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Em cerimônia 
com Bolsonaro, 
governo assina 
contrato de 
concessão de 12 
aeroportos
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Em cerimônia com 
Bolsonaro, governo assina 
contrato de concessão de 
12 aeroportos

Leilão

s três em-
presas que 
venceram, 
em mar-
ço, o lei-
lão para 
c o n c e s s ã o 
de 12 ae-
r o p o r t o s , 
d i v i d i d o s 

em três blocos regionais, as-
sinaram nesta sexta-feira os 
contratos com o governo.

Os documentos foram as-
sinados de forma simbólica 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto, com a presença 
do presidente Jair Bolsona-
ro, por representantes das 
empresas e pelo diretor da 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), Juliano No-
man, e o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas.

Os contratos são válidos 
por 30 anos. As empresas ven-
cedoras foram as seguintes:

·Bloco Nordeste: espa-
nhola Aena Desarollo arre-
matou os terminais de Re-
cife (PE); Maceió (AL); João 
Pessoa (PB); Aracaju (SE); 
Juazeiro do Norte (CE) e 
Campina Grande (PB) por R$ 
1,91 bilhão .

·Bloco Sudeste: a suíça 
Zurich Airport Latin Ameri-
ca ficou com os terminais de 
Vitória (ES) e Macaé (RJ) por 
R$ 441 milhões .

·Bloco Centro-Oeste: o 
consórcio brasileiros Aero-
este terá a concessão dos 
terminais de Cuiabá (MT); 
Sinop (MT); Rondonópolis 
(MT) e Alta Floresta (MT) 
por R$ 40,4 milhões.

Segundo a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac), 
as empresas terão o compro-
misso de fazer investimentos 
para a ampliação e manuten-
ção dos 12 aeroportos conce-
didos. O Ministério da Infraes-
trutura estima que, nos cinco 
primeiros anos da concessão, 
os terminais receberão inves-
timento de R$ 1,47 bilhão.

·R$ 788 milhões no bloco 
Nordeste

·R$ 302 milhões no bloco 
Sudeste

·R$ 386,7 milhões no blo-
co Centro-Oeste

Segundo o ministério, os 
concessionários terão de in-
vestir na ampliação e manu-
tenção dos 12 aeroportos. Nos 
primeiros seis meses dos con-
tratos, estão previstas melho-
rias em fraldários e banheiros 
e na sinalização de informa-
ções, na oferta de wi-fi gratui-
to, além da revisão de siste-
mas de climatização, escadas 
e esteiras rolantes, elevadores 
e esteiras para bagagens.

Cobrança pela bagagem
Durante a cerimônia de 

assinatura dos contratos, o 

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

DECISÃO
     Juíza autoriza que Vaccari 
deixe a prisão com uso de 
tornozeleira eletrônica

ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, fez um apelo 
para que o Congresso Nacio-
nal mantenha o veto que per-
mite às companhias aéreas 
cobrarem pelo despacho de 
bagagens. Segundo o minis-
tro, permitir essa cobrança é 
fundamental para o modelo 
de operação das empresas aé-
reas de baixo custo.

A gratuidade para o des-
pacho de até 23 quilos de 
bagagem em voos domésti-
cos foi incluída na votação 
da medida provisória que 
permitiu empresas aéreas de 
capital estrangeiro no Bra-
sil .  O trecho, no entanto, foi 
vetado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que manteve a 
permissão para que as em-
presas aéreas cobrem pelo 
despacho de malas.

“Mantivemos a questão da 
franquia de bagagens com a 
coragem do presidente [Jair] 
Bolsonaro. É fundamental 
que esse veto seja mantido 
no Congresso Nacional. A 
cobrança pela bagagem é es-
sencial no modelo low cost”, 
disse o ministro.

Tarcísio também lembrou 
que o governo prepara no -
vos blocos de concessão de 

aeroportos.  Em 2020,  o go -
verno espera l icitar  22 ae-
roportos div ididos em três 
bloco.  Para 2021 ou 2022,  a 
expectativa é  l icitar  outros 
19 terminais.

 
Arrecadação

Os três blocos com 12 ae-
roportos foram leiloados na 
quinta rodada de licitações 
de aeroportos brasileiros.

A concorrência terminou 
com uma arrecadação à vista 
do governo de R$ 2,377 bi-
lhões – o que representa R$ 
2,158 bilhões acima do mí-
nimo fixado pelo edital para 
o valor de outorga inicial. O 
ágio médio do leilão foi de 
986%. Com a correção pela 
inflação do valor, o gover-
no receberá inicialmente R$ 
2,398 bilhões.

Além do valor à vista, as 
regras do leilão previam uma 
outorga variável a ser paga 
ao longo dos 30 anos de con-
cessão, estimada em R$ 1,9 
bilhão para os três blocos de 
aeroportos concedidos.

O investimento previsto 
nos 12 aeroportos ao longo do 
período de concessão é de R$ 
3,5 bilhões, para ampliação e 
manutenção dos terminais.

 A juíza Ana Carolina Bar-
tolamei Ramos, da 1ª Vara de 
Execuções Penais de Curi-
tiba, autorizou que o ex-te-
soureiro do PT João Vaccari 
Neto saia da prisão e cumpra 
pena com o uso de uma tor-
nozeleira eletrônica.

A decisão é desta sexta-
-feira. Até a publicação da 
reportagem, não havia infor-
mações se ele já tinha deixa-
do a carceragem do Comple-
xo Médico Penal de Pinhais.

Ele está preso no Para-
ná desde abril de 2015 e 
foi alvo da 12ª fase da Lava 
Jato. Na decisão, a juíza au-
toriza a saída de Vaccari da 
prisão, desde que não haja 
impedimentos por conta 
de outros processos.

Nesse processo, no qual 
foi concedido o benefício, o 
ex-tesoureiro foi condena-
do a 6 anos e 8 meses por 
corrupção passiva. Como já 
cumpriu 2 anos e 3 meses, 
ele teve o direito de progre-
dir para o semiaberto, con-
forme a juíza.

Vaccari respondeu a cin-
co processos pela Lava Jato:

· Em dois deles ele foi ab-
solvido por falta de provas;

·Em outro, em que teve 
a pena de 24 anos extinta, 
teve um indulto natalino 
concedido;

·Foi condenado em pri-
meira instância em mais 
dois processos. Um deles é 
referente à decisão da juíza 
Ana Carolina Ramos.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) foi favorável à 
decisão sobre o cumprimen-
to da pena em regime se-
miaberto, conforme a juíza.
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governador 
do Rio de 
Janeiro, Wil-
son Witzel, 
a f i r m o u , 
na manhã 
desta sex-
ta-feira (6), 
que a obra 
da estação 
da Gávea da 

Linha 4 do metrô é o "buraco da 
vergonha", e disse que aguarda 
uma decisão da Justiça Federal 
para saber se os recursos recupe-
rados pela Lava Jato poderiam 
ser encaminhados para os cofres 
públicos e usados em obras na es-
tação Gávea do Metrô.

"Eu estou pedindo que o 
Ministério Público Federal se 
entenda e diga para onde vai o 
dinheiro. Enquanto o Ministério 
Público Federal não colocar um 
colchonete dentro da vara e só 
sair de lá quando estiver resolvi-
do o problema, fica só na minha 

responsabilidade", alegou Witzel, 
explicando que pediu dinheiro 
recuperado na operação.

