
 Escolas de samba 
do RJ discutem 
alternativas de 
captação para o 
carnaval 2020

Cadastro desatualizado 
pode causar bloqueio 
de linhas pré-pagas

Fundação Ceperj 
está com inscrições 
abertas

Geral

GeralServiços

Pág 3

Pág 3Pág 6

Gilmar Mendes: 
VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      

jornalpovo.online

Uma filial da Ricardo Eletro foi 
assaltada, na tarde de ontem, na Rua 
Cardoso de Moraes, em Bonsucesso. 
De acordo com policiais do 22º BPM 
(Bonsucesso), criminosos armados 
com fuzis invadiram a loja e 
anunciaram o roubo. Pág 5
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Conmebol pode
punir Jorge Jesus
por ter tido 
conduta educada
ao final do jogo
da Libertadores

A Conmebol de-
nunciou o Ru-
bro-Negro pois 
o treinador fi-
cou na saída do 
vestiário cum-
primentando os 
jogadores após 
o empate em 1 a 
1 contra o Inter-
nacional

Futebol  Foto: Divulgação
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 ‘Resgate Solidário’: 
programa municipal 
começa com vinte 
pessoas recolhidas
 das ruas

Pág 3

A ação faz parte do programa Resgate Solitário, promovido pela Prefeitura do Rio, através de 
diversos órgãos, entre eles a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Coordenadoria Municipal 
de Políticas Sobre Drogas, com apoio de agentes da Guarda Municipal (GM), Comlurb, Superin-
tendência da Zona Sul, Rio+Seguro, e de Ordem Pública (Seop).

Geral
Foto: Marcos de Paula/Prefeitura
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Criminosos 
assaltam loja de 
eletrodomésticos 
na Zona Norte
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Paulo Guedes diz que 
mulher de Macron ‘é 
feia mesmo’

Na reta final do mandato, Dodge 
é alvo de ação no STF por negar 
vaga de garagem a subprocurador

Opinião

ministro Pau-
lo Guedes 
( E c o n o m i a ) 
disse nesta 
q u i nt a - f e i ra 
em Fortaleza 
que Brigit-
te Macron, 
mulher de 
E m m a n u e l 

Macron, presidente da França, 
"é feia mesmo". Na ocasião, o 
ministro falou ainda sobre a 
necessidade de acelerar as pri-
vatizações no país e defendeu 
a venda dos Correios para a ini-
ciativa privada.

Em uma palestra para con-
vidados no evento "A Nova 
Economia do Brasil - o impac-
to para a região Nordeste", 

Guedes falava sobre o que 
classificou como "progresso" 
do governo de Jair Bolsonaro 
em setores diversos quando 
citou o episódio em que o 
presidente falou sobre a mu-
lher de Macron.

"Eu tô vendo o progresso 
em várias frentes, mas nada 
disso... é... tudo isso é assim... 
a preocupação é assim: xin-
garam a [Michele] Bachelet, 
xingaram a mulher do Macron 
, chamaram a mulher de feia. 
Macron falou que tão botan-
do fogo na floresta brasileira 
e o presidente devolveu: 'que 
a mulher dele é feia, por isso 
ele tá falando isso'. Tudo bem, 
é divertido, não tem problema 
nenhum. É tudo normal e é 

O
Na ocasião, o ministro falou ainda sobre a necessidade de acelerar as privatizações no país

SENADO
      Votação de vetos à Lei 
de Abuso de Autoridade 
depende de acordo

tudo verdade. Presidente falou 
mesmo, e é verdade mesmo, a 
mulher é feia mesmo [sorri, e a 

plateia ri e aplaude] . Não existe 
mulher feia, existe mulher ob-
servada do ângulo errado".

Na reta final do mandato de 
Raquel Dodge como procurado-
ra-geral da República, o subpro-
curador Moacir Guimarães en-
trou nesta quinta-feira (5) com 
ação no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contra ato dela que 
negou disponibilizar uma vaga 
na garagem a um servidor.

Dodge, que fica no cargo até 
17 de setembro, é responsável 
também pela área administra-
tiva da Procuradoria, que en-
volve mais de 70 subprocura-
dores-gerais.

Os subprocuradores-gerais 
atuam em casos em todos os 
tribunais superiores, entre eles 
está o os subprocurador Augus-

to Aras, indicado nesta quinta 
para suceder Dodge na PGR.

Na ação, Guimarães argumen-
ta que pediu que um auxiliar 
dele tenha a vaga na garagem 
para "agilidade dos trabalhos" 
do gabinete. Porém, diz Guima-
rães, o pedido foi negado com 
base em uma portaria que prevê 
vagas apenas para os subprocu-
radores, não para auxiliares.

"Os argumentos utilizados 
pela Senhora Procuradora Geral 
da República não encontram 
ressonância nas normas do Di-
reito Administrativo. Existem 
várias vagas desocupadas na 
garagem, o que demostra cla-
ramente a má vontade da Au-

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse que 
não há sessão do Congres-
so prevista para a próxima 
semana, mas se houver 
um consenso, os vetos do 
presidente Jair Bolsonaro 
ao Projeto de Lei do Abu-
so de Autoridade poderão 
ser analisados. É na sessão 
do Congresso, quando de-
putados e senadores se 
reúnem, que vetos presi-
denciais a leis aprovadas 
no parlamento podem ser 
acolhidos ou derrubados 
pelos parlamentares.

“Vou me organizar com 
os líderes na terça-feira [10], 
não tem previsão de marcar 
sessão do Congresso na se-
mana que vem mas, se os lí-
deres concordarem que te-
mos que convocar, a gente 
convoca para quarta-feira 
[11]”, disse Alcolumbre, na 
tarde de hoje (5), no Sena-
do. Toda terça-feira Alco-
lumbre reúne os líderes de 
partidos e de bancada para 
definir pautas prioritárias 
e firmar acordos.

Bolsonaro sancionou 
hoje (5) a Lei de Abuso de 
Autoridade, com um total 
de 19 vetos. Dos 45 artigos 
do projeto de lei, Bolsona-
ro vetou 14 integralmente 
e mais 5 de forma parcial, 
totalizando 36 itens ve-
tados. Nesta quinta, pelo 
Twitter, o presidente disse 
que “ouvindo ministros 
da Justiça, CGU [Contro-
ladoria-Geral da União], 
AGU [Advocacia-Geral da 
União], Secretaria-Geral e a 
sociedade”, vetou 36 itens, 
“preservando a essência 
do PL sem inviabilizar o 
trabalho das autoridades”.

Para Alcolumbre, estão 
fazendo “um cavalo de ba-
talha” em cima de um pro-
cedimento corriqueiro, que 
são os vetos presidenciais.

toridade coatora em atender, no 
final do seu mandato, o pedido 
do impetrante eis que em todo o 
período de sua gestão os questio-

namentos foram feitos", afirmou.
O caso está nas mãos da minis-

tra Cármen Lúcia, que vai anali-
sar o pedido.

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Procuradora-geral da República, Raquel Dodge, durante sessão do STF na quinta-feira (21) 



 Presidente da Liga disse aguardar transferência do Sambódromo para o governo

lientes titu-
lares com 
c a d a s t r o 
desatualiza-
do que não 
q u i s e r e m 
ter a linha 
telefônica 
p r é - p a g a 
bloqueada 

vão precisar atualizar as infor-
mações junto à operadora. A 
campanha das prestadoras de 
telefonia móvel para evitar frau-
des, como cadastros em nome 
indevido, e oferecer mais segu-
rança aos consumidores, come-
çou em agosto no Acre, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraná, Rondônia, Santa 
Catarina e Tocantins, e desde 
segunda-feira, se estendeu para 
os demais estados do país.

