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 Em um de seus depoimentos à Polícia Civil do Rio, Lucas Cézar dos 
Santos, filho da deputada federal Flordelis dos Santos, afirmou que 
recebeu uma mensagem de Rayane Silva, sua sobrinha, pedindo 
que ele matasse o pastor Anderson do Carmo. O relato foi dado por 
Lucas no dia 5 de agosto, ainda na primeira fase das investigações. 
Rayane, de 26 anos, uma das netas de Flordelis, teve o celular 
apreendido por agentes da Polícia Civil na manhã desta terça-feira, 
no apartamento funcional da parlamentar em Brasília.
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CPI da Crise Fiscal calcula 
que dívida ativa do RJ 
chega a mais de R$ 100 bi

De volta a Brasília após cirurgia, Bolsonaro 
recebe Moro no Palácio da Alvorada

Análise

s depu-
tados es-
t a d u a i s 
analisaram 
nesta ter-
ça-feira as 
contas do 
g o v e r n o 
em 2018. A 
C o m i s s ã o 

Parlamentar do Inquérito 
(CPI) da Crise Fiscal calculou 
a dívida ativa do estado em 
de R$ 106 bilhões.

A dívida ativa é o valor que 
as empresas devem de im-
postos e contribuições aos 
cofres públicos.

Nesta segunda-feira, A CPI 
na Assembleia Legislativa 
(Alerj) apresentou um relatório 
preliminar das investigações. 
Os deputados calcularam so-
mente 40% desses R$ 106 bi-

lhões podem ser recuperados.
De acordo com a CPI, a maio-

ria das empresas devedoras 
já está falida. Muitas dessas 
marcas, como as redes de lojas 
Mesbla e Pães Mendonça, nem 
existem mais, mas deixaram 
dívidas que até hoje impactam 
na vida do morador do estado.

O relatório aponta ainda 57 
recomendações para que o es-
tado consiga aumentar a arre-
cadação e sair da crise. Entre 
elas, estão:

·         regulamentação de ne-
gociação e celebração de acor-
dos com grandes devedores;

·         criação de campanhas 
pra parcelamento das dívidas 
com o estado;

·         melhoria nos siste-
mas de informática do esta-
do pra dar mais transparên-
cia à dívida.

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

Bolsonaro retornou ao 
exercício da Presidência nes-
ta terça. Ele e Moro se reuni-
ram na manhã seguinte ao 
retorno do presidente a Brasí-
lia, após receber alta médica. 
Os dois já haviam se encon-
trado em São Paulo, quando o 

ministro visitou o presidente.
Ele ficou nove dias inter-

nado em um hospital em São 
Paulo, onde passou por uma 
cirurgia no dia 8 para corrigir 
uma hérnia, o quarto proce-
dimento desde a facada so-
frida no abdômen em 2018.

O presidente foi autoriza-
do pelos médicos a continu-
ar a recuperação em Brasília.

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

O
 Cálculos apontaram ainda que somente 40% dos R$ 106 bilhões podem ser recuperados

Ministro da Justiça se reuniu com o presidente, que teve alta hospitalar nesta segunda

 Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Secretaria Geral
Após o encontro com 

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

Bolsonaro deve sancionar nes-
ta terça o projeto que flexibiliza a 
posse de armas na zona rural.

O texto foi aprovado pela 
Câmara em 21 de agosto, e o 
prazo para sanção termina 
nesta terça. Se o presidente 
não emitir parecer, o projeto 
é promulgado na íntegra – é a 
chamada “sanção tácita”.

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

O texto estabelece a chama-
da “posse rural estendida”, ou 
seja, permite que a posse de 
arma se estenda por toda a pro-

priedade rural. Pela regra atual 
do Estatuto do Desarmamento, 
a arma só pode ser mantida na 
sede da propriedade.

O relatório também cita 
uma alteração da Lei Kan-
dir - que regula a cobrança 
de Imposto sobre Operações 
sobre Circulação de Mercado-
ria (ICMS) - para que o estado 
possa receber imposto sobre 
produtos de exportação, como 
o petróleo, além do mapea-
mento e controle de todos os 
benefícios fiscais concedidos 
pelo estado e o investimento 

em energias renováveis e se-
gurança pública pra atração 
de novas empresas para o RJ.

O relatório também cita uma 
alteração da Lei Kandir - que 
regula a cobrança de Imposto 
sobre Operações sobre Circu-
lação de Mercadoria (ICMS) 
- para que o estado possa rece-
ber imposto sobre produtos de 
exportação, como o petróleo, o 
mapeamento e controle de to-

dos os benefícios fiscais conce-
didos pelo estado, e o investi-
mento em energias renováveis 
e segurança pública pra atração 
de novas empresas para o RJ.

Na próxima semana, os de-
putados que participam da 
CPI devem apresentar e votar 
as emendas ao texto do rela-
tor. A expectativa é de que, 
em duas semanas, o relatório 
final será publicado.
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s u á r i o s 
dos trens 
da Su-
p e r V i a 
t i v e r a m 
até esta 
terça-feira 
para atu-
a l i z a r e m 
seus car-

tões do tipo Expresso para o 
Riocard Mais. Os antigos mo-
delos deixarão de ser aceitos a 
partir de hoje nas estações de 
trem nos ramais de Deodoro, 
Santa Cruz, Japeri, Paracambi, 
Belford Roxo, Saracuruna, Vila 
Inhomirim e Guapimirim.

Para quem ainda não tro-
cou o cartão antigo pelo 
novo Riocard Mais, o aten-
dimento será reforçado em 
20 estações de trem, com 90 
equipes que estarão disponí-
veis das 6h às 19h, de segun-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudança

U
da a sexta-feira. No sábado, o 
horário será das 9h às 18h, e 
no domingo, entre 9h e 13h. O 
mapa completo com todos os 
pontos de troca está disponí-
vel no site mapa.riocardmais.
com.br. Vale lembrar que a 
troca é gratuita e simples: não 
é preciso levar documentos e 
basta apresentar o cartão do 
tipo Expresso. Cada cliente 
pode efetuar a troca de até 
cinco cartões. Veja se o cartão 
é do modelo Expresso no site 
www.riocardmais.com.br.

"Concluímos de maneira 
bem sucedida a atualização 
dos validadores das barcas, 
conforme o planejado. Agora 
chegou o momento da Super-
Via, um sistema maior e mais 
complexo, de intensa circula-
ção de passageiros. Teremos 
uma rede de atendimento am-
pliada e iremos priorizar as es-

tações de maior movimento. 
Por isso, precisamos do apoio 
dos clientes que ainda não 

substituíram o cartão antigo: 
façam a troca gratuita do car-
tão dentro do prazo previsto", 

destaca a gerente de Marke-
ting e Produto da Riocard 
Mais, Melissa Sartori.  

