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Após retirar o subsídio 
do Grupo Especial e da 
Série A do Carnaval, o 
prefeito Marcelo Crivella 
anunciou, ontem, que vai 
triplicar o valor atual, de 
R$ 1 milhão, para os des-
files na Intendente Maga-
lhães, em 2020.
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Liesa confirma que quer reduzir 
tempo dos desfiles

 Motivo é suspeita de 
superfaturamento em contratos 
entre Prefeitura de Campos e 
Odebrecht, para construção de 
casas populares dos programas 
Morar Feliz I e Morar Feliz II.
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Garotinho e 
Rosinha são 
presos no Rio

VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana                                                                             

Protesto fecha 
Avenida Brasil 
após homem ser 
morto em ação da 
PM no Rio

A manifestação aconteceu 
após uma ação do 14º BPM 
(Bangu) na comunidade, 
quando o pedreiro José 
Pio Baía Júnior, de 45 anos, 
morreu. De acordo com 
moradores, o homem, co-
nhecido como Juninho, 
estava fazendo uma obra 
na laje de uma casa e com 
um martelo na mão.

  Protesto no Rio  Foto: Divulgação

O POVO
É NOSSO!

Novamente
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Botafogo assina a 
prorrogação de 
concessão do 
Estádio Nilton 
Santos até 2031

Pág 11

Botafogo e a Prefeitura do Rio formalizaram nesta terça-feira a 
prorrogação do contrato de concessão do estádio Nilton Santos.O 
acerto entre as partes estica a gestão alvinegra para abril de 2031. 
Inicialmente, o contrato iria até 2027.

Baixada
 Foto: Divulgação

Prefeitura do Rio 
vai pagar salário de 
agosto nesta 6ª feira

Serviços
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Bolsonaro diz que haverá 
'quase 20' vetos em projeto 
sobre abuso de autoridade

Comentário

presidente Jair 
Bolsonaro afir-
mou nesta ter-
ça-feira (3) que 
o projeto que 
define o crime 
de abuso de au-
toridade pode 
ter quase 20 
vetos. O prazo 

para sanção do projeto, aprova-
do pelo Congresso Nacional, ter-
mina nesta quinta (5).

Bolsonaro comentou a aná-
lise do projeto durante entre-
vista na saída do Palácio do Al-
vorada. O presidente disse que 
aceitou nove vetos sugeridos 
pelo ministro da Justiça, Sergio 
Moro, e adiantou que outros 
trechos serão vetados.

“Deve chegar a quase 20 [vetos]. 
Tem artigo que tem que ser manti-
do porque é bom. [...] Quase 20, por 
aí, senão vão falar depois que eu re-
cuei”, afirmou o presidente.

Ele, porém, não citou quais 
trechos serão vetados e declarou 
que “há uma grande chance” de 
anunciar os trechos ainda nes-
ta terça. Bolsonaro já afirmou 
anteriormente que discorda de 
punição para policial que usar 
algemas de forma irregular.

A proposta na mesa do presi-
dente prevê, por exemplo, pena 
de seis meses a dois anos de de-
tenção para casos nos quais a au-
toridade submeter o preso ao uso 
de algemas quando estiver claro 
que não há resistência à prisão, 
ameaça de fuga ou risco à integri-
dade física do preso.

O texto do abuso de autoridade 
é criticado por juízes, procuradores 
e policiais, que argumentam que as 
regras podem prejudicar o comba-
te à corrupção.

O que diz a proposta
Conforme o projeto aprova-

do pelo Congresso, passarão a 
configurar o crime de abuso de 
autoridade cerca de 30 situa-
ções, entre as quais estão:

Obter prova em procedimen-
to de investigação por meio ilí-
cito (pena de um a quatro anos 
de detenção);

Pedir a instauração de in-
vestigação contra pessoa mes-
mo sem indícios de prática de 
crime (pena de seis meses a 
dois anos de detenção);

Divulgar gravação sem relação 
com as provas que a investigação 
pretende produzir, expondo a inti-
midade dos investigados (pena de 
um a quatro anos de detenção);

Estender a investigação de for-
ma injustificada (pena de seis me-
ses a dois anos de detenção);

Negar acesso ao investigado 
ou a seu advogado a inquérito 
ou outros procedimentos de in-
vestigação penal (pena de seis 
meses a dois anos);

Decretar medida de privação 
da liberdade de forma expres-
samente contrária às situações 
previstas em lei (pena de um a 
quatro anos de detenção);

Submeter preso ao uso de alge-
mas quando estiver claro que não 
há resistência à prisão, ameaça de 
fuga ou risco à integridade física 
do preso (pena de seis meses a dois 
anos de detenção).

PGR
Bolsonaro declarou na entre-

vista que, se houvesse um jogo 
de xadrez no governo, a "dama" 
seria o procurador-geral da Re-
pública. Nesse contexto, deu a 
entender que a função seria a 
segunda mais importante no go-

O
Bolsonaro diz que haverá 'quase 20' vetos em projeto sobre abuso de autoridade

GOVERNO
      Onyx vai propor prorrogação 
da GLO Ambiental na 
Amazônia

Ministro Sergio Moro

verno, mesmo que o Ministério Pú-
blico Federal seja autônomo.

"A dama seria quem? Alguém tem 
ideia? Quero ver se vocês são inteligen-
tes, quem seria a dama? Qual autorida-
de seria a dama? Que pode ser homem, 
obviamente. [...] A dama é a PGR", disse.

Segundo Bolsonaro, em um 
jogo de xadrez do governo, ele 
seria o rei, como presidente da Re-
pública, os ministros "em grande 
parte os peões", com Sérgio Moro 
como torre e Paulo Guedes (Eco-
nomia) como um cavalo.

Bolsonaro ainda não definiu 
quem comandará a PGR, já que o 
mandato da atual procuradora-geral, 
Raquel Dodge, se encerra em 17 de 
setembro. O nome escolhido ainda 
terá de ser aprovado pelo Senado.

Videoconferência sobre 
Amazônia

Bolsonaro afirmou que os pre-
sidentes de países sul-americanos 
com territórios amazônicos deverão 

fazer uma videoconferência nesta 
sexta-feira (6). O encontro discutirá a 
preservação da região.

A reunião virtual é a alternativa 
ao encontro presencial, que seria em 
Leticia, na Colômbia.

Bolsonaro iria ao encontro. 
Contudo, por recomendação mé-
dica, teve de cancelar a viagem, já 
que fará uma nova cirurgia neste 
domingo (8), a quarta desde que 
sofreu uma facada na campanha 
eleitoral de 2018.

O presidente disse que pretende 
aproveitar a conferência para agrade-
cer ao presidente da França, Emma-
nuel Macron. Os dois chefes de Esta-
do trocaram farpas em razão da alta 
das queimadas na Amazônica.

"Muito importante vai ser essa te-
leconferência na sexta-feira, porque 
vou agradecer ao Macron, meu ami-
go Macron, agradecer. Ele fez com 
que o povo brasileiro conhecesse a 
Amazônia que não conhecia, suas 
riquezas", disse Bolsonaro.

O ministro da Casa Ci-
vil, Onyx Lorenzoni, disse 
hoje (3) que vai propor ao 
presidente Jair Bolsonaro 
a prorrogação da presen-
ça das Forças Armadas na 
Amazônia por, pelo me-
nos, mais um mês, até ou-
tubro. No dia 23 de agosto, 
Bolsonaro autorizou uma 
operação de Garantia de 
Lei e Ordem (GLO), que 
ganhou o nome de GLO 
Ambiental, para que os 
militares atuem no com-
bate aos incêndios na flo-
resta amazônica. O prazo 
da ação se encerra em 24 
de setembro.

“Fizemos o primeiro 
enfrentamento pontual 
nas áreas onde tivemos 
incêndios, mas é muito 
importante que se com-
bata as causas, que es-
tão ligadas à questão do 
desmatamento ilegal, 
do garimpo ilegal”, disse 
Onyx, após reunião com 
os governadores dos es-
tados da Amazônia oci-
dental (Amazonas, Acre, 
Rondônia e Roraima), 
em Manaus.

