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Adolescente 
suspeito de 
envolvimento 
na morte de 
chinês na praia de 
Ipanema é liberado 
após prestar 
depoimento

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
revogou nesta quarta-feira a prisão 
preventiva dos ex-governadores Anthony 
Garotinho e Rosinha Garotinho, acusados de 
receber propina milionária da construtora 
Odebrecht em obras realizadas na cidade de 
Campos dos Goytacazes (RJ), 
informou a defesa do casal.
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Justiça do RJ liberta 
ex-governadores 
Garotinho e
Rosinha
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 Witzel concede 
reajuste de 48% 
na gratificação de 
policiais que atuam 
no 'Segurança 
Presente'

O decreto traz uma nova car-
ga horária com seis horas de 
trabalho, assim como é no 
RAS. Com isso, os agentes 
de nível C, de cargos mais 
baixos, receberão R$ 166 por 
seis horas trabalhadas e R$ 
333 por 12 horas.
Já os servidores de nível A, de 
cargos mais altos, vão receber 
R$ 277 por seis horas de traba-
lho e R$ 555 por 12 horas.

  Serviços  Foto: Divulgação

O POVO
É NOSSO!
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Rock in Rio: 
Metrô e BRT 
montam operação 
especial para 
o evento

Pág 3

 O prefeito Marcelo Crivella (PRB) anunciou na manhã desta quarta-
-feira qual será a operação dos órgãos públicos durante a realização do 
Rock in Rio, que acontecerá no fim de setembro.O BRT e o Metrô terão 
esquema especial de transporte para os dias de festival.

Geral
 Foto: Divulgação

Elton Medeiros 
morre aos 
89 anos 
Pág 3
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Dilma volta ao congresso 
pela primeira vez desde o 
impeachment 

CCJ do Senado aprova texto-base 
da reforma da Previdência e inicia 
análise dos destaques

Ex-presidente

ex-presidente 
Dilma Rou-
sseff voltou 
ao Congresso 
nesta quar-
ta-feira pela 
primeira vez 
desde que so-
freu o impe-
achment, em 

agosto de 2016. Ela participou de 
um ato, organizado por partidos 
de oposição ao governo de Jair 
Bolsonaro, contra privatizações 
de empresas estatais e em defe-
sa da "soberania nacional".

Na última vez que Dilma ti-
nha ido ao Congresso, em 29 
de agosto de 2016, ela se defen-
deu, na tribuna do Senado, da 
acusação de crime de respon-

sabilidade fiscal. No entanto, os 
parlamentares entenderam que 
a então presidente havia come-
tido irregularidades ao adotar as 
chamadas "pedaladas fiscais" e 
ao assinar decretos que geraram 
gastos para o governo sem auto-
rização do Congresso Nacional. 
O impeachment foi aprovado 
dois dias depois.

O ato desta quarta-feira foi 
realizado em um auditório na 
Câmara dos Deputados. Dilma 
chegou acompanhada de alia-
dos políticos, como o ex-pre-
feito de São Paulo e candidato 
derrotado do PT nas eleições 
presidenciais do ano passado, 
Fernando Haddad.

Também participaram presi-
dentes de partidos de oposição 

A Na última vez que Dilma tinha ido ao Congresso, ela se defendeu, na tribuna do Senado

REUNIÃO
      Metrô para a Baixada 
é reivindicação de 
Rosangela Gomes

Ministro Sergio Moro

Carlos Lupi (PDT), Calos Siqueira 
(PSB), Gleisi Hoffmann (PT), o ex-
-presidenciável Guilherme Bou-
los (PSOL), o governador do Piauí 
Wellington Dias (PT) e o senador 
Renan Calheiros (MDB-AL).

As privatizações, criticadas 
pelo grupo, são defendidas pelo 
governo como uma maneira de 
levantar recursos para o caixa da 
União e tornar mais eficiente a 
atuação das estatais. O governo 
já manifestou intenção de priva-
tizar 17 empresas, entre elas Cor-
reios e Eletrobras.

Discurso
Em discurso de cerca de 30 minu-

tos, a ex-presidente chamou o gover-
no de Bolsonaro de “neofascista”. Se-
gundo Dilma, a atual administração 
não tem compromisso com a nação 
e com a soberania do país.

“Hoje em dia nós vivemos com 
a consciência de que este país, que 
havia resistido por quatro eleições 
presidenciais consecutivas, resisti-
do ao neoliberalismo, hoje vê que 
foi necessário o surgimento de um 
governo neofascista para implantar 
o neoliberalismo", afirmou.

A Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado aprovou 
nesta quarta-feira (4) por 18 votos 
a 7 o texto-base da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) da 
reforma da Previdência.

Com a aprovação do texto-
-base, os senadores passaram a 
analisar os destaques, propostas 
que visam alterar o texto do re-
lator Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
etapa que ainda estava em an-
damento até a última atualiza-
ção desta reportagem.

Quando a comissão concluir a 
votação da PEC, o texto seguirá 
para o plenário do Senado, onde 
será submetido a dois turnos 
de votação. A proposta só será 
aprovada se tiver os votos de 

pelo menos 49 dos 81 senadores 
nos dois turnos.

A presidente da CCJ, Simo-
ne Tebet (MDB-MS), pretende 
colocar em votação ainda nesta 
quarta a chamada PEC paralela, 
que prevê a adoção, por estados 
e municípios, das regras do regi-
me próprio da previdência dos 
servidores da União, através da 
aprovação de lei ordinária.

Ponto a ponto
Entre outros pontos, a reforma 

da Previdência prevê:
idade mínima de aposentado-

ria: 65 anos para homens e 62 anos 
para mulheres;

tempo mínimo de contribuição 
para trabalhadores do setor pri-

 No último dia 28 de 
agosto, a deputada federal 
Rosangela Gomes (Republi-
canos-RJ) esteve em reunião 
com o Presidente Jair Bolso-
naro, junto com a bancada 
do Rio de Janeiro, e lembrou 
um pleito de quando ainda 
era deputada estadual.  Na 
época, Rosangela foi autora 
do projeto de lei que autori-
zava o governo do estado a 
promover o estudo de via-
bilidade para implantação e 
extensão da linha do metrô 
até a Baixada Fluminense, 
aprovado pela Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro.

No intuito de formalizar 
mais uma vez a iniciativa, a 
deputada Rosangela proto-
colou na Câmara dos Depu-
tados a indicação endereçada 
ao presidente Jair Bolsonaro 
para solicitar que o Poder Exe-
cutivo adote as medidas ne-
cessárias para dar condições à 
implantação de uma linha de 
metrô que atenda a região da 
Baixada Fluminense.

Rosangela falou sobre a 
importância dessa medida. 
“A Baixada abriga mais de 3 
milhões de moradores que 
dependem do transporte 
urbano para se locomover 
até a região central do nosso 
estado, hoje esse trajeto pode 
levar até 3 horas nos meios 
convencionais. A ideia dessa 
medida é levar mais qualida-
de de vida à população.”