As operadoras vão entrar em 
contato com seus clientes por 
mensagem SMS, chamada de 
voz gravada, ligações ou po-
p-ups nas telas dos celulares. 
Quem for acionado e não re-
alizar a atualização cadastral, 
pode ter a linha bloqueada. Os 
usuários que não foram noti-
ficados, mas quiserem saber a 
sua situação do cadastro, po-
dem entrar em contato direta-
mente com a operadora. Para 
atualizar os dados, é preciso 
ligar para a central de atendi-
mento telefônico da operadora 
e informar nome, CPF e o ende-
reço completo, com CEP. 

Os clientes dos dez primei-
ros estados convocados terão 
até o dia 15 de outubro para 
fazer a atualização. Já os con-
sumidores de Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espí-

rito Santo, Maranhão, Pará, Pa-
raíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Nor-
te, Rio Grande do Sul, Roraima, 
São Paulo e Sergipe, devem 
atualizar até 16 de novembro. 

Somente no Rio, há mais de 9,3 
milhões de usuários de linha 
telefônica pré-paga.

A partir de 2020, está pre-
vista adoção de um modelo de 
cadastro com validação docu-

mental e digitalização das in-
formações cadastrais. Também 
são esperadas outras ações para 
o próximo ano, ainda não divul-
gas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).

Cadastro desatualizado 
pode causar bloqueio de 
linhas pré-pagas

 A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) começou 
a discutir, nesta quinta-feira, 
um projeto de lei que determi-
na a presença obrigatória de 
policiais militares em universi-
dades estaduais.

Os idealizadores da proposta 
são os deputados estaduais An-
derson Moraes e Alana Passos, 
ambos do PSL.

"(A proposta é para garantir) 
segurança dos bens e dos estu-
dantes, professores e demais 
profissionais da comunidade 
universitária", escrevem.

Entre as preocupações em 
relação ao meio universitário, 
eles citam "tráfico de drogas, 
roubos, depredações e até estu-
pros". Na justificativa do proje-
to de lei, os deputados se refe-
rem a casos ocorridos no Rio e 
em Minas Gerais.

Uma das reportagens anexa-
das ao projeto, mostra que trafi-
cantes presos suspeitos de ven-
der drogas na UFMG não eram 
alunos da unidade em questão.

"Recente operação da Polí-
cia Civil de Minas Gerais, (sic) 
prendeu em flagrante crimino-

RJ começa a discutir projeto que obriga presença 
de PMs em universidades do estado

Escolas de samba do RJ discutem alternativas 
de captação para o carnaval 2020

 Representantes das escolas 
de samba do RJ discutiram, em 
uma reunião plenária na noite 
desta quarta-feira, novas for-
mas de captar dinheiro para o 
carnaval de 2020.

Na semana passada, o prefei-
to Marcelo Crivella afirmou que 
as agremiações que desfilam 
na Marquês de Sapucaí não re-
ceberão mais subsídios do mu-
nicípio – a subvenção chegou a 
ser de R$ 2 milhões na gestão 
de Eduardo Paes e caiu a R$ 500 
mil este ano.

O presidente da Liga, Jorge 
Castanheira, disse que o go-
vernador Wilson Witzel pode 
ajudar na busca por patroci-

nadores através da Lei de In-
centivo à Cultura.

“O secretário estadual de 
Cultura [Ruan Lira] veio trazer 
mensagem do governador di-
zendo que continuará apoiando 
os desfiles das escolas de sam-
ba”, explicou Castanheira.

“O estado pretende fazer esse 
entrosamento com o município 
para aprimorar o carnaval das 
escolas de samba”, emendou.

A cessão do Sambódromo 
para o governo do estado tam-
bém foi discutida na plenária.

“É óbvio que isso ainda está 
sendo definido. Nós estamos 
esperando que isso se resolva”, 
pontuou.

 Foto: Henrique Coelho / G1
sos que utilizavam insumos de 
laboratórios para produção de 
drogas sintéticas, que por sua 
vez eram comercializadas nos 
próprios espaços universitá-
rios", argumentam.

 Próximos passos:
1.     Projeto pode ser votado 

em primeira discussão ou rece-
ber emendas

2.     Se aprovado, reabre para 
emendas e há uma segunda vo-
tação numa nova data

3.     Se recusado em qualquer 
uma das duas votações, é arqui-
vado

4.     Se aprovado nas duas, 
vai para sanção do governador

 Associação é contra
Em nota, a Associação de 

Docentes da Uerj (Asduerj) re-
conhece os problemas de segu-
rança e afirma que já pediu re-
forço de policiamento do lado 
de fora da universidade.

Os docentes afirmam ain-
da que a própria comunidade 
acadêmica se oferece para dis-
cutir o tema e encontrar so-
luções, como o investimento 
em políticas sociais.

No entanto, afirmam que 

 Foto:Divulgação
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a proposta viola a autonomia 
universitária e esconde ou-
tras intenções.

"Fica exposto o real sentido 
de tais iniciativas: fazer o policia-
mento e controle das atividades 
políticas e acadêmico-científicas 
que ocorrem nas universidades 
estaduais do Rio de Janeiro".

A Asduerj afirma ainda que o 
país caminha no rumo do "atra-
so científico" e que há "patrulha" 
e "intimidação" na produção 
acadêmica.

"A presença da Polícia Militar 
nas universidades brasileiras 
tem sido cada vez mais constan-
te. Na maioria dos casos, os rela-
tos são de 'batidas ideológicas', 
fiscalizando de modo preocu-
pante manifestações contrárias 
ao atual governo, trazendo à 
tona memórias de perseguições 
durante a ditadura militar".

 

 Foto: Divulgação
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v e r e a d o r 
P r o f e s -
sor Nilton 
M o r e i r a 
C a v a l c a n -
te (MDB), 
eleito pre-
sidente da 
Câmara Mu-
nicipal de 

Queimados assumiu a cadeira 
no lugar de Milton Campos 
(MDB) que apresentou carta 
de renúncia ao cargo. A ges-
tão anterior vinha sofrendo 
desgaste com duas Comissões 
Parlamentares de Inquérito 
e uma Comissão Processan-
te. Eleito por unanimidade, 
Professor Nilton faz parte do 
"grupo dos 10", vereadores que 
iniciaram as CPIs e a Comis-
são Processante. Compõem a 
mesa diretora os vereadores 
Tuninho Vira Virou Como (PP) 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
como vice presidente e Getulio 
do Tutu (PP) como secretário.

O novo presidente ressaltou 
a importância da igualdade de 
tratamento aos vereadores para 
que eles possam exercer suas 
funções com tranquilidade. "Mi-
nha gestão vai ser pautada no 
respeito aos meus pares e a po-
pulação. Vamos trabalhar para 
aprimorar o regimento interno 
da Casa, visando evitar que os 
próximos presidentes criem raí-
zes, tentáculos que sempre atra-
palham a democracia." Afirmou 
o presidente.

A maioria dos 17 vereadores 
presentes ressaltaram a impor-
tância do momento de mudan-
ça que a Câmara Municipal está 
passando. O vereador Moriê 
(PRP) frisou que esta é a primeira 
vez que uma eleição na casa não 
sofre interferência do Executivo. 
Já o vereador Tuninho Vira Virou 

(PP) lembrou que a Câmara não 
pode continuar refém do poder 
executivo. O vereador Getulio 
do Tutu afirmou que os 20 anos 
de gestão do ex presidente se 
tornou uma ditadura.