De acordo com Onyx, as 
equipes do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e do 
Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio), que 
atuam na fiscalização, 
também precisam do su-
porte das Forças Armadas 
na preservação da floresta.



pós retirar o 
subsídio do 
Grupo Espe-
cial e da Série 
A do Carna-
val, o prefeito 
Marcelo Cri-
vella anun-
ciou, ontem, 

que vai triplicar o valor atual, de 
R$ 1 milhão, para os desfiles na 
Intendente Magalhães, em 2020. 
Diante da crise financeira, a Liga 
Independente das Escolas de 
Samba do Rio (Liesa), organiza-
dora das agremiações de elite do 
samba, pretende reduzir o tempo 
das apresentações. “É uma suges-
tão da Liga para um formato mais 
atual. Ouvi empresários de even-
tos, e a TV Globo também enten-
de a necessidade de um tempo 
menor. Esse é um trabalho de re-
adaptação, para que não seja um 
espetáculo muito longo”, expli-
cou Jorge Castanheira, presidente 
da Liesa. Ele preferiu, entretanto, 
não divulgar a duração sugerida. 

“Será debatido na quarta-feira, em 
uma reunião com todos os presi-
dentes das escolas de samba”.

Questionado sobre a sugestão de 
Laíla, diretor de Carnaval da União 
da Ilha, em apresentar apenas três 
alegorias, Castanheira afirmou que 
será analisada. “Pedimos para todas 
as escolas fazerem sugestões de 
formatos, essa é uma delas. O ali-
nhamento será feito no plenário, na 
quarta. A diminuição do tempo de 
apresentações pode ser tanto pela 
redução no número de componen-
tes como por redução de alegorias”.

Campeão em 2019, Leandro 
Vieira, carnavalesco da Mangueira e 
da Imperatriz, criticou a proposta e 
sugeriu que seja reduzido, então, o 
número de cabines de jurados. “Vai 
sobrar jurado para servir de fiscal do 
regulamento e faltar alegoria e com-
ponente para fazer o Carnaval que 
o povo celebra”, defendeu. No últi-
mo sábado, Laíla também já tinha 
reprovado a redução do número de 
componentes. “Seria a extinção do 
Carnaval”, pontuou. “Ao longo do 

tempo, o formato é modernizado. 
As fantasias, hoje, já são dadas para 
os componentes, e custam caro 
para as escolas”, alegou Castanheira.

Carnaval atrasado
A reunião que aconteceria on-

tem, entre a Liesa e a Riotur, foi des-
marcada pelo presidente do órgão, 
Marcelo Alves. “Tive um imprevis-
to médico”, justificou. Segundo o 
presidente da Liga, o prazo para o 
Carnaval 2020 está cada vez mais 
apertado. “Precisamos de definição 
de quem ficará responsável pelo 

Sambódromo, pelos contratos das 
agremiações através da Liga, para 
saber qual formato vamos tocar. 
Até agora não temos nada estabe-
lecido. Nem mesmo recebemos o 
anúncio oficial da retirada dos sub-
sídios municipais, soubemos pela 
imprensa”, afirmou ele.

Besfile na intendente
“Não sou contra o Carnaval. Os 

desfiles na Intendente são o verda-
deiro Carnaval do povo”, defendeu 
Crivella, ontem. “As escolas da Inten-
dente dependem exclusivamente 

da prefeitura. Já a Liesa tem receita 
de bilheteria, transmissão de TV, pa-
trocínio, apoio do governo estadual, 
e não apenas os recursos munici-
pais, que têm outras prioridades”, 
explicou o presidente da Riotur. Al-
ves acrescentou que estruturas de 
iluminação, arquibancada e som da 
Intendente serão melhoradas.

“É sinal de que a base do Car-
naval será fortalecida. Mas a 
prefeitura não pode esquecer e 
sufocar o desfile da Sapucaí, que 
gera a maior fonte de retorno”, 
emendou Castanheira.

Liesa confirma que quer 
reduzir tempo dos desfiles

 Um projeto de lei para mu-
dar as regras do serviço de 
transporte particular por apli-
cativo no Rio — como o Uber e 
Cabify — está na pauta da As-
sembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj) desta terça.

A proposta beneficiaria os 
passageiros, principalmente, 
em dois pontos:

Um artigo determina que o 
passageiro poderia cancelar gra-
tuitamente a corrida, se o prazo 
inicial de espera aumentar.

Outro determina que o usuário 
receba o valor da corrida, caso a 
corrida seja cancelada duas vezes.

O texto não esclarece se o res-
sarcimento seria pago pela em-
presa ou pelos motoristas que 
cancelaram a viagem.

SAC 24h
O projeto de lei determina 
ainda a criação de um Serviço 
de Atendimento ao Cliente 
(SAC) 24h e um link no apli-
cativo onde seja possível re-
clamar do motorista.
André Ceciliano (PT), presidente 
da Casa, é o autor do projeto, que 
tramita em regime de urgência. 

 RJ vota projeto que muda regras do 
transporte por aplicativo

Desconto de Nota Carioca no IPTU 
já disponível para cadastro

Os moradores do município do 
Rio de Janeiro já podem solicitar 
seus créditos da Nota Carioca para 
conseguir abatimento no IPTU de 
2020. A inscrição para obter o des-
conto, que pode ser de até 100%, 
foi aberta no domingo, pelo site ht-
tps://notacarioca.rio.gov.br. Os mo-
radores têm até o próximo dia 30 
para transferir os valores acumula-
dos desde 1º de janeiro de 2017.

O site da Nota Carioca permi-
te, inclusive, que mais de um CPF 
solicite desconto para um mesmo 
imóvel, já que não é necessário ser 
proprietário para usar os créditos 
no abatimento do IPTU. Neste ano, 
a Secretaria Municipal da Fazenda 
disponibilizou cerca de R$ 125 mi-
lhões em créditos da Nota Carioca 
para contribuintes.

O desconto atinge até imóveis 
com débito do imposto. O Secre-
tário Municipal da Fazenda, Cesar 
Augusto Barbiero, afirmou que o 
reajuste no IPTU do ano que vem 
não será acima da inflação, ficando 
em cerca de 3%. “O aumento será 
definido em dezembro e será só a 
correção monetária. A Nota Cario-
ca é um benefício para o morador e 
uma maneira de combater a sone-
gação, já que para acumular crédi-
tos é preciso pedir a nota fiscal”.

Como obter desconto
Para computar os créditos, o 

morador tem que se cadastrar 
no site da Nota Carioca (https://
notacarioca.rio.gov.br) tendo 
em mãos RG e CPF. No menu 
lateral no site, clique em ‘cadas-
tramento de senha’ e selecione 
‘pessoa física’ para realizar o ca-
dastro no sistema. 

-Depois de preencher os da-
dos, o contribuinte deve clicar 
em ‘enviar solicitação’. Se todos 
os dados baterem com os que a 
prefeitura tem em seu cadastro, 
a senha será desbloqueada. Se 
não baterem, deve-se informar 
os dados de uma Nota Carioca 
que tenha recebido e para a qual 
tenha dado seu CPF.

Após o registro, clique em ‘con-
sulte seus créditos’, informando o 
CPF e a senha que cadastrou. Ali, 
deve-se indicar o número da inscri-
ção do imóvel no cadastro do IPTU, 
presente no carnê de pagamento 
do imposto. O direcionamento 
pode ser feito por contribuintes 
que tenham, pelo menos, R$ 1 acu-
mulado no sistema. 

Há a possibilidade de solicitar 
os créditos em depósito na conta 
corrente, mas só para quem te-
nha mais de R$ 25.  

