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No Twitter, Bolsonaro fala 
sobre julgamento envolvendo 
Adélio Bispo na TRF-1

Bolsonaro deixa hospital 
em SP e segue para Brasília

Comentário

presidente 
Jair Bolso-
naro co-
mentou no 
Twitter o 
j u l g a m e n -
to que o 
T r i b u n a l 
R e g i o n a l 
F e d e r a l 

da 1ª Região (TRF-1) fará na 
quarta-feira, 18, sobre o pedi-
do para serem retomadas as 
investigações sobre Adélio 
Bispo de Oliveira, o homem 
que esfaqueou o então candi-
dato à Presidência há um ano, 
durante a campanha eleitoral, 
em Juiz de Fora, no interior de 
Minas Gerais.

"TRF-1 pode, nessa quarta-
-feira, ser decisivo para chegar 
aos mandantes da tentativa de 
assassinato de Jair Bolsonaro", 
escreveu o presidente na rede 

social. O mandatário se recupe-
ra, no Hospital Vila Nova Star, 
em São Paulo, de

uma cirurgia realizada no 
dia 8 de setembro para corre-
ção de uma hérnia incisional. É 
o quarto procedimento cirúrgi-
co decorrente do atentado.

Em março deste ano, o TRF-
1 suspendeu a análise do mate-
rial apreendido em endereços 
do advogado de Adélio Bispo, 
Zanone Manuel de Oliveira, a 
pedido da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), que ar-
gumentou ser ilegal investigar 
um advogado por sua atuação 
profissional. Em abril, a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) re-
correu da decisão.

"O material apreendido pela 
PF no endereço de um dos ad-
vogados do esfaqueador ainda 
não foi periciado por decisão 
liminar concedida para OAB", 

 O presidente Jair Bolso-
naro (PSL) teve alta na tar-
de desta segunda-feira, e 
deixou o Hospital Vila Nova 
Star, na Zona Sul de São Pau-
lo, pouco antes das 15h. Ele 
seguiu para o Aeroporto de 
Congonhas para viajar para 
a Brasília, onde seguirá se 
recuperando.

Bolsonaro estava interna-
do no hospital desde sábado  
para uma cirurgia de corre-
ção de uma hérnia (saliência 
de tecido) surgida no local 
das intervenções anteriores.

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão permanecerá 
como presidente em exercí-
cio até quarta-feira , segun-
do o Palácio do Planalto.

A primeira previsão era 
que o presidente retomasse 
o cargo na sexta-feira passa-
da. Depois, isso foi adiado 
para terça –na manhã desta 
segunda, inclusive, Mourão 
havia dito que ficaria no car-
go apenas até esta segunda.

A viagem do presidente 
para Nova York, onde ocor-
rerá assembleia-geral da Or-

O
Tribunal suspendeu a análise do material apreendido em endereços do advogado

OPINIÃO
   Apenas simplificar o 
sistema não resolve carga 
de impostos, diz Maia

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, disse Ontem (16) que a 
reforma tributária não vai ser 
capaz de reduzir a carga de 
impostos no Brasil. Para ele, 
apenas o corte nas despesas 
públicas vai promover uma 
diminuição efetiva nos valo-
res pagos pelos contribuin-
tes. “Infelizmente, apenas 
simplificar o sistema não vai 
resolver o nosso problema da 
carga tributária muito alta”.

Durante palestra promo-
vida pelo grupo Voto em 
São Paulo, o presidente da 
Câmara disse que “se a gen-
te simplificar, mas não tirar 
o lado das despesas vai con-
tinuar aumentando dívida 
ou criar novos impostos. 
Então, a gente precisa tratar 
a questão do gasto público 
como uma prioridade do 
Congresso Nacional”.

Gastos com benefícios
Como exemplo de au-

mento do gasto público, o 
presidente da Câmara ci-
tou a demanda dos mem-
bros da Advocacia-Geral 
da União por 60 dias de fé-
rias, em equiparação com 
o Judiciário e o Ministério 
Público. “O Supremo vai 
julgar uma ação dos advo-
gados da União querendo 
60 dias de férias também. 
Para quem não sabe, Poder 
Judiciário e Ministério Pú-
blico têm férias de 60 dias 
e recesso”, disse Maia.

continuou Bolsonaro no Twitter. 
Fazem parte do colegiado que 
vai julgar o pedido os desembar-
gadores Olindo Menezes, Névi-
ton Guedes, Saulo Bahia, Môni-
ca Sifuentes, Ney Bello, Cândido 
Ribeiro e Hilton Queiroz.

"Não desejamos descobrir o 
conteúdo da defesa, mas elu-
cidar o crime, como vítima e 
por questão de segurança na-
cional", completou Bolsonaro 
na rede social.

Visitas
No domingo, o presidente rece-

beu a visita do ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro, 
e de sua esposa, Rosângela Moro. 
"O homem é forte", escreveu Moro 
no Twitter. Já no sábado, o minis-
tro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, foi ao Hospital Vila Nova 
Star, mas a assessoria do Palácio 
do Planalto não confirmou se ele 
conseguiu falar com o presidente. 
No mesmo dia, Bolsonaro recebeu 
a visita de parentes.

ganização das Nações Uni-
das (ONU), foi adiada em um 
dia: em vez de ocorrer em 
22, será no dia 23.

S e g u n d o  o  p o r t a -voz  d a 

P re s i d ê n c i a ,  O t áv i o  Rê go 
B a r ro s ,  a  m u d a n ç a  n a  d at a 
d a  v i a ge m  n ã o  a l te ra  a 
p a r t i c i p a ç ã o  d e  B o l s o n a ro 
n o  e ve nto.

José Cruz/Agência Brasil

Ele seguiu para o Aeroporto de Congonhas para viajar para a Brasília

 Foto: Divulgação
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Prefeitura 
do Rio tor-
nou muito 
mais dura 
a multa 
para quem 
transporta 
passagei -
ros na ci-
dade sem 

autorização do município. O 
valor pela infração que era de 
R$ 1.360,29, mais a remoção 
do veículo, agora pode pas-
sar de R$ 5 mil. O aumento 
está no novo decreto do pre-
feito Marcelo Crivella publi-
cado no Diário Oficial desta 
segunda-feira. A norma alte-
ra o decreto anterior, de nú-
mero 40.518 de 12 de agosto 
de 2015, que trata das pena-
lidades para o transporte ir-
regular de passageiros.

De acordo com o texto, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDecreto

A
os infratores estão sujeitos à 
cobrança de três valores: R$ 
3.088,32 correspondentes a 
300 por cento da taxa de Fisca-
lização de Transporte de Passa-
geiros; R$ 1.716,02, por força do 
decreto que regulamenta a taxa 
de fiscalização de transportes 
de passageiros; e R$ 293,47, por 
conta de um dispositivo do Có-
digo de Trânsito Brasileiro. Os 
valores são cumulativos, totali-
zando R$ 5.097,81.

