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Whiskeria Quatro por Quatro,
no Centro do Rio, por volta
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Incêndio em 
"casa de diversão"
mata três 
bombeiros 

 Eleitores 
querem anulação 
da votação a 
Conselheiro Tutelar 
em Nova Iguaçu
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Bolsonaro sanciona lei que 
retira prazo para inscrição 
no Cadastro Ambiental Rural

Assinado 

presidente Jair 
Bolsonaro san-
cionou nesta 
sexta-feira a lei 
que retira o pra-
zo para que os 
agropecuaristas 
façam o Cadas-
tro Ambiental 

Rural (CAR). O Ministério da 
Agricultura afirmou que o ca-
dastro continuará a ser obriga-
tório para que o produtor tenha 
acesso ao crédito agrícola.

O texto publicado no Diá-
rio Oficial não deixava claro de 
que o CAR seguiria exigido para 
a tomada de financiamentos 
para a atividade rural. Além da 
confirmação do ministério, a 
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) disse que tem o 
mesmo entendimento.

O Cadastro Ambiental Rural 
foi criado em 2012 e faz parte do 
Código Florestal, mas a ferra-
menta só entrou em funciona-
mento em 2014. Desde então, o 
prazo final para a adesão ao sis-
tema foi prorrogado por várias 

vezes. A última data-limite foi 
31 de dezembro de 2018.

Segundo dados do Serviço 
Florestal Brasileiro, órgão res-
ponsável por compilar os da-
dos do CAR, até 31 de julho de 
2019, já foram cadastrados 6,1 
milhões de imóveis rurais, to-
talizando uma área de 527,60 
hectares, número bem acima 
da área estimada pelo governo, 
de 397,83 milhões de hectares, 
que foi baseada no Censo Agro-
pecuário de 2006.

Para especialistas, o número 
extra pode indicar sobreposi-
ção de áreas ou, até mesmo, 
uma expansão que ocorreu 
após o Censo.

Prazo para ter direito a 
benefício

O texto publicado no Diá-
rio Oficial diz também que so-
mente os proprietários rurais 
que se registrarem no CAR 
até 31 de dezembro de 2020 
poderão aderir ao Programa 
de Regularização Ambiental 
(PRA), que vai definir o que 

O
Presidente sancionou a medida nesta seta-feira

o produtor precisa fazer para 
recuperar o meio ambiente 
dentro da propriedade rural. 
Esses agricultores terão dois 
anos para fazer a adesão.

Quem seguir esse prazo terá 
benefícios como isenção de 
multa para quem desmatou até 
22 de julho de 2008, desde que 
faça a recuperação ambiental, e 
prazo de até 20 anos para fazer 
o reflorestamento. Se o agricul-

tor não respeitar este calendá-
rio, ele terá que seguir um cro-
nograma mais rígido e poderá 
ser multado.

De acordo com o Ministério 
da Agricultura, algumas regiões 
do país ainda não conseguiram 
a adesão integral dos produtores 
rurais ao PRA por causa da "in-
segurança jurídica que pairava 
sobre o Código (Florestal)".

Segundo o governo, a situa-

ção foi solucionada com a publi-
cação do acórdão do Supremo 
Tribunal Federal quanto ao jul-
gamento das Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (Adins) 
do Código Florestal.

"Agora há um claro entendi-
mento por parte dos órgãos es-
taduais e dos produtores quanto 
às regras para devida adequação 
à legislação", disse em nota o mi-
nistério.

Crise no PSL preocupa 
equipe econômica do governo

 Apesar  das negativas 
of iciais ,  integrantes da 
equipe econômica já  de-
monstram preocupação 
com os desdobramentos da 
crise política envolvendo o 
presidente Jair  B olsonaro 
e o seu partido,  o  PSL.

Há reconhecimento de que 
isso pode afetar a governabili-
dade e dificultar a tramitação 

de matérias da agenda econô-
mica na Câmara e no Senado. 
Após a votação da reforma da 
Previdência, a equipe econô-
mica pretende enviar ao Con-
gresso outras reformas como 
a tribuária e a administrativa, 
consideradas importantes 
para o equilíbrio fiscal das 
contas públicas e o crescimen-
to da economia.

Entre parlamentares,  a 
avaliação é que a reforma 
da Previdência não será 
atingida na próxima sema-
na pelo fato de o acordo já 
estar bem costurado antes 
mesmo de explodir a guer-
ra interna no PSL. Mas, a 
partir  de agora,  outras pau-
tas podem sofrer com esta 
instabilidade política.

A grande preocupação a 
partir de agora é tentar blin-
dar a agenda econômica. O 
ministro da Economia, Paulo 

Guedes, chegou a se reunir 
nesta quinta-feira com os 
presidentes da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), e do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), para acertar o en-
vio das reformas. Há preocu-
pação cada vez maior de que 
a crise no PSL possa afetar a 
governabilidade.

A percepção na Câmara é 
a de que ao entrar nesta dis-
puta que ampliou o racha no 
PSL, até então o único partido 
fechado 100% com o governo, 

o presidente deu uma sinali-
zação muito ruim de que não 
quer formar uma base de sus-
tentação parlamentar, já que 
exclui seu próprio partido.

Tudo indica que o PSL sairá 
rachado e que vai se compor 
com o "Centrão", deixando 
o Palácio do Planalto ainda 
mais fragilizado junto a Câ-
mara e ao Senado.

Não é de hoje que vetos 
e decretos presidenciais es-
tão sendo derrubados pelo 
Congresso.

Foto: Divulgação



Sábado 19 a Segunda 21 de outubro de 2019 

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

 partir des-
te domin-
go, a alça 
de acesso 
da Estrada 
João Pau-
lo para a 
A v e n i d a 
Brasil, no 

sentido Deodoro, será inter-
ditada para as obras da Trans-
brasil, em Barros Filho, na 
Zona Norte do Rio.

De acordo com a Prefeitura 
do Rio, a obra tem o objetivo 
de aumentar uma faixa de ro-
lamento, por sentido, no tre-
cho em que hoje há um estrei-
tamento de pista.

No período de fechamento, 
necessário para viabilizar a 
obra, os veículos com origem 
ou destino na região de Barros 
Filho, Honório Gurgel e Ma-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBloqueios

A
dureira devem atentar para as 
rotas alternativas.