 Cartão antigo do Riocard deixa 
de ser aceito na SuperVia

Trocas devem ser feitas até o dia 31 de outubro

Foto: Divulgação

Chegou a 14 o número de 
mortos após o incêndio no Hos-
pital Badim, no Maracanã, na 
Zona Norte do Rio. A informa-
ção foi confirmada pela assesso-
ria da unidade de saúde no co-
meço da tarde desta terça-feira 
(17). A vítima, de 98 anos, estava 
internada no Hospital Israelita 
Albert Sabin, mas a identidade 
não foi divulgada.

Atingido por um incêndio 
na quinta-feira (12), o comple-
xo hospitalar inaugurado em 
março de 2000 fica no bairro 
Maracanã, Zona Norte do Rio. 
Cento e três pacientes estavam 
no Hospital Badim no momen-
to do incêndio.

De acordo com o hospital, 
52 pessoas seguem internadas, 
sendo 43 pacientes e 9 funcio-
nários e familiares.

"Ressaltamos que a maior 
parte das pessoas está inter-
nada para a continuidade do 
tratamento das patologias que 
motivaram suas admissões no 
Hospital Badim e não por conta 

Sobe para 14 o número de mortos em incêndio 
no Hospital Badim, na Zona Norte do Rio

Duas pessoas morrem em incêndio em 
prédio de Higienópolis

da inalação de fumaça", diz 
trecho da nota divulgada pela 
unidade hospitalar.

Investigação
Na tarde de segunda-feira 

(16), a polícia tomava o depoi-
mento de pessoas na investiga-
ção do que provocou o incên-
dio. O nome e a função de quem 
era ouvido na 18ª DP (Praça da 
Bandeira), entretanto, não tinha 
sido divulgado até 14h20.

 Duas pessoas morreram em 
um incêndio de um prédio de 
três andares que fica no úmero 
287 da Rua Ubiratã, em Higienó-
polis, na Zona Norte do Rio. Os 
mortos seriam um adulto e um 
bebê. No entanto, ainda não há a 
identificação deles.

De acordo com testemunhas, 

Número de mortos na tragédia chega a 14

 Fogo começou em uma apartamento do segundo andar do imóvel

Imagens de câmeras de 
segurança obtidas com ex-
clusividade pelo Fantástico e 
exibidas neste domingo (15) 
mostram momentos após o 
início do incêndio que atin-
giu o hospital.

As gravações mostram que o 
processo de evacuação da uni-
dade de saúde começou depois 
de pelo menos oito minutos 
após parte da equipe tomar co-
nhecimento do incêndio.

o fogo começou em um apar-
tamento do segundo andar do 
prédio. As chamas ficaram bem 
altas e moradores da região usa-
ram uma escada para tentar so-
correr algumas pessoas.

O fogo foi controlado por 
agentes do quartel de Ramos do 
Corpo de Bombeiros. 

Foto: Estefan Radovicz / Agência O DIA

Foto: Divulgação



Prefeitura 
de Japeri 
realizou a 
XI Confe-
rência Mu-
nicipal de 
Assistência 
Social com 
a partici-
pação de 

técnicos e gestores que lotaram o 
auditório do CIEP 402 (Aparício 
Torelli), em Engenheiro Pedreira.

O evento, que defendeu o 
tema “Assistência Social – Direi-
to do Povo, com Financiamento 
Público e Participação Social -, 
contou com palestras, grupos de 
trabalho e eleição de delegados 
para a próximo Conferência Esta-
dual. Discutiu também diretrizes 
para o aprimoramento do Siste-
ma Único da Assistência Social. 
O coral da Academia do Idoso in-
terpretou a música É precisa sa-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
ber viver, do cantor Roberto Carlos.

O secretário Márcio Rodrigues 
Rosa, o Bibi, que presidiu o en-
contro, lembrou que a assistência 
social é a porta de entrada dos pro-
gramas sociais dos governos muni-
cipais, estaduais e federais.

Ainda de acordo com Bibi, a As-
sistência Social oferece serviços, 
programas e projetos que têm como 
objetivo melhorar as condições de 
vida da população, por meio do for-
talecimento dos vínculos familiares 
e comunitários, do apoio à inclusão 
social; do enfrentamento da pobre-
za e da redução de situações, como 
violência intrafamiliar, trabalho in-
fantil e ato infracional.

Márcio Bibi chegou ao evento 
acompanhado de sua subsecretá-
ria, Flávia Rodrigues; da presidente 
do Conselho Municipal de Assis-
tência Social, Matilde Lima; e de 
Elias de Oliveira, representando o 
Conselho Tutelar.

“Fico muito orgulhoso e fe-
liz por ser o gestor desta equi-
pe. Não somos os melhores, 
fazemos apenas gestão com 
a cabeça e o coração. É disso 
que o povo verdadeiramente 
precisa e é o que exatamente 
estamos fazendo”, disse o se-
cretário Bibi.

Conquista da 
constituição cidadã

O ponto alto do evento fi-
cou por conta da palestra da 

superintendente de Proteção 
Social Básica da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, 
Soraya Cavalcanti. Ela lem-
brou que muitos anos atrás a 
assistência social era conheci-
da apenas como uma espécie 
de benesse, de caridade, geral-
mente oferecida por institui-
ções religiosas e filantrópicas.

“Assistência social com sta-
tus de política pública é um fato 
muito recente no Brasil e que 

só passou a ser garantida com 
a Constituição Cidadã de 1988, 
acabando com contornos de 
ação social, benesse ou carida-
de”, lembrou, frisando o Artigo 
203 da Carta Magna, através do 
qual, a assistência social é para 
todos que dele necessitarem.

Por fim, Soraya citou a cria-
ção, em 1993, da Lei Orgânica 
da Assistência Social, que criou 
o Benefício de Prestação Conti-
nuada, como um dos marcos do 
programa.

Japeri faz conferência para 
mostrar que assistência 
social é ‘um direito do povo’

o evento contou com palestras, grupos de trabalho e eleição de delegados para a próximo Conferência Estadual

 Foto: Divulgação
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 Mesquita promoveu no 
domingo, dia 15 de setem-
bro, sua primeira feira de 
adoção municipal nesta ges-
tão. A ação aconteceu du-
rante a feira livre da Estrada 
Feliciano Sodré e teve início 
às 8h. Depois de cinco horas 
de atividade, dos 25 animais 
disponíveis, só seis não fo-
ram adotados. Entre as op-
ções, havia gatos e cachor-
ros filhotes e adultos.

“Nossa intenção é promo-
ver esse tipo de evento quin-
zenalmente. Infelizmente, 
sabemos que não faltarão 
animais para isso. A gente res-
gata em um dia uma ninhada 
de filhotes e, no dia seguinte, 
aparecem outros abandona-
dos. É preciso tentar conter 
essa onda de descarte de ani-
mais. E também evitar que 
novos filhotes nasçam nas 
ruas, castrando os bichinhos 
resgatados”, analisa Maycon 
de Barros Faria, veterinário 
responsável pela ação.