Ainda pelo decreto desta se-
gunda-feira, é mantida a remo-
ção do veículo, que só será recu-
perado pelo proprietário após o 
pagamento das multas, taxas e 
despesas com remoção e esta-
dia do automóvel no depósito 
público, o que eleva ainda mais 
a dívida do infrator. O texto diz 
também que a alteração do va-
lor está amparada pela Consti-
tuição, pelo Código de Trânsito 

Brasileiro e pelo Código Tribu-
tário do Município do Rio, além 
de considerar que é dever da 
municipalidade prover a segu-
rança dos usuários do sistema 
de transporte.

Em meados de agosto, a Co-
ordenadoria Especial de Trans-

porte Complementar (CETC), 
vinculada à Secretaria Muni-
cipal de Ordem Pública, havia 
informado que das 318 vans e 
kombis irregulares que fazem 
o transporte alternativo de 
passageiros apreendidas entre 
1º de julho e 10 de agosto, 128 

eram piratas. O número cor-
respondia a 40% do total ou 
duas a cada cinco. Os bairros 
de Campo Grande, Santa Cruz, 
Bangu e Ilha do Governador fo-
ram apontados como sendo os 
campeões no ranking de remo-
ções de veículos irregulares.

Multa para quem faz transporte 
irregular de passageiros no Rio 
sobe para mais de R$ 5 mil

 O valor pela infração que era de R$ 1.360,29, mais a remoção do veículo, agora pode passar de R$ 5 mil

Foto: Divulgação

 As câmeras do circuito in-
terno do Hospital Badim, na 
Tijuca, Zona Norte do Rio, con-
seguiram flagrar o momento em 
que o incêndio da última quin-
ta-feira começou. A Polícia Civil 
apreendeu o aparelho de arma-
zenamento de imagens (DVRs) 
durante a perícia realizada na 
sexta-feira. A tragédia deixou 
11 pessoas mortas. Os vídeos 
apontam que a evacuação do 
prédio começou a ser feita pelo 
menos sete minutos depois que 
a equipe percebeu o incêndio.

Nas gravações, é possível per-
ceber que a fumaça começou 
se espalhar às 17h47. Numa das 
imagens, uma funcionária esta-
va trabalhando no almoxarifado, 
mexendo no computador, quan-
do uma outra mulher chega as-
sustada e parece avisar sobre o 
incidente. Pouco tempo depois, 
outros funcionários, inclusive da 
equipe médica, chegam e logo 
depois a fumaça fica ainda mais 
escura e se alastra.

Em outra filmagem, gravada 
também a partir das 17h46, três 
funcionários aparecem conver-

 Câmeras flagraram o início do incêndio no Hospital Badim  Fim da exigência de simulador para CNH e suspensão 
de aulas para cinquentinha estão valendo

sando no que seria o subsolo 
do prédio do hospital. A ima-
gem fica congelada por alguns 
segundos e logo depois os três 
homens, além de outras pes-
soas, já são vistos em meio à 
fumaça, alguns deles extintor. 

É possível perceber que um 
dos homens está tentando co-

 Novas regras para tirar carteira 
de habilitação e mudança no pro-
cesso para tirar ACC foram deter-
minadas em junho passado pelo 
governo federal

 O número de aulas para tirar a CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação) vai 
ser reduzido. A mudança determina-
da pelo governo federal em junho pas-
sado também altera o processo para 
obter a ACC (Autorização para Condu-
zir Ciclomotor), documento exigido 
para guiar cinquentinhas, como são 
conhecidos os ciclomotores com mo-
tor de até 50 cm³.

Entenda as mudanças em 
detalhes:

CNH (categoria B, carros)
·  acaba a exigência de uso do simu-

lador nas autoescolas para quem qui-
ser tirar a CNH na categoria B. Fazer au-
las no aparelho passa a ser facultativo;

·   com isso, cai o número de ho-
ras/aulas obrigatórias. Ele passará 
de 25 para 20 horas. É a mesma 
carga-horária de antes de o simu-
lador ter sido adotado.

ACC (cinquentinha)
·  durante 1 ano, quem quiser 

guiar cinquentinhas poderá fazer as 
provas teórica e prática sem ter feito 

As imagens mostram que os funcionários começaram a evacuar o prédio cerca de sete minutos após perceberem a fumaça

brir a boca e o nariz com a gola da 
camisa. No entanto, às 17h50, al-
gumas pessoas ainda estão circu-
lando pelo local sem expressões 
de nervosismo.

A Polícia Civil já constatou que 
o incêndio começou no gerador 
da unidade de saúde, que fica no 
subsolo do prédio. 

aulas. Somente se for reprovado, 
terá de passar por aulas práticas;

· a partir de setembro de 2020, 
voltam a ser exigidas as aulas, 
mas o número vai cair de 20 para 
5 horas, sendo que uma delas de-
ver ser noturna.

·  no exame prático, o candidato 
poderá usar seu próprio ciclomotor 
— desde que o veículo tenha, no má-
ximo, 5 anos de uso.

Governo diz que custo vai cair
Na época em que as alterações 

para habilitação foram anunciadas, o 
governo disse que elas tinham como 
objetivo desburocratizar esses pro-
cessos e reduzir custos.

"O simulador não tem eficácia com-
provada, ninguém conseguiu com-
provar que é importante para o condu-
tor. Nos países ao redor do mundo não 
é obrigatório, mesmo em países com 
excelentes níveis de segurança no trân-
sito", disse o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, em junho.

O secretário-executivo do minis-
tério, Marcelo Sampaio, disse que es-
perava que autoescolas que saíram 
do mercado pudessem voltar com 
o fim do simulador, o que, segundo 
ele, também deve contribuir para 
baixar os custos para tirar habilitação.

 Foto: Gilvan de Souza/Agência O Dia



H o s p i -
tal Geral 
de Nova 
I g u a ç u 
(HGNI) e 
a Mater-
n i d a d e 
M a r i a n a 
B u l h õ e s 
r e c e b e -

ram, nesta segunda-feira, 
30 novas macas hidráulicas 
e 40 poltronas. Foram 20 
poltronas e 20 macas para o 
HGNI, e outras 20 poltronas 
e 10 macas para a materni-
dade. Os equipamentos são 
parte dos investimentos que 
a Prefeitura de Nova Iguaçu 
está realizando nas duas uni-
dades, que estão em obras de 
reforma geral.

Foi a segunda remessa de 
novos móveis hospitalares 
para o hospital e a mater-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu

O
nidade este mês. O HGNI já 
havia recebido 15 camas elé-
tricas e a Mariana Bulhões, 
10. “O HGNI é um hospital de 
trauma que recebe casos de 
urgência e emergência e a ma-
ternidade tem perfil de aten-
dimento a gestantes de média 
e alta complexidade. São duas 
unidades que realizam cerca 
de 45% dos atendimentos a 
pacientes de outros municí-
pios da Baixada Fluminense 
e estão passando por refor-
mas sem fechar ou restringir 
serviços. A chegada dos equi-
pamentos certamente vai dar 
mais conforto e qualidade aos 
pacientes”, explica o secretá-
rio municipal de Saúde, Ma-
noel Barreto.