Foto: Wellington Roberto/G1 

A proposta beneficiaria os passageiros, principalmente, em dois pontos

Próximos passos:
1-  Se aprovado, o projeto vai direto 
para a sanção do governador Wil-
son Witzel (PSC)
2-  Se receber emendas, a proposta 
sai de pauta e não há prazo para re-
tornar ao plenário
3-  Se rejeitada, a proposta é arqui-
vada definitivamente

Regras para o município
Na semana passada, o pre-
feito Marcelo Crivella (PRB) 
publicou um decreto com as 
seguintes regras, válidas so-
mente para a cidade:
- Motorista só tem acesso ao des-
tino da viagem após o passageiro 
embarcar
- É preciso apresentar certidão de 

antecedentes criminais à Secreta-
ria de Transportes;
-Motorista só pode aceitar cor-
rida feita por meio de platafor-
ma digital;
- Motorista não poderá formar fila 
de espera ou 'bolsões'

- É obrigatório o transporte de cães 
guia, cadeiras de rodas e carrinhos 
de bebê
- É obrigatório curso de formação 
de 40 horas homologado pela Se-
cretaria de Transportes
 - Proibido o acesso a corredores 
exclusivos para circulação de trans-
porte público;
- Só poderão realizar os serviços de 
transporte veículos com 4 portas e 
ar-condicionado; 

 Foto: Alexandre Farah

A
 Prefeitura anuncia que vai triplicar subsídio das escolas da Intendente Magalhães
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elford Roxo 
está cada 
vez mais 
c r e s c e n d o 
no esporte. 
Além das 
m o d a l i d a -
des mais co-
muns entre 
os jovens, 

como futebol e basquete, a ci-
dade também é destaque no 
fisiculturismo. Igor Barbosa, 29 
anos, compete há cinco anos 
em grandes campeonatos 
na categoria Men’s Physique 
(mais de 1,78 de altura). Recen-
temente, ficou em primeiro lu-
gar no Campeonato Estadual 
2019 (IFBB Rio), em terceiro 
lugar no Campeonato Brasilei-
ro de Fisiculturismo e Fitness 
2019 e foi Campeão Overall 
(disputa entre os campeões 
de todas as categorias) no MR. 
Saquarema. Atualmente, Igor 
está em busca de patrocinado-
res para disputar o Sul-ameri-
cano, no Equador.

Com o sonho de ser nutricio-
nista ou educador físico, Igor 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

B
escolheu a segunda opção pela 
facilidade da localidade do curso. 
O atleta treina há 10 anos e come-
çou com o fisiculturismo há seis 
anos, apesar de praticar outros 
esportes como o futebol. Já em 
2016, participou de sua primeira 
competição, ficando com o quar-
to lugar na Copa Beija-Flor. Em 
2017, conquistou o terceiro lugar 
no Mister Petrópolis. Em 2018, 
subiu ao pódio com o segundo 
lugar no New Sport Center.

O fisiculturista admitiu que 
antes treinava por estética. Hoje 
seus treinos são voltados para 
a competição, com ênfase nos 
ombros e costas largas, cintura 
fina e peitoral definido. Igor ain-
da explicou que a pele precisa 
estar bem tratada nas competi-
ções. Ele mesmo cuida da sua 
rotina de treinos, já que é edu-
cador físico. Igor recebe ajuda 
na parte nutricional, onde reali-
za sete refeições por dia, a cada 
duas horas e meia e bebe de cin-
co a seis litros de água por dia. 
“Sempre buscamos dicas com 
os juízes ao fim das competições 
para saber no que melhorar e 

ficar no padrão da categoria na 
próxima disputa. Minhas inspi-
rações são Frank Zane (ex-fisi-
culturista americano que ficou 
famoso pela sua pose de sucção 
de abdômen,técnica denomi-
nada “vacuum”, na qual o atleta 
expele todo o ar dos pulmões e 
realiza uma sucção do abdome, 
exibindo a caixa toráxica e a li-
nha fina de cintura) e Fernando 
Sardinha (fisiculturista que em 
26 anos de carreira, competiu e 

venceu alguns dos maiores tor-
neios do Brasil e do mundo. Ao 
todo, ele detém 69 títulos e 74 
troféus)”, finalizou.

Sul-americano
“Sempre tive o sonho de su-

bir no palco para me apresentar, 
mais demorei um pouco pois 
não achava que meu corpo es-
tava pronto. Competi pela pri-
meira vez aos 26 anos, depois 
que ajudei um amigo a subir e 

decidi que estava na hora. Foi 
indescritível e emocionante ver 
o público vibrando e torcendo. 
Superei e evoluí. Existem casos 
de pessoas que desistem, pois 
afeta muito também o psicoló-
gico. Agora é rumo ao Sul-ame-
ricano”, exaltou Igor, que treina 
com mais sete fisiculturista em 
Miguel Couto. “Havia muito 
preconceito com a modalidade. 
Mas agora este cenário está mu-
dando”, acrescentou.

Atleta de Belford Roxo é 
destaque no fisiculturismo 
e disputará o Sul-americano

 Igor Barbosa, 29 anos, compete há cinco anos em grandes campeonatos na categoria Men’s Physique (mais de 1,78 de altura)

 Foto: Divulgação

A Prefeitura de Nova Iguaçu 
vai construir uma escola nova 
no bairro Comendador Soares. A 
unidade vai atender cerca de 600 
estudantes da educação infantil 
ao 5º ano e será construída em 
um terreno com aproximada-
mente 3 mil metros quadrados.

O prédio contará com dez 
salas de aula, sendo duas delas 
para o ensino infantil, midia-
teca, biblioteca, sala de vídeo, 
refeitório amplo e área de lazer. 
Haverá também uma quadra 
poliesportiva que será utilizada 
tanto pelos alunos quanto pelos 
moradores da região.

“A Educação é nossa priorida-
de. Estamos realizando um pro-
grama de recuperação de várias 
escolas da nossa rede e ainda 
construindo novas, de acordo 
com nossa viabilidade financei-
ra que é limitada por causa da 
crise que o país atravessa. Não é 
um processo fácil. Mas estamos 

 De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), cer-
ca de 800 mil pessoas praticam 
o ato de tirar a própria vida no 
mundo, anualmente. No intuito 
de diminuir esse número, Belford 
Roxo iniciou essa semana a aber-
tura do Setembro Amarelo, na Po-
liclínica Neuza Brizola. Realizado 
pela Secretaria Municipal de Saú-
de através da Secretaria Executiva 
de Promoção e Proteção à Saúde, 
do Departamento de Saúde Men-
tal do Município e em parceria 
com o Centro de Valorização da 
Vida (CVV), o evento contou com 
uma tenda dentro da unidade de 
saúde com banner explicativo, 
palestra, agentes caracterizados 
distribuindo folhetos e uma sala 
de espera para quem desejasse 
um atendimento mais pessoal. 

Setembro Amarelo
 Setembro é considerado o 

mês mundial de prevenção ao 
suicídio. A campanha conheci-

da como “Setembro Amarelo” 
chegou ao Brasil no ano de 2015 
através do Centro de Valoriza-
ção da Vida (CVV), do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e da 
Associação Brasileira de Psiquia-
tria (ABP). Apesar do assunto ser 
delicado, tais organizações enten-
deram a necessidade de abordar 
o tema, já que se trata de um gra-
ve problema de saúde pública e 
pode ser evitado.

A psicóloga Cristina Macedo, 
responsável técnica de preven-
ção à violência e cultura da paz do 
município, ressaltou a importân-
cia do evento. “É muito importan-
te termos a oportunidade de rea-
lizarmos esse trabalho e falarmos  
sobre esse tema. Um assunto que 
é muito difícil de ser falado, devi-
do todo tabu que ainda existe em 
torno dele. Mas eu como psicó-
loga acho fundamental abordar, 
dentro de toda ética possível para 
que não se torne um incentivo ao 
suicídio e sim uma 

Belford Roxo inicia campanha do 
Setembro Amarelo

Comendador Soares ganhará nova escola

4

Foto: Divulgação

 A unidade vai atender cerca de 600 estudantes da educação infantil

caminhando para fazer de nossa 
rede um ambiente digno para 
nossos profissionais de educação 
e para nossas crianças”, afirmou o 
prefeito. Ele explicou que o pro-
jeto da nova escola vai atender à 
reivindicação dos moradores de 
Comendador Soares, que que-
riam uma área de lazer no local. 

