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Moro altera portaria que proíbe 
entrada no país de pessoa 
considerada perigosa

Mudanças

ministro da 
Justiça, Sergio 
Moro, alterou 
a portaria que 
proíbe entrada 
de pessoas con-
sideradas peri-
gosas no país. 

Entre as mudanças, publicadas 
nesta segunda-feira (14) no 
"Diário Oficial da União", está 
a ampliação de 2 para 5 dias do 
prazo para que a pessoa con-
siderada perigosa deixe o país 
voluntariamente. 

A mudança, que revogou o 
texto anterior, ocorreu após a 
medida ser criticada por enti-
dades de juristas e da área de 
migrações e refugiados, além 
de ser alvo de investigação do 
Ministério Público. A Procura-
doria Federal dos Direitos do 
Cidadão chegou a recomendar 
a Moro a suspensão e a revoga-
ção da portaria, publicada no 
final de julho. 

Além de impedir a entrada 
no Brasil, a portaria de julho 
permitia a repatriação e a de-
portação sumária de pessoa 
considerada perigosa para a 
segurança do país ou que tives-
se praticado ato contrário aos 
princípios e objetivos da Cons-
tituição brasileira. 

Enquanto a portaria inicial 
falava "deportação sumária", a 
atual prevê "deportação" e de-
termina que não deverá ser fei-
ta se "subsistirem razões para 
acreditar que a medida poderá 
colocar em risco a vida ou a inte-
gridade pessoal" do estrangeiro. 

O novo texto também es-
tabelece que as regras não se 
aplicam ao residentes no país 
regularmente registrados e às 
pessoas já reconhecidas pelo es-
tado brasileiro como refugiadas. 

Ficaram mantidos os trechos 
que estabelecem que ninguém 
deve ser impedido de ingressar 
no país, ser repatriado ou depor-
tado tendo sido perseguido no 
exterior por crime puramente 
político ou de opinião, ou sofrer 
as restrições ao entrar no Bra-
sil por motivo de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou 
opinião política. 

Entenda mudanças
48 horas x 5 dias 

A portaria de julho estabe-
lecia que a pessoa sobre quem 
recaia a medida de deportação 
deveria apresentar defesa ou 
deixar o país no prazo de 48 ho-
ras, enquanto a portaria desta 
segunda fala em "prazo de até 
cinco dias" — em ambos os ca-
sos, o prazo é contado a partir 
da notificação. 

'Deportação sumária' 
A antiga portaria se referia à 

regulação do impedimento de 
ingresso, a repatriação, a "de-
portação sumária, a redução ou 
cancelamento do prazo de es-
tada de pessoa perigosa" para a 
segurança no país.

O texto atual se limita a citar 
até o trecho da "deportação", 
sem uso do termo "sumária", e 
sem falar na redução ou cance-
lamento de prazo.

O

Sergio Moro em entrevista à GloboNews 

Foto: GloboNews 

De acordo com o Ministério 
da Justiça, a mudança foi feita 
para adequar a portaria ao termo 
já usado a um decreto de 2017 
que trata do tema. O decreto fala 
somente em "deportação". 

'Suspeito de envolvimento' 
x 'razões sérias' 

Ao falar das pessoas conside-
radas "perigosas", os dois textos 
citam redação com os crimes 
de: terrorismo, grupo criminoso 
organizado ou associação crimi-
nosa armada, tráfico de drogas e 

pornografia ou exploração se-
xual infantojuvenil.

No entanto, a primeira por-
taria usa o termo "suspeitos de 
envolvimento" nesses crimes, 
enquanto o novo texto mencio-
na "aquela [pessoa] sobre a qual 
recaem razões sérias que indi-
quem envolvimento" nesses 
atos criminosos.

O Ministério da Justiça expli-
cou que a mudança de termos 
serve para adequar a redação da 
portaria ao texto da Convenção 
de Genebra. 

Torcida violenta 
Outra mudança é que a 

portaria publicada nesta se-
gunda-feira exclui da lista de 
"pessoas perigosas" as que 
possuem envolvimento com 
"torcida com histórico de vio-
lência em estádio".

O Ministério da Justiça in-
formou que regras sobre tor-
cedores violentos vai ser tra-
tado por normas específicas, 
por causa da "sazonalidade 
dos eventos esportivos de 
grandes proporções".
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Dia do mestre

Vem chegando 
o carnaval

Nota Dez

Nota Zero

A Alerj votará hoje o projeto de lei 
que garantirá a meia-entrada para pro-
fessores da Rede Pública e Privada do 
estado do Rio de Janeiro.

O Camarote Rio Praia, um dos mais 
badalados da Sapucaí, realizará no dia 
27 de novembro a festa de lançamen-
to do camarote para o Carnaval 2020. 
O evento acontecerá no Hotel Pestana 
Rio Atlântica, na Praia de Copacabana.