Ele anunciou uma reunião 
com o presidente da associação 
de moradores da Gávea e disse 
que está de "mãos amarradas", 
pois foi proibido pela Justiça de 
colocar dinheiro nas obras.

"Eu não posso deixar que aquele 
buraco da vergonha venha, ama-
nhã ou depois, destruir um prédio 
que esteja ao lado. Vão dizer que a 
culpa é minha, que eu não agi", afir-
mou o governador.

Witzel disse ainda que está ten-
tando resolver a questão desde que 
assumiu o cargo.

"Estou desde janeiro tentan-
do resolver. Eu fiz reunião com 
o Ministério Público, tentei fazer 
conciliação, tentei pedir dinheiro 
para a empresa. Aí chega o Tribu-
nal de Contas do Estado e diz que 
o Estado não pode mais botar di-
nheiro, a Justiça diz que o Estado 
não pode botar mais dinheiro e o 

Ministério Público diz que apa-
rentemente não vê risco. Então, 
se não há risco, que fique claro 
que eu estou de mãos amarradas 
e se alguém cair naquele buraco a 
responsabilidade não é minha, é 
de quem está causando esse im-
bróglio", ressaltou Witzel.

Nesta quinta (5), o governa-
dor anunciou a decisão de "tapar 
o buraco" da obra e devido a falta 
de recurso para concluir a esta-
ção. Segundo a Secretaria de Es-
tado de Transportes, a operação 
de aterramento deve custar de 
R$ 20 milhões a R$ 40 milhões 
aos cofres públicos e reafirmou 

que o valor para concluir a obra 
poderia chegar a R$ 1 bilhão.

Nesta manhã, o governador 
ressaltou que não pode esperar 
um acidente na região para to-
mar alguma atitude.

"Daqui a pouco cai um pré-
dio daqueles, tem um problema 
mais grave e vai ser o governador 
que nada fez. Ou o Ministério 
Publico resolve o problema e ar-
ruma o dinheiro ou a União arru-
ma o dinheiro, ou a Justiça diga 
se eu posso ter condições de ter 
empréstimos. Mas eu estou de 
mãos amarradas. Na medida em 
que eu não posso fazer nada, 

única coisa que me resta é que 
eu tenho dinheiro para fazer é fe-
char o buraco. Aí eu tenho a tran-
quilidade de que ninguém vai 
cair mais lá dentro", ressaltou.

Laranjeiras Presente
O governador inaugurou o pro-

grama Laranjeiras Presente, que 
passará a funcionar de 8h às 20h 
nas principais ruas do bairro, in-
cluindo o Largo do Machado.

O patrulhamento será feito por 
69 agentes fixos, entre PMs e agen-
tes civis vindos das Forças Arma-
das. Duas assistentes sociais aten-
derão na base da operação.

Witzel chama Linha 4 
do metrô de 'buraco 
da  vergonha'

 Foto: Cristina Boeckel / G1

O Governador Wilson Witzel diz que recursos da Lava Jato podem ajudar a concluir obras do metrô
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Bastou apenas 29 minutos 
desde abertura da Bienal do Li-
vro nesta sexta-feira para que o 
quadrinho "Vingadores - A Cru-
zada Das Crianças" se esgotasse 
do evento que está sendo reali-
zado no Riocentro. O gibi está 
envolvido em uma polêmica 
com o prefeito Marcelo Crivella 
(PRB). Ontem, o chefe do Execu-
tivo municipal determinou que 
o HQ fosse retirado da Bienal.

Crivella chegou a fazer um 
vídeo para divulgar sua deci-
são. Ele alegou que o gibi "traz 
conteúdo sexual para meno-
res". "Livros assim precisam 
estar embalados em plásticos 
pretos, lacrado e do lado de 
fora avisando o conteúdo", o 
prefeito defendeu.

"Vingadores - A Cruzada Das 
Crianças" é a 66ª edição da co-
leção Graphic Novels Marvel e 
foi lançada em 2016. Algumas 
páginas do HQ mostram dois 
personagens gays em momen-
tos de carinho; em uma delas, 
eles estão se beijando. A edição 
retrata personagens do universo 
Marvel mais jovens.

Gibi que Crivella mandou recolher da 
Bienal se esgota em menos de meia hora

"A Bienal Internacional do Li-
vro Rio, consagrada como o maior 
evento literário do país, dá voz a 
todos os públicos, sem distinção, 
como uma democracia deve ser. 
Este é um festival plural, onde to-
dos são bem-vindos e estão repre-
sentados. Inclusive, no próximo 
fim de semana, a Bienal do Livro 
terá três painéis para debater a li-
teratura Trans e LGBTQA+. A dire-
ção do festival entende que, caso 
um visitante adquira uma obra 
que não o agrade, ele tem todo o 
direito de solicitar a troca do pro-
duto, como prevê o Código de 
Defesa do Consumidor", o evento 
informou, através de nota.

Já a prefeitura citou, através 
de nota nesta manhã, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente para 
justificar o pedido de Crivella; 
confira a nota na íntegra!

"A Prefeitura do Rio notificou, 
na tarde desta quinta-feira, dia 5, 
por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública (Seop), 
a organização da Bienal do Livro 
a adequar obras expostas na feira 
aos artigos 74 a 80 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 

O livro continha dois personagens do mesmo sexo se beijando

A legislação determina que pu-
blicações com cenas impróprias 
a crianças e adolescentes sejam 
comercializadas com lacre (em-
baladas em plástico ou material 
semelhante), com a devida ad-
vertência de classificação indica-
tiva de seu conteúdo.

No caso em questão, a Pre-
feitura entendeu inadequado, 
de acordo com o ECA, que uma 
obra de super-heróis apresen-
te e ilustre o tema do homos-
sexualismo a adolescentes e 
crianças, inclusive menores de 
dez anos, sem que se avise an-
tes qual seja o seu conteúdo.

A própria editora sabia da obri-
gação legal. Tanto que a obra es-
tava lacrada. Não havia, porém, 
uma advertência neste sentido, 
para que as pessoas fizessem sua 
livre opção de consumir obra ar-
tística de super-heróis retratados 
de forma diversa da esperada.

Houve reclamação de frequen-
tadores da feira, que têm direito 
à livre opinião e opção quanto ao 
conteúdo de leitura de filhos e ado-
lescentes, pessoas em formação.

Portanto, não há qualquer ato 
de trans ou homofobia, ou qual-
quer tipo de censura à aborda-
gem feita livremente pelo autor, 

  Foto: Divulgação

mas exercício do dever de infor-
mação quanto ao que se consi-
derada material impróprio ou 
inadequado a crianças e adoles-
centes, exigindo-se, assim, o lacre 
e a advertência.

Em caso de descumprimen-
to, o material sem o aviso será 
apreendido e o evento poderá 

ter sua licença de funciona-
mento cassada.

Diz o artigo 78 do ECA: "As re-
vistas e publicações contendo 
material impróprio ou inade-
quado a crianças e adolescentes 
deverão ser comercializadas em 
embalagem lacrada, com a adver-
tência de seu conteúdo".
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s morado-
res de Quei-
mados que 
a p r e c i a m 
l i t e r a t u r a 
mas ainda 
não apro-
veitaram as 
ofertas da 
Feira Lite-

rária Universo Cultural (Fluc) 
terão uma nova chance. Os es-
tandes, que inicialmente fica-
riam na Praça Nossa Senhora 
da Conceição até este sábado, 
permanecerão no município 
até 29 de setembro.