“O projeto prevê uma quadra de 
esportes e uma área de convivên-
cia, e vamos criar um espaço com 
academia da terceira idade e play-
ground para as crianças. A quadra 
terá um acesso separado da es-
cola. Quando não houver aula, a 
população poderá usar o espaço”, 
explicou o prefeito.



s ex-gover-
n a d o r e s 
A n t h o n y 
G a r o t i n h o 
e Rosinha 
Matheus (Pa-
triota) foram 
presos nesta 
t e r ç a - f e i -
ra em uma 

operação do Grupo de Atuação 
Especializada e Combate ao Cri-
me  Organizado do Ministério 
Público (Gaeco/MPRJ). É quarta 
vez que Garotinho é preso, e a se-
gunda vez de Rosinha. Na ação, 
o subsecretário de Desenvolvi-
mento Social e Direitos Huma-
nos, Sérgio dos Santos Barcelos, 
também foi preso.

O casal Garotinho foi preso 
em casa, no Flamengo, Zona 

Sul do Rio. De acordo com as 
invetigações, os dois, o subse-
cretário e outros dois suspeitos 
estão envolvidos em esquema de 
superfaturamento de contratos 
feitos entre a Prefeitura de Cam-
pos e a construtora Odebrecht. O 
valor desse esquema pode causar 
um rombo de até R$ 60 milhões 
aos cofres públicos.

Eles foram levados para a Ci-
dade da Polícia, em seguida pas-
saram por exame de corpo de de-
lito e por fim, triagem do sistema 
carcerário, em Benfica.

Já são quatro ex-governadores 
do Rio presos: Garotinho, Rosinha, 
Sérgio Cabral e Pezão. 

Sérgio dos Santos Barcelos foi 
Subsecretário Estadual de De-
senvolvimento Social e Direitos 
Humanos do atual governador do 

Estado, Wilson Witzel. Ele foi no-
meado ao cargo no dia 23 de agos-
to, entretanto, Witzel o exonerou 
do posto. A publicação da exone-
ração sera feita no Diário Oficial 
desta quarta-feira. 

Mas, até junho deste ano, Sér-
gio era chefe de gabinete do de-
putado Gil Vianna, do PSL, na As-
sembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj). Seu salário 
bruto foi de mais de 6 mil reais. 

Anthony Garotinho e 
Rosinha Matheus são 
presos novamente

 Moradores da Vila Kennedy, 
na Zona Oeste do Rio, fizeram 
um protesto na Avenida Brasil, 
na tarde de ontem. Após mais 
de uma hora interditada, a via 
foi liberada nos dois sentidos 
às 13h30. A manifestação acon-
teceu após uma ação do 14º 
BPM (Bangu) na comunidade, 
quando o pedreiro José Pio Baía 
Júnior, de 45 anos, morreu. De 
acordo com moradores, o ho-
mem, conhecido como Juni-
nho, estava fazendo uma obra 
na laje de uma casa e com um 
martelo na mão.

"Ele trabalhava aqui na obra 
há um mês. Quando tudo acon-
teceu estava montando a laje 
com dois ajudantes. Os tiros co-
meçaram e ele não teve como 
se proteger. Foi atingido nas 
costas. Recolhemos 14 cápsulas 
de fuzil e pistola aqui",  contou 
o comerciante Moisés Domin-
gues, dono da casa onde era re-
alizada a obra.

Os moradores pararam um 
ônibus e o atravessaram na 
Avenida Brasil. Pneus foram 
incendiados. Um outro veículo 
foi incendiado, e bombas de gás 
lacrimogêneo foram utilizadas 

Protesto fecha Avenida Brasil após homem 
ser morto em ação da PM no Rio

Homem  é preso com carga de drogas avaliada em 
meio milhão de reais que seria entregue na Maré  

 Um suspeito foi preso, na ma-
drugada desta terça-feira, com um 
carregamento de drogas avaliado 
em R$ 500 mil. Fernando Felis-
berto dos Reis, de 54 anos, estava 
com 40 quilos de pasta base de 
cocaína. Ele foi detido no Arco Me-
tropolitano, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. A droga 
seria entregue no Complexo da 
Maré, na Zona Norte do Rio.

"Estamos fazendo um trabalho 
de monitoramento na comunida-
de da Maré, onde há um intenso 
tráfico de drogas. Estamos iden-
tificando as rotas de entregas de 
drogas, muitas delas em grande 
quantidade, a exemplo da apre-
ensão desta madrugada. Quaren-
ta quilos de pasta base poderiam 
virar mais de 300 quilos de coca-
ína devido ao alto grau de pureza. 
Traçando essa investigação, na 
rota de fuga para a comunidade, 
sufocamos o tráfico daquele local. 
Isso evita que o traficante faça di-
nheiro para comprar material bé-
lico", disse o delegado Alessandro 
Petralanda, titular da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Automóveis 
(DRFA), responsável pela prisão.

Fernando foi interceptado 
por volta das 3h. Os policias fa-
ziam um cerco no Arco Metro-
politano em busca de integran-
tes de uma quadrilha de roubo 
de veículos do Parque União, no 
Complexo da Maré. Eles clonam 
os automóveis e os trocam por 
drogas no Paraguai.

De acordo com o delegado, 
uma entrega ocorreria na ma-
drugada desta terça. Por isso, 
as equipes seguiram até o Arco 
Metropolitano. Fernando foi 
levado à DRFA e vai responder 
por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A manifestação aconteceu após uma ação do 14º BPM (Bangu) na comunidade

 Fernando Felisberto dos Reis, 54 anos

para dispersar os manifestantes.
Em nota, a PM informou que, 

durante a operação, na saída da 
Avenida Brasil, "criminosos ar-
mados atiraram contra os mili-
tares. Posteriormente, o coman-
do o batalhão foi informado 
que um homem estaria ferido. 
Imediatamente, ele enviou uma 
equipe ao Hospital Municipal 
Albert Schweitzer, para verificar 
o fato". A Secretaria municipal 
de Saúde, porém, informou que 
"não há registro de entrada de 
paciente com o nome informa-
do" no hospital.

Protesto também na 
Cidade de Deus

Pela manhã, moradores da Cidade 
de Deus interditou por duas horas a 
Rua Edgard Werneck, nos dois sen-
tidos, na altura da Linha Amarela. A 
Polícia Militar realiza uma operação 
do Comando de Operações Especiais 
utilizando equipes do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) na região.

Um caveirão derrubou barra-
cos da localidade conhecida como 
Brejo, dando início à confusão. A 
corporação disse que tentava sair 
do local quando se chocou com as 
moradias e ressarcirá os danos. 

 Foto: Divulgação
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O casal Garotinho foi preso em casa, no Flamengo, Zona Sul do Rio

Ministério Público



 Por: Francisco Braga

emos um 
distúrbio de 
ordem biop-
s i c o s o c i o -
energético 
o c o r r e n d o 
no presente 
século em 
virtude de 
nossos hábi-

tos nocivos na alimentação e em 
nossas relações interpessoais, 
no uso abusivo da tecnologia, na 
fragmentação do ser humano 
desde a sua gestação e em sua 
infância. Esta dor existencial vem 
de situações de rejeições e agres-
sões sofridas no ventre materno, 
parto e primeira infância, chegan-
do à sua adolescência. 

A fragilidade de sua formação 
psíquica nas multirrelações o faz 
sofrer em seus sentimentos, com 
uma chama dolorida que nunca 
se apaga de dia e de noite quei-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEspecialista

T
mando sem parar. E sua agonia 
existencial o coloca dentro de um 
labirinto, onde a alternativa muitas 
vezes é o suicídio para eliminar seu 
sofrimento. A questão é séria e nos 
foi dado um alerta em 2012 pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), sobre a Pandemia Psicos-
somática, com ênfase na depres-
são como sendo o mal do século e 
que a mesma vai matar mais que 
a AIDS e o câncer juntos. Cerca de 
60% da população sofre de  de-
pressão, 30% síndrome de pânico 
e 10% tentarão o suicídio. Estamos 
falando que no ano de 2018 cerca 
de 800 mil pessoas se suicidaram 
em todo mundo. Temos milhares 
de jovens se auto mutilando em 
vários níveis da sociedade.