No HGNI, quatro enfer-
marias e uma sala adaptada 
na emergência para receber 
pacientes foram reformadas 

e já estão sendo utilizadas. 
Outras três enfermarias es-
tão em fase final de obras 
e devem ser entregues nos 
próximos dias. Na Materni-
dade Mariana Bulhões, duas 

enfermarias, o corredor e a 
recepção da ala antiga estão 
recebendo melhorias na in-
fraestrutura. As obras foram 
viabilizadas graças ao au-
mento dos repasses do Go-

verno Estadual para o HGNI, 
o que permitiu a Prefeitura 
investir o valor antes utiliza-
do para custear as unidades 
em obras e compras de novos 
equipamentos.

Hospital da Posse e Mariana 
Bulhões recebem novas 
camas, macas e poltronas

No HGNI, quatro enfermarias e uma sala adaptada na emergência para receber pacientes foram reformadas

 Foto: Divulgação

 Trinta Agentes de Combate a 
Epidemias da Prefeitura de Mes-
quita executaram uma  ação de 
combate a focos de mosquito e 
roedores nos cemitérios Munici-
pal e no Jardim da Saudade.

O objetivo é combater os in-
setos transmissores da dengue, 
zika, chikungunya, e roedores, 
que é transmissor da leptospiro-
se, através da urina.

O trabalho começou pelo ce-
mitério Municipal de Mesquita, 
na rua Celso Peçanha, pela ma-
nhã e seguiu na parte da tarde 
para o Jardim da Saudade, na rua 
da Eternidade. Os agentes fazem 
varreduras indentificando depó-
sitos com água parada, aplicando 
larvicidas e tocas, buracos e ou-
tros locais, onde colocam raticida.

Depois do tratamento contra 
os focos de mosquitos transmis-
sores de doenças, para matar as 
larvas, um veículo circula pelo 
interior e entorno do local pulve-
rizando o ambiente com aerossol 
– é o chamado fumacê, destinado 
a matar o mosquito adulto.

De acordo com o diretor de Vi-
gilância Ambiental e Zoonoses de 
Mesquita, Sérgio Vigas, essa ação 

Combate de mosquitos e roedores nos 
cemitérios de Mesquita

 Palestra sobre saúde bucal reúne cerca de 100 idosos 
no Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade

é excutada quinzenalmente 
nos cemitérios da cidade. Esse 
trabalho é continuidade do 
serviço que é executado nas 
residências, ralos, terrenos bal-
dios e ferros-velhos, onde os 
agentes aplicam larvicidas para 
erradicar os insetos transmis-
sores de arboviroses – que são 
doenças causadas pelos mos-
quitos. Já na ação de combate 
aos roedores, eles fazem a iden-
tificação de tocas e buracos, 
onde aplicam raticidas para 
combater ratos – transmissores 
de mais de 40 tipos de doen-
ças, destacando-se mais a lep-
tospirose, causada pela urina.

 Hálito puro e sorriso saudá-
vel são resultado de uma boa 
higiene bucal. Para incentivar 
essa realidade, a Prefeitura de 
Queimados, por meio da Se-
cretaria Municipal da Terceira 
Idade, em parceria com a Or-
thopride, promoveu na ma-
nhã desta segunda-feira uma 
palestra sobre saúde bucal. A 
iniciativa reuniu cerca de 100 
idosos do Centro de Esporte e 
Lazer da Terceira Idade (CEL-
TI), no bairro Pacaembu. Du-
rante o evento, foram distribu-
ídos kits de higiene contendo 
escova e pasta de dente.

Na oportunidade, hábitos 
importantes para um enve-
lhecimento saudável da boca 
foram abordados, tais como re-
alizar corretamente escovação 
bucal, utilizar diariamente o fio 
dental e cuidados com a próte-
se dentária.

Presente no evento, a Secre-
tária da Pasta, Maricéia Peluzio, 
destacou a importância da pro-
moção de palestras informati-
vas. “É sempre um prazer estar 

 O objetivo é combater os insetos transmissores da dengue, zika, chikungunya, e roedores

“Esse é um serviço especial 
para a contenção de epidemias, 
visando as notificações de ca-
sos suspeitos de doença . Isso 
é importante para evitar que 
doenças cheguem à população, 
que também pode ajudar, não 
deixando água parada. A impor-
tância de focar em cemitérios é 
extrema. Afinal, os mosquitos 
se reproduzem nas águas para-
das dos canteiros, jarros e caixas 
d’água. Os roedores também se 
proliferam pela facilidade em 
encontrar alimentos e de abrir 
tocas no terreno”, comenta o di-
retor de vigilância ambiental e 
zoonose, Sérgio Vigas. 

realizando ações como essa 
no nosso município. Ver esse 
espaço cheio é a certeza que 
estamos no caminho certo. 
Por isso, estamos buscando 
sempre promover encontros 
como esses para que possa-
mos sanar as dúvidas a res-
peito da saúde de cada um”, 
disse a gestora.

A palestrante Ellen An-
drade explicou que a boca 
passa por diversas altera-
ções ao longo dos anos, mas 
que, com os cuidados certos 
é possível chegar à velhice 
sem usar dentadura: “É im-
portante que as pessoas sai-
bam cuidar perfeitamente 
dos seus dentes. Para isso, é 
necessário ir regularmente 
ao dentista, buscando sem-
pre escovar a boca três vezes 
ao dia e com os procedimen-
tos corretos de escovação. 
Com essas dicas é possível 
alcançar a terceira idade com 
uma boca completa e cheia 
de dentes”, declarou a técni-
ca em saúde bucal.

 Foto: Divulgação
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u a t r o 
p e s s o -
as mor-
r e r a m 
d u r a n t e 
uma ope-
ração da 
P o l í c i a 
Militar na 
c o m u n i -

dade do Jacarezinho, Zona 
Norte do Rio, na manhã des-
ta segunda-feira. Outras três 
ficaram feridas, entre elas 
um policial militar, atingido 
por estilhaços.

Os feridos foram levados 
para o Hospital Salgado Fi-
lho, no Méier, na Zona Norte 
do Rio. Os nomes dos mor-
tos não foram divulgados. 
Um outro ferido passou por 
cirurgia. Não há informa-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

Q
ções sobre o estado de saúde.

Os trens chegaram a ter 
a circulação interrompi-
da na Estação Jacarezinho, 
do ramal de Belford Roxo 
da Super via.  A interrupção 
ocorreu por motivo de se-
gurança dos passageiros e 
funcionários.

Às 6h45, uma das linhas 
do ramal voltou a operar após 
a Supervia verificar que ne-
nhum tiro atingiu a rede aé-
rea. A outra linha foi reberta 
às 7h15. A concessionária 
afirma que, desde o começo 
do ano, precisou alterar a cir-
culação de trens por 57 vezes 
por causa de tiroteios na linha 
férrea.