A iniciativa acontece graças 
a uma parceria entre a Prefei-
tura - por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turis-
mo - e o projeto itinerante que 
há cerca de 5 anos promove o 
acesso à leitura por meio de 
preços populares.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
As tendas funcionam de se-

gunda a sexta das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 17h e ofere-
cem livros a partir de R$2 em gê-
neros como filosofia, sociologia, 
história, literatura portuguesa, 
estrangeira e oriental (Mangás e 
HQ’s), livros religiosos, literatura 
infantil, romances e best sellers. 

Um dos organizadores da 
iniciativa, Thiago Fernandes, 
afirma que mais de 10 mil 
exemplares estão disponíveis 
para a escolha dos queimaden-
ses. “Nossa intenção é visitar 
cidades que têm potencial cul-
tural a ser explorado. Fazemos 
sempre a reposição dos livros 
vendidos para proporcionar 
maior variedade aos consumi-
dores”, declarou.

Espaço para autores locais
De acordo com o Secretário 

da Pasta, Marcelo Lessa, autores 

queimadenses são muito bem-
-vindos para expor suas obras 
durante a feira. “As inscrições 
continuam abertas para todos 
que quiserem expor seus tra-
balhos aqui. Agradeço muito 
ao Prefeito Carlos Vilela por 

sempre nos dar autonomia para 
execução de projetos como 
este, que valorizam a cultura 
como forma de ferramenta so-
cial”, declarou o gestor.

 Os interessados em mos-
trar suas criações literárias 

na Feira devem comparecer à 
SEMUCTUR (Rua Macaé, 430, 
São Roque, Queimados - 2665-
1541) de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, com RG, com-
provante de residência e três 
exemplares do seu livro.

Com preços populares, Feira 
Literária é prorrogada 
em Queimados 

 Evento promovido graças à parceria entre Prefeitura de Queimados e Fluc ficará na Praça Nossa Senhora da Conceição até 29 de setembro

 Foto: Divulgação

 A saga de uma borboletinha 
que se perdeu durante um pas-
seio e foi parar em uma floresta 
diferente, onde encontrou uma 
florzinha e outros animais que 
passam por sérios problemas. 
Esta é a história contada no li-
vro ‘Somos Todos Coloridos’, 
da professora Joicy Corrêa 
Araújo, 38 anos, da rede muni-
cipal de Nova Iguaçu, que está 
sendo lançado no maior evento 
literário do país, a Bienal do Li-
vro do Rio de Janeiro.

Na tarde da última quarta-fei-
ra, a professora participou de uma 
sessão de autógrafos no estande 
da Editora Chiado na Bienal. Mu-
lher negra, Joicy aborda em seu 
livro temas como preconceito e 
discriminação. “Pensando nas 
pessoas que sofrem preconcei-
tos, especialmente nas crianças, 
tentei buscar por meio de uma 
historinha, uma maneira que fos-
se de fácil compreensão do tema 
discriminação para ser trabalhada 
com os pequenos, de forma que 
eles entendam que todos somos 
diferentes e somos especiais, 
merecemos respeito e também 

 Durante o primeiro semes-
tre de 2019 a Secretaria Muni-
cipal de Trabalho, Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
realizou mais de 9 mil atendi-
mentos com os munícipes.

Dentre esses, mais de 2 mil 
carteiras de trabalho emitidas, 
mais de mil pessoas encami-
nhadas para o mercado de tra-
balho, quase mil em ações so-
ciais, mais de 300 em palestras 
e 600 pessoas nos cursos de 
capacitação.

A Prefeitura de Nilópo-
lis vem realizando eventos 

como ações sociais e a Expo 
Trabalho, que é considerada 
a maior feira de inclusão, ca-
pacitação e informação pro-
fissional realizada no muni-
cípio de Nilópolis.

Para atendimento de emis-
são de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, são reali-
zados de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 17h, no prédio da 
Secretaria Municipal de Tra-
balho, Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico, localizado 
na Rua Pedro Álvares Cabral, 
995, Centro.

 Prefeitura de Nilópolis atende mais 
de 9 mil no primeiro semestre

 Professora da Rede Municipal de Ensino de 
Nova Iguaçu lança livro na Bienal

4
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Joicy é professora da rede municipal de Nova Iguaçu desde 2009

A Prefeitura de Nilópolis vem realizando eventos como ações sociais e a Expo Trabalho

precisamos respeitar os outros”, 
explica a autora.

Joicy é professora da rede 
municipal de Nova Iguaçu des-
de 2009. Ela trabalha na Escola 
Municipal Hélio Montezano de 
Oliveira, no bairro Jardim Paraíso, 
com educação infantil. É o segun-
do livro lançado pela professora, 
que é leitora desde pequena. No 
seu primeiro livro, ‘Uma florzinha 
especial’ ela criou uma historinha 
baseada nos vários textos infantis 
que guardou em sua memória. O 
livro conta a história de uma flor-
zinha que estava triste porque não 

se achava importante e não sabia o 
que fazer da vida.

“Nos enche de orgulho ter em 
nosso quadro uma professora tão 
competente e dedicada como é a 
Joicy. É de profissionais assim que 
nossas crianças precisam para se 
desenvolver e se tornar grandes 
cidadãos”, afirmou a secretária 
municipal de Educação, Maria Vir-
gínia Andrade Rocha. Ela lembra 
que a Prefeitura de Nova Iguaçu 
investe muito na capacitação do 
corpo docente, através da Casa do 
Professor, com cursos, palestras e 
atividades culturais.
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governador 
Wilson Wit-
zel se exal-
tou com 
um mani-
f e s t a n t e 
durante a 
i n a u g u r a -
ção do ‘La-
r a n j e i r a s 

Presente’, nesta sexta-feira, 
no Largo do Machado. Na oca-
sião, o homem chamou Witzel 
de fascista por diversas vezes. 
O governador retrucou, cha-
mando-o de “maconheiro”.

“Olha o maconheiro aí fa-
lando! Vocês não vão mais 
ter lugar aqui, não. Aqui 
vocês não vão mais fumar. 
Seus maconheiros! Acabou 
esta brincadeira. Agora vo-
cês vão ter que fumar em 
outro lugar, não aqui!”, fa-
lou o governador.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
Witzel quer que usuários de 

drogas catem lixo na praia
Witzel afirmou que quer que 

usuários de drogas como ma-
conha e cocaína identificados 
pela polícia sejam condenados 
a catar lixo na praia . A sugestão 
foi feita por ele em entrevista à 
atriz Antonia Fontenelle em 5 
de agosto. As declarações sur-
gem após Witzel ter dito que 
conduziria imediatamente 
para a delegacia " quem fuma 
maconha na praia ou usa qual-
quer entorpecente " na última 
semana. Ele lembrou o artigo 
28 da Lei Federal 11.343 para 
justificar a medida.

O texto prevê que quem 
adquirir,  guardar ou trans-
portar  substância entorpe-
centes para consumo pes-
soal  f ica a  sujeito a  penas 
de advertência,  medida 
educativa de compareci-

mento a  programa ou cur-
so e prestação de ser v iços 

à  comunidade.  A norma 
não estabelece penas de 

prisão (ou privação de l i -
berdade)  nesses casos.

