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No dia 18 de março deste ano, o Complexo Maracanã 
Entretenimento S/A teve cancelado pelo Governo do Estado a 
concessão do Estádio Mário Filho. Mas no início deste mês, o 
grupo entrou com ação contra o Vasco cobrando mais de R$ 1 
milhão do clube. A concessionária entende que o Cruz-Maltino 
deve valores relativos a cinco jogos: quatro pelo Campeonato 
Carioca e um pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. O valor 
total requerido é de R$ 1.040.655,26. Pág 11
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TCE diz que não
 há decisões 
que impeçam 
obras na 
Estação Gávea 
da Linha 4

 Geral  Foto: Divulgação
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Carlos Bolsonaro 
pede licença sem 
remuneração da 
Câmara do Rio

O ofício foi enviado ao presiden-
te da Casa, Jorge Felippe (MDB), 
no último dia 6. A publicação só 
ocorreu no Diário Oficial da Casa 
nesta terça-feira.

Foto: Caio Cesar/CMRJ
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Carlos Bolsonaro pede 
licença sem remuneração 
da Câmara do Rio

Relator no Senado critica falta 
de consenso sobre texto único 
da reforma tributária

Ofício

v e r e a d o r 
Carlos Bol-
s o n a r o 
(PSC), fi-
lho de Jair 
B o l s o n a r o 
(PSL), pediu 
licença não 
remunera-
da da Câma-

ra dos Vereadores do Rio.
O ofício foi enviado ao pre-

sidente da Casa, Jorge Felippe 
(MDB), no último dia 6. A pu-
blicação só ocorreu no Diário 
Oficial da Casa nesta terça-feira.

A licença foi pedida para 
"tratar de assuntos particula-

res", como determina o regi-
mento interno da Câmara. O 
tempo mínimo afastado é de 
30 dias; o máximo, de 120.

Um dia antes, em uma rede 
social, Carlos Bolsonaro escre-
veu que "por vias democrá-
ticas a transformação que o 
Brasil quer não acontecerá na 
velocidade que almejamos".

Jair Bolsonaro ainda se re-
cupera de uma cirurgia para 
a correção de uma hérnia. O 
porta-voz da República in-
formou, nesta manhã, que 
ainda não há previsão de 
alta, embora ele apresente 
boa evolução clínica.

 O senador Roberto Rocha (PS-
DB-MA), relator no Senado da re-
forma tributária, criticou a falta de 
consenso entre o Congresso e o 
governo Jair Bolsonaro em torno de 
um único texto para o tema.

A Câmara também analisa nes-
te momento um projeto que trata 
de reforma tributária. Além disso, 
a equipe econômica do governo 
Bolsonaro já informou que trabalha 
em uma proposta sobre o mesmo 
tema, que deve ser encaminhada 
em breve ao Congresso.

 "Temos várias medidas trami-
tando, no Senado, na Câmara e a 
proposta do governo. Eu acho que 
quem tem três, não tem nenhuma 
no final", disse Rocha a jornalistas.

Rocha defendeu que a reforma 
seja feita a partir do projeto que 
tramita no Senado. Segundo ele, 

o Senado reúne melhores con-
dições políticas de capitanear as 
mudanças e balancear os conflitos 
federativos e regionais que surgi-
rão com a proposta.

O senador afirmou que o seu 
relatório está em condições de ser 
apresentado ainda esta semana.

"A rigor, nós estamos prontos 
para apresentar o relatório essa se-
mana", disse.

As propostas
O texto que tramita na Câma-

ra dos Deputados abrange cinco 
tributos, que seriam transforma-
dos em um único, que incidiria 
sobre o consumo e seria cobrado 
no destino. A proposta tem como 
referência estudo elaborado pelo 
economista Bernard Appy.

A PEC já passou na Comissão de 

O
Vereador enviou ofício à presidência da Casa no último dia 6

NEGOCIAÇÃO
  Mourão: governo deve 
negociar com o Congresso 
com clareza e paciência

O presidente em exercí-
cio, Hamilton Mourão, disse 
ontem(10) que o governo 
deve negociar com o Con-
gresso, “com clareza, deter-
minação e muita paciência”, 
a aprovação de medidas de 
interesse. “Temos que nego-
ciar com a rapaziada do ou-
tro lado ali da Praça [dos Três 
Poderes, o Congresso Nacio-
nal], com clareza, determi-
nação e muita paciência”, 
disse ao deixar o gabinete da 
vice-presidência, no Palácio 
do Planalto, em Brasília.

Para ele, as mudanças 
que o governo quer para o 
país, podem ser feitas no 
sistema democrático. “Se 
não a gente não tinha sido 
eleito”, argumentou. “A de-
mocracia é fundamental, 
são pilares da civilização 
ocidental. Vou repetir: pac-
to de gerações, democracia, 
capitalismo e sociedade 
civil forte, sem isso a civili-
zação ocidental não existe”.

Mourão esteve reunido 
na manhã desta terça-feira 
com os ministros da Justiça 
e Segurança Pública, Sergio 
Moro, e da Secretaria de Go-
verno, Luiz Eduardo Ramos. 
A pauta do encontro foi a Me-
dida Provisória (MP) 885, de 
2019, que facilita a venda de 
bens apreendidos em ações 
de combate ao tráfico de dro-
ga e reverte os recursos para o 
Fundo Nacional Antidrogas.

A MP está em tramitação 
no Congresso e, segundo 
Ramos, deve entrar na pauta 
de votação da Câmara dos 
Deputados ainda esta sema-
na. “Foi uma reunião muito 
produtiva. A preocupação do 
ministro Sergio Moro é que 
se consiga aprovar esse pro-
jeto”, disse Ramos.

Além do Senado, Câmara também analisa projeto sobre o mesmo tema 

 Foto: Reprodução/TV Globo

Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e 
agora é analisada por uma comissão 
especial. O relator é o deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), líder do gover-
no no Congresso Nacional.

Já no Senado Federal, uma comis-
são especial discute a PEC 110/2019 
que reproduz um texto já aprovado 
em uma comissão da Câmara no ano 
passado, mas que não chegou a ser 
apreciado no plenário.

Pela proposta, do ex-deputa-
do Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
seriam extintos nove tributos e 

substituídos por um imposto so-
bre bens e serviços. Roberto Rocha 
é o relator da reforma tributária na 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado.

A proposta do governo ainda não 
foi apresentada mas também deve 
prever a redução no número de im-
postos e tributos sobre o consumo. 
Além disso, a proposta pode incluir 
a criação de um imposto sobre tran-
sações financeiras nos moldes da ex-
tinta Contribuição Provisória Sobre 
Movimentação Financeira (CPMF).
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Justiça Flu-
m i n e n s e 
derrubou 
nesta se-
g u n d a -
-feira (9) 
parte dos 
b e n e f í -
cios, como 
gratuida-

des, a pessoas com idade entre 
60 e 64 anos no RJ.

Um julgamento do Órgão 
Especial do Tribunal de Justi-
ça (TJRJ) considerou incons-
titucionais 18 artigos da Lei 
7.916, de 16 de março de 2018. 
O texto estendia os direitos de 
quem tinha 65 anos ou mais a 
todos os sexagenários.

Entre os benefícios cortados 
para essa faixa específica está a 
gratuidade em jogos no Mara-
canã. Mas o estado não questio-
nou a meia-entrada para espetá-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSJustiça Fluminense

A
culos em equipamentos da rede, 
como o Theatro Municipal.