Em nota, a assessoria de 
imprensa da Polícia Militar 
informou que o policial está 

Operação no Jacarezinho 
deixa quatro mortos e 
três feridos

A incursão da PM na comunidade resultou em mortes e prisões. Pelas redes sociais, moradores relataram os momentos

Foto: Divulgação

 Um menino de oito anos 
foi baleado enquanto brinca-
va na quadra do Residencial 
Carlos Marighella, condomí-
nio do programa Minha Casa 
Minha Vida em Itaipuaçu, 
Maricá, na Região Metropo-
litana do Rio. O caso ocorreu 
na tarde deste domingo. A 
criança foi atingida no braço 
e encontra-se estável.

De acordo com a PM, poli-
ciais do 12º BPM (Niterói) fo-
ram acionados para verificar 
disparos de armas de fogo no 
local e, chegando lá, recebe-
ram informações de que uma 
criança tinha sido atingida. 
No hospital, a mãe do garo-
to informou aos PMs que ele 
brincava com outras crian-
ças na área externa quando 
uma vizinha gritou para que 
entrassem depressa. Em se-
guida, ela começou a ouvir a 
rajada de tiros e encontrou o 
filho ferido no braço.

O menino foi socorrido na 
UPA de Inoã e encaminha-

 Policiais da 17ª DP (São Cris-
tóvão), com apoio de equipes da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
prenderam, na Rodovia Lúcio Mei-
ra, altura de Três Rios, no interior 
do Rio, três integrantes de uma 
mesma família. Paulo Barbosa dos 
Santos, de 70 anos, o filho dele, Al-
berto Oliveira dos Santos, de 42, e 
seu neto Bruno Santos Pereira, de 
23, são acusados de dar golpes em 
idosos. O bando agia em três esta-
dos — Rio, São Paulo, Bahia e Minas 
Gerais — e ficou conhecido como 
"família do crime".

O bando estava sendo investiga-
do havia seis meses e foi capturado 
no início deste mês. Eles agiam 
há anos, mas no Rio começaram 
a aplicar os golpes no segundo se-
mestre de 2018. Bruno era o encar-
regado de oferecer falsos cursos de 
informática e, desse modo, identi-
ficar residências onde idosos fica-
vam sozinhos.

Paulo ia à residência, identifica-
va-se como funcionário da Light 
— geralmente acompanhado por 
Alberto, que ficava no carro para 
facilitar a fuga — e solicitava uma 
vistoria no relógio da casa. Ele, en-
tão, fingia encontrar uma peça de-
feituosa e cobrava R$ 300 para fa-
zer a substituição. Mas alegava que 

o serviço poderia sair de graça se a 
vítima fizesse o pagamento com o 
cartão do banco.

O idoso acabava entregando o 
cartão a Paulo, que pedia que ele di-
gitasse a senha num aparelho, que 
a salvava. O bando, em seguida, re-
alizava saques na conta da vítima.

O delegado Hilton Alonso, titu-
lar da 17ª DP, durante a investiga-
ção foram identificados cerca de 20 
casos. Contra os presos — intercep-
tados quando seguiam da Bahia 
para São Paulo — havia mandados 
de prisão em aberto.

“Embora os crimes fossem co-
metidos sem o uso de violência fí-
sica, a sua prática colocava em risco 
a integridade física e psicológica de 
suas vítimas. Ao retirar as econo-
mias dos idosos, eles ficavam tolhi-
dos do mínimo para a sua subsis-
tência. Além de levá-los, em alguns 
casos, a quadros de depressão pelo 
trauma sofrido”, disse o delegado.

Com os presos foram apreendi-
dos o Honda Fit cinza usado nos 
golpes, jalecos semelhantes aos 
usados por funcionários da empre-
sa de energia, crachás com identi-
ficação da empresa Lightbolt em 
nome dos autores Alberto e Paulo e 
os aparelhos eletrônicos utilizados 
para enganar as vítimas.

 Polícia prende “família do crime” Menino de 8 anos é baleado enquanto brincava 
em quadra de condomínio Foto: Divulgação

De acordo com a PM, policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados para verificar disparos de armas de fogo

do ao Hospital Municipal 
Conde Modesto Leal, onde 
foi constatada uma fratura 
no osso rádio. Segundo a 
Prefeitura de Maricá, ele foi 
atendido por pediatra, cirur-
gião e ortopedista no local e, 
seguindo o protocolo em ca-
sos como esse, encaminha-
do à Central de Regulação, 
que é estadual.

Ainda no domingo, um mé-
dico do município o acompa-

nhou na transferência para o 
setor de trauma do Hospital Es-
tadual Alberto Torres, em São 
Gonçalo, onde o menino con-
tinua internado. Segundo a Se-
cretaria Estadual de Saúde, seu 
estado é considerado estável.

O caso foi registrado na 82ª 
DP (Maricá) como lesão corpo-
ral provocada por projétil de 
arma de fogo. A Polícia Civil in-
formou, ainda, que as investiga-
ções estão em andamento.

preso a disposição do coman-
dante do Batalhão de Choque.

 
Tiroteios

 Em redes sociais, morado-
res relataram os tiroteios na 
comunidade. A operação do 
Comando de Operações Espe-

ciais teve apoio do Batalhão 
de Choque e do Batalhão de 
Ações com Cães.

Até 6h45, duas pessoas ha-
viam sido detidas. A PM pede 
ajuda da população para de-
nunciar esconderijos de ar-
mas e drogas.

 Um veículo blindado en-
controu dificuldade de circu-
lar por conta das barricadas 
nas ruas. Os agentes foram 
obrigados a desembarcar para 
remover os obstáculos. Um 
helicóptero blindado tam-
bém participava da ação.



unca se fa-
lou tanto 
sobre har-
monização 
facial. Não 
a c r e d i t a ? 
Está no 
Google. O 
ano de 2019 

registrou um aumento de 
nada menos 540% por cen-
to (quase 6 vezes mais) nas 
pesquisas sobre o assunto na 
ferramenta de busca. Tudo 
por ser um procedimento não 
invasivo que, ao contrário de 
outras intervenções estéti-
cas, apenas realça a beleza de 
cada um, atraindo cada vez 
mais famosos (como Xuxa, a 
cantora Joelma e o ex-atleta 
olímpico Diego Hypolito, por 
exemplo) e outros nem tanto.

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

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSharmonização facial

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

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

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

“Retiramos o máximo de 
informação que o paciente pu-
der nos fornecer. Só assim po-
demos garantir o melhor resul-
tado de forma sutil e eficiente. 
A cirurgia plástica estética e 
reparadora traz felicidade e 
bem-estar ao paciente. Repara 
danos genéticos e adquiridos e 
reconstrói. Toda forma de be-
leza é glamourosa”, acredita.

