordos com traba-
lhadores. Esses valores deve-
rão sempre ser classificados 
como de natureza remune-
ratória, sobre os quais há pa-
gamento de impostos. A mu-
dança na legislação trabalhista 
consta de uma lei sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
na última sexta-feira.

A nova norma tenta acabar 
com uma prática até agora co-
mum entre empresas e traba-
lhadores, de estabelecer todo 
o valor do acordo como inde-
nização (que deveria ficar res-
trito a danos morais, prêmios 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
e bonificações, por exemplo) 
para fugir da tributação. Sobre 
verbas indenizatórias não há 
cobrança de contribuição pre-
videnciária e Imposto de Ren-
da, por exemplo, que incidem 
sobre a remuneração.

A expectativa da equipe eco-
nômica é arrecadar R$ 2 bilhões 
com a cobrança. Essa estimativa 
foi feita com base no total pago 
em acordos judiciais na Justiça 
do Trabalho em 2018, que so-
mou R$ 13 bilhões. O governo 
avalia que pelo menos a meta-
de do valor das indenizações na 
verdade se referia a verbas re-
muneratórias. Sobre esse valor, 
o governo calculou quais seriam 
as alíquotas de contribuição pre-
videnciária e imposto de renda 
que incidiriam e chegou na pro-
jeção de R$ 2 bilhões por ano.

A lei ainda traz parâmetros 
mínimos do que deverá ser 
estipulado como verba indeni-
zatória. Ela não não poderá ter 
base de cálculo inferior a um 

salário mínimo por mês ou 
inferior à diferença entre a re-
muneração reconhecida como 
devida e a efetivamente paga 
pelo empregador, cujo valor 
total de cada mês não será in-
ferior ao salário mínimo.

As mudanças constam de 
uma lei que permite ainda ao 
governo antecipar o pagamento 
de peritos contratados pela Jus-
tiça Federal para atuar em cau-
sas de segurados carentes con-
tra o INSS, pedindo a revisão ou 
a concessão de benefício. Até 
então, as perícias eram custea-

das diretamente pelos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais.

Pela nova lei, o pagamento 
será garantido ao respectivo tri-
bunal para as perícias já realiza-
das e que venham a ser realiza-
das em até dois anos. Também 
poderá receber o pagamento a 
justiça estadual que julga esses 
processos nos locais sem vara 
federal instalada.

Os valores dos honorários 
e os procedimentos para o pa-
gamento serão estabelecidos 
em ato conjunto do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e do 

Ministério da Economia. O go-
verno planeja antecipar R$ 316 
milhões neste ano.

Outro ponto da nova legis-
lação limita o julgamento de 
causas previdenciárias na Jus-
tiça estadual somente aos casos 
em que o domicílio do segura-
do seja em cidade localizada 
a mais de 70 quilômetros de 
município sede de Vara federal. 
Atualmente, não há limite de 
quilometragem para uma causa 
ser julgada pela Justiça estadu-
al, se não houver sede federal 
na cidade do interessado.

Trabalhador vai pagar imposto 
sobre férias, 13º e hora extra 
em acordo trabalhista

Nova lei muda regra para acordos trabalhistas 

Foto: Extra
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Grupo que controla MetrôRio e Linha Amarela abre vagas 
para contratação imediata 

O grupo Invepar, que con-
trola o MetrôRio e a Lamsa 
(Linha Amarela S.A.), está 
com vagas abertas para con-
tratação imediata no Centro 
do Rio. As oportunidades são 
para os cargos controlador, 
além de analistas financeiro, 
de operação, de planejamen-
to e gestão, e de estruturação 
financeira. Também há uma 
vaga para para assistente fis-
cal destinada a pessoas com 
deficiência.

As jornadas de trabalho 
serão de 40 horas semanais. 
Além do salário, a empresa 
oferece benefícios como as-
sistências médica e odontoló-
gica, Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), previdência 
privada, seguro de vida, vale-
-refeição e vale-transporte.

Os candidatos devem ter nível 
superior e podem se inscrever 
pelo site www.vagas.com/invepar.
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Já o MetrôRio está com va-
gas abertas até 13 de outubro 
para agente de segurança e 
operador de estação. Os inte-
ressados precisam ter Ensino 
Médio completo e disponibili-
dade de horário para trabalhar 
em regime de escala.