O governo do RJ alegou que a 
legislação do idoso é regulamenta-
da por decreto federal e que, além 
disso, cabe ao Executivo - e não ao 
Legislativo - propor lei de organiza-
ção pública.

O projeto de lei foi proposto pelo 
deputado estadual Luiz Martins.

Vale destacar que todos os be-
nefícios continuam válidos para 
quem tem 65 anos ou mais.

Veja abaixo, ponto a ponto, o 
que muda para a faixa entre 60 e 
64 anos e 11 meses.

Benefícios cortados
Gratuidade em estádios, ginásios 
esportivos e parques aquáticos do 
estado, em todas as competições;
Gratuidade em museus e casas de 
cultura de propriedade do estado;
Gratuidade das taxas para renovar 
a carteira de motorista;

Gratuidade em micro-ônibus in-
termunicipais;
Atendimento prioritário e dis-
pensa de fila nos órgãos públi-
cos do RJ;
Prazo de 30 dias para despacho de 
qualquer processo em qualquer 
órgão público do RJ;
Atendimento prioritário em car-
tórios;
Prioridade na tramitação de pro-
cessos na Justiça;

Passe-origens: viagem de ida e 
volta, juntamente com um acom-
panhante, a qualquer cidade do 
Brasil, que seja a de origem do 
idoso;
Gratuidade em banheiros públi-
cos pagos.
Benefícios mantidos
Meia-entrada nos cinemas, na pri-
meira sessão do dia;
Atendimento prioritário nos hos-
pitais e postos de saúde;

Atendimento prioritário nas agên-
cias bancárias;
Atendimento prioritário nas loté-
ricas;
Embarque prioritário no embar-
que nos transportes;
Parada fora do ponto, quando 
possível;
Atendimento prioritário nos cai-
xas de supermercados;
Atendimento prioritário em ope-
radoras de planos de saúde.

Terceira idade no RJ aos 65 
anos: veja o que muda, ponto 
a ponto, nos benefícios

Lei parcialmente derrubada garantia gratuidade em jogos no Maracanã a quem tinha 60 anos 

 Foto: Fernando Maia/ Riotur

O Estado do RJ ganhou nes-
ta terça-feira (3) um banco de 
perucas para pacientes com 
câncer. O objetivo é atender 
gratuitamente 60 mulheres 
em tratamento por mês.

O banco é uma parceria en-
tre o Instituto COI e a ONG Ca-
belegria e funciona na Barra da 
Tijuca. As pacientes ganharão 
ainda lenços do Banco Flávia 
Flores e turbantes do Instituto 
Guiando Estrelas.

Como pedir uma peruca
Entre em contato com o 

banco de perucas pelo What-
sapp (+5521993445457) ou 
pelo e-mail bancodeperucas@
instituto.org, enviando:

Nome completo;
Fotos do CPF e do RG;
Frente e verso do laudo médi-
co;
Comprovante de quimiotera-
pia.
Uma mensagem será enviada 
para agendar a visita.
Como doar mechas de cabelo
O banco depende de doadores 

RJ inaugura primeiro banco de perucas para pacientes com câncer Lava Jato do RJ pede que valor devolvido por 
delatores seja dividido entre estado e União

para funcionar. Veja como 
ajudar:
O cabelo precisa ter no míni-
mo 20 cm de comprimento. 
São aceitas mechas até com 
química.
Antes de cortar, lave e dei-
xe seu cabelo secar natural-
mente.
Faça um rabo de cavalo e 
amarre com elástico de lá-
tex.
Corte o cabelo acima do elás-
tico.
Coloque a mecha dentro de 
um saco plástico com fecho 

 Os procuradores do Minis-
tério Público Federal do Rio 
responsáveis pela Lava Jato 
Fluminense opinaram pela di-
visão meio a meio dos valores 
devolvidos por 72 colaborado-
res da Justiça.

A lista inclui somente aqueles 
que tiveram participação nos cri-
mes praticados pela organização 
criminosa do ex-governador Sér-
gio Cabral (MDB).

"A solução mais adequada é a 
divisão meio a meio entre Estado 
do Rio de Janeiro e União Federal 
dos valores que foram/serão pagos 
pelos (...) colaboradores", escre-
vem os procuradores da Lava Jato.

Outros valores que já estão cus-
todiados na 7ª Vara Federal, como 
o de veículos e mansões leiloados, 
só poderão ser utilizados quando 
se esgotarem os recursos dos réus. 
Ou seja, quando o processo estiver 
"transitado em julgado".

Entretanto, no caso de colabora-
ções premiadas, os valores são de-
positados e resta saber quem será 
o beneficiado pela devolução.

O parecer do MPF também vai 

, Perucas, laços e turbantes serão doados a pacientes de quimioterapia

para facilitar o manuseio.
Coloque uma etiqueta no saco 
plástico com nome completo, 
CPF, e-mail e CEP.
PONTOS DE COLETA
Americas Medical City: Ave-
nida Jorge Curi 550, Barra da 
Tijuca;
MD.X Barra Medical Center: 
Avenida das Américas 6.205, 
loja E, Barra da Tijuca;
Torre do Rio Sul: Rua Lauro 
Muller 116, sala 706, Botafogo
Instituto COI: Rua da Passa-
gem 29 (em frente ao posto de 
gasolina), Botafogo

passar pela União, que deve opi-
nar se concorda com a divisão 
proposta. A Advocacia Geral da 
União (AGU) e o estado do Rio 
também poderão opinar. A deci-
são cabe à Justiça.

Estação Gávea
A Frente Parlamentar em de-

fesa da construção da Linha 4 
do metrô na Gávea disse, nesta 
segunda-feira, que vai pedir ao 
Ministério Público Federal (MPF) 
recursos da operação Lava Jato 
para retomar as obras. A estima-
tiva é que a conclusão custe R$ 
300 milhões.

Na semana passada, o gover-
nador Wilson Witzel (PSC) já ha-
via declarado que esta era uma 
possibilidade e que vinha pedin-
do os recursos desde janeiro. Ele 
estimou o restante da obra em 
até R$ 1 bilhão.

Em nota, a força-tarefa da Lava 
Jato afirmou que o pedido só foi 
feito há duas semanas e que Wit-
zel tenta imputar ao MPF a res-
ponsabilidade da conclusão da 
estação Gávea.

 Foto: Reprodução/TV Globo



s e m a n a 
c ome çou 
de um 
jeito dife-
rente para 
cerca de 
25 alunos 
da Escola 
M u n i c i -
pal Heitor 

Dantas, de Nova Iguaçu. Nesta 
segunda-feira, estudantes do 
5º ano deixaram a sala de aula 
para ter um aprendizado dife-
rente, ao ar livre. Através do 
projeto ‘Aprendendo e Preser-
vando’, promovido por uma 
parceria entre as secretarias 
municipais de Educação (SE-
MED) e de Meio Ambiente, 
Agricultura, Desenvolvimen-
to Econômico e Turismo (SE-
MADETUR), eles tiveram, na 
prática, ensinamentos sobre 
preservação ambiental du-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
rante visita ao Parque Natural 
Municipal de Nova Iguaçu, o 
Parque do Vulcão.

