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 Um estudante de 16 anos foi assassinado, no início da manhã 
de ontem, quando estava a caminho da escola, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense. De acordo com familiares, Breno Belo 
Valuche tinha acabado de sair de casa, por volta das 6h30, e 
estava em um ponto de ônibus na esquina da rua de sua casa, 
quando foi abordado por dois bandidos armados.
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Obras da Linha 
4 do metrô até 
a Gávea serão 
retomadas
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Gilmar Mendes
 manda soltar 
empresários 
acusados de 
desviar 
R$ 52 milhões
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Há uma semana, Witzel afirmou que iria 
aterrar a estrutura escavada.
O valor para fazer a extensão e terminar 
a estação, segundo ele, virá dos recursos 
apreendidos da Operação Lava Jato, que 
podem chegar a até R$ 1 bilhão.
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Gilmar Mendes manda soltar
 empresários presos em ação no RJ 
que apura desvios de R$ 52 milhões

Os cães sarnentos e seu 
dono ladrão

STF

ministro do 
S u p r e m o 
Tribunal Fe-
deral (STF) 
Gilmar Men-
des mandou 
soltar dois 
empresários 
presos na 
O p e r a ç ã o 
SOS, que 

apura desvios de R$ 52 milhões na 
área de Saúde do Rio.

Gustavo Estellita e Miguel 
Iskin estão presos desde agosto 
de 2018 na ação que apura frau-
de em licitação e formação de 
cartel no fornecimento de ma-
terial hospitalar.

A decisão do STF é da última 
quarta-feira (11). Eles não pode-
rão manter contato com outros 
denunciados e terão que com-
parecer periodicamente em ju-
ízo.

Operação Lava Jato no RJ: 
veja cronologia

Operação SOS vê desvio de 
R$ 52 milhões na Saúde

Iskin era sócio da empresa 
Oscar Iskin & Cia LTDA e Sheriff 
Serviços e Participações. Estelli-
ta seria seu operador financeiro.

Os investigadores dizem que 
Iskin tinha influência no orçamen-
to e na liberação de recursos da 
Secretaria de Saúde, indicando as 
empresas contratadas. Ele cobrava 
devolução de 10% do valor sobre 
os contratos firmados, segundo a 
investigação. A dupla nega.

Primeira prisão em 2017
Iskin e Estellita foram presos 

pela primeira vez em 2017 na 
Operação Fatura Exposta. Ain-
da naquele ano, foram soltos 
por Gilmar Mendes. No desdo-
bramento da ação, a SOS, os dois 
foram presos novamente.

 Por Jaquez Kepalz

Dia desses lembrei-me de 
uma antiga crônica que falava 
sobre “os cães sarnentos e seu 
dono ladrão”. Uma narrativa, 
cujo prazer dos animais era ver 
sangrar os cofres públicos, na 
certeza de serem chamados 
para receber algumas migalhas 
e, em troca, lamber as feridas do 
seu dono ladrão.

Por gratidão, os cães sarnen-
tos mordiam inocentes e, ao in-

vés de guardar e fiscalizar o Rei-
no em que viviam, ajudavam a 
sucatear todos os serviços públi-
cos, de forma que nem veículos 
escapavam do sucateamento.

Vorazes pelo que alheio, 
principalmente migalhas públi-
cas, os cães sarnentos tentaram 
construir academias fitness, 
para minguar o corpo financei-
ro do Reino; fundar fábrica de 
vasos sanitários,  mas erraram 
na quantidade, pois nos seis ba-
nheiros do ‘escrotério’ não havia 

O Gilmar Mendes em sessão no Supremo Tribunal Federal (STF)

PRESIDÊNCIA
     Bolsonaro retoma cargo na 
sexta-feira e mantém viagem 
para NY, diz porta-voz

O presidente Jair Bol-
sonaro reassumirá a par-
tir desta sexta-feira, a 
Presidência da Repúbli-
ca, afirmou o porta-voz 
da Presidência, Otávio do 
Rêgo Barros, na manhã 
desta quinta-feira. Bolso-
naro se recupera no Hos-
pital Vila Nova Star, em 
São Paulo, de uma cirur-
gia realizada no domin-
go, para correção de uma 
hérnia incisional.

Rêgo Barros confirmou 
também que está manti-
da a viagem do presidente 
para Nova York, onde Bol-
sonaro falará na abertura 
da Assembleia-Geral da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU).  

Agora, o ministro do STF afirma que 
a decisão em primeira instância usou 
fatos antigos como se fossem novos.

"A partir de argumentação sele-
tiva, com objetivo de lhe dar vestes 
de inovação, quando, na essência, 
as informações já eram antigas e de 
conhecimento do juízo há muito", 
escreveu Gilmar Mendes.

Em março, o ministro do STF 
havia negado um pedido de soltu-
ra aos dois.

Denúncia
Em outubro, os empresários, 

o ex-secretário da pasta, Sérgio 

Côrtes, e mais 27 pessoas foram 
denunciados pelo Ministério 
Público Federal por desvios de 
R$ 52 milhões.

De acordo com a investigação, 
o esquema foi montado a partir de 
contratos com a organização social 
(OSs) Pró-Saúde.

A Pró-Saúde foi responsável 
gestão de hospitais públicos 
estaduais como, por exemplo, 
o Hospital Getúlio Vargas, na 
Penha, Zona Norte da cidade. O 
esquema funcionou entre 2013 
e 2016, segundo os procurado-
res do MPF do Rio.

espaço para estocar 600 vasos; 
um estacionamento para arma-
zenar migalhas;  e, depois, uma 
funerária, para cuidar do sepul-
tamento da cultura, do desen-
volvimento social e econômico, 
além do patrimônio do Reino.

Como nada disso deu certo, 
por causa da morte do seu dono 
ladrão, os cães sarnentos se tor-
naram ainda mais ferozes. Isso 
porque o novo governante do 
Reino, que era rigoroso e durão, 
extinguiu o sistema de distribui-
ção de migalhas e barrou proje-
tos migalheiros.

Os sarnentos, que haviam en-
riquecido bastante com o hábito 
de lamber as feridas do dono la-
drão em troca de migalhas, fica-

ram enfurecidos com a falta de 
feridas para lamber.  

Eles detestavam a ideia de 
serem curados do hábito.  Ale-
gavam que a doença já estava 
crônica e o sistema de distribui-
ção de migalhas era saborosa-
mente podre, desrespeitoso e 
maravilhosamente degustável.

Ladravam por talento, profis-
são e perfil e tinham até nomes 
pomposos como Leopardo, Va-
gabundinho, Biluba e Maxixe – 
este, inclusive, tentava em vão, 
recuperar sua boa imagem de 
mau comedor de migalhas.