A empresa oferece, além 

do salário, benefícios como 
vale-transporte, vale-refei-
ção, assistência médica e 
odontológica, auxílio cre-
che e participação nos re-
sultados. Para se candidatar, 
basta acessar o endereço 
w w w. m e t r o r i o.c o m . b r/ t r a -
balhe-conosco. 

Para quem está à procura 
de um emprego na capital 
carioca, a Lojas Americanas 
está com diversas oportuni-
dades em aberto no Progra-
ma Novos Talentos. As va-
gas não exigem experiência 
prévia e são para atuação em 
áreas como financeiro, con-
trole e prevenção de perdas, 
gente & gestão e comercial.

Com foco em candidatos 
recém-graduados, o pro-
cesso seletivo é a porta de 
entrada para jovens pro-
fissionais que têm menta-
lidade de dono do negócio 
e querem colocar a mão na 
massa desde o primeiro dia 
de trabalho. Para concorrer, 
os candidatos devem ter 
até dois anos de formado, 
além de identificação com 
o varejo, boa comunicação, 
dinamismo, proatividade, 

capacidade de liderança e a 
vontade constante de supe-
rar desafios.

O processo seletivo para 
o programa é composto pe-
las seguintes etapas:  tria-
gem curricular;  vídeo entre-
vista;  entrevista com a área 
de Gente & Gestão; além 
de entrevista com gestores 
e Diretoria.  Para todos os 
cargos,  a companhia ofere-
ce salário compatível com 
o mercado e benefícios 
como vale transporte,  vale 
refeição, planos de saúde e 
odontológico e descontos 
em academias,  instituições 
de ensino e em compras nas 
unidades da rede em todo 
o Brasil  e nos sites Ame-
ricanas.com, Submarino e 
Shoptime. Os interessados 
podem se inscrever pelo 
site talentos.lasa.com.br. 

Lojas Americanas oferece vagas 
de emprego 



T r i b u n a l 
S u p e r i o r 
E l e i t o r a l 
(TSE) ab-
solveu por 
u n a n i m i -
dade, na 
sessão des-

sa terça-feira, a ex-governado-
ra do Rio e ex-prefeita de Cam-
pos dos Goytacazes, Rosinha 
Garotinho (Patriota), e o ex-
-vereador Kellinho (PROS), em 
um processo por propaganda 
antecipada na eleição munici-
pal de 2016.

A denúncia do Ministério 
Público Eleitoral (MPE) aponta 
que foram confeccionadas 20 
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O
mil revistas mostrando realiza-
ções de Rosinha na Prefeitura 
de Campos e que o material po-
deria "desequilibrar o pleito em 
favor do candidato beneficiado”.

Em primeira instância, os 
dois foram absolvidos, mas 
acabaram condenados em se-
gunda instância no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) a pa-
gar multa de R$ 25 mil.

A defesa dos políticos recor-
reu ao TSE e conseguiu a absol-
vição na terceira instância. O 
TSE entendeu que para existir 
propaganda eleitoral antecipada 
é necessário que haja referência 
a pleito eleitoral e expresso pedi-
do de voto.

Rosinha Garotinho é absolvida 
pelo TSE em processo por 
propaganda eleitoral antecipada

Rosinha Garotinho foi prefeita de Campos entre 2009 e 2016 
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Mais uma vítima do incêndio 
no Hospital Badim, no início do 
mês, morreu. O paciente, de 86 
anos, que não foi identificado, 
morreu durante a madrugada 
desta quarta-feira no Quinta 
D'Or, na Zona Norte do Rio. 

"Todos os esforços e dedica-
ção das equipes médicas envol-

 A secretária municipal de 
Transportes do Rio, Virgínia Sa-
lerno, determinou que todos os 
agentes de trânsito da cidade pa-
rem de emitir multas. A interrup-
ção vale também para radares.

Em um ofício na última quin-
ta-feira, Virgínia afirma ter sido 
obrigada a suspender, por falta 
de dinheiro, o contrato com os 
Correios.

Um convênio com a empresa 
garantia o envio das notificações 
das multas aos endereços dos in-
fratores.

“Por quatro vezes, desde mar-
ço, a secretaria se reuniu com 
representantes da Fazenda mu-
nicipal para informar a necessi-
dade de recursos”, escreveu Vir-
ginia. “A dotação autorizada pela 
Fazenda estava muito aquém da 
previsão”, destacou.