O Vereador Antonio Almei-

da (PSDB), sugeriu ao novo pre-
sidente que faça uma auditoria 
nas contas do ex presidente. Já 
o vereador Cinei Duarte (PTB) 
ressaltou a importância de le-
gislar com isenção e transpa-
rência, opinião seguida pelo 

vereador Wilsinho Três Fontes 
(MDB) que acrescentou que os 
que acharam que os trabalhos 
das CPIs iriam acabar em pizza, 
se enganaram. "Os resultados 
já estão aparecendo!", vibrou 
Wilsinho.

Novo presidente da Câmara 
Municipal de Queimados 
pede respeito à população

A maioria dos 17 vereadores presentes ressaltaram a importância do momento de mudança

 Foto: Divulgação

 A deputada Rosangela Go-
mes (PRB-RJ) deu entrada no 
projeto de lei 4067/2019 que 
altera a Lei Maria da Penha para 
garantir atendimento à mulher 
portadora de deficiência au-
ditiva vítima de violência do-
méstica e familiar. O PL pede a 
disponibilização de profissio-
nais capacitados em linguagem 
de sinais e de guias-intérpretes 
com o intuito de facilitar a de-
núncia em todas as instâncias 
para essas mulheres.

Rosangela Gomes lembrou 
a importância da Lei Maria da 
Penha no combate à violência 
contra a mulher, mas falou so-
bre uma lacuna no texto: “Pre-
cisamos corrigir uma falta com 
às mulheres portadoras de de-
ficiência auditiva que não con-
seguem se comunicar com as 
autoridades responsáveis. Isso 
dificulta a sua defesa e até mes-
mo a denúncia. ”

 A autora ressaltou ainda 
que o artigo 18 da Lei da Aces-

Cerca de mil alunos da rede 
municipal de educação de 
Nova Iguaçu vão participar da 
celebração dos 197 anos da In-
dependência do Brasil, neste 
sábado (7). A Cerimônia Cívico 
Cultural da Semana da Pátria 
será realizada no Paço Munici-
pal, a partir das 9 horas.

O evento terá apresentação da 
banda marcial da Escola Munici-
pal Janir Clementino Pereira, des-
file das escolas presentes e execu-
ção do Hino Nacional e de Nova 
Iguaçu, além de hasteamento das 
bandeiras da cidade, do Estado 
do Rio de Janeiro e do Brasil.

O prefeito Rogerio Lisboa 
e a secretária municipal de 
Educação Maria Virgínia An-
drade Rocha participarão da 
solenidade, que terá também 
uma prestação de contas so-
bre os marcos da Educação na 
atual gestão como a formação 
continuada oferecida pela 
Casa do Professor e a reforma 
e construção de novas esco-
las e creches.

Haverá ainda as apresen-
tações das bandas do Co-
légio Novo Horizonte e da 
Escola Municipal Márcio 
Caulino Soares.

Nova Iguaçu comemora Dia da Independência Projeto de autoria de Rosangela Gomes pede igualdade 
de acesso às mulheres portadoras de deficiência auditiva
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Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Rosangela Gomes lembrou a importância da Lei Maria da Penha

O evento terá apresentação da banda marcial da Escola 

sibilidade (Lei nº 10.098/200) 
garante que o Poder Público 
forme e capacite profissionais 
especializados no atendimento 
a esse público e que, portanto, 
a proposta só pede o que já está 
legalmente previsto.

 A deputada Rosangela dei-
xou claro que acredita na apro-

vação da proposta já que é papel 
do Estado oferecer oportunida-
de de defesa a todas as mulheres 
que estão sujeitas à violência do-
méstica de maneira equânime. 
O projeto agora está em análise 
na Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público da 
Câmara dos Deputados. 



 Policiais da 56° DP (Comenda-
dor Soares) prenderam dois sus-
peitos de serem milicianos que 
atuam na quadrilha comanda por 
Wellington da Silva Braga, o Ecko. 
Michel da Costa Bernardes e Leo-
nardo da Silva Guimarães, foram 
presos em flagrante enquanto se 
preparavam para executar um ho-
mem em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense.

De acordo com a polícia, a dupla 
estava em um veículo clonado. Na 
abordagem, os agentes encontra-
ram no porta luvas do veículo tou-
cas ninja, fita para mordaça, alge-
mas de plástico descartável, duas 
pistolas: Uma CZ 9mm de origem 
Tcheca e uma Glock calibre 40 com 
kit rajada de origem austríaca; e 
munições, granadas, coldres e uma 
roupa tática utilizada pela organi-
zação paramilitar.  Todo esse mate-
rial seria usado para executar a víti-
ma esperada por eles. Também foi 
apreendido um pacote de refresco 
em pó, utilizado pelos criminosos 
para lavar as mãos a fim de não dei-
xar vestígios do crime.

 Milicianos ligados a quadrilha de Ecko são 
presos na Baixada e na Zona Oeste

Adolescente envolvido na morte de turista 
chinês no Rio é apreendido novamente

 O adolescente de 15 anos sus-
peito de envolvimento da morte do 
chinês Chen Cangyang na Praia de 
Ipanema, na Zona Sul, foi apreendi-
do pela segunda vez nesta quinta-
-feira. Ele já havia sido apreendido 
pela polícia na quarta-feira, mas foi 
liberado após prestar depoimento.

O menor mora no Horto, tam-
bém na Zona Sul,  onde foi aprendi-
do e levado para a delegacia. A polícia 
segue na investigação para identifi-
car outros envolvidos no crime.

Quando apreendido pela pri-
meira vez, agentes do 23°BPM, no 
Leblon, foram acionados por um 
motoboy que alegou que estava 
sendo incomodado por alguns ado-

lescentes, entre os quais o menor 
em questão. De acordo com esse 
motoboy, o menino tem sim envol-
vimento na morte do chinês. Ele 
então foi apreendido e levado para 
a DH para prestar depoimento e em 
seguida foi liberado.

O caso
No último dia 28, três chineses 

caminhavam por volta de 23h15 
no largo da Praia de Ipanema, 
quando foram surpreendidos por 
três bandidos que esfaquearam 
Chen. As outras duas vítimas ten-
taram correr dos marginais, mas 
não conseguiram. O crime aconte-
ceu na altura do Posto 9. 

Foto: Divulgação

Presos pela polícia e materiais apreendidos

No último dia 28, três chineses foram surpreendidos por três bandidos que esfaquearam Chen

O armamento apreendido foi 
levado para perícia para realização 
de confronto balístico para desco-
brimento de mais mortes praticadas 
pela quadrilha.

‘Bico de pato’ é preso na Zona 
Oeste

Em Santa Cruz, na Zona Oeste do 
Rio, agentes da Delegacia de Repre-
ensão às Ações Criminosas Organi-
zadas (Draco) prenderam Bruno Fá-
bio da Silva, conhecido como ‘Bico 
de Pato’. Ele seria o responsável pela 
contabilidade das extorsões que a 
quadrilha pratica contra os comer-
ciantes da região.

