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'Orientação expressa' 
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Dança das cadeiras dos técnicos 
volta a agitar o futebol brasileiro

Em menos de 
24 horas foram 
registradas 
quatro saídas de 
treinadores da 
Série A. 

Prefeitura 
publica 
aumento da 
passagem 
do BRT 
para o 
Rock in Rio

 Geral Foto: Divulgação / BRT
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Dez estados não cumprem teto de 
gastos e podem ter de pagar R$ 30 
bilhões ao governo, diz Tesouro

Multas

s e c r e t á r i o 
do Tesouro 
N a c i o n a l , 
M a n s u e t o 
A l m e i d a , 
a f i r m o u 
nesta sex-
ta-feira (27) 
que dez es-
tados que 

aderiram ao programa de re-
negociação de dívidas, em 
2016, não cumpriram com o 
teto de gastos estabelecido 
contratualmente e, por isso, 
podem ter de pagar R$ 30 bi-
lhões ao governo federal. 

O Tesouro afirmou que 
os estados devem ser ofi-
cialmente notificados na 
semana que vem. Por isso, 
até lá o órgão não vai divul-
gar a lista dos dez. 

Pelo processo de renego-
ciação das dívidas estaduais 
assinado em 2016, um dos 
primeiros atos do governo 
do ex-presidente Michel Te-
mer, os estados deixaram de 
pagar cerca de R$ 50 bilhões 
ao governo nos últimos anos. 
O contrato assinado previa 
o alongamento do prazo das 
dívidas dos estados com a 
União por mais 20 anos e a 
suspensão do pagamento das 
parcelas mensais em 2016, 
com retorno gradual nos 
anos seguintes. 

De acordo com o Minis-
tério da Economia, todos os 
estados aderiram ao progra-
ma, exceto: Bahia, Distrito 
Federal, Roraima, Rondônia, 

Tocantins, Piauí, Maranhão 
e Amazonas. 

Tesouro quer que esta-
dos se enquadrem na LRF 
em 5 anos com Plano de 
Equilíbrio Fiscal

Para poder contar com es-
ses benefícios, os estados se 
comprometeram a aplicar, nos 
dois exercícios subsequentes 
à assinatura do termo aditivo, 
ou seja, em 2016 e 2017, um 
teto de gastos com base na va-
riação da inflação. Essa regra, 
porém, não foi cumprida por 
esses 10 estados.

"Eles perdem todo bene-
fício do alongamento e têm 
de pagar o extra de juros que 
deixaram de pagar nos últi-
mos dois anos. É uma conta 
de mais de R$ 30 bilhões", 
disse o secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almeida. 

Segundo ele, os estados 
serão notificados sobre o des-
cumprimento e poderão re-
correr administrativamente. 
Caso percam, ainda podem re-
correr judicialmente. "Como é 
um montante muito grande, 
e se o prazo de recorrer admi-
nistrativamente se esgotasse, 
e tivesse de executar a pena-
lidade, possivelmente isso 
seria judicializado", disse o 
secretário. 

Plano de equilíbrio fiscal
Almeida lembrou que o 

Plano de Equilíbrio Fiscal 
(PEF), encaminhado em ju-
nho ao Congresso Nacional, 
prevê um prazo de dois anos 

O
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, em imagem de junho

Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados 

para os estados se reenquadra-
rem no teto de gastos. Se apro-
vado, o plano prevê, ainda, 
um prazo de cinco anos para 
reenquadramento nos limites 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). O texto está sen-
do analisado pela Câmara dos 
Deputados. 

"É essencial que a gente 
ande com o PEF pois eles 
[estados] ganham dois anos 
a mais para cumprir [a regra 
do teto]. Se não cumprirem, 
têm encargos e honorários. 
E têm um prazo maior de 
cinco anos para se ajusta-
rem [às regras da LRF]. Es-
sas dificuldades também 

mostram a importância da 
reforma da previdência 
[para os estados]", concluiu 
Mansueto Almeida. 

No Plano de Promoção do 
Equilíbrio Fiscal, o gover-
no propôs que estados com 
problemas de caixa, mas bai-
xo nível de endividamento, 
possam voltar a ter aval do 
Tesouro Nacional para busca-
rem empréstimos em institui-
ções financeiras. 

Atualmente, o Tesouro só 
pode atuar como avalista de 
empréstimos para estados 
e municípios que possuem 
nota A ou B. No entanto, a 
maioria dos estados tem no-

tas C ou D. É o próprio Te-
souro que atribui as notas 
de endividamento aos entes 
federativos. 

A proposta é de que os es-
tados com nota C possam bus-
car empréstimos com aval do 
Tesouro, desde que apresen-
tem um plano de equilíbrio 
para os próximos anos. Os 
estados que atualmente têm 
nota C e que poderiam bus-
car esse aval do Tesouro são: 
Bahia; Distrito Federal; Goiás; 
Maranhão; Mato Grosso; Mato 
Grosso do Sul; Pernambuco; 
Piauí; Rio Grande do Norte; 
Roraima; Santa Catarina; Ser-
gipe e Tocantins.
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g o v e r n a -
dor Wil-
son Wit-
zel (PSC) 
deu uma 
"o r i e n t a -
ção ex-
pressa" a 
s e c r e t á -
rios para 

que, em reuniões com parla-
mentares, os celulares de as-
sessores não sejam utilizados. 
Mais que isso: aparelhos telefô-
nicos com gravador de voz ou 
de vídeo devem ser recolhidos 
dos auxiliares antes do evento.

A exceção, sugere Witzel, 
são os aparelhos dos próprios 
deputados, vereadores ou se-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
nadores. Mas é necessário, se-
gundo ele, que haja um "local 
adequado e seguro para depósito 
e guarda" dos telefones de auxi-
liares dos políticos.

O ofício enviado em julho é 
assinado pelo chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional, José 
Luiz Corrêa da Silva.

 De acordo com o texto, a de-
terminação se dá com "foco na 
segurança da informação e na 
segurança institucional" do Go-
verno do Estado.

"Fica recomendado que, du-
rante eventos e/ou reuniões de 
trabalho envolvendo parlamen-
tares municipais, estaduais e/ou 
federais, smartphones, tablets 
ou quaisquer outros equipamen-

tos eletrônicos, que disponham 
de dispositivos de gravação de 
som ou imagem, portados por 
ajudantes, auxiliares e assesso-
res em geral não devam estar 
liberados para uso no ambiente 
do evento e/ou reunião de tra-

balho, devendo ser recolhidos 
antes do início formal do evento 
e/ou da reunião".

Na campanha, Witzel defen-
deu a implementação de uma 
nova política. O programa de 
governo falava em acabar com 

o "toma lá, dá cá" nas relações 
com o Parlamento.

"Para isso, as relações serão 
pautadas com transparência", 
diz o programa no cabeçalho 
sobre Relações Institucionais, 
na página 21.