Witzel é chamado de 
fascista e rebate: "Olha 
o maconheiro!"

Witzel afirmou que quer que usuários de drogas como maconha e cocaína identificados pela polícia sejam condenados a catar lixo na praia

 Foto: Divulgação

Policiais da 61ª DP (Xe-
rém) prenderam em f la-
grante,  nesta quinta-fei-
ra,  Eduardo Fulgencio 
Vasconcellos,  por crimes 
contra a ordem tributá-
ria,  econômica e relações 
de consumo. O preso é 
gerente de um posto de 
combustível na Avenida 
Pastor Manuel Avelino de 
S ouza, em Xerém, Duque 
de Caxias,  e conforme os 
agentes,  o local não ti-
nha autorização para ter a 
bandeira Ipiranga. 

As investigações come-
çaram no fim do mês de 
agosto, quando um cliente 
sentiu-se lesado e regis-
trou o fato na 61ª DP, por 
não ter conseguido usar 
um programa de vantagens 
da marca.

Nesta quinta-feira, os 
policiais foram ao posto e 
constataram que o estabe-
lecimento continuava com 
a bandeira Ipiranga sem au-

 Uma carreta roubada foi 
recuperada, logo após o acon-
tecimento do crime, em uma 
abordagem na Arco Metropoli-
tano (BR-493), em Seropédica, 
Região Metropolitana do RJ. O 
caso aconteceu na madrugada 
de sexta-feira.

Agentes da PRF estavam em 
ronda no Arco Metropolitano, 
quando foram informados por 
um usuário da rodovia que ha-

via acabado de ser assaltado.
Imediatamente, os policiais 

foram até o local e os assal-
tantes haviam fugido. Na ten-
tativa de encontrá-los, a equi-
pe conseguiu achar um carro 
abandonado com registro de 
furto e a carreta que havia sido 
roubada do usuário.

O automóvel foi encami-
nhado ao Pátio Legal e a carre-
ta foi entregue ao proprietário.

PRF recupera carreta logo após crime 
no Arco Metropolitano

 Gerente de posto de gasolina é preso em Xerém
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O preso é gerente de um posto de combustível na Avenida Pastor Manuel Avelino de Souza, em Xerém

Agentes da PRF estavam em ronda no Arco Metropolitano

torização, lesando e induzi-
do consumidores ao erro. Os 
agentes encontraram ainda 
um caminhão descarregan-
do gasolina no reservatório 
do posto sem nota fiscal.

A perícia foi feita e os en-
volvidos foram conduzidos 
à delegacia, onde foram ou-
vidos. Eduardo foi encami-
nhado à prisão e responde-
rá pelos três crimes.



tema ali-
m e n t a ç ã o 
saudável é 
mais do que 
nunca um 
assunto de 
p r e o c u p a -
ção, princi-
p a l m e n t e , 

entre crianças e adolescentes.  
A má alimentação influencia 
na saúde física e mental. O 
consumo de produtos alimen-
tícios industrializados encon-
trados nas prateleiras dos mer-
cados vem em grande parte 
suprindo a demanda da rotina 
familiar, seja pela falta de tem-
po ou até mesmo pela prati-
cidade. Com isso, os hábitos 
alimentares são cada vez mais 
inadequados. Ou seja, reverter 
essa lógica virou necessidade.

 Na edição 2019 da Feira 
de Ciências do Elite Rede de 
Ensino, um dos grupos do En-
sino Fundamental II – 7º ano 
- realizou um trabalho com a 
temática “hábitos alimentares 
de jovens e crianças em idade 
escolar e a consciência sobre 
a alimentação adequada”. O 
resultado do estudo, que teve 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

O
como base metodologia científi-
ca, professor orientador e entre-
vistou 40 pessoas, não chegou a 
conclusões animadoras e mos-
tra um sinal de alerta, sobretudo 
para os responsáveis. A pesquisa 
de campo mostra que 45% dos 
jovens e crianças entrevistados 
levam de lanche alimentos como 
salgadinhos e refrigerantes; 45% 
consomem apenas duas vezes 
por semana verduras e legumes 
e 57,5% bebem refrigerantes três 
vezes semanalmente.

 “Trouxemos a metodologia 
científica para a Feira de Ciên-
cias. Eles fizeram uma pesquisa 
de campo, uma espécie de censo 
do IBGE, a partir do tema escolhi-
do. O ganho é sanar as curiosida-
des genuínas dos adolescentes e 
colaborar com o amadurecimen-
to deles. Os alunos desenvolvem 
pensamento crítico, oratória, au-
tonomia e a linguagem científica 
desde cedo”, comenta Luiza Ita-
baiana, coordenadora do Funda-
mental II do Elite.

 55% dos adolescentes conso-
mem produtos industrializados 
regularmente

 Dados do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (SISVAN), 

apontaram que, em 2017, 55% 
dos adolescentes, acompanhados 
pelos serviços de atenção básica 
do SUS, consumiram produtos 
industrializados regularmente, 
como macarrão instantâneo, sal-
gadinho de pacote ou biscoito 
salgado. Além disso, 42% desses 
jovens ingeriram hambúrgueres 
e/ou embutidos, e 43% biscoitos 
recheados, doces ou guloseimas.

Na visão de Eduardo Nil-
son, coordenador-substituto 
de Alimentação e Nutrição do 

Ministério da Saúde, os jovens 
precisam estar mais atentos à 
alimentação adequada. “Da-
dos revelam que adolescentes 
com obesidade aos 19 anos têm 
89% de chance de ser obeso aos 
35 anos, por isso é necessário 
investir na promoção de uma 
alimentação adequada e saudá-
vel, especialmente na infância e 
na adolescência, tendo em vista 
a relação de práticas alimenta-
res inadequadas com o aumen-
to da obesidade na população”.

Os maus hábitos à mesa têm 
refletido na saúde e no excesso 
de peso dos adolescentes. Nú-
meros da Pesquisa Nacional de 
Saúde do Escolar (PENSE) reve-
lam que 7,8% dos adolescentes 
das escolas entre 13 e 17 anos 
estão obesos, sendo uma taxa 
mais elevada entre os meninos 
(8,3%) em relação às meninas 
(7,3%). O Sisvan revela que 
8,2% dos adolescentes (10 a 19 
anos) atendidos na Atenção Bá-
sica em 2017 são obesos.

O  sarampo voltou, vergo-
nhosamente, para assombrar 
o mundo — e, lamentavel-
mente, o Brasil. Nos últimos 
três meses, o país registrou 
2  753 casos, número 117% 
maior em relação ao mesmo 
período do ano passado. Para 
piorar, o surto tem vitimado 
sobretudo crianças (bebês 
com menos de 1 ano são os 
mais vulneráveis à doen ça). 
As secretarias estaduais de 
São Paulo e de Pernambuco 
confirmaram quatro mortes: 
três bebês, de 4, 7 e 9 meses, 
e um adulto, de 42 anos. O 
constrangimento pela volta 
de uma doença erradicada 
não é, desta vez pelo menos, 
uma exclusividade brasi-

O inaceitável retorno dos casos 
de sarampo

Hábitos alimentares de 
jovens e de crianças não 
são dos melhores 

leira. De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), o número de casos 
quase triplicou entre 2018 e 
2019 no planeta, em especial 
na Europa e nos Estados Uni-
dos. “Estamos retrocedendo 
e no caminho errado”, disse 
Kate O’Brien, responsável 
pelo departamento de imu-
nização da OMS.