Os policiais apreenderam 
com ‘Bico de Pato’, munições 
de fuzil calibre 5,56 e o caderno 
de anotações dessas extorsões 
feitas pelo bando. Além disso, 
também foram apreendidas 

 Foto: Divulgação

Sexta-Feira 06 de Setembro de 2019

POLÍTICA

IN
FOPOLÍCIA 5

De acordo com a polícia, 
agentes do 22°BPM foram até 

o local checar a ocorrência

Violência

Criminosos de fuzil assaltam loja de 
eletrodomésticos na Zona Norte

embalagens de cigarro sem 
uma certa procedência.

Contra ele já havia um mandado 
de prisão por organização criminosa. 

riminosos fortemente armados 
assaltaram uma filial da Ricardo 
Eletro, em Bonsucesso, na Zona 
Norte, na tarde desta quinta-fei-
ra. Ninguém foi preso.
De acordo com a polícia, agentes 
do 22°BPM foram até o local che-
car a ocorrência. Ao confirma-

rem o assalto, foi feita uma busca 
na região a fim de encontrar os 
criminosos, mas nenhum sus-
peito foi encontrado. Ninguém 
ficou ferido durante o assalto.
A ocorrência será feita pelo ge-
rente da loja na delegacia da 
localidade. C

Foto: Divulgação



e r a l m e n t e 
é preciso 
muita expe-
rimentação, 
entre erros e 
acertos, para 
acertar sua 
maquiagem. 
Todas àque-

las horas de luta na frente do es-
pelho e você ainda não está sa-
tisfeita? Sendo assim, enquanto 
experimenta novas combina-
ções, aqui vão algumas dicas 
de maquiagem do que deve ser 
evitado.  Confira as dicas do Spa 
das sobrancelhas para obter o 
melhor resultado quando o as-
sunto são suas sobrancelhas.
1 – Aplicar hidratante no 
rosto antes da maquiagem

A textura oleosa do produto 
pode fazer com que o lápis es-
corra ou o pó deslize ao longo do 
dia. Portanto, para maquiagem 
sua maquiagem ir longe, evite 
aplicar hidratante na região das 
sobrancelhas durante sua rotina 
de cuidados diários com a pele.
2 – Subestimar o poder do gel 
para sobrancelhas

Seja você um profissional 
ou iniciante, todos podem 
usar esse incrível produto! Ele 
permite que você ajuste suas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

G
sobrancelhas rapidamente para 
obter resultados que duram o 
dia todo, além de manter os fios 
no lugar certo. Como resultado, 
com algumas pinceladas e você 
está pronta para arrasar! Com 
fios domados e  desonduladas, 
sem fios rebeldes. 

Nutrifix Pocket: o nosso gel 
das sobrancelhas e queridinho 
das clientes do SPA além de aju-
dar a modelar, fortalece os fios 
e nutre para um crescimento 
saudável. Ele age até nas partes 
com falhas e apresenta resul-
tados efetivos em até 21 dias. 
Chega de falhas! É conhecer e se 
apaixonar, nós garantimos!

 3 – Usar um tom muito escuro
Escolher o lápis certo ou a cor 

é essencial para a maquiagem im-
pecável da sobrancelha. Um tom 
que é muito escuro vai endurecer 
o seu olhar, enquanto um tom 
que é muito pálido lhe dará uma 
aparência pastosa.

A regra é simples: escolha um 
tom o mais próximo possível das 
suas próprias sobrancelhas. Está 
com dificuldade em encontrar 
a cor perfeita? Misture dois tons 
para obter os resultados deseja-
dos. Sim, sem medo! O importan-
te é você se enxergar natural.

Em caso de dúvida, pergun-
te a uma amiga, certamente 
ela não irá negar ajuda nessa 
tarefa. Na hora da compra, con-
sultores também te deixam 
experimentar o produto em 
suas sobrancelhas, tudo para 
ter certeza de que é certo para 
você. Aproveite a consultoria!
4 – Ir muito além do seu con-
torno natural

A técnica de aplicação é tão 
importante quanto a escolha da 
cor. Para obter resultados natu-
rais, você deve respeitar a forma 
de sua sobrancelha, desenhar li-
nhas curtas e leves e começar na 

parte mais completa e preenchi-
da de suas sobrancelhas, sombre-
ando-se levemente em direção 
às extremidades. 

Se você quiser olhos que re-
almente sejam a atenção da ma-
quiagem e destaque, arrisque um 
pouco além para fora, mas não 
exagere! Ou suas sobrancelhas 
podem ficar grossas demais.
 5 – Muita maquiagem

Uma regra geral é usar seus 
produtos de maquiagem com 
moderação. Exagerar na maquia-
gem da sobrancelha não o aju-
dará a intensificá-lo. Além disso,  
pode fazer você parecer artificial 

demais. Não se esqueça de que 
os resultados devem ser sempre 
o mais natural possível.
6     – Não usar produtos adequados 
para as sobrancelhas

Esqueça o lápis 6B e a sombra 
para olhos para melhorar o visual 
das sobrancelhas! No Spa, você 
tem os produtos perfeitos para 
destacar ainda mais a beleza do 
seu olhar! E o melhor: não enfra-
quecem os seus fios, o que pode 
gerar a queda e grandes falhas. 
Como o, por exemplo, o lápis 
com toque aveludado e nosso 
gloss para sobrancelhas que ain-
da nutre os pelos. 

 Os pelos já estão bem apa-
rentes e é chegado o dia da de-
pilação. Para muitas mulheres, 
esses momentos são um pesa-
delo, daqueles bem cabeludos! 
A remoção dos fios costuma ser 
dolorosa e motivos não faltam, 
já que com a cera os pelos são 
arrancados inteiros e pela raiz. 
Mas, para desmistificar essa 
crença, Regina Jordão, funda-
dora e CEO da rede Pello Menos, 
selecionou algumas dicas para 
tornar o processo mais tranqui-
lo. Veja abaixo:

1- Escolher a cera certa faz a 
diferença

A cera quente relaxa a pele 
enquanto dilata os poros, o que 
facilita a retirada do pelo e cau-
sa menos dor, por isso é a op-
ção que traz mais conforto na 

Depilação à cera: dicas que diminuem 
a dor na hora do procedimento

Maquiagem nas sobrancelhas: 
6 erros comuns

hora de se depilar.  Já a fria, por 
outro lado, consegue atingir áre-
as maiores, mas também pode 
causar quebra e encravamento 
dos fios, o que, por consequên-
cia, provoca mais incômodo. “Na 
nossa rede, por exemplo, a cera é 
mais elástica e foi desenvolvida 
para amenizar a dor na hora de 
depilar”, explica.

2- Evite o período menstrual
É mais do que comprovado 

que a mulher fica bem mais sen-
sível no período menstrual, por 
isso as dores são sentidas com 
mais intensidade, ocasionando 
possíveis inflamações no local 
depilado. O ideal é agendar a 
depilação com uma semana de 
antecedência ou logo após o tér-
mino.

3- É preciso verificar se o pelo 

 O spa das sobrancelhas lista os principais erros na hora de se maquiar

 Veja sete fatos que tornam a depilação menos dolorida e que provavelmente você não sabia
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está no tamanho certo
O comprimento do pelo tam-

bém deve ser levado em conta, 
pois, se for longo demais, a dor 
pode ser mais intensa e, se esti-
ver muito curto, são necessários 
mais puxões com a cera, o que 
também deixa o procedimento 
desconfortável. “Uma dica é fazer 
a depilação ao menos uma vez 
por mês”, reforça Regina.