 Witzel recomenda a secretários 
que celulares sejam recolhidos 
em reuniões com parlamentares

Governador Wilson Witzel em assinatura do convênio de digitalização do Governo 

  Foto: Philippe Lima/Divulgação/Governo do Rio

 A prefeitura publicou na edi-
ção desta sexta-feira do Diário 
Oficial do município dois decre-
tos que alteram o valor da pas-
sagem do BRT para quem vai ao 
Rock in Rio. De acordo com a mu-
dança, o valor total que será pago 
pelo usuário do sistema nos dias 
do festival será de R$ 15 (sendo 
R$ 4,05 na ida e R$ 11 na volta).

A primeira medida publicada da 
Secretaria Municipal de Transpor-
tes (SMTR) cria a função de Servi-
ços Eventuais (SE) para a cobertura 
do BRT durantes todos os dias do 
evento. A segunda é o aumento 
das passagens para a realização 
destes serviços.

A determinação da SMRT englo-
ba as linhas SE 003 (Jardim Oceâni-

Prefeitura publica aumento da passagem do BRT para o Rock in Rio Jovens da Maré fazem cartilha para orientar PM 
em dia de operações na comunidade do Rio

 Adolescentes da Maré, na 
Zona Norte do Rio, fizeram 
uma cartilha para orientar 
a ação da polícia em dias de 
operações na comunidade.

Os autores têm entre 11 e 15 
anos e fazem parte do Projeto 
Uerê. Eles fizeram 17 sugestões 
em resposta a uma cartilha anun-

Gasto total, ida e volta para a Cidade do Rock, será de R$ 15,05 por passageiro, sem incluir valor de metrô 

Documento rebate cartilha anunciada pelo governador Wilson Witzel (PSC)

ciada pelo governador Wilson 
Witzel (PSC) na segunda-feira.

Segundo ele, o documen-
to vai fazer recomendações 
para moradores de favela de 
como proceder em dias de 
operações. Por isso, os jo-
vens idealizaram esta "con-
tracartilha".

 Foto: Divulgação / BRT

 Foto: Reprodução / Internet

co x Centro Olímpico - Expresso), 
SE 004 (Madureira x Morro do 
Outeiro - Expresso) e SE005 (Alvo-
rada x Centro Olímpico - Expresso) 
e destaca que os custos com a ope-
ração são extraordinários.

Ainda segundo o decreto, os 
valores arrecadados serão desti-
nados ao Fundo de Mobilidade 
Urbana, não sendo permitido à 
concessionária nenhum tipo de 
reivindicação do valor.

A secretaria destaca ainda que a 
tarifa especial de R$ 11 foi adotada 
para os os custos da estrutura dis-
ponibilizada para o transporte dos 
usuários, assim como as rampas 
de acesso e a segurança da opera-
ção para o público que irá compa-
recer ao festival.

Como a operação irá 
funcionar

Quem optar pelo BRT para 
ir ao Rock in Rio vai pagar R$ 
4,05 ao embarcar para o festival. 
Ao chegar no terminal Centro 
Olímpico, haverá validadores 
para que o público já pague o 
valor da volta.

Depois do pagamento (de 
R$11), o passageiro irá receber 
pulseira que será usada no em-
barque após aa saída do evento. 
A medida foi adotada para aju-
dar na fluidez da operação após 
os fim dos shows.

A compra de cartões Riocard 
Mais e a realização de recargas 
também poderão ser feita após 
o festival.



r o f i s s i o n a i s 
de diversas 
secretarias da 
Prefeitura de 
Nova Iguaçu 
a s s i s t i r a m , 
nesta a uma 
palestra com o 
tema ‘A afetivi-

dade como fator de resiliência’. 
A ação foi realizada pela Escola 
de Governo, dentro da progra-
mação do ‘Setembro Verde’, 
uma série de atividades que 
vem sendo promovida durante 
este mês para marcar o Dia Na-
cional de Luta das Pessoas com 
Deficiência, comemorado em 
21 de setembro.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

P
A palestra reuniu mais de 50 

profissionais das secretarias de 
Educação, Saúde, Assistência So-
cial e Esporte e Lazer. A atividade 
aconteceu na Casa do Professor e 
teve como palestrante, Kelly Ri-
beiro, graduada em odontologia 
e servidora pública da Prefeitura.

“Fizemos as pessoas refleti-
rem como é ser um cadeirante 
por um dia. Ou seja, se colocar 
no lugar do outro e saber como 
ele se sente. O ser humano não 
nasceu para andar isolado. A pes-
soa se sente melhor quando aju-
da ao próximo. Avançamos nas 
políticas públicas para pessoas 
especiais, mas ainda falta mais 
conscientização por parte da po-

pulação, como por exemplo, não 
estacionar o carro numa rampa 
para cadeirantes”, comentou 
Kelly Ribeiro.

A programação do ‘Setembro 
Verde’ teve ainda uma ‘Oficina 

de musicalização’, no Centro de 
Ações Integradas Castorina Fa-
ria Lima (CAIESP), localizado no 
bairro Jardim Tropical. Na quin-
ta-feira será a vez do workshop 
vivencial de arteterapia, com o 

tema ‘O encanto da vida na mais 
bela melodia’, na Casa do Profes-
sor. E na sexta-feira encerrando 
as atividades, haverá um Festi-
val Esportivo, na Vila Olímpica 
de Nova Iguaçu.

Profissionais de diversas 
secretarias participam 
de palestra

A palestra reuniu mais de 50 profissionais das secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Esporte e Lazer

 Foto: Divulgação
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 A Prefeitura de Duque de 
Caxias, através da Subsecreta-
ria Municipal de Defesa Civil, 
vai promover entre os meses 
de setembro e dezembro de 
2019 o Exercício Simulado de 
Sirenes com Desocupação de 
Áreas Vulneráveis do Municí-
pio de Duque de Caxias, pro-
veniente de Deslizamento e 
Inundações (Alagamentos). A 
preparação para o Simulado 
começara uma semana antes, 
com panfletagem de Aviso so-
bre o treinamento.

