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do Estado para fazer o ramal do metrô até 
a Gávea. A prefeitura ofereceu aumentar o 
potencial construtivo dos terrenos do metrô 
para ajudar nessa construção, nesse esforço 
do Governo do Estado para fazer o metrô até 
a Gávea”, disse o prefeito.
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Ministro do STJ nega liberdade 
a dois suspeitos de hackear 
celulares de autoridades

Justiça

m i n i s t r o 
R e y n a l d o 
Soares da 
F o n s e c a , 
do Supe-
rior Tribu-
nal de Jus-
tiça (STJ), 
r e j e i t o u 
n e s t a 

quarta-feira (11) pedidos de 
liberdade do casal Gustavo 
Santos e Suelen de Oliveira 
– dois dos quatro suspeitos 
de hackeamento a telefones 
de autoridades brasileiras.

Soares da Fonseca anali-
sou pedidos dos dois, pre-
sos desde 23 de julho na 
Operação Spoofing, por sus-
peita de participação na ob-
tenção de mensagens. Um 
dos presos, Walter Delgatti 
Neto, confessou ter obtido 
conversas de procuradores 
da Lava Jato e repassado ao 
site "The Intercept Brasil".

A defesa de ambos negou 
a participação deles nos cri-
mes. No pedido, o advogado 
Ariovaldo Moreira admitiu 
que Gustavo tivesse envol-
vimento em outras irregula-
ridades, mas não os relacio-
nados ao hackeamento de 
autoridades.

O  m i n i s t ro  re j e ito u  o 
h a b e a s  c o r p u s  p o r  c o n -
s i d e ra r  q u e  a i n d a  e s t ã o 
p e n d e nte s  d e c i s õ e s  d e 
i n s t â n c i a s  i n f e r i o re s .  S e 
a  d e f e s a  re c o r re r,  o  c a s o 
a i n d a  p o d e rá  s e r  a n a l i s a -
d o  n a  Q u i nt a  T u r m a  d o 

t r i b u n a l .  A  d e f e s a  t a m b é m 
p o d e rá  re c o r re r  a o  S u p re -
m o  T r i b u n a l  Fe d e ra l .

Soares da Fonseca desta-
cou ainda que, em alguns 
casos, quando há flagrante 
de ilegalidade, é possível 
analisar pedido de liberdade 
quando há decisões penden-
tes das instâncias inferiores. 
Mas ele entendeu que isso 
não aconteceu no caso dos 
dois suspeitos.

"Não é o que ocorre na es-
pécie. Consoante se observa 
dos autos, a decisão que in-
deferiu o pedido liminar na 
origem não ostenta ilegali-
dade evidente e apta a de-
safiar controle antecipado 
por este Superior Tribunal, 
pois, sob a cognição sumá-
ria, considerou fundamen-
tada a prisão preventiva dos 
pacientes, não apresentan-
do qualquer ilegalidade ou 
teratologia", completou.

O ministro afirmou ain-
da que as investigações da 
Polícia Federal indicaram a 
existência de indícios con-
tra os suspeitos, como o 
recolhimento de R$ 99 mil 
que Gustavo alegou ser fru-
to de operações com cripto 
moedas.

Reynaldo Soares da Fon-
seca completou que as ins-
tâncias inferiores ainda vão 
analisar se houve ou não ile-
galidade na prisão do casal.

"É certo, lado outro, que 
questões suscitadas pela 
defesa dos pacientes serão 

O

O ministro rejeitou o habeas corpus por considerar que ainda estão pendentes decisões de instâncias inferiores

CRIAÇÃO
     STJ aprova criação de novo TRF 
em Minas e de mais 54 cargos de 
desembargador em todo país

O pleno do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
formado por 33 integran-
tes da Corte, aprovou 
nesta quarta-feira (11) 
a criação do sexto Tri-
bunal Regional Federal 
(TRF) do país, em Belo 
Horizonte (MG).

O STJ, ao qual com-
pete fazer propostas so-
bre a administração da 
Justiça de primeiro e se-
gundo graus, enviará ao 
Congresso Nacional nos 
próximos dias um ante-
projeto de lei com deta-
lhes sobre o novo TRF.

Para que a criação seja 
efetivada, deputados e 
senadores ainda preci-
sam discutir e aprovar 
a proposta. Depois, é 
necessária a sanção do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro.

Atualmente, o país 
tem cinco TRFs, que re-
presentam a segunda 
instância da Justiça Fe-
deral e são divididos por 
regiões:

TRF da Primeira Re-
gião: AC, AM, AP, BA, DF, 
GO, MA, MG, MT, PA, PI, 
RO, RR e TO;

TRF da Segunda Re-
gião: ES, RJ;

TRF da Terceira Re-
gião: MS, SP;

TRF da Quarta Região: 
PR, RS, SC;

TRF da Quinta Região: 
AL, CE, PB, PE, RN, SE.

Pela proposta aprova-
da nesta quarta, Minas 
Gerais, que representa 
cerca de 40% dos proces-
sos da Primeira Região, 
terá um tribunal próprio 
de segunda instância, o 
TRF-6.

tratadas naquele mandamus 
por ocasião do julgamento de 
mérito, sem o qual esta Cor-
te fica impedida de apreciar 
o alegado constrangimento 

ilegal, sob pena de incorrer 
em indevida supressão de 
instância e incidir em paten-
te desprestígio às instâncias 
ordinárias", disse.
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T r i b u n a l 
S u p e r i o r 
E l e i t o r a l 
(TSE) confir-
mou, nesta 
terça-feira, a 
cassação dos 
mandatos 
de Rosinha 
Garotinho e 

de Francisco de Oliveira, ex-prefeita e 
ex-vice-prefeito de Campos dos Goy-
tacazes, no norte Fluminense, em 
2o15, pela prática de abuso de poder 
político e uso indevido de meios de 
comunicação na campanha eleitoral 
de 2012. A decisão também manteve 
a inelegibilidade dos dois políticos por 
oito anos a contar de 2012.

Os ministros do TSE nega-
ram três recursos propostos por 
Rosinha e Francisco contra as 
sanções aplicadas pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro (TRE-RJ). Eles votaram 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCassação 

O
ainda pelo provimento de recurso 
apresentado pelo Ministério Públi-
co Eleitoral (MPE).

Acompanharam, na íntegra, o 
voto do relator Herman Benjamin, 
os ministros Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin e a presidente do tri-
bunal, a ministra Rosa Weber.