Transmitido por secreções, 
como a saliva, o sarampo é do-
ença de alto poder infeccioso. 
Seu vírus reduz a eficácia do 
sistema imunológico e deixa o 
organismo suscetível a outras 
infecções. Em cerca de 20% 
dos casos ocorrem problemas 
graves, como pneumonia e 
danos neurológicos. Os efei-

A má alimentação influencia na saúde física e mental

 Um resultado da negligência na vacinação, que, por ignorância e desleixo, perdeu terreno na sociedade
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tos são piores em crianças 
com menos de 5 anos e em 
pessoas desnutridas e com o 
sistema imunológico fragili-
zado. Aproximadamente duas 
crianças em cada 1 000 que 
contraem sarampo desenvol-
verão encefalite, que pode 
levar a convulsões, surdez ou 
deficiência intelectual.

Em tese, ninguém deveria 
estar falando do assunto hoje, 
com a doença totalmente 
controlada. Qual a causa, en-
tão, do passo atrás? “Simples-
mente as pessoas não estão se 
vacinando”, responde Rosana 
Richtmann, infectologista 
do Instituto Emílio Ribas, de 
São Paulo. Segundo dados de 
2017, a cobertura vacinal no 
Brasil foi de 86%. Em 2015, 
era de 96%. O ideal para imu-
nizar uma população é um 

 Foto: Divulgação

  Foto: Divulgação

índice de pelo menos 95%. 
No caso específico do saram-
po, a atenção com a vacinação 
tem de ser redobrada. Se um 
doente espirra ou tosse, o ví-

rus permanece vivo no ar por 
duas horas. Um doente chega 
a infectar cerca de doze pesso-
as, o que confere ao sarampo 
um alto poder contagioso.



Cultura

edição de 
setembro 
da Feijo-
ada do 
Salgueiro 
levará ao 
palco da 
Academia 
o que há 
de me-

lhor quando o assunto é samba 
de raiz.  O evento, que acontece 
todo segundo domingo de cada 
mês,  reunirá Reinaldo e o grupo 
Arruda em dois shows completos 
garantindo ao público, uma tarde 
animada e regada a muita cerveja 
gelada e feijão dos melhores.

A partir das 13h, as portas se 
abrem para receber o público 
fiel que frequenta a quadra sal-

gueirense. Para presentear os 
sambistas, a Velha-Guarda do 
Salgueiro dá o pontapé inicial 
da festa, cantando sucessos da 
Academia. Em seguida, o grupo 
Pegada Brasileira chama para si 
a responsabilidade de esquen-
tar o clima na Silva Teles.

Sempre sucesso por onde 
passa, o grupo Arruda faz a se-
quência, levando um repertó-
rio que agrada quem é bamba 
e não dispensa um bom sam-
ba. Para completar a alegria 
de quem curte o gênero, Rei-
naldo, o “príncipe do pagode”, 
sobe ao palco em um show 
onde sucessos carimbados 
como “Retrato Cantado de um 
Amor”, “Viu que me perdeu e 
chora” não podem faltar.

Feijoada do Salgueiro 
acontece no domingo com 
Reinaldo e Grupo Arruda

996266164
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A
A partir das 13h, as portas se abrem para receber o público fiel que frequenta a quadra salgueirense

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

No encerramento, a bateria 
Furiosa e todo o elenco show 
do Salgueiro entram em cena 
transformando o evento em um 
grande grito de Carnaval. 

Serviço: Feijoada do Salguei-

ro edição ode setembro
Atrações: Pegada Brasileira, 

Grupo Arruda e Reinaldo
Abertura: Velha Guarda do 

Salgueiro
Encerramento: Bateria Furio-

sa e elenco show
Horário: a partir das 13h
Valor: entrada R$30 ; entrada 

com direito a Feijoada R$40 ( 
valores podem ser alterados no 
dia do evento).

 Foto: Divulgação

 A Unidos do Viradouro já 
disponibilizou no site da escola 
as fotos das fantasias das três 
alas comerciais para o desfile 
de 2020, quando a vermelho e 
branco tentará o campeonato 
com o enredo “Viradouro de 
alma lavada”, inspirado no gru-
po musical baiano Ganhadeiras 
de Itapuã. Cada ala terá 90 com-
ponentes, e, no site (unidosdo-
viradouro.com.br/fantasias), os 
interessados encontram os no-
mes e os contatos dos respon-
sáveis pela comercialização.

As três fantasias que estão à 
venda, criadas pelos carnava-
lescos Marcus Ferreira e Tar-
cisio Zanon, também idealiza-
dores do enredo, são a da ala 
6, Caixinheiros de Aviamen-
tos (os negros vendedores de 
aviamentos de costura, quase 
no término do período escra-
vo baiano); ala 12, Rancho das 
Flores – Os Cucumbis, que re-
presenta a primeira manifesta-

Viradouro: fantasias de alas comerciais estão à venda Projeto Nada Pra Fazer com Grupo Vou Pro 
Sereno e convidados na Quadra da Mocidade

Neste 7 de setembro, a partir das 
15h,  acontece mais uma edição do 
Projeto "Nada Pra Fazer", com o Gru-
po Vou Pro Sereno e convidados que 
vai acontecer pela primeira vez na 
nova quadra da Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel, que é conhe-
cida como o Maracanã do Samba. 

O evento recebe várias caravanas 
do país e milhares de amantes do 
samba e conta sempre com um con-
vidado surpresa. Já participaram da 
festa: Mumuzinho, Ludmila , Xande 
de Pilares, Reinaldo, o príncipe do pa-
gode entre outros. 

O Grupo está estourado em 
todas as rádios do Brasil com os 

sucessos Essa Preta, Mulher Não 
Manda em Homem, Vou pro Se-
reno, Quero Mais, Nada pra Fazer, 
Me Desculpe a Franqueza e Logo 
Dou Um Jeito, bem como clássi-
cos do samba de roda, do partido 
alto e do samba de terreiro.   

 Serviço:
Projeto Nada Pra Fazer e convidados 
com o Grupo Vou Pro Sereno
Data: 7 setembro (sábado)
Horário: 15h
Local: Nova Quadra da Mocidade In-
dependente de Padre Miguel
Endereço: Avenida Brasil 31146- Pa-
dre Miguel

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Cada ala terá 90 componentes

O evento recebe várias caravanas do país e milhares de amantes do samba

ção cultural de Itapuã; e a ala 18, 
Missa do Anzol, que simboliza a 
procissão católica dos pescado-
res em agradecimento à pesca.

A Viradouro, atual vice-cam-

peã, será a segunda escola a des-
filar no Domingo de Carnaval, 
primeiro dia de espetáculo do 
Grupo Especial na Passarela do 
Samba carioca.
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O cantor Naldo, gravou o 
videoclipe de sua nova faixa 
de trabalho, a musica “Me da 
Prazer” o single que abre seu 
novo álbum, comemorativo aos 
20 anos de carreira – Turnê XX 
anos. O clipe foi gravado com 
a sua esposa Ellen Cardoso em 
duas locações; a primeira em 
Bonsucesso- RJ e a segunda foi 
na “Pousada Pedras e Sonhos” 
em Monte Verde – MG, com um 
toque romântico envolto em 
uma mata nativa das monta-

nhas com uma  paisagem ines-
quecível e ideal para as cenas de 
sedução em um clima de muita 
sensualidade e troca de caricias 
entre o casal, o vídeo promete 
cenas bem intimas em um cená-
rio perfeito que remete ao titulo 
da musica “Me da Prazer”.