A deputada Rosangela 
Gomes afirmou ainda que 
vai cobrar e trabalhar duro 
para ver a implantação do 
metrô realizada já que con-
sidera a iniciativa de funda-
mental necessidade para 
toda Baixada Fluminense.

vado: 15 anos para mulheres e 20 
anos para homens (15 anos para ho-
mens já no mercado de trabalho);

tempo mínimo de contribuição 
para o funcionalismo público: 25 
anos para homens e mulheres;

idade mínima de aposenta-
doria para trabalhadores da área 
rural: 55 anos para mulheres e 60 
anos para homens;

idade mínima de aposentadoria 
para professores: 57 anos para mu-
lheres e 60 anos para homens;

policiais federais, legislativos, 
civis do DF e agentes penitenci-
ários: idade mínima de 55 anos 
para homens e mulheres pode-
rem se aposentar;

regras de transição: para quem já 
está no mercado de trabalho.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quando a comissão concluir a votação da PEC, o texto seguirá para o plenário do Senado

Foto: Divulgação



esta se-
mana foi 
iniciado o 
treinamen-
to da Patru-
lha Maria 
da Penha. 
Inicialmen-
te as quatro 
u n i d a d e s 

operacionais 4º CPA (Coman-
do de Policiamento de Área) 
- 7º BPM (São Gonçalo), 12º 
BPM (Niterói), 25º BPM (Cabo 
Frio) e 35º BPM (Itaboraí) – 
vão as novas viaturas carac-
terizadas com a logomarca 
do programa e integrantes do 
programa usaram um braçal 
em sua farda. Cada unida-
de 4º CPA contará com duas 
equipes especializadas, que 
atuarão em dias alternados, 
das 8 às 18h, acompanhan-
do mulheres que tenham 
sido ameaçadas e passaram 

a contar com medida protetiva 
expedida pela Justiça, além de 
apoiar órgãos e rede de atendi-
mento à mulher em cada região. 
O atendimento emergencial de 
24 horas continuará sendo feito 
pelo serviço de radiopatrulha, 
cujos policiais poderão contar 
com orientação técnica da equi-
pe do novo programa.

A Região Metropolitana foi 
escolhida para o início do pro-
grama, pois nelas as denúncias 
de violência contra mulher 
lideram com larga margem o 
ranking dos acionamentos ao 
Serviço 190.

Segundo o jornalista Adria-
no Dias, apesar dos avanços le-
gais e de entendimentos sobre 
a violência de gênero, estamos 
tendo um retrocesso na postura 
diante das questões de direitos 
da mulher. "Muitas vezes legiti-
madas por lideranças políticas 
e religiosas que eclodem nos 

bairros e nas casas em dinâmi-
cas de violência que deveriam 
estar sendo reduzidas. Do as-
sedio ao femínicidio, determi-
nados elementos na sociedade 
acham cultural a postura misó-
gina. Por outro lado, tivemos o 

desmonte de estruturas insti-
tucionais de enfrentamento a 
esta violência. O governo do Es-
tado do Rio acerta quando cria 
mecanismos que tem como 
princípio a efetividade na pro-
teção de mulheres em situação 

de risco", disse o fundador da 
ComCausa, que conclui afir-
mando que espera a ampliação 
do projeto para a Baixada Flu-
minense, local onde também 
os índices de violência contra 
mulheres são alarmante.

Treinamento da Patrulha 
Maria da Penha 

O compositor Elton Medei-
ros morreu aos 89 anos na noi-
te desta terça-feira, no Rio, em 
decorrência de complicações 
de uma pneumonia. O músico 
estava internado há dois dias 
na Clínica Pinheiro Machado, 
em Laranjeiras, na Zona Sul 
do Rio. O corpo do sambista 
foi enterrado às 15h30 desta 

Compositor Elton Medeiros morre 
aos 89 anos no Rio

Rock in Rio: Metrô e BRT montam 
operação especial para o evento

 O prefeito Marcelo Crivella 
(PRB) anunciou na manhã desta 
quarta-feira qual será a operação 
dos órgãos públicos durante a rea-
lização do Rock in Rio, que aconte-
cerá no fim de setembro.

O BRT e o Metrô terão esque-
ma especial de transporte para 
os dias de festival.

 Saiba como chegar
Para chegar à Cidade do Rock, 

o público poderá usar as linhas es-
peciais do BRT que sairão do Ter-
minal Jardim Oceânico direto ao 
festival ou embarcar em qualquer 
estação ou terminal dos corredores 
Transoeste, Transolímpica e Trans-
carioca, que funcionam 24 horas.

Como o Terminal Centro 
Olímpico atenderá o público 
do Rock in Rio, a dica é sempre 
procurar qualquer linha/serviço 
que passe por lá. É só entrar no 
site do BRT para saber a lista das 
linhas e estações do sistema.

Assim como nas edições ante-
riores, nos dias de festival, a estação 
Rio 2 ficará fechada entre meia-noi-
te e 5h e a estação Parque Olímpico 
só estará aberta entre 5h e 11h.

O MetrôRio também montou 
uma operação especial para aten-
der o público que for ao Rock in 
Rio. Em todos os dias do festival 
(27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 
6 de outubro), a estação Jardim 
Oceânico, que faz integração com 
o BRT, ficará aberta 24 horas para 
embarque e desembarque.

As demais estações do sistema 
funcionarão durante a madrugada, 
mas somente para desembarque.

Durante toda a operação espe-
cial para o festival, será permitido 
o embarque com o cartão Giro, 
cartões unitários do MetrôRio, 
pagamento por aproximação 
(NFC) e também com os cartões 
RioCard. O valor da passagem 
unitária é R$ 4,60. Porém, para 
acessar a integração com o BRT, 
o cliente deverá ter em mãos um 
cartão RioCard carregado com 
saldo suficiente para a ida e volta, 
já que os cartões Giro e MetrôRio 
e o pagamento por aproximação 
são aceitos apenas no metrô.

O MetrôRio recomenda que os 
clientes comprem e recarreguem 
seu cartão Giro com antecedência, 
para facilitar a entrada no sistema.

Foto: Divulgação

O corpo do sambista será enterrado às 15h30 desta quarta

quarta, no Cemitério da Ca-
tumbi. O velório foi realizado a 
partir das 14h.

Elton Medeiros era consi-
derado um dos maiores com-
positores de samba do país. O 
veterano foi parceiro de Car-
tola e Paulinho da Viola. Sua 
carreira começou aos 17 anos, 
na Rádio Roquette Pinto. Entre 

seus grandes sucessos estão as 
músicas “Peito Vazio”, “Onde 
a dor não tem razão” e “O Sol 
nascerá”. Esta última é tema da 
novela “Bom Sucesso”, da TV 
Globo, em regravação feita por 
Zeca Pagodinho e Teresa Cristi-
na. A música também já havia 
sido gravada por Nara Leão e 
Elis Regina.

 Foto:Divulgação

N
A Região Metropolitana foi escolhida para o início do programa
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grito do Ipi-
ranga que 
marcou a 
I n d e p e n -
dência do 
Brasil em 7 
de setem-
bro de 1822 
será come-
morado em 

grande estilo em Queimados, 
Baixada Fluminense. Orga-
nizado pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, o tradicio-
nal Desfile Cívico da cidade 
acontecerá neste sábado, a 
partir das 9h, na Rua Guilher-
me Weinschenck, bairro Vila 
do Tinguá.