Em seu voto, Herman Benjamin, 
ao rejeitar os recursos interpostos por 
Rosinha e Francisco, endossou a deci-
são do TRE-RJ, que constatou abusos 
no desvirtuamento da propaganda 
institucional do município, veicula-
da no site da prefeitura de Campos. 
De acordo com o MPE, a publicidade 
institucional teria propagado obras 
feitas pela administração municipal 
como se fossem realizações pessoais 
de Rosinha, com o único objetivo de 
promover a reeleição ao cargo.

O relator também votou pelo 
provimento do recurso do Ministé-
rio Público Eleitoral. Na ação, o MPE 
acusou os dirigentes municipais 

de contratarem 1.166 funcionários 
temporários para a prefeitura em 
julho de 2012, ou seja, em período 
vedado pela legislação eleitoral. O 
TRE-RJ havia rejeitado a investiga-
ção judicial eleitoral do MPE sobre 
essa questão, por considerar que as 
contratações teriam ocorrido em 
data não proibida pela legislação.

PRISÃO
No último dia 3, Rosinha Ma-

theus e Anthony Garotinho foram 
presos pela Operação Secretum 
Domus, deflagrada na capital e em 
Campos dos Goytacazes, pelo Mi-
nistério Público estadual (MPRJ). 
De acordo com a denúncia, aceita 
pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Co-
marca de Campos dos Goytacazes, 
o casal recebeu propinas no valor 
de R$ 25 milhões, como resultado 
de superfaturamento de R$ 62 mi-
lhões nos contratos, que somaram 

quase R$ 1 bilhão para a construção 
de casas populares nos programas 
Morar Feliz I e Morar Feliz II, durante 
os mandatos de Rosinha, de 2009 a 
2016, na prefeitura de Campos.

As investigações indicaram que 
o segundo projeto não chegou a ser 
concluído. No dia seguinte, o casal 
foi colocado em liberdade por de-
terminação do desembargador Siro 
Darlan, do plantão judiciário, do Tri-
bunal de Justiça do Rio. 

 TSE mantém inelegibilidade de 
Rosinha Garotinho em processo 
de cassação em Campos

No último dia 3, Rosinha Matheus e Anthony Garotinho foram presos pela Operação Secretum Domus

Foto: Cléber Mendes / Agência O Dia

Agora é lei. As concessionárias ou 
municípios responsáveis por pe-
dágios dentro do Estado do Rio 
serão obrigados a oferecer, ao me-
nos, uma cabine com opção para 
pagamento em cartões de débito 

Pedágios terão que oferecer cabines com opção de 
pagamento com cartão no Rio

Governo vai desbloquear R$ 20 bilhões 
até o fim do ano, diz Mourão

ou crédito para motoristas que 
não tenham dinheiro em espé-
cie. A Lei 8.518, sancionada pelo 
governador Wilson Witzel, foi 
publicada nesta quarta-feira no 
Diário Oficial do Estado.

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão, afirmou nes-
ta quarta-feira que o governo 
deve descontingenciar cerca de 
R$ 20 bilhões do orçamento até 
o final do ano. Ele ocupa a Presi-
dência da República essa sema-
na enquanto o presidente Jair 
Bolsonaro se recupera de uma 
cirurgia em São Paulo. 

"O Ministério da Economia é o 
dono do dinheiro, então eu acho 
que, até o final do ano, uns R$ 20 
bilhões devem ser liberados", dis-
se Mourão a jornalistas no Palácio 
do Planalto. Ele já havia adiantado 
a informação ontem em uma en-
trevista para a TV Globo.

O governo anuncia os blo-

O prazo para que as empresas se adequem a nova norma é de até 90 dias

O prazo para que as empre-
sas se adequem a nova nor-
ma é de até 90 dias. A mul-
ta para a empresa que não 
cumprir é de cinco vezes a 
tarifa do pedágio.

queios e desbloqueios do Orça-
mento ao divulgar o Relatório 
de Avaliação de Receitas e Des-
pesas, a cada dois meses. O pró-
ximo relatório será divulgado no 
dia 20 deste mês e o outro, o úl-
timo do ano, será anunciado em 
novembro. Do orçamento deste 
ano, o governo bloqueou cerca 
de R$ 33 bilhões.

A meta fiscal do governo 
para 2019 é um déficit pri-
mário de R$ 139 bilhões para 
o Governo Central – Tesouro 
Nacional, Previdência Social 
e Banco Central. O déficit pri-
mário é o resultado negativo 
nas contas do governo sem o 
pagamento dos juros da dívi-
da pública.

Foto: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Foto: Divulgação



subsecre-
taria mu-
n i c i p a l 
de De-
s e n v o l -
v i m e n t o 
Econômi-
co rece-
beu nesta 
terça-fei-

ra, 10 de setembro, represen-
tantes de estabelecimentos 
comerciais instalados na 
Rua José Montes Paixão, 
no Centro de Mesquita. 
O encontro aconteceu no 
auditório Zelito Viana, na 
sede da prefeitura, com o 
objetivo de ouvir opiniões 
da categoria sobre o proje-
to “Ruas Completas”, que 
visa o conforto dos pedes-
tres na área central.

A iniciativa surgiu nos Es-
tados Unidos e, desde então, 
tem apresentado um grande 
sucesso ao redor do mundo. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
A intenção é aumentar as cal-
çadas, através de pinturas no 
asfalto, indicando onde o pe-
destre poderá passar, dando 
assim mais espaço e liberdade 
para que a população transite 
com tranquilidade pela rua 
central de maior concentra-
ção comercial da cidade.

Os comerciantes foram 
convidados, principalmen-
te, para dar opiniões sobre o 
projeto. Visto que a iniciativa 
provoca grandes impactos ur-
banísticos no trecho e, conse-
quentemente, o aumento do 
fluxo de possíveis clientes, 
relatou o subsecretário da 
pasta, Fabio Baiense.

Baiense explica que, mais 
do que pinturas, o espaço re-
ceberá mais investimentos. 
“Queremos fazer um espaço 
bonito e limpo, para que pos-
sa também ser utilizado como 
espaço cultural. Queremos 
criar uma verdadeira identi-

dade de Centro para a Rua 
José Montes Paixão”, explica.

Já o secretário de Infraes-
trutura, Mobilidade e Servi-
ços Públicos, Rholmer Lou-
zada Junior, acrescenta que, 
segundo pesquisa feita na 
área, pelo menos 1.600 pes-
soas passam por hora. Ainda 

segundo ele, esse estudo foi 
fundamental para a escolha 
do trecho a ser beneficiado 
pelo projeto.

Os empresários locais 
valorizaram a iniciativa do 
governo Jorge Miranda em 
direção ao desenvolvimento 
do comércio em Mesquita.  

Representante da Sapataria 
Gomes, Leandro Alan, por 
exemplo, falou da importân-
cia do projeto ‘Ruas Comple-
tas’. “O meu negócio é de fa-
mília. Eu assumi e tudo que 
eu tenho, devo a esta loja em 
Mesquita. Quero ver a cidade 
crescer”, exalta o empresário. 