 "A situação é grave e medidas 
devem ser tomadas para evitar os 
surtos psicóticos como o ocorri-
do no Rio de Janeiro no episódio 
da Ponte Rio Niterói em Agosto. 
É importante rever o uso da tec-
nologia, pois 51 minutos de nave-

gação já causa dano ao cérebro 
com mortandade neuronal por 
conta do superaquecimento dos 
axônios que realizam o tráfego da 
informação entre os neurônios. A 
ameaça se torna real à segurança 
individual e coletiva diante de 
um 'start' de um suicida, pois ele 
colocará dezenas ou centenas de 
pessoas em risco. Temos que rea-
gir agora e a postergação custará 

a perda de vidas humanas ao lon-
go deste século" - afirma o psicó-
logo Dr. Alex Alves.

Prevenir o suicídio é entender 
e compreender a natureza do con-
flito que estamos enfrentando em 
nossa sociedade para combater-
mos com informação seu avanço.

Temos nas estatísticas oficiais 1 
suicídio ocorrendo no Brasil a cada 
46 minutos com maior incidência 

entre jovens de 15 e 29 anos, cerca 
de 40%. A cada suicídio efetivado, 
temos 20 pessoas que tentaram e 
não obtiveram o seu óbito e mui-
tos ficaram sequelados juntamen-
te com suas famílias.

No mundo, temos 1 suicídio a 
cada 40 segundos. Há registros 
de 16 milhões já em estado de 
depressão no Brasil e, no mun-
do, 300 milhões.

 Um estudo recém-publicado 
indicou que adolescentes entre 
12 e 15 anos que sofrem bullying 
na escola apresentam risco até 
três vezes maior de tentar o sui-
cídio. Agora, uma nova pesquisa 
fortalece a relação entre a prática 
violenta no ambiente escolar e o 
pensamento suicida.

O levantamento, realizado 
no Reino Unido, indica que na 
faixa etária de 11 a 16 anos, pelo 
menos 17% dos adolescentes 
vítimas de bullying consideram 
tirar a própria vida para fugir da 
perseguição. Além disso, 78% 
afirmaram que o problema cau-
sa ansiedade e pode fazê-los per-
der noites de sono (56%). Os no-
vos dados ainda mostram que 
57% das crianças já sofreram 
bullying em algum momento da 
vida escolar e 74% testemunha-
ram alguém sendo intimidado. 

O problema do bullying é 
muito grave, pois afeta diversos 
aspectos da vida do adolescen-
te, incluindo saúde mental, de-
sempenho acadêmico e frequ-

Bullying: 1 em cada 5 crianças pensa em 
suicídio depois da agressão

Psicólogo alerta sobre o 
mal do século que pode
levar ao suicídio

ência escolar. A pesquisa indica 
que 35% das vítimas de bullying 
passaram a faltar às aulas e 20% 
precisaram mudar de escola.

Algumas crianças abandona-
ram o colégio de vez e passaram 
a ser educadas em casa. No Brasil, 
no entanto, essa prática não é per-
mitida e os alunos precisam estar 
regularmente matriculados em 
uma escola pública ou particular. 
De acordo com o levantamento, 
23% dos adolescentes acreditam 
que a escola não está conseguin-
do controlar o problema.

“A alta prevalência de vitimiza-
ção por bullying e o risco aumen-
tado para tentativas de suicídio 
entre as vítimas da prática apon-
tam para a necessidade urgente 
de implementar intervenções efi-
cazes para lidar e prevenir os dois 
problemas”, comentou Ai Koya-
nagi, autor da pesquisa anterior.

Campanha contra o bullying
O levantamento, feito com 

1.003 crianças e adolescentes, foi 
conduzido pela Diana Award, ins-

 Em entrevista exclusiva ao Jornal Povo, especialista fala sobre a preocupação da depressão, que em grau elevado, tem levado pessoas ao suicídio

Ainda é preciso criar campanhas contra o bullying e regras contra a prática
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tituição de caridade anti-bullying 
criada em homenagem à prince-
sa Diana. Por causa dos resulta-
dos, a instituição lançou a cam-
panha #Back2School (De volta 
para a escola, em tradução livre) 
com várias celebridades e políti-
cos britânicos.

Alguns depoimentos mos-
tram como o bullying não é 
um problema novo dentro das 
escolas. É o caso de Chris El-
more, membro do parlamento 
britânico. “Quando eu tinha 13 
ou 14 anos, pensei muito em 
cometer suicídio. Achei que 
seria uma solução mais fácil do 
que ter que continuar sofrendo 
bullying”, disse ele em vídeo 
para a campanha. Hoje, Elmore 
tem 35 anos.

Outra celebridade que falou 
sobre o bullying foi o cantor bri-
tânico Peter André. “Quando eu 
me mudei para a Austrália fui 
tratado como ‘pária’. Lembro que 
me amarraram a uma cerca e se 
revezaram para jogar pedras em 
mim, tentando ver quem ia acer-

 Foto: Francisco Braga/ Divulgação

  Foto: Divulgação

tar na minha cabeça. Eles riam e 
me xingavam. Fiquei realmente 
assustado. O assédio moral é uma 
coisa horrível”, contou André, 
hoje com 46 anos. 

O fim do bullying
De acordo com especialistas, 

para evitar que o bullying acon-
teça no ambiente escolar, toda a 
comunidade precisa participar, 
começando dentro de casa, com 
pais mais atentos ao dia a dia e 
ao comportamento do filho em 
relação à escola. Essa atenção 
deve valer tanto para a vítima 
quanto para o agressor.

No caso do primeiro, os pais 
devem contatar a escola e desco-
brir a melhor maneira de resolver 
o problema. No segundo, os fi-
lhos devem ser orientados sobre 
o comportamento inadequado 
para que ele não se repita.

A escola também deve fazer 
a sua parte e criar um ambiente 
saudável em que as questões pro-
blemáticas possam ser resolvidas 
com diálogo. Ainda é preciso criar 
campanhas contra o bullying e 
regras contra a prática. Amigos e 
colegas de classe devem ajudar a 
vítima acolhendo e denunciando 
o agressor para pais e professores.



Cultura

  cantor San-
dami mos-
tra todo seu 
talento no 
palco do 
Imperator – 
Centro Cul-
tural João 

Nogueira, amanhã, às 21h, com 
o show “De Tudo Pra Todos”, 
que vai contagiar a plateia com 
um repertório eclético que vai 
do rock ao samba, do pop ao 
baião. Canções que marcaram 
sua história em 9 anos frente ao 
grupo Sambô e muitas novida-
des como as músicas autorais e 
releituras surpreendentes.

“Em julho deste ano tive o 
prazer de participar do show 
do Elymar Santos neste tea-

tro maravilhoso. Me senti em 
casa e com um público muito 
caloroso. Foi então que surgiu 
o convite para esta apresenta-
ção com minha banda, e claro 
que aceitei e convidei o Elymar 
para dirigir o meu show e divi-
dir comigo um pouco do seu 
talento e grandiosidade artísti-
ca”, conta Sandami.

No repertório canções como, 
“Não Deixe o Samba Morrer”, 
“Retalhos de Cetim”, “Sunday 
Bloody Sunday”, pout porri de 
baião, músicas autorais como 
“Amor e Mais Nada”, “Eu Tô 
Vendo Tudo” e parcerias com 
Elymar Santos, um dos maiores 
intérpretes da música brasilei-
ra. O "malabares" com o pandei-
ro, característica marcante do 

Sandami se apresenta no 
Imperator com participação 
de Elymar Santos

996266164
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Canções que marcaram sua história em 9 anos frente ao grupo Sambô e muitas novidades

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

artista, também não pode faltar 
em suas apresentações.

Serviço:
Show de Sandami

Data: 05 de setembro (quinta-feira)
Horário: 21h
Local: IMPERATOR - Centro Cultu-
ral João Nogueira
Endereço:  R. Dias da Cruz, 170 - 

Méier
Duração: 90 minutos
Horário de Abertura do Teatro: 20h
Ingressos e Setorização:  R$ 50,00 
(inteiro) e R$ 25,00 (meia entrada)

 Foto/divulgação: Analu Tortella

 A youtuber e apresentadora, 
Monique Elias, esteve presente 
na 19ª edição da Bienal, para o 
lançamento do primeiro livro 
intitulado " Eu já existia". A in-
fluenciadora  encontrou os fãs, 
familiares e amigos nesse final 
de semana, no Rio de Janeiro.