Além da distribuição de 
panfletos explicativos, sina-
lização específica será insta-
lada para orientar e alertar 
os motoristas. Apoiadores de 
tráfego contratados e equi-
pes da CET-Rio estarão no lo-
cal para atuar na fluidez e na 
orientação do trânsito, não 
só nos trechos da obra como 
também em todo o entorno.

Interdição
A partir das 8h do dia 20 de 

outubro 2019 haverá a interdi-
ção da alça de acesso da Estrada 
João Paulo para a Av. Brasil, no 
sentido Deodoro. 

Desvio
Os veículos com origem no 

bairro de Barros Filho (Estrada 

João Paulo) que desejam se-
guir para a Av. Brasil sentido 
Deodoro, devem acessar a Av. 
dos Italianos até Coelho Neto, 
acessar a Rua Guassupi, seguir 
pela Rua Cajurana até a alça de 

acesso para a Av. Brasil no sen-
tido Deodoro.

Recomendações 
É Importante que sejam 

respeitadas as orientações 

dos agentes de trânsito e tam-
bém de toda sinalização im-
plantada na área;

O uso do transporte público 
de alta capacidade é a melhor 
opção para os deslocamentos.

Obras da Transbrasil 
têm interdições na 
Zona Norte

 Alça de acesso da Estrada João Paulo para a via, no sentido Deodoro, será interditada a partir deste domingo

 Alça de acesso da Estrada João Paulo para a via, no sentido Deodoro, será interditada a partir deste domingo

Foto: Divulgação

Projeto sequer foi votado na Câmara de Deputados 

 Sete deputados da As-
sembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) utilizam placas de 
bronze em seus carros mes-
mo sem a votação do proje-
to de lei que concede o be-
nefício aos parlamentares. 
Conforme informações, um 
dos deputados que tem a 
placa diferenciada é Val Ce-
asa (Patriotas).

O projeto que autoriza 
o uso das placas de bronze 
pelos parlamentares entrou 
na pauta duas vezes, mas 
não chegou a ser discutido. 
Antes de ser analisado pela 
Alerj, o autor da resolução, 
Dionísio Lins (Progressistas) 
retirou o projeto da pauta na 
quinta-feira.

A Alerj não disponibiliza mais 
carros para os deputados. Po-
rém, eles podem alugar veículos 
com as verbas de gabinete. A 
ideia de parte dos parlamenta-
res é colocar as placas especiais 
nesses carros, que são alugados.

Sete deputados da Alerj usam placa especial 
em carro antes de projeto ser votado

O Código Brasileiro de 
Trânsito prevê que apenas os 
presidentes das Assembleias 
Legislativas tenham direito a 
carros com placas especiais. 
No entanto, uma resolução do 
Conselho Nacional de Trânsi-
to, de 1998, estende o benefí-
cio aos deputados se houver 
um pedido das instituições.

O deputado Val Ceasa não 
quis gravar entrevista sobre 
o assunto, mas afirmou que 

colocou a placa depois de 
receber uma informação de 
que ela já estava pronta e 
disponível na Mesa Diretora 
da Alerj.

A assembleia disse que a 
placa especial é concedida 
a líderes de partido e pre-
sidentes de comissões que 
fizerem o pedido com jus-
tificativa. Essa solicitação é 
analisada pelo setor de se-
gurança da Alerj.

Foto: Divulgação

A loja de Campo Grande amanheceu lotada

Na manhã desta sexta-feira, 
centenas de pessoas já se aglo-
meravam na porta da filial do 
Guanabara de Vila Isabel/Anda-
raí, na Zona Norte do Rio, muito 
antes de a unidade abrir, às 8h, 
em busca das promoções anun-
ciadas na 26ª edição do aniversá-
rio da rede. A dona de lanchonete 
Thattiane Oliveira, de 33 anos, 
moradora de Del Castilho, foi a 
segunda a chegar, antes das 6h.

— Desde os 15 anos, venho 
acompanhada do meu pai. Antiga-
mente, eu morava com ele e vinha 
para ajudar. Hoje, já estou casada e 
venho mesmo morando em outro 
bairro, porque acho que algumas 
coisas valem a pena. Estou de olho 

Consumidores lotam supermercados 
em busca de promoções

na batata, na calabresa e no leite 
condensado. Vejo as ofertas no 
dia anterior e anoto o que quero. 
Se chegar desavisado, você se ilu-
de. Cerca de um mês antes, você 
já tem que fazer uma pesquisa de 
preços para comprar quando sa-
írem as ofertas. Tem que ter foco! 
— ensina a consumidora.

Melhor do que academia
Carolaine Almeida, de 18 

anos, que está desempregada, 
aproveitou as compras para fa-
zer exercício.

— Guanabara é melhor do que 
academia! Tem que aguentar le-
vantar dez quilos de açúcar.

Foto: Pablo Jacob



 Por: Hyago Santos

s eleições para 
Conselheiro 
Tutelar em 
Nova Iguaçu, 
na Baixada 
Fluminense, 
levou mais 
de 20 mil 

eleitores as urnas. Entretan-
to, alguns desses eleitores 
afirmam que aconteceu 
uma série de irregulari-
dades, e, por conta disso, 
pedem a anulação dessas 
eleições na cidade.

Entre as irregularidades es-
tão o favorecimento a grupos 
políticos e religiosos, compra 
de votos e ligação de candida-
tos com a máquina pública.

Em Vila de Cava, local 
onde os três candidatos mais 
votados tiveram seus man-
datos impugnados, eleitores 
contam que, no Colégio Se-
vero Gomes, não havia um 
fiscal oficial do Conselho 
Tutelar para acompanhar 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS

Denúncia

A
as votações. Além disso, tam-
bém não havia um compro-
vante oficial de voto.

Ainda de acordo com relatos 
de eleitores, um suposto res-
ponsável por aquela sessão teria 
ligação com a prefeitura de Nova 
Iguaçu, pois sua esposa seria fun-
cionária do governo. Os eleitores 
exigiram a anulação das votações 
naquela sessão, porém relatam 
que não foram ouvidos.

Urnas manuais anuladas
A prefeitura de Nova Igua-

çu publicou em Diário Oficial 
que as eleições feitas por ur-
nas manuais em Vila de Cava 
e região foram anuladas. E por 
essa razão, os eleitores que de-
nunciam as irregularidades se 
questionam porque ainda sim 
alguns candidatos da localidade 
conseguiram se eleger.