Com o tema “Comunica-
ção é a Arte de Educar para 
Conviver”, o evento contará 
com a presença das 30 esco-
las municipais, três creches 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
públicas, além de alunos do 
Centro de Atendimento Educa-
cional Especializado de Quei-
mados (CAEEQ), Centro de 
Educação a Distância de Quei-
mados (CEADQ), Centro de Es-
porte e Lazer da Terceira Idade, 
Vila Olímpica e Estação Cida-
dania Planeta Futuro. Bandas e 
fanfarras da região, agentes da 
Defesa Civil, Guarda Municipal 
e policiais do 24º Batalhão de 
Polícia Militar também partici-
pam da programação. 

O Prefeito Carlos Vilela afir-
ma que a tradição de celebrar 
o feriado já faz parte da cultura 
da cidade: “Sou nascido e cria-
do em Queimados e sempre 
frequentei os desfiles da inde-
pendência. Hoje é um orgulho 
poder fazer parte da promoção 
desta tradição como gestor 
municipal. Nossa cidade dará 
um show de civismo, como faz 

todos os anos. Vamos lotar o 
evento e apoiar nossos alu-
nos”, destacou o gestor.

O Secretário da Pasta, pro-
fessor Lenine Lemos, explicou 
como os trabalhos pedagógi-
cos, que foram pensados para 

o ano letivo, serão mostrados 
ao público. “Os projetos que 
serão apresentados foram de-
senvolvidos por cada escola 
sob o tema gerador de 2019, 
que é a comunicação. Os anos 
finais, por exemplo, escolhe-

ram falar sobre a rádio Novos 
Rumos, que é a primeira rádio 
comunitária do Brasil e fun-
ciona aqui na nossa cidade. 
Será um dia de muitas emo-
ções e estamos felizes por 
isso”, declarou o educador.

Com foco na comunicação, 
Queimados promove desfile 
cívico no próximo sábado 

O evento contará com a presença das 30 escolas municipais, três creches públicas, além de alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado de Queimados

 Foto: Divulgação

 A Guarda Municipal de 
Nova Iguaçu já é realidade. 
O prefeito Rogerio Lisboa 
sancionou a lei que oficiali-
za a criação da corporação. O 
ato foi publicado no Diário 
Oficial. O projeto havia sido 
encaminhado à Câmara de 
Vereadores na semana pas-
sada e foi aprovado por una-
nimidade.  A próxima etapa 
é a escolha da banca prepa-
ratória e a publicação do edi-
tal para o concurso público 
para seleção dos guardas. A 
meta da prefeitura é realizar 
o procedimento ainda este 
ano. Serão 400 vagas, com 
percentual mínimo de 15% 
para mulheres.

O concurso será dividido 
em seis etapas eliminatórias, 
com prova escrita, exames 
físicos, psicotécnico, médi-
co, além de avaliação social 
e documental e aprovação 
no curso de formação para 
Guarda Municipal.  “Nova 
Iguaçu já conta com uma 
base do programa Seguran-

 A Prefeitura de Nilópolis, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Segurança apresentou o proje-
to do videomonitoramento na 
cidade. O encontro ocorreu na 
sede da Central de Monitora-
mento de Nilópolis.

Foi implantado um sistema cha-
mado LPR (do inglês “License Plate 
Recognition” – Reconhecimento 
de Placas de Veículos), um recurso 
que permite a identificação de uma 
placa de veículo, efetuada através 
da leitura realizada pela câmera.

Em Nilópolis, 22 câmeras com a 
tecnologia LPR foram distribuídas 
pela cidade. Além dessas, mais 66 

câmeras de imagens também já fa-
zem seu trabalho no Município.

“As imagens que são capturadas 
pela central de monitoramento 
flagram os crimes cometidos na 
cidade e são enviadas para a polícia 
judiciária da 57ª DP”, disse o secre-
tário de Segurança Pública, Coro-
nel Macedo.

Os carros com placas cadastra-
das como roubadas, que circula-
rem pelas ruas de Nilópolis serão 
imediatamente enviadas para a 
Central de Monitoramento, onde 
há um policial 24 horas para efetu-
ar a ligação com as equipes policiais 
com atuação no terreno.

Nilópolis implanta nova tecnologia de segurança Lei da Guarda Municipal em Nova Iguaçu é sancionada

4

Foto: Divulgação

 A unidade vai atender cerca de 600 estudantes da educação infantil

ça Presente, que ainda este 
ano será levado também para 
Austin e Miguel Couto. Vamos 
começar 2020 com grande re-
forço na segurança da cidade”, 
destaca o prefeito.

O salário inicial previsto 
é de R$ 1651.95. Durante 
o curso de preparação os 
aprovados no concurso re-
ceberão 50% do salário a 
título de bolsa de formação. 
A jornada de trabalho será 
em escala 12×36 e 24×72 ou 

de 40 horas semanais, esta 
última com expediente de 8 
horas diária.

Entre algumas competên-
cias da Guarda Municipal está 
a de zelar pelos bens, equipa-
mentos e prédios públicos, 
colaborar de forma integrada 
com os órgãos de seguran-
ça pública e de defesa civil e 
atuar em ações preventivas 
na segurança escolar, além da 
fiscalização, controle e orien-
tação do trânsito e do tráfego.



dono de um 
r e s t a u r a n -
te na Ponta 
D'Areia, em 
Niterói, na 
região me-
tropolitana 
do Rio, foi 
morto ao 
ser baleado 

na madrugada desta quarta-
-feira, a cerca de 500 metros 
de seu estabelecimento, se-
gundo a Polícia Civil.

Segundo os investigado-
res, Marcelo Conceição da 
Silva Alves, de 48 anos, foi ví-
tima de um assalto na Ladei-
ra Major Rocha, por volta das 
2h30. O empresário estava 
com a mulher num bar quan-
do dois homens, que estavam 
a pé, se aproximaram e lhes 
roubaram. Não se sabe ainda 
se a vítima reagiu ao não.

Na fuga, os criminosos le-
varam o celular e uma moto 

da vítima, uma Honda PCX-
150, que foi encontrada na ma-
nhã desta quarta-feira, na loca-
lidade Ponto Cem Réis, na Ilha 
da Conceição, onde foi abando-
nada. Os suspeitos ainda não 
foram encontrados.

O caso, registrado como la-
trocínio (roubo seguido de 
morte), está sendo investiga-
do pela Delegacia de Homicí-
dios de Niterói e São Gonçalo 
(DHNSG). Agentes realizaram a 
perícia no local do crime e bus-
cam imagens de câmeras de 
seguranças das proximidades. 
Duas testemunhas já foram 
ouvidas na delegacia durante a 
madrugada.

Conhecido como Marcelo 
do Decolores, em referência 
ao nome do restaurante, com 
especialidade de frutos do mar 
e bacalhau, ele era querido por 
seus clientes, que deixam men-
sagens de despedida e luto nas 
redes sociais.