“Muitos casais, vão se deli-
ciar e se enxergar nas cenas do 
videoclipe, ele relata o momen-
to feliz que estamos vivendo, 
adorei gravar este clipe”, comen-
ta o cantor.

Lisa Gomes começou sua car-
reira no teatro fazendo alguns es-
petáculos infantis e grandes mu-
sicais em sua cidade natal Recife. 
Protagonizou alguns comerciais 
e desde então decidiu expandir 
como diretora, seu conhecimento 
e, partiu para São Paulo. Na terra 
da garoa Lisa começou estudar 
na escola de teatro Macunaíma e 
realizou musicais como Bailei na 
Curva e Ópera do Malandro. Com 
o sucesso nas redes, foi chamada 
para integrar o time de web repór-
teres na Redetv e logo contratada 

para ser repórter do Programa Tv 
Fama.  foi a primeira transexual a 
trabalhar com a Família Jackson, 
isso acrescentou bastante na car-
reira e contudo conseguiu  portas 
abertas no Brasil e até no exterior. 
Agora Lisa Gomes está abraçando 
mais um desafio. Em paralelo com 
o Tv Fama ela leva notícias quenti-
nhas através do seu blog.

“Dispenso rótulos e não tenho 
medo de arriscar. O único lugar que 
o sucesso vem antes do trabalho é 
no dicionário. Então… bora traba-
lhar Brasil“, disse Lisa.

Naldo grava novo videoclipe 
com Ellen Cardoso

Lisa Gomes, Repórter transexual da TV

Waldomiro Penna
Coluna

 Brazilian Day New York 
comemorou 35 anos  

Gata do Waldomiro sem make

Brazilian Day New York co-
memorou 35 anos  com  uma  
lista de  convidados  de  mais ou 
menos 2 milhões de pessoas.

Aconteceu  no   dia 1  de  se-
tembro a  maior  festa  brasileira  
fora  do  Brasil, o  BRDAY 2019.

O idealizador desta  festa,  
João de Matos, começou a  ma-
ratona  no  sábado  quando fez a  

mais  famosa  feijoada  de New 
York, regada a  muito glamour e 
personalidades.

A festa sempre conta com a 
presença de  artistas brasileiros, 
celebridades, e neste ano  tam-
bém  contou  com a  presença  
do Villamix. Como nos anos  
anteriores,  o  evento  recebeu  
autoridades e  personalidades 

brasileiras e  americanas.
Marcaram presença Glenda 

Kozlowski e também Jefferson 
Moraes (Revelação).

As atrações musicais foram 
as  duplas  sertanejas Jorge e 
Mateus e as coleguinhas Simo-
ne e Simaria, além do DJ ALOK, 
que fechou  os trabalhos  com  
muita  musica  eletrônica.

Hoje, no nosso espaço sem make, a 
gata é a super empoderada, a intrépida 
professora Allexandra Correa.

Dançarina, nadadora de ballet aquá-
tico e sincronizado, faz saltos ornamen-
tais, luta karatê - discípula do falecido 
mestre Niagui -, faz teatro e yôga para 
sanear a mente.

Além disso, para manter tudo certo 
ainda se cuida com o pai de santo da 
pesada que até adianta os capítulos das 
novelas nas suas vidências.

Alexandra atua como professora de 
educação física em algumas academias,  
é personal de alguns artistas globais e 
os velhotes de Copacabana não perdem 
suas aulas. Porque será hein?

Curtinhas

Mingos Lobo 
colaborador : Anderson Lopes

Foto: Tiago Betuel Klinger

Lisa Gomes - Foto / Divulgação



CPI das Esco-
las da Câma-
ra de Verea-
dores do Rio 
estabeleceu, 
nesta quin-
ta-feira, um 
calendário 
de vistorias 
que serão 

feitas nas unidades escolares do 
município, nas segundas e nas 
sextas-feiras, dias em que não 
há votações no plenário da Casa.

Serão feitas três audiên-
cias públicas para abordar as 
condições de trabalho das 
profissionais da cozinha e os 
refeitório das escolas, a situ-
ação dos profissionais envol-
vidos com a gestão e o apoio 
administrativo das unidades 
escolares, e a dos professores. 
A primeira dessas audiências 
será no dia 20 de setembro.

O presidente da CPI, verea-
dor Babá (Psol), explicou que 
o objetivo do grupo é avaliar 
as condições de trabalhos dos 
profissionais da Educação.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAudiências públicas 

A
"Com essas visitas, vai dar 

para determinar uma série de 
situações graves que prejudi-
cam a saúde do trabalhador 
e que impactam as crianças, 
que acabam sendo vítimas do 
processo de desvalorização 
dos servidores. As condições 
de sala de aula e a situação da 
alimentação são itens que pre-
judicam fortemente a vida das 
pessoas envolvidas, principal-
mente as merendeiras, até por-
que elas são cozinheiras e não 
só servem a merenda, mas não 
têm esse reconhecimento na 
função", comentou.

Ministério Público 
cobrou respostas

Em maio, a pedido do Sindi-
cato Estadual dos Profissionais 
de Educação do Rio (Sepe-RJ), 
o Ministério Público do Rio 
(MPRJ) instaurou um inquérito 
civil contra a Secretaria muni-
cipal de Educação (SME) para 
apurar as condições de traba-
lho das merendeiras. Um estu-
do do sindicato apontou que, 

das cinco mil merendeiras do 
município, três mil estavam 
em outras atividades por con-
ta de doenças provocadas pelo 
exercício da profissão.

A secretaria respondeu por 
meio de ofício ao MPRJ. No 
documento, a pasta diz que 
vai revogar a "Circular do por-
tão", que desde 2014 permite 
que as merendeiras readapta-
das trabalhem no portão das 
escolas, no lugar dos portei-
ros. A secretaria afirma que vai 
revogar a circular assim que 
for concluída a licitação para 
contratar uma nova empresa 
para prestar o serviço.

Em relação à possibilidade 
de redução de 25% da jornada 
de trabalho das merendeiras 
readaptadas, a secretaria res-
pondeu que, para isso ocorrer, 
seria necessário aumentar em 
igual percentual o número de 
funcionárias, o que resultaria 
em 293 novas admissões. Isso, 
porém, representaria uma 
despesa não prevista no Orça-
mento de 2019.

A secretaria afirma também 
que a redução da carga horária 
para as profissionais readap-
tadas não é prevista de forma 
específica na legislação.

Sobre o reconhecimento 

das merendeiras como agen-
tes de nutrição, a pasta ale-
gou que a transformação do 
cargo afrontaria a Constitui-
ção Federal, segundo a qual 
é necessário fazer um novo 
concurso público para a mu-
dança de cargo.

Respondendo ao questio-
namento sobre o quantitativo 
de profissionais que deixaram 
o cargo de origem, a Secretaria 
municipal de Educação res-
pondeu que o município tem 
2.049 merendeiras readapta-
das e que, de 2017 até maio de 
2019, 463 profissionais se apo-
sentaram.