4- Tome um banho quente
Assim como o calor da cera, o 

banho quente pode ajudar a dilatar 
os poros, permitindo que bulbos 
capilares passem sem muita resis-
tência, amenizando, assim, a dor.

5- Use roupas confortáveis
Usar roupas frescas e mais 

soltinhas evita que a pele fique 
irritada e inflamada, diminuindo 
as chances de aparecer pelos en-
cravados.

6-  Beba bastante água e evite 
cafeína

A cafeína presente nos refrige-

 Foto: Divulgação

  Foto: Divulgação

rantes, energéticos, cafés e chás 
verdes aumentam os impulsos 
nervosos na pele, fazendo com 
que a dor seja mais intensa. Evitar 
ingerir esses alimentos horas antes 
da depilação é um esforço que vale 
a pena! Por outro lado, beber uma 
boa quantidade de água mantém 
o corpo hidratado, deixando a pele 
fica mais resistente e elástica.

7-  Esfoliar a pele um dia antes
Os pelos menores, que ficam 

escondidos sob uma camada 
da pele e dificultam o processo 
depilatório, podem ficar mais 
expostos após uma esfoliação. 
Nesse processo, a camada fininha 
é rompida, retirando as células 
mortas, e ajudando na extração 
do pelos.



Cultura

 e 12 de 
setembro 
a 26 de 
janeiro, o 
Sesc Co-
pacabana 
recebe "A 
Biblioteca 
à Noite", 
e x p o s i -

ção imersiva imaginada e rea-
lizada pelo diretor canadense 
Robert Lepage e a Companhia 
Ex Machina, e inspirada no livro 
de mesmo nome do escritor ar-
gentino Alberto Manguel. Com 
entrada gratuita, a visitação 
será somente mediante agen-
damento prévio pelo site http://
www.sescrio.org.br/.

A exposição oferece aos visi-
tantes uma experiência ao mes-
mo tempo cenográfica e virtual, 

seguindo um roteiro de 10 bi-
bliotecas, reais ou imaginárias. 
É um convite a uma viagem de 
Sarajevo até a Cidade do Méxi-
co, passando pela mítica biblio-
teca de Alexandria até o fundo 
dos mares a bordo do Nautilus, 
das “Vinte Mil Léguas Subma-
rinas”, de Júlio Verne. Além 
disso, os visitantes poderão, até 
agosto, participar de seminários 
e outras ações integradoras, 
como shows e saraus poéticos, 
espetáculos teatrais, oficinas e 
feiras de troca de livros.

O primeiro espaço é uma 
reprodução da biblioteca 
francesa do próprio Alberto 
Manguel, permitindo que o 
público adentre em seu uni-
verso enquanto se aclimata à 
relativa escuridão que carac-
teriza a exposição. A segunda 

Exposição internacional 
com realidade virtual no 
Sesc Copacabana

996266164
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A exposição oferece aos visitantes uma experiência ao mesmo tempo cenográfica e virtual

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

sala, a floresta, é o coração da 
experiência cenográfica. Ao 
percorrer o local repleto de ár-
vores, o visitante contrasta o 

espaço com a ordem e o rigor 
que caracterizam as bibliote-
cas. Neste local, usando óculos 
de vídeo tridimensional, o pú-

blico é transportado para uma 
realidade virtual, explorando a 
tecnologia de imersão conhe-
cida como 3D 360 ° VR.

 Foto: Divulgação

 Para celebrar o mês das 
crianças, entre os dias 6 e 27 de 
setembro, o Shopping Grande 
Rio, da Aliansce Sonae, arre-
cadará brinquedos novos ou 
usados, em bom estado, com o 
apoio do Instituto da Criança. 
As doações serão destinadas à 
Casa da Criança Lar São José, 
cadastrada na instituição e lo-
calizada em São João de Meriti.

A Casa da Criança Lar São 
José é uma organização sem fins 
lucrativos, mantida pelas filhas 
da caridade de São Vicente de 
Paulo, que oferece atendimen-
to educacional e assistencial, 
totalmente gratuito, às crianças 
carentes em idade de creche e 
pré-escola. Atualmente, o Lar 
atende 152 crianças com faixa 
etária entre 4 meses e 6 anos.

Shopping Grande Rio promove campanha de doação de 
brinquedos com apoio do Instituto da Criança

Maria Bethânia se apresenta no palco do 
KM de Vantagens Hall RJ 

 Maria Bethânia retorna ao 
palco do Km de Vantagens 
Hall RJ com o novo show 
“Claros Breus” em duas da-
tas: dias 04 e 05 de outubro. 
Sob uma nova direção musi-
cal, de Letieres Leite, “Cla-
ros Breus” vem com muitas 
novidades: novos arranjos, 
músicas inéditas na voz de 
Bethânia e parcerias jamais 
apresentadas.

Neste novo show Bethânia 
quis fazer diferente: mostrar 
as músicas inéditas ao públi-
co primeiro para depois re-
gistrá-las em disco. O último 
álbum lançado pela cantora, 
“Meus Quintais”, foi em 2014, 
cinco anos atrás.

Neste novo show Bethânia 
quis fazer diferente: mostrar 
as músicas inéditas ao públi-

co primeiro para depois re-
gistrá-las em disco. O último 
álbum lançado pela cantora, 
“Meus Quintais”, foi em 2014, 
cinco anos atrás.

A artista mostrará can-
ções inéditas de Adriana 
Calcanhoto, Chico César, 
Roque Ferreira e Flávia 
Wenceslau, compositores já 
recorrentes na discografia 
da intérprete. Bethânia tam-
bém cantará Lenine, Suely 
Costa, Caetano Veloso, en-
tre outros. O repertório ain-
da inclui música já conheci-
da de Chico Buarque, porém 
inédita na voz da cantora.

A direção e cenário será de 
Bia Lessa, o desenho de luz de 
Binho Schaefer e Bia Lessa e o 
figurino de Maria Bethânia é 
assinado por Gilda Midani.

Foto: Divulgação

 Ação arrecadará brinquedos que serão doados à Casa da Criança Lar São José

Além do Shopping Grande 
Rio,  também participam da 
ação: Bangu Shopping (Ban-
gu),  Carioca Shopping (Vi-
cente de Car valho),  Caxias 
Shopping (Duque de Caxias), 
Passeio Shopping (Cam-

po Grande),  Pátio Alcânta-
ra (Alcântara),  Santa Cruz 
Shopping (Santa Cruz),  Sho-
pping Leblon (Leblon),  São 
Gonçalo Shopping (São Gon-
çalo) e Via Parque Shopping 
(Barra da Tijuca).
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A Unidos da Ponte rea-
liza a apresentação oficial 
do seu Samba-enredo do 
Carnaval 2020, neste do-
mingo, em sua quadra de 
eventos Stop Show. A par-
tir das 15h, a Azul e Branco 
de São João de Meriti rece-
be sua comunidade e con-
vidados para lançar a obra 
do enredo "Elos da Eter-
nidade". Haverá também 
apresentação da coirmã 
Unidos de Padre Miguel.

A agremiação optou 
pela encomenda da obra, 
que foi composta pelos 
compositores Márcio de 
Deus, Orlando Ambrósio, 
Marcelo Lepiane, Sergi-
nho Rocco, Dudu Senna, 
Domenil, Renan Diniz, 
Dr. Márcio, JB Oliveira, 
Thiago Baiano, João Peri-
go e D'Souza.