A cidade de Mesquita promoveu feira de 
adoção de animais no domingo

 Intenção é que a ação se repita semanalmente, com cachorros e gatos filhotes e adultos

Foto: Divulgação

 É hoje, às 18h, a entrega 
do Título de Cidadão Mesqui-
tense, na Câmara do municí-
pio que está completando 20 
anos esse mês. O deputado es-
tadual Bruno Dauare ganhará 
o título pelos relevantes tra-
balhos realizados pela cidade 
em busca da implementação 
do Projeto Mesquita Presente, 
aos moldes do que já tem no 
município do Rio de Janeiro e 
em outras regiões. A indicação 
legislativa foi de autoria dos 
vereadores Roberto Emídio e 
Sancler Nininho, vice-presi-
dente e presidente, respecti-
vamente da Casa.

Em outro pedido encami-
nhado ao deputado Bruno 
Dauare, e já garantido em seu 
atendimento, o vereador Ro-
berto Emídio, agora juntamen-
te com Amaury Trindade, luta 
no que diz respeito ao maior 
desafio de um cidadão mes-

quitense, pela prevenção de 
enchentes, que causa pânico 
na população, principalmente 
em período de  chuvas fortes. 

O deputado acatou o pedi-
do especial e dará a data para 
a reunião com o presidente do 
INEA, Claudio Barcelos Dutra.

O pedido of icial  do ve-
reador Roberto Emídio é 
sobre a  l impeza dos rios 
de todo o município e  ad-
jacências,  acrescentado ao 
trabalho a dragagem. 

Todos os bairros  serão be-
neficiados, mas os que esta-
rão na linha de frente serão 
Chatuba, Coréia, Juscelino, 
Santo Elias e Jacutinga. O 
serviço é necessário e imi-
nente. “Não temos muito 
tempo à disposição, tendo 
em vistas que o verão já se 
aproxima", destacou o vere-
ador Roberto Emídio sempre 
preocupado com o tema.

 Não às enchentes... e sim ao Mesquita Presente
Hoje terá sessão solene na Câmara Municipal Com entrega 

de título de Cidadão Mesquitense
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m trem do 
ramal Gra-
macho/Sa-
racur una 
foi seques-
trado no 
horário do 
rush, nes-
ta segunda 
feira, por 
h o m e n s 

armados de fuzis, na Zona 
Norte do Rio. A informação foi 
divulgada com exclusividade 
pela coluna de Ancelmo Gois, 
do GLOBO, nesta terça-feira.

De acordo com a SuperVia, 
seis bandidos viajaram por cer-
ca de três quilômetros na cabi-
ne do maquinista até desem-
barcarem próximo ao viaduto 
da Mangueira, em uma parada 
não programada pela conces-
sionária para os ususários do ra-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAbsurdo

U
mal. Durante a viagem, o sexteto 
não atacou os passageiros.

Armados com fuzis, os tra-
ficantes invadiram a cabine do 
maquinista de uma composi-
ção, por volta das 6h30 de se-
gunda-feira, na estação Man-
guinhos. Na ocasião, o trem 
trafegava no sentido Central do 
Brasil. Após a partida, os ban-
didos permanceram ao lado do 
maquinista, na parada obrigató-
ria na estação Triagem, que fica 
logo depois de Manguinhos.

Sem perceber o que estava 
acontecendo, passageiros de-
sembarcaram normalmente 
na estação, enquanto o res-
tante dos usuários do ramal 
prosseguiu viagem no sentido 
Central do Brasill.

No trecho entre Triagem e a 
estação Maracanã, os bandidos 
obrigaram o maquinista a pa-

Trem de passageiros é 
sequestrado por traficantes 
na Zona Norte do Rio

Trem na estação Central do Brasil 

Foto: Marcos Nunes

rar a composição na altura do 
viaduto da Mangueira, onde 
desembarcaram.

Logo após a fuga dos trafican-
tes, a concessionária foi avisada 
do que havia ocorrido e acionou 
o Grupamento de Policiamento 

Ferroviário (GPFer) da Polícia 
Militar. Os PMs foram até o local, 
mas ninguém foi preso.

O sequestro ocorreu no 
mesmo dia em que uma ope-
ração da Polícia Militar provo-
cou a interrupção do tráfego 

ferroviário por mais de uma 
hora em um outro ramal. Na 
ocasião, por conta de um tiro-
teio no Jacarezinho, o ramal 
de Belford Roxo teve a circu-
lação interrompida no horário 
entre às 5h35 e às 6h45.

Réu pela morte de pastor diz que neta 
de Flordelis encomendou assassinato

 Em um de seus depoimen-
tos à Polícia Civil do Rio, Lucas 
Cézar dos Santos, filho da de-
putada federal Flordelis dos 
Santos, afirmou que recebeu 
uma mensagem de Rayane Sil-
va, sua sobrinha, pedindo que 
ele matasse o pastor Anderson 
do Carmo. O relato foi dado por 
Lucas no dia 5 de agosto, ainda 
na primeira fase das investiga-
ções. Rayane, de 26 anos, uma 
das netas de Flordelis, teve o ce-
lular apreendido por agentes da 
Polícia Civil na manhã desta ter-
ça-feira, no apartamento funcio-
nal da parlamentar em Brasília.

Lucas afirmou que recebeu a 
mensagem pelo Instagram, en-
tre março e maio deste ano. Nela, 
Rayane lhe oferecia R$ 10 mil 
para que ele contratasse alguém 
para cometer o crime. Metade do 
dinheiro ficaria para ele e a outra 
metade, para a pessoa contrata-
da. Ainda de acordo com o filho 
de Flordelis, Rayane disse que 
já estava com o dinheiro e era só 
ele fazer o serviço. A jovem afir-
mou ainda que, após o crime, era 
para ele pegar o celular do pastor, 
retirar o chip e quebrá-lo.

No mesmo relato, Lucas con-
tou à polícia que uma de suas 
irmãs, Marzy Teixeira, também 
lhe pediu para matar o pastor 
Anderson e ofereceu a mesma 
quantia. Ele também afirma ter 
se negado ao cometer o crime.

Em seu depoimento à polícia, 
Marzy confessou ter pedido a 
Lucas para matar Anderson e re-
velou que havia contado sobre 
seu plano para Flordelis. Marzy 
alegou, no entanto, que acabou 
desistindo do crime.

Outra filha adotiva de Flor-
delis, Érica dos Santos, também 
deu um depoimento que com-
prometeu Rayane. Ela afirmou 
que a sobrinha lhe enviou uma 
mensagem em maio deste ano 
perguntando se ela tinha "o con-
tato de algum bandido".

Ainda no depoimento, pres-
tado por Érika no dia 12 de agos-
to, a filha de Flordelis afirmou 
ter sido procurada por Rayane 
no Dia das Mães. Segundo o re-
lato, a jovem perguntou se ela 
passaria na casa da família para 
dar um beijo em Flordelis, já 
que Érika já não mora mais no 
local. Rayane também pergun-

Lorrane, Simone e Rayane: familiares de Flordelis

Foto: Reprodução
tou se a jovem sabia que Lucas 
Cézar dos Santos, filho adotivo 
de Flordelis e Anderson, não es-
tava mais morando na casa.