O corpo da vítima foi en-
caminhado ao IML no bair-
ro do Barreto. O velório está 
marcado para ocorrer entre 
o final da tarde desta quar-
ta-feira e a manhã desta 

quinta-feira, no Clube Banda 
Portuguesa. O sepultamento 
será no Cemitério Nossa Se-
nhora da Conceição.

Em nota, a Polícia Militar 
informou que o 12º BPM (Ni-

terói) foi acionado para ve-
rificar a ocorrência, onde foi 
encontrada uma pessoa ferida 
por disparo de arma de fogo. A 
morte da vítima foi constatada 
pelo Corpo de Bombeiros.

Dono de restaurante em 
Niterói é assassinado perto 
de seu estabelecimento

 A Polícia Militar apreendeu 
mais de 600 quilos de maconha 
durante uma operação na comu-
nidade Fazendinha, no Comple-
xo do Alemão, Zona Norte do 
Rio. De acordo com a PM, a droga 
estava em uma casa abandonada 
na região conhecida como Cam-
po do Sargento. O material apre-
endido foi levado para a delega-
cia de Inhaúma (44ª DP).

Desde cedo, equipes do Co-
mando de Operações Especiais 
(COE) estão pela região. Na tar-
de desta terça-feira, o cabo da 
Policia Militar Rafael dos Santos 
Neves, de 39 anos, morreu após 
ser baleado quando a guarnição 
da UPP da Fazendinha foi ataca-
da por criminosos.

Até o momento, a PM informa 
que não há presos nem feridos na 

 Polícia prende mais de 600 quilos de 
maconha no Alemão

Adolescente suspeito de envolvimento na 
morte de chinês na praia de Ipanema 
é liberado após prestar depoimento

 O adolescente de 15 anos 
apontado pela Polícia Militar 
como suspeito de envolvimen-
to na morte do chinês Chen 
Cangyang, de 30 anos, na Praia 
de Ipanema, na Zona Sul do Rio, 
e levado para a Delegacia de 
Homicídios (DH) da capital, foi 
liberado no início da tarde desta 
quarta-feira. De acordo com in-
formações da Polícia Civil, não 
há indícios da participação do 
jovem no crime, mas ele conti-
nuará sendo investigado.

Nesta manhã, policiais do 
23º BPM (Leblon) foram acio-
nados por um motoboy que 
alegou estar sendo importuna-
do por um adolescente que, de 
acordo com ele, teria envolvi-
mento no assassinato do chi-

nês. Os agentes apreenderam 
o suspeito e o conduziram à 
DH para prestar depoimento. 
Além dele, foi detido também 
um homem de 28 anos que 
usa uma tornozeleira eletrôni-
ca e estava junto com o jovem.

A mãe do garoto, que mora 
no Humaitá, na Zona Sul, es-
teve na DH e contou que o 
filho não aparece em casa há 
uma semana.

O crime ocorreu no último 
dia 28. Por volta das 23h15, Chen 
e outros dois chineses — um 
deles também foi esfaqueado 
— estavam na praia quando fo-
ram atacados por três bandidos, 
na altura do Posto 9. As vítimas 
ainda correram até a calçada, 
mas não conseguiram escapar.

Foto: Divulgação

De acordo com a PM, a droga estava em uma casa abandonada

ação desta quarta-feira. Além da 
apreensão das drogas na Fazen-
dinha, os militares encontraram 
uma grande quantidade de muni-
ções de fuzil AK47, duas granadas, 
uma balança de precisão e cinco 
quilos de pasta base. O material 

estava dentro de mochilas em um 
esconderijo na Vila Cruzeiro.

Os agentes recuperaram ain-
da quatro motos roubadas du-
rante um patrulhamento em 
Nova Brasília, também no Com-
plexo do Alemão.

 Foto: Divulgação
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Segundo os investigadores, Marcelo Conceição da Silva Alves, de 48 anos, foi vítima de um assalto 

Violência



m novo mês 
se inicia e 
com ele a 
c a m p a n h a 
s e t e m b r o 
a m a r e l o 
que ajuda 
a prevenir 
o suicídio. 
De acor-

do com a OMS (Organização 
Mundial de Saúde), a cada 40 
segundos uma pessoa morre 
por suicídio no mundo. Asso-
ciados as questões de saúde 
mental, 36% do diagnóstico 
é causado pela depressão. No 
Brasil, o índice de suicídio en-
tre os jovens tem crescido ab-
surdamente, são 5,6 mortes a 
cada 100 mil jovens entre 15 e 
29 anos. A depressão é a quar-
ta maior causa de morte entre 
os jovens brasileiros.

Existem alternativas que 
propiciam as pessoas se cui-
darem muito mais, preve-
nindo assim, a depressão en-
quanto doença médica que 
já atinge 20% da população 
mundial. Todos nós iremos 
nos sentir um pouco triste 
em alguns dias e isso é nor-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Setembro amarelo:

U
mal. Afinal, todas as emoções 
existem em todos os seres hu-
manos. O que deve-se obser-
var é se a pessoa estacionou na 
tristeza,  pois ficar inerte, em 
estado de bloqueio total é um 
alerta para a depressão médi-
ca, nestes casos a pessoa perde 
o prazer pelas coisas, perde o 
brilho e não vê mais o "colori-
do" da vida. Em casos assim,  
há alterações biológicas que 
necessitam de avaliação clíni-
ca e cuidados médicos.

Para não se deixar abater pe-
los momentos de tristeza e bai-
xa na energia pela rotina diária, 
a gestora de desenvolvimento 
humano, Rita Carvalho, reco-
menda seguir as dicas abaixo:

·  Cuide de sua alimentação, 
pois o que ingerimos influencia 
em nosso humor e bem estar fí-
sico, emocional  e mental;

·  Pratique algum exercício 
físico, eles estimulam o organis-
mo na liberação de substâncias 
tóxicas e ativam a produção de 
hormônios e enzimas do "bem";

·  Faça outras atividades que 
elevem sua energia vital, como 
por exemplo: cuidar de plantas, 
ler para uma criança ou idoso, 

escrever, meditar, fazer yoga, 
dançar, etc.  Encontre o que te 
faz sentir-se melhor e reserve 
um espaço na sua rotina;

·  Evite ou fuja de ambien-
tes e pessoas tóxicas. Estes 
locais e pessoas onde só há 
reclamação, fofocas, intrigas e 
afirmações negativas sobre a 
vida, só sugarão a energia vital 
de quem está de bem consigo 
próprio e deixarão a pessoa pra 
baixo com sentimento de tris-
teza sem motivo real,

·  Lembre-se que o proble-
ma ou a situação não são você! 
Se há um problema,  é porque 

somos capazes de administrar, 
resolver e superar, por isto, 
saiba que você é maior do que 
qualquer problema ou situa-
ção adversa.

Saber diferenciar a tristeza 
patológica da tristeza provoca-
da por acontecimentos difíceis 
e desagradáveis são extrema-
mente importantes, é o que ex-
plica a reprogramadora mental 
Ivana Cabral. Criar uma rede 
de apoio para falar dos senti-
mentos com alguém que tenha 
confiança e segurança, além de 
se medicar (com a ajuda de um 
médico) e fazer terapia.