O primeiro Exercício Simu-
lado de Sirenes acontecerá no 
Distrito de Xerém, no dia 28 de 
setembro, das 9h às 11h, contem-
plando os moradores próximos 
às sirenes localizadas nos seguin-
tes locais:
Sirene 90 - Rod. Washington Luiz 
101 – Santo Antônio/ Barreiro
Ponto de apoio: Igreja Católica 
STº Antônio (Rua Antônio Gue-
des, 239)
Sirene 89 – Praça do Bairro de Fá-
tima (Pocilga)
Ponto de Apoio: Igreja Batista BE-
TEL (Estrada da Pocilga, n° 22)
Sirene 88 - Estrada de Xerém N° 
2000 - Rodoviária
Ponto de apoio 1: Igreja Batista 
Central de Xerém (Estrada do 
Xerém, 888)

Defesa Civil promove exercícios simulados de 
sirenes em comunidades de Duque de Caxias

Sirene 87 - Estrada do Garrão - 
Fortel
Ponto de Apoio: Igreja Wesleyana 
(Estrada Rio do Ouro, n° 11 - Man-
tiquira)
Sirene 86 - Rua Piauí / Vila Nossa 
Senhora das Graças
Ponto de Apoio: E.M. Ely Combat 
(Rua Rio Grande do Sul, nº 17)
O Simulado é uma ação preventi-
va com o objetivo de gerar maior 
conhecimento e orientar os mo-
radores que residem próximos as 
Sirenes.
Através da realização do exercício 
simulado, a Defesa Civil de Duque 
de Caxias testará o funcionamen-
to das 18 Sirenes em atividade no 

A preparação para o Simulado começara uma semana antes, com panfletagem de Aviso sobre o treinamento

O prefeito esteve acompanhado do chefe de gabinete Rodrigo Duarte

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

 O  prefeito Farid Abrão vi-
sitou o Hospital Estadual de 
Traumatologia e Ortopedia 
(HTO) da Baixada Fluminense, 
que funciona no bairro do Ca-
buís, Rua João de Castro, 1.250.

O diretor da unidade Dr. Mar-
cos Sauberman, graduado em 
Medicina pela Universidade 
Federal Fluminense e residen-
cia-medica pela Universidade 
Federal Fluminense, com ex-
periência na área de Medicina 
com ênfase em Cirurgia de joe-
lho, acompanhou o prefeito às 
dependências do hospital.

O prefeito esteve acompa-

nhado do chefe de gabinete 
Rodrigo Duarte, o secretário 
de saúde, Dr. Cláudio Borges 
e o subsecretário Uilen Bar-
bosa para um encontro com 
o objetivo de estreitar laços e 
buscar melhorias para a saú-
de nilopolitana.

O Hospital Estadual de Trau-
matologia e Ortopedia (HTO), 
da Baixada Fluminense, pos-
sui 70 leitos e mais seis de CTI. 
Tem capacidade para cirurgias 
ortopédicas de média e alta 
complexidade, além de labora-
tório e enfermaria para os pa-
cientes infantis.

Prefeito visita Hospital de Traumatologia 
e Ortopedia em Nilópolis

município, com o deslocamento 
dos moradores até o Ponto de 
Apoio, bem como validando as 
rotas de fuga, integrando assim 
um conjunto de atividades de 
Preparação e Resposta. Com es-
sas ações a Defesa Civil pretende 
garantir a segurança comunitá-
ria construindo uma cultura de 
preparação e prevenção nas co-
munidades mais atingidas nos 
períodos de chuvas.
A Prefeitura de Duque de 
Caxias espera contar com com 
a presença de todos os resi-
dentes destas comunidades, 
em função da extrema impor-
tância deste exercício.



e l e g a c i a 
de Divi-
são de 
H o m i c í -
dios de 
N i t e r ó i 
e São 
G o n ç a l o 
( D H N S G ) 
pre ndeu, 
na noite 

desta quinta-feira, um sus-
peito de envolvimento na 
morte da professora Angé-
lica de Figueiredo Lima, de 
42 anos. A educadora foi as-
sassinada após ser agredida 
dentro de casa, no bairro Rio 
do Ouro, em São Gonçalo, na 
noite de segunda.

O suspeito é um barbeiro 
que, há 20 dias, alugou uma 
loja próximo à casa de An-
gélica.  A identificação dele 
ainda não foi divulgada.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDHNSG

D
No boné e no short do ho-

mem foi encontrado sangue, 
que foi colhido para exame 
de DNA. Segundo a especiali-
zada, ao prestar depoimento, 
ele entrou em contradições 
e não conseguiu explicar al-
gumas perguntas feitas pelos 
policiais.

O homem estava com a 
prisão temporária decretada 
e foi encontrado em Maria 
Paula, divisa entre Niterói e 
São Gonçalo. Ele estava em 
liberdade condicional e tem 
diversas passagens pela polí-
cia, dentre elas por tentativa 
de estupro e tentativa de fe-
minicidio, cometido na época 
em que esse crime ainda era 
classificado como homicídio. 

O CRIME
De acordo com as investi-

gações, Angélica foi espan-

Preso suspeito de matar 
professora em 
São Gonçalo

Angélica Figueiredo Lima foi assassinada na noite de segunda

Foto: Arquivo Pessoal

 Agentes do Grupamen-
to de Guardas Motociclistas 
prenderam, no início da tarde 
desta sexta-feira, um homem 
suspeito de importunação se-
xual dentro de um articulado 
do BRT, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio. O caso 
aconteceu pouco depois do 
meio-dia, quando o ônibus 
em questão trafegava na altu-
ra da estação Afrânio Costa.

Homem é preso por se masturbar dentro de BRT na Barra  Suspeito de chefiar milícia é preso em casa de luxo 
em condomínio na Barra da Tijuca, no Rio

De acordo com a Guar-
da Municipal, uma mu-
lher que estava sentada 
dentro do articulado viu 
o homem se masturban-
do no banco ao lado. Ela 
gritou pedindo para que 
o motorista parasse o ôni-
bus. Neste momento, os 
demais passageiros tenta-
ram linchar o suspeito.

Já na estação, a mulher 

 A polícia do Rio prendeu, no início 
da manhã desta sexta-feira, Marcos 
Vinícius Gomes, o Panelada, em uma 
casa de luxo em um condomínio na 
Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Pane-
lada é suspeito de chefiar uma milícia 
que domina as comunidades Beira 
Rio, Novo Rio e Terreirão, no Recreio 
dos Bandeirantes.

As investigações apuraram que a 
quadrilha, liderada pelo alvo, cobrava 
taxas mensais de até R$ 100 de co-
merciantes. Já moradores pagavam 
semanalmente cerca de R$ 15 e mo-
totaxistas até R$ 30.

De acordo com o depoimento 
de testemunhas, os milicianos 
cobravam taxas até mesmo por 
obras em casas de moradores. 
Quem colocasse laje nova em sua Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira

avisou aos agentes do BRT 
que estavam por lá sobre o 
episódio, mas o homem saiu 
correndo. Os guardas munici-
pais, que estavam patrulhan-
do a região, foram acionados 
e conseguiram capturá-lo.

Preso, o suspeito foi leva-
do à 16ª DP (Barra da Tijuca), 
onde o caso foi registrado. Se 
condenado, ele pode pegar 
de um e cinco anos de prisão.

casa, por exemplo, tinha de pa-
gar R$ 1 mil aos bandidos.

O grupo agia com violência con-
tra moradores e também costuma-
va torturar criminosos rivais. De 
acordo com a polícia, o grupo costu-
mava utilizar ripas de madeira para 
torturar as vítimas.

Além de dominar as três comu-
nidades no Recreio dos Bandeiran-
tes, o criminoso mantinha relações 
próximas com milicianos da comu-
nidade de Rio das Pedras.