Lucas é acusado de envolvi-
mento na morte de Anderson. 
Um filho biológico de Florde-
lis, Flávio dos Santos Rodri-
gues, também é acusado do 
crime. Ele confessou à polícia 
que deu seis tiros em Ander-
son, que era seu padrasto. Já 
Lucas é acusado de ter ajuda-
do o irmão a comprar a arma.

Questionada pelos policiais 
sobre o porquê de Rayane ter 
perguntado se ela tinha o con-
tato de um bandido, Érika afir-
mou acreditar ter sido pelo fato 
da sobrinha saber que ela possui 
parentes biológicos envolvidos 
com o tráfico de drogas.

Os policiais também estive-
ram na casa da familia, em Pen-
dotiba, Niterói, no gabinete de 
Flordelis no Centro do Rio, e em 
um imóvel na Freguesia, em Ja-
carepaguá. A operação faz parte 
das investigações da morte do 
pastor Anderson do Carmo, ma-
rido da parlamentar. Também 
foram apreendidos os celulares 
de Flordelis e de Lorrane dos 
Santos, de 23 anos, neta da par-
lamentar e irmã de Rayane. De 
acordo com informações, Raya-

ne morava com o marido no 
apartamento funcional de Flor-
delis em Brasília.

Os celulares da parlamentar e 
de Lorraine foram apreendidos 
em Niterói. Flordelis estava com 
telefone e número novos desde 
o crime. Ela alegou ter perdido o 
dela e comprou outro. Em cole-
tiva de imprensa, dias após o cri-
me, a deputada disse não saber 
do paradeiro de seu aparelho.

No início das investigações, 
a DH pediu a busca e apreen-
são do celular de Flordelis. 
Entretanto, a polícia desistiu 
da solicitação após consultar 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) para saber se as inves-

tigações deveriam ou não ser 
mantidas com a Polícia Civil 
do Rio (devido ao fato de Flor-
delis ser deputada federal).

A decisão do ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF, man-
teve as investigações com a 
instituição e foi anunciada em 
agosto. Porém, o pedido de bus-
ca e apreensão do celular não 
voltou a ser feito até a operação 
desta terça-feira.

Além dos celulares, a polícia 
apreendeu um computador de 
Anderson no gabinete de Flor-
delis no Centro do Rio. Policiais 
suspeitam que o o equipamento 
esteja sincronizado com o celu-
lar e o tablet do pastor.



ue a boa ali-
m e n t a ç ã o 
é um dos 
p r i n c i p a i s 
s e g r e d o s 
para uma 
vida longa 
e próspe-
ra muita 
gente sabe. 

Mas alguns alimentos podem 
ajudar a prevenir e tratar de 
doenças específicas, como o 
câncer de cabeça e pescoço, 
como revela a pesquisas rea-
lizada em São Paulo, Vitória e 
Goiânia pelo Centro de Cân-
cer do Hospital A. C. Camargo 
e inclusive publicada numa 
revista médica dos Estados 
Unidos.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAlimentação saudável

Q
 Foi descoberto que toma-

te e frutas cítricas ajudavam a 
prevenir câncer de boca, por 
exemplo. Maçã e pera prote-
gem boca e laringe, couve, bró-
colis e repolho são bons para 
laringe e faringe e cenoura e 
frutas (em especial a banana) 
contribuem para evitar câncer 
na faringe. Foram analisados 
paciente com e sem a doença.

 “O consumo destes alimentos 
regularmente, pelo menos três ve-
zes por semana, é extremamente 
benéfico. Alimentos podem e 
devem ajudar não só a garantir 
uma vida melhor como prevenir 
e, eventualmente, ajudar até na 
cura de doenças”, acredita a nu-
tricionista Mônica Cecília Araújo, 
especialista no assunto. 

 *Luciana Brites 

Uma criança que tem Trans-
torno Opositivo-Desafiador 
é extremamente opositiva, 
desafiadora, que discute por 
qualquer coisa, que não assu-
me seus erros ou responsabi-
lidades por falhas e que costu-
ma sempre se indispor com os 
demais de seu grupo ou de sua 
família de maneira a demons-
trar que a cada situação será 
sempre difícil convencê-lo.

Os sintomas do TOD po-
dem aparecer em qualquer 
momento da vida, mas é mais 
comum entre os 6 e 12 anos. 
Essas crianças têm intolerân-
cia às frustrações, reações 
agressivas, intempestivas, 
sem qualquer diplomacia 
ou controle emocional. Elas 
costumam ser discriminadas, 
perdem oportunidades e des-
fazem círculos de amizades.

 Não raro, sofrem bullying 
e são retiradas de eventos so-
ciais e de programações da 
escola por causa de seu com-
portamento difícil. Os pais evi-
tam sair ou passear com elas e 
muitas vezes as deixam com 
parentes ou em casa. Entre os 
irmãos, são preteridos, mal 

 Dieta ‘low-carb’ acelera o 
envelhecimento, revela estudo

A boa mesa contra o câncer

falados e considerados como 
“ovelhas negras”. São tratados 
como diferentes e mais critica-
dos pelos pais.

O Transtorno Opositivo-De-
safiador necessita de acompa-
nhamento profissional para que 
suas características sejam dimi-
nuídas e desapareçam. No en-
tanto, é preciso dizer que quan-
to antes for descoberto, mais 
fácil será o controle da situação.

Caso a criança chegue à 
adolescência, o TOD pode 
evoluir para distúrbios que 
tornarão a situação ainda 
mais séria, como o surgimen-
to do Transtorno de Conduta, 
por exemplo. Além disso, o 
abuso de álcool e outras dro-
gas podem se intensificar.

As intervenções se pautam 
em psicoterapia infantil. O es-
pecialista vai analisar também 
o ambiente familiar em que a 
criança vive e qual a relação so-
cial que ela demonstra em situ-
ações que requerem sua partici-
pação em determinados meios.  
A terapia para a família também 
não está descartada.

Vale dizer que a psicoterapia 
visa trabalhar aquelas situações 
em que a criança precisa lidar 
com alguma frustração (onde 

 Pesquisa feita no Brasil e publicada nos EUA mostra poder dos alimentos contra doença. Nutricionista dá dicas preciosas para a prevenção
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Foto: Divulgação

 Luciana Brites é psicopedagoga, uma das fundadoras do Instituto NeuroSaber e co-autoria, com Clay Brites, do livro MENTES ÚNICAS

Foto: Divulgação

surgem os momentos de raiva 
e outros traços já mencionados 
anteriormente). A orientação 
dada aos pais tem o objetivo de 
ajudá-los no comportamento e 
nos métodos a serem aplicados 
dentro de casa.