Aliás, nem sei por que lem-
brei-me dessa crônica. Mas 
ela me veio à memória depois 
que vi uma reportagem na TV, 

sobre Mesquita e falava de al-
guma coisa relacionada a veí-
culos sucateados...

Mas essa coisa não tem nada 
a ver com a outra. Trata-se de 
uma narrativa do passado, regis-
trada em tempo e local fictícios, 
que não copia e nem retrata em 
nada a nossa realidade.

É que o cardápio literário da 
política é muito vasto e esses 
cronistas, geralmente, tem uma 
imaginação muito fértil. Às ve-
zes criam histórias sem ter a no-
ção de que um dia elas podem 
ser personificadas nas telas do 
cinema e na televisão.

Bem. Por hoje é só. Vou ali 
morrer de tanto rir e depois 
eu volto.

CRÔNICA

Foto: Divulgação
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g o v e r n a -
dor Wil-
son Wit-
zel (PSC) 
anunciou 
n e s t a 
quinta-fei-
ra que vai 
r e t o m a r 
das obras 

da Linha 4 do metrô até a Gá-
vea. Há uma semana, Witzel 
afirmou que iria aterrar a estru-
tura escavada.

O valor para fazer a extensão 
e terminar a estação, segundo 
ele, virá dos recursos apreendi-
dos da Operação Lava Jato, que 
podem chegar a até R$ 1 bilhão.

“O doutor Marcelo Bretas 
disse que não sabe exatamente 
o valor, mas que pode ser de R$ 
1 bilhão. O que existe hoje, R$ 
300 milhões, seria de metade 
para a União e metade para o es-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
tado. Estamos conversando com 
os nossos senadores pra dar início 
a essas obras” explicou Witzel.

O pedido já chegou a Marcelo 
Bretas, e o assunto, segundo o 
governador, está sendo discutido 
com um procurador da Advoga-
cia-Geral da União (AGU).

 
Risco de desabamento

Também na manhã desta 
quinta, o Ministério Público do 
RJ afirmou que as obras inaca-
badas podem provocar desa-
bamentos no bairro. Uma ação 
civil pública chegou a ser ajui-
zada na quarta-feira pedindo a 
retomada dos trabalhos.

De acordo com a promotora 
Patrícia do Couto Villela, coorde-
nadora do Grupo de Atuação Es-
pecializada no Combate à Corrup-
ção (Gaecc), dois prédios da PUC e 
imóveis localizados na Rua Mar-
quês de São Vicente podem correr 

risco de ruir por conta das obras 
inacabadas da Estação Gávea.

“Temos informações de que 
eventuais rupturas dessas obras 

e dessas instalações podem atin-
gir dois prédios da PUC - o Gêne-
sis e o Ajuizado - e também refle-
tir na Marquês de São Vicente. 

Ainda não existem estudos téc-
nicos detalhados que garantam 
a segurança desses imóveis”, ex-
plicou a promotora.

Witzel anuncia retomada 
das obras da Linha 4 do 
metrô até a Gávea

 Uma semana após afirmar que iria aterrar a estação, governador cita juiz Marcelo Bretas e valor proveniente da Lava Jato para concluir 'rabicho'

Foto: Cléber Mendes / Agência O Dia

O Estado do Rio de Janeiro foi 
condenado a pagar indenização a 
um morador da favela da Coreia, 
em Senador Camará, na Zona Oes-
te do Rio, ferido por estilhaços na 
operação que resultou na morte 
do traficante Márcio José Sabino 
Pereira, o Matemático, no dia 11 
de maio de 2012. Na fase final do 
processo, a Procuradoria Geral do 
Estado chegou a afirmar que a 
vítima teve culpa e, por isso, não 
deveria ser indenizada.

O Governo do RJ foi condena-
do a pagar uma indenização de R$ 
25 mil, com correção e juros.

As imagens da perseguição ao 
traficante, feitas com a câmera do 
helicóptero da Polícia Civil, foram 
exibidas pelo Fantástico.

No dia em que Matemático foi 
morto, o homem que foi atingi-
do por estilhaços, que trabalhava 
como lanterneiro, voltava para 
casa de moto ouvindo música. Por 
volta das 23h30, ele se deparou 
com a perseguição. De um heli-
cóptero, policiais civis fuzilavam o 
carro que tentava fugir pelas ruas.

RJ é condenado a pagar indenização para homem ferido 
em operação que matou traficante Matemático

Vereadores de CPI são barrados na Avenida 
Niemeyer, no Rio, e têm de seguir a pé para vistoria

O lanterneiro, que morava na 
comunidade, foi atingido por 
estilhaços e caiu da moto. Ele 
buscou ajuda no Hospital Albert 
Schweitzer, em Realengo, tam-
bém na Zona Oeste da cidade.

A ação terminou com a morte 
de Matemático, que tinha 11 man-
dados de prisão. As imagens da 
câmera do helicóptero foram di-
vulgadas apenas um ano depois 
e despertaram críticas, pela quan-
tidade de tiros disparados do alto, 
muitos deles sem direção.

O veículo que levava integran-
tes e convidados da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
das Obras Inacabadas foi barrado 
no acesso da Avenida Niemeyer, 
na Zona Sul do Rio. A comitiva, 
que marcou uma inspeção nos 
canteiros das encostas nesta 
quinta-feira, teve de seguir a pé.

Enquanto os vereadores e téc-
nicos vistoriavam as obras, o car-
ro do prefeito passou pela via – 
fechada desde 28 de maio – e não 
parou para a comissão nem para 
os jornalistas.

CPI aponta lentidão
O presidente do colegiado afir-

mou que as empreiteiras não es-
tão recebendo em dia.

“A informação que o represen-
tante das empresas de engenha-
ria que prestam os serviços nos 
traz é que estão com dificulda-
des de receber por essas obras”, 
declarou o vereador Fernando 
William (PDT).

‘A expectativa era que hou-
vesse uma maior velocidade. 
Isso então não justificaria a 

Operação que matou traficante aconteceu em maio de 2012

Batalha judicial
A batalha judicial do ho-

mem atingido por estilhaços 
durou sete anos. Ele foi re-
presentado pela Defensoria 
Pública do RJ numa ação que 
pedia indenização de mais de 
R$ 130 mil. A sentença, pu-
blicada na semana passada, 
condenou o Governo do Rio a 
pagar uma indenização de R$ 
25 mil, mais juros e correção 
monetária, por danos morais, 
estéticos e materiais.

contratação de obras emer-
genciais”, emendou.

A Prefeitura do Rio confir-
mou que Crivella "passa por ali 
constantemente e realiza visto-
rias frequentes nas obras de re-
cuperação da Niemeyer, garan-
tindo que não exista risco para 
população".

O município ainda não res-
pondeu sobre a alegação de 
atraso das obras.