Segundo o Presidente 
da agremiação, Rosemberg 
de Azevedo, o samba fi-
cou à altura do enredo e os 
compositores entenderam 
o que a escola precisava. 
"Ficamos felizes e satisfei-
to com o resultado. Temos 
um samba que com certeza 

 A festa que celebrou o início 
do reinado de Jaqueline Maia à 
frente dos ritmistas da bateria 
Medalha de Ouro foi marcada 
pela emoção. Ao som do show do 
grupo Pique Novo, a nova rainha 
recebeu, na noite de sexta-feira, 
convidados ilustres do mundo do 
samba. De Milton Cunha a Jayder 
Soares ( presidente de honra da 
Grande Rio), Jaqueline Maia feste-
jou o momento.

- Estou vivendo um momen-
to pleno e quero deixar uma as-
sinatura diferente neste reina-
do. Já fui rainha de bateria por 
07 anos na Santa Cruz, que é de 
onde eu venho e com muito or-
gulho. Mas, como falei ao presi-
dente Leziário, mesmo não ten-
do nascido no Estácio, foi aqui 
que eu me reencontrei com o 
Carnaval e fui tão bem acolhi-
da que sinto como se estivesse 
aqui há muitos anos, comentou 

 Rick Rodrigues, de 
apenas 28 anos, tem 
sua agenda estourada 
em vários estados bra-
sileiros e também fora 
do país. O tatuador es-
tava alguns dias atrás 
em Barcelona tatuando 
e tornando o seu tra-
balho mais conhecido 
ainda. Se liga na lista-

gem do rapaz: Mc Davi, 
Mc Jhozinho e o MC 
Rael, entre outros.
Rick está no ramo há 4 
anos e tem um portfólio 
pra lá de interessante. 
Se você ficou curioso 
pra conhecer o trabalho 
do rapaz é só entrar no 
Instagram dele e confe-
rir de perto.

O produtor de moda, ma-
quiador e coreógrafo Zé 
Reinaldo fotografou para 
a loja de roupas de casa-
mento Lumiere Noivas. 
Zé foi um dentre outros 
modelos fotografados 

para a nova coleção da 
marca.  O proprietário 
da loja, Edmilson Dan-
tas aprovou o resultado. 
Confira mais no Insta-
gram @lumierenoivas e 
@zereinaldooficial

 Coroação de Jaqueline Maia reuniu personalidades 
do samba na quadra da Estácio de Sá

Conheça o tatuador que 
está revolucionando a 
cabeça de vários MC’s 
e jogadores

 Zé Reinaldo vira modelo 
por um dia! 

 Fotos:Divulgação: Assessoria  Fotos:Divulgação: Assessoria 

 Ponte apresenta samba oficial para 
2020 com participação da UPM

 Em Clima de Romance 
Agatha Moreira e Rodrigo 

Simas aparecem juntos
Os atores Rodrigo Simas 

e Ágatha Moreira foram vis-
tos essa semana em clima 
de romance em uma praia 
aqui do Rio de Janeiro. Si-
mas aparece em alguns co-
mentários elogiando Aga-
tha. Segundo fontes, o Casal 
assumiu um relacionamen-
to.  Mais um casal se forma 
nesse ano. O amor está no 
ar, minha gente!

 Foto: Instagram

 Foto: Instagram

 

ficará marcado na história da 
nossa escola. Já tivemos um 
retorno positivo após a di-
vulgação nas redes sociais", 
revelou Berg.

Haverá apresentação do 
todos os segmentos da es-
cola embalados pela bateria 
"Ritmo Meritiense" de Mes-
tre Vitinho. O público pre-
sente também curtirá o show 
da coirmã Unidos de Padre 
Miguel, que se apresentará 
com todo o seu elenco ao 
som de sambas antológicos 
da agremiação.

O evento acontece na Qua-
dra de eventos Stop Show, lo-
calizada na rua Maestro Be-
nedito Moura - 50 - São João 
de Meriti. A entrada

 será 1kg de alimento não 
perecível.

ela, que desfilou como musa da 
vermelha e branca nos últimos 
dois carnavais. 

Coroada por Eliane Martins, 
matriarca da família King, Ja-
queline frisou que quer traba-
lhar pela escola e montar proje-
tos dentro dela. 

- Cheguei não foi para so-
mar, foi para multiplicar. Vim 
para arregaçar as mangas e tra-
balhar com a escola porque o 
nosso objetivo é continuar no 
Especial. Não sou rainha de ti-
rar foto, sou de trabalhar, bra-
dou Jaqueline, que começou 

Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

sua história como funcionária 
de ateliê na Santa Cruz. 

Mostrando a que veio, Maia, me-
nos de 24 horas depois de receber a 
faixa e coroa na Estácio, já cumpria 
agenda da escola, estreando à fren-
te da bateria durante apresentação 
na quadra do Salgueiro.



Grupo Cata-
ratas — prin-
cipal conces-
sionária de 
ecoturismo 
do país, que 
administra 
a visitação 
em ativos 
ligados à 

natureza como as Cataratas do 
Iguaçu, AquaRio e Fernando de 
Noronha — abre vagas para seu 
programa de trainees. As inscri-
ções devem ser feitas até o dia 
30 de setembro, pelo link: ht-
tps://grupocataratas.emprega-
re.com/vaga-programa-de-trai-
nee-selecao-as-cegas_5202.

Este ano, a empresa inova 
com um processo de seleção às 
cegas, que dá peso às habilida-
des dos candidatos em vez de 
priorizar o conteúdo curricular 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
na primeira fase, com o objetivo 
de diminuir preconceitos incons-
cientes e promover a diversidade.

Os candidatos devem ter até 
dois anos de conclusão do curso 
e disponibilidade para trabalhar 
nas cidades do Rio de Janeiro, 
Foz do Iguaçu e no Arquipélago 
de Fernando de Noronha. O en-
gajamento nas causas ambien-
tais e a vocação para se tornar 
um viajante também estão en-
tre os requisitos.

“A vivência cultural, o volunta-
riado e a participação em empre-
sas juniores, eventos acadêmicos 
e no desenvolvimento de pesqui-
sas, sem dúvida, são diferenciais. 
Mas, acima de tudo, valorizamos 
o brilho nos olhos e a imensa 
vontade de gerar impacto posi-
tivo”, destaca Robson Lourenço, 
gestor da área de Gente, Cultura e 
Carreiras (GCUCA).

N o  d i a  3 0  d e  s e te m b ro, 
à s  2 0 h ,  o  C E O  d a  e m p re s a , 
B r u n o  M a rq u e s ,  v a i  re a l i -
z a r  u m  we b i n a r  a o  v ivo, 
d a n d o  a o s  c a n d i d ato s  a 

o p o r t u n i d a d e  d e  f a ze r 
p e rg u nt a s ,  a l é m  d e  c o n -
c o r re r  a  b r i n d e s  e  i ng re s -
s o s  p a ra  o s  p a rq u e s .

Em outubro, o processo 

tem continuidade com a apli-
cação de testes, entrevista e 
dinâmicas de grupo. A etapa 
final acontece ainda esse ano, 
em novembro.

Grupo Cataratas abre vagas 
para programa de trainees,
incluindo chances no AquaRio

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de setembro

 Começam no próximo dia 
17 as aulas dos cursos do Pro-
grama de Capacitação Técnico-
-Gerencial da Fundação Ceperj, 
por meio da Escola de Gestão e 
Políticas Públicas (EGPP). As ins-
crições já estão abertas e podem 
ser feitas pelo site da Fundação. O 
programa é voltado para os servi-
dores públicos, mas profissionais 
da iniciativa privada também 
podem se inscrever. Ao todo se-
rão 33 cursos nas áreas de admi-
nistração pública, informática, 
assessoria, orçamento, gestão de 
pessoas e planejamento e gestão.