 “Ruas Completas” revitaliza 
centro de Mesquita

Os comerciantes foram convidados, principalmente, para dar opiniões sobre o projeto

 Foto: Divulgação

Os idosos cadastrados no 
Centro de Esporte e Lazer da 
Terceira Idade de Queimados 
já têm programa garantido 
para a tarde desta quinta-fei-
ra. Isso porque a Prefeitura 
promoverá mais uma sessão 
do Cine Celti, desta vez com a 
exibição do filme “Os Parças”, 
a partir das 14h.

Com o auditório sempre 
lotado, as sessões acontecem 
uma vez por mês com a exibi-
ção de filmes nacionais de di-
versos gêneros. “Infelizmente 
há muitos idosos que não tive-
ram a oportunidade de ir ao ci-
nema e com essas sessões con-
seguimos proporcionar a eles 
um pouco de cultura, lazer e 
entretenimento através dessas 
obras”, declarou a Secretária 
Municipal da Terceira Idade, 
Mariceia Pelúzio.

O projeto, que visa dar opor-
tunidade aos idosos que nunca 
foram ao cinema de assistirem 
aos clássicos da sétima arte gra-
tuitamente,  pretende reunir 
cerca de 50 idosos. A exibição 

Comédia nacional animará idosos de 
Queimados nesta quinta-feira

Aulas de espanhol em Itaguaí  

será na sede da SEMTI (Ave-
nida Maracanã, s/nº - Paca-
embu) e a entrada é franca.

Lançado em 2017, o longa 
conta a história de quatro 
amigos, que depois de se-
rem obrigados a participar 
de um golpe, resolvem abrir 
uma agência de casamentos 
na Rua 25 de Março.

Com direção de Halder 
Gomes e roteiro de Claudio 
Torres Gonzaga, a obra foi 

Começa na próxima semana o 
período de inscrição para o projeto 
¡¡Habla Itaguaí!!. A Prefeitura, atra-
vés da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, vai oferecer aulas 

,  Projeto "Cine Celti" promove sessões gratuitas para frequentadores do espaço

indicada ao Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro na categoria 
de Melhor Longa-Metragem 
Comédia e levou cerca de 1 mi-
lhão de espectadores às salas 
de cinema do país.

Serviço:
Cine Celti exibe “Os Parças”
Data: 12/09/19
Horário: 14h
Endereço: Avenida Maracanã, 
s/nº - Pacaembu.

gratuitas de espanhol para os mo-
radores com mais de 13 anos. As 
inscrições acontecem entre os dias 
16 e 27 de setembro, nas secretarias 
das escolas e creches municipais.

 Foto: Divulgação PMQ
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o l i c i a i s 
Civis da 
2 2 º D P 
(Penha) e 
da 38°DP 
(Brás de 
Pina), em 
conjunto 
com a Po-
lícia Mi-

litar, deflagraram nesta quar-
ta-feira uma operação nas 
comunidades Cidade Alta, 
Parada de Lucas e Vigário 
Geral, na Zona Norte. A ação 
tem como objetivo cumprir 
mandados de prisão e de 
busca e apreensão contra 
suspeitos envolvidos em de-
saparecimentos e sequestros 
em Brás de Pina.

De acordo com a polícia, a 
operação também agiu na co-
leta de dados que irão ajudar 
nas investigações dos crimes 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

P
praticados por traficantes da-
quela região. Ainda de acordo 
com a polícia, há uma ligação 
desses traficantes também em 
crime de lavagem de dinheiro.

No total  onze foram pes-
soas presas e apreendidos um 
fuzil calibre 556, uma pistola 
de uso restrito, cinco grana-
das, tabletes de cocaína, rádios 
transmissores, além de anota-
ções do tráfico de drogas.

A operação foi realizada 
com apoio do Departamen-
to Geral de Polícia da Capital 
(DGPC) e Coordenadoria de 
Recursos Especiais (CORE).

 Cinco jovens sequestrados
No final de maio, cinco jovens 

identificados como Matheus Sil-
va das Neves, Alexandre Gomes 
Correia, Rafael Magalhães Ce-
lestino, Thiago Moreira Sbano, 
Adalberto Bispo Pereira Neto, 

Darlan Gonçalves, Rafael Maga-
lhães e Victor Hugo de Queiroz 
Surcin foram sequestrados na 
comunidade Cinco Bocas. As 
investigações concluíram que 
eles mortos por traficantes da 
facção que tem poder das fave-
las do Vigário Geral, Parada de 
Lucas, Cidade Alta e Pica-Pau, 
decapitados e jogados aos por-
cos selvagens da localidade.

O chefe do tráfico da Ci-
dade Alta, Álvaro Malaquias 
Santa Rosa, o ‘Peixão’, é um 
dos que responde pelos cri-
mes. Ele também é acusado 
de estar envolvido em ata-
ques de terreiros de can-
domblé na Zona Norte e na 
Baixada. Além disso, o crimi-
noso também faz cobranças 
aos moradores da comuni-

dade com o ‘IPTU do crime’ 
com taxas de até R$ 10 ao 
poder paralelo por mês.

O  t ra f i c a nte  e s t á  f o ra -
g i d o.  Q u a l q u e r  i n f o r m a -
ç ã o  q u e  l e ve  a o  s e u  p a -
ra d e i ro  d e ve  s e r  l e v a d a 
a o  d i s q u e - d e n ú n c i a  p e l o 
te l e f o n e  ( 2 1 )  2 2 5 3 -1 1 7 7.  A 
re c o m p e n s a  é  d e  R $  5  m i l . 
S i g i l o  g a ra nt i d o.  

Megaoperação mira traficantes 
que mataram sete jovens 
em Brás de Pina

A operação foi realizada com apoio do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE)

Foto: Divulgação

 Um homem morreu durante 
a operação que acontece desde 
o início da manhã na Cidade de 
Deus, em Jacarepaguá, na Zona 
Oeste do Rio. De acordo com a 
Polícia Militar, era um suspeito de 
tráfico que usava uma tornozelei-
ra eletrônica e estava com uma 
pistola. Mais cedo, imagens da TV 
Globo mostraram traficantes em 
fuga por uma trilha numa região 
de mata na comunidade.

O confronto no qual o homem 
ficou ferido ocorreu no Caminho 
Outeiro, um dos pontos onde os 
agentes realizam um cerco. Já foram 
apreendidos "jacarés" — estruturas 
de ferro vergalhões pontiagudos 
virados para cima que rasgam os 
pneus de carros blindados da polícia.