Contra Panelada os agentes 
cumpriram mandados pelos cri-
mes de roubo qualificado, extorsão 
com emprego de arma de fogo, for-
mação de quadrilha, porte de arma 
e tortura. O criminoso estava foragi-
do desde junho.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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cada dentro de casa por um 
homem que já estava lá dentro. 
Ela morava sozinha e o crime 
aconteceu quando ela chegava 
na residência, que fica na Rua 
Manoel Gonçalves Montes, por 
volta das 20h de segunda.

O corpo da professora estava 

com sinais de tortura e violên-
cia sexual. Mesmo gravemente 
ferida, ela ainda conseguiu li-
gar para a irmã, Ângela Nunes, 
que a socorreu para o Hospital 
Estadual Alberto Torres, no Co-
lubandê. No entanto, ela não 
resistiu aos ferimentos.

Angélica era educadora 
infantil em uma escola par-
ticular do bairro de Icaraí, 
na Zona Sul de Niterói. Ela 
não tinha filhos e seu corpo 
foi enterrado na terça-feira, 
no Cemitério Parque da Paz, 
no Pacheco. 



Rock In 
Rio 2019 
está che-
gando e 
as pes-
soas que 
p a r t i c i -
p a r ã o 
do maior 
evento de 

música do mundo devem ficar 
vigilantes com a sua audição.

A prova disso é que em 
2017, trabalhadores do Rock 
in Rio tiveram que usar pro-
tetores auriculares, depois 
que a Vigilância Sanitária 
realizou inspeção no pri-
meiro dia do festival e cons-
tatou que funcionários dos 
estabelecimentos, além da 
força-tarefa do evento, esta-
vam sendo expostos a picos 
de som de até 105 decibéis 
por até 10 horas constantes 
de trabalho, quando o limi-
te permitido pela legisla-
ção é 85 dB. Isso demonstra 
a importância do público 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

O
também ficar atento às con-
sequências maléficas do ex-
cesso de exposição sonora e 
cuidar da audição, já que se-
rão várias horas de shows!

Quem for ao festival curtir 
tudo de pertinho deve tomar 
cuidado, porque pode sair da 
Cidade do Rock com zumbido 
nas orelhas após horas e ho-
ras de shows e muito barulho. 
É o que alerta a fonoaudió-
loga Marcella Vidal, da Telex 
Soluções Auditivas. "O zum-
bido ou a sensação de orelha 
tampada ocasionado por ex-
posição à sons elevados como 
shows de rock, por exemplo, 
pode durar alguns minutos 
ou algumas horas. No entan-
to, o incômodo pode se tornar 
permanente caso tenha havi-
do lesão no sistema auditivo. 
Se não houver melhora em 48 
horas, é aconselhável procu-
rar ajuda médica".

Por isso, é importante se 
precaver. O melhor remédio 
contra o zumbido decorren-

Rock in Rio: saiba como 
proteger sua audição

 É importante pensar em alguns cuidados, como o uso de protetores auriculares, especialmente no caso das crianças

Foto: Divulgação

te de ambientes barulhen-
tos é usar protetores auricu-
lares. E no caso das crianças, 
que deverão estar presentes 
no Rock In Rio com seus 
pais, esse uso é também é 
obrigatório. "Devido à ima-
turidade das estruturas da 
orelha, as crianças têm uma 
sensibilidade maior a sons 
mais intensos do que os 
adultos. Assim, o protetor 
auricular é fundamental. A 
criança se sente mais tran-
quila e fica com a audição 
protegida; ainda que nem 
sempre elas aceitem o aces-

sório", explica a fonoaudió-
loga, que é especialista em 
audiologia.

Marcella Vidal alerta, no 
entanto, que mais perigoso 
do que a exposição esporá-
dica a sons elevados é o uso 
constante de fones de ouvi-
do, com música em volume 
exagerado; uma febre entre 
os mais jovens. Isso pode 
levar à perda auditiva defi-
nitiva, que se agrava ao lon-
go dos anos, se esse hábito 
continuar. "A perda começa 
pequena e, muitas vezes, a 
pessoa não a relaciona aos fo-

nes de ouvido. Se o indivíduo 
para de usá-los, a lesão tende 
estacionar, não progride, mas 
o que já foi lesionado é irre-
versível",  destaca.

A programação dos dois 
primeiros dias de Rock In 
Rio já mostra que o som es-
tará nas alturas durante todo 
o festival. No Palco Mundo, 
vão se apresentar Drake, Ellie 
Goulding, Bebe Rexha e Alok! 
O segundo dia de evento será 
para quem curte rock, com 
apresentações de Foo Figh-
ters, Weezer, Tenacious D e 
CPM 22 + Raimundos!

RIOSUL promove bate-papo sobre
 câncer de mama e saúde da mulher com 
edição especial do “Nosso Papo Rosa”

Pelo segundo ano con-
secutivo, o RIOSUL realiza 
campanha de conscienti-
zação e alerta ao câncer de 
mama, dessa vez em par-
ceria com o “Nosso Papo 
Rosa” – idealizado pelas 
médicas Sabrina Chagas, 
Oncologista, e Maria Júlia 
Calas, Mastologista – em 
edição especial no cinema 
do Shopping, neste sábado, 
das 08h às 12h30. 

 “Estamos felizes com 
essa parceria. Acreditamos 
que juntos vamos conseguir 
levar informação de qua-
lidade sobre uma doença, 
que ainda é tabu na nossa 
sociedade. Se faz cada vez 
mais necessário falarmos 
do câncer de mama. Ele está 

perto de nós e precisamos 
encará-lo da melhor forma 
possível” – afirma, Sabrina 
Chagas, médica Oncologista 
da Rede D’or e especialis-
ta em Medicina Integrativa 
pelo Hospital Israelita Al-
bert Einstein.

Segundo dados do Inca, o 
câncer de mama é o tipo da 
doença mais comum entre 
as mulheres no mundo e no 
Brasil, depois do de pele não 
melanoma, correspondendo 
a cerca de 25% dos novos 
diagnósticos a cada ano. No 
Brasil, as estimativas de in-
cidência de câncer de mama 
para o ano de 2019 são de 
59.700 casos novos, o que 
representa 29,5% dos cânce-
res em mulheres.

Foto:Divulgação

“Apesar dos dados alar-
mantes,  é uma doença com 
altas chances de cura se 
detectada precocemente, 
por isso a importância das 
campanhas de prevenção. O 
RIOSUL soma forças à esse 
alerta,  dando ainda mais vi-
sibilidade e informação so-
bre o tema”, afirma Fabiana 
de Luna, Gerente de Marke-

ting do RIOSUL.
O evento conta também 

com um time de especialis-
tas formado pelo cirurgião 
plástico e de reconstrução 
mamária, Fernando Car-
valho, e pela nutricionista 
oncológica Patrícia Arraes, 
além de dicas de alimen-
tação, beleza, meditação e 
terapia floral, com suporte 

dos parceiros COCO LEGAL, 
CANTÃO e DERMAGE.