(*) Luciana Brites é psicope-
dagoga, uma das fundadoras do 
Instituto NeuroSaber e co-au-

toria, com Clay Brites, do livro 
MENTES ÚNICAS.

Luciana Brites é especialista 
em Educação Especial na área 
de Deficiência Mental e Psico-
pedagogia Clínica e Institucio-
nal pela UniFil Londrina e em 
Psicomotricidade pelo Institu-
to Superior de Educação Ispe 
- Cae São Paulo. Além disso, é 

coordenadora do Núcleo Abe-
nepi em Londrina.

Clay e Luciana Brites são fun-
dadores do Instituto NeuroSa-
ber (www.neurosaber.com.br). 
A inciativa tem como objetivo 
compartilhar conhecimentos 
sobre aprendizagem, desenvol-
vimento e comportamento da 
infância e adolescência.



Oportunidade

Estação Pri-
meira de 
M a n g u e i r a 
inicia nesta 
quinta-feira 
uma tempo-
rada popular 
de seu espe-
táculo “Matri-

zes”, que é realizado dentro de seu 
barracão de alegorias na Cidade do 
Samba e que tem emocionado o 
público com seu amplo repertório 

de célebres compositores da Ver-
de e Rosa, assim como vertentes 
para o jongo, o caxambu, o choro 
e outros ritmos embrionários do 
cancioneiro brasileiro.

O show acontece todas às 
quintas-feiras, às 21h, num espa-
ço reservado dentro do barracão 
da escola, entre as alegorias cam-
peãs do desfile de 2019, um ce-
nário ímpar para um espetáculo 
e oferecendo ao público o acesso 
a este universo mais do que res-

 Mangueira inicia 
temporada popular 
do “Matrizes”

996266164
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A O show acontece todas às quintas-feiras, às 21h, num espaço reservado dentro do barracão da escola

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

trito do carnaval carioca. Cerca 
de 35 pessoas, entre músicos, 
ritmistas, dançarinos e baianas 
compõem o elenco.

Na temporada popular, os in-
gressos estarão a setenta reais 
(R$70,00) para moradores do Rio 
de Janeiro e cem reais (R$100,00) 
meia entrada, doando um quilo de 

alimento não perecível. Os ingres-
sos já estão disponíveis pelo site 
sympla.com.br ou podem ser ad-
quiridos no local na hora do even-
to, porém ficam sujeitos a lotação.

Serviço:
Show “MATRIZES” – Tempora-

da Popular
Datas: 19/09 e 26/09

Local: Barracão de alegorias da 
Estação Primeira de Mangueira na 
Cidade do Samba.

Rua Rivadávia Correia, 60 - Bc 
13

Gamboa - Rio de Janeiro
Horário: 21h (abertura da casa 

20:30h)
Estacionamento no local

 Foto: Divulgação

 As inscrições gratuitas 
para o Bolsão 2020, do Eli-
te Rede de Ensino, estão 
abertas e podem ser feitas 
das seguintes formas: www.
ensinoelite.com.br , (21) 
3443-0033 e nas unidades 
do Elite. As provas aconte-
cerão no dia 21 de setembro 
(Ensino Médio, Fundamen-
tal II e Cursos Livres) e 28 
de setembro (Fundamental 
I, 3º ao 5º ano), os horários 
das avaliações serão infor-
mados no ato da inscrição. 
Alunos de todas as séries 
poderão participar do Bol-
são que contempla descon-
tos de 5% a 90% nas men-
salidades de 2020. Nas 
unidades Ilha, Madureira 
II,  Iguaçuano, Realengo, 
Santa Cruz, Taquara, Sa-
ens Peña e Vila Valqueire 
as provas do Fundamental 
I serão no dia 28.

As provas serão aplica-
das em todas as  turmas 
de Ensino Médio,  Ensino 
Fundamental  II ,  Cursos 
Livres e  Fundamental 
I ,  3º ao 5º ano com pro -

A Viradouro promoveu em seu 
barracão, na Cidade do Samba, a 1ª 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. No evento 
que aconteceu entre os dias 9 e 13 
de setembro, 70 funcionários as-
sistiram palestras ministradas por 
profissionais de diversas áreas, abor-
dando temas relacionados ao traba-
lho em equipe, motivação, trabalho 
em altura, movimentação de carga, 
higiene ocupacional e combate a in-
cêndio. Foram disponibilizados tes-
tes de Hepatite B, Hepatite C, Sífilis e 
HIV a todos os participantes.

Alex Fab e Dudu Falcão, diretores 
de carnaval da escola, coordenaram a 
1ª SIPAT da Viradouro, que foi geren-
ciada por Alessandro Garcia, técnico 
em Segurança do Trabalho da verme-
lho e branco. Fab destaca que a iniciati-
va foi mais uma etapa do processo que 
a agremiação vem implantando no 
local que prepara alegorias e fantasias 
em busca de excelência nas atividades.

"A gente vem procurando, ano a 

ano, aprimorar a relação da Viradou-
ro com os funcionários, não só ti-
rando todos da informalidade, mas 
implementando medidas que dei-
xem o funcionamento do barracão 
o mais próximo possível do mundo 
empresarial fora do Carnaval. Pra 
isso, a presidência da escola vem 
cumprindo todas as etapas necessá-
rias", revela o dirigente.

Funcionários dos ateliês de con-
fecção de fantasias e adereços, de fer-
ragens, carpintaria e pintura de arte 
assistiram a palestras de profissionais 
do Centro Federal de Educação Tec-
nológica (CEFET), da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, da Subsecretaria de 
Atendimento Básico do município e 
da Brigada de Incêndio da Liga das Es-
colas de Samba (Liesa).

No encerramento da 1ª SIPAT da Vi-
radouro, estiveram no barracão, além 
de Marco Antônio Rodrigues, vice-
-presidente Financeiro da escola, Elmo 
José dos Santos, Gustavo Mostof e Ed-
son Marcos, representando a Liesa.

 Viradouro faz evento de prevenção de acidentes 
e é vista como exemplo pela Liesa Bolsão 2020 no Elite Rede de Ensino

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

 As inscrições são gratuitas

Alex Fab e Dudu Falcão, diretores de carnaval da escola

vas diagnósticas .  Já  para 
turmas do 1º e  2º ano do 
Fundamental  I  e  da E du-
cação Infantil  serão reali-
zadas entrev istas agenda-

das com os responsáveis.
Inscrições e mais informa-

ções: www.ensinoelite.com.
br  , (21) 3443-0033 e nas 
unidades do Elite.



 Vera Fischer nega desenten-
dimento com sua empresária no 
saguão de hotel em São Paulo, a 

atriz disse que teve sim uma de-
savença com a sua empresária 
Claudia Della e nega embriaguez. 

Curtinhas
Deu a louca na chapeuzinho 

Pegou, jogou fora!

E ela merece, muito!