Monique estava radiante 
e fez questão  de escrever pa-
lavras de incentivo e carinho 
nas dedicatórias para todos 
que aguardavam na fila. Os se-
guidores da influenciadora já a 
aguardavam antes mesmo da 
chegada de Monique ao stand 
da editora Astral. A expectativa 
era grande, pois a escritora pre-
senteou, um dia antes, dez fãs 
com entradas para a Bienal.

Ao final da sessão de autó-
grafos e fotos que durou qua-
se uma hora, Monique Elias 
reuniu novamente os fãs para 
um bate papo sobre o livro e 
tirou dúvidas dos leitores. E 
já adiantou que pretende lan-
çar mais livros.

Monique Elias lança livro com sessão 
de autógrafos na Bienal

 Independência e Samba no Renascença Clube
 O dia 7 de setembro vai ser co-

memorado no Renascença Clu-
be com a inauguração do projeto 
“Morada do Samba” que pretende 
divulgar o que já se fez de melhor 
no gênero, ou seja, aquelas compo-
sições que não saem de moda e que 
todo mundo canta.

O projeto, que é itinerante, pode 
ser entendido como uma grande 
roda de samba na qual o sambista 
e compositor Bruno Sotto convida 
outros bambas. No Renascença, os 
convidados especiais são Marqui-
nhos de Oswaldo Cruz e Jorgynho 

Chinna que se apresentam a partir 
das 16 horas.

 Serviço:
Dia: 7 de setembro (sábado)
Hora: 16h
Local: Renascença Clube - Rua 

Barão de São Francisco, 54 – Anda-
raí

Ingresso: R$ 15 (os ingressos 
podem ser adquiridos, com ante-
cedência, através do telefone (21) 
96427-0525

Mesa: R$ 20
Censura Livre

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

 A digital influencer escolheu o nome "Eu Já Existia" para sua primeira obra

O projeto, que é itinerante, pode ser entendido como uma grande roda de samba

Além da participação na feira 
literária, Monique já tem em sua 
agenda mais duas noites de au-
tógrafos: no dia 24 de setembro 

na Livraria da Travessa do Barra 
Shopping, Rio de Janeiro e no dia 
3 de outubro na Livraria Cultura do 
Conjunto Nacional em São Paulo.
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Kim inventa uma desculpa 
para esconder de Márcio seu 
envolvimento com Paixão. 
Cornélia alerta Marlene sobre 
a proximidade entre Evelina e 
Antero. Coruja e Paixão pres-
sionam Chico e ele não avisa a 
Rock que a luta é armada. Otá-
vio e Beatriz se encontram na 
luta de Rock e trocam provoca-
ções. Amadeu promete defen-

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

Silvana confessa a Pablo que 
se sente culpada pelo estado de 
Alberto. Alberto gosta da rea-
ção de Paloma. Evelyn não sabe 
como agir com Felipe. Silvana 
pede ajuda a Mario. Alberto 
pergunta a Paloma se ela tem 
interesse em assistir a um des-
file de moda. Marcos convence 
Nana de publicar um livro sobre 

 Bom Sucesso

O prefeito do Rio de Ja-
neiro,  Marcelo Crivella, 
triplicou a verba para o 
C arnaval 2020 da Inten-
dente Magalhães.  O refor-
ço foi feito durante uma 
reunião do prefeito com 
diretores da Liesb (Liga 
Independente das Escolas 
de Samba do Brasil) ,  nes-
ta segunda-feira,  no Palá-
cio da Cidade. Na ocasião, 
Crivella reforçou seu com-
promisso em ajudar os 
eventos populares.

No encontro, Crivella 
garantiu o repasse de R$ 
3 milhões,  reafirmando a 
importância de se estrutu-
rar cada vez mais o carna-
val de rua das escolas do 
acesso.

"Muito se fala que o 
prefeito é contra o carna-

Prefeito triplica verba para Carnaval 
da Liesb na Intendente Magalhães 

Jesse Junior. Gisele se assusta 
quando Diogo ameaça tirar a 
vida de quem descobrir sobre 
sua relação, e alerta William. Vi-
cente convida Gabriela, Patrick 
e Michelly para assistir a uma 
partida de basquete em sua 
casa. Alberto decide presentear 
Paloma com um vestido da loja 
de Eugênia. 

val.  Eu não sou contra o 
carnaval.  O que não pode 
acontecer é a prefeitura 
dar dinheiro público para 
evento que se cobra in-
gresso. Os desfiles da In-
tendente Magalhães,  or-
ganizados pela Liesb, são 
o verdadeiro carnaval do 
povo e esse carnaval terá 
sempre o nosso apoio", 
assegurou Crivella.

Acompanhado por seu 
vice-presidente, Hélio 
José, na reunião que con-
tou ainda com a presença 
do vereador Doutor Gilber-
to e do Bira da Manguei-
ra, o presidente da Liesb, 
Clayton Ferreira, destacou 
a importância do apoio do 
prefeito para que as agre-
miações possam construir 
um carnaval de qualidade.

"Desde a primeira de-
claração do prefeito a res-
peito do carnaval,  nunca 
duvidamos de que ele 
valorizaria as escolas da 
Intendente Magalhães.  Só 
temos a agradecer pelo 
apoio,  na certeza de que 
a Liesb fará em 2020 o 
melhor Carnaval do povo 
e para o povo",  declarou 
Clayton Ferreira.

Em 2020, o Carnaval da 
Liesb acontecerá em dois 
grupos, sendo o Grupo 
Especial da Intendente 
Magalhães com 26 agre-
miações que desfiles na 
segunda e na terça-feira 
de carnaval,  além do Gru-
po de Acesso da Intenden-
te,  que é composto por 11 
escolas que desfilam no 
domingo de carnaval.  

 Foto: Divulgação

der Maria da Paz contra Fabia-
na. Márcio desconfia da relação 
entre Kim e Paixão. Rock vence 
sua luta e Paixão confronta 
Chico. Rock e Paixão decidem 
combinar uma nova luta. Vivi e 
Chiclete se encontram por aca-
so. Agno conversa com Rock e 
Leandro observa. Chiclete beija 
Vivi. Téo convence Jô a investir 
seu dinheiro. 

No encontro, Crivella garantiu o repasse de R$ 3 milhões, reafirmando a importância de se estruturar cada vez mais o carnaval de rua das escolas do acesso



processo se-
letivo para 
vagas rema-
nescentes do 
Fundo de Fi-
nanciamen-
to Estudantil 
(Fies) refe-
rente ao se-

gundo semestre de 2019 co-
meça nesta quarta-feira. As 
inscrições são gratuitas e de-
vem ser realizadas pelo site 
do programa.

As vagas remanescentes são 
aquelas que não foram ocupa-
das durante os processos seleti-
vos regulares do Fies. Por exem-
plo: desistência dos candidatos 
pré-selecionados ou pela falta 
de documentação.

O edital com os prazos foi pu-
blicado na edição dessa segun-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
da-feira do Diário Oficial da União.

Como ocorre desde o segundo 
semestre de 2015, houve o estabe-
lecimento de cursos prioritários. 
Até sexta-feira (6), serão ofertadas 
somente as vagas remanescentes 
nas áreas de saúde, engenharia e 
ciência da computação, licencia-
tura, pedagogia normal e superior.

A partir de sábado (7), as ins-
crições são abertas para todas as 
áreas. Os prazos para participar 
do processo seletivo dependem 
da situação do estudante. Candi-
datos não matriculados em Insti-
tuição de Educação Superior têm 
até 11 de setembro para se inscre-
ver. Para os matriculados, o prazo 
é 29 de novembro.

Para a inscrição, o candida-
to tem que atender às seguin-
tes condições: ter participado 
do Enem, a partir da edição de 

2010, obtendo média igual ou 
superior a 450 pontos e nota 
na redação superior a zero; e 
possuir renda familiar mensal 
bruta per capita de até três sa-
lários mínimos.

A ocupação das vagas será 
ocorrerá de acordo com a ordem 

de conclusão das inscrições, que 
garantem ao candidato apenas 
a expectativa de direito à vaga 
remanescente para a qual se ins-
creveu. Após a conclusão da ins-
crição, o candidato tem dois dias 
úteis para validar as informações 
na instituição de ensino.