O passeio foi guiado por guar-
das ambientais municipais e du-
rou cerca de três horas e meia. 
Os estudantes caminharam pe-
las trilhas, conheceram a fauna 
e flora locais e puderam contem-
plar cachoeiras e poços naturais. 
Uma das mais entusiasmadas 
era Fernanda Vitória Duarte dos 
Santos. “Eu já tinha ouvido falar 
no parque, mas nunca tinha vin-
do aqui. É muito mais bonito do 
que nas fotos que eu vi”, disse a 
menina de 11 anos, que já planeja 
voltar à unidade de conservação. 
“Hoje não deu pra tomar banho 
de cachoeira, mas quero vir aqui 
com meus pais e meu irmão para 
a gente se divertir”.

O passeio não foi especial so-
mente para os alunos. Alessandra 
do Espírito Santo da Silva, profes-

sora do 5º ano da E. M. Heitor 
Dantas, também não conhecia 
o parque. “É minha primeira vez 
aqui e está sendo uma experi-
ência maravilhosa. As crianças 
gostaram muito do passeio e 
certamente vão estar mais ani-
madas em sala de aula, pois vão 
querer compartilhar com os ami-

gos tudo o que viram no parque”, 
disse a professora.

Esta é a quarta escola que 
participa do projeto ‘Apren-
dendo e Preservando’. Neste 
primeiro momento estão sendo 
levados ao passeio os alunos 
das unidades que fazem parte 
da chamada zona de amorte-

cimento do parque, ou seja, 
aquelas mais próximas ao local. 
“Neste primeiro momento o 
projeto vai atender a 17 escolas. 
Futuramente, a ideia é ampliar 
para toda a rede municipal”, 
revela Marcela Diniz, coordena-
dora de Educação Ambiental da 
SEMADETUR.  

Projeto leva crianças ao 
Parque Natural Municipal 
de Nova Iguaçu

Nesta segunda-feira, estudantes do 5º ano deixaram a sala de aula para ter um aprendizado diferente, ao ar livre

 Foto: Divulgação

O prefeito em exercício 
de Japeri,  Cezar Melo, e o 
secretário municipal de 
Saúde, Rafael de Freitas, 
participaram da solenidade 
de entrega de certif icados 
a 45 agentes do Ser viço de 
Atendimento Médico de 
Urgência (SAMU ), da Guar-
da Municipal e instrutores 
de Resgate em Ambiente 
de S elva que participaram 
no mês maio do curso de 
capacitação e aperfeiço-
amento em atendimento 
pré-hospitalar.

Promovido pela Secre-
taria Municipal de Saúde, 
o curso envolveu conduto-
res, socorristas, técnicos em 
enfermagem, enfermeiros 
e médicos. O treinamento, 
que teve 10 horas de carga 
horária, com aulas teóricas e 
prática em espaço aberto da 
Academia dos Idosos e em 
via pública, contou ainda 
com equipes de instrutores 
de Resgate em Ambiente de 
Selva e da MP Cursos.

Saúde entrega certificados do curso de capacitação 
em atendimento pré-hospitalar

Belford Roxo discute papel da psicologia 
no SUAS em encontro técnico

O grupo recebeu ins-
truções básicas de resga-
te em emergência e atu-
alização do protocolo do 
American Heart Associa-
tion nos critérios de aten-
dimento pré-hospitalar, 
manobras de reanimação 
e medidas básicas norma-
tivas de segurança para 
atendimento médico.

Para o prefeito Cezar 
Melo, o curso oferecido 
pela Secretaria de Saúde 
é mais um currículo que 
vai ajudar a impulsionar a 

A Secretaria de Assistência Social 
e Cidadania de Belford Roxo reali-
zou nesta segunda-feira (9) mais um 
encontro de técnicos do SUAS (Sis-
tema Único de Assistência Social). 
Dessa vez, o evento, que aconteceu 
no auditório 2 da Uniabeu, discutiu 
as contribuições da Psicologia dentro 
do SUAS. A superintendente de Pro-
teção Social Básica da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos, psicóloga, pro-
fessora e mestre em serviço social, 
Soraya Cavalcanti, palestrou sobre 
o assunto para mais de 60 coorde-
nadores, técnicos de referência dos 
SUAS e os novos servidores (admi-
nistradores, educadores sociais, cui-
dador e auxiliar de cuidador e analis-
tas jurídicos). Na semana passada, a 
secretaria realizou uma capacitação 
com os novos contratados para que 
iniciem suas atribuições no setor.

De acordo com o secretário de 
Assistência Social e Cidadania, Diogo 
Bastos, o encontro foi alusivo ao dia 
do Psicólogo (27 de agosto). “Deci-
dimos então discutir o papel e fun-
ção do profissional de psicologia no 
SUAS. A Soraya trouxe informações 

,      Cezar Melo e Rafael de Freitas, participaram da solenidade de entrega de certificados a 45 agentes do SAMU

carreira profissional de cada 
agente de saúde.

Já na avaliação de Rafa-
el de Freitas, os agentes do 
SAMU são verdadeiros guer-
reiros a serviço de mais de 
100 mil japerienses que po-
dem precisar eventualmen-
te de atendimento médico 
em qualquer momento de 
suas vidas.

“A palavra de hoje se 
resume em agradecimen-
to ao comprometimento e 
esforço de vocês”,  disse o 
secretário.

e conscientizou cada profissional 
que dentro do sistema tem uma 
função e o conjunto deles é a ga-
rantia dos direitos dos usuários. Foi 
um encontro proveitoso. Com esse 
desdobramento, iremos amadure-
cer na cabeça dos nossos profissio-
nais, que cada um tem sua função 
e importância no SUAS”, destacou 
Diogo que ainda informou que em 
2017, foram realizados encontros 
por categorias e depois um encon-
tro misto para que os profissionais 
pudessem entender sua profissão e 
a execução dela no SUAS.

A superintendente de Proteção 
Social Básica da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos, Soraya Caval-
canti, trouxe para o encontro con-
tribuições e desafios do psicólogo 
no Sistema Único de Assistência 
Social. “Ainda em comemoração 
ao mês da psicologia, debatemos 
a psicologia como ciência para o 
SUAS”, explicou. A psicóloga co-
meçou contando uma breve his-
tória da psicologia, desde o seu sur-
gimento no Brasil em 1830 e o seu 
lugar no SUAS em 2004.

 Foto: Divulgação
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oliciais da 
Delegacia 
de Homicí-
dios de Ni-
terói estive-
ram na casa 
da deputa-
da federal 
F l o rd e l i s 
dos Santos, 

em Pendotiba, Niterói, e na sede 
da igreja fundada pela parlamentar, 
no Mutondo, em São Gonçalo, na 
manhã desta terça-feira. Os agentes 
intimaram filhos e um neto de Flor-
delis para participarem da recons-
tituição da morte do pastor Ander-
son do Carmo, que será realizada 
no dia 21 de setembro, na própria 
residência da família, onde ocorreu 
o crime. Flordelis, no entanto, está 
em Brasília e não foi comunicada 
sobre a reprodução do crime.

Serão intimados para a re-
constituição os filhos e netos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNiterói

P
da deputada que estavam na 
casa da família no momento do 
assassinato. Também partici-
parão da reprodução simulada 
os dois filhos de Flordelis - Flá-
vio dos Santos Rodrigues e Lu-
cas Cézar dos Santos - que são 
acusados do crime. Flávio foi 
denunciado pelo Ministério Pú-
blico estadual por ter atirado em 
Anderson e Lucas, por ter ajuda-
do a comprar a arma do crime.