Nosso Papo Rosa RIOSUL
Data: 28/09
Horário: das 8h00 às 

12h30
Local: Cinema RIOSUL, G3
Inscrições: Gratuitas via 

whatsapp através do núme-
ro (21) 9 9321-9769. Vagas 
limitadas.

POLÍTICA

IN
FO

Sábado 28 a Segunda 30 de Setembro de 2019 

6 SAÚDE



 Os 30 anos do Funk 

Colaboração Kleber Vieira

ual a dife-
rença entre 
o Charm e o 
Funk? Um 
anda boni-
to o outro, 

elegante”. A música dos MCs 
Marquinhos e Dolores é uma das 
mais conhecidas e cantadas das 
décadas de 1980/90, neste mo-
vimento que tomou a cidade, a 
partir das zonas Norte e Oeste, em 
bailes que reuniam, em cada local, 
de duas mil a dez mil pessoas nos 
finais de semana, dançando black 
music, soul, funk charm R&B. Nos 
bailes de rock e música eletrônica 
da Zona Sul, as boates comporta-
vam, no máximo 200 pessoas por 
noite. E foi esse paradoxo que fez 
um certo DJ (abreviatura de Disk 
Jockey) chamado Marlboro pen-
sar em fazer algo que impulsio-
nasse o seu movimento para o Rio 
e todo o Brasil.

“Eu pensava que era algo que 
tinha de ter a cara da gente, dos 
que lotavam os bailes aqui no Rio. 
Existia uma ingenuidade, de ver 

que os caras da Zona Sul enchiam 
uma boate com 200, 250 pessoas 
e apareciam em revistas, jornais, 
televisão. A gente no subúrbio en-
chia os bailes. Eu tocava para duas, 
três mil pessoas em uma noite, era 
coisa de quase dez mil em um fi-
nal de semana... e ninguém falava 
nada? Não parecia em lugar ne-
nhum! Era preciso fazer alguma 
coisa para dar maior visibilidade 
ao meu movimento. A minha in-
genuidade era no sentido de que, 
para mim, não havia Zona Norte, 
Zona Sul... pra mim é tudo Rio de 
Janeiro, e eu não aceitava essa dis-
criminação”, disse Fernando Luiz 
Mattos da Matta, ou DJ Marlboro.

Essa reação veio em forma de 
disco, um LP (sigla de Long Play, 
disco de vinil com várias faixas) 
para o qual Marlboro chamou 
alguns amigos para cantar em 
português, haja vista que o funk 
e o rap eram com letras em inglês 
dos artistas norte-americanos. A 
busca de uma identidade mais 
próxima do povão dos bailes era o 
objetivo. Surgia aí o LP Funk Bra-
sil, gravado pela Polygram (hoje 
Universal), idealizado e produzido 

LP lançado por DJ Marlboro 
muda os  rumos do movimento 
mais popular desse país
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"Q
 DJ Marlboro

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

pelo DJ Marlboro, e que este ano 
completa 30 anos de lançamento.

O artista tem feito bailes em 
várias casas de eventos, desde o 
dia 9 deste mês, quando iniciou a 
maratona no Imperator, do Méier, 
comemorando o lançamento de 
seu disco. Na última segunda-fei-
ra, junto com a Orquestra Sinfô-
nica Juvenil Carioca, formada por 
alunos da rede pública de ensino, 
levou cerca de três mil pessoas à 
Cinelândia, em frente à Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, para 
celebrar este feito, além de re-
gistrar os dois anos do programa 
Orquestra nas Escolas. A festa co-
meçou à tarde e foi até o início da 
noite, “um bailão”, em pleno Cen-
tro Histórico do Rio.

Sucesso imediato
A bateria eletrônica foi peça 

fundamental para a nova batida 
ganhar corpo e forma. Com artis-
tas conhecidos da grande massa 
funqueira que frequentava os 
bailes, a receita ficava pronta. O LP 
Funk Brasil virou realidade, mas 
ainda faltava o teste definitivo 
para virar sucesso: tocar nos bailes 
e nas rádios. A primeira equipe de 
som a abrir as portas à novidade 
foi a Cash Box.

“O Marcão sempre intercalava 
as faixas do LP com uma sequên-
cia das músicas que eram as pre-
feridas, aí o pessoal foi se acostu-
mando a ouvir as letras também 

 Fo
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Jorge Aragão é atração da 
feijoada da Unidos da Tijuca 

Último domingo de setem-
bro é dia de encontro marcado 
na quadra da Unidos da Tijuca. 
Dia 29 de setembro acontece 
mais uma Feijoada Nota 10 com 
o Pagode do Mestre a partir das 
13 horas. O show desse mês fica-
rá por conta da roda de samba 
do João Martins, Jorge Aragão 
e bateria Pura Cadência. A fei-
joada poderá ser degustada por 
apenas R$ 20,00.

Os ingressos de pista cus-
tam $ 25. A mesa com 4 lugares 
e ingressos inclusos sai por R$ 
150,00. Camarotes inferiores 

com capacidade para 10 pesso-
as R$ 400,00 e superiores por 
R$ 500,00.

Serviço: 
Feijoada Nota 10 da Unidos da 
Tijuca – Pagode do Mestre 
Data: 29 de setembro (domingo)
Atrações: Roda de Samba do 
João Martins, Jorge Aragão e Ba-
teria Pura Cadência

Horário: 13h 
Endereço: Avenida Francisco 
Bicalho nº 47 – Leopoldina 
Classificação: Livre O show desse mês ficará por conta da roda de samba do João Martins, Jorge Aragão e bateria Pura Cadência

Foto: Divulgação

em português. Era diferente, mas 
por ser na nossa língua, as letras 
acabaram sendo mais fáceis de 
aprender”, assinalou DJ Marlbo-
ro, que tocou em equipes como a 
famosa Soul Grand Prix, uma das 
maiores do Rio de Janeiro. 

O jovem Marlboro cresceu 
encarando uma realidade que 
trazia DJs ‘cascudos’ como cien-
tista, considerado por muitos 
como um dos melhores do Rio; 
Robson Paraguaçu, ambos da po-
derosa Hollywood Discotheque, 

do Cassino Bangu (hoje extinto), 
equipes como Black Power, Soul 
Grand Prix, e a já emergente Fura-
cão 2000, que viria a ser uma das 
maiores do Rio. Ele se lembra de 
usar pick-ups (toca-discos) sem 
recursos, Omo as Garrard, da Gra-
diente, e criar scratchs, som tirado 
quando se segura o disco com a 
mão e o arrasta contra a própria 
rotação, em ida e volta, criando 
um ruído que, no início soava es-
tranho aos ouvidos, mas era uma 
inovação em termos de Brasil.