A Avenida Niemeyer, que liga 
São Conrado ao Leblon e era al-
ternativa no eixo Barra-Centro, 
foi fechada por determinação 
da Justiça. O MP alegou risco 
para motoristas.

“Deveria ter equipes com 
mais funcionários, o ritmo está 
lento”, afirmou Luis Fernando 
Santos Reis, representante da 
Associação das Empresas de 
Engenharia do Rio de Janeiro.

“Em uma emergência, é pre-
ciso prever quebra de máqui-
nas, por exemplo. Precisamos 
ter certeza de que essa via vai 
estar em condições de ser entre-
gue em novembro”, emendou.

Foto: Divulgação



m projeto 
desenvol-
vido em 
p a r c e r i a 
com a 
Vara Cri-
minal e a 
prefeitura 
de Mes-
quita está 

levando saúde aos detentos 
que chegam para julgamento 
no fórum da cidade. A ação é 
executada pelo NAM e acon-
tece duas vezes por semana.

Chamado de “Saúde no 
Cárcere”, o projeto consis-
te e prestar atendimento 
de saúde aos detentos que 
aguardam suas audiências, 
na carceragem do fórum. Os 
serviços também são exten-
sivos aos familiares.

De acordo a assistente 
social Rosana Santiago, co-
ordenadora do Núcleo de 
Atendimento de Medidas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

U
(NAM), o preso é vacinado 
contra várias doenças , pois 
segundo ela, nos presídios 
eles podem estar expostos a 
epidemias e a prevenção, é a 
melhor forma de tratamen-
to. Essas vacinas também 
são aplicadas nos familiares, 
que tem contato com eles , 
como forma de prevenção 
as doenças infectocontagio-
sas . O serviço de assistência 
social mantém um cadastro 
das pessoas que respondem 
a processo na Vara Criminal, 
cujas famílias residentes em 
Mesquita recebem a visita da 
enfermeira da Estratégia da 
Saúde da Família Rita de Cás-
sia, que também trabalha na 
Clínica da Família Jacutinga. 
Nesta visita à família, tam-
bém se procura saber se exis-
te criança ou adolescente em 
idade escolar que esteja fora 
de sala de aula. “Caso exis-
ta, nós entramos em contato 

com a secretaria de Educação 
de Mesquita e essa criança ou 
adolescente será matricula-
da”, explica Rosana.

A coordenadora do NAM 
valoriza a importância e a 
parceria para essa iniciativa. 
“Esse projeto não existiria se 
não fosse a parceria com Pre-

feitura de Mesquita. É uma 
parceria imprescindível”, 
destaca Rosana. Ela explica 
que quando os presidiários 
chegam ao fórum, a equipe 
vai até o cárcere e inicia a 
vacinação. Em seguida uma 
enfermeira explique a impor-
tância da saúde contra epi-

demias.  “Após a vacinação, 
toda a família é catalogada 
para que o projeto continue 
na residência dos familiares 
do detento”, destaca a co-
ordenadora do projeto, cuja 
parceria é feita através da ju-
íza Cristiana Cordeiro, titular 
da Vara Criminal.

 Projeto “Saúde no Cárcere” 
no Fórum de Mesquita

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

 Foto: Divulgação

Um levantamento realizado pela 
Organização Mundial da Saúde 
mostra que a cada 45 minutos uma 
pessoa tira a própria vida no Brasil. 
Para discutir esse número alarman-
te, a Prefeitura de Queimados, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, realizará um fórum com o 
tema “Falar é a melhor solução”. O 
evento, criado para intensificar as 
ações do ‘Setembro Amarelo’ – mês 

Prevenção ao suicídio será tema de 
palestra em Queimados

Nilópolis monitorada

internacional da prevenção ao 
suicídio - acontecerá na próxima 
segunda-feira, às 9h, na sede do 
órgão (Av. Vereador Marinho He-
metério de Oliveira, 1170, Vila Pa-
caembu).

Durante o fórum, a psicóloga 
Polyana Figueira abordará temas 
como automutilação, sofrimento 
psíquico e prevenção ao suicídio, 
que é a terceira causa de morte 

Um dos principais objetivos da 
Prefeitura de Nilópolis é garantir 
segurança para os moradores do 
município. Para isso, contamos 
com a Secretaria Municipal de 
Segurança Pública para monito-
rar as ruas da cidade.

O monitoramento começa no 
trabalho com a prevenção e orde-
namento da cidade até o descarte 
irregular de lixo. A Secretaria de 
Segurança Pública tem realizado 
diversas ações, com a integração 
de forças policiais em Nilópolis, em 
parceira com a Polícia Militar, 20º 
Batalhão e 57ª DP.

, Evento aberto a população acontecerá na próxima segunda-feira no auditório da Secretaria Municipal de Saúde

entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, 
atrás apenas de violência interpesso-
al e acidentes de trânsito.

Serviço
Fórum: “Falar é a melhor solução”
Data: 16/09/2019
Hora: 9h
Local: Secretaria Municipal de Saúde 
(Av. Vereador Marinho Hemetério de 
Oliveira, 1170, Vila Pacaembu).

Quem comete o descarte irre-
gular de móveis, eletrodomésti-
cos, galhos de árvores, entulhos, 
materiais de construção, pneus 
e vários outros tipos de resídu-
os pelas calçadas e esquinas do 
município sofre multa de acor-
do com o Código de Posturas do 
Município, lei complementada 
136 – 2017, Art. 7º ao 11º, datada 
de 26 de outubro de 2017. A vi-
gilância é feita através do vide-
omonitoramento na cidade, e 
quando exige a pronta resposta, 
a guarda civil municipal compa-
rece ao local.

 Foto: Divulgação Foto: Roberta Nobre/Coordenadoria de Comunicação
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m adoles-
cente de 
16 anos 
m o r r e u 
após le-
var um 
tiro no 
rosto du-
rante um 
a s s a l t o , 

na manhã desta quinta-fei-
ra, no bairro Boa Esperança, 
em Nova Iguaçu, na Baixa-
da Fluminense. Breno Belo 
Valuche estava a caminho 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Barbaridade 

U
da escola quando foi aborda-
do por bandidos, informou 
um amigo do jovem.

A abordagem ocorreu perto 
de um ponto de ônibus na Rua 
Benjamin Ferreira Guimarães. 
Os criminosos fugiram levando 
o colar e o celular da vítima.

Policiais militares do 20º 
BPM (Mesquita) foram para o lo-
cal e encontraram Breno já mor-
to. Eles isolaram o local do crime 
e acionaram a perícia da Dele-
gacia de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF).

Adolescente é morto durante 
assalto a caminho da escola
 em Nova Iguaçu

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

Foto: Divulgação

O policial militar reformado 
Ronnie Lessa, acusado de ser o 
autor dos disparos que mataram 
a vereadora Marielle Franco e 
Anderson Gomes, pediu ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) a 
transferência para um presídio 
especial no Rio.