PM já sabia de rota de fuga
Comandante do 18º BPM 

(Jacarepagá), o tenente-coronel 
Roberto Dantas informou que 
o batalhão já tinha informações 
sobre rotas de fuga pela mata 
usada pelos bandidos da Ci-
dade de Deus. E que, por isso, 
todo o entorno da comunidade 
foi cercado por policiais.

 Ruan Rocha da Silva, que ficou 
conhecido pela tatuagem na testa 
“eu sou ladrão e vacilão” foi con-
denado a quatro anos e oito meses 
pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP). A condenação se deu 
porque Ruan furou cinco frascos 
de desodorantes num supermerca-
do em Mairiporã (SP), em 2018.

Na audiência de sua condena-
ção realizada na última terça-feira, 
duas vítimas foram ouvidas. Ruan 
também foi ouvido e recebeu a 
sentença de reclusão em regime 
semiaberto e 11 dias-multa.

Na ocasião da tatuagem na 
testa, Ruan tinha 17 anos.  Foi 
em junho de  2017. Ele teria ten-

tado furtar uma bicicleta na casa 
do  tatuador Maycon Wesley dos 
Reis,  em São Bernardo  do Cam-
po. Ao ser pego pelo tatuador, 
ele escreveu a frase na testa de 
Ruan e postou em suas redes so-
ciais. O caso ganhou repercussão 
dentro e fora do Brasil, dividindo 
opiniões sobre a atitude de Wes-
ley ao tatuar Ruan com frase “eu 
sou ladrão e vacilão”.  O tatuador 
e mais um amigo ainda foram 
condenados a lesão corporal 
gravíssima e constrangimento 
ilegal. O jovem, que alega que no 
momento do furto estava alcoo-
lizado, ainda ganhou sessões de 
remoção da tatuagem. 

 Jovem que teve a frase “eu sou ladrão e vacilão” tatuada 
em sua testa é condenado a quatro anos de prisão

 Ação na Cidade de Deus que teve fuga por mata 
tem um morto e bloqueios retirados Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O confronto no qual o homem ficou ferido ocorreu no Caminho Outeiro

A condenação se deu porque Ruan furou cinco frascos de desodorantes num supermercado

“Nós tínhamos informações de 
inteligência e também de men-
sagens do Disque-Denúncia (21 
2253-1177) dessa fuga pela mata. 
Mas as imagens foram essenciais 
e de grande ajuda, porque agora 
vamos conseguir fazer um plane-
jamento sabendo por onde eles 
acessam durante as fugas”, disse.

Ainda de acordo com o coman-
dante, a fuga mostra que os crimi-
nosos se sentiram encurralados 
com a ação da PM na comunida-
de. Após a retirada das barricadas, 
os militares vão fazer incursões 

em áreas de vegetação mais densa 
com o apoio do Batalhão de Ope-
rações Especiais (Bope):

“Nosso planejamento inicial 
era apenas a retirada de barricadas. 
Num segundo momento, com 
as vias livres, a tropa avança para 
fazer os mandados de prisão e 
atuar nos pontos específicos. Com 
o Bope e apoio aéreo vamos fa-
zer agora a área de mata, de difícil 
acesso. O asfalto está todo cercado, 
eles não vão para o asfalto. Eles, 
com certeza, se sentiram encurra-
lados e fugiram”, contou.



omo uma 
das princi-
pais conse-
quências da 
apneia do 
sono é o ron-
co, muitos 
c o s t u m a m 
associá-la ao 

nariz. Porém o problema está 
na faringe, que devido ao estrei-
tamento excessivo (quando a 
pessoa tem o queixo retraído) 
ou ao excesso de peso (quan-
do a pessoa tem sobre pele) 
ou até mesmo ao tamanho da 
cabeça e pescoço -entre outros 
fatores- falta espaço suficiente 
para a passada do ar, que fica 
comprimido. Vale lembrar que 
hábitos como consumo de ál-
cool e fumo ajudam a contri-
buir para o problema.

A apneia do sono atualmen-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSProblema

C
te atinge cerca de 30% da po-
pulação adulta e pode levar até 
mesmo à morte. Aumenta a pro-
babilidade do desenvolvimento 
de doenças potencialmente le-
tais e está associada ao aumento 
do risco de hipertensão, insufici-
ência e arritmia cardíacas, derra-
me e diabetes.

É a perda temporária de ar 
nos pulmões, levando a micro 
despertares durante o sono. Isso 
resulta em noites mal dormidas e 
cansaço no dia seguinte, ou seja: 
você dorme, porém não descan-
sa. Esse problema é tão recorren-
te, que nos Estados Unidos algu-
mas seguradoras de carro estão 
estimulando seus clientes a reali-
zarem tratamentos, uma vez que 
o excesso de sono poderia estar 
causando batidas de carro e dor-
mência no volante.

TRATAMENTO: Inicialmente 

deve ser realizado o exame de 
Polissonografia para monitorar 
a qualidade do sono. Só assim 
é possível saber se realmente 
existe a apneia e quão grave ela 
é. Com o avanço da tecnologia 
hoje, também é possível au-
mentar a precisão no diagnós-
tico com o uso da inteligência 

artificial, otimizando exames 
importantes e agilizando o trata-
mento. O segundo passo é bus-
car tratamento. Em muitos ca-
sos ele é feito com uma cirurgia 
corretiva, chamada Ortognática, 
que posiciona o maxilar no local 
correto, eliminando o problema.

 Por Dr. Alessandro Silva – 

mestre e doutor em cirurgia 
buco-maxilo-facial pela USP 
e Unicamp; fellowship pela 
University of Pacific; diretor 
executivo do Colégio Brasilei-
ro de Cirurgia e Traumatolo-
gia Buco-Maxilo-Facial; dire-
tor da clínica Maxilart (www.
maxilart.com.br).

Não é novidade que a convi-
vência com animais de estima-
ção faz bem à saúde humana. 
Um estudo realizado pela Virgi-
nia Commonwealth University, 
nos Estados Unidos, provou 
que os cães podem trazer be-
nefícios também ao trabalho, 
promovendo, por exemplo, a 
redução de estresse, além de 
motivar os funcionários. Pen-
sando na saúde emocional e, 
consequentemente, na produ-
tividade de seus colaboradores, 
algumas empresas optam por 
criar espaços pet friendly e con-
vidar os membros da equipe a 
levarem  seus cães e gatos, em 
dias preestabelecidos e, para 
ajudar nessa convivência har-
moniosa, o veterinário e funda-
dor da rede Animal Place, Jorge 
Morais, dá algumas dicas. 