A nota Dez vai para a gestão do Dr. 
Bruno Chagas à frente do IASERJ (Ins-
tituto de Assistência aos Servidores 
do Estado do Rio de Janeiro). Os usu-
ários da rede já notam melhorias no 
atendimento aos pacientes. 

Nota Zero vai para o vereador Edu-
ardo Gordo, do MDB de São Gonçalo, 
que agrediu com um soco um colega 
durante a sessão legislativa na câmara 
municipal.

Campeão de Terra e Mar
No último domingo, o Clube de Regatas Flamengo 

consagrou-se Campeão Estadual de Remo de 2019. Com 

o título recebido na Lagoa Rodrigo de Freitas e a con-

quista do Campeonato Carioca de Futebol, em abril, o 

Flamengo fez jus ao seu hino - “campeão de terra e mar”.

Funcionários de Clínicas 
da Família do município 
do Rio iniciaram uma gre-
ve nesta segunda-feira (14), 
em protesto a falta de pa-
gamento e de condições de 
trabalho, como publicou o 
Noticiário do Rio, na última 
sexta-feira.

Cerca de 123 unidades de 
saúde vão contar com ape-
nas 30% do efetivo. Com a 
paralisação dos médicos, 
técnicos de enfermagem e 
agentes comunitários de 
saúde, serão priorizados 
apenas grupos específicos, 
como menores de um ano, 
grávidas e portadores de tu-
berculose.

Também na última sex-
ta-feira (11) os profissionais 
e usuários das unidades de 
Saúde da Família, do bairro 
de São Cristóvão, realizaram 

um ato unificado contra a 
precarização das condições 
de trabalho e desmonte dos 
serviços.

De acordo com o sindi-
cato dos médicos do Rio 
de Janeiro, as clinicas não 
tem insumos para atender 
os pacientes, falta remédio 
nas farmácias, material de 
limpeza nas unidades, além 
da demissão em massa dei-
xando os funcionários so-
brecarregados.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, a 
pasta trabalha junto com a 
Secretaria Municipal de Fa-
zenda para a regularização 
dos salários e benefícios e a 
previsão é que sejam pagos 
nesta semana.

Além das Clinicas da Famí-
lia, funcionários do Hospital 
Municipal Albert Schweitzer 

Clínicas da Família já estão em 
greve no município do Rio

Os profissionais e usuários das unidades de Saúde da Família, do bairro de São Cristóvão, realizaram um ato unificado contra a precarização das condições de trabalho e desmonte dos serviços

Veneza Brasil
No que depender do prefeito Marcelo Crivella em 2020 as ruas 

do Rio serão transformadas na Veneza Brasileira. É que a prefei-
tura do Rio investiu até agora apenas R$ 155 milhões dos R$ 482 
milhões previstos para a prevenção e estragos de temporais. Para 
o próximo ano, a prefeitura pretende cortar R$ 142 milhões do 
orçamento em prevenção. Os números mostram que, apesar das 
tragédias, o prefeito Marcelo Crivella continua negligente ao tema.

também reclamam da falta de 
pagamento e de insumos na 
unidade. Um funcionário que 
teve a identidade preservada e 

a voz distorcida, fala que falta 
até luva e seringa no hospital.

E a resposta da Prefeitura é a 
mesma: a pasta trabalha junto 

com a Secretaria Municipal de 
Fazenda para a regularização dos 
salários e benefícios e a previsão 
é que sejam pagos nesta semana.

Por falar em Pedro Caminhada beneficente
É unanimidade entre os funcionários da Secretaria Esta-

dual de Educação o bom desempenho do secretário Pedro 
Fernandes. O chefe esbanja simpatia e sabedoria, caindo nas 
graças do funcionalismo da educação do estado.

A ABRAPAC (Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Cân-
cer) realizará no próximo domingo, dia 20, a Caminhada pela Vida. A ação 
de conscientização pelo controle do câncer de mama será na orla do Re-
creio dos Bandeirantes e faz parte da campanha do Outubro Rosa.

Divulgação Instagram

O Governo Wilson Witzel tem revelado grandes 
lideranças na administração pública e política. O vi-
ce-governador Claudio Castro é a principal revelação, 
seguindo a lista com os secretários Cleiton Rodrigues, 
secretário estadual de Governo, Lucas Tristão, secre-
tário de desenvolvimento e geração de emprego, Jua-
rez Fialho, secretário de cidades, e Ruan Lira, secretá-
rio de cultura e economia criativa. Grandes surpresas 
de gestão e liderança política, eles se juntam a Pedro 
Fernandes, secretário de educação do estado, outro 
nome conhecido e bem avaliado como gestor.