A Polícia Civil acredita que 
outra pessoa, além de Flávio, 
tenha atirado na vítima. O filho 
da parlamentar confessou, em 
depoimento, que deu seis dispa-
ros contra o padrasto. Exame do 
Instituto Médico Legal, no en-
tanto, revelou que o corpo tinha 
30 perfurações pelo corpo.

Estavam na casa, no momen-
to do crime, além de Anderson, 
Flordelis e Flávio, oito filhos da 
parlamentar (Carlos, Anabel, 

Gabriela, André, Daniel Isabel, 
Adriano e Cristiana), um neto 
(Ramon) e uma nora (Marcele). 
Lucas não estava na casa.

Flávio e Lucas foram indicia-
dos pela DH no fim da primeira 
fase das investigações do caso. 
A polícia abiu novo inquérito 
para apurar se outras pessoas 
da casa têm participação no cri-
me, incluindo Flordelis.

Polícia vai à casa e igreja de Flordelis 
e intima filhos de deputada para 
reconstituição da morte de pastor

Fachada da casa da família

Foto: Marcos Ramos

Com base em trabalho de 
inteligência, em menos de 
48h, policias da 118ª DP (Ara-
ruama) em ação conjunta 
com policiais militares pren-
deram, na manhã desta ter-
ça-feira , Yuri Santana Ortega 
dos Santos, o Semente, 18 
anos. Ele é apontado como 
autor do disparo que matou 
o  vereador de Araruama, Ci-
raldo Fernandes da Silva, e  
foi capturado em flagrante 
em posse da arma utilizada 
no crime, uma pistola 9mm, 
além de grande quantidade 
de drogas.

Na delegacia, Yuri confes-
sou o homicídio do vereador. 
Ele vai responder pelos crimes 
de tráfico de drogas, associa-
ção para o tráfico e porte ilegal 
de arma de fogo. Na mesma 
ação os policias prenderam 
André Luiz Silva Vítor, 26 anos,  
o Dezinho, gerente do tráfico 
de drogas da Comunidade da 
Fazendinha, em Araruama.

De acordo com a delegada 
Janaína Peregrino, titular da 
118ª DP, a investigação apon-
tou que o crime teria sido 
motivado por uma desavença 

A Polícia Civil de São Paulo con-
cluiu nesta terça-feira outros dois 
inquéritos relacionados à denúncia 
de agressão e estupro feita contra 
Neymar. A modelo Najila Trinda-
de, que acusou o jogador do PSG, 
foi indiciada por denunciação calu-
niosa, extorsão e fraude processual.

O ex-marido dela, Estivens Al-
ves, também foi indiciado pelo 
crime de fraude processual e ainda 
vai responder pela divulgação de 
conteúdo erótico de Najila a um 
jornalista. Segundo a polícia, ele 
teria cometido este crime em troca 
de uma publicação na internet.

O primeiro inquérito sobre o 
caso, que investigava a suposta 
agressão e o estupro, foi conclu-
ído ainda em julho. A denúncia 

contra o jogador foi arquivada 
pela justiça no início de agosto, 
mas duas outras investigações 
ainda estavam em curso. Uma de-
las foi peticionada pela defesa do 
próprio Neymar que alegou que 
houve denunciação caluniosa e 
extorsão de Najila. O outro inqué-
rito foi aberto voluntariamente 
pelos delegados para apurar o 
desaparecimento de aparelhos 
eletrônicos da casa a modelo.

Após a decisão da delegada 
Monique Lima pelo indiciamen-
to do casal, os inquéritos, que 
estão sob segredo de Justiça, fo-
ram encaminhados ao Tribunal 
de Justiça para apreciação dos 
representantes do Ministério Pú-
blico e do Poder Judiciário.

Caso Neymar: polícia indicia Najila por denunciação 
caluniosa, extorsão e fraude processual

Preso acusado do homicídio de vereador de Araruama
Foto: Divulgação

Foto: REUTERS e Reprodução SBT

Vereador Ciraldo Fernandes da Silva (DEM

Neymar e Najila

da organização criminosa de 
tráfico de drogas que atua na-
quele município com o verea-
dor. Ainda segundo a delega-
da, a investigação prossegue 

para prender outros envolvi-
dos no crime. Eles já foram 
identificados e a unidade está 
representando na Justiça pela 
prisão deles.



Agência Na-
cional de 
Vigilância Sa-
nitária (Anvi-
sa) aprovou 
nesta segun-
da-feira (9) 
um novo 
tratamento 

para esclerose múltipla. A cla-
dribina oral é o primeiro trata-
mento oral de curta duração 
e eficácia prolongada contra 
a doença. O medicamento é 
administrado por no máximo 
20 dias e seu efeito dura por 
quatro anos.

Funciona da seguinte for-
ma: no início do tratamento, o 
paciente toma a dose recomen-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAprovação

A
dada por cinco dias. Um mês de-
pois, repete a dose por mais cinco 
dias. No ano seguinte, o mesmo 
esquema é repetido e o efeito 
se prolonga por cerca de quatro 
anos. “Os estudos mostram que, 
em princípio, o paciente não 
precisa repetir o tratamento por 
quatro anos, mas pode ser que o 
efeito dure por um período maior 
ainda.”, explica o neurologista 
Jefferson Becker,  presidente 
executivo do Comitê Brasileiro 
de Tratamento e Pesquisa em Es-
clerose Múltipla e Doenças Neu-
roimunológicas (BCTRIMS).

A maioria dos tratamentos 
disponíveis atualmente exi-
gem dosagens regulares, contí-
nuas e muitas vezes injetáveis. 

A forma de administração da 
cladribina, contribui para a 
aderência do paciente ao tra-
tamento e permite que ele 
leve uma vida normal.

O Mavenclad, nome comer-
cial da nova terapia, é indicado 
para pacientes com esclerose 
múltipla remitente-recorren-
te. Isso é, pessoas que têm um 

surto inicial da doença, se re-
cuperam e depois apresentam 
novos surtos – o que represen-
ta cerca de 85% dos pacientes 
com a doença.

Uma pessoa comete suicí-
dio a cada quatro segundos no 
mundo, é o que diz um novo re-
latório da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Isso corres-
ponde a 800.000 mortes por 
ano. Os dados são referentes a 
2016 e o número é superior aos 
óbitos por malária, câncer de 
mama, guerra ou homicídio e 
significa “um sério problema de 
saúde pública global”, segundo 
a organização.

Apesar do grande número 
de vítimas, entre 2010 e 2016, 
a taxa de suicídio global caiu 
9,8%, mas apenas 38 países 
apresentam estratégias pre-
ventivas contra o problema. A 
única região que apresentou 
aumento (6%) dos casos foi a 
das Américas.

“Toda morte é uma tragédia 
para a família, os amigos e os 
colegas. Ainda assim, suicídios 
são preveníveis. Nós pedimos 
que todos os países incorporem 
de forma sustentável estraté-
gias eficazes de prevenção de 
suicídio nos programas de na-
cionais de educação e saúde.”, 
disse Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, diretor-geral da OMS.