“Nunca guarde os seus 
sentimentos para si, não sin-
ta vergonha, não guarde suas 
dores, encontre pessoas que-
ridas para desabafar e se sen-
tirá mais forte para enfrentar 
a depressão. Conversar ajuda a 
reduzir o estresse que a doença 
provoca”, conta Ivana.

Os sintomas da depressão 
são: fadiga e dificuldade de 
concentração, o que tornam a 
procrastinação muito tentado-
ra, é preciso ter tome cuidado e 
ficar atento para não se tornar 
um hábito. Nesse sentido, fazer 
terapia pode ser muito eficaz.

 Segundo Dr. Alessandro Sil-
va, cirurgião buco maxilo facial 
da Maxilart, pacientes com dis-
funções na ATM têm muitas 
chances de apresentar quadros 
como dor de cabeça e enxaque-
ca devido ao desgaste mandibu-
lar, além de dores nos músculos 
da mastigação. “Um exemplo 
pode ser o famoso estalo que 
muitas pessoas têm ao abrir a 
boca”, explica o especialista.

Outro fator importante para 
as dores orofaciais é o bruxismo, 
que caracteriza-se por ranger e/
ou apertar os dentes. Pode ter 
origem em fatores emocionais 
e stress. Assim, um psicólogo 
pode complementar a ajuda 
também. 

Dores de cabeça também 
podem ter origem nos dentes, 

Dores orofaciais: causas e 
tratamentos

Especialistas dão dicas 
para ajudar a combater 
a depressão

músculos e articulação. Está 
tudo ligado.  A articulação tem-
poromandibular (ATM) funciona 
como uma dobradiça, que liga o 
maxilar ao crânio.

Tratamentos: dependendo 
do caso, é possível minimizar 
os efeitos do bruxismo com 
um mordedor, evitando sua 
progressão. Alguns tratamen-
tos são muito eficazes, como 
a aplicação do laser de baixa 
frequência e indolor. O feixe de 
luz atua na mitocôndria, reor-
ganizando as células. Outro tra-
tamento bastante positivo é a 
eletroacupuntura, que consis-
te na utilização dos pontos de 
acupuntura somados ao uso de 
eletrodos que estimulam o ner-
vo e enviam uma mensagem ao 
sistema nervoso central.

 A depressão é a doença que mais causa suicídio no mundo

 As dores orofaciais são associadas aos tecidos da cabeça, face, pescoço e cavidade oral
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Cultura

 endo um ros-
to conhecido 
na televisão, a 
apresentado-
ra Cris Dias, 
este ano, tem 
novos proje-
tos, dessa vez 
no youtube. 

Com toda sua experiência e car-
reira consagrada como jornalis-
ta, Cris se mantém no audiovi-
sual e reafirma sua versatilidade 
como comunicadora frente à 
diversos formatos.

 Reconhecida no cenário do 
entretenimento e sendo referên-
cia quando o assunto é esporte, 
Cris leva toda sua experiência 
para a plataforma, onde, em seu 
canal, apresentará variados qua-
dros. Multifacetada, abordará 
assuntos como esportes, aven-
turas, viagens, relacionamento 
e, também, “Dias de Cris”, como 
assim é intitulado o canal, conta-
rá com entrevistas.

Entrevista com Cris Dias
De onde surgiu a ideia deste 

novo projeto audiovisual?
Eu já tinha vontade de fa-

zer algo mais autoral, com 
mais autonomia. Tive a ideia 
de um site e, com a saída da 
Globo, naturalmente migrei 
pro YouTube. Já tinha conteú-
do e formato em mente

Com uma bagagem admirá-
vel na carreira, o que o público 
pode esperar do  “Dias de Cris " ?

Muito esporte, viagem, aventu-
ra, conteúdo, entrevista com gen-
te interessante, famosa, polêmica, 
um pouco mais dos nossos dias, 
em família. E quero falar de ques-
tões ambientais, sociais, tabus, o 
que os seguidores sugerirem, inte-
ração, enfim, é um canal de estilo 
de vida e comunicação. No dia 05 
de setembro, foi no nordeste, na 
minha segunda casa, onde volto 
todo ano pra velejar de Kite. Um 
lugar que eu amo. No vídeo mos-
tro como começou essa minha 

 Cris Dias lança canal no 
youtube com diversidade
 de conteúdos

996266164
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Apresentadora Cris Dias

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

paixão pelo Kite e por Jericoacoa-
ra e arredores, a terra do vento.

No quadro "Dias Resenha" 
você já pensa em convidar al-
guém que você sempre sonhou 
em entrevistar?

Estou aproveitando meu ne-
tworking, os amigos famosos 
(risos) e será sempre num clima 
descontraído, afinal, resenha né...
vocês se surpreenderão com o 
“outro lado” de alguns convida-
dos. Quero entrevistar o Zico de 
novo. Adoro ele!

Me conta como surgiu sua 
paixão pelo esporte? Quais 
você já praticou? Ainda pratica?

Sempre pratiquei esporte 
desde pequena. É algo ineren-
te ao meu ser. Já fiz de tudo, 
joguei bola, handebol, experi-
mentei varias modalidade por 
conta da profissão. E me apai-
xonei pelo Kite numa dessas, 
meu esporte da vida.

Após 13 anos de TV Globo, foi 
difícil renovar os ares?

Foi estimulante colocar em 
prática o que eu já estava que-
rendo realizar. Além disso, tenho 
outros projetos. Poder estar livre 
pra diversos trabalhos, pra quem 
não gosta de rotina, como eu, é 
maravilhoso.

Você e Caio estão juntos des-
de novembro do ano passado, 

 Foto: Divulgação

 Unir povos e homenagear 
a língua pátria. Esses são os 
objetivos do VI Encontro de 
Poetas da Língua Portuguesa, 
que acontece a partir do dia 5 
de setembro, no Rio de Janeiro. 
O evento conta com palestras, 
apresentação poéticas, musi-
cais e lançamento de antologia 
comemorativa. Além do Brasil, 
a edição será realizada na Áfri-
ca, em Guiné-Bissau, dos dias 
18 a 21, e na Europa, em Lisboa, 
de 26 a 28. Gratuito e aberto 
ao público, as inscrições são 
feitas pelo e-mail: encontro-
depoetasdalinguaportugue-
sa@hotmail.com .

Segundo mentora e organi-
zadora da iniciativa, a canto-
ra e poetisa brasileira Mariza 
Sorriso, o projeto nasceu em 

Evento une povos por 
amor à língua portuguesa

2013. Desde 2014, vem sendo 
realizado, anualmente, nas ci-
dades do Rio de Janeiro, Lis-
boa e numa capital de língua 
portuguesa em solo africano. 
“Por exemplo, em 2017, foi em 
Maputo. Em 2018, em Luanda. 
A partir deste ano conta com o 
Apoio Institucional da CPLP".

Mariza comenta que uma 
das propostas do projeto é 
promover a inclusão. Segun-
do ela, os encontros sempre 
apresentam poetas das mais 
variadas idades e níveis de 
vivência poética, renomados 
e premiados doutores e PHD's 
em Letras, ao lado de poetas 
neófitos. “Mais de duas cen-
tenas tiveram seus dons poé-
ticos despertados através dos 
nossos Encontros, alguns já 

Esses são os objetivos do VI Encontro de Poetas da Língua Portuguesa, que acontece a partir do dia 5 de setembro

com destaque internacional. 
Até a quinta edição contáva-
mos com mais de 2000 poe-
tas participantes”, revela.