As taxas de inscrição, dias e 
a carga horária variam de acor-
do com a formação. Os valores 
vão de R$ 82 a R$ 450. As aulas 
vão acontecer na sede da EGPP, 
em Botafogo, ministradas por 
um corpo docente especializa-
do e atuante no mercado. Se-
gundo a Fundação, o foco do 
programa é fornecer subsídios 
teóricos e práticos para profis-
sionais que procurem aprofun-

Fundação Ceperj está com inscrições abertas 
para cursos de capacitação de servidores  Foto: Divulgação

 As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Fundação
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 O curso de inglês BRASAS 
está com vagas abertas para 
contratação de professores 
de inglês para suas unida-
des no Rio e Grande Rio. 
Os interessados devem 
enviar currículo até o dia 
08/11/2019 para o e-mail 
cv@brasas.com.
Os candidatos que passa-
rem nas fases de análise 
de currículo e entrevista 
com a coordenação peda-
gógica serão convidados 
a participar da última eta-
pa do processo de sele-
ção que consiste em um 
treinamento das técnicas 
utilizadas em sala de aula 
pelos docentes, durante o 
mês de janeiro de 2020.
As vagas têm horário fle-
xível - segundas às sextas, 
de 07 às 22hs e sábados 
pela manhã. O salário ini-
cial é de R$ 34,66/hora 
(CLT), além de Plano de 
Carreira + Benefícios.

      Curso de inglês Brasas 
abre vagas para professores

dar os seus conhecimentos nas 
áreas escolhidas.

De acordo com o presidente 
da Fundação Ceperj, Mario Al-
meida, o novo programa está 
totalmente alinhado ao compro-
misso com a qualidade de ensino 
e também a atual demanda por 
profissionais especializados. “O 
curso foi pensado para atender 
a um mercado que tem exigido 

cada vez mais um perfil multi-
disciplinar e competências que 
geralmente fogem à formação 
tradicional, tais como liderança, 
capacidade de análise, e acompa-
nhamento de projetos.

O diretor da EGPP, Leonardo 
Mazzurana, explica que as áreas 
de Gestão de Pessoas e Planeja-
mento e Gestão são algumas 
das que mais crescem no país e, 

por isso, a busca por profissio-
nais especializados tem cresci-
do, tanto para atuação na área 
pública quanto privada. “Nossa 
proposta é oferecer cursos de 
qualidade, acessíveis ao servi-
dor, e que possam desenvolver 
competências que preparem os 
profissionais para os desafios 
diários ao aprimoramento do 
serviço público”, afirma.

 Foto: Marcio Alves



inte pes-
soas em 
s i t u a ç ã o 
de rua 
foram re-
t i r a d a s 
de Copa-
c a b a n a , 
na Zona 
Sul, nesta 
m a d r u -

gada, para receberem trata-
mento contra a dependência 
química. A ação faz parte do 
programa Resgate Solitário, 
promovido pela Prefeitura 
do Rio, através de diversos 
órgãos, entre eles a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e 
Coordenadoria Municipal de 
Políticas Sobre Drogas, com 
apoio de agentes da Guarda 
Municipal (GM), Comlurb, 
Superintendência da Zona 

Sul, Rio+Seguro, e de Ordem 
Pública (Seop).

O projeto retirou 16 ho-
mens e quatro mulheres, 
em pouco mais de três ho-
ras, em duas das principais 
avenidas do bairro, Atlânti-
ca e Nossa Senhora de Copa-
cabana. Essas pessoas, que 
estavam com saúde fragili-
zada, foram encaminhadas 
para triagem e cinco para 
cuidados médicos, nos hos-
pitais Miguel Couto, Cer Le-
blon e Upa de Copacabana.

Três delas pediram que fos-
sem conduzidas a hospitais: 
uma jovem com dor de dente, 
um rapaz com crise de tosse 
e falta de ar e outro com con-
tusão em uma das pernas. Na 
triagem, descobriu-se ainda 
que um homem de 36 anos 
tinha 31 anotações criminais, 

assim como outros do grupo 
acolhido. Mas nenhum esta-
ria com mandado de prisão 
em aberto.

As abordagens foram feitas 
por intermédio de assisten-
tes sociais voluntárias da GM, 
acompanhadas do coordena-
dor de Políticas Sobre Drogas, 

Douglas Manassés, e pela se-
cretária Municipal de Saúde, 
Ana Beatriz Busch.

O programa segue o De-
creto 46.314, do prefeito 
Marcelo Crivella, que regu-
la internações voluntárias e 
involuntárias no município 
e prescreve medidas para a 

reinserção social das pesso-
as em situação de rua.

O Rio é a primeira cidade do 
País a adotar medidas desse 
tipo de acolhimento, respalda-
do pela Lei 13.840, de junho de 
2019, do Governo Federal, que 
também trata da prestação de 
socorro desse tipo.

Programa municipal 
começa com vinte pessoas 
recolhidas das ruas

O governo do estado infor-
mou, nesta quinta-feira, que 
vai aterrar o buraco aberto para 
a construção da estação Gávea 
da linha 4 do metrô. De acordo 
com a Secretaria estadual de 
Transportes (Setrans), serão 
gastos de R$ 20 a R$ 40 mi-
lhões para a obra.

A estação é alvo de controvér-
sias desde que as obras para sua 
construção foi paralisada desde 
março de 2015, depois de serem 
iniciadas em julho de 2014. Ela 
seria um dos legados dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 e foi plane-
jada para interligar a Zona Sul 
à Barra da Tijuca, facilitando o 
acesso ao Parque Olímpico.

“É mais fácil aterrar e no futu-
ro, quem sabe, se tiver dinheiro, 
se faz o metrô. Mas infelizmente 
temos outras prioridades neste 
momento”, o governador Wilson 
Witzel (PSC) defendeu. “O di-
nheiro que estamos recebendo 
não pode ser destinado para fa-
zer uma obra da estação”.

GASTOS PARA CONCLUSÃO
A  S e t r a n s  i n f o r m o u  q u e 

s e r i a m  n e c e s s á r i o s  d e  R $ 
7 5 0  m i l h õ e s  a  R $  1  b i l h ã o 
p a r a  a  c o n c l u s ã o  d a  e s -
t a ç ã o  o u  R $  3 0 0  m i l h õ e s 
p a r a  c o n c r e t a r  e  e s t a b i l i -
z a r  a  e s t r u t u r a .

“Essa decisão considerou 
as dificuldades financeiras 
encontradas pela Administra-
ção Pública, que inviabilizam 
o alcance de um desfecho 
favorável para a sua finaliza-
ção”, a Secretaria de Transpor-
tes informou, por nota.

O buraco cavado foi ala-
gado no ano passado e, dede 
então, moradores da região 
temem que o terreno do can-
teiro desabe e abale as estru-
turas dos prédios do entorno. 
Por causa do risco, no iní-
cio de agosto, o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-RJ) 
determinou que o governo 
do estado adotasse um plano 
para concluir a estação.