A secretária cita ainda um 
trecho do Código de Trânsito 
Brasileiro que dispõe sobre as 
notificações. A lei obriga a quem 
multou a avisar o infrator em até 
30 dias, antes mesmo de enviar a 
cobrança. Caso contrário, a mul-
ta “caduca”.

“As verbas para a manutenção 
do contrato com os Correios são 
custeio fundamental. Garantem 
a arrecadação. Sem contrato, não 
há expedição de notificações; 
sem estas, não há arrecadação”, 
explicou Virgínia.

O que diz a prefeitura
Em nota, a prefeitura infor-

mou que as secretarias de Fazen-
da e de Transportes trabalham 
em conjunto para regularizar o 
contrato, a fim de regularizá-lo o 
mais rápido possível.

 Sem dinheiro, secretária de Transportes do Rio 
suspende emissão de todas as multas de trânsito

Morre mais uma vítima do incêndio no Hospital Badim
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Incêndio no hospital Badin, em Vila Isabel

Agente de trânsito na recente motobox pintada na Lagoa

vidas foram empenhados para a 
recuperação da paciente, assim 
como tem sido feito diariamen-
te no atendimento prestado a 
todos os internos. O corpo do 
paciente foi encaminhado para 
o Instituto Médico-Legal (IML) e 
o Hospital Badim aguarda resul-
tado do laudo da necrópsia para 

identificar se houve correlação 
com o incêndio", diz a assessoria 
do Badim, em nota. 

Também nesta quarta, mais 
uma alta hospitalar foi registra-
da. Atualmente há 28 pacientes 
internados. Além deles, sete fun-
cionários e parentes estão hospi-
talizados.
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f u t e b o l 
pode unir 
até mesmo 
as corren-
tes mais 
d i s t i n t a s 
na política. 
Prova disso 
é que três 
deputados 

estaduais propuseram que 
Jorge Jesus, técnico do Fla-
mengo, recebesse a Medalha 
Tiradentes, destinada a quem 
prestou relevantes serviços 
à causa pública do Estado. A 
informação foi publicada por 
Renan Moura, da Rádio Globo, 
e confirmada pelo GloboEs-
porte.com.

Alexandre Knoploch (PSL), 
André Ceciliano (PT) e Rodri-
go Bacellar (Solidariedade) 
propuseram a ideia que ain-
da precisa ser aprovada em 
plenário. Caso os demais de-
putados aceitem a proposta, 
a honraria deve ser entregue 
em novembro.

Se a Assembleia Legislativa 

 Deputados propõem entregar 
Medalha Tiradentes a Jorge 
Jesus, técnico do Flamengo
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O
Treinador deve entrar para grupo que conta com nomes como Olavo de Carvalho, Paulo Freire, Jair Bolsonaro e Marielle Franco

Futebol

do Estado do Rio de Janeiro 
conceder a Medalha Tiraden-
tes ao técnico do Flamengo, o 
português entrará num grupo 
que conta com nomes diver-
sos como Jair Bolsonaro, Ma-
rielle Franco, Olavo de Carva-
lho e Paulo Freire.

Os deputados
Alexandre Knoploch (PSL - 

partido do presidente Jair Bol-
sonaro) está no primeiro man-
dato de deputado estadual e 
foi o quarto mais votado para 
o cargo em 2018, com 103.639 
votos. Recentemente deu um 
soco em um homem em audi-
ência pública na Uerj sobre co-
tas raciais nas universidades. 
Ele alega apenas ter revidado 
uma agressão que sofrera.

André Ceciliano (PT) é o 
atual presidente da Alerj e 
está no quarto mandato. O 
nome do petista constava no 
relatório do Coaf (Conselho de 
Controle de Atividades Finan-
ceiras) - que ficou famoso por 
constar o nome do senador 

Flávio Bolsonaro. Ceciliano 
foi o deputado apontado com 
o maior valor do relatório (R$ 
49,3 milhões) que indica mo-
vimentações financeiras sus-
peitas. O deputado nega que as 
transações sejam ilícitas.

Rodrigo Bacellar (Solidarie-
dade) está no primeiro mandato 
na Assembleia do Rio. Originário 
de Campos dos Goytacazes, ele 
é adversário político dos ex-go-
vernadores Anthony Garotinho 
e Rosinha Matheus.