Não pode fazer a inscri-
ção o candidato que não te-
nha quitado financiamento 
anterior pelo Fies ou pelo 
Programa de Crédito Edu-
cativo ou aquele que atu-
almente possua financia-
mento do Fies.

Vagas para o Fies 
já estão abertas

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do programa

A Fundação de Apoio à Es-
cola Técnica (Faetec) abriu 
inscrições para 9.998 vagas 
em mais de 30 cursos gratui-
tos, com duração de dez se-
manas. As aulas acontecerão 
em 79 unidades do estado. 
Os interessados tem até o 
dia 19 de setembro para se 
cadastrar pelo site.

O objetivo é formar pro-
fissionais como salgadeiros; 
padeiros; confeiteiros; gar-
çons; auxiliares de cozinha; 
bartenders; manicures e 
pedicures; vendedores; téc-
nicos em informática; mon-
tadores e reparadores de 
computadores; e recepcio-
nistas em hotéis e hostels, 
entre outras profissões.

Para se inscrever, o candi-
dato deve ter de 14 e 18 anos, 
de acordo com a exigência de 
cada curso. A escolaridade ne-
cessária também depende da 
capacitação escolhida.

A seleção para o preenchi-
mento das vagas será feita 

Faetec tem quase 10 mil vagas em 30 cursos gratuitos 
com duração de 10 semanas

 Foto: Divulgação

As aulas acontecerão em 79 unidades do estado. Os interessados tem até o dia 19 de setembro para se cadastrar pelo site
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Os salários dos cerca de 
200 mil servidores e 
pensionistas da Prefei-
tura do Rio serão pagos 
nesta sexta-feira. A in-
formação foi confirmada 
pela assessoria do prefei-
to Marcelo Crivella.
Apesar da expectativa de 
antecipação por parte dos 
servidores, o pagamen-
to antes do 5º dia útil do 
mês não se concretizou. 
Essa é a primeira vez em 
2019 em que a prefeitura 
vai seguir a previsão do 
calendário oficial para 
quitar a folha.

       Prefeitura do Rio vai pagar 
salário de agosto dos 
servidores nesta 6ª feira

por meio de sorteio, realiza-
do no dia 20 de setembro, a 
partir das 10h. A lista dos se-
lecionados será publicada no 
site da Faetec.

Os sorteados deverão fa-
zer a matrícula entre 23 a 
26 de setembro. A previsão 

é que as aulas comecem no 
dia 7 de outubro.

As unidades de ensino fi-
cam em Angra dos Reis, Ar-
raial do Cabo, Barra do Piraí, 
Barra Mansa, Belford Roxo, 
Bom Jardim, Búzios, Campos, 
Duque de Caxias, Guapimi-

rim, Itaboraí, Itaocara, Itape-
runa, Laje do Muriaé, Levy 
Gasparian, Macaé, Mangara-
tiba, Mangueira, Mesquita, 
Miguel Pereira, Miracema, Ni-
lópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Paraíba do Sul, Pe-
trópolis e Rio de Janeiro.

 Foto: Divulgação
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lunos da Es-
cola Munici-
pal Cantor e 
C o m p o s it o r 
Gonzaguinha, 
localizada na 
comunidade 
da Maré, zona 

norte do Rio de Janeiro, fizeram 
ontem (3) uma visita guiada à 
Academia Brasileira de Letras 
(ABL) e foram recepcionadas pela 
escritora Nélida Piñon. 

Nélida, que criou a visita guia-
da durante sua gestão na presi-
dência da ABL em 1996/97, foi 
homenageada quando a biblio-
teca comunitária que funciona 
ligada à escola na Maré recebeu 
seu nome. Na reinauguração da 
biblioteca, em junho, a escritora 
prometeu que levaria 40 estu-
dantes da escola para conhecer 
a ABL. A promessa foi cumprida 
nesta terça.

Alunos e professores conhece-
ram as instalações da ABL guiados 
por atores profissionais vestidos à 
época da fundação da Academia, 
que contam fatos e curiosidades 
a respeito da vida e da obra dos 
acadêmicos. A sede da ABL é uma 
réplica do Palácio Petit Trianon 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

A e foi construída para abrigar a re-
presentação francesa na Exposição 
Comemorativa do Centenário da 
Independência do Brasil, em 1922. 
Um ano depois, o prédio foi doado 
pelo governo francês à ABL que o 
transformou em sua sede fixa.

Machado de Assis
Nélida Piñon celebrou a duração 

do passeio guiado, “que provou ser 
um projeto tão bonito, tão vitorioso, 
que até hoje é vigente”. Ela contra-
tou um ônibus para levar os estu-
dantes e professores à ABL e falou 
com as crianças da importância de 
Machado de Assis, que considera o 
símbolo da inclusão social no Brasil.

“Ele terá conhecido pessoas 
que o ouviram e encaminharam 
para a cultura, mas a genialidade 
dele teria se perdido se ele não 
tivesse esse espírito indômito, 
corajoso, de levar adiante o seu 
sonho. Ele tinha tudo contra: era 
negro mulato, era autodidata, 
epilético, gaguejava, e foi apro-
priando-se de todas as normas 
da cultura e da sociedade, até 
tornar-se o primeiro presidente 
da Academia Brasileira de Letras. 
E quando ele morreu, os padrões 
do seu enterro foram extraordi-

nários para os padrões brasilei-
ros”, disse a imortal.

Área conflagrada
A coordenadora da Escola Muni-

cipal Cantor e Compositor Gonza-
guinha, Andréa Xavier, disse que o 
colégio fica em uma área conflagra-
da e constitui “a porta dessas crian-
ças para um mundo diferente do 
que eles conhecem, que é um mun-
do de crime, de marginalidade”.

Andréa disse que a missão 
da escola é a educação. “A edu-
cação é a arma mais podero-
sa que a gente pode usar para 
mudar o mundo. É o caminho 
para mudar a realidade que te-
mos nesse momento em que o 
aumento da violência é muito 

grande”. Como a escola fica in-
serida na comunidade da Maré, 
a coordenadora disse que eles 
estão dispostos a fazer tudo 
que puder ser feito para tirar as 
crianças da violência e mostrar 
outras possibilidades de mun-
do através da cultura.

O diretor da Biblioteca Comu-
nitária Nélida Piñon, Geraldo de 
Oliveira, avaliou que a visita à 
ABL foi uma experiência ines-
quecível. A escola sempre traba-
lhou em parceria com a biblio-
teca na comunidade, onde não 
existem muitas opções de lazer e 
cultura para as crianças. “A única 
referência cultural que eles têm 
na comunidade é a biblioteca e 
essa visita que estamos fazendo 

aqui é histórica porque estamos 
vivenciando na prática o que te-
mos trabalhado com as crianças 
na comunidade, mostrando que 
há novas frentes de cultura, de 
entretenimento, para eles [alu-
nos] saírem daquela mesmice”.

Agendamento
As visitas guiadas são uma 

atividade prioritária da ABL. Elas 
ocorrem de segunda a quarta, das 
14h às 15 h, exceto feriados. O agen-
damento é obrigatório e os grupos 
não podem ultrapassar 50 pesso-
as. A idade mínima é de 12 anos e 
a entrada é franca. O agendamen-
to deve ser feito pelo telefone (21) 
3974-2526 ou pelo e-mail visita.
guiada@academia.org.br. 