O evento também conta com 
o lançamento de uma antolo-

  Foto: Divulgação

gia comemorativa: ‘A Poesia na 
Rota dos Camões’. O livro conta 
com a participação de 142 poe-
tas dos países lusófonos. A obra 
faz homenagem a importantes 
artistas, como a poetisa e ro-

mancista brasileira Maria Firmi-
na dos Reis, o poeta guineense 
Vasco Cabral e as portuguesas 
Sophia de Mello Breyner An-
dresen e Amália Rodrigues pelo 
centenário.

como está sendo embarcar no 
mesmo projeto juntos?

Eu e Caio tivemos uma siner-
gia imediata. E viramos parceiros 

de vida. Ele embarcou nos meus 
projetos, eu admiro a arte dele. 
Admiração é a lama da chave. 
Parceria. E amor.
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 Rock afirma a Agno que é 
apenas seu amigo. Abdias se 
apresenta para Sílvia. Maria da 
Paz pede ajuda a Eusébio para 
descobrir o paradeiro de suas 
sobrinhas. Britney consegue 
seu emprego de volta. Agno ga-
rante a Fabiana que fará de tudo 
para afastar Rock dela. Maria 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Alberto exige que Eugênia 
trate Paloma bem. Paloma con-
fessa a Alberto que gostou de 
voltar à loja como cliente. Gi-
sele alerta William sobre Diogo. 
Thaíssa deixa um bilhete anôni-
mo para Felipe, como parte do 
roteiro que Evelyn protagoniza 
para conquistá-lo. Nana resiste 

 Bom Sucesso

 A Império da Tijuca en-
tra na reta final da escolha do 
samba-enredo que cantará na 
Avenida Marquês de Sapucaí 
em 2020, quando apresen-
tará o enredo “Quimeras de 
um eterno aprendiz”. Quatro 
obras concorrem à única vaga 
para hino oficial do próximo 
carnaval da verde e branca. A 
escolha acontecerá nesta sex-
ta-feira, véspera de feriado na 
quadra da Alegria da Zona Sul 
a partir das 22 horas.

A escola que será a última 
a desfilar pela Série A no sába-
do de carnaval prepara grande 
festa. O público que compare-
cer à quadra da escola poderá 
conhecer as fantasias que a 
agremiação desfilará no próxi-

 O Cubango definiu o 
seu hino oficial para o Car-
naval 2020. A grande dis-
puta aconteceu na quadra 
da agremiação, em Niterói. 
Três parcerias se digladia-
ram para realizar o sonho 
de representar o enredo ‘A 
voz da liberdade’, um tribu-
to ao patrono da abolição da 
escravatura, Luiz Gama. A 
obra composta pelos com-

positores Robson Ramos, 
Sardinha, Anderson Duda 
Tonon, Júnior Fionda, Sér-
gio Careca, Tricolor e Rildo 
Seixas foi a escolhida. A Aca-
dêmicos do Cubango será a 
quinta escola a desfilar na 
sexta-feira de carnaval em 
2020 pela Série A da Lierj.

Diferente das duas parce-
rias concorrentes da noite o 
time campeão é formado por 

vários compositores multi-
-campeões pela Cubango. O 
principal deles é o experien-
te Sardinha, que celebra nes-
te carnaval sua 11ª vitória na 
verde e branca. Além dele, 
nomes como Júnior Fionda, 
Robson Ramos e Sérgio Ca-
reca, todos tetracampeões 
na escola. Apenas Tricolor e 
Rildo Seixas saboreiam a pri-
meira conquista na escola.

 Império da Tijuca escolherá hino 
oficial para 2020 nesta sexta

 Firma no batuquejê! Parceria de 
Sardinha é campeã na Cubango

ao clima de sedução que surge 
entre ela e Mario. Alberto dis-
farça quando Diogo lhe pergun-
ta sobre Eric. Paloma teme ir ao 
desfile sozinha ao saber que Al-
berto não poderá acompanhá-
-la. Marcos chega no momento 
em que Eugênia expulsa Palo-
ma do desfile.

mo carnaval, quando exaltará 
a Educação através do desen-
volvimento do enredo pelo 
estreante Guilherme Estevão.

Além do desfile dos pro-
tótipos, a Império da Tijuca 
realizará a escolha da Musa 
Imperial, onde uma das cinco 
finalistas ganhará o direito de 
desfilar como Musa da Comu-
nidade em 2020. A apresenta-
ção será de Milton Cunha.

Quatro parcerias de compo-
sitores estão na grande final:

Samba 2 - Compositores: 
Diego Nicolau, Tinga, Pixulé, 
Braguinha, James Bernardes, 
Jota, Tem Tem Jr

Participação Especial: Fa-
bio-Gigi

Samba 3 - Compositores: 

Eduardo Katata, JC Couto, 
Badá, Valmir Viole, Bira do 
Banjo, Sérgio Gil e Fernando 
de Lima

Participação Especial: Valé-
ria Wright

Samba 4 - Composito-
res: Valéria Amorim, Ro-
dolfo Caruso, Carlinhos 
Vianna, Nininho do Cava-
co, Roberto Viana, Tim do 
Taxi e China

Participação Especial: Ro-
drigo Amorim

Samba 5 - Compositores: 
Claudio Russo, Gilmar L Silva, 
ferreti, Vanir Bachini, Rodrigo 
Alemão, Wagner Zanco e Jay-
me Cesar

Participação Especial: Kiko 
Vargues

 Foto: Rodrigo Borges

diz a Régis que só acreditará 
em seu amor se ele se tornar 
um homem bom. Vivi pede 
que Chiclete tenha cuidado 
com Camilo. Cornélia aposta 
todo o dinheiro de Eusébio. 
Fabiana revela o mistério de 
Agno a Cássia. Maria da Paz 
procura Camilo.



s policiais 
militares e 
civis que 
atuam no 
p r o g r a m a 
S e g u r a n ç a 
P r e s e n t e 
terão um 
r e a j u s t e 
de 48% na 

gratificação. Um dos motivos, 
segundo o governo estadual, 
foi para equiparar o adicional 
ao valor do Regime Adicional 
de Serviço (RAS), pago aos de-
mais agentes que atuam nas 
ruas e que foi reajustado em 
maio. O decreto do governa-
dor Wilson Witzel foi publica-
do nesta terça-feira, no Diário 
Oficial do Estado. Os bombei-
ros militares também poderão 
atuar no programa, mas não 
será imediatamente.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSGoverno do Rio

O
O decreto traz uma nova car-

ga horária com seis horas de 
trabalho, assim como é no RAS. 
Com isso, os agentes de nível C, 
de cargos mais baixos, receberão 
R$ 166 por seis horas trabalha-
das e R$ 333 por 12 horas.