Waldomiro Penna
Coluna

 Cirurgião plástico do empoderamento
 da beleza negra recebe homenagem

 Após ter dado 
muitos amassos 
em Pedro Scooby, 
a cantora Anitta 
exclui todas as 
fotos do surfista 
em seu perfil na 
rede social. 

 Michelli Arêas continua no concurso "VOZES DO SAMBA", realizado 
pelo 'Projeto Criolice', a cantora vem se destacando a cada etapa com sua 
voz encantadora e marcante. Vocês ainda vai ouvir falar muito dela.

 Depois de um longo pe-
ríodo sem se falar com o 
surfista,  Luana P iovani vol-
ta a seguir Pedro Scooby nas 
redes sociais.  Acho que a 
atriz começou a fazer um ri-
tual de oração para acalmar 
os ner vos.

Em briga de ex-marido e ex-mulher 
não se mete o porrete

 Doutor Aurilio Luís é percursor de um trabalho 
maravilhoso de empoderamento da beleza negra, 
o trabalho de redução nasal, chamado alequetomia 
que reduz a asa nasal do (nariz) sem mudar a esté-
tica da beleza negra da mulher.

Dr. Aurilio leva o projeto a vários estados, onde a 
ideia é dar acesso a todos.

No último sábado, uma das pacientes de Dr. Au-
rilio, a servidora municipal Mirian, realizou seu ani-
versário em grande estilo, em uma casa de festas no 
centro de Duque de Caxias, onde convidou musas e 
divas de Caxias para apresentar e agradecer o carinho 
e trabalho do Dr, Aurilio.

Suelen Brisson, atriz, bailarina, mo-
delo e digital influencer incentiva e 
apoia as mulheres que trabalham a 
sensualidade de precisar de acade-
mia! Apesar de ser adepta do fisicul-
turismo, fez questão de enviar uma 
foto para nossa redação sem make.

 Grupo Nabalada grava DVD em alto estilo

 Gata do Waldomiro

 Foto: Divilgação

 Foto: Cesar Alves / Tv Globo 

 Foto: Instagram / Mattoni

 Foto / Divulgação 

 Foto: Instagram / luapio

Com gente saindo pelo ladrão, que até 
Sandy & Junior não quiseram se apresentar 
neste dia para não ficar feio em competir, os 
meninos do Nabalada gravaram o dvd,  na 
casa de shows Bosque da Fazenda.

O show contou com a participação do que-
rido Thiago Martins, com quem o grupo canta 
a música casa comigo. O divertido Marcelo 
Tyson fez a abertura para a entrada do grupo 
e o queridíssimo  David Brazil abrilhantou e 
dançou como ninguém a música devagarinho 
com rainha da bateria Monique Rizzeto.

No intervalo, como bom gato mestre, con-
segui com a grande jornalista e assessora de 
imprensa Jorgette Arantes, uma pulseira VIP  
para o luxuoso camarim, com muita gente bo-
nita e um grande buffet. Na ocasião, fiz umas 
perguntas para os meninos  Maicon Paulucci, 
Rick, Sérgio Simplício e Renan Fiore.

Povo: Qual a música que mexe com a 
mulherada?
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Nabalada: A música que toca no coração da mulherada é a " 
Casa comigo " ! Elas se identificam muito com essa música.

Povo: Com a força do sertanejo e a sofrência, ainda 
tem espaço para samba e pagode?

Nabalada: Apesar da força dos outros segmentos, 
o samba é o único ritmo que agoniza e nunca morre!!! 
Tá sempre se renovando e sempre dando um jeitinho 
de estar em evidência!



uem pro-
cura um 
chance de 
e m p r e g o 
com car-
teira assi-
nada pode 
concorrer 
a 1.896 
postos de 

trabalho oferecidos nas uni-
dades do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine). Há vagas para 
diferentes regiões do Estado 
do Rio. Além disso, os trabalha-
dores podem se inscrever para 
110 oportunidades para cursos 
gratuitos, ministrados em par-
ceria com Firjan e Senai.

Os interessados devem se 
dirigir a um dos endereços 
listados, levando seus docu-
mentos pessoais. É preciso 
verificar se o perfil da pessoa 
cadastrada é compatível com a 
oportunidade existente no sis-
tema. O candidato que busca 
uma oportunidade de trabalho 
também pode se inscrever por 
meio do aplicativo Sine Fácil 
ou pelo site Emprega Brasil.

Oportunidades de trabalho
Segundo a Secretaria esta-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

Q
dual de Desenvolvimento Eco-
nômico, Emprego e Relações 
Internacionais, a capital oferece 
342 postos de trabalho. A maior 
parte deles é para trabalhar no 
Recreio dos Bandeirantes (237), 
em Manguinhos (52) e em Gua-
dalupe (28).

No município do Rio, há 
mais vagas para as funções de 
auxiliar de limpeza, que exige 
apenas ensino fundamental 
incompleto (109); operador de 
telemarketing ativo, que requer 
ensino médio completo (50); e 
chefe de serviço de limpeza, ati-
vidade para a qual é preciso ter 
nível médio incompleto (25).

Na Região Metropolitana, 
há outras 92 oportunidades. 
Grande parte delas é para tra-
balhar em São Gonçalo (90), 
sendo todas elas para o cargo 
de auxiliar de limpeza. O can-
didato deve ter ensino funda-
mental completo.

No interior, há mais postos 
de trabalho nas regiões Centro-
-Sul Fluminense (Vassouras, 
com 100 vagas), Baixadas Lito-
râneas (Casimiro de Abreu, com 
96 chances) e Serrana (Teresó-
polis, com 73 oportunidades; e 
Nova Friburgo, com sete).

Vagas para pessoas com 
deficiência

Para esse público específico, 
são oferecidas 1.115 chances de 
emprego. Vale destacar a ofer-
ta de 150 vagas para atenden-
te balconista, 125 postos para 
assistente administrativo e 50 
oportunidades para atendente 
de lanchonete.

Há também uma unidade 
exclusiva de atendimento — o 
Sine/Nead —, que funciona na 

Casa da Inclusão, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 16h30. 
O endereço é Rua do Lavradio 
42, no Centro do Rio.

Curso gratuitos
Existem ainda 110 oportu-

nidades para cursos gratuitos, 
como o de Auxiliar de Opera-
ções em Logística (cujas aulas 
acontecem na Tijuca), Monta-
gem e Manutenção de Compu-
tador (ministrado no Maracanã) 

e Programador de Sistemas 
(também na unidade Mara-
canã).

Neste caso, o interessado 
deve procurar uma unidade do 
Sine e informar ao atendente 
seu interesse por um dos módu-
los de capacitação existentes no 
sistema. Uma vez cadastrado, é 
preciso comparecer à unidade 
escolhida com os documentos 
pessoais para fazer a matrícula 
no prazo de 48 horas.