De acordo informações ob-
tidas pelo JORNAL POVO, dois 
candidatos, um eleito e a outra 
impugnada em Vila de Cava 
são ligados a Máquina Públi-
ca. O primeiro é Simplício, ou 

Eleitores querem anulação da votação a 
Conselheiro Tutelar em Nova Iguaçu

Na foto, Simplício (de camisa listrada, no meio), com funionários da Clinica da Família
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 Foto: Divulgação

Apoio político é proibido
Qualquer tipo de apoio que 

possa representar vínculo po-
lítico ao candidato a Conse-
lheiro Tutelar é proibido. De 
acordo com comunicado da 
1° Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva da Infância e 
da Juventude do Ministério 
Público do Rio de Janeiro, de 
19 de setembro de 2019, “vin-
culação político-partidária, 
seja através da indicação, no 
material de propaganda, de le-
gendas de partidos políticos, 
símbolos, slogans ou nomes 
que denotem tal vinculação”, 
configuram irregularidades 
na disputa do cargo.

“Virou briga política. Se eu 
fosse eleito não iria querer to-
mar posse do cargo. Saiu com-
pletamente do que deveria ser. 
Infelizmente”, disse um dos 
candidatos a conselheiro tute-
lar da região, que não quis ter 
sua identidade revelada.

Ao todo, quatro postulan-
tes ao cargo de conselheiro tu-
telar em Nova Iguaçu tiveram 
suas candidaturas impugna-
das. Eles ainda podem recor-
rer a justiça para conseguir o 
cargo. São eles: Edgard de Al-
meida Trott (Austin); Suelen 
Cadel, Lucia Helena e Nasci-
mento Júnior (Vila de Cava).

O Jornal Povo tentou con-
tato com a Prefeitura de Nova 
Iguaçu para falar sobre o as-
sunto, mas até o fechamento 
desta reportagem não obteve 
nenhuma resposta.

‘Cicinho da Tinguá’, que seria 
candidato do diretor da Clínica 
da Família da região, Wander-
son Gomes. Pessoas ligadas à 
área da saúde em Nova Iguaçu 
teriam feito boca de urna para 
Simplício dias antes das eleições. 
Além disso, ele aparece em fotos 
com o prefeito Rogério Lisboa, e 
o deputado Federal, Dr. Luizinho, 
ex-secretário de saúde de Nova 
Iguaçu. Simplício foi eleito com 
mais de 500 votos.

Já Suelen Cadei, que foi im-
pugnada, teria sido apoiada pelo 
vereador Cacau. Em sua rede so-
cial, o parlamentar pedia votos à 
sua candidata incessantemente. 
Ela teve seu mandato anulado.



ma mulher 
foi vítima 
de estupro 
coletivo no 
Centro de 
São João de 
Meriti, na 
Baixada Flu-
m i n e n s e , 

na madrugada desta quinta-
-feira. A vítima voltava para 
casa pela Avenida Getúlio de 
Moura quando foi abordada 
por um dos homens e passa-
va mal após ter ingerido um 
pouco de bebida alcoólica 
junto com medicamentos 
controlados. Ela foi levada 
para uma casa onde foi estu-
prada por três homens, que 
foram presos em flagrante e 
confessaram o crime. Dois 
deles ainda fizeram imagens 
durante o ato sexual forçado. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovardia 

U
Segundo a delegada Ana 

Carla Moura, da Deam de 
São João de Meriti ,  as ima-
gens de câmeras de segu-
rança mostram claramente 
a vítima passando muito 
mal e o homem se aproxi-
mando e falando com ela. 
Em seguida ela foi levada 
para a casa do estuprador, 
que chamou dois conheci-
dos e iniciaram o estupro.

"Ela tinha bebido pouco, 
mas por ter misturado com 
remédio controlado passou 
muito mal.  As imagens mos-
tram ela muito mal,  apoian-
do nas paredes,  desorienta-
da, e o homem conversando 
com ela.  Aproveitaram da 
situação de v ulnerabilidade 
dela,  ela precisava de ajuda, 
não de ser estuprada",  disse 
a delegada. 

Mulher é vítima de 
estupro coletivo em 
São João de Meriti

O trio teria feito imagens do ato sexual 

 Foto: Divulgação
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Suspeito trabalhava no Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, quando foi preso

Bernardo Bello, ex-cunhado de Shanna Garcia e apontado por ela como envolvido no atentado, chega para prestar depoimento à DH da Capital

 Bernardo Bello, ex-cu-
nhado de Shanna Garcia 
e apontado por ela como 
envolvido no atentado que 
sofreu no Recreio, na sema-
na passada, prestou depoi-
mento na Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC) 

Ex-cunhado apontado por Shanna como 
envolvido em atentado presta depoimento

nesta sexta-feira. Ele che-
gou às 11h15 e permaneceu 
na especializada por cerca 
de 3h. Acompanhado do ad-
vogado, ele não parou para 
falar com a imprensa.

Ele foi intimado a depor 
pelo delegado Daniel Rosa, 

 Um dos suspeitos de ter agre-
dido dois torcedores do Vasco 
da Gama foi preso na tarde desta 
sexta-feira na Tijuca, Zona Norte 
do Rio. As vítimas foram feridas 
em Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, enquanto tenta-
vam ir para a partida entre Vasco 
e Botafogo nesta quarta-feira.

 Polícia prende um dos suspeitos de ter agredido 
torcedores do Vasco na Baixada Fluminense

titular da DH Capital. Ber-
nardo, inicialmente, é tra-
tado como testemunha 
do caso. O ex-cunhado de 
Shanna chegou em seu car-
ro particular, mas era es-
coltado por uma viatura da 
Polícia Civil. 

A Polícia Militar chegou 
até o suspeito, que estava 
trabalhando no Hospital São 
Vicente de Paulo, depois de 
uma denúncia.

O homem foi levado para a 
18ª DP (Praça da Bandeira).

A ocorrência está com a 59ª 
DP (Duque de Caxias).

 Foto:  Reprodução vídeo / Agência O DIA

Foto: Divulgação



Especialista Débora Araújo

Ellen Moraes Senra* 

m todo país, 
o desempre-
go atinge 12,6 
milhões de 
pessoas. As 
filas com pes-
soas atrás de 
um novo em-

prego têm crescido cada dia 
mais. Quem está desemprega-
do enfrenta não apenas a difi-
culdade de conseguir se reco-
locar em um mercado cada vez 
mais exigente, mas também 
a dificuldade salarial diante 
de um cenário tão crítico, vis-
to que a falta de dinheiro traz 
sérios problemas emocionais 
para a vida das pessoas.