Já os servidores de nível A, de 
cargos mais altos, vão receber R$ 
277 por seis horas de trabalho 
e R$ 555 por 12 horas. Confira 
abaixo os novos valores. Antes, 
os policiais praças recebiam R$ 
150 por oito horas trabalhadas 
e R$ 225 por 12 horas (mais R$ 
35,50 de auxílios para transporte 
e alimentação). Já os oficiais re-
cebiam R$ 200 por oito horas de 
trabalho e R$ 300 por 12 horas.

Outro motivo para a mudança 
no programa é o calendário de 
expansão, anunciado por Witzel. 
A previsão é que até dezembro 
mais oito localidades tenham a 

atuação dos agentes do Seguran-
ça Presente. São eles: Laranjeiras, 
Bangu, Botafogo, Austin, Duque 
de Caxias, Barra da Tijuca, Miguel 
Couto, Grajaú e Vila Isabel. Com o 
reajuste, o governo acredita que 
mais servidores estarão interes-
sados em participar.

Segundo o decreto, a partici-
pação no programa Segurança 

Presente é voluntária, e o servidor 
deverá atender a requisitos como: 
não estar respondendo a proces-
sos administrativo ou criminal, 
não ter sido responsável por infra-
ção administrativa grave, não ter 
sido condenado nos últimos cin-
co anos, ter boa classificação de 
comportamento e ter bom con-
dicionamento físico, entre outros.

PM da reserva pode atuar
O  d e c re to  m a nté m  a  a u -

to r i z a ç ã o  p a ra  c o nvo c a r 
até  5 0 0  p o l i c i a i s  m i l it a re s 
d a  re s e r v a  p a ra  at u a re m 
n o  p ro g ra m a ,  m e d i a nt e 
a c e it a ç ã o  vo l u nt á r i a ,  p o r 
até  d o i s  a n o s ,  p ra zo  q u e 
p o d e  s e r  p ro r ro g a d o  p o r 
i g u a l  p e r í o d o.

Witzel concede reajuste de 48% 
na gratificação de policiais que 
atuam no 'Segurança Presente'

O decreto traz uma nova carga horária com seis horas de trabalho, assim como é no RAS

 A Google está com inscri-
ções abertas para seu progra-
ma de estágio até o dia 02 de 
outubro. Podem se candidatar 
estudantes de graduação de 
qualquer universidade no Bra-
sil, que tenham formatura pre-
vista entre dezembro de 2020 
e março de 2021. A empresa 
oferece ajuda de custos em ca-
sos de mudança de cidade.

A empresa preza pela di-
versidade de vozes, trajetória 
e experiências e busca pesso-
as que desejam vivenciar um 
processo de formação de cinco 
meses com muita criatividade, 
aprendizado e oportunidades. 
Os selecionados farão o estágio 
a partir de 13 de julho de 2020, 
com carga horária semanal de 
30 horas, e terão a possibili-
dade de adquirir habilidades 
nas diferentes áreas de co-
nhecimento do Google, como 
marketing, estratégia de negó-

Google abre inscrições para programa de estágio
 Foto: Divulgação

Podem se candidatar estudantes de graduação de qualquer universidade no Brasil
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 A empresa de educação 
Proenem, com sede na 
Barra da Tijuca, busca um 
especialista em marketing 
digital com ampla expe-
riência na engenharia de 
mecanismos de buscas 
(SEM) com foco em Ads 
para integrar a equipe. 
Os interessados podem 
enviar o currículo com 
pretensão salarial para o 
e-mail vagas@proenem.
com.br
O profissional deverá ter 
cases comprovados de 
sucesso, com larga expe-
riência em análise de da-
dos com foco em Google 
Analytics. Para se inscre-
ver, é necessário ter conhe-
cimento de publicidade 
nativa e experiência com 
plataformas de automação 
de e-mail marketing. Será 
um diferencial ter com-
pletado os cursos do Aca-
demy Google.

       Empresa de educação abre 
vaga para especialista em 
marketing digital

cios, vendas e publicidade on-
-line, consultoria de soluções 
técnicas para parceiros, supor-
te técnico de vendas, suporte 
ao cliente, entre outras.

É necessário saber falar in-
glês fluentemente. São dese-
jadas habilidades analíticas, 
como interesse em solucionar 
desafios de negócios; organi-

zacionais, como capacidade 
de transitar em um ambiente 
ambíguo, além de interesse em 
internet e nos negócios de tec-
nologia do Google.

 Foto: Marcio Alves



ma de-
cisão do 
p l a n t ã o 
judiciário, 
às 5h des-
ta quar-
t a - f e i r a , 
concedeu 
liberdade 
ao casal 

de ex-governadores Anthony 
Garotinho e Rosinha Ma-
theus. Eles foram presos na 
terça-feira após um pedido da 
2ª Vara Criminal da Comarca 
de Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense. Garo-
tinho passou a noite em um 
presídio em Benfica, na Zona 
Norte, e Rosinha foi levada 
para o complexo penitenciá-
rio de Gericinó, em Bangu, na 
Zona Oeste do Rio.

O habeas corpus foi assina-
do pelo desembargador Siro 
Darlan e atende a um pedido 
da defesa. Garotinho e Rosi-
nha vão responder ao proces-

so em liberdade.
A decisão de Siro menciona 

que a defesa enfrentou dificul-
dade de acesso aos autos do 
processo e destacou que falta 
embasamento para a prisão.

"Não se nega, na espécie, a 
gravidade das condutas impu-
tadas ao paciente. Nada obs-
tante, por mais graves e repro-
váveis que sejam as condutas 
supostamente perpetradas, 
isso não justifica, por si só, a 
decretação da prisão cautelar", 
destaca Siro.

A decisão define que, em li-
berdade, Garotinho e Rosinha 
não podem entrar em contato 
com outros réus ou testemu-
nhas do caso e não podem sair 
do país sem autorização judi-
cial, sendo obrigados a entre-
gar os passaportes nos próxi-
mos cinco dias.

Os dois também deverão 
comparecer em juízo até o 
quinto dia útil de cada mês 
com uma prova de residência.

 O texto de Siro afirma ain-
da que a prisão cautelar é uma 
medida excepcional que só 
deve ser usada quando ampa-

rada pela lei, em observância 
ao princípio constitucional da 
presunção de inocência.

 "A prisão cautelar é medi-

da de exceção que somente 
deve ser decretada ou mantida 
quando evidenciada a sua ne-
cessidade", explica a medida.

Casal Garotinho consegue 
Habeas Corpus

 A Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciária 
(Seap) inaugura, nesta quinta-
-feira, o Centro de Controle e 
Monitoramento de presídios 
do Rio de Janeiro.

A base fica em Gericinó, na 
Zona Oeste do Rio de Janei-
ro. Através de 1.800 câmeras, 
servidores acompanharão o 
dia-a-dia nas unidades pri-
sionais do RJ.

"No Brasil, não existe uma 
tecnologia parecida. É total-
mente inovadora", afirma Mar-
cos da Silva, diretor do centro 
de monitoramento.

Todo o material foi adqui-
rido nos Estados Unidos. A 
criação do centro foi ideali-
zada e planejada pelo Gabi-
nete de Intervenção Federal 
(GIF), em 2018.