A chave para emagrecer com 
saúde, sabe-se quase de cor, é o 
casamento adequado entre re-
educação alimentar e atividade 
física. Trata-se de uma guerra, 
nem tão metafórica assim — e não 
é raro que se apele às promessas 
milagrosas das dietas da hora, 
essas que vão e vêm. As estatísti-
cas globais, o Brasil incluído, são 
conclusivas: seis em cada dez 
adultos que recorrem a algum 
tipo de regime para perder peso 
optam pela redução de carboidra-
tos — adotam uma dieta low-carb, 
na alcunha em inglês. A escolha é 
lógica: a privação de carboidratos 
(macarrão, pizza, batata, pão etc.) 
faz os ponteiros da balança des-
cer em um período mais rápido 
de tempo. Perdem-se, em média, 
até 10% do peso em apenas trinta 
dias. Uma pessoa com 70 quilos, 
por exemplo, chega ao fim do mês 
de boca fechada com espantosos 

 Dieta ‘low-carb’ acelera o 
envelhecimento, revela estudo

A busca pela perfeição

7 quilos a menos. É de fato muito 
tentador. Mas — sempre há um po-
rém — um novo e completo estudo 
ilumina um aspecto escondido das 
low-carb. A má surpresa: elas acele-
ram o envelhecimento. “A desco-
berta é um alerta definitivo sobre 
o perigo de dietas baseadas em 
um único nutriente”, diz Viviane 
Alves, professora de microbiologia 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais, coautora do trabalho, publi-
cado na reputada revista científica 
americana Current Biology.

Desenvolvido numa parceria 
entre o Instituto Sahmri, na Aus-
trália, e a Universidade de Bristol, 
na Inglaterra, o estudo revelou que 
as proteínas, seja de origem animal, 
seja de origem vegetal — que ten-
dem a substituir o carboidrato —, 
podem ser perigosas quando con-
sumidas em excesso. Há, como de-
corrência indesejada, um aumento 
do ritmo do metabolismo celular. 

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

 Uma má notícia para um dos regimes alimentares mais seguidos no mundo

Foto: Divulgação
Resultado: essa aceleração pro-
voca um erro no mecanismo de 
produção de compostos que pro-
tegem o organismo. A consequên-
cia é a morte celular abrupta. Dessa 
forma, o corpo passa a perder mais 
células do que é capaz de repor, o 
que leva ao envelhecimento pre-
coce e à redução da expectativa de 
vida. Os pesquisadores avaliaram 
células humanas em laboratório. O 
próximo passo será estudar o efei-
to no cotidiano das pessoas. Por 
excesso de proteínas, entende-se o 
seguinte: uma pessoa de 70 quilos 
não deveria consumir mais de três 
bifes de filé-mignon por dia, ao lon-
go de pelo menos um mês — por-
ção facilmente ingerida em apenas 
uma refeição nesse tipo de regime.

proliferação das dietas low-
-carb causou uma reviravolta nos 
hábitos alimentares no mundo 
todo. No Brasil, o consumo de 
feijão caiu pela metade nas últi-
mas quatro décadas. O consumo 
internacional de batata dimi-
nuiu 40%. A predileção por esse 

tipo de regime tem história — ele 
nasceu no século XIX, quando 
o francês Jean Anthelme Brillat- 
Savarin, autor do tratado de gas-
tronomia A Fisiologia do Gosto, 
obra pioneira sobre a relação do 
homem com a comida, defendeu 
a renúncia total a açúcares e fari-
náceos. O princípio foi retomado 
com força avassaladora nos anos 
1970 pelo cardiologista ameri-
cano Robert Atkins. Um de seus 
livros virou best- seller e vendeu 

mais de 15 milhões de cópias ao 
redor do mundo. Os adeptos de 
Atkins estão liberados para comer 
ovos, bacon e carnes e chegam a 
emagrecer 10% do peso corporal 
em apenas quinze dias. Depois da 
dieta Atkins, como ficou conheci-
do o regime, outras versões foram 
surgindo — a paleolítica, a Dukan, 
a cetogênica, todas orientando 
grandes cortes no consumo de 
carboidratos e uma engolindo a 
outra na preferência popular.



São João de Meriti

 Shopping 
G r a n d e 
Rio, em 
São João 
de Meriti, 
na Baixa-
da Flu-
minense, 
recebe, en-
tre os dias 
20 e 22 de 

setembro, o Festival de Vinhos do 
Shopping Grande Rio, organizado 
pela WineOut. Inédito na região, 
será uma oportunidade para os 
apaixonados por essa bebida 
de diferentes aromas e sabores 
degustarem variados rótulos. O 
evento tem entrada gratuita e 
acontecerá no corredor próximo 
ao restaurante Outback, na sexta 
e sábado, das 14h às 22h; e no do-
mingo, das 14h às 21h.

Para quem tiver interesse em 
experimentar os rótulos apre-
sentados, deverá pagar uma 
taxa de R$ 20 pela pulseira de 
degustação, que dará direito a 
uma taça do evento e com ela 
conhecer melhor os vinhos. 
Vale lembrar que o consumo e 
a venda só serão permitidos aos 
maiores de 18 anos.

Entre as marcas confirmadas 
no Festival de Vinhos do Sho-
pping Grande Rio estão a Amitié, 
Vinícola Casacorba, Dom Cândi-
do, Santa Alicia, Cesari, Castella-
ni, Condor Peak, Taymente, Casa 
Perini e Maison Castel.

O Festival contará com a venda 
de todos os tipos de vinho (bran-
cos, rosés, tintos, espumantes, se-
cos e suaves), de variadas marcas. 
Além disso, o público encontrará 
queijos artesanais, antepastos 

Shopping Grande Rio 
recebe o primeiro Festival 
de Vinhos da Baixada

996266164
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O  Evento inédito terá entrada gratuita e contará com a venda de diversas marcas de vinhos e variados tipos de queijos

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

e outros produtos gourmets. Os 
vinhos serão vendidos a partir de 
R$ 19,90. O público poderá apro-
veitar, também, deliciosos choco-
lates da loja Cacau Show.

O evento contará ainda com 
música ao vivo de Patrícia Damas-
ceno e convidados. Na sexta-feira 
e sábado (20 e 21/09), às 19h e no 
domingo (22/09), às 18h. No sá-
bado e no domingo (21 e 22/09), 
haverá um ‘Enopapo’, uma roda 
de conversa com especialistas, 
às 18h, mediante inscrição prévia 
no próprio espaço, já que as vagas 

são limitadas. Na ocasião, serão 
abordadas algumas curiosidades 
deste universo harmonizados 
com bons vinhos.

“Estamos muito felizes em 
trazer à Baixada Fluminense o 
primeiro evento desse segmento, 
que tem crescido exponencial-
mente, nos últimos anos. Con-
vidamos todos a prestigiarem o 
Festival de Vinhos da Baixada e 
aproveitarem junto de suas fa-
mílias e amigos”, diz a gerente de 
Marketing do Shopping Grande 
Rio, Cristiana Legey.

Serviço:
Shopping Grande Rio recebe 
o primeiro Festival de Vinhos 
da Baixada
Data: De 20 a 22/09/2019 (sexta-fei-
ra a domingo)            
Horário: Sexta e sábado, das 14h às 
22h. Domingo, das 14h às 21h
Local: Corredor próximo ao restau-
rante Outback
Entrada: Gratuita
O Shopping Grande Rio fica na Rua 
Maria Soares Sendas 111, São João 
de Meriti – Telefone: (21) 2430-5111 
| WhatsApp: (21) 9 9068-5587.