Um dos problemas emo-
cionais mais comuns que 
atingem a população que se 
encontra em situação de de-
semprego é a depressão. Isso 
contribui para dificultar ain-
da mais as chances da pessoa 
conseguir uma recolocação, 
visto que esse transtorno 
pode ocasionar queda da 
energia, insônia ou hiperso-
nia, o que não ajuda nem um 
pouco o candidato a chegar 
nas entrevistas no horário ou 
mesmo fazer os trâmites ne-
cessários no tempo exigido.

Apesar de serem os homens 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

E
vistos ainda como principais pro-
vedores da família na sociedade 
atual, a depressão atinge as mu-
lheres em maior número, embora 
o desânimo, a cada oportunidade 
perdida, seja mais evidente nos 
homens. Ainda há o fator agra-
vante que são os sintomas de-
pressivos que se intensificam 
quando o mesmo percebe que 
não há possibilidades compatí-
veis com seu perfil no mercado 
de trabalho.

Considerando essa imagem 
do homem como provedor, não 
é de se espantar que a autoesti-
ma fique extremamente preju-
dicada, influenciando inclusive 
sua vida familiar e conjugal, pois, 
costuma-se atribuir sua virilida-
de com a capacidade de prover 
a família. Não que a mulher seja 
capaz de manter a autoestima 
intacta em caso de desemprego, 
especialmente se a renda dela 
for a principal da casa, porém a 
habilidade de se lançar no mer-
cado de forma independente, 
mesmo que por salários não 
compatíveis com sua qualifica-
ção, pode ser um fator que conte 
a favor nesse processo. Afinal, o 
empreendedorismo, apesar de 
não oferecer benefícios tradicio-
nais que o regime CLT oferece, 
tem sido a saída mais utilizada 
pelos brasileiros para que con-
sigam pagar suas contas e para 

A depressão e o desemprego

 Ellen Moraes Senra é Psicóloga e Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental

Foto: Divulgação

diminuir a pressão de arrumar 
uma vaga no mercado de traba-
lho, com isso fazendo crescer a 
indústria de cursos profissiona-
lizantes de curta duração.

Apesar dessas soluções, mui-
tas vezes o desemprego vem 
quando a pessoa já tem um 
padrão de vida estabelecido. 
Nesses casos, solicitar auxílio 

financeiro de familiares e ami-
gos pode ser necessário, ain-
da que possa gerar um grande 
desconforto, mas é aqui que a 
pessoa que se dispõe a auxiliar 
pode demonstrar seu apoio, 
não apenas financeiramente, 
mas de também de forma emo-
cional, impulsionando a pessoa 
a não desistir de suas chances 

e incentivando que o mesmo 
abrace as oportunidades que 
surgirem, desta forma fica mais 
fácil enxergar o lado positivo 
das coisas e enxergar as oportu-
nidades que outrora poderiam 
passar despercebidas.

(*) Ellen Moraes Senra é Psi-
cóloga e Especialista em Tera-
pia Cognitivo Comportamental.

Psicóloga realiza palestra para 
falar sobre os limites da 
criança na atualidade

Em comemoração ao mês 
das crianças, a psicóloga Dé-
bora Araújo, especialista em 
EMDR, uma abordagem de 
reprocessamento cerebral, 
vai realizar a palestra, "Limi-
tes e Crianças na Atualida-
de", no próximo sábado (19), 
a partir das 9h, no Méier.

O objetivo é favorecer a 
relação das crianças com os 
pais, ou com as pessoas que 
tenham um convívio mais 
íntimo com ela, para ampliar 
o vínculo que existe entre 
eles. Na palestra os pais vão 
tirar um tempo para brin-

car com seu filho. O brincar 
também favorece o desen-
volvimento cerebral da

 criança. " É importan-
te destacar o limite na vida 
da criança na atualidade e 
como os pais podem fazer 
isso sem quebrar o vínculo 
de confiança entre eles" dis-
se a psicóloga.

Para finalizar, a psicope-
dagoga Juliana Wanderley 
vai realizar uma oficina de 
slime com os pais e as crian-
ças participantes do evento, 
promovendo o brincar. "A 
oficina será trabalhada co-

Foto:Divulgação

ordenação motora ampla e 
fina e a internação com os 
pais e com os demais parti-
cipantes", destacou.

As inscrições serão reali-
zadas através do whatsapp 
97033-8812 e 99600-0885, 
e a entrada é a doação de 
uma lata de leite em pó. O 
local do evento fica na Rua 
Dias da Cruz, 28 - sala 403 - 
Méier/RJ.

Serviço: 
Palestra Limites e
 Crianças na Atualidade
Dia: 19/10/2019
Horário: das 9h às 11h
Local: na Rua Dias da Cruz, 
28 - sala 403 - Méier/RJ.
Inscrições:   Via whatsapp 
97033-8812 e 99600-0885
Valor: 1 lata de leite em pó.
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Mostra educativa

mpulsionados 
pela campanha 
‘Outubro Rosa’, 
shopping cen-
ters da Aliansce 
Sonae por todo 
o país estão 
p r o m o v e n d o 

uma série de ações para aler-
tar as mulheres e a sociedade 
sobre a importância da pre-
venção e do diagnóstico pre-
coce do câncer de mama. Um 
dos empreendimentos é o 
Shopping Grande Rio, em São 
João de Meriti, que promove-
rá ao longo do mês atividades 
especiais gratuitas ao público.

Durante o mês de outubro, o 
empreendimento contará com 
pontos de iluminação na cor 
rosa – a fachada e a claraboia 
da Praça de Alimentação. Para 
tornar o ambiente ainda mais 
ligado à causa social, o paisa-

gismo dará o tom com orquí-
deas rosas em todas as florei-
ras. Além disso, as atendentes 
do Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC) e Recepção esta-
rão vestidas com camisa rosa.

E, neste sábado (19/10), 
uma roda de conversa sobre 
prevenção e diagnóstico pre-
coce do câncer de mama leva-
rá muita informação em um 
bate-papo descontraído. Uma 
oportunidade para o público 
tirar todas as dúvidas sobre a 
doença e outros assuntos. A 
iniciativa conta com a parceria 
da Secretaria de Saúde de São 
João de Meriti e acontecerá a 
partir das 8h, no Estaciona-
mento do Shopping.