O caso foi protocolado no 
STF e distribuído para a minis-
tra Rosa Weber no último dia 
9. No próximo dia 14, as mortes 
da parlamentar e do motorista 
completam um ano e meio.

Atualmente, Ronnie está na 
penitenciária de segurança máxi-
ma de Porto Velho, Rondônia.

A defesa pediu a transferência 
para o Batalhão Especial Prisional 
(BEP), onde ficam presos policiais 
da ativa e reformados. Lá, há his-
tórico de regalias. No local está 
também o ex-governador Luiz 
Fernando Pezão (MDB).

O pedido foi feito quase um 
mês depois de o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) rejeitar solici-
tação semelhante.

As investigações apontam que 
o crime foi "meticulosamente" 
planejado. Segundo os investiga-
dores, ele usou uma espécie de 
"segunda pele" no dia do atentado 
para dificultar o reconhecimento.

A defesa argumenta que:
não há elementos robustos 

para mantê-lo em presídio federal

A Polícia Civil retomou nesta 
quinta-feira a busca por corpos 
em um cemitério clandestino 
na Travessa Rio dos Poços, Par-
que Tupiara, em Queimados, na 
Baixada Fluminense. Segundo 
investigações da Delegacia de 
Homicídios da região (DHBF), 
o local era utilizado por milicia-
nos para o descarte de corpos 
de vítimas. Nesta quarta-feira, 
os agentes encontraram ossa-
das que foram encaminhadas 
para o Instituto de Criminalís-
tica Carlos Éboli (ICCE) para se-
rem analisadas.

A Polícia Civil encontrou os-
sos humanos, roupas, chinelos e 
botas. Por conta da profundida-
de, onde alguns restos mortais 

estavam, o trabalho contou com 
a ajuda de uma máquina retro-
escavadeira. Algumas ossadas 
estavam em um poço. Segundo 
as investigações, o grupo milicia-
no é denominado "Caçadores de 
Gansos". Ao menos 100 pesso-
as teriam sido assassinadas por 
essa quadrilha.

Em julho deste ano, uma ação 
do Gaeco e das delegacias de ho-
micídio da Capital e da Baixada 
Fluminense deflagrou a opera-
ção Hunter. Na ocasião foi preso 
o vereador e ex-secretário de 
Defesa Civil de Queimados Davi 
Brasil Caetano. Ele, segundo o 
Ministério Público, é acusado de 
liderar o grupo paramilitar e ou-
tros integrantes do bando.

Polícia retoma buscas em cemitério 
clandestino de Queimados

Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle, pede ao STF 
transferência para presídio especial no RJ Foto: Reprodução/JN

Foto: Divulgação

Ronnie Lessa, suspeito de matar Marielle Franco e Anderson Gomes 

A Polícia Civil encontrou ossos humanos, roupas, chinelos e botas

ausência de dados que indi-
quem que ele possa cometer 
novos crimes contra políticos e 
testemunhas direito de ficar pró-
ximo de parentes direito de ficar 
no BEM por ser PM.

Na negativa ao pedido de 
Ronnie Lessa, o ministro do 
STJ Ribeiro Dantas alega que 
há ligações com "organização 
miliciana composta por agen-
tes públicos".

O juiz lembra ainda que, 
quando foi cumprido o man-
dado de busca e apreensão, "foi 
encontrada grande quantidade 
de armas desmontadas, inclu-
sive fuzis, guardadas a mando 
do recorrente (Ronnie)".

Ele admitiu ser o dono das 
117 peças. De acordo com o ad-
vogado Fernando Wagner Pa-
checo de Santana, que defende 
Ronnie, os mesmos argumen-
tos foram apresentados ao STF.

"Entendo a transferência 
ter sido desnecessária já que 
não há uma sentença conde-
natória. A princípio, (Ronnie) 
não apresenta nenhum risco 
para a sociedade. O fato maior 
para ele ter ido a um presídio 
federal é ter sido considerado 
um traficante internacional 
de armas, coisa que sequer se 
encontra provado nos autos. 
As armas apreendidas são de 
air soft", diz ele



unca se falou 
tanto sobre 
harmoniza-
ção facial. 
Não acredi-
ta? Está no 
Google. O 
ano de 2019 
r e g i s t r o u 

um aumento de nada menos 
540% por cento (quase 6 ve-
zes mais) nas pesquisas sobre 
o assunto na ferramenta de 
busca. Tudo por ser um proce-
dimento não invasivo que, ao 
contrário de outras interven-
ções estéticas, apenas realça 
a beleza de cada um, atrain-
do cada vez mais famosos 
(como Xuxa, a cantora Jo-
elma e o ex-atleta olímpico 
Diego Hypolito, por exem-
plo) e outros nem tanto.

Apesar de estar na moda, 
a técnica existe há mais de 
40 anos e inclui uma série de 
procedimentos que buscam 
harmonizar as linhas do rosto 
do paciente. Tudo isso de for-
ma delicada e recuperando a 
perda de definição e volume 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSharmonização facial

N
que acontece com o envelhe-
cimento. Isso, claro, além de 
corrigir pequenas insatisfações 
dos mais jovens com sua apa-
rência geral. Sem radicalismos 
e com eficiência.

     O cirurgião plástico Renato 
Cazaes é um especialista no as-
sunto. Vem estudando as técni-
cas de preenchimento, cirurgias 
e estimuladores de colágeno ao 
longo dos anos, para poder pro-
porcionar o melhor resultado.

O médico escolheu sua 
especialidade ao perceber 
que na cirurgia plástica os 
pacientes esperam pelo aten-
dimento com alegria e sem a 
natural apreensão de outras 
especialidades.

“Retiramos o máximo de in-
formação que o paciente puder 
nos fornecer. Só assim podemos 
garantir o melhor resultado de 
forma sutil e eficiente. A cirur-
gia plástica estética e reparado-
ra traz felicidade e bem-estar ao 
paciente. Repara danos genét 
icos e adquiridos e reconstrói. 
Toda forma de beleza é glamou-
rosa”, acredita.

Se para homens por vol-
ta dos 50 anos o câncer de 
próstata é o grande fantas-
ma, para os mais jovens o 
risco está nos testículos. 
Segundo dados do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) 
e da Sociedade Brasileira 
de Urologia o câncer de tes-
tículo é o mais comum em 
homens entre 20 e 40 anos 
e corresponde a 5% do to-
tal de casos de câncer nos 
homens brasileiros. E mais: 
até o fim de 2019 haverá 
aproximadamente 71 mil 
novos casos e 9.500 mortes 
no mundo.