“Faça visitas frequentes ao 
veterinário e mantenha vacinas 
e vermífugos em dia. Alimente 
o pet durante o seu expediente 
e mantenha água limpa e fresca 
disponível para ele. Identifique 
o animal com microchip ou pla-

 Pets na empresa? Acredite, eles podem 
ajudar na produtividade e reduzir o 
estresse do dia a dia

Apneia do sono: Transtorno 
que pode diminuir a 
qualidade de vida 

ca na coleira e cuide para que fi-
que apenas dentro do ambiente, 
para evitar acidentes e inconve-
nientes”, recomenda do veteri-
nário. Vale lembrar ainda que os 
pets também devem ser castra-
dos para frequentar ambientes 
corporativos ou qualquer outro 
espaço compartilhado. 

Xixi no lugar certo
Questões fisiológicas tam-

bém costumam ser motivo de 
discórdia, afinal ninguém quer 
chegar e encontrar xixi de ca-
chorro no chão. Uma das dicas 
do veterinário para driblar a 
questão é ensinar o pet a utili-
zar locais determinados. “Não é 
recomendado levar os cães para 
fazer as necessidades na rua por 
causa da dependência que é 
criada entre tutor e o animal. Im-
previstos acontecem e o animal 
pode ficar segurando por muito 
tempo, em situações em que os 
donos estejam impossibilitados 
de acompanhá-lo. Isso pode fa-
cilitar doenças como, por exem-
plo, infecções urinárias”, alerta.

A apneia do sono atualmente atinge cerca de 30% da população adulta e pode levar até mesmo à morte
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Foto: Divulgação

 De olho no aumento da produtividade de seus colaboradores, empresas permitem visitas de pets em dias preestabelecidos

Foto: Divulgação



Apresentação

 esta sex-
ta-feira, a 
partir das 
2 1 h 3 0 , 
o cantor 
F r a n k 
A g u i a r 
estará se 
apresen-
tando no 

palco João do Vale, no Centro 
de Convivência Nordestina, em 
Nova Iguaçu.

O 'Cãozinho dos Teclados' 
trará em seu repertório suces-
sos como: 'Morango do Nordes-
te', 'Esperando na Janela', 'Mu-
lher Madura', 'Moto-táxi', entre 
outros.

Os ingressos antecipados 
para o show estão sendo vendi-

dos na bilheteria da casa, por R$ 
30, e na compra de 2 ingressos, 
o cliente leva gratuitamente um 
CD do artista.

 Serviço:
Frank Aguiar
Data:  13 de setembro (sexta-

-feira)
Horário: 21h30
Local: Centro de Convivência 

Nordestina - Rua Luís Tomás, n° 
390 - Bairro da Luz, Nova Igua-
çu

O local oferece estaciona-
mento gratuito para clientes 
(sujeito a lotação)

Classificação etária: 16 anos
Informações e reservas: 21 

3584-6453 ou pelo WhatsApp 
21990892384

Frank Aguiar se apresenta 
no Centro de Convivência 
Nordestina

996266164
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N
Os ingressos antecipados para o show estão sendo vendidos na bilheteria da casa, por R$ 30

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

 Foto: Divulgação

 Três bons motivos tem o 
cantor e compositor Roberto 
Menescal para voltar ao palco do 
Imperator – Centro Cultural João 
Nogueira, no Méier, nesta sexta-
-feira, às 19h. Um deles é celebrar 
os 30 anos de parceria com a 
cantora Cris Delanno. O segundo 
é festejar o próprio sucesso da 
bossa nova; e o terceiro, fazer uma 
homenagem especial ao saudo-
so Emílio Santiago. E, como cada 
motivo tem a ver com o outro, 
Menescal achou que era boa ideia 
juntar tudo nessa volta ao Impe-
rator depois de três anos sem se 
apresentar na casa.

Roberto Menescal foi o ide-
alizador do projeto “Aquarela 
Brasileira”, marco na carreira do 
cantor Emílio Santiago. Foi jus-
tamente na gravação de “Ver-
dade chinesa”, para o “Aquarela 
Brasileira 3”, que ele conheceu 
Cris Delanno. Por isso, essa 
música está no repertório do 
show. “Eu tinha chamado seis 

Cantor, compositor, con-
selheiro do Museu do Sam-
ba, conselheiro cultural do 
G.R.E. Samba Mocidade In-
dependente de Padre Miguel, 
diretor cultural e artístico 
da Velha Guarda da Mocida-
de e membro do conselho 
de samba do Rio de Janeiro, 
este é Tiãozinho da Mocida-
de. Atualmente, os baluartes 
do samba carioca o elegeram 
a voz e a identidade musical 
da Zona Oeste do Município 
do Rio de Janeiro.

Vencedor de cinco sambas 
de enredos pela Escola de 
Samba Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel, sendo 
três obras que consagraram a 
agremiação como campeã do 
carnaval na avenida. Venceu 
também no carnaval de Ma-
naus, Tocantins e São Paulo. 
No exterior ajudou a fundar 
escolas de sambas na Fran-

ça, e compôs sambas enredos 
para a Unidos de Londres, Fin-
lândia e Suécia.

Divulgador atuante do que 
há de melhor na cultura ca-
rioca o nosso samba, Tiãozi-
nho se prepara para comemo-
rar os seus 70 anos de vida 
bem vividos, com um show 
aonde apresentará o seu mais 
novo trabalho, o EP “Na boca 
da noite!”, com 4 sambas sen-
do 2 inéditos e autorais. E o 
show acontecerá no dia 06 
de outubro, na Lona Cultural 
Gilberto Gil.

Serviço:
Show de lançamento do EP – 
“Na boca da noite!”;
Data: 06 de outubro (domin-
go)
Hora: 16h
Local: Lona Cultural Gilberto 
Gil – Av. Marechal Fontenelle, 
5000 - Realengo

 Tiãozinho da Mocidade faz show em 
comemoração aos seus 70 anos de vida

Roberto Menescal e Cris Delanno homenageiam 
Emílio Santiago no Imperator Foto: Divulgação

Roberto Menescal foi o idealizador do projeto “Aquarela Brasileira”

pessoas para o coro da canção, 
mas uma delas não pôde ir e 
mandou a Cris no lugar. Durante 
a gravação, percebi uma voz so-
bressaindo e vi que era ela. Logo 
em seguida, fui gravar o meu 
disco 'Ditos e feitos' e a convi-
dei para cantar na faixa-título”, 
conta Menescal de como surgiu 
a profícua parceria com Cris De-
lanno. E lá se vão 30 anos traba-
lhando juntos.