Em números absolutos, a 
maioria dos suicídios ocorre em 

Suicídio é segunda causa de morte 
entre jovens de 15 a 24 anos, diz OMS

Esclerose múltipla: 
tratamento inédito é 
aprovado pela Anvisa

países de baixa e média renda, 
mas os países de alta renda têm 
a maior taxa de suicídio (11,5 por 
100.000 habitantes). A África, Eu-
ropa e Sudeste Asiático têm taxas 
de suicídio acima da média mun-
dial de 10,5 por 100.000 habitan-
tes. Já a região do Mediterrâneo 
Oriental tem a taxa mais baixa.

No Brasil, foram registrados 
13.467 casos de suicídio em 2016, 
segundo a OMS. A grande maio-
ria (10.203), entre homens. A ten-
dência se repete em nível mun-
dial. A taxa de homens que tiram 
a própria vida é quase o dobro das 
mulheres: 13,7 por 100.000 entre 
eles e 7,5% por 100.000 entre 
elas. Os únicos países nos quais 
a taxa de suicídio entre mulhe-
res é maior que a dos homens 
são Bangladesh, China, Lesoto, 
Marrocos e Myanmar.

Homens e jovens
No geral, pouco mais da me-

tade de todas as pessoas que co-
metem suicídio têm menos de 
45 anos. Entre a faixa etária de 15 
a 24 anos, o suicídio é a segunda 
principal causa de morte, depois 
de acidentes de carro.

Ainda segundo o levantamen-
to, as principais formas de come-
ter suicídio são enforcamento, 

A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica e autoimune do sistema nervoso central
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Foto: Ralwel/Getty Images

No geral, pouco mais da metade de todas as pessoas que cometem suicídio têm menos de 45 anos

Foto: Celiaosk/Getty Images

envenenamento com pesticidas 
e uso de armas de fogo. Portanto, 
restringir o acesso a esses meios 
é o início da prevenção.

Outras estratégias eficazes são 
educar a mídia sobre como rela-
tar suicídios de forma respon-
sável, identificar precocemente 
pessoas com risco aumentado 
de tirar a própria vida e ajudar 
jovens a desenvolver habilida-
des que os ajudem a lidar com o 
stress ao longo da vida. 

Setembro amarelo
Na busca pela redução dos 

casos de suicídio no mundo, a 
OMS definiu o data de 10 de se-
tembro como o Dia Mundial de 

Prevenção do Suicídio. No Bra-
sil, há quatro anos, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria, em par-
ceria com o Conselho Federal 
de Medicina (CFM), promove o 
“Setembro Amarelo”, para cons-
cientizar a população sobre a gra-
vidade do problema e melhorar a 
ajuda a quem precisa.

Em muitos países é comum 
ter linhas de prevenção de suicí-
dio para que as pessoas que con-
siderem a alternativa possam se 
abrir com alguém e falar aberta-
mente sobre medos, anseios e 
os problemas que as levaram a 
escolher esse caminho. No Bra-
sil, este trabalho é realizado pelo 
Centro de Valorização da Vida 

(CVV) – uma associação civil sem 
fins lucrativos que trabalha com 
prevenção ao suicídio.

Para facilitar o atendimento 
e salvar vidas, desde julho do 
ano passado, as ligações de pre-
venção de suicídio realizadas 
para o CVV através do número 
188 são gratuitas para todo o 
Brasil. A assistência, ofereci-
da por voluntários, visa a dar 
apoio emocional para quem 
quer e precisar conversar. Ape-
sar de não terem formação em 
psicologia (não é uma exigên-
cia), eles recebem treinamento 
adequado. A discrição também 
faz parte do serviço, portanto, 
todas as ligações são sigilosas.



 Batom na caneca 

 o l t a d o 
para o 
p ú b l i c o 
feminino, 
que gosta 
de cerve-
ja e arte, 
o Batom 
na Cane-
ca volta a 

Niteroi, nos dias 13, 14 e 15 de se-
tembro. Em sua quarta edição, o 
projeto nasceu de uma confraria 
carioca de mulheres cervejeiras, 
que se reuniam para tomar cer-
veja e papear, desde 2015.

O Batom na Caneca é um pro-
jeto itinerante e ainda este ano 
passará, além de Niteroi, por Pe-
tropolis, Rio de Janeiro e Paraty. 
Estão programados shows, gas-
tronomia,  performances artísti-

cas e circenses, dança do ventre, 
poesia, acrobacia nos tecidos com 
as meninas do Fantástico Mundo, 
apresentação de defesa pessoal, 
encontro de DJs, fotográfica, grafi-
te, um culto ao sagrado feminino 
e claro cervejas, muitas cervejas. 
Detalhe: Todo casting de artistas 
serão encabeçada por mulheres.

Ao todo serão 10 cervejarias 
e quase 50 tipos de chope arte-
sanal para quem gosta de apre-
ciar e conhecer novos sabores. 
Dentre as confirmadas estão 
Therezópolis, Mistura Clássica, 
Icarahy, Ravache, Fuzarca, Por aí, 
Happu Hour, Máfia entre outras.

Como forma também de 
preservar o meio ambiente, 
os organizadores optaram 
em gerar o mínimo de lixo 
descartáveis no evento. Será 

Evento voltado para o 
público feminino que 
gosta de cerveja e arte

996266164
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O Batom na Caneca é um projeto itinerante e ainda este ano passará, além de Niteroi, por Petropolis, Rio de Janeiro e Paraty

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

utilizada uma caneca da con-
fraria, que será vendida a 
R$5,00 (cinco reais).

Um programa para as mu-
lheres levarem seus amigos e 
familiares que agradará a gregos 

e troianos, inclusive as crianças, 
pois o evento contará com Par-
que Infantil e espaço baby.

 Foto: Divulgação

 Domingo, a partir das 17h, 
Negão da Abolição e a rapa-
ziada do Guanabara (Rober-
to Chama, Jorgynho Chinna, 
Serginho Gandra, Sinval, Joe 
Luiz, Winter, Bruno Salles, 
Bruno Gama, Alex Almeida e 
Adão Jorge) se reencontram 
no Clube Renascença. Eles 
estiveram por 10 anos sepa-
rados, cada um seguindo a 
sua trajetória musical. Agora 
eles irão se apresentar, men-
salmente, no Rena.

A turma do Guanabara 
tem história para contar. Pri-
meiro foi o “Samba do Negão 
da Abolição e Nezio Simões”, 
uma roda que acontecia às 
quartas-feiras no Renascen-
ça Clube. Depois, essa roda 
de samba foi para o América 
Futebol Clube e, finalmente, 

Agora é pra valer! Negão da Abolição 
e o Samba do Guanabara no 
Renascença Clube

chegou ao Clube Guanabara, 
em Botafogo, onde permane-
ceu por 10 anos, alcançando 
sucesso de público e bilhete-
ria. Afinal, grandes nomes de 
cantores, compositores, pro-
dutores, jornalistas, jogadores 
de futebol e, claro, sambistas, 
passaram por ela. 

A madrinha da roda era 
Beth Carvalho. Sempre pre-
sente, ela se apresentava 
junto com Dona Ivone Lara, 
Adilson Bispo, Luiz Carlos da 
Vila, Wanderley Monteiro, Zé 
Luiz, Xande de Pilares, Zé Ro-
berto, Reinaldo, Dorina, Deni 
de Lima, Monarco, Mauro Di-
niz, Noca da Portela, Diogo 
Nogueira, entre outros. Com 
tanta gente boa, essa roda de 
samba que, também, se apre-
sentou, por diversas vezes, 

A turma do Guanabara tem história para contar

no Teatro Rival, se tornou 
referência para a nova gera-
ção do samba: Grupo Arru-
da, Renato da Rocinha, João 
Martins, Juninho Thybau, 
Renato Milagres...