Ainda no mesmo dia, das 
8h às 10h, o Estacionamen-
to do Shopping Grande Rio 
recebe o Bailão Smart Fit, 
promovido pela academia 

Shopping Grande Rio 
adere ao ‘Outubro Rosa’ 
com ações especiais

Sábado 19 a Segunda 21 de outubro de 2019 
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 Campanha inclui iluminação do empreendimento na cor rosa e aulão de dança

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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recém-inaugurada no empre-
endimento. Todos os clientes 
estão convidados a se divertir 
e queimar muita energia em 
aulas de zumba e fit dance. 
O evento começará com um 

aquecimento liderado pelos 
professores da unidade para, 
em seguida, ser iniciada a ati-
vidade. Para participar, basta-
rá se inscrever no próprio dia 
e local, e preencher um ques-

tionário de prontidão para 
atividade física. Vale lembrar 
que os alunos deverão vestir 
no dia roupas confortáveis e 
leves, de preferência com al-
gum acessório na cor rosa.

Samba de Raiz promove evento com muitos convidados, no Renascença Clube

 Festa na Praça Saens Peña, no sábado, terá vários serviços gratuitos, atração musical e muito mais 

Sérgio Mallandro desembarca em ICARAI - RJ

 Para encerrar a marcante 
campanha que celebra os 40 
anos de aniversário da Dro-
garia Venancio, a rede está 
preparando uma grande fes-
ta, sábado, na Praça Saens 
Peña, na Tijuca. Entre 9h e 
13h, serão oferecidos gra-
tuitamente vários serviços 
e haverá o último sorteio de 
75 vales-compra, comple-
tando os mais de R$ 100 mil 
reais em prêmios sorteados 
nesse período festivo. 

Aferição de pressão, me-
dição de glicose, verifi-
cação do peso, análise da 
pele e do cabelo, aula de 
ginástica, degustação de 
diversos produtos, esmal-
tação, maquiagem, show 

 Drogaria Venancio fecha em grande estilo 
campanha de aniversário de 40 anos

do Bloco Turbilhão Cario-
ca, entre outras atividades, 
estão previstas para a festa 
de sábado. Haverá também 
um espaço voltado para as 

 Vai ter muita risada sim! Sérgio 
Mallandro desembarca em ICA-
RAI - RJ, apresentando seu show 
"Sergio Mallandro – O errado que 
deu certo" que já foi assistido por 
mais de 1 milhão de pessoas!!! 
Todo esse sucesso desembarca 
em Icarai no Teatro Abel a partir 
deste sábado (19/10) e se repete 
nos dias 20/10; 26/10 e 27/10, sem-
pre às 20h

 Sérgio Mallandro encerra temporada 
de shows no Teatro Abel em Icarai 

crianças: com apresenta-
ção do grupo “Fabulosos”, 
em parceria com a Granado, 
totem de fotos, pula-pula e 
distribuição de balões. 

O show é apresentado como 
narrativa de histórias que en-
volve sua família e importan-
tes nomes do entretenimento 
em divertidíssimas histórias de 
bastidores. Sérgio promete que 
seu show não é só "glu glu, yeah 
yeah" e que têm histórias hilárias, 
além de uma boa participação do 
público. No final, ele ainda abre a 
porta dos desesperados.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Méier vai ser 
invadido por 
zumbis, mons-
tros, vampi-
rinhas, bruxi-
nhas e outros 
p e r s o n a g e n s 

sinistros no Flashback 70, 80 
e 90 de Halloween, sábado, a 
partir das 21h, no Sport Club 
Mackenzie. Com decoração 
temática, lembrando um ce-
mitério, show de luzes, po-
tente som e o comando dos 
DJ´s Sérgio França e Ronal-
do Nunes, a festa ainda terá 
uma grande atração ao vivo. A 
banda Plano R  vai apresentar 
show com grandes sucessos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDiversão 

O
dos anos 80,90 e 2000 como 
A-Ha, Legião Urbana, RPM, The 
Smiths, Lulu Santos, Gun´s and 
Roses, Tim Maia e mais. Os ir-
mãos André e Luis Rabelo diver-
tem o público com sua banda, 
cantando, tocando e brincando, 
mas claro, desta vez em um cli-
ma de ‘arrepiar’.

"Imagine o salão esfumaçado 
com uma decoração especial-
mente horrível, um clima sinis-
tro, com muitos sons disco e 
sucessos dos Bee Gees, Legião, 
Paralamas, Michael Jackson, 
Madonna, Lady Gaga, Rihan-
na, Justin Bieber e mais. Vai ser 
diversão de matar", brinca o DJ 
Sergio França.

 ‘Monstros’ invadem o Mackenzie 
em Flashback de Halloween 
com Banda PLANO R

Mackenzie no clima do Halloween com a banda Plano R

Foto: Divulgação

O evento terá muito samba de raízOs dois  se apresentarão em prol de ajuda ao asilo 

 Os irmãos Igor e Jayson 
prometem uma tarde anima-
da com sucessos dos anos 80, 
90 e 2000 no Asilo de idosas 
da Legião do Bem, no Méier, 
sábado, com entrada franca, 
para ajudar o lar. A partir das 
12h30 os Irmãos Garrido vão 
agitar o público com sucessos 
de Lulu Santos, Beatles, Rou-
pa Nova, Tim Maia, Queen e 
mais. Com muita experiên-
cia e tendo dividido o palco 
com estrelas como Alcione, 
Paulo Ricardo entre outros, 
Igor Garrido, cantor da Ban-
da Anjos da Noite se diz feliz 
por ajudar a casa e costuma 
participar de projetos benefi-
centes

"Eu e meu irmão já canta-
mos em orfanatos e outras 
casas de caridade, além de ser 
muito positivo sempre há um 
público carinhoso e animado. 
Vamos fazer de tudo para pro-
mover um dia muito alegre 
para ajudar as avózinhas", 
destaca Igor Garrido.

Para ajudar a manter o apoio 
as avózinhas com alimentação, 
lazer, atendimento médico, 
terapia ocupacional e mais, 
bastará almoçar por R$ 4,10 
(100gr), no asilo que fica no 
Méier, a entrada será franca.

Grátis: Irmãos Garrido animam almoço 
beneficente em asilo no Méier com Pop e MPB

 O Domingo, vai ser de carida-
de e diversão com show do grupo 
Samba do Leite, no Lar de Maria 
Dolores, no Rocha, com entrada 
franca. Animando o almoço fra-
terno da casa o grupo vai tocar 
sucessos tradicionais do samba de 
raiz como Noel Rosa, Cartola, Jorge 
Aragão e mais, na Rua Nazário, 42, 
no Rocha, a partir do meio dia.