Serviço:
Roberto Menescal e Cris Delanno no 
show “Trinta anos de muita bossa”
Dia: 13 de setembro (sexta-feira)
Horário: 19h
Local: Imperator – Centro Cultural 
João Nogueira - Rua Dias da Cruz 
170, Méier
Tel: (21) 2597-3897
Classificação etária: Livre
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 
(meia)
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 Jô tenta despistar Téo em 
relação a Fabiana. Maria da Paz 
se emociona com a atitude de 
Régis. Otávio decide voltar para 
casa. Sabrina afirma a Sávio que 
reconquistará Otávio. Téo con-
fronta Fabiana e deduz que ela 
guarda provas contra Jô em seu 
celular. Régis faz o exame de 
DNA para descobrir se é o pai de 
Arthur. Eusébio e Coruja com-
binam a nova luta entre Rock 
e Paixão. Beatriz comenta com 
Vivi que sentirá falta de Zé Hé-

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Paloma e Alice se assus-
tam ao ver que Waguinho 
está entre os assaltantes. 
Marcos descobre que Jesse 
Júnior perdeu mais da meta-
de dos seguidores. Lulu e An-
tônio vão à casa de Paloma e 
são rendidos pelos bandidos. 
Paloma é informada de que 
ela e Antônio deverão colo-
car os bandidos para dentro 
da mansão. Patrick estranha 

 Bom Sucesso

A ala de baianas da Uni-
dos da Vila Santa Tereza 
promove, neste domingo, 
sua grande festa.  Com a ala 
coordenada por Eudóxia 
Balbino, será servido feijão 
tropeiro ao público até as 

A Independentes de Olaria 
ganhou um reforço para o seu 
quadro de Musas. Tyta Nunes 
é a nova beldade que desfilará 
no Lobo da Leopoldina para o 
Carnaval 2020. A Pedagoga já 
desfilou na Imperatriz, Vila Isa-
bel, Alegria da Zona Sul e Roci-
nha. Será seu primeiro desfile 
na Intendente Magalhães.

Cria de Olaria, Tyta tem vá-
rios amigos na escola o que 
fez seu relacionamento com 
a Azul e Branca se estreitar. A 
apresentação aconteceu du-
rante a final de samba, realiza-
da no último sábado. "Fui mui-
to bem recebida e bem tratada 
por todos. Recebi o convite da 
diretoria da escola e topei na 
hora.", revelou a musa.

A  agremiação será a primei-
ra escola a desfilar na Inten-
dente Magalhães, a segunda-
-feira de carnaval com o enredo 
'O Acólito do Rei- As Memórias 
do Padre Perereca".

 Festa da Ala das Baianas da Vila 
Santa Tereza acontece no Domingo

 Tyta Nunes é a nova Musa da Independentes de Olaria 

ao ver Gabriela conversando 
com Eugênia. Ameaçada, Pa-
loma põe os assaltantes para 
dentro da mansão. Batista, 
Leila e Bezinha são rendi-
dos pelo grupo. O time de 
Ramon ganha o jogo. Alber-
to é trancado na biblioteca. 
Sinistro amedronta Paloma 
se ela não mostrar o cofre. 
Alberto finge não conseguir 
abrir o cofre e ataca Sinistro.

15h30. A tarde será de mui-
ta festa e samba na quadra 
da Azul e Branca e contará 
com as baianas das coirmãs 
de convidadas.

O evento acontece a partir 
das 14h, com entrada fran-

ca, na quadra da Vila Santa 
Tereza - Rua Ururaí - 365 
- Coelho Neto. A Vila San-
ta Tereza será a 7ª escola a 
desfilar pelo Grupo Especial 
da Intendente Magalhães na 
segunda-feira de Carnaval.

 Foto: Claudio Mello Cholodovskis

lio. Maria da Paz conversa com 
Amadeu sobre sua nova confei-
taria. Camilo interroga Fabiana 
sobre Chiclete. Fabiana demite 
Tonho e Jenifer. Rock percebe o 
clima entre Agno e Leandro. Téo 
e Rock insistem para que Agno 
repasse a comissão do falso in-
vestimento de Jô para Maria da 
Paz. Otávio não resiste a Sabrina 
e sai com ela. Jô descobre que 
perdeu todo o dinheiro que in-
vestiu. Maria da Paz sofre um 
assalto e conhece Joana.

 Foto: Claudio Mello Cholodovskis



rede es-
t a d u a l 
de Edu-
cação vai 
g a n h a r 
cerca de 
180 no-
vos pro-
f e s s o r e s . 
O gover-

no do estado publicou, no 
Diário Oficial desta terça-
-feira, a nomeação de cer-
ca de 180 canditados apro-
vados em concursos feitos 
em 2011, 2013 e 2014. A 
Secretaria estadual de 
Educação (Seeduc) não 
informou quando esses 
servidores vão começar 
de fato a atuar nas salas de 
aula. A nomeação cumpre 
uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
que em abril já havia deter-
minado a convocação, quan-
do negou o recurso do esta-
do contra os chamamentos.

Procurado, o Conselho do 
RRF informou que não hou-
ve solicitação de aprovação 
por parte do governo esta-
dual e ratificou que a no-
meação de novos servidores 
só pode ser feita para repor 
cargos desocupados, ou seja, 
em vacância.

"O Conselho irá verificar se 
é este o caso e, em caso nega-
tivo, seguirá o procedimento 
disposto para o descumpri-
mento de vedações disposto 
em seus relatórios mensais. 
O caso de ser fruto decisão 
judicial também deverá ser 
considerado na análise", afir-
mou a equipe técnica, por 
meio de nota.

Estado do Rio terá 180 novos 
professores; nomeados foram 
aprovados em concursos

 A Secretaria estadual de Educação (Seeduc) não informou quando esses servidores vão começar de fato a atuar nas salas de aula

Foto: Marcelo Theobald
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A Câmara de Vereadores 
do Rio aprovou, por 44 vo-
tos a um, em primeira vo-
tação, o projeto de lei com-
plementar (PLC 127/2019) 
que vai garantir aos servi-
dores municipais o direito 
adquirido à incorporação 
da gratificação quando 
exercem uma função co-
missionada. A proposta vai 
voltar ao plenário da Casa 
nesta quinta-feira para se-
gunda votação. O plano, 
segundo o presidente da 
Câmara, vereador Jorge Fe-
lippe (MDB), é o texto estar 
pronto para a sanção do 
prefeito Marcelo Crivella já 
na sexta-feira.

A pressa na tramitação 
é por conta da reforma da 
Previdência, que deverá 
ser votada em primeiro tur-
no já na próxima semana 
no Senado. Um artigo da 
proposta veda a incorpora-

Câmara do Rio aprova projeto 
que garante adicional aos 
servidores municipais

ção das gratificações de car-
gos comissionados.