Segundo dados da Socie-
dade Europeia de Urologia 
e a da Associação Americ 
ana do Câncer a incidência 
do tumor de testículo vem 

Câncer de testículos apavora 
homens

A busca pela perfeição

aumentando nas últimas 
décadas, especialmente nos 
países industrializados. Na 
maioria das vezes, o primei-
ro sintoma de câncer testicu-
lar é a simples identificação 
de um nódulo indolor, en-
durecido e de crescimento 
rápido. Motivo de sobra para 
procurar um urologista.

"Assim como câncer de 
mama, o autoexame desem-
penha papel fundamental 
para a prevenção e cura do 
câncer de testículo, que 
pode e deve ser encontra-
do em um estágio inicial. A 
melhor hora para a realiza-
ção do exame é durante ou 
após um banho, quando o 
escroto está relaxado", in-
dica o urologista José Ale-
xandre Araújo.

 Procura por “harmonização facial" cresce seis vezes em 2019 no Google. Técnica que conquistou famosos é sutil e eficiente, explica cirurgião plástico
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Foto: Divulgação

 Pesquisas indicam que mais de 70 mil novos casos devem surgir neste ano 

Foto: Divulgação



Festival

h a r l i e 
Brown Jr., 
uma das 
principais 
b a n d a s 
do rock 
nacional, 
apresenta 
o show 
“Tamo Aí 

na Atividade” no Rock in Rio, 
maior festival do gênero no 
Brasil, no sábado, 28 de setem-
bro, no Palco Rock District, a 
partir das 16h.

Com os integrantes origi-
nais, Marcão Britto na guitarra, 
Heitor Gomes no baixo, Pin-
guim Ruas na bateria e Panda 
(vocalista da La Raza), o Char-
lie Brown Jr. toca os sucessos 

da banda que até hoje estão 
entre os mais tocados nas rá-
dios e nas plataformas digitais 
como “Proibida Pra Mim”, “Lu-
tar Pelo Que é Meu” “Lugar Ao 
Sol” e Só Os Loucos Sabem”, 
entre outras. Além da músi-
ca, o grupo leva para o palco o 
skate, o street dance, grafite e 
artes urbanas que se fundem à 
sua história e essência.

“Nossa próxima parada é o 
Rock in Rio, e vamos fazer um 
super show com os nossos su-
cessos e rock`n`roll na veia 
para homenagear Chorão e 
Champignon em grande estilo, 
no maior evento de rock do Bra-
sil e um dos maiores do mundo. 
Vamos trazer muitas surpresas 
e esperamos todos lá”, convi-

Charlie Brown Jr. participa 
do Rock in Rio 2019 com 
homenagem a Chorão

996266164
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C
 “Tamo Aí Na Atividade – Celebração ao Charlie Brown Jr. traz os sucessos da banda com integrantes da formação original no palco Rock District 

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

da Marcão, guitarrista da banda 
desde a primeira formação.

No show, imagens inte-
rativas de Chorão e Cham-

pignon cantando são pro-
jetadas em um telão com 
acompanhamento da ban-
da. As imagens são do acer-

vo pessoal dos dois artistas, 
organizadas por Alexandre 
Abrão, filho de Chorão e 
idealizador do projeto.

 Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira quem coman-
da a noite é o cantor, violinista e 
compositor Beto Rocha. Sua car-
reira teve início cantando em bares, 
participando de diversos festivais e 
shows em teatros e casas noturnas. 
Em seu repertório, é possível notar 
influências de artistas como Beto 
Guedes, Milton Nascimento, Alceu 
Valença, Gilberto Gil e outros.

No sábado, os apaixonados por 
dança poderão assistir ao festival 
“Quem Dança É Mais Feliz”, tendo 
as danças urbanas como tema. A 
atração é coordenada pela profes-
sora Andreia Vitorino. O evento 
conta com a apresentação de di-
versas companhias de dança da 
Baixada Fluminense, com a pro-
posta de que os grupos obtenham 
uma maior visibilidade sem ne-
nhum custo. Os integrantes das 
equipes são de todas as idades e 
apresentam suas coreografias de 
hip hop e freestyle, entre outros 
estilos urbanos.

 Neste sábado, a partir das 13h, 
a quadra da Estácio de Sá vai virar 
um caldeirão com a edição de se-
tembro da Feijoada do Leão, que 
está recheada de atrações. Chacal 
do Sax e Samba In Família são al-
gumas delas. A abertura fica por 
conta do Claudinho.

No encerramento tem o  elen-
co show da Estácio de Sá, com a 
bateria Medalha de Ouro, do Mes-
tre Chuvisco, baianas, passistas,-
velha-guarda, casais de mestre-
-sala e porta-bandeira e aqueles 
sambas antológicos "O Ti Ti Ti do 
Sapoti, Festa do Círio de Nazaré, 
A Dança da Lua, Paulicéia Desvai-
rada- 70 anos de Modernismo, O 
Boi dá Bode, Salve Jorge, Quem 
é Você e o samba que consagrou 
o Leão no carnaval 2019 com o 
enredo: “A Fé Que Emerge Das 
Águas” na voz marcante de Sergi-
nho do Porto.

Chacal do Sax e Samba 
In Família são as
atrações da Feijoada
do Leão 

 Fim de semana no Shopping Nova Iguaçu tem MPB e danças urbanas
Foto: Divulgação

No sábado, os apaixonados por dança poderão assistir ao festival
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 Se vocês acham que o rapaz 
começou ontem, estão enganados. 
Ele já está nessa estrada tem mais 
de 10 anos. Nesse tempo, o Dj tra-
balhou em vários clubes e agências 
e organizou festas pelo Brasil. Sua 
percepção musical é muito apura-
da quando o assunto se trata em ler 
a pista, isso se torna uma virtude 
que sempre coloca em destaque 
nos lugares por onde toca.

O rapaz tem um set bem variado, 
passa por house, techouse, deep hou-

 Recém-chegada à Marquês de 
Sapucaí, a Acadêmicos de Vigário 
Geral escolheu uma verdadeira 
sambista de raiz para reinar à fren-
te dos ritmistas da bateria Swing 
Puro, de mestre Luyghi Silva. Egili 
Oliveira, professora de samba no 
pé reconhecida internacional-
mente, receberá a faixa e a coroa 
de rainha de bateria com festa 
nesta sexta, a partir das 20h, na 
quadra da tricolor.

Com apresentação de grupo de 
pagode, o evento marcará ainda, o 
lançamento do samba-enredo da 
escola de samba para o Carnaval 
2020, ano em que a agremiação 
abrirá os desfiles da Série A com o 
enredo “O Conto do Vigário”. 

Com uma trajetória de muita 
representatividade dentro do 
mundo do samba, Egili come-

 Egili Oliveira recebe coroa e faixa de rainha 
de bateria  nesta sexta

Ex capa da revista sexy 
faz ensaio sensual e 
mostra o corpo em dia

 Foto: Instagram

 Foto: Daniel Pinheiro

 Conheça um pouco mais 
de Adam Klein

 Bombaaa...