Postos do Sine oferecem 
1.896 chances de emprego 
no Estado do Rio

Há vagas para diferentes regiões do Estado do Rio

Foto: Divulgação

Apesar de o governo 
estadual ter dito que o 
sistema de empréstimo 
consignado voltaria nesta 
segunda-feira, servidores 
e pensionistas do estado 
continuaram sem acesso ao 
crédito. Segundo a assesso-
ria da Casa Civil, o sistema 
não voltou a funcionar por 
uma decisão dos bancos e 
que o governo contratou 
outra empresa de forma 
emergencial para prestar o 
serviço.

"O governo já contratou, 
em caráter emergencial, 
uma nova empresa, que 
pagará outorga ao Estado 

 A Controladoria Geral do Esta-
do (CGE RJ) assinou um termo de 
cooperação educacional, técnica e 
científica com o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE/RJ) para oficializar 
o apoio do Tribunal nas atividades 
de capacitação dos servidores da 
Controladoria. A parceira foi publi-
cada no Diário Oficial do Estado da 
última quinta-feira, dia 12. Entre as 
ações que vão beneficiar o funcio-
nalismo, estão a reserva de vagas 
em cursos do TCE/RJ e a cessão de 

espaços para a realização de even-
tos.

Alguns dos cursos disponíveis 
para os servidores são: transparên-
cia pública, prestação e tomada 
de contas, gestão e fiscalização de 
contratos, implantação de medidas 
antifraude e anticorrupção na Ad-
ministração Pública, gestão de bens 
patrimoniais, sistema de registro de 
preços, Controle interno: o gerencia-
mento de riscos na Administração 
Pública, entre outros.

Controladoria e TCE/RJ fazem parceria 
para capacitação de servidores

 Servidores e pensionistas do estado continuam sem 
poder pegar novos empréstimos consignados

Foto: Divulgação

A parceira foi publicada no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira, dia 12

e transferirá a tecnologia. 
A migração do serviço está 
em andamento", afirmou.

Uma decisão do Tribunal 
de Justiça do Rio (TJRJ), 
suspendeu, no dia 23 de 
agosto, o processo de lici-
tação que estava em anda-
mento para o governo es-
tadual contratar uma nova 
empresa para gerir o siste-
ma do empréstimo consig-
nável. A licitação pretendia 
fazer um pregão presencial 
do tipo maior oferta.

O TJRJ acatou a um man-
dado de segurança movido 
pela Zero 8 Participações 
LTDA, uma das empresas 

que participavam da licita-
ção. O processo seguiu para 
a 2ª instância, mas ainda 
não tem decisão da 5ª Câ-
mara Cível, responsável por 
analisar o mandado.

De acordo com o Siste-
ma Integrado de Gestão de 
Aquisições (Siga), todas as 
oito empresas participantes 
do processo questionaram 
pontos do edital do pregão 
e chegaram a pedir impug-
nação de forma administra-
tiva. O governo respondeu 
a sete empresas. A única 
resposta que não consta no 
Siga é a da empresa Zero 8 
Participações.
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enos de 
duas sema-
nas após a 
censura na 
Bienal do 
Livro, a Câ-
mara do Rio 
pode votar, 

nesta terça-feira (16), um projeto 
de lei que proibiria crianças e ado-
lescentes em exposições ou espe-
táculos com conteúdo "imoral ou 
impróprio" para a idade.

O projeto de lei fala em im-
pedir, nas seguintes palavras, a 
entrada dos jovens em eventos 
com:

nudismo
pornografia
zoofilia
conteúdo devasso
libidinoso
imoral
conteúdo impróprio
O texto não descreve o que se-

ria considerado imoral ou impró-
prio. Doutor em Direito Consti-
tucional e professor da PUC-Rio, 
Manoel Peixinho garante que a 
proposta é inconstitucional.

"São expressões fluidas, inde-
terminadas. O legislador não es-
pecifica — o que cria uma aborda-
gem discricionária e um estado 
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arbitrário. O que é pornográfico, o 
que é indecente, o que é imoral?", 
questiona Peixinho.

Ele afirma ainda que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) já tomou 
decisões que não permitem que 
o município legisle sobre o tema. 
A legislação da matéria, segundo 
ele, é da União.

"Demonstra apenas que a lei 
municipal quer estabelecer uma 
censura já diversas vezes derru-
bada pelo STF", conclui.

A proposta foi protocolada 
em 2017 depois que viralizou 
um vídeo em que havia inte-
ração de uma criança com um 
artista nu no Museu de Arte Mo-
derna (MAM), em São Paulo.

A apresentação do artista 
Wagner Schwartz ocorreu no 
35º Panorama de Arte Brasileira 
e dividiu o público: movimentos 
de direita protestaram, enquan-
to a Justiça considerou a crítica 
como "histeria".

Os autores do projeto na Câ-
mara do Rio são os vereadores 
Professor Adalmir (PSDB) e 
Alexandre Isquierdo (DEM). A 
proposta está em primeira dis-
cussão e, para ser aprovada, de-
pende de duas votações. É o 37º 
projeto da pauta.

Os autores escreveram, à 
época, que "exposições polêmi-
cas" estavam em cartaz e que 
crianças estavam sendo expos-
tas a uma situação vexatória.

"O intuito do presente pro-
jeto é de buscar a proteção da 
criança e do adolescente contra 
toda e qualquer influência que 
possa contrariar a moral e os 
bons costumes", sinalizaram.

Censura na Bienal e 
resistência na Casa

Peixinho compara o caso à 
tentativa da Prefeitura de im-
pedir a venda de um livro com 
um beijo gay na Bienal do Li-
vro. O STF chegou a impedir 
que o livro fosse recolhido da 
feira, após pedido do prefeito 

Marcelo Crivella (PRB).
"Cabe aos pais tutelar pela 

educação dos filhos, e não 
ao estado dizer o que é por-
nográfico, o que é indecente, 
o que é imoral. É uma censu-
ra via Legislativo. Já houve 
no Executivo, com o chefe 
do Executivo, e agora vai ao 
Legislativo. É oportunista 
e populista, na medida em 
que sabe que é inconstitu-
cional e que seria derrubada 
(no STF)", afirma ele.

Na Câmara de Vereadores, o 
projeto enfrenta resistência. A 
Comissão de Cultura, presidida 
pelo vereador Reimont (PT), 
exigiu que o texto fosse anali-
sado pelo colegiado, que deu 
parecer contrário.

Em 2017, exposição chegou a 
ser cancelada

Logo depois do vídeo polêmi-
co feito em São Paulo, em 2017, 
outra exposição foi alvo de críticas 
de autoridades: a Queermuseu, 
que explorava a "diversidade de 
expressão de gênero", segundo 
seus organizadores.

A Quuermuseu chegou a ser 
cancelada em outubro daquele 
ano no Rio, após ataque de Cri-
vella.

"Aqui no Rio a gente não quer 
essa exposição. Saiu no jornal que 
ia ser no MAR (Museu de Arte do 
Rio). Só se for no fundo do mar, 
porque no Museu de Arte do Rio, 
não", disse o prefeito.