Segundo os integrantes do 
Samba do Leite, o objetivo princi-
pal do projeto é promover a ação 
social através das apresentações, 
com músicas que passam mensa-
gens de alegria e de positividade

"Visamos arrecadar leite em pó 

Grátis: Lar de Maria Dolores recebe grupo 
Samba do Leite em Almoço Fraterno

e outras doações para instituições 
que realizam trabalhos de assis-
tência às comunidades carentes, 
ajudando na promoção do ser hu-
mano com mínimo de dignidade 
de que se tem direito".

Promovendo vários projetos 
sociais, entre eles doação de kits 
para gestantes, cestas básicas 
para famílias, material escolar e 
a manutenção de uma creche, 
ao almoçar os convidados vão 
ajudar a manter os trabalhos. 
Além disso o Lar de Maria Dolo-
res aceita doações em alimentos, 
material de higiene, de limpeza 
ou o que a casa necessitar.

Foto:Foto: Marcos Ramos

Foto: Divulgação



ntre os dias 
1º a 29 de no-
vembro os 
s e r v i d o r e s 
a p o s e n t a d o s 
e pensionistas 
do Tribunal de 
Contas do Es-

tado (TCE-RJ) deverão fazer o 
recadastramento — a prova de 
vida — pessoalmente na sede 
do órgão, que fica na Praça da 
República, no Centro do Rio.

O procedimento será feito 
das 10h às 17h, na Coordena-
doria de Recursos Humanos 
(4º andar). Quem não fizer o 
recadastramento, terá o paga-
mento do salário ou benefício 
suspenso até a regularização 
da situação. Em caso de dúvi-
das, o telefone para contato é o 
(21) 3231-4129.

O órgão também informa 
que a partir de 2020 o aviso 
sobre o período do recadastra-
mento deixará de ser enviado 
pelos Correios e será informa-
do somente pelo site https://
www.tce.rj.gov.br

 
Documentos 
necessários:

- Algum documento oficial 
com foto (carteira de habili-
tação, documento de identi-
dade, passaporte ou carteira 
expedida por conselhos de fis-
calização profissional)

- CPF (incluindo os dos pos-
síveis dependentes)

(Acesse os links para baixar 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRenovação 

E
os documentos necessários para 
cada caso aqui)

Por correspondência
- Realizado através do formu-

lário (anexo I) devidamente assi-
nado, datado e com firma reco-
nhecida por autenticidade.

- Em caso de impossibilidade 
do reconhecimento de firma por 
autenticidade, os formulários de 
atualização cadastral deverão 
ser preenchidos, assinados e en-
viados juntamente com Escritu-
ra Pública declaratória de vida, 
emitida por cartório público ou 
declaração de representação 
diplomática, órgão ou entidade 
pública de qualquer esfera de 
governo. O termo de responsabi-
lidade (anexo III) deverá ser as-
sinado pelo representante com 
reconhecimento de firma.

- O formulário de atualização 
cadastral (anexo I) a ser envia-
do por inativo ou pensionista 
de Conselheiro residente no 
exterior deverá ser assinado na 
presença de um notário públi-
co local, que efetuará o reco-
nhecimento da assinatura do 
declarante por autenticidade, e 
legalizado pelas representações 
consulares brasileiras, com a tra-
dução juramentada.

Endereço para correspondên-
cia: Tribunal de Contas do Esta-
do do Rio de Janeiro - Praça da 
República, 70, Coordenadoria de 
Recursos Humanos - 4º andar - 
CEP 20211-351 - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ.

Recadastramento de servidores 
inativos do TCE-RJ será 
durante o mês de novembro

Os servidores inativos terão até novembro para se recadastrar

Foto: Divulgação
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Por procuração
- Procuração lavrada nos 

últimos 45 dias, sem subes-
tabelecimento, com poderes 
expressos para representação 
junto ao TCE-RJ, devidamente 
assinado e, no caso de instru-
mento particular, com firma 
reconhecida por autenticidade. 
O procurador habilitado deverá 
comparecer ao TCE-RJ munido 
da seguinte documentação:

- Termo de responsabilidade 
(anexo III), assinado e com fir-
ma reconhecida

- Procuração original
- Cópia de seu documento 

oficial de identificação, CPF e 
comprovante de residência

- Formulário de atualização 
cadastral (anexo I)

- Formulário de atualiza-
ção de dependentes e dados 
complementares (anexo II), 
se for o caso.

Casos de absoluta impossi-
bilidade de locomoção

- O inativo ou pensionista 
em condição de absoluta im-
possibilidade de locomoção, 
e que não possua procurador 
habilitado, deverá enviar, por 

representante, à CRH a seguin-
te documentação:

- Atestado ou laudo médi-
co original (emitido dentro do 
período de 30 dias anterior à 
apresentação ao TCE-RJ), do 
qual devem constar, obrigato-
riamente: nome completo do 
inativo ou pensionista; Clas-
sificação Internacional de Do-
enças (CID-10); Indicação de 
impossibilidade absoluta de lo-
comoção permanente ou tem-
porária; Carimbo, assinatura e 
CRM do médico

- Formulário de atualização 
cadastral (anexo I), formulário 
de atualização dos dependen-
tes e dados complementares 
(anexo II), se for o caso, e termo 
de responsabilidade (anexo III), 
assinado pelo representante 
com reconhecimento de firma

- Cópia de documento oficial 
de Identificação, do CPF e de 
comprovante de residência do 
representante

- No caso de impossibilidade 
absoluta de locomoção temporá-
ria, deverá constar do atestado ou 
laudo a data de previsão de encer-
ramento da impossibilidade

ATENÇÃO: O atestado ou 
laudo médico deverá ter sido 
emitido dentro do período de 
30 dias anterior à sua apresen-
tação ao TCE-RJ.