Governo decide aterrar buraco cavado 
para estação do metrô da Gávea

Witzel quer criar sistema de alerta nas co-
munidades para avisar sobre operações

 O governador Wilson Witzel 
disse, nesta quinta-feira, que a 
polícia do Rio terá que adotar 
protocolo semelhante ao usado 
pelos ingleses durante os ata-
ques nazistas na Segunda Guerra 
Mundial em operações. Segundo 
o chefe do executivo, o governo 
terá que elaborar um plano de se-
gurança para alertar aos morado-
res das comunidades sobre possí-
veis ações da polícia sem que isso 
crie alarde nos traficantes.

O anúncio foi feito durante a 
inauguração do Centro de Contro-
le e Monitoramento do Complexo 
de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. 

Na terça-feira, um blindado 
da PM destruiu barracos na loca-
lidade conhecida como Brejo, na 
Cidade de Deus, e o pedreiro José 
Pio Baía Junior, de 45 anos, o Ju-
ninho, foi morto com um tiro du-
rante operação da Polícia Militar 
na Vila Kennedy, ambas comuni-
dades na Zona Oeste. 

"Nós vamos criar um plano de 
segurança visando reduzir os da-
nos para que a população saiba se 
comportar durante uma operação 
da polícia dentro da comunidade. 

Eu lembro que na Segunda Guer-
ra Mundial se tocava uma sirene 
e todo mundo ia para debaixo da 
terra para se proteger do bombar-
deio nazista e assim a Inglaterra 
sobreviveu", disse o governador.

"Aqui, no Rio, a gente vai ter 
que adotar um protocolo seme-
lhante, policiais nas escolas para 
proteger alunos e professores. 
Mas se nós não fizermos isso, 
muitas vítimas irão aparecer, 
muitas delas no próprio confron-
to dessas facções criminosas", ex-
plicou Witzel.

'BBB' dos presídios
Com um investimento de R$ 

28 milhões do Gabinete de Inter-
venção Federal (GIF), o sistema do 
Centro de O Dia Controle e Moni-
toramento do Complexo de Geri-
cinó tem 1.800 câmeras de última 
geração, instaladas em pontos es-
tratégicos. Haverá ainda monito-
ramento de longo alcance e com 
reconhecimento facial, além 
de um gerenciador de imagens 
com inteligência artificial e ser-
vidores de última geração para 
armazenamento dos dados.

Foto: Divulgação

PARALISAÇÃO
Com dificuldades para ob-

ter recursos para concluir toda 
a linha 4 do metrô, em 2015, o 
governo paralisou as obras da 
estação Gávea e deu prioridade 
ao restante da linha (Praça Nossa 
Senhora da Paz, Jardim de Alah, 
Antero de Quental, São Conrado 
e Jardim Oceânico).

Quando a obra foi paralisada, 
o TCE-RJ encontrou um superfa-
turamento de R$ 3 bilhões para 
a construção de toda linha, que 
custou ao todo R$ 10 bilhões. 
Na ocasião, o Tribunal proibiu 
novos repasses ao Consórcio Rio 
Barra, responsável palas obras.

Foto: Marcos de Paula/Prefeitura

V
O projeto retirou 16 homens e quatro mulheres, em pouco mais de três horas, em duas das principais avenidas do bairro, Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana

‘Resgate Solidário’: 
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F l a m e n g o 
pode per-
der Jorge 
Jesus para 
os duelos 
contra o 
G r ê m i o 
nas semi-
finais da 

Libertadores por um moti-
vo inusitado. A Conmebol 
denunciou o Rubro-Negro 
pois o treinador ficou na 
saída do vestiário cum-
primentando os jogado-
res após o empate em 1 a 1 
contra o Internacional, no 
Beira-Rio, que classificou o 
clube carioca para a próxi-
ma fase da competição. De 
acordo com a entidade, essa 
atitude representa uma 
quebra de protocolo e a pu-
nição não está descartada.

O Rubro-Negro carioca 
está sendo enquadrado no 
artigo 18 do Tribunal Dis-
ciplinar, que possui penas 
severas, desde a perda de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

O
pontos a desclassificação de 
competições, e o treinador 
no artigo 20. Entre as puni-
ções estão a suspensão de 
até dois anos a proibição de 
exercer qualquer atividade 
relacionada ao futebol. Isso 
inviabilizaria, por exemplo, 
que o português fique à bei-
ra do campo para os compro-
missos contra o Grêmio pela 
Libertadores, que serão reali-
zadas nos próximos dias 2 e 
23 de outubro.

O regulamento da Conme-
bol permite que decisões como 
essas sejam tomadas sem aviso 
prévio e normalmente as penas 
são aplicadas sem previsão de 
recurso, o que praticamente 
inviabiliza a defesa. Assim que 
soube do enorme problema, o 
Flamengo já acionou seu de-
partamento jurídico para pre-
parar a defesa nos dois casos. 
Como o denunciado pela enti-
dade sul-americana foi o clube, 
a preocupação com a suspen-
são do treinador é menor.

Recentemente o Rubro-
-Negro carioca foi punido 
pelo atraso na volta do in-
tervalo da partida contra o 

Peñarol, ocorrida em 3 de 
abril, pela fase de grupos da 
Libertadores. Na ocasião o 
técnico Abel Braga foi multa-

do em 1,5 mil dólares (cerca 
de 6 mil reais) e não coman-
dou o time no jogo seguinte, 
contra a LDU, em Quito.

Prestes a completar dois 
meses de salários atrasa-
dos, a situação no Botafogo 
é grave. Líderes do elenco, 
Joel Carli, João Paulo e Ga-
briel emitiram um comu-
nicado à imprensa ontem, 
informando que não darão 
mais entrevistas enquanto 
os problemas fora de campo 
não forem resolvidos. Em 
entrevista coletiva, o trio, re-
presentado pelo capitão, re-
latou a insatisfação do elen-
co pela falta de pagamentos 
e mostrou preocupação, em 
especial com funcionários 
que ganham menos e estão 
passando sufoco.

“Nós, jogadores, esta-
mos aqui para representar o 
grupo e comunicar a vocês 
nossa insatisfação pelo di-
fícil momento que estamos 

Crise no Botafogo: Jogadores 
não escondem insatisfação

Flamengo pode perder Jorge 
Jesus para jogo contra o Grêmio 
após denuncia da Conmebol

atravessando por questões 
de salários. Nós, jogadores, e 
o funcionário. Queremos ser 
bem simples e bem claros. É 
um assunto

muito delicado, mas que 
todos fiquem sabendo desse 
momento difícil que esta-
mos atravessando junto aos 
funcionários”, disse Joel Car-
li à imprensa.

A situação vivida pelo Bota-
fogo é semelhante ao que acon-
teceu em julho, também por 
atrasos nos salários. Na ocasião 
o elenco se calou, mas dessa 
vez o protesto promete ser di-
ferente. Entrevistas dentro do 
clube foram vetadas, mas fora 
dele estão liberadas. Ações de 
marketing com nomes do time 
também foram canceladas. A 
atitude tem como objetivo não 
expor os patrocinadores.

Treinador quebrou protocolo da competição ao cumprimentar jogadores na saída do vestiário 

Líderes do elenco, Joel Carli, João Paulo e Gabriel emitiram um comunicado à imprensa 

“A gente vem a público 
fazer esta cobrança. Nós 
estaremos concentrados 
exclusivamente dentro de 

campo, nas nossas funções, 
no treinamento e no dia do 
jogo. De maneira nenhuma 
isso vai atrapalhar o fute-

bol.  Então estaremos vol-
tados às nossas ativ idades 
no campo”, explicou o meia 
João Paulo. 

  Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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