 Foto: Divulgação

 O grupo A Cor do Som, su-
cesso nos anos 70 e 80, gravou o 
álbum "A Cor do Som - 40 anos" 
para comemorar as suas qua-
tro décadas de muita música. O 
show de lançamento do disco 
para o público carioca será em 18 
de setembro, quarta-feira, às 19h, 
pelo projeto "Música das 7", no 
Teatro Riachuelo, Centro do Rio, 
onde funcionou o antigo Cine 
Palácio. Ingressos a R$ 60.

A banda segue unida, na ati-
va e mantém a formação original 
com Armandinho (guitarra e voz), 
Dadi (baixo e voz), Mú Carvalho 
(teclado e voz), Gustavo Schroeter 
(bateria) e Ary Dias (percussão). E, 
agora, conta com as participações 
dos músicos da nova geração Luiz 
Lopes e Pedro Dias, da banda Fi-
lhos da Judith.

"Quando A Cor do Som es-
tava perto de completar essas 

quatro décadas, me bateu uma 
forte vontade de comemorar 
essa linda história da melhor 
forma possível: Um disco com 
ilustres convidados nessa fes-
ta, cantando e tocando com a 
gente alguns de nossos hits. A 
produção musical foi feita por 
Ricardo Feghali com Gilber-
to Gil, Djavan, Moska, Samuel 
Rosa, Natiruts, Flávio Venturini 
e Roupa Nova como convida-
dos. Todos eles brindando com 
a gente e prestigiando a traje-
tória da banda. Somos Brasil, 
somos internacionais, porque 
temos uma sonoridade única. 
Temos uma cara. Viva A Cor do 
Som!!!", exulta Mú.

O roteiro do show traz releituras 
de seus grandes hits, como “Abri a 
porta” (Gilberto Gil e Domingui-
nhos), “Alto astral” (Mú Carvalho, 
Dadi e Evandro Mesquita), “Zan-

 A Cor do Som lança disco 
comemorativo no Teatro Riachuelo

Foto: Divulgação

A banda segue unida, na ativa e mantém a formação original

zibar” (Armandinho e Fausto Nilo) 
e “Swingue menina” (Mú Carvalho 
e Moraes Moreira), além das novas 
canções “Alvo certo” (André Carva-
lho e Dadi Carvalho) e "Somos da 
cor” (Armandinho e Maria Vasco).

Serviço:
A Cor do Som lança “A Cor do Som 
– 40 Anos” no 'Música das 7' ::
Data: 18 de setembro (quarta-feira)
Horário:  às 19h
Local: Teatro Riachuelo - Rua do 

Passeio, 38 / 40, Centro do Rio
Valores: Plateia a R$ 80 (inteira) e 
R$ 40 (meia entrada); balcão e bal-
cão nobre a R$ 50 (inteira) e R$ 25 
(meia entrada)
Classificação: 14 anos



 Camilo ameaça prender 
Chiclete, caso Vivi não aceite 
sua proposta. Otávio promete 
ajudar Vivi e Chiclete a fugir de 
Camilo. Jô diz a Téo que venderá 
a mansão para os compradores 
de Agno. Maria da Paz incenti-
va Rock a não desistir de Joana. 
Amadeu informa a Maria que já 
pode abrir sua nova confeitaria. 
Lyris é acusada de vender um 
quadro roubado e Agno ajuda a 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Diogo exige que Alber-
to demita Paloma. Alberto 
expulsa Diogo da UTI.  Pa-
dre Paulo diz a Waguinho 
que não desistirá dele.  Nana 
afirma a Diogo que Paloma 
precisa pagar pelo crime 
que cometeu, sem saber que 
a gravação com os bandi-
dos é falsa.  Cristoban avisa 
a Marcos que eles não têm 

 Bom Sucesso

combate ao 
bullying não 
era tão infor-
mativo na dé-
cada passada 
e muitos ado-
lescentes cres-
ceram com 
traumas ou 

receios de se assumirem como de 
fato eram. Foi o caso

da cantora Ananda que revelou 
ter passado por diversos constran-
gimentos e apelidos por conta do 
cabelo cacheado.

“Passei a alisar meu cabelo 
por causa de bullying na es-
cola. Meu apelido era leão por 
conta do volume (ele era quase 
na cintura e fazia um volumão 
lindo). Eu não entendia

que ser chamada de leoa era óti-
mo e ficava com vergonha do ape-
lido. Quando eu ia prender o cabelo 
e as xuxinhas arrebentavam, a sala 
inteira ria e para uma criança, uma 
adolescente, isso é motivo pra que-
rer mudar as coisas. E infelizmente, 
estávamos nessa onda,

Onde as crespas e cacheadas 
ainda não sabiam bem como cui-
dar dos seus cabelos. A maioria fa-
zia um relaxamento pra cuidar do 
volume e ficava meio ‘Monalisa’. 
Comigo foi assim. Até que conheci 
a chapinha. Alisei durante 10 anos”, 
desabafa a cantora.

Passada a fase estudantil, Anan-
da ingressou na carreira artística e 
continuou sentindo na pele alguns 
preconceitos por conta do visual.

“Quando pensei em voltar ao 
meu cabelo natural, ouvi que essa 
imagem pra mim não seria comer-
cial, que a aceitação seria mais fácil 
da menina gostosa, cabelo alisado

e grande. Como tinha contrato 
com essas pessoas, deixei de lado 
a ideia e continuei me olhando 
no espelho e não me reconhe-
cendo. Eu já estava saturada de 
não ser quem eu de fato, gosta-
ria”, relata Ananda. 

O processo de auto aceitação 
e superação dos comentários 
maldosos se deu graças a uma 
youtuber. Ananda passou a 
acompanhar o canal de Ana Lí-
dia Lopes, youtuber mineira

que dá dicas para mulheres de 
cabelo crespo ou cacheado arrasa-
rem no penteado.

 Ananda revela que sofreu bullying 
por ter cabelo cacheado 

dinheiro para pagar a pri-
meira parcela da hipoteca, 
e o f ilho de Alberto resolve 
ir  a Búzios para salvar o bar. 
Padre Paulo avisa a Francis-
ca que levou Waguinho para 
o centro de recuperação. 
Alberto f ica decepcionado 
com Nana quando constata 
que a f ilha apoiou a chanta-
gem de Diogo.

“Comecei a acompanhar o 
canal da Ana Lídia. Ela tava com 
o cabelo bem curtinho falando 
sobre como foi a transição dela, 
e ensinando outras meninas a 
cuidarem dos seus

cabelos e fazerem o cronogra-
ma capilar. Entrei em comuni-
dades de low poo e no poo, e ali, 
aprendi tudo que precisava para 
tomar a primeira iniciativa, cortar 
o cabelo. Obrigada, Ana Lídia!”, 
agradece a cantora.

A partir dali, Ananda passou 
a ter outra visão sobre seu cabelo 
e inovou ao usar tranças longas. 

Hoje, a cantora alterna entre o bla-
ck power e o trançado.