Pessoa interditada
- Cópia da decisão judicial 

que declarou a interdição, au-
tenticada pelo cartório do juízo 
que a proferiu

- Cópia do documento de de-
signação do curador, autentica-
da pelo cartório do juízo desig-
nante, no caso do curador não 
estar apontado pela decisão de 
interdição

- Atestado médico quanto 
à saúde física do recadas-
trando emitido dentro do 
período de 30 dias anterior 
à sua apresentação ao TCE-
-RJ, com carimbo, assinatu-
ra e CRM do médico

- Termo de responsabilidade 
(anexo III), assinado pelo cura-
dor, com reconhecimento de 
firma

- Cópia de documento oficial 
de Identificação, do CPF e do 
Comprovante de Residência do 
curador

A ação acontecerá na quadra da G.R.E.S  Estácio de Sá

Ação social leva dicas de emprego 
e oficinas à quadra da Estácio de Sá 
neste sábado

 A Caixa de Assistência dos 
Advogados do Estado do Rio 
promove neste sábado uma 
ação social na quadra da Es-
cola de Samba Estácio de Sá 
que levará serviços básicos 
à comunidade, como auxílio 
para emissão da carteira de 
trabalho, além de dicas para 
elaboração de currículos e 

para entrevistas de emprego.
O evento ocorre a partir das 

13h e contará ainda com ofici-
nas de bordado, artesanato e 
pandeiro, ministradas por in-
tegrantes da escola, além de 
serviços de assistência médica 
básica e odontológica, avalia-
ção nutricional, aferição de 
pressão, medição de glicose e 

Foto:Divulgação

colesterol, orientação sobre o 
câncer de mama, exames de 
vista e vacinação contra a gripe.

Também haverá apresen-
tação do espetáculo infantil 
“Os Saltimbancos: Hortinha”, 
inspirado na obra de Chico 
Buarque. A quadra da Estácio 
fica na Avenida Salvador de 
Sá 206-208, na Cidade Nova.

“Entendemos que a advoca-
cia e a Justiça do Trabalho fazem 
parte da sociedade e precisamos 
estar juntos”, disse Ricardo Me-
nezes, presidente da Caarj.



m incêndio 
que atingiu 
a Whiskeria 
Quatro por 
Quatro, na 
Rua Buenos 
Aires, no cen-
tro do Rio, 

matou três bombeiros que 
estavam trabalhando para 
conter as chamas no local, na 
manhã desta terça feira.

O incidente aconteceu 
por volta de 11h da manhã. 
De acordo o corpo de bom-
beiros, a corporação foi 
acionada pouco mais de 20 
minutos depois. Durante o 
combate ao fogo, os bombei-
ros teriam ficado sem oxigê-
nio, já que o incêndio teria se 
espalhado rapidamente.

 O comandante do Corpo de 
Bombeiros, Roberto Robadey, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFogo em "Casa de Diversão"

U
afirma que o incêndio estava 
aparentemente controlado e 
que uma sindicância será feita 
para apurar o que realmente 
aconteceu no local. A corpora-
ção irá abrir uma sindicância 
para apurar os fatos.

“O incêndio estava sob con-
trole, vamos ver o que acon-
teceu. São quatro bombeiros 
mortos e um está desacordado”, 
disse o comandante.

Outro bombeiro que estava 
combatendo as chamas foi le-
vado para o Hospital Municipal 
Souza Aguiar, levado para a sala 
vermelha em estado grave.

Os prédios aos arredores do 
prédio tiveram que ser evacua-
dos por medidas de precaução.  
O VLT precisou ser reprograma-
do em seu horário para o que os 
bombeiros pudessem trabalhar.

Em nota ,  o Corpo de Bom-

beiros Militar do Estado do 
Rio de Janeiro (CBMERJ) con-
firmou três bombeiros mortos 
"durante a atuação no combate 
a um incêndio na Rua Buenos 
Aires, 44, no Centro". A nota 
da corporação prossegue: "Ou-
tro bombeiro foi encaminhado 
para uma unidade hospitalar. A 

corporação vai abrir uma sindi-
cância para apurar as causas do 
ocorrido. Equipes de assisten-
tes sociais já estão em contato 
com os familiares das vítimas. 
O CBMERJ está consternado 
com a notícia e se solidariza 
com parentes, amigos e cole-
gas de farda”.

 A tradicional  Whiske-
ria  Quatro por Quatro foi 
inaugurada em 1995.  A 
casa de entretenimento 
adulto foi  imortalizada no 
f unk “Adultério”,  de Mr. 
C atra,  uma paródia da mú-
sica “ Tédio”,  da banda Bi-
quini  C avadão.

Incêndio na Quatro 
por Quatro deixa três
 bombeiros mortos

Incendio atingiu a boate por volta de 11h da manhã

Foto: Divulgação 

Monólito a ser inaugurado é semelhante aos encontrados pelo Caminho de Santiago

 O Arpoador,  na Zona Sul 
do Rio,  ganhou nesta sex-
ta-feira um monólito igual 
aos que sinalizam o Cami-
nho de Santiago de Com-
postela.  A peça de granito 
veio da Espanha e foi inau-
gurada no local.

Os monólitos de Santiago 
orientam os cerca de 300 
mil peregrinos que anual-
mente percorrem – normal-
mente a pé – os caminhos de 
até mil quilômetros que vão 
até a catedral, na Galícia. Lá 
se veneram as relíquias do 
apóstolo Tiago.

O monólito será colocado 
entre a Praia do Arpoador e 
a Praia do Diabo, e indica, se 
traçada uma linha reta a par-
tir dele, a direção e distân-
cia – 8.138 km – em relação a 
Santiago de Compostela.

Historicamente, o local 
que abrigará o monólito co-
nectou o Brasil à Europa 
através de cabos submarinos 
instalados na região, cuja 
inauguração, em 1874, ficou 
a cargo de D. Pedro II e do Ba-
rão de Mauá.

Rio ganha nesta sexta monólito do Caminho 
de Santiago de Compostela

“A escolha do Rio de Ja-
neiro é simbólica: queremos 
integrar uma das principais 
cidades do mundo a uma 
tradição consagrada como 
Patrimônio Cultural da Hu-
manidade e, assim, compar-
tilhar entre as duas regiões 
os valores que o Caminho 
representa, como espiritua-
lidade, humanismo, respeito 
à diversidade e a convivên-
cia entre os povos”, afirma o 
cônsul-geral da Espanha no 

A Assembleia L egislativa 
do Rio decidirá na próxima 
terça-feira o destino dos 
três deputados que estão 
presos pela Operação Fur-
na da Onça (Luiz Martins 
(PDT ),  André Correa (DEM) 
e Marcus Vinicius Neskau 
(P TB),  e também de outros 
dois que estão cumprindo 
prisão preventiva:  Marcos 
Abrahão (Avante) e Chiqui-
nho da Mangueira (PSC).