 Kim afirma a Jô que ela 
não tem talento para ser digital 
influencer. Chiclete pede que 
Beatriz promova um encontro 
seu com Vivi. Jô ameaça Kim. 
Camilo pede ajuda a Maria da 
Paz para reabrir as investiga-
ções sobre a morte de Jardel. 
Abel visita Britney, mas os dois 
acabam discutindo. Kim diz a 
Márcio e Sílvia que se assustou 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Diogo foge do local do 
acidente e não percebe que 
deixa sua carteira cair. Bezi-
nha avisa a Alberto que Eric 
morreu. Diogo tenta conven-
cer Gisele de que a morte de 
Eric foi um acidente. Marcos 
estranha a reação de Diogo ao 
perceber que perdeu a cartei-
ra. Jeniffer ameaça Vicente 
de contar para a mãe do ra-
paz que ele está namorando 
Gabriela. Marcos comenta 

 Enredo da Unidos do Viradou-
ro para 2020, as Ganhadeiras de 
Itapuã abrilhantaram a final de 
samba-enredo da escola com uma 
belíssima apresentação, abrindo a 
noite de festa na Vermelha e Bran-
ca de Niterói. Com 40 minutos de 
show, elas mostraram um pouco 
de seu trabalho.

 Entre acordes melódicos de 
violão e flauta, misturados 
a energia das percussões, as 
Ganhadeiras, devidamente 
trajadas com saias coloridas e 
panos na cabeça, animavam 
com a mistura da modernida-
de com o canto das antigas la-
vadeiras. A energia e a alegria 

eram comuns nas diferentes 
idades que se apresentavam 
no palco. Entre uma música 
e outra, alguns momentos do 
canto mais tradicional a capela 
com diálogo entre as artistas e 
momentos de apresentação da 
tradição das Ganhadeiras, com 
uma pitada bem baiana.

 Bom Sucesso

m dos maio-
res festivais 
de música 
do mundo, o 
Rock in Rio 
reúne os maio-
res artistas da 
música em um 
mesmo espa-

ço e para 2019 não faltam nomes 
de peso: Foo Fighters, Iron Maiden, 
Drake, Bon Jovi e Muse. Entre tan-
tos artistas internacionais, o hea-
dliner mais lido na internet é, de 
longe, uma brasileira: Anitta.

A Taboola, plataforma líder em 
descoberta de conteúdo, chegou 
a esse insight ao analisar mais de 
38 mil artigos online com 800 mi-
lhões de leitores únicos por cerca 
de um ano no Brasil. Anitta foi a ar-
tista mais lida com 36 milhões de 
leituras online - 13 milhões a mais 
do que o segundo headliner mais 
lido do RiR 2019, o Muse.

 Rock in Rio 2019: Anitta ultrapassa 
Muse e é a artista mais lida do festival

 Ganhadeiras celebram valorização da mulher
 e do empoderamento feminino na Viradouro

com Nana que Alberto está 
deprimido. Diogo é flagrado 
por um policial no momento 
em que encontra sua cartei-
ra, mas disfarça dizendo que 
era advogado de Eric. Evelyn 
se cansa da situação com Fe-
lipe. Alice concorda em abrir 
o desfile da coleção de Palo-
ma. Thaíssa e Jeff mostram a 
Marcos a confissão de Sinis-
tro, assumindo que mentiu 
ao acusar Paloma.

No top 10 dos headliners 
mais lidos estão Drake (5,2 mi-
lhões de leituras online), Bon 
Jovi (5 milhões), Iron Maiden 
(3,8 milhões), Alok (1,8 mi-
lhões), Tenacious D (827 mil), 
Foo Fighters (811 mil), Para-
lamas do Sucesso (723 mil) e 
Black Eyed Peas (602 mil).

Além disso, Anitta não 
foi só a artista mais lida, 
ela foi a que tomou mais 
tempo de seus leitores na 
web, mais especificamen-
te, um total de 58 milhões 
de minutos, seguida, nova-
mente, por Muse com 48 
milhões de minutos.

 Fotos: Divulgação

com a reação de Jô. Rock acei-
ta se reaproximar de Fabiana 
e ajudar Amadeu e Téo. Ellen 
confessa a Camilo que acredita 
que Régis tenha assassinado 
Jardel. Téo revela a Jô o plano 
que armou com Rock e Maria 
da Paz para que a namorada 
perdesse seu dinheiro. Cami-
lo procura Régis. Jô confronta 
Maria da Paz.

 Pesquisa realizada pela Taboola analisou 38 mil artigos online no país
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d e s e m -
p r e g o 
c o nt i n u a 
cedendo. 
No tri-
m e s t r e 
encerrado 
em agos-
to, 12,6 
m i l h õ e s 
de pes-

soas buscavam uma vaga e a 
taxa ficou em 11,8%. Os dados 
são da pesquisa Pnad Contí-
nua, do IBGE. Nos três meses 
encerrados em maio, que ser-
vem como base de compara-
ção, 12,9% milhões de pessoas 
estavam sem emprego e a taxa 
estava em 12,3%. O mercado 
projetava um desemprego de 
11,6% em agosto.

Um ano antes, no trimes-
tre encerrado em agosto de 
2018, a taxa havia ficado em 
12,1% e o grupo de desem-
pregados era praticamente 
o mesmo do atual (12,7 mi-
lhões de pessoas).

Apesar da queda na taxa 
de desemprego, o número 
de brasileiros que estão su-
bocupados por insuficiência 
de horas trabalhadas cresceu 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEstudo

O
8,5% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado e alcan-
çou novo recorde: 7,2 milhões 
estão nessa situação.

Nos últimos meses, a expan-
são do número de brasileiros 
que trabalham por poucas ho-
ras se concentrou entre os mais 
qualificados, com nível superior.

São pessoas que trabalham 
menos de 40 horas por sema-
na - considerando todas as suas 
atividades — e estão disponíveis 
para atuar por mais tempo, mas 
não encontram serviço. É o caso 
de autônomos ou trabalhadores 
que vivem de bico.

Mais uma vez a informali-
dade bateu recorde em agosto: 
41,4% das pessoas que estavam 
ocupadas ou 38,8 milhões de 
trabalhadores não tinham car-
teira assinada ou CNPJ.

O número dos que trabalham 
por conta própria, trabalho ma-
joritariamente informal, tam-
bém renovou o recorde: 24,3 
milhões de pessoas estavam 
nessa condição em agosto.

Queda do total de contribuin-
tes da Previdência Social
Com a informalidade baten-

do recorde em agosto, o per-

centual de trabalhadores em-
pregados que contribuem para 
a Previdência Social, o INSS, 
voltou a se aproximar de seu 
mínimo histórico.

Do total de 93,6 milhões de 
brasileiros que trabalhavam 
em agosto, apenas 62,4% eram 
contribuintes. A taxa mais 
baixa foi registrada em 2012, 
quando a pesquisa começou 
a ser feita, e apenas 61,5% do 
ocupados, à época, pagavam 
mensalmente uma contribui-
ção ao INSS.