“Amo meu black, acho ele um 
acessório, um super poder. Não 
deixaria de usá-lo, porque sinto 
muita muita saudade. Mas come-
cei a acompanhar páginas de tran-
cistas e inspirações,

acabei me apaixonando pelo 
estilo das box braids. Depois que 
coloquei as tranças senti uma for-
ça diferente em mim, sabe? Foi 
como um super poder também. 
Então resolvi que alternaria com 
os dois. Me sinto uma princesa 
com elas.”, finaliza Ananda.

 Foto: Divulgação

ex-esposa. Otávio compra uma 
passagem em um voo interna-
cional para Vivi. Amadeu con-
fronta Jô sobre o quadro furtado 
por Rael. Linda comenta com 
Camilo sobre a viagem de Vivi. 
Britney se revolta contra novas 
ordens de Fabiana e Abel apoia 
a moça. Vivi pede que Chiclete 
confie nela. Amadeu desconfia 
da relação entre Jô e Rael. Cami-
lo surpreende Vivi.
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 Cantora conta como foi o processo de autoaceitação até parar de alisar o cabelo 

O



stá perto 
de sair do 
papel o pa-
g a m e n t o 
dos quin-
q u ê n i o s 
aos cerca 
de 14 mil 
professo-
res e servi-

dores da Secretaria Estadual de 
Educação que aguardam a pro-
gressão desde maio de 2018. 
Nos bastidores do governo do 
Rio, isso já é garantido. Porém, 
a medida não foi levada ao co-
nhecimento do Conselho de 
Supervisão do Regime de Re-
cuperação Fiscal.

Segundo informações, os 
técnicos do grupo não foram 
consultados sobre essa conces-
são de adicional por cinco anos 
de tempo de serviço. E ressalta-
ram que é vedada, pelo regime 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

E
em vigor, a alteração de estrutura 
de carreira que implique em au-
mento de despesa.

Já fontes do Poder Execu-
tivo fluminense afirmam que 
o impacto financeiro de R$ 30 
milhões (por ano) gerado com a 
medida será compensado com 
as verbas próprias previstas no 
orçamento da Educação. Assim, 
sem a necessidade de mais apor-
te do Tesouro estadual.

Outros impactos — como pelo 
enquadramento por formação 
dos educadores — também estão 
sendo absorvidos com recursos 
orçamentários da pasta. E uma 
das principais ajudas para esse 
fluxo de caixa na secretaria são as 
verbas do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb).

A gestão dos recursos do Fun-
deb também colaborou — e muito 

— para o pagamento de salários 
dos professores e servidores ati-
vos da Educação no pior perío-
do da crise financeira do Estado 
do Rio, vivido em 2016 e 2017. À 
época, muitas vezes a categoria 
recebia os vencimentos antes 
dos funcionários das mais pastas.

Outro fator que tem deixa-
do espaço financeiro para a 
Educação bancar algumas me-
didas é a contratação das Grati-
ficações por Lotação Prioritária 
(GLPs). O pagamento de horas 
extras para suprir carência de 
professores na rede é menos 

oneroso que contratar novos 
servidores, apesar de essa ser 
uma demanda da classe.

Aliás, na última quinta-
-feira, o governador Wilson 
Witzel autorizou a liberação 
de mais duas mil GLPs pela 
Educação.

Pagamento de quinquênios 
a professores estaduais 
está perto de sair

Outro fator que tem deixado espaço financeiro para a Educação bancar algumas medidas é a contratação das Gratificações por Lotação Prioritária (GLPs)

Foto: Divulgação

Os servidores do estado do 
Rio de Janeiro ficaram nesta 
sexta-feira sem acesso a cré-
dito consignado. A paralisa-
ção não altera os créditos já 
concedidos, apenas impede a 
concessão de novos.

Em nota, o governo do Es-
tado explicou que a suspen-
são do crédito ocorreu porque 
não havia uma empresa para 
operar o sistema de consig-
nados. Isso porque o processo 
licitatório para a contratação 
de uma nova empresa foi sus-
penso por força de decisão ju-
dicial, no dia 23 de agosto.

Para não paralisar o sis-
tema, o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro celebrou 
contratação, em caráter 
emergencial e temporário, 
com uma nova empresa, que 
pagará outorga ao Estado e 
transferirá a tecnologia. Ain-
da segundo o governo, o sis-
tema de consignações vol-
tou ao ar na segunda-feira.

A Segunda Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu 
que uma servidora pública com 
câncer de mama não pode pedir 
isenção de Imposto de Renda (IR) 
por estar na ativa. O relator, minis-
tro Og Fernandes, explicou que a 
legislação estabelece que somen-
te os inativos ou os pensionistas 
portadores de doenças graves po-
dem solicitar a isenção do tributo 
sobre seus vencimentos.

De acordo com os autos do 
processo, a servidora pública fe-
deral solicitou, além da isenção, 
a restituição das quantias pagas 
desde 2005, quando foi confirma-
da a doença. Na primeira instân-
cia, o pedido foi negado. Porém, 
o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região (TRF1) entendeu que a 
comprovação de que a mulher é 
portadora de neoplasia maligna 
afastaria a tributação de Imposto 
de Renda da Pessoa Física de seus 
rendimentos.

No recurso apresentado ao STJ, 
a Fazenda Nacional argumentou 
que, como a contribuinte é ser-
vidora ativa, não teria direito à 
isenção, que é concedida apenas a 
aposentados e pensionistas.

"A orientação desta Corte Supe-
rior é no sentido de que a isenção 
tributária prevista no artigo 6º da 
Lei 7.7131988 alcança somente os 
proventos daqueles portadores de 
moléstia grave que se encontrem 
em inatividade", frisou o ministro 
Og Fernandes.

STJ: isenção de IR sobre salário não pode ser aplicada 
a servidor da ativa, mesmo com doença grave

Crédito consignado ficou suspenso no Rio de 
Janeiro, mas voltou nesta segunda-feira

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Para não paralisar o sistema, o Governo celebrou contratação, em caráter emergencial e temporário

O STJ decidiu que uma servidora pública com câncer de mama não pode pedir isenção de Imposto de Renda por estar na ativa

Em nota, a Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban) 
afirmou que " Com o intuito 
de preservar o nível de ser-
viço até então oferecido aos 
clientes, algumas institui-
ções financeiras optaram por 
suspender a oferta dessa li-
nha de crédito até que exista 
um claro entendimento com 
relação à capacidade de pro-
cessamento e atendimento 
deste novo agente".

A Febraban disse ainda que 

" respeita a decisão do Estado 
em buscar aprimorar os ser-
viços e reitera que a preocu-
pação se resume à capacida-
de na prestação de serviços 
adequados a servidores esta-
duais e bancos, para que não 
exista efeito colateral nesta 
substituição de fornecedor. 
Uma vez que as credenciais 
técnicas da (nova) empresa 
sejam apresentadas, a oferta 
de crédito consignada será 
restabelecida".
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p r e f e i t o 
do Rio, 
M a r c e l o 
C r i v e l l a , 
anunciou 
nesta se-
gunda-fei-
ra que vai 
conceder a 
gestão do 

Museu do Amanhã, no Centro, à 
iniciativa privada. O edital a ser 
publicado nesta terça-feira (17) 
prevê aumento do ingresso e a 
redução das gratuidades.