  Foto: Divulgação

 Serviço:
Dia: 15 de setembro (do-

mingo)
Hora: 17h
Local: Renascença Clube 

(Rua Barão de São Francis-

co, 54 - Andaraí)
Ingresso: R$ 10 (antecipado 

- vendas: http://bit.ly/atendi-
mento_aloproducao) / R$ 15 
(2º lote) / R$ 20 (na hora)

Mesa: R$20
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 Jô cede à chantagem e 
dá dinheiro para Fabiana. 
Camilo estranha o compor-
tamento de Vivi ao falar so-
bre o passado de Chiclete. 
Vivi ameaça processar Ca-
milo. Chiclete diz a Vivi que 
precisa se livrar de Camilo. 
Abdias admira as fotos de 
Sílvia na internet. Cornélia 
expulsa Sabrina de sua casa 
e avisa que o restante da fa-

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Nana diz a Mario que o bei-
jo que aconteceu entre eles não 
mudará sua vida. Nana confi-
dencia a Gisele que beijou Ma-
rio. Diogo mostra a Eric o vídeo 
feito para destruir a imagem 
de Jesse Júnior e prejudicar a 
venda do livro do influencia-
dor. Nana fica reflexiva quando 
Paloma a aconselha a assistir à 

 Bom Sucesso

 Derrubando qualquer tipo 
de preconceito, seja racial, 
sexual, físico, entre outros, a 
Unidos da Ponte apresentou 
o seu Casal Plus Size. Raphael 
Khaleb e Verônica Moura irão 
conduzir o terceiro pavilhão da 
Azul e Branca de São João de 
Meriti na Sapucaí em 2020.

Khaleb é do carnaval e sempre 
coreografou guardiões de casais. 
Se tornou Mestre-Sala no projeto 
Minueto do Samba, coordenado 
por Viviane Martins e Carlinhos 
Brilhante, quando recebeu o con-
vite para o Arrastão de Cascadu-
ra, onde desfilou em 2019.

Verônica sempre acompa-
nhou a carreira e preparação 
da Amanda Poblete e há sete 
meses começou no mesmo 
projeto que Khaleb. Atualmen-
te com 49 anos e quase 100kg 
nunca imaginou que fosse se 
tornar uma Porta-bandeira.

 A Verde e Rosa de Mangui-
nhos definiu o seu samba-enre-
do para o Carnaval 2020. A Uni-
dos de Manguinhos realizou 
uma grande festa para escolher 
o seu hino para desfilar na In-
tendente Magalhães. A parceria 
composta por Renatinho Me-
dina, Cosme Araujo, Isaias De-
mócrito, Yago Pontes e Renan 
D. com participação especial de 
C.Henrique, Thiago Martins e 
Diego venceu a disputa.

Com 3 sambas na final, o Pre-
sidente Carlos Alberto revelou 
que a escolha foi de forma de-
mocrática. “ A diretoria escolheu 
o samba, venceu o samba que a 
maioria queria. Essa é a obra que 
defenderemos no nosso desfile 
em busca do campeonato”, reve-
lou Carlos.

O samba campeão embalará o 
enredo “Axé – Expressão de uma 
Raça”, do carnavalesco Diangelo 
Fernandes. A agremiação será a 
nona desfilar no domingo de car-
naval pelo Grupo de Acesso da 
Intendente Magalhães.

Confira a letra
ÁFRICA
MÃE NEGRA TERRA ANCES-
TRAL

 Unidos da Ponte terá casal Plus Size 
conduzindo o terceiro pavilhão

 Manguinhos “trará o seu Axé” na avenida em 2020

aula aberta de Sofia. Vicente 
convida Gabriela para passar 
a noite em sua casa. Gabriela 
mente para Paloma, dizendo 
que dormirá na casa de Mi-
chelly. Silvana dá novos con-
selhos a Mario para conquistar 
Nana. Waguinho pede a Sinistro 
para não participar do assalto à 
mansão. Sinistro rende Paloma.

A preparação do novo casal 
não será diferente dos demais 
e terá muitas parcerias. A par-
te de resistência física ficará 
por conta do fisioterapeuta 
Wesley Freitas. Os professores 
do Minueto do Samba ajuda-
rão na postura e finalizações. 
A parte coreográfica fica com 

Debora Santos, 1º PB da União 
do Parque Acari, Hugo Cezar, 
da Sossego, e Yuri Gomes da 
Renascer de Jacarepaguá.

A Unidos da Ponte será a 
terceira escola a desfilar na 
Sexta-Feira de Carnaval, pela 
série A, com o enredo “Elos da 
Eternidade”.

 Foto: Divulgação

mília viverá no luxo a seu 
lado. Sávio conforta Sabrina. 
Agno convida Leandro para 
sair. Evelina incentiva Ante-
ro a recuperar sua memória. 
Beatriz propõe que Otávio 
volte a morar em sua casa. 
Régis procura Maria da Paz 
e garante que assumirá a pa-
ternidade de Arthur, caso se 
confirme. Téo questiona Jô 
sobre Fabiana.

TRAGO NO ORÍ A FORÇA E O 
PODER
A LUZ NO MEU CARNAVAL
AXÉ UM BRADO SE OUVIU 
KAÔ
KAÔ MEU PAI XANGÔ
LAROYE EXU ABRE OS CAMI-
NHOS
NO AYE NUNCA ANDEI SOZI-
NHO
FAZ RELAMPEAR. OYA
PARA CLAREAR UM MUNDO 
NOVO
EPARREY OYA É VENTANIA
NA GIRA DA FÉ QUE ME GUIA
APORTEI...
NA BAHIA DE SÃO SALVADOR
MISTÉRIO, SINCRETISMO E DE-
VOÇÃO

VAI ECOAR O TOQUE DO TAM-
BOR
ARROBOBOI UNINDO AMOR E 
PAZ
MEMÓRIAS VINDA LÁ DOS AN-
CESTRAIS
NA PEDRA DO SAL ENCONTREI 
MEU LUGAR
OMOLU CONSAGROU O SAMBA 
NO CAIS
HERANÇA DE UM POVO FELIZ
COMUNIDADE MOSTRA SUA 
RAIZ
OGUNHÊ TEM FESTA NO TER-
REIRO
FIRMA MAGIA NO COURO BATU-
QUEIRO
PRA SAUDAR MEU POVO DE FÉ
MANGUINHOS TRÁS O SEU AXÉ!



o m e ç a 
n e s t a 
q u a r t a -
-feira, o 
p e r í o d o 
recomen-
dado para 
o recen-
seamento 
obrigató -

rio — a prova de vida — dos 
servidores estaduais ati-
vos, inativos e pensionis-
tas nascidos em setembro. 
A atualização cadastral é 
feita nas agências do ban-
co Bradesco. Quem não se 
apresentar no período in-
dicado terá o pagamento 
suspenso até que a situa-
ção seja regularizada.