— Desde 2018 a população 
ocupada cresce e poderia se 
esperar que, com o aumento 
do emprego, a contribuição 

previdenciária acompanharia 
essa trajetória. Mas isso não 
acontece. Ele vei caindo des-
de 2017 porque o aumento 
do emprego se dá via infor-
malidade — explica Adriana 
Araújo Beringuy, analista da 
Coordenação de Trabalho e 
Rendimentos do IBGE.

A Pnad analisa tanto o 
mercado formal quanto o 
informal. Essa melhora nos 
números vêm ao encontro 
dos dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados 
esta semana pela Secretaria 
do Trabalho. Eles mostram 
que, em agosto, foram cria-

das 121.387 vagas de traba-
lho com carteira assinada, o 
melhor resultado para o mês 
desde 2013. No ano, o saldo 
já está positivo em 593.497 
novos empregos (diferenças 
entre desligamentos e con-
tratações).

Ainda que a economia 
brasileira esteja reagindo 
lentamente — as previsões 
estão convergindo para uma 
expansão de 0,8% este ano, 
abaixo dos últimos dois anos 
—, o mercado de trabalho no 
país vem mostrando uma di-
nâmica mais favorável. Prin-
cipalmente no crescimento 
do pessoal ocupado.

Desemprego cede novamente 
em agosto, mas ainda atinge 
12,6 milhões de brasileiros

Fila de emprego no Maracanã, na zona Norte do Rio

Foto: Pablo Jacob
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Secretário de Fazenda garante 
pagamento de 13º salário a 
servidores do Rio em dezembro

Luiz Claudio Rodrigues, se-
cretário estadual de Fazenda, 
disse nesta quinta-feira (dia 26) 
que o recurso para o pagamento 
do 13º salário dos mais de 400 
mil servidores ativos, inativos e 
pensionistas do Estado do Rio 
está garantido para dezembro. 
Mesmo sem definir o dia, o se-
cretário já havia afirmado em ou-
tras ocasiões que o governo quer 
pagar até o dia 20 daquele mês.

O pagamento será possível 
com o recebimento dos royalties 
do petróleo e das participações 
especiais que fazem parte das 
receitas do Rioprevidência. Ro-
drigues explicou que a autarquia 
terá uma sobra que vai possibili-

tar uma "manobra de tesouraria", 
porque o Tesouro não vai preci-
sar complementar a folha dos 
inativos e pensionistas e ficará 
livre para pagar os ativos.

— O pagamento de royalties 
e participações especiais cairá 
em novembro. Portanto, em no-
vembro, teremos os recursos do 
Rioprevidência, e o Tesouro não 
terá que cobrir isso. Com esses 
recursos, a gente consegue pagar 
o 13º. Há, portanto, uma mano-
bra de tesouraria entre o Tesouro 
e o Rioprevidência para que isso 
aconteça — explicou.

O secretário ainda garantiu o 
pagamento em dia dos salários 
dos servidores estaduais até o 

Foto: Nelson Perez 

fim do ano e disse que o governo 
está trabalhando para continuar 
pagando os vencimentos sem 
atrasos até o fim do Regime de 
Recuperação Fiscal (até 2023).

— As estimativas trazem 

com clareza que o Estado con-
segue honrar primeiro a folha 
(dos salários), com certeza, e 
os fornecedores. [...] Não há 
nenhum risco de isso aconte-
cer (o não pagamento). Crises 

fiscais podem acontecer? Sim, 
mas dentro das regras colo-
cadas e das condições postas, 
nós não temos nenhum risco 
de não pagar os salários dos 
servidores — disse.

Secretário de Fazenda, Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho



echando o 
S e t e m b r o 
A m a r e l o 
— mês de 
prevenção 
ao suicídio 
— a Assem-
bleia Le-

gislativa do Rio (Alerj) apro-
vou, nesta quinta-feira (dia 
26), a criação de um progra-
ma de combate ao suicídio e 
ao sofrimento psíquico dos 
agentes da Segurança Pú-
blica. A determinação é do 
Projeto de Lei 1.183/2019, 
da deputada Renata Souza 
(PSOL), que contempla poli-
ciais civis e militares, bom-
beiros, inspetores prisionais 
e agentes do Departamento 
de Ações Socioeducativas 
(Degase). O texto seguiu 
para governador Wilson 
Witzel, que terá até 15 dias 
úteis para decidir pelo veto 
ou pela sanção da medida.

A parlamentar explicou 
que a proposta foi elaborada 
em parceria com o coronel 
da reserva da PM e ex-co-
mandante geral da corpora-
ção Ibis Pereira, que atua no 
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gabinete da deputada. Renata 
contou que, no ano passado, 
ocorreram 104 suicídios de 
policiais, segundo os dados do 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública. Esse número superou 
o número dos agentes mortos 
em confronto.

"O número de policiais 
que se suicidaram é maior 
que o número de policiais 
mortos em confrontos. É 
expressiva a quantidade de 
agentes de segurança com 
sérios problemas psicoló-
gicos, como ansiedade, de-
pressão, que levam ao suicí-
dio uma parcela deles. Uma 
política de segurança públi-
ca eficaz deve ser pautada 
em prevenção, investigação, 
inteligência, em condições 
salubres de trabalho para es-
ses profissionais e em saúde 
física e, principalmente, psi-
cológica deles", disse.

Acordo para aprovação
O projeto entrou na pauta 

em regime de urgência, po-
rém, as várias alterações apre-
sentadas atrasariam a votação. 
O líder do governo na Casa, de-

putado Márcio Pacheco (PSC), 
mediou a conversa com os pa-
ralamentares que questiona-
ram a proposta e conseguiu 
um acordo para a aprovação 
do texto após a retirada de al-
gumas emendas.

De acordo com o projeto, 
o programa seguirá as deter-
minações da Lei 7.883/188, 
que instituiu o Programa 
de Segurança e Saúde no 
Trabalho dos Agentes de Se-
gurança Pública. Para o fun-
cionamento do programa, 
as secretarias envolvidas 
poderão criar o Serviço de 
Acolhimento Emergencial 
em Saúde Mental, destinado 
à construção de protocolos e 

estratégias de implementa-
ção à prevenção do suicídio.

O Serviço de Acolhimento 
Emergencial em Saúde Men-
tal deverá capacitar os profis-
sionais das instituições para a 
identificação dos agentes em 
risco de cometimento de atos 
de violência autoinfligida.

O serviço deverá realizar 
coleta sistemática de in-
formações de mortalidade 
violenta e intencional nas 
instituições englobadas no 
serviço, visando a mensurar 
o impacto por meio da cons-
trução de indicadores e criar 
um instrumento de notifica-
ção dos casos de tentativa 
de suicídio, resguardando a 

identidade do policial, entre 
outras medidas.