O presidente André Ceci-
liano (P T ) convocou a Casa 
para uma sessão extraordi-
nária,  às 13 horas de 22 de 
outubro, para decidirem 
sobre a soltura ou manu-
tenção da prisão preventi-
va dos parlamentares.

A  A l e r j  v a i  a n a l i s a r  o 
p ro j e to  d e  re s o l u ç ã o  a  s e r 
e l a b o ra d o  n a  p róx i m a  s e -
g u n d a - f e i ra  p e l a  C o m i s -
s ã o  d e  C o n s t it u i ç ã o  e  Ju s -
t i ç a  ( C C J ) .

C e c i l i a n o,  i n c l u s ive , 
t a m b é m  f e z  h o j e  a  c o nvo -
c a ç ã o  d a  C C J  p a ra  a  re u -
n i ã o  s i g i l o s a  n a  p róx i m a 
s e g u n d a .

Alerj decidirá na terça-feira o destino 
dos cinco deputados presos

Rio de Janeiro, Luis Prados 
Covarrubias.

Show gratuito no Parque 
das Ruínas

Neste sábado, às 16h30 no 
Parque das Ruínas, em Santa 
Teresa, o evento “España en Río: 
uma tarde na Galícia”, terá um 
show da cantora espanhola Rosa 
Cedrón e do violonista também 
espanhol Emilio Rúa, além da 
apresentação musical do grupo 
de gaiteiros da Casa de Espanha.

Agora,  a Alerj  terá que 
bater o martelo e decidir 
se mantém as prisões pre-
ventivas dos três deputa-
dos estaduais.  A determi-
nação é do desembargador 
Abel Gomes, do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Re-
gião, em despacho da úl-
tima quinta-feira (dia 17). 
O magistrado deu à Casa o 
prazo de 24 horas.

Abel Gomes, que é re-
lator do processo, diz que 
está cumprindo decisão da 
ministra Cármen Lúcia,  do 
Supremo Tribunal Fede-
ral.  A ministra determinou 
que o L egislativo do Rio 
"resolva politicamente" 
sobre a decretação de pri-
são dos parlamentares.

A operação Furna da 
Onça resultou na prisão 
dos deputados Luiz Mar-
tins (PDT ),  André Correa 
(DEM) e Marcus Vinicius 
Neskau (P TB).  O s parla-
mentares são acusados de 
receber propinas e  cargos 
públicos em troca de vo -
tos na Alerj.

Foto: Divulgação
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primeira série 
de reuniões 
de planeja-
mento para a 
semifinal da 
Libertadores 
entre Fla-
mengo e Grê-

mio, na próxima quarta-feira, às 
21h30, no Maracanã, antecipou 
alerta máximo para prevenção 
e ação em possíveis problemas 
na partida decisiva. Há preocu-
pações com ameaças de inva-
são de torcedores ao estádio, o 
controle de vendedores ambu-
lantes nos arredores do estádio 
e ainda o fluxo grande de aces-
so faltando poucos minutos 
para começar a partida.

Após o encontro, o diretor de 
competições da Ferj, Marcelo 
Vianna afirmou que será o apli-
cado o grau máximo de seguran-
ça para o duelo.

“Ainda não foi aplicada hoje (a 
metodologia de cores de alerta). 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Alerta máximo:

Ameaça de invasões 
e ambulantes para 
Flamengo x Grêmio

A
São duas reuniões, dia 21 após a co-
letiva, na Ferj, onde pessoas do Mi-
nistério Público estarão presentes, 
e outra no dia 22. Mas com certeza 
é um jogo em que será aplicado 
o grau máximo de dispositivo de 
segurança. Não precisa nem apli-
car todos os fatores do sistema que 
foi produzido. É um jogo em que 
todos têm que dar o seu grau má-
ximo de atuação. Oficiais da Con-
mebol estarão juntos com todos 
da nossa equipe a partir do dia 21. 
E no dia 22, às 11h, teremos reunião 
no Maracanã já com a presença dos 
oficiais de segurança e com o dele-
gado da partida da Conmebol”, ex-
plicou Vianna.

O dirigente ainda explicou que 
a final da Sul-Americana de 2017, 
entre Flamengo e Independiente, 
deixou muitas lições. No jogo em 
questão, houve invasões e muitas 
confusões no entorno do estádio.

“O que aconteceu foi um jogo 
em que saiu da curva. De lá para 
cá, a gente vem tentando, em cima 

Reunião de segurança para a semifinal entre Flamengo e Grêmio no Centro de Operações do Rio 
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do que se aprendeu naquela par-
tida, colocar em prática para que 
não aconteça de novo. As reuniões 
acontecem em todos os eventos, 
mas num evento dessa grandeza, 
de semifinal decisiva de Liberta-
dores, e que não acontece sempre, 
elas vão ser aplicadas com amplitu-
de maior”.

Ciente de que já há torcedores se 
mobilizando para tentar a invasão, 
Marcelo Vianna falou da importân-
cia de identificar o que é verdadeiro 
ou não.

“O principal são as medidas pre-
ventivas, e a inteligência das forças 
de segurança, que está entenden-

do o que é "fake news" e o que vai 
acontecer. Isso aqui foi um encon-
tro para isso e tudo será monitorado 
para saber onde precisa ser atacado 
e onde vai ser "fake news" e não pre-
cisa ser atacado.

Todos os pontos são importan-
tes, tudo que acontece fora da curva 
é aproveitado para você aperfeiçoar 
no futuro. Lógico que isso vai mui-
to da cultura do torcedor, que não 
quer ficar fora do evento. A gente 
precisa tomar providências para 
tentar evitar algum problema com 
a segurança dos torcedores, porque 
eles mesmos se colocam às vezes 
numa situação de risco. Temos de 

trabalhar entendendo o amor que 
sentem pelos clubes e dando segu-
rança para eles”, disse.

Representantes de Ferj, Fla-
mengo, Polícia Militar, Guarda 
Municipal, CET Rio, Ministério 
Público, Seop (Secretaria Munici-
pal de Ordem Pública), Metrô Rio, 
Superintendência da Grande Tiju-
ca, Juizado do Torcedor, Subpev 
(Subsecretária de Eventos e Enve-
lhecimento Saudável), SMASHDH 
(Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos) e 
Acerj foram enviados à reunião de 
segurança, mobilidade e logística 
da semifinal.

 Foto: Raphael Zarko