A inteira deve subir dos atu-
ais R$ 20 para R$ 27.

Não foram anunciadas mu-
danças no conteúdo do museu.

O prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella, anunciou nesta se-
gunda-feira que vai conceder a 
gestão do Museu do Amanhã, 
no Centro, à iniciativa privada. 
O edital a ser publicado nesta 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudança

O
terça-feira (17) prevê aumento 
do ingresso e a redução das gra-
tuidades.

A inteira deve subir dos atuais 
R$ 20 para R$ 27.

Não foram anunciadas mu-
danças no conteúdo do museu.

“Meia entrada continua, não 
tem alteração nenhuma. O que 
está sendo alterada é a gratuida-
de. A gente tá trazendo para 30% 
que a gente acha que é o limite 
máximo que suporta o modelo 
econômico”, afirmou o subse-
cretário de patrimônio imobili-
ário, Marcos Vinícius Berlamino.

Pagam meia:
Crianças e jovens de 6 a 21 anos;
Estudantes de escolas particula-
res e de universidades particula-
res ou públicas;
Professores da rede privada de 
ensino;
Pessoas com deficiência;

Servidores públicos do Muni-
cípio do Rio;
Moradores ou naturais da cida-
de do Rio;

Portadores da carteira de Iden-
tidade Jovem;
Amigos da Escola de Artes Visu-
ais do Parque Lage;

Clientes do Santander.
A concessão à iniciativa privada pre-
vê 15 anos de administração, poden-
do ser prorrogados por mais 15 anos.

Crivella anuncia concessão 
do Museu do Amanhã, com
 ingresso mais caro

O Museu do Amanhã fica na Praça Mauá

Foto: Divulgação/Museu do Amanhã

O governador Wilson Witzel 
(PSC) sancionou a lei Marielle 
Franco, que institui oficial-
mente o dia 14 de março, data 
da execução da vereadora, 
como o Dia Estadual das De-
fensoras e dos Defensores de 
Direitos Humanos.

Marielle foi assassinada 
em março de 2018 e um ano e 
meio depois as investigações 
seguem sem uma conclusão 
definitiva sobre os mandan-
tes do crime.

A lei foi proposta pela de-
putada Renata Souza (PSOL) e 
aprovada na Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro (Alerj). 
A aprovação do executivo es-
tadual aconteceu na última 
sexta-feira (13).

Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Alerj, Re-
nata diz que o objetivo é "dar 
visibilidade à luta por direitos 
humanos e, consequentemen-
te, proteção às pessoas que se 
dedicam a essa causa funda-
mental para a sociedade".

A deputada comemorou a 
sanção. "Fico feliz em saber 

 Mais uma paciente que estava 
no Hospital Badim no momento 
do incêndio da última quinta-feira 
morreu nesta segunda-feira. Agora, 
chega a 12 o número de mortes pro-
vocadas pelo incêndio.

Segundo texto divulgado pelo 
Badim, a paciente tinha sido trans-
ferida para o Copa D'Or, em Copaca-
bana, Zona Sul do Rio.

"Informamos com profundo 
pesar que uma paciente transferida 
do Hospital Badim para o Hospital 
Copa D´Or veio à óbito na manhã 
dessa segunda-feira (16/9). Res-
saltamos que todos os esforços e 
dedicação das equipes médicas 
envolvidas foram empenhados 
para a recuperação da paciente, 
assim como tem sido feito diaria-

mente no atendimento prestado. 
Informamos ainda que uma cola-
boradora deu entrada na noite de 
ontem (15) no Hospital Copa D´Or 
com sintomas possivelmente de-
correntes do incêndio", informou o 
hospital, em nota.

O hospital informou ainda que 
uma funcionária deu entrada na 
noite de domingo (15) no Hospital 
Copa D´Or com sintomas possivel-
mente decorrentes do incêndio.

Cento e três pacientes estavam 
no hospital no momento do incên-
dio. Cinquenta e quatro permane-
cem internados, após a morte da 
paciente no Copa D'Or e a alta de 
duas pessoas no domingo. Dez co-
laboradores do hospital e familia-
res estão internados.

 Morre mais uma paciente que estava no 
Hospital Badim durante o incêndio

Wilson Witzel sanciona lei em homenagem a Marielle Franco 
e cria o Dia Estadual dos Defensores de Direitos Humanos

Foto: Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro/AFP

 Foto: REUTERS/Ian Cheibub

Marielle Franco, em foto de fevereiro de 2018

Segundo texto divulgado pelo Badim, a paciente tinha sido transferida para o Copa D'Or, em Copacabana

que o governador compreen-
deu a importância da data. De-
fensores de direitos humanos 
devem ser vistos como aliados 
de qualquer governo, aliados 
de toda a população, não como 
inimigos. No momento crítico 
em que vivemos, no que diz 
respeito à segurança pública 
no Rio, é fundamental cons-
truir uma política que valorize 
a vida. E essa valorização é o 
caminho apontado por defen-
sores de direitos humanos há 
décadas. É preciso ouvir e de-
bater com essas pessoas, que 

se dedicam cotidianamente à 
garantia da dignidade humana, 
tendo, por vezes, sua integrida-
de, tanto física como psicoló-
gica, colocada em risco", argu-
mentou Renata Souza.

Segundo prevê o texto da 
lei, a data contará com even-
tos, divulgações, seminários e 
palestras nas escolas, universi-
dades, praças, teatros e equipa-
mentos públicos do estado. A 
partir do próximo ano, o 14 de 
março será marcado por ativi-
dades educacionais, culturais, 
econômicas e sociais, voltadas 
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Conmebol 
anunciou 
nesta se-
gunda-fei-
ra o início 
das ven-
das dos 
ingressos 
da final da 
Copa Li-

bertadores para o público geral. 
De acordo com nota publica-
da no site oficial da entidade, 
os torcedores poderão com-
prar os bilhetes através do site 
oficial da competição.

Ainda de acordo com a 
entidade, para esta fase de 
vendas estão disponíveis 
1.100 ingressos, que são da 
categoria 2. O valor é US$ 

Conmebol abre vendas de 
ingressos da final da Copa 
Libertadores para o público geral

Foto: EFE

A
Sorteio oitavas taça Libertadores

Futebol

150 (R$ 613). A decisão da 
Libertadores está marcada 
para o dia 23 de novembro, 
no Estádio Nacional de San-
tiago, no Chile.

De acordo com a Conmebol, 
cada torcedor poderá comprar 
até quatro ingressos, porém 
precisa detalhar os nomes e 
documentos oficiais dos usuá-
rios de todos os bilhetes.

A decisão da Copa Liberta-
dores, que terá final em jogo 
único, terá um time brasileiro. 
Em uma das semifinais, Fla-
mengo e Grêmio disputam 
nos dias 2 e 23 de outubro uma 
vaga na decisão. Do outro lado, 
os rivais argentinos Boca Ju-
niors e River Plate duelam nos 
dias 1 e 22 de outubro.