Segundo Felippe, o en-
tendimento da Procuradoria 
Geral do Município é que, 
com a mudança da regra fei-
ta pela Câmara Municipal, a 
reforma não vai atingir aos 
servidores que têm direito 
adquirido.

"Os procuradores do mu-
nicípio acham que se nós 
aprovarmos o instituto da 
incorporação efetivo ago-
ra, o que virá depois são os 
efeitos econômicos que de-
verão se perpetuar. Agora, 
claro, como qualquer legis-
lação, está sujeita a questio-
namento", disse.

Uma das principais mu-
danças é que o servidor não 
vai mais ter que pedir exone-
ração para garantir o adicio-
nal. O PLC cria uma garan-
tia de incorporação integral 
para o servidor que hoje tem 

A proposta vai voltar ao plenário da Casa nesta quinta-feira para segunda votação

o direio ao benenfício de for-
ma proporcional. Segundo 
cálculos do Legislativo, cer-
ca de oito mil pessoas têm 
hoje direito a incorporar a 
gratificação. E a saída des-
ses funcionários dos cargos, 
além de engessar a máquina 
pública, causaria um rombo 
imediato de R$ 12 milhões 
aos cofres do município.

O funcionário que atuou 
por pelo menos três anos e 
seis meses, sem interrup-
ção na função gratificada, 
tem esse direito de forma 
proporcional. Aquele que 
exerceu cargo em comissão 
por mais de dez anos leva o 
adicional de forma integral.

Outra mudança na lei atu-
al é que fica proibida a incor-
poração do adicional de mais 
de um cargo de confiança.

O vereador Paulo Messina 
(PRTB) criticou esse artigo 
e também outro trecho no 
projeto que diz, na inter-
pretação do vereador, que 
o servidor que já levou o 
adicional para o vencimen-
to (completou 10 anos na 

Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

função gratificada), caso ele 
continue em outro cargo de 
confiança, terá que escolher 
entre o adicional já incorpo-
rado ou se vai receber a gra-
tificação do cargo atual.

Voto contrário
Único parlamentar que 

votou contrário ao PLC, 
o vereador Leandro Lyra 
(Novo) disse que a medida 
vai na contramão da refor-
ma da Previdência:

"Esse PLC acentua o de-
sequilíbrio na previdência 
municipal e isso vai ser co-
locado lá na frente na conta 
ou do carioca ou do servi-

dor, porque basicamente 
o que se está fazendo é o 
contrário da proposta da 
reforma, para garantir para 
um pequeno grupo as incor-
porações futuras. O buraco 
na previdência do municí-
pio é de mais de R$ 1 bilhão, 
sendo que ele já contribui 
mais do que o dobro do 
que os outros normalmente 
contribuem, então é com-
pletamente desiquilibrada 
esse tipo de medida, ela vai 
agravar a situação, porque lá 
na frente isso vai recair em 
cima daqueles que não terão 
esse direito e na população 
em geral", afirmou.



p r e f e i t o 
M a r c e l o 
C r i v e l l a 
anunciou 
n e s t a 
q u a r t a -
-feira que 
o f e r e c e u 
ajuda ao 
g o v e r n a -

dor Wilson Witzel para con-
clusão da Estação Gávea da 
Linha 4. Em vídeo publicado 
nas redes sociais, Crivella 
afirmou que se dispôs a au-
mentar o potencial constru-
tivo dos terrenos do metrô 
para facilitar a obra:

- Nós estamos assistindo o 
esforço do Governo do Esta-
do para fazer o ramal do me-
trô até a Gávea. A prefeitura 
ofereceu aumentar o poten-
cial construtivo dos terrenos 
do metrô para ajudar nessa 
construção, nesse esforço do 

Governo do Estado para fazer o 
metrô até a Gávea.

Procurada, a prefeitura ain-
da não confirmou se a oferta 
foi de fato feita nem esclareceu 
como a medida poderia faci-
litar a conclusão das obras. Já 
o Governo do Estado preferiu 
não comentar as declaraçaões.

A publicação do vídeo pelo 
prefeito se deu horas depois de 
Witzel ter divulgado no Twitter 
uma mensagem em que afirma 
que recursos ligados à operação 
Lava Jato e devolvidos pela Jus-
tiça ao governo do estado serão 
usados para "alavancar projetos 
importantes" e não para finali-
zação da Estação Gávea, como 
anunciado anteriormente. For-
mada por deputados estaduais, 
a Frente Parlamentar em defesa 
da construção da Linha 4 tam-
bém defende que o dinheiro 
seja usado apenas para a con-
clusão das obras do metrô.

Essa não é a primeira vez 
que Crivella se manifesta no 
sentido de ajudar o governo 
do estado a concluir as obras 
do metrô na cidade. Quando 
ainda era candidato a prefei-
to, em 2016, ele incluiu entre 
suas promessas o aporte de 
recursos para que a Estação 
Gávea entrasse em operação 
até o final de 2017. Empos-
sado, ele chegou inclusive 

a criar uma comissão de es-
tudos para isso. A iniciativa, 
porém, não foi adiante, já que 
a prefeitura não pôde alocar 
verbas no projeto devido a 
restrições orçamentárias.

Nesta terça-feira, o o juiz 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Fe-
deral Criminal e responsável 
pela Lava-Jato no estado de-
terminou que R$ 8,4 milhões 
desviados de obras da Trans-

brasil e da Transcarioca sejam 
transferidos para os cofres do 
município. A prefeitura infor-
mou que ainda não há uma 
destinação certa para esses 
recursos e que o valor é ape-
nas uma parcela do que deve 
ser devolvido à administração 
municipal, já que há outros 
pedidos do tipo relacionados 
às operações “Rio 40 Graus” e 
“Mãos à Obra”.

Crivella oferece ajuda a 
Witzel para conclusão da 
Estação Gávea da Linha 4

 Foto: Redes Sociais / Reprodução

O
Marcelo Crivella: "nós estamos assistindo o esforço do Governo do Estado para fazer o ramal do metrô até a Gávea"

Riocard
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10 GERAL

Os funcionários dos Correios 
entraram em greve geral por 
tempo indeterminado. A greve 
foi decretada na noite desta ter-
ça-feira (10) em assembleias re-
alizadas em diferentes estados 
do país. Até por volta das 13h 
desta quarta, sindicatos de 22 
estados e do DF confirmavam 
ter aderido à greve.

A Federação Interestadual 
dos Sindicatos dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras dos Cor-
reios (Findect) e a Federação 
Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e Telé-
grafos e Similares (Fentect) afir-
mam que a greve é geral e que 
todos os 36 sindicatos de traba-
lhadores dos Correios aderiram 
ao movimento.

Em nota, a direção dos Cor-
reios afirma que a paralisação é 
parcial e já colocou em prática 
um "plano de continuidade de 
negócios para minimizar os im-
pactos à população".