Audiência pública
O assunto continua sendo de-

batido pela Casa nesta sexta-feira 
(dia 27), na audiência pública da 
Comissão de Direitos Humanos 
da Alerj. O debate contará com 
a presença de Dayse Assunção, 
coordenadora do Grupo de Es-
tudos e Pesquisa em Suicídio e 
Prevenção da Uerj; Meire Cristine 
de Souza, comissária de polícia; 
representantes das secretarias de 
Estado de Polícia Civil e de Polícia 
Militar; Hildebrando Saraiva, ins-
petor de polícia; e Fernando De-
renusson, psicólogo chefe do Nú-
cleo Central de Psicologia da PM.

Estado do Rio pode ter programa 
de combate ao suicídio de
agentes da Segurança Pública

A deputada Renata Souza é a autora da proposta

Foto: Thiago Lontra / Alerj
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Fique atento! Veja como tirar e 
renovar a CNH após as 
mudanças nas regras

Desde o dia 16 de setembro, 
as novas regras para a emissão 
da Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) já estão em vigor. 
No discurso da nova proposta, 
o presidente Jair Bolsonaro de-
fendeu que as pessoas encon-
trarão menos obstáculos e me-
nos burocracia para conseguir 
emitir o documento. Confira 
como emitir a nova CNH:

Como emitir?
Para conseguir a CNH defini-

tiva, o motorista precisa estar 
com a carteira provisória venci-
da há pelo menos um dia. Além 
disso, o cidadão não pode ter 
cometido nenhuma infração, 

gravíssima, grave, nem ser rein-
cidente em uma infração média 
e precisa quitar os débitos que 
constam em seu prontuário. 
Estando dentro destas condi-
ções, basta solicitar o serviço 
ao Detran ou a uma empresa 
credenciada.

Quanto tempo demora 
para tirar a primeira CNH?

Em casos de primeira ha-
bilitação, o prazo estimado 
é de aproximadamente 90 
dias. Entretanto, não é pos-
sível cravar um prazo certo, 
já que o tempo para a emis-
são do documento depen-
de da agenda do motorista 

Foto: Divulgação

e do Centro de Formação de 
Condutores (CFC). Após o 
processo, o novo motorista 
deverá receber a CNH entre o 
período de 10 a 15 dias úteis.

As mudanças
Antes obrigatório, o simu-

lador passa a ser opcional para 
os motoristas que quiserem ti-
rar a CNH na categoria B. Con-

sequentemente, o número de 
horas/aula obrigatório caiu: de 
25 horas se tornaram 20 horas, 
mesma quantidade utilizada 
antes do simulador.

CNH (Carteira Nacional de Habilitação)
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m menos 
de 24 ho-
ras foram 
r e g i s t r a -
das qua-
tro saídas 
de treina-
dores de 
Série A. 
A quinta-

-feira começou o pedido de 
demissão de Cuca no São 
Paulo. No fim do dia, Rogé-
rio Ceni deixou o cargo no 
Cruzeiro. Na manhã desta 
sexta-feira foi a vez de Zé Ri-
cardo ser demitido do Forta-
leza. Em seguida, Oswaldo 

 Queda de quatro técnicos de Série A em 24 horas é 
registrada pela 3ª vez na era dos pontos corridos

Foto: Divulgação
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 Últimas 24 horas têm movimento grande de saídas de treinadores, com quedas de Cuca no São Paulo, Rogério Ceni no Cruzeiro, Zé Ricardo no Fortaleza e Oswaldo de Oliveira no Fluminense

Futebol

de Oliveira não resistiu à pres-
são e saiu do Fluminense.

Ao que tudo indica, as ne-
gociações do Cruzeiro em 
cima de Abel Braga estão bas-
tante avançadas. Com sonda-
gens do Fluminense e Cruzei-
ro, Cuca decide que só volta 
ao futebol em 2020. Rogério 
Ceni deve ser o novo técnico 
do fortaleza. E o mercado ain-
da conta com Zé Ricardo.

Esta é apenas a terceira 
vez que isso acontece em um 
período tão curto na era dos 
pontos corridos (desde 2003). 
Os outros dois momentos de 
alvoroço em tão pouco tempo 

aconteceram em 2010 e 2015. 
Em 2010, Silas (Grêmio), Es-
tevam Soares (Ceará), Ricardo 
Silva (Vitória) e Toninho Ce-
cílio (Prudente) deixaram o 
cargo entre 8 e 9 de agosto. Já 
em 2015 quatro comandantes 
deixaram seus clubes entre 
16 e 17 de setembro: René Si-
mões no Figueirense, Ender-
son Moreira no Fluminense, 
Julinho Camargo no Goiás e 
Eduardo Baptista no Sport.

No dia 8 de agosto de 2010, 
Silas foi demitido do Grêmio 
depois de perder para o Flu-
minense no Brasileirão. A 
sequência de oito jogos sem 

vencer foi o principal moti-
vo para a demissão do téc-
nico do Imortal. Na manhã 
do dia seguinte, o Ceará re-
solveu tirar Estevam Soares 
do cargo depois do tropeço 
diante do lanterna Atléti-
co-GO, em casa. Durante a 
tarde dia 9 de agosto, o Vi-
tória demitiu Ricardo Sil-
va após uma sequência de 
quatro derrotas seguidas no 
Brasileirão daquele ano. O 
Rubro-Negro agiu rápido e 
contratou Toninho Cecílio, 
que estava no Prudente.

N o  d i a  1 6  d e  s e te m b ro 
d e  2 0 1 5,  E n d e r s o n  Mo -
re i ra  s u c u m b i u  a o  c a rgo 
n o  F l u m i n e n s e  a p ó s  s o -
f re r  go l e a d a  s o f r i d a  d e 
4  a  1  p a ra  o  P a l m e i ra s .  A 
s e q u ê n c i a  d e  s e te  j o go s 
t a m b é m  p e s o u  n a  d e c i s ã o 

p e l a  s a í d a  d o  t re i n a d o r  d o 
T r i c o l o r  d a s  L a ra n j e i ra s . 
N a  m a d r u g a d a  d o  d i a  1 6 
p a ra  o  d i a  1 7,  Re n é  S i m õ e s 
n ã o  re s i s t i u  à  d e r ro t a  n o 
c l á s s i c o  c o nt ra  o  Av a í  e 
d e i xo u  o  F i g u e i re n s e .  E l e 
d e i xo u  o  c l u b e  c at a r i n e n -
s e  c o m  u m  j e j u m  d e  c i n c o 
p a r t i d a s  s e m  v itó r i a .

Na tarde do dia 16 de se-
tembro de 2015, o terceiro 
técnico a cair foi Julinho Ca-
margo no Goiás. Ele deixou 
o cargo após a derrota para 
a Ponte Preta. No fim do dia, 
Eduardo Baptista deixou o 
comando do Sport para assu-
mir o Fluminense, que havia 
demitido Enderson no dia 
anterior. Eduardo deixou o 
clube pernambucano após 
um longo período de 592 
dias à frente do comando.