 Essa semana os programas 
de TV falaram da polêmica 
que rolou entre as cantoras 
Pepê e Neném e uma suposta 
fã. Se você não viu a coluna te 
deixa informado.

No último fim de semana, 
as cantoras estavam em mo-
mento de “lazer” com suas 
respectivas famílias, quando 
começaram os pedidos de fãs 
para tirar fotos. Prontamen-
te a dupla não se negou, mas 
como seus filhos são peque-
nos e estavam em um parque 
aquático correndo, as cantoras 
ficaram preocupadas. Porém, 
atendeu aos fãs, tiraram fotos 
e uma dessas pessoas criou 
um grupo em uma rede social 
e disse que a dupla reclamou 
para fazer as fotos.

Quem conhece a dupla 
sabe que elas não tratam fãs 
dessa forma. E sempre aten-
dem com carinho e respeito.
Essa semana mesmo a Jojo 
Todynho foi vítima disso, e 
em sua conta do Instagram 
colocou uma vendedora am-
bulante na praia do Recreio 
para falar nos seus stories, 
onde a moça dizia que ela 
tinha gravado vídeo e feito 
fotos pra sua barraca. 
O que as pessoas esquecem 
é que o artista é ser humano 
como nós “anônimos.”
A nossa coluna entrou em 
contato com a dupla e Ne-
ném disse que essa semana 

Foto: Instagram

estava nas ruas de SP, ao 
telefone, quando avistou 
um casal querendo fazer 
fotos. Logo após desligar, 
a cantora foi até o casal e 
tirou a foto.

Em um programa no SBT, 
um dos comentaristas disse 
que a dupla trata a impren-
sa bem porque é interesse 
delas, mas vamos lembrar 
que por onde passam es-
banjam simpatia e respeito. 
A nossa coluna conseguiu 
um print com uma segui-
dora e olhem o que ela diz...
Cuidados amigos comuni-
cadores, se vocês não tem 
afinidade, tudo bem! Po-
rém respeitem, a nossa vida 
é uma roda gigante. Aos fãs 
pedimos respeito, pois des-
sa forma não chegaremos a 
lugar nenhum. Vamos lutar 
por um mundo melhor!

se, e não fica preso a nenhum deles, 
pelo contrário, costuma sempre en-
tregar um som pra cima, de qualida-
de com o que há de mais atual, não 
deixando de relembrar os clássicos.

Adam hoje vive o melhor 
momento de sua carreira, tem 
sua agenda disputada e acaba 
de firmar residência em um dos 
maiores clubes do mundo o “Si-
rena”, em Maresias.

A nossa coluna deseja sucesso 
nessa caminhada!

çou como passista do Salgueiro. 
Querida por sambistas e com uma 
carreira internacional consolidada, 
ela também foi musa e rainha da 
Renascer de Jacarepaguá, além de 
destaque da São Clemente. Além 
de sambista, Egili também é atriz 
e uma estudiosa das questões rela-
cionadas à cultura afro.

“Estou muito ansiosa e muito 
grata pelo convite pois , hoje em dia, 
é difícil a gente ter rainhas de bateria 
negras e sambistas. O Carnaval pas-
sa por uma crise e este é um posto 
que, geralmente, é de ajuda para a 
escola. Ter sido convidada para re-
presentar a bateria da Vigário mos-
tra que o samba é resistência e eu 
farei de tudo para enaltecer e honrar 
esse posto”, diz a rainha. 

Além da apresentação dos seg-
mentos, a festa contará também 

Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

com show de pagode embalado 
pelo grupo Pirraça entre outros 
convidados. A quadra da escola 
fica na Rua Alvarenga Peixoto, 
60, em Vigário Geral.

 Verônica Araújo, fez um novo ensaio 
sensual de lingerie e mostrou que o tem-
po faz bem. A modelo, que é mãe de dois 
filhos, deixou os marmanjos babando 
com o corpo em forma e afirmou que 
nunca esteve tão bem.
Verônica que já foi assistente de palco está 
analisando novos convites na televisão e 
deu uma palinha do que está por vir.

 Foto: Instagram



programa 
L e a r n i ng 
for Life 
está com 
inscrições 
a b e r t a s 
para cur-
so de bar-
tender. O 
p r o j e t o 

é promovido pelo Instituto 
Diageo, entidade sem fins lu-
crativos que promove ações 
nas áreas de educação, capa-
citação profissional e respon-
sabilidade na relação entre 
álcool e sociedade. As aulas 
são voltadas para jovens e 
adultos entre 18 e 29 anos, 
que estão cursando ou pos-
suem ensino médio concluí-
do, com renda familiar de até 
quatro salários mínimos.

Os interessados podem 
realizar as inscrições até se-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
gunda-feira, 16 de setembro, 
presencialmente no Sindicato 
de Bares e Restaurantes do Rio 
de Janeiro (SindRio), localiza-
do na Praça Olavo Bilac, 28, 17º 
andar - Centro, Rio de Janeiro/
RJ. O curso será realizado na 
própria instituição, que é par-
ceira do programa, a partir do 
dia 30, de segunda a sexta, das 
8h às 12h. Para a matrícula são 
necessárias cópia do RG ou 
CNH, comprovante de matrícu-
la ou conclusão do ensino mé-
dio, comprovante de endereço 
e carteira de trabalho.

O projeto, que conta com o 
Instituto Pertencer como par-
ceiro executor local, tem como 
objetivo atender uma exigên-
cia cada vez maior no setor: a 
qualificação profissional. Para 
isso, o curso engloba conheci-
mentos específicos para o exer-
cício da profissão, além de valo-

res fundamentais, como ética, 
respeito e como contribuir 
com o consumo responsável 
de bebidas alcoólicas. Ao final 
das aulas, os estudantes do 
programa estarão capacitados 
para atuar profissionalmente 
no mercado de trabalho.

No Brasil desde 2000 e 
presente em seis cidades bra-
sileiras (Belo Horizonte, Bra-
sília, Fortaleza, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo), o pro-
grama já capacitou mais de 
21 mil pessoas para atuação 
como bartender. Desenvolvi-

do em parceria com institui-
ções locais, o programa tem 
forte atuação social, ofere-
cendo formação e oportuni-
dades a jovens de baixa ren-
da por meio da capacitação 
pessoal e profissional para a 
área de bares e restaurantes.