Em 2018, a exposição foi enfim 
realizada e os organizadores de-
finiram o ato como uma "vitória 
contra a censura".

Após censura na Bienal, projeto 
para vetar jovem em exposição 
'imoral' entra em pauta no Rio

Projeto está na pauta da Câmara de Vereadores do Rio 

Foto: Renan Olaz/CMRJ

A Prefeitura do Rio, por 
meio da Companhia de Desen-
volvimento Urbano da Região 
do Porto do Rio de Janeiro, e 
a Porto Novo assinaram nesta 
terça-feira (17) um acordo para 
que a concessionária continue 
a operar e executar a manuten-
ção dos túneis Rio450 e Mar-
cello Alencar.

Em agosto, a concessioná-
ria Porto Novo tinha anuncia-
do que passaria no dia 11 de 
setembro o trabalho de ma-
nutenção dos túneis para a 
Prefeitura do Rio. A empresa 
afirmava que estava "há mais 
de um ano sem receber pelos 
serviços prestados”.

Segundo a Prefeitura, o 
acordo foi possível pois o 
Fundo de Investimento Imo-

 A Defesa Civil Municipal do 
Rio foi acionada para vistoriar o 
Túnel Engenheiro Luiz Jacques 
de Moraes no início da tarde 
desta terça-feira. De acordo com 
a Defesa Civil, uma placa de iso-
lamento acústico se soltou da 
lateral do túnel, no sentido Barra 
da Tijuca, e não há registro de fe-
ridos. O túnel, também chamado 

de Túnel São Conrado, faz parte 
do Elevado do Joá, que liga as zo-
nas Sul e Oeste.

Duas faixas do trânsito fo-
ram interditadas apenas no 
trecho afetado. Equipes da Se-
cretaria Municipal de Conser-
vação e Meio Ambiente (Se-
conserma) foram chamadas 
para fazer o reparo.

 Placa se solta no Túnel São Conrado e 
faixas são interditadas

Prefeitura e Porto Novo assinam acordo e concessionária 
continua operando túneis Rio 450 e Marcello Alencar

Foto: Alba Valéria Mendonça / G1

 Foto: REUTERS/Ian Cheibub

Prefeitura e Porto Novo assinaram acordo para manutenção de túnel Marcello Alencar

De acordo com a Defesa Civil, uma placa de isolamento acústico se soltou da lateral do túnel

biliário Porto Maravilha (FII-
PM), administrado pela Caixa 
Econômica Federal, compro-
meteu-se a disponibilizar re-
cursos que correspondem a 
R$ 4,3 milhões mensais para a 
prestação dos serviços. Além 

da manutenção dos túneis, a 
negociação inclui sinalização 
semafôrica vertical e hori-
zontal, com atividades como 
pintura de vias e reposição de 
placas de trânsito na região do 
Porto Maravilha.
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e s q u i s a 
Datafolha 
divulgada 
pelo jornal 
Folha de 
S. Paulo 
nesta terça-
-feira mos-
tra que o 
Flamengo 

tem a maior torcida do Brasil. Se-
gundo os números, o Rubro-Ne-
gro carioca tem preferência de 
20% dos brasileiros. Em seguida 
aparece o Corinthians, com 14%.

A diferença entre torcedores 
do Flamengo e Corinthians su-
pera a margem de erro da pesqui-
sa, que é de dois pontos percen-
tuais para mais ou para menos. 
O Datafolha mostrou ainda que 
22% não têm clube.

Foram ouvidas 2.878 pessoas, 
todas com mais de 16 anos, em 
175 municípios de todo o Brasil, 
entre os dias 29 e 30 de agosto.

Maiores torcidas do Brasil
Em relação ao levantamento 

anterior realizado pelo Datafo-

Segundo pesquisa Datafolha, 
um em cada cinco brasileiros 
é torcedor do Flamengo

Foto: infoesporte

P
Torcida do Flamengo é a maior do país, aponta pesquisa

Futebol

lha, em janeiro de 2018, o per-
centual do Flamengo foi de 18% 
para 20% (dentro da margem de 
erro). O Corinthians ficou estável 
nos 14%, com ampla vantagem 
em relação ao terceiro colocado.

Segundo a pesquisa, São 
Paulo (8%), Palmeiras (6%), Vas-
co (4%), Cruzeiro (4%), Grêmio 
(4%), Internacional (3%), Santos 
(3%), Atlético-MG (2%), seleção 
brasileira (2%), Botafogo (1%), 
Bahia (1%), Fluminense (1%), 
Sport (1%), Santa Cruz (1%), For-
taleza (1%), Vitória (1%) e Ceará 
(1%) completam a lista dos times 
que atingiram ao menos 1%.

O Flamengo tem vantagem 
em quase todas as etnias. O Ti-
mão só aparece numericamen-
te à frente entre brancos (16% a 
13%), mas com empate técnico, 
de acordo com as regras da pes-
quisa: a margem de erro para 
esse item, segundo o Datafolha, 
é de três pontos percentuais para 
mais ou para menos.

Entre os negros, a diferença é 
de 24% a 11%, com margem de 

erro de cinco pontos percentuais 
para mais ou para menos. Os ru-
bro-negros também são maioria 
entre pessoas que se declaram 
pardas (23% a 14%, com margem 
de erro de três pontos percentuais 
para mais ou para menos).

Mais dados Datafolha
Na análise por renda familiar, a 

maior vantagem rubro-negra apa-
rece na faixa dos mais pobres. En-
tre pessoas com até dois salários 
mínimos, o Flamengo aparece 
com 22%, contra 13% do Corin-
thians, com margem de erro de 
três pontos percentuais para mais 
ou para menos.

Por regiões
O Flamengo predomina em 

três das cinco regiões brasileiras: 
39% no Norte (margem de erro 
de seis pontos percentuais para 
mais ou para menos), de 28% no 
Centro-Oeste (margem de erro de 
seis pontos percentuais para mais 
ou para menos) e de 27% no Nor-
deste (margem de erro de quatro 
pontos percentuais para mais ou 
para menos).

Maiores torcidas por região: 
Norte (Top 5) - Em outros anos

A vantagem do Flamengo para 
o Corinthians na liderança é maior 
que a margem de erro pela pri-

meira vez desde 2012. Em pesqui-
sa daquele ano, foi registrado um 
empate numérico entre as duas 
maiores torcidas, com 16% para 
cada uma. Na época, o clube pau-
lista estava perto de conquistar o 
Mundial de Clubes.

Nos levantamentos seguin-
tes, os flamenguistas voltaram 
a aparecer à frente dos corintia-
nos, mas com a vantagem no li-
mite da margem de erro de dois 
pontos percentuais para mais ou 
para menos, o que representava 
empate técnico. Atualmente, o 
Flamengo ocupa a liderança do 
Campeonato Brasileiro e está 
nas semifinais da Libertadores.