Câmara do Rio: CPI das 
Escolas vai fazer vistoria 
nas unidades do município

O presidente da CPI, vereador Babá (Psol), explicou que o objetivo do grupo é avaliar as condições de trabalhos
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O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJ-RJ) anunciou um 
concurso para preencher 50 
vagas de juiz substituto, cuja re-
muneração é de R$ 30.404,42. 
As inscrições serão abertas às 
10h do dia 18 de setembro e vão 
até 25 de outubro. Elas poderão 
ser feitas no site da banca orga-
nizadora, a Fundação Vunesp, 
onde também está disponível 
o edital. A taxa para participar é 
de R$ 250.

O concurso terá cinco eta-
pas, incluindo prova objetiva; 
provas escritas; avaliação físi-
ca, exame de sanidade física e 
mental, avaliação psicológica, 
sindicância da vida pregressa e 
investigação social; prova oral e 
avaliação de títulos.

A prova objetiva tem data 
provável para o dia 15 de 

TJ-RJ abre concurso para 
juiz com salário de R$ 30 mil

dezembro. O exame terá 80 
questões que abordarão te-
mas do Direito Civil, Direito 
Processual Civil, Organização 
Judiciária, Direito do Consu-
midor, Direito da Criança e do 
Adolescente, Direitos Difusos 
e Coletivos, Direito Penal, Di-
reito Processual Penal, Direito 
Constitucional, Direito Eleito-
ral, Direito Empresarial, Direi-
to Tributário, Direito Ambien-
tal e Direito Administrativo.

Das 50 vagas, três serão re-
servadas aos candidatos com 
deficiência e dez aos candida-
tos negros.

Para participar, é necessário 
ter nacionalidade brasileira; es-
tar em dia com as obrigações 
eleitorais e, no caso dos homens, 
com as militares; ser bacharel em 
Direito há pelo menos três anos; 

A prova objetiva tem data provável para o dia 15 de dezembro

ter ao menos três anos de ativi-
dade jurídica comprovada por 
documentos e certidões;

não ter antecedentes crimi-
nais; não estar sendo processado 

nem ter sofrido penalidades por 
práticas de "atos desabonadores" 
no exercício profissional; e ter no 
máximo 65 anos até a data da ins-
crição definitiva.

O concurso deve ser concluído 
no prazo máximo de 18 meses, 
desde a inscrição preliminar até a 
homologação do resultado final, e 
terá validade de dois anos.

Foto: Divulgação



P o l í c i a 
F e d e r a l 
deflagrou 
nesta sex-
ta-feira a 
Operação 
Postal Off, 
com o ob-
jetivo de 
desarticu-

lar esquemas de fraudes nos 
Correios entre empresários 
e funcionários da estatal. 
Entre os presos na ação está 
Índio da Costa, que foi can-
didato a presidente da repú-
blica nas eleições de 2018. 
Além dele também foi preso 
Isaías Machado, superinten-
dente estadual de Opera-
ções dos Correios.

Índio da Costa é empresá-
rio, ex-deputado federal, ex-
-vereador e ex-secretário do 
Rio.  Foi presidente da comis-
são que criou o projeto de lei 
Ficha Limpa, que determina 
que políticos com condena-
ções em segunda instância 
não disputem eleições. 

Em 2016 ele foi candidato 

à prefeito do Rio. Por falar em 
Prefeitura do Rio, lá ele foi se-
cretário de Urbanismo e Infra-
estrutura e Habitação já na ges-
tão do prefeito Crivella, entre 
2017 e 2018.

 Investigações das fraudes
 As investigações começa-

ram em Novembro de 2018, 
quando empresários ligados à 
quadrilha teriam tentado ex-
pandir o esquema para Santa 
Catarina. De acordo com a PF, 
para praticar os golpes, essa 
quadrilha fazia um mapeamen-
to para identificar quais empre-
sas eram grandes clientes dos 
Correios. Feito isso, eles oferta-
vam a esses clientes o mesmo 
serviço de entregas de enco-
mendas por meio de contratos 
de empresas que faziam parte 
do esquema criminoso. Além 
disso, o bando tinha o apoio de 
funcionários da EBTC usados 
como “laranjas” para articu-
lar as cargas postais de grande 
porte dos clientes a serem dis-
tribuídas sem faturamento ou 
muito mais barato ao preço que 

deveria ser. 10 empresas que 
participam do esquema crimi-
noso já foram identificadas.

Regalias a empresários
Foram identificados nas in-

vestigações diversos pagamen-
tos, regalias e outros vestígios 
de corrupções envolvendo no-
mes de empresários, funcioná-
rios e agentes públicos.

 Rombo de R$ 13 milhões
Segundo informações da PF, 

todo esse esquema criminoso 
causou um rombo de R$ 13 mi-
lhões. Esse valor se refere apenas 
ao que já foi identificado pelas 
investigações. Ainda não foram 
contabilizados os prejuízos diá-
rios ocasionados pela quadrilha.

“não computado o prejuízo 
diário que estava sendo cau-

sado pelo grupo investigado”, 
diz a Polícia Federal.

Outros 12 mandados de 
prisão foram expedidos. 
Outras 25 ordens de busca e 
apreensão foram determina-
dos em três da Região Sudes-
te: Rio de Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais. O operação 
conta com a atuação de cerca 
de 110 policiais.

Índio da Costa é preso em 
operação da PF para desmontar 
esquema de fraude nos Correios

Foto: Divulgação

A
Índio da Costa é empresário, ex-deputado federal, ex-vereador e ex-secretário do Rio
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A Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) foi palco de uma home-
nagem considerada um mar-
co para a comunidade negra 
e lutadores de causas sociais. 
Isso porque aconteceu essa 
semana uma Sessão Solene de 
entrega da Medalha Tiradentes 
a Raimundo Claudio Oliveira 
Santa Rosa, executivo da Light 
e militante pelo direito dos ne-
gros. A honraria foi concedida 
pela Deputada Estadual tia Ju, 
e reuniu personalidades de 
destaque no ativismo em que 
Raimundo atua.

Raimundo é baiano e o pri-
meiro negro a exercer um cargo 
executivo na Light, empresa 
que trabalha desde a década de 
80. Ele formado em pedagogia 
e especialista em história da 

 Executivo e ativista negro é homenageado 
com Medalha Tiradentes na Alerj

África. Sua militância pela cul-
tura negra no Rio de Janeiro já 
dura 50 anos com a criação de 
dois blocos dedicados a cultu-
ra e religião de matriz africana. 
Na política, atuou nos anos 90 
como secretário de esportes la-
zer, turismo, e cultura em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense. 
E como se já não bastassem tan-
tas qualificações, Raimundo ain-
da é compositor e fotógrafo.

A deputada Tia Ju, autoria da 
iniciativa da homenagem, foi 
homenageada com Raimundo 
Santa Rosa no ano passado, na 
Colômbia, pela luta a jovens 
negros. Além disso, a homena-
gem é classificada como uma 
quebra de paradigmas, já que 
a deputada é evangélica e Rai-
mundo é praticante da religião 
de matriz africana.