A prova de vida come-
çou em novembro do ano 
passado. A C asa Civil  in-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Prova de vida do estado: 

C
formou que 15.970 pessoas 
estão com o pagamento do 
mês de agosto, que cai na 
conta em setembro, sus-
penso. Enquanto o proces-
so não termina, o pagamen-
to do salário de quem não 
faz a atualização cadastral 
f ica bloqueado. Ao f inal,  o 
estado vai cortar definiti-
vamente o pagamento dos 
"fantasmas".

Também deverão se re-
cadastrar empregados pú-
blicos, profissionais co-
missionados, servidores 
temporários e beneficiários 
de pensões especiais custe-
adas pelo Tesouro Estadual, 
que tenham sua folha de pa-
gamento gerida pela Secre-
taria estadual de Fazenda.

A convocação para o re-
cadastramento está sendo 

feita por determinação da 
Fazenda e do Rioprevi-
dência (fundo responsável 

pelo pagamento de benefí-
cios), de acordo com o mês 
de nascimento. No total, o 

procedimento vai atingir 
455.570 pessoas, até 25 de 
outubro deste ano.

Recenseamento de 
setembro começa nesta 
quarta-feira, dia 11

A prova de vida começou em novembro do ano passado

Foto: Leo Martins

 O sistema Nacional de Em-
prego (Sine) cadastra trabalha-
dores para disputar 1.657 vagas 
de emprego formal disponíveis 
no Estado do Rio, nesta sema-
na. As oportunidades com car-
teira assinada estão espalhadas 
por diferentes regiões. Basta 
comparecer a um dos endere-
ços listados com os documen-
tos pessoais. É preciso verificar 
se o perfil da pessoa cadastrada 
no sistema é compatível com a 
oportunidade existente.

O candidato também pode 
se inscrever por meio do aplica-
tivo Sine Fácil ou pelo site Em-
prega Brasil.

Quem também busca quali-
ficação profissional pode se ins-
crever para 150 vagas para cursos 
gratuitos por meio de uma parce-
ria do governo do estado com da 
Firjan e Senai.. Há formação para 
assistente administrativo (com 
aulas ministradas na Tijuca), 
instalador de acessórios automo-
tivos (no Caju) e pintor de obras 
(no Santo Cristo).

Neste caso, o interessado 
deve procurar uma unidade do 

Sine e informar ao atendente 
seu interesse por um dos mó-
dulos de capacitação existentes 
no sistema. Uma vez cadas-
trado, é preciso comparecer à 
unidade escolhida com os do-
cumentos pessoais para fazer a 
matrícula no prazo de 48 horas.

Distribuição das vagas 
de emprego

Somente na capital, há 367 
postos de trabalho disponíveis, 
a maior parte para operador de 
telemarketing ativo (145), ven-
dedor de serviços (30) e auxi-
liar de limpeza (29). Além disso, 
na região metropolitana como 
um todo, existem 52 oportu-
nidades, sendo 50 para traba-
lhar em Duque de Caxias — 48 
delas para auxiliar de limpeza, 
função que exige nível médio 
incompleto.

No interior do estado, as áre-
as com a maior quantidade de 
vagas são Baixadas Litorâneas 
(em Casimiro de Abreu, são 134 
postos) e Região Serrana (com 
80 chances, sendo 77 delas 
para trabalhar em Teresópolis).

A academia Selfit vai abrir 50 
vagas de emprego para trabalho 
nas filiais da rede que começará a 
operar no Rio e em Niterói. As opor-
tunidades são para profissionais de 
Educação Física e atendimento/
recepção. As vagas preencherão 
o quadro de funcionários das seis 
primeiras unidades no estado.

As novas unidades serão inau-
guradas até dezembro, com a pri-
meira, localizada à Rua Conde de 
Bonfim, na Tijuca, aberta ainda 
este mês. Há ainda academias pre-
vistas para os bairros de Olaria, Bar-
ra da Tijuca, Botafogo, Praça Seca e 
Icaraí, em Niterói.

Os profissionais interessa-
dos devem enviar seus currícu-
los atualizados para curriculo@
selfitacademias.com.br, infor-
mando no título “Vagas RJ”.

A Selfit Academias foi funda-
da em 2012, com a primeira uni-
dade inaugurada em Salvador 
(BA). Em 2015, a rede decidiu se 
associar ao fundo H.I.G Capital.

A Selfit iniciou, em 2019, 
seu processo de expansão 
para estados do Sudeste, que 
inclui um sistema de fran-
quias. Até o fim de 2020, a 
meta é chegar a mais de 120 
unidades no país.

 Rede de academias Selfit abre 50 
vagas de emprego no Rio

Estado do Rio tem 1.657 chances de emprego 
e 150 vagas em cursos gratuitos  Foto: Divulgação

Candidatos com 
deficiência

Para candidatos com al-
gum tipo de deficiência, 
há 980 postos de trabalho 
disponíveis, dos quais 150 
são para atendente balco-
nista (sem escolaridade 
mínima), 50 para atenden-
te de lanchonete (é preciso 
ter ensino fundamental in-
completo) e 40 para aten-
dente de loja (atividade 
que requer nível funda-
mental completo).

Neste caso, há uma unida-
de de atendimento especiali-
zada: o Sine / Nead, que fun-
ciona na Casa da Inclusão, na 
Rua do Lavradio 42, no Centro 
do Rio. O atendimento é feito 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30.
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Fachada da rede de academias: contratação de pessoal



s cartões 
antigos do 
m o d e l o 
E x p re s s o 
não serão 
mais acei-
tos em 
todas as 
e s t a ç õ e s 
de barcas 

do estado do Rio. A Riocard in-
formou que a medida faz parte 
das atualizações que serão im-
plementadas no sistema de bi-
lhetagem eletrônica. As trocas 
dos cartões tem sido realizada 
em diversas estações de trem e 
BRT desde o dia 20 de maio.

O atendimento para a troca 
dos cartões será reforçado nas 
estações da Praça XV, Arariboia, 
Charitas, Paquetá, Cocotá, Ilha 
Grande, Mangaratiba e Angra 
dos Reis. A empresa informou 
que serão 60 equipes disponí-
veis das 6h às 20h, de segunda 

a sexta-feira.
No sábado, o horário será das 

9h às 18h, e no domingo, entre 
9h e 13h. Para realizar a troca não 
é necessário levar documentos, 
basta apresentar o cartão do tipo 
Expresso. Cada usuário pode efe-
tuar a troca de até cinco cartões. 

O passageiro mantém o cré-
dito do antigo cartão e os bene-
fícios tarifários atrelados a ele, 
como o Bilhete Único Carioca 
(BUC) e o Bilhete Único Intermu-
nicipal (BUI). O usuário também 
é inserido em um clube de vanta-
gens, que concede descontos em 
produtos e serviços em uma rede 
de empresas parceiras à Riocard.

Além disso, o passageiro tam-
bém terá acesso ao aplicativo 
Riocard Mais, no qual é possível 
fazer a gestão de todas as transa-
ções feitas com o cartão, por meio 
da consulta de saldo e extrato, 
bem como realizar a recarga de 
créditos e buscar a localização de 

pontos de atendimento e de ven-
da mais próximos. 

Atualização em outros meios 
de transporte

Depois das barcas, será ne-
cessário atualizar também os 
validadores de outros siste-
mas de transporte que aceitam 
o Riocard Mais. Nos trens da 
Supervia o último dia que os 
cartões modelo antigo serão 

aceitos será 17 de setembro. 
Nos BRTs no dia 08 de outu-
bro, nas linhas do metrô, dia 15 
de outubro e em ônibus van e 
VLT no dia 22 de outubro.