Funcionários dos Correios 
entram em greve

A categoria pede reposição da 
inflação do período e é contra a 
privatização da estatal, que foi 
incluída no mês passado no pro-
grama de privatizações do gover-
no Bolsonaro.

Os trabalhadores querem 
também a reconsideração 
quanto a retirada de pais e 
mães do plano de saúde, me-
lhores condições de trabalho 
e outros benefícios.

"A decisão foi uma exigência 
para defender os direitos con-
quistados em anos de lutas, os 
salários, os empregos, a estatal 
pública e o sustento da família", 
afirmou em nota a Findect.

"Mesmo com a mediação do 
TST, a empresa não recebe os re-
presentantes dos trabalhadores 
há mais de 40 dias e se nega a 
negociar, pois insiste em redu-
zir benefícios que rebaixariam 
ainda mais o salário da categoria, 
que já é o pior entre todas as es-
tatais", disse a Fentect.

Funcionários dos Correios entraram em greve na manhã desta quarta-feira (11)

O que diz a empresa
Segundo os Correios, a greve 

"não afeta os serviços de atendi-
mento da estatal". A empresa in-
formou que pela manhã 82% do 
efetivo total estava trabalhando 
regularmente.

Em nota, a direção dos 
Correios informou ter parti-
cipado de 10 encontros com 
os representantes dos traba-
lhadores para apresentar pro-

Foto: Gabriel de Paiva / Agência O Globo

postas dentro das condições 
possíveis, "considerando o 
prejuízo acumulado na ordem 
de R$ 3 bilhões".

A estatal ainda não divulgou 
balanço sobre os impactos da 
greve, mas fala em "paralisação 
parcial". "O principal compro-
misso da direção dos Correios é 
conferir à sociedade uma empre-
sa sustentável", acrescentou.

Ainda segundo a empresa, 

a paralisação dos funcionários 
"agrava ainda mais a comba-
lida situação econômica da 
estatal". "Os Correios contam 
com a compreensão e respon-
sabilidade de todos os seus 
empregados, que precisam se 
engajar na missão de recuperar 
a sustentabilidade da empresa 
e os índices de eficiência dos 
serviços prestados à população 
brasileira", completou.
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Lucas Soares

C a m p e o -
nato Bra-
sileiro vai 
chegando 
a metade 
e a ma-
t e m á t i c a 
se torna 
peça fun-
damental 

para os clubes que buscam 
alguma conquista dentro 
da competição, e no que 
depender dos números, os 
flamenguistas tem motivos 
para comemorar. De acordo 
com o site especializado em 
estatística esportiva, Info-
Bola, o Flamengo, líder do 
campeonato com 39 pon-
tos após 18 rodadas, tem 
58% de chances de ser o 
campeão brasileiro. O San-
tos, segundo colocado, tem 
19%, enquanto o Palmeiras, 
que voltou a vencer, tem 
16%.

A boa fase do time coman-
dado por Jorge Jesus é o que 
traduz os números. No cam-
peonato o Rubro-Negro ven-
ceu 12 partidas, empatou três 
e perdeu outras três, resul-
tando em um aproveitamen-
to de 72% na competição. É 
disparado o time com o me-
lhor ataque do campeonato, 
com 41 gols marcados e conta 
com o artilheiro Gabigol, que 
balançou às redes 15 vezes. 
Além disso, a equipe susten-
ta uma invencibilidade há 
cinco jogos.

Já na parte de baixo da ta-
bela a situação é delicada para 
pelo menos dois times cario-
cas. Vasco e Fluminense pre-
cisam quase dobrar o aprovei-
tamento na competição para 
se salvar da degola. O Cruz-
-Maltino é quem vive situação 
melhor. De acordo com o site 
Chance de Gol, o time coman-
dado por Vanderlei Luxem-
burgo, que após 18 rodadas 
somou 20 pontos e está na 15ª 

colocação, tem 9,3% de chan-
ces de encarar pela quarta vez 
a segundona. Já o Tricolor Ca-
rioca, 18º com 15 pontos con-
quistados, tem que ganhar 
pelo menos mais 31 para esca-
par da degola e tem 41,3% de 
chances de descer para a se-
gunda divisão. Na última ter-

ça-feira (10), o Fluminense foi 
derrotado pelo Palmeiras por 
3 a 0 em jogo adiado e afun-
dou ainda mais no Z4.

O Botafogo é o único do 
campeonato que está em 
zona neutra. Sem muitas 
chances de título e de rebai-
xamento, o Alvinegro, que 

está na 10ª colocação com 
26 pontos, tem grandes pos-
sibilidades de jogar a Copa 
Sul-Americana de 2020. São 
quase 75% de chance. Para 
Libertadores, uma oportu-
nidade remota de 5,3%, en-
quanto o risco de rebaixa-
mento é de menos de 1%.

Flamengo tem mais de 50% de 
chances de ser campeão; Fluminense 
e Vasco correm riscos de queda

Foto: Divulgação

O
A boa fase do time comandado por Jorge Jesus é o que traduz os números

Mengão

Depois da saída de Lucas 
Mineiro, outro jogador pode 
estar deixando o Vasco nos 
próximos dias. O meia-arma-
dor Bruno César, contratado 
pela diretoria como grande 
reforço da temporada, foi son-
dado por equipes da Arábia 
Saudita e a negociação não 
está descartada. Um clube do 
país avançou nas negociações, 
que incluem um salário aci-
ma do padrão recebido pelo 
jogador e uma compensação 
financeira ao Cruz-Maltino.

Devido a possibilidade 
de encher os cofres, o negó-
cio agrada Alexandre Cam-
pello que precisa equilibrar 
as finanças do clube. Bruno 
César, de 30 anos, chegou 

Vasco encaminha venda de 
Bruno César para o exterior

no início da temporada, mas 
nunca foi unanimidade entre 
a torcida. O jogador enfrenta 
problemas

físicos e técnicos. Chegou a 
ter uma boa fase com Luxem-
burgo, mas voltou a não render 
e sequer é o reserva imediato.

Com a camisa do Vasco, Bru-
no César disputou 26 jogos, 
entre Campeonato Brasileiro, 
Copa do Brasil e Cariocão, e 
marcou quatro gols. Foi titular 
em 16 partidas. Caso a negocia-
ção não avance, é provável que 
o camisa 10 Cruz-Maltino seja 
relacionado para o confronto 
contra a Chapecoense, no pró-
ximo sábado (14), às 19h, na 
Arena Condá, pela 19ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. O meia-armador Bruno César, contratado pela diretoria como grande reforço da temporada, foi sondado por equipes da Arábia Saudita

Foto: Divulgação