O sistema utiliza ainda in-
teligência artificial e checa, ao 
vivo, cada pessoa que aparece 
em algum dos monitores. Ain-
da haverá um equipamento 
para checar as placas dos veí-
culos identificando possíveis 
irregularidades.

As câmeras proíbem a en-
trada nas unidades de pesso-
as cadastradas na chamada 
"lista proibida". Para isso, um 
alerta é disparado na central 
de monitoramento. Assim se 
impede que o identificado 
entre na unidade.

Todo os sistema age de for-
ma automática, mesmo que 
o operador não esteja com os 
olhos na tela.

"Às vezes o ser humano, 
ele vê mas não enxerga. O ser 
humano é falho, o sistema ele 

 Seap inaugura nesta quinta centro para 
monitorar os 51 presídios do RJ

 RJ discute desafios para implementar a 
nova base curricular nas escolas estaduais

Um seminário na Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) discutiu, 
nesta quarta-feira, os desafios 
para implementar a nova base 
do currículo nas escolas esta-
duais do Rio.

A base nacional comum cur-
ricular passa a valer em janeiro 
de 2020. São orientações que 
vão definir o que os alunos têm 
o direito de aprender ao longo da 
educação básica, pautada em 10 
competências.

Conhecimento, pensamento 
crítico e científico, repertório 
cultural, comunicação, cultura 
digital, trabalho e projeto de 
vida, argumentação, autoco-
nhecimento e autocuidado, 
empatia e cooperação, respon-
sabilidade e cidadania.

O debate serviu para entender 
como tirar as orientações da teo-
ria para levá-las às salas de aula.

"O que definia o que as 
crianças tem que aprender 
eram ou as provas ou o livro 
didático. E como cada pro-
fessor escolhia o seu livro di-
dático, nada dialogava com 
nada" explica Claudia Costin, 
diretora do centro de políticas 
educacionais do FGV.

"Então agora, pelo menos, o 
Brasil sabe, ou pelo menos pac-
tuou, aquilo que todas as crian-
ças ou adolescentes tem que ter 
como aprendizagens mínimas", 
conclui ela.

O documento sobre a base 
curricular estadual já deveria 
estar pronto. O Conselho Esta-
dual de Educação é quem apro-
va o documento.

Das 27 unidades da federação, 
somente o Rio e Amazonas não 
tiveram suas bases aprovadas pe-
los conselhos.

Foto: Divulgação

A base fica em Gericinó

vem com essa função: não só 
de reforçar as unidades pri-
sionais, mas também ajudar 
aqui no monitoramento dos 
usuários, dos operadores", 
conta Silva.

As imagens vistas na central 
serão transmitidas em tempo 
real. A ideia é que o secretário 
da Seap, Alexandre Azevedo; 
e o governador Wilson Witzel 
possam ter acesso às imagens 
através de um telefone celular.

 Foto: Divulgação
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arece até 
notícia re-
petida, mas 
a situação 
f i n a n c e i ra 
do Botafogo 
é tão caótica 
que os refle-
xos come-

çam a pesar na administração 
do clube. Nesta semana, alguns 
funcionários do Alvinegro 
não foram trabalhar pois não 
tinham dinheiro para passa-
gem. Outros, que conseguiram 
chegar à General Severiano ou 
ao Nilton Santos, encontraram 
um clima desanimador quanto 
a solução dos problemas finan-
ceiros que o clube carioca vive. 
Jogadores, funcionários estão 
há quase dois meses com salá-
rios atrasados.

O problema é tão grave 
que na terça-feira o clube 
teve o fornecimento de água 
cortado pela Cedae, justa-
mente pelo acúmulo de dí-
vidas. Coube a um ilustre 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

P
botafoguense, Carlos Augusto 
Montenegro, ex-presidente 
do clube, assumir a dívida e 
quitar três meses de contas 
atrasadas. Imediatamente a 
situação foi normalizada, mas 
a pergunta que o torcedor se 
faz é: até quando?

Isso porque não há esperan-
ças de melhoras. Dívidas são 
empilhadas atrás de dívidas. A 
alimentação dos funcionários, 
que é uma obrigação, também 
está comprometida. Passa-
gens são pagas, mas não no va-
lor integral mensal. Indo para 
o lado dos jogadores, a situa-
ção é tão complicada quanto. 
Além dos quase dois meses de 
salários, alguns estão há três 
meses sem receber direitos de 
imagem. Insatisfeitos, uma de-
bandada de atletas não é des-
cartada pela justiça. O clube 
tenta se precaver.

Em campo, o time de Eduardo 
Barroca não sabe o que é vencer 
há três partidas. Os patrocinado-
res parecem não dar conta dos 

problemas e a crise financeira 
vai se agravando ainda mais no 
ilustre clube do futebol carioca. 
Para tentar amenizar um pouco 
esse quadro, o Botafogo precisa 
vencer o Atlético-MG no próxi-
mo domingo, às 16h, no estádio 
Nilton Santos, pela 18° rodada 
do Brasileirão. Neste momento, 
o Alvinegro é o 10º colocado do 
campeonato, com 23 pontos. 

Com o ataque carente e 
um dos piores do Brasilei-
rão, o Vasco se acertou com o 
Atlético-MG e fechou a con-
tratação por empréstimo do 
atacante Clayton. O jogador 
já treina em São Januário e 
deve ser utilizado por Van-
derlei Luxemburgo na parti-
da diante do Bahia, no pró-
ximo sábado, às 11h, pela 18ª 
rodada da competição.

Para a negociação ser con-
cretizada, pesou os fatores 
vitrine e protagonismo. No 
Vasco, Clayton possivelmen-
te será titular em um elenco 
enxuto e com poucas op-
ções. Para a posição, Rossi, 
Marrony, Talles Magno e Tia-
go Reis são opções. No Atléti-
co-MG, que já tem uma base 

Para voltar ao protagonismo, 
Clayton pediu para ser 
emprestado ao Vasco 

Grave crise financeira 
continua interferindo 
na rotina do Botafogo

fechada para a temporada, 
isso seria mais difícil e o joga-
dor, ciente da concorrência, 
pediu para ser transferido.

Com o Vasco no currícu-
lo, Clayton passará pelo seu 
terceiro clube em 2019. O jo-
gador começou a temporada 
atuando pelo Bahia, mas após 
o empréstimo terminar, foi 
reintegrado ao elenco do Atlé-
tico-MG. Sem muitas chances, 
surgiu a proposta do Cruz-

Maltino que a própria dire-
ção do clube mineiro conside-
rou viável pelo momento que 
o jogador vive e possui qua-
lidade para “retomar o prota-
gonismo”, como o próprio di-
retor de futebol do Clube, Rui 
Costa, declarou.

Apesar de já treinar com os 

Funcionários do Alvinegro não trabalharam por causa de atraso de salários 

O jogador já treina em São Januário e deve ser utilizado por Vanderlei Luxemburgo

companheiros, Clayton ainda 
não foi regularizado e para 
estrear com a camisa do Cru-

z-Maltino, precisa ser inscrito 
no Brasileirão até a próxima 
sexta-feira (06). O Vasco é o 

15º colocado na competição, 
com 20 pontos conquistados 
em 17 partidas

  Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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