Troca até o dia 31 de 
outubro

O processo de troca dos car-
tões continua até o dia 31 de 
outubro em mais de 70 pontos 

da Região Metropolitana, com 
175 equipes de atendimento. 
Terminado este período, será 
preciso se dirigir a uma das lo-
jas Riocard Mais. 

Nos trens da Supervia o últi-
mo dia que os cartões modelo 
antigo serão aceitos será 17 de 
setembro. Nos BRTs no dia 08 
de outubro, nas linhas do me-
trô, dia 15 de outubro e em ôni-
bus van e VLT 

Barcas tem validadores 
atualizados e deixam de 
aceitar cartões antigos

Foto: Divulgação

O
 Usuários devem trocar para o nove modelo Riocard Mais

Riocard
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O Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
emitiu nota na manhã desta ter-
ça-feira em que desmente a fala 
do governador Wilson Witzel 
de que há decisão da Corte de 
Contas que impeça o aporte de 
novos recursos na construção da 
Estação Gávea da Linha 4 do me-
trô. Na noite desta segunda-feira, 
Witzel afirmou nas redes sociais 
que deseja concluir as obras, 
mas estaria “impedido pela Jus-
tiça e pelo Tribunal de Contas 
do Estado”. O governador havia 
se reunido com o presidente da 
Associação de Moradores da 
Gávea, Rene Hasenclever, ao 
lado do secretário estadual de 
transportes, Delmo Pinho, e de-
finiu que o destino da estação 
será definido em 30 dias.

“O TCE-RJ vem a público escla-
recer que não existe qualquer de-
cisão plenária da Corte de Contas 
que impeça o Governo do Estado 
de aportar recursos nas obras da 
Estação Gávea da Linha 4 do me-

TCE desmente Witzel e diz que não 
há decisões que impeçam obras na 
Estação Gávea da Linha 4

trô, ao contrário do que vem sendo 
divulgado pelo Governo. A decisão 
cautelar que determinava a reten-
ção de créditos da concessionária foi 
revogada em 09/01/2018, quando 
foi autorizada a liberação de recur-
sos sob condicionantes”, diz a nota.

A nota vem em resposta às re-
centes declarações do governador 
e de representantes da atual gestão 
que atribuíram a responsabilidade 
das obras estarem paradas ao TCE. 
Nas redes sociais, Witzel escreveu: 
"É do meu total interesse concluir 
e entregar a estação do metrô para 
a população, mas estou impedido 
pela Justiça e pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de retomar as obras".

O texto divulgado pela asses-
soria de imprensa do TCE-RJ ain-
da explica que não há qualquer 
outra decisão da Corte que trate 
sobre a liberação ou bloqueio 
de recursos financeiras para as 
obras. “O processo é o TCE nº 
103.894-0/17 e está disponível 
para consulta no site do órgão 
(www.tce.rj.gov.br). Na decisão, 

Buraco aberto durante as obras da Linha 4: Estação do Metrô da Gávea não foi concluída

são elencadas diversas medidas 
técnicas a serem tomadas. O voto 
também determina a realização 
de uma Inspeção Extraordinária 
(auditoria de acompanhamento) 
para que os auditores do Tribu-
nal monitorem de perto a execu-
ção do contrato”, finaliza.

Há, no entanto, uma ação civil 
pública movida contra o Governo 
do Estado pelo Ministério Público 
em andamento. O processo solici-
tou liminarmente a proibição do 
governo estadual realizar quaisquer 
novos “empenhos, liquidações ou 
pagamentos à Concessionária Rio 
Barra S.A., no propósito de retomar 
as obras civis relativas à Estação Me-
troviaria da Gavea (Estação Gavea)”.

O Estado entrou com recurso 
de agravo de instrumento, mas 
o desembargador Jaime Dias Pi-
nheiro Filho negou a solicitação 
no dia 9 de outubro de 2018. O 
Tribunal de Justiça foi procura-
do para comentar se o processo 
sofreu alguma atualização que 
derrubasse a decisão inicial e li-
berasse o aporte de recursos. Até 
a última atualização desta repor-
tagem, a assessoria de imprensa 
do órgão não havia respondido.

Após o encontro realizado nes-

Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

ta segunda-feira no Palácio Guana-
bara, Pinho alertou que o governo 
não tem dinheiro para concluir as 
obras e que a opção final será to-
mada levando em conta o menor 
risco a vida das pessoas.

— É preciso uma solução defi-
nitiva, ao menos nesse primeiro 
momento. Não podemos ficar in-
definidamente com essa situação 
atual. Houve uma oferta da PUC 
para gratuitamente fazer uma sé-
rie de estudos sobre questão de 
riscos e solução do problema na 
estação. Esse trabalho depois será 
complementado, mas já nos dará 
uma noção das alternativas e os 
custos, mesmo que com um le-
vantamento de preços indepen-

dente, feito pela universidade — 
explicou o secretário.

Atualmente, o tatuzão continua 
parado entre a estação Antero de 
Quental e Gávea. "Todas as revisões 
e manutenções recomendadas 
pelo fabricante do tatuzão foram re-
alizadas", afirmou a Concessionária 
Rio Barra, formada por Odebrecht, 
Queiroz Galvão e Carioca Engenha-
ria. A supermáquina alemã de 11,5 
metros de altura, 123 de compri-
mento e 2,7 mil toneladas consome 
R$ 2,9 milhões por mês apenas para 
conservação. O equipamento usado 
para escavar túneis e feito sob medi-
da para o solo carioca foi comprado 
por R$ 100 milhões pelo consórcio 
responsável pelas obras.



o dia 18 de 
março des-
te ano, o 
C o m p l e xo 
M a r a c a n ã 
E n t r e t e -
n i m e n t o 
S/A teve 
c a n c e l a -

do pelo Governo do Esta-
do a concessão do Estádio 
Mário Filho. Mas no início 
deste mês, o grupo entrou 
com ação contra o Vasco 
cobrando mais de R$ 1 mi-
lhão do clube.

De acordo com docu-
mento, a concessionária en-
tende que o Cruz-Maltino 
deve valores relativos a cin-
co jogos: quatro pelo Cam-
peonato Carioca e um pelo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

N
Campeonato Brasileiro do 
ano passado. O valor total re-
querido é de R$ 1.040.655,26.

O Vasco não joga no Mara-
canã desde a final do Carioca. 
Após a concessionária deixar 
a gestão do Maior do Mun-
do, Flamengo e Fluminense 
passaram a gerir, de maneira 
provisória, o estádio. A de-
cisão desagradou à diretoria 
cruz-maltina.

O Complexo Maracanã En-
tretenimento S/A foi com-
posto pela Odebrecht Entre-
tenimento S/A e Odebrecht 
S/A, empresas do grupo in-
vestigado na Operação Lava 
Jato.  Na ação contra o Vas-
co, cobram também hono-
rários advocatícios e custos 
processuais.

Consórcio que geria o 
Maracanã cobra R$ 1 
milhão do Vasco

De acordo com documento, a concessionária entende que o Cruz-Maltino deve valores relativos a cinco jogos

Foto: Divulgação

Quarta-Feira 11 de Setembro de 2019

POLÍTICA

IN
FOESPORTES 11