“Quando tive a iniciativa de 
conceder essa medalha, a im-

Raimundo é baiano e o primeiro negro a exercer um cargo executivo na Light

prensa queria me criticar pelo 
fato de homenagear um homem 
da maçonaria e da religião afri-
cana. Não nos importamos a re-
ligião de uma pessoa  para defi-
nir o caráter dela, o que importa 
mesmo é o que ela está fazendo 
pela sociedade”, afirmou a depu-
tada Tia Ju.

Raimundo Santa rosa reite-
rou a fala da parlamentar sobre a 
diferença de religiões.

“Tenho uma vertente espi-
ritual da Tia Ju, e pelo respei-
to que ela tem de entender 
que todos nós temos um só 
Deus, me abraça nessa ho-
menagem. Várias pessoas a 
criticaram por isso, mas a for-
ça dela diz: Não estou dando 
essa medalha por política, e 
sim para valorizar o trabalho 
que pessoas como ele faz. Ela 
quebra paradigmas e, ao in-
vés de criar muros, cria novas 
pontes”, o homenageado.

Ainda durante seu discurso, 
muito emocionado, ele agrade-

  Foto: Bruno Beiruth

ceu pela homenagem e pelas 
pessoas que o ajudaram a chegar 
até onde está atualmente.

“Foi uma deputada evangéli-
ca quem me deu essa medalha. 
Aliás, ela deu a todos os negros, 
pobres, nordestinos, camelôs. 
Quero com orgulho colocar essa 
medalha no peito e que todo 
mundo saiba como essa meda-
lha chegou ao peito de um ne-
gão”, completou Raimundo.

Exposição ‘Ojú Olhos’

No mesmo dia da homena-
gem também foi inaugurada 
a exposição de fotografia de 
Raimundo Santa Rosa chama 
‘Ojú Olhos’. O trabalho retrata, 
pelo olhar de crianças negras, 
suas emoções registradas por 
ele. A mostra será exibida no 
salão nobre da Alerj até o dia 8 
se setembro.



Lucas Soares

ara seguir 
na lideran-
ça do Cam-
p e o n a t o 
Brasileiro o 
F l a m e n g o 
mede for-
ças com o 
Avaí, últi-
mo coloca-

do no torneio, neste sábado 
(7), às 17h, no Mané Garrin-
cha. Em caso de vitória, o Ru-
bro-Negro permanecerá mais 
uma rodada na liderança da 
competição e para isso conta-
rá com o apoio em massa da 
sua torcida, já que o mando 
de jogo foi vendido pelo clu-
be de Santa Catarina.

O português Jorge Jesus 
tem problemas para esca-
lar o time. Titulares, Bruno 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

P
Henrique e Arrascaeta foram 
convocados para as seleções 
brasileira e uruguaia e não jo-
gam. Rodrigo Caio, suspenso, 
é outro desfalque certo. No 
banco, Berrío também está 
fora, pois vai defender as co-
res da Colômbia. Com isso 
Vitinho, que se recuperou de 
uma cirurgia no joelho, pode 
ser uma das novidades. Além 
do atacante, o jovem Reinier e 
o experiente Rhodolfo devem 
estar entre os titulares.

Dessa forma, o provável 
time do Flamengo é: Die-
go Alves; Rafinha, Rhodol-
fo, Pablo Marí e Filipe Luís; 
Willian Arão, Gerson e Ever-
ton Ribeiro; Vitinho, Reinier 
e Gabriel Barbosa.

Pelo lado do Avaí, a vitória 
conquistada sobre o Flumi-
nense na última rodada deu 
um ânimo ao time de Alberto 

Valentim. O elenco está foca-
do em sair das últimas colo-
cações e aposta nos ataques 
pelas pontas para surpreen-
der o líder do campeonato. 
Vladimir, que fechou o gol 
na última partida, está con-

firmado. Com isso o possível 
time que irá a campo é: Vla-
dimir; Iury, Betão, Marqui-
nhos Silva e Igor Fernandes; 
Pedro Castro, Richard Franco 
e João Paulo; Caio Paulista, 
Lourenço e Brenner.

A partida entre Flamengo e 
Avaí é válida pela 18ª rodada do 
Brasileirão e terá transmissão ao 
vivo pelo canal por assinatura 
Premiere. Os times ocupam a 1ª 
e a 20ª colocação do campeona-
to, respectivamente. 

Flamengo aposta em 
boa fase para vencer 
o Avaí em Brasília 

O Flamengo mede forças com o Avaí, último colocado no torneio, neste sábado (7), às 17h, no Mané Garrincha

 Foto: Divulgação

Em meio a grave crise fi-
nanceira, o Botafogo está 
buscando uma forma de 
aumentar a arrecadação. O 
Alvinegro acertou a venda 
do mando de campo do clás-
sico contra o Fluminense 
para o Mané Garrincha em 
Brasília. A partida é válida 
pela 23ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. O acordo foi 
costurado entre os próprios 
rivais e a expectativa é que 
os dois clubes levem pelo 
menos R$ 500 mil do duelo.

Os moldes do acordo 
firmado será o mesmo de 
quando o Botafogo atuou 
contra o Palmeiras em Bra-
sília, após vender o mando 
de campo. O Alvinegro e o 
Tricolor carioca terão uma 
cota fixa, divisão igual nas 
torcidas, translado e hospe-
dagem para ambas equipes 
que serão bancados pela 
empresa organizadora da 
partida.

Este será o segundo jogo 

Destaque no vice campeona-
to Carioca, Lucas Mineiro está 
deixando o Vasco. Na sexta-feira 
(06), o volante se despediu dos 
companheiros de clube e pos-
tou, em suas redes sociais, um 
agradecimento ao Cruz-Maltino. 
O jogador manteve contatos nas 
últimas semanas com represen-
tantes da Ponte Preta e acertou 
seu retorno ao clube paulista.

Além de agradecer ao Vasco, 
na publicação, o volante ex-
plica que a decisão foi tomada 
por fatores extra-campo e ga-
rante que sua saída acontece 
pela porta da frente. O jogador 

chegou ao clube no início dessa 
temporada, disputou 33 jogos 
e marcou três gols. Desde que 
Vanderlei Luxemburgo assu-
miu o comando técnico, Lucas 
Mineiro acabou perdendo es-
paço para o trio Richard, Raul e 
Marcos Junior. Marquinho tam-
bém estava à frente do mineiro 
em briga por vaga no time.

Sem Lucas Mineiro, o Vasco 
encara o Bahia neste sábado 
(07), às 11h, em São Januário 
pela 18ª rodada do Brasileirão. 
O Cruz-Maltino é o 15º coloca-
do do torneio com 20 pontos 
conquistados. 

Lucas Mineiro deixa o Vasco rumo à Ponte Preta Clássico entre Botafogo e Fluminense será 
no Mané Garrincha Foto: Mailson Santana/Lance

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

O Alvinegro acertou a venda do mando de campo do clássico contra o Fluminense 

Na sexta-feira (06), o volante se despediu dos companheiros

vendido pelo Botafogo para 
fora do Rio de Janeiro. O pri-
meiro foi contra o Palmeiras, 
na sexta rodada do Brasilei-
rão, em que o time carioca 
foi derrotado por 1 a 0, em 
jogo polêmico.

Antes do clássico, o Bo-
tafogo e o Fluminense se 
concentram para os duelos 
contra o Atlético-MG, no do-
mingo, às 16h, no Engenhão, 
e Fortaleza, no sábado, às 
17h, no Castelão. 
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