 Programa do Instituto Diageo 
abre inscrições gratuitas para 
curso de bartender no Rio

As aulas são voltadas para jovens e adultos entre 18 e 29 anos

Foto: Divulgação

 Trabalhador que possui 
conta corrente na Caixa ga-
nhou mais tempo para au-
torizar o banco a depositar 
o valor de até R$ 500 re-
ferente ao saque imediato 
do FGTS. As transferências 
de saldo serão feitas entre 
entre 13 de setembro e 9 
de outubro, dependendo 
do mês de aniversário. Os 
clientes com poupança na 
Caixa não precisam autori-
zar, pois o crédito na conta 
é automático.

Inicialmente, o prazo 
para autorizar havia termi-
nado em 25 de agosto. Mas 
o banco prorrogou o período 
adotando novo calendário 
com base também em me-
ses de aniversário do traba-
lhador. Para os correntistas 
nascidos em maio, junho, 
julho e agosto, a autorização 
deve ser dada até o próximo 
dia 22 para receberem em 27 
de setembro. Já os nascidos 
em setembro, outubro, no-
vembro e dezembro devem 

 Há pouco mais de um mês, 
o Uber anunciou demissão de 
400 funcionários de sua equipe 
de marketing como uma manei-
ra de cortar custos. Agora, foi a 
vez das equipes de produtos e 
engenharia da empresa sofre-
rem cortes. A empresa anunciou 
mais 435 cortes nestas áreas em 
um movimento que foi justi-
ficado em comunicado como 
“uma tentativa de encontrar efi-
ciência e agilidade”.

No total 170 funcionários do 
departamento de produtos da 
Uber foram embora junto com 

outros 265 engenheiros. 85% das 
demissões ocorreram nos Esta-
dos Unidos, 10% na região da Ásia 
e Pacífico enquanto os outros 5% 
dos cortes foram feitos na Euro-
pa, Oriente Médio e África segun-
do TechCrunch.

Para o portal de tecnologia, um 
porta-voz da Uber disse que as 
demissões chegam para melho-
rar o fluxo de trabalho diário, prio-
rizando fortemente alta perfor-
mance e agilidade. No momento 
contratações estão congeladas 
pela empresa, medida que está 
em efeito desde agosto.

 Crise? Uber demite mais de 400 funcionários 
em segundo grande corte do ano

 FGTS: novo prazo para dar autorização
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
 Trabalhadores com conta corrente na Caixa ganham outra chance para saque imediato de R$ 500 do fundo

Agora, foi a vez das equipes de produtos e engenharia da empresa sofrerem cortes

autorizar até 4 de outubro 
para ter o crédito no dia 9 do 
mês que vem.

PRAZO VENCIDO
Já os nascidos em janeiro, 

fevereiro, março e abril de-
veriam ter autorizado em até 
8 de setembro. O depósito 
para esse pessoal ocorrerá na 
próxima sexta-feira. Quem 
optar por autorizar depois 
deste prazo só terá o crédi-
to feito em 27 de setembro 

( juntamente com os nasci-
dos entre maio e agosto), de 
acordo com a Caixa.

Da mesma maneira, quem 
nasceu entre janeiro e agos-
to e autorizar depois de 22 
de setembro receberá em 9 
de outubro ( junto com os 
nascidos entre setembro e 
dezembro). Todos os corren-
tistas que autorizarem o cré-
dito a partir de 5 de outubro 
receberão os valores em até 
20 dias, informou a Caixa.
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s pais da 
vereadora 
M a r i e l l e 
F r a n c o 
(PSOL-RJ), 
morta no 
dia 14 de 
março de 
2018, são 
contra a 

federalização das investigações 
do crime que provocou tam-
bém a morte do motorista dela, 
Anderson Gomes. Para o pai 
de Marielle, Antônio Francisco 
Silva Neto, a transferência das 
investigações para o âmbito fe-
deral é desnecessária, após um 
ano e meio de condução do caso 
pelas autoridades do Rio de Ja-
neiro. Ele questionou a propos-
ta de federalização feita pela 
procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge faltando pouco 
tempo para ela deixar o cargo.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudança

O
"Porque vai para a esfera fe-

deral começar um inquérito 
que já tem esse longo perío-
do de investigação? Acho que 
não é necessário. Nós acredi-
tamos nas autoridades no Rio 
de Janeiro, que já deram passo 
importante na prisão dos dois 
envolvidos. Porque agora, no 
final do mandato dela pedir a 
federalização? Não vejo neces-
sidade. Confiamos no pessoal 
do Rio de Janeiro que já têm 
envolvimento com o pessoal 
da Polícia Federal na investiga-
ção. Se ela tinha esse interesse, 
deveria ter feito o pedido antes 
e não no final do seu mandato", 
disse durante uma entrevista 
na sede da Anistia Internacio-
nal Brasil, na Zona Sul do Rio.

A advogada Marinete Silva, 
mãe de Marielle, reforçou o ar-
gumento. Segundo a mãe, a fe-
deralização não faz sentido no 

momento e seria mais doloroso 
para as famílias que são contra. 
"Não tem porque sair. Até por-
que, isso indo para a esfera fede-
ral hoje, a gente não sabe na mão 
de quem vai cair este processo".

"Se tem uma investigação há 
um ano e seis meses, integra-

da com a Polícia Federal, não 
há porque sair do estado onde 
aconteceu todo o crime para ir à 
esfera federal".

Conforme a diretora executi-
va da Anistia Internacional Bra-
sil, Jurema Werneck, o que deve 
existir é uma integração das au-

toridades envolvidas com pode-
res investigativos. "Nós não opi-
namos quem deve estar a frente 
da investigação. O que nós dize-
mos é que quem quer que seja 
tem que trabalhar de forma inte-
grada e cooperada para trazer as 
respostas o quanto antes", disse. 

Pais de Marielle são contrários 
à federalização das 
investigações

 Conforme a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, o que deve existir é uma integração das autoridades envolvidas com poderes investigativos
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 O governador do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel 
(PSC), recebeu nesta quar-
ta-feira integrantes de torci-
das organizadas do Flamen-
go. Um deles, que estava 
foragido da Justiça até o ano 
passado, é acusado de par-
ticipar do grupo que matou 
um torcedor do Botafogo 
com golpes de espeto de 
churrasco há dois anos.

O encontro ocorreu no 
Palácio Guanabara, sede 
do governo do estado. Em 
nota, Witzel diz que "des-
conhece o envolvimento" 
de Rato no crime. O gover-
no afirma que "quer garan-
tir a paz dentro e fora dos 
estádios e pretende con-
versar com integrantes de 
todas as organizadas".

Rafael Maggio Afonso, co-
nhecido como "Rato", é réu 
na Justiça do Rio pelo assas-
sinato de Diego Silva dos San-
tos. O Tribunal de Justiça in-

 O Festival do Rio 2019 
pode não acontecer. O moti-
vo é falta de recursos finan-
ceiros para viabilizar a rea-
lização do evento. Segundo 
um comunicado dos organi-
zadores, publicado na pági-
na do Facebook do festival, 
a decisão de tornar a crise 
pública veio devido a proxi-
midade do evento, previsto 
para 7 a 17 de novembro. 