Alunos da Maré fazem visita guiada 
à  Academia Brasileira de Letras

Alunos da Escola Municipal Cantor e Compositor Gonzaguinha fizeram ontem uma visita guiada à Academia Brasileira de Letras

 
A população de Nova Iguaçu cer-
tamente está muito triste com 
essa noticia. Além de não trazer 
um sequer botequim para se ins-
talar na cidade, o prefeito Rogerio 
Martins Lisboa deixou a Niely do 
Brasil ir embora para São Paulo. 
A empresa declarou a um jornal 
carioca que faltou “crescimento 
sustentável” e “otimização in-
dustrial”. Ou seja, em tempos de 
tempestade financeira pela qual 
atravessa o Brasil, a indústria de 
cosméticos não teria recebido, 
por parte da prefeitura, incenti-
vos fiscais ou de outras nature-
zas, para permanecer na cidade.  
É como se, no comando da ci-
dade, tivesse alguém se diver-
tindo ou brincando de governar.   
Com mais de 520 km², no ter-
ritório de Nova Iguaçu cabem 
países como o do Vaticano, Mô-
naco, Nauru, Tuvalu, San Ma-
rino, Liechtenstein e Uruguai 
juntos. E ainda sobra espaço.  
Porém, nesse chão de gentílico 

Por que a Niely deixou Nova Iguaçu
Foto: Divulgação

O prefeito Rogerio Martins Lisboa deixou a Niely do Brasil ir embora para São Paulo

iguaçuano tem um governo que 
não se dá conta do tamanho e da im-
portância da cidade  em que gover-
na, apesar dos seus mais de 796 mil 
habitantes. E que, deste universo, 
tem pouco mais de 100 mil pessoas 
empregadas (13.6% da população).  
Esse percentual de empregados, 
que ainda é muito pouco, para triste-
za de tantas famílias, será reduzido 
em mais de mil trabalhadores que a 
Niely poderá deixar para trás. Aliás, 
dentre os novos desempregados 
estarão alguns dos 300 mil evangé-
licos, dos 200 mil católicos ou dos 
30 mil espíritas, além dos de outras 
religiões, que habitam na cidade. 
Uma localidade que registra 
14.96% de óbitos a cada mil nas-
cidos e que tem apenas 57.9% de 
arborização, não deveria dispensar 
recursos, como os impostos da 
Niely ou de qualquer das 367 em-
presas de maior porte instaladas  
na cidade. Esses recursos contri-
buiriam para melhorar a qualida-
de de vida e saúde da população. 
Lembro-me de quando ainda mo-
rava na região e circulava entre 

 Foto: Divulgação

Mesquita e Nova Iguaçu. Desco-
bri, recentemente, que Mesquita, 
em menos de três, cresceu muito 
em serviços públicos e tecnologia.  
E Nova Iguaçu, entre os anos de 1996 
a 2015, ganhou a Estação Aduaneira 
do Interior (EADI), supermercado 
Carrefour, dois shoppings, os ataca-
dões Makro e Assaí, a Bio Brilho, ho-
téis, apart hotéis, flats, restaurantes 
sofisticados e lojas de departamento. 
Agora parece que o avanço de Nova 
Iguaçu, que representa o 9º polo 

de consumo do país (ou represen-
tava), deu lugar ao retrocesso e am-
pliou a política do "jeitinho" e do 
loteamento político dos serviços 
públicos, tergiversando a gestão 
inteligente, para a qual o mun-
do caminha e o Brasil aprimora. 
O governo Rogério Martins Lisboa, a 
quem muita gente de Nova Iguaçu, 
apesar de decepcionada, atribui uma 
boa criação, lamentavelmente, cami-
nha para o obscuro e precisa encon-
trar a direção do desenvolvimento. 

A Niely segue o pensamento eco-
nômico dos grandes centros de co-
mércio mundiais. Tanto que anun-
ciou o contrato de uma consultoria 
para tentar recolocar os demitidos 
no mercado de trabalho. Pois a 
empresa já anunciou que até o fi-
nal do terceiro trimestre deste ano 
estará com seu parque industrial 
totalmente instalado em São Paulo. 
Ao contrário do que deve pensar o 
prefeito de Nova Iguaçu, gestão não 
é brincadeira, não é diversão.

Por Jaquez Kepalz

ARTIGO



B otafogo 
e a Pre-
feitura do 
Rio for-
m a l i z a -
ram nesta 
terça-fei-
ra a pror-
r o g a ç ã o 

do contrato de concessão 
do estádio Nilton Santos.O 
acerto entre as partes estica 
a gestão alvinegra para abril 
de 2031. Inicialmente, o con-
trato iria até 2027.

O aditivo foi assinado em 
cerimônia no Palácio da Ci-
dade, sede do governo mu-
nicipal, com presença do 
prefeito Marcelo Crivella e 
do presidente do Botafogo, 
Nelson Mufarrej.

- O Botafogo tem cui-
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O
dado do nosso estádio de 
maneira impecável - senten-
ciou Crivella.

A negociação alvinegra jun-
to ao poder público teve como 
argumento o período em que 
o clube ficou sem o estádio, 
tanto por causa dos proble-
mas estruturais na cobertura 
ou por causa das intervenções 
necessárias visando aos Jogos 
Olímpicos Rio-2016.

- Esse aditivo representa 
um acerto de contas com o 
Botafogo. É um pleito. O Bo-
tafogo ficou sem uso durante 
quase quatro anos por cau-
sa das obras. Desde o fim de 
2016 isso vem sendo pleitea-
do. Esse processo estava para 
lá e para cá. O prefeito disse 
que estava na hora de resolver 
isso - disse o subsecretário de 

Patrimônio Imobiliário, Mar-
cus Vinícius Belarmino.

O contrato se mantém 
nos mesmos moldes esta-
belecidos no acordo inicial, 
firmado em 2007.

- É uma honra para o Bo-

tafogo. Sempre temos a pre-
sença do prefeito. Quando 
ele não vai, ficamos nervosos. 
Ele chega e o Botafogo ganha. 
Estamos honrados por essa 
prorrogação da concessão - 
disse Mufarrej.

O curioso é que justamente 
nesta terça-feira o abasteci-
mento de água do Nilton San-
tos amanheceu cortado. Se-
gundo a assesoria alvinegra, 
no entanto, a programação de 
treinos não foi alterada.

As chamadas "fake news" 
estão por toda a parte. Du-
rante o programa "Bem, 
Amigos!", do SporTV, o nar-
rador e apresentador do 
grupo Globo, Galvão Bue-
no, revelou que recebeu 
ameaças de morte,  após a 
div ulgação de um falso ví-
deo em que ele apareceria 
narrando o gol do Grêmio 
contra o Palmeiras,  pelas 
quartas de f inal da Liber-
tadores,  e comemorando 
com um dos comentaris-
tas ao seu lado.

"Eu sei o que passei nes-
ses últimos dias, até com 
ameaça de morte nas re-
des sociais. E o pior que 
foi alguém de dentro da 
casa que fez uma filma-
gem de uma transmissão, 
em que eu narrava um gol 
do Grêmio. Arnaldo Ce-
zar Coelho estava do meu 
lado. Ele parou em dezem-

Galvão Bueno revela que recebeu 
ameaça de morte por conta 
de vídeo falso

Botafogo assina a prorrogação 
de concessão do Estádio 
Nilton Santos até 2031

bro do ano passado. E quem 
eu cumprimento na hora 
do gol é o Arthur, campeão 
com o Grêmio da Libertado-
res, que estava machucado 
e não pôde ir para o Mun-
dial de Clubes, e comentou 
o jogo conosco", disse.

O narrador revelou que 
o vídeo foi espalhado fora 
de seu contexto original. 
Na verdade, a narração era 
da vitória do Grêmio sobre 
o Pachuca, na semifinal do 
Mundial de Clubes de 2017. 
Na ocasião, Arthur, ex-vo-
lante do clube gaúcho, e 
hoje no Barcelona, estava 
lesionado, e comentou o 
jogo ao lado do narrador.

"O jogo é de dezembro de 
2017, semifinal do Mundial 
de Clubes. O Grêmio era o 
Brasil no Mundial. Foi co-
locado nas redes sociais e 
viralizou como se fosse a 
narração do gol do Grêmio 

O aditivo foi assinado sede do governo municipal, com presença do prefeito Marcelo Crivella e do presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej

O narrador revelou que o vídeo foi espalhado fora de seu contexto original

contra o Palmeiras nas quar-
tas de final da Libertadores. 
Jogo que a Globo nem trans-

mitiu. Eu assisti de Porto 
Alegre. O que eu fui xingado 
é coisa de louco. Até aí tudo 

bem, mas ameaça de morte? 
Mais respeito, mais calma!", 
contou Galvão.

  Foto: Divulgação
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