"Estamos buscando apoio 
junto a várias empresas e 

parceiros com interesse na 
viabilidade do Festival do 
Rio e que apostam também 
no Estado e na Cidade do 
Rio de Janeiro. No entanto, 
vivemos a possibilidade real 
de cancelamento do nosso 
evento, com todas as perdas 
que tal decisão acarretará 
para o cinema brasileiro, 
para todo o mercado audio-
visual e ainda para cidade e o 
país. Este é um apelo final", 
diz um trecho da nota. 

Crise na cultura! Festival do Rio pode não 
acontecer por falta de apoio financeiro

 Witzel recebe integrante de torcida organizada acusado 
de integrar grupo que matou outro torcedor com espeto
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O encontro ocorreu no Palácio Guanabara, sede do governo do estado

O motivo é falta de recursos financeiros para viabilizar a realização do evento

formou que o tribunal do júri 
para julgar o caso está marca-
do para 26 de novembro.

Na busca e apreensão na 
casa de Rato, foram encon-
trados revólver, soco inglês 
e notas falsas. Por causa da 
moeda, ele também é réu na 
Justiça Federal.

Em maio de 2017, Rato teve 
a prisão preventiva decreta-

da e seguiu foragido até 9 de 
agosto de 2018, quando um 
habeas corpus determinou 
que ele respondesse à ação 
em liberdade.

O encontro do governador 
envolveu integrantes da Tor-
cida Jovem do Flamengo e 
Raça Rubro-Negra. Rato con-
tinua proibido de frequentar 
estádios.
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Lucas Soares

f inal  de 
s e m a n a 
do Bra-
s i l e i r ã o 
terá um 
a p e r i t i -
vo mais 
do que 
e s p e c i a l 
para os 

torcedores.  A Confedera-
ção Brasileira  de Futebol 
(CBF) anunciou ontem 
que vai  def inir  dois  jogos 
a  cada rodada para sorte-
ar  um Fiat  Mobi,  veículo 
dado por uma das empre-
sas patrocinadoras,  nos 
inter valos das partidas 
até o f inal  do campeona-
to.  A expectativa é  que 40 
carros sejam sorteados.  A 
iniciativa tem como gran-
de objetivo bater  a  média 
de recorde de público, 
que é de 22.953 pagantes 
em 1983.  Atualmente,  o 

Brasileirão leva 21.331 pa-
gantes aos jogos.

Para a 19ª rodada do cam-
peonato, a CBF já definiu 
os dois jogos que vão rece-
ber a promoção intitulada 
como “Sua Torcida Vale um 
Carro Zero”.  Torcedores que 
forem aos confrontos entre 
Palmeiras e Cruzeiro,  no 
estádio Allianz Parque, em 
São Paulo, e Athletico-PR 
e Avaí,  em Curitiba,  pode-
rão ganhar um carro zero. 
De acordo com Manoel Flo-
res,  diretor de competições 
da CBF, os jogos devem ser 
pensados com calma, mas 
cada time terá,  até dezem-
bro, carros sorteados em 
pelo menos dois compro-
missos como mandante.

Os times cariocas não de-
vem ficar de fora dessa ação. 
Na 20ª rodada o Botafogo 
recebe o São Paulo no Nilton 
Santos, jogo que foi escolhi-
do para ter um sorteio. Na 
22ª, Flamengo x São Paulo, 

Fluminense x Grêmio e na 
23ª Vasco x Santos, serão as 
partidas onde os torcedores 
poderão ganhar um carro.

Para participar o torce-
dor deverá preencher um 
cupom dentro do estádio, 
com nome e dados pesso-
ais, e responder a pergunta 

promocional. Além de bater 
recorde de público, outro 
objetivo é aumentar a taxa 
de ocupação nos estádios. 
Para isso, existe a previsão 
de lançamento de um site 
exclusivo para o Brasilei-
rão, em que o torcedor po-
derá ser sorteado com o in-

gresso. A expectativa é que 
cada clube tenha uma cota 
de 2 mil bilhetes. A inten-
ção da CBF é que este sor-
teio continue acontecendo 
nas próximas temporadas, 
já que a Fiat tem contrato 
de pelo menos quatro anos 
com a entidade. 

CBF vai sortear carros 
para torcedores em 
partidas do Brasileirão

Foto: Divulgação

O
Iniciativa é uma forma de atrair mais pessoas aos estádios e bater recorde de média de público 

Futebol

O Tribunal Disciplinar da 
Conmebol anunciou na noite 
da última quarta-feira (11), em 
seu site oficial, que o Flamengo 
foi multado em 4.500 dólares 
(cerca de R$ 20 mil reais) pelas 
infrações cometidas na partida 
de volta diante do Internacio-
nal, pela Libertadores. No en-
tanto, a punição ficou apenas a 
cargo da multa e não teve con-
sequências mais graves, como a 
possível suspensão de Jorge Je-
sus nos próximos jogos da com-
petição. Ainda de acordo com a 
entidade, os valores serão debi-
tados automaticamente pelos 
valores que entram nos cofres 
Rubro-Negros por direitos de 
televisão ou patrocínio.

Flamengo é punido por infrações 
contra o Internacional na 
Libertadores

Pela quebra de protocolo de 
Jorge Jesus, que cumprimentou 
jogadores na porta do vestiário 
do estádio Beira-Rio, o Rubro-
-Negro foi multado em 3 mil dó-
lares (R$ 12,2 mil). Além do por-
tuguês, o auxiliar técnico João de 
Deus também foi multado, mas 
em valor menor, cerca de 1.500 
dólares (aproximadamente R$ 6 
mil). Ele foi expulso no intervalo 
do jogo contra o Internacional, 
comunicado ainda no dia e não 
poderá ficar no banco de reser-
vas no duelo contra o Grêmio.

Apesar da multa, a diretoria 
do Flamengo respira um pouco 
mais aliviada, pois as punições 
mais severas incluíam a suspen-
são preventiva do técnico Jorge 

O Flamengo foi multado em 4.500 dólares (cerca de R$ 20 mil reais)
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Jesus a exclusão do time da Li-
bertadores. Com o foco jurídico 
deixado de lado, o Rubro-Negro 
carioca se prepara para voltar a 
campo no dia 2 de outubro, pe-

las semifinais contra o Grêmio, 
às 21h30, na casa dos gaúchos. O 
jogo de volta está marcado para 
23 de outubro, no Maracanã. An-
tes disso, o time volta a campo no 

próximo sábado, às 17h, contra o 
Santos, em partida considerada 
“final antecipada” do Brasileirão, 
já que as duas equipes são líder e 
vice-líder, respectivamente. 