Revelando líderes

Foto: Pedro Lima / Noticiário do Rio

Favorito no Brasileiro
Divulgação InstagramO presidente do Flamengo, Rodolfo 

Landim, confidenciou que quer mais. 
O clube rubro-negro é o líder isolado 
no Campeonato Brasileiro de Futebol e 
favorito ao título do Brasileiro de Barcos 
Curtos que acontecerá em novembro, 
na Lagoa. Landim garantiu que quer ser 
campeão Brasileiro de terra e mar.



om o ob-
jetivo de 
atender aos 
c o n t r i b u i n -
tes que, por 
m o t i v o s 
alheios à sua 
vontade, se 

encontram impossibilitados 
de comparecer à adminis-
tração pública para alguns 
serviços, a prefeitura de 
Mesquita acaba de criar o 
projeto ‘Fazenda Itinerante’.

A ação está prevista para 
os próximos dias 22 a 24 
de outubro, das 9h às 16h, 
com atendimento na esco-
la municipal Cássia Valé-
ria, no bairro Vila Emil. Os 
contribuintes poderão fa-
zer consultas sobre vários 
serviços, com acompanha-
mento jurídico.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

C
De acordo com o subse-

cretário de Fazenda, Luiz 
Alberto Melo, serão coloca-
dos à disposição da popu-
lação, principalmente dos 
contribuintes, os serviços de 
emissão de certidões, guias 
de tributos, abertura de pro-
cessos, consultas de débitos 
e pagamentos, além de atu-
alização cadastral. Ainda se-
gundo Luiz Alberto, os servi-
ços terão acompanhamento 
de profissionais da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), 1ª Subseção Nova 
Iguaçu/Mesquita. “Esse pro-
jeto é uma iniciativa do go-
verno Jorge Miranda, através 
da secretaria de Fazenda, 
com a finalidade de facilitar 
o acesso da população aos 
serviços do setor fazendá-
rio”, frisa o subsecretário.

Aquele contribuinte que, 
por várias razões alheias à 
sua vontade, não dispõe de 
tempo, em horário de ex-
pediente,  para comparecer 
ao setor fazendário na sede 

da prefeitura,  pode f icar 
despreocupado. Pois,  se-
gundo Luiz Alberto,  o pro-
jeto ‘Fazenda Itinerante’, 
que começa pelo bairro de 
Vila Emil,  pretende aten-

der também aos demais 
bairros da cidade. O crono-
grama das localidades a re-
ceber o projeto ainda será 
anunciado pela secretaria 
de Fazenda. 

Projeto ‘Fazenda Itinerante’ 
leva a prefeitura de Mesquita 
até o contribuinte

 Equipe da secretaria de Fazenda será instalada no bairro Vila Emil, com apoio operacional da OAB, para facilitar o acesso da população ao setor fazendário

 Foto: Divulgação
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 Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura lançou o 
aplicativo Minha Escola Ita-
guaí, no Teatro Municipal. A 
ferramenta é desenvolvida 
para facilitar o trabalho de 
professores, coordenado-
res, alunos e responsáveis, 
que poderão acompanhar a 
rotina escolar, como o tra-
jeto dos filhos até a escola, 
frequência, notas, gráfico 
de rendimento e até fazer a 
matrícula online. Os profes-
sores conseguem preparar as 
aulas, compartilhar material 
didático com os estudantes, 
diagramar e corrigir provas. 

A ferramenta é simples e 
consome poucos dados de in-
ternet. Ela será utilizada des-
de os responsáveis dos alu-
nos até a equipe da cozinha 
que faz a merenda. Os alunos 
terão acesso a uma carteiri-
nha online e física para lei-
tura de QR Code. Com isso, 
todas as informações dele 

Educação digital: Prefeitura lança aplicativo Minha Escola Itaguaí  

ficarão registrada no sistema. 
Além disso, o app conta com 
quiz para ajudar os professo-
res a identificar as dificulda-
des dos alunos, disponibiliza 
informações pessoais e ates-
tado médico para conhecer as 
limitações dos alunos, entre 
outras funcionalidades.

O software já foi implan-
tado em outros municípios 
e impactou positivamente os 
beneficiados.

"A plataforma não che-
gará vazia às escolas para a 
coordenação inserir as in-

formações, ele já vai chegar 
funcionado com os dados 
fornecidos pelos diretores. 
A intenção não é dar mais 
trabalho, e sim facilitar", 
disse Neia Oliveira, Gerente 
de Implantação.

Também participaram do 
lançamento a subsecretá-
ria de Educação, Cristiane 
Fiorotti, a subsecretária de 
Cultura, Maria das Graças 
Rocha, o CEO da empresa 
Nortus, Mauricio Pereira, 
e a Gerente Comercial, Da-
nielle Eirin.

A ferramenta é desenvolvida para facilitar o trabalho de professores

 Alface, couve, chicória, rú-
cula, rabanete, batata-doce, 
mandioca, banana. Estas são 
algumas das variedades de 
hortaliças, legumes e frutas 
que são cultivados no Cen-
tro de Atenção Psicossocial 
(Caps II) Vonica, em São João 
de Meriti. Os trabalhos com a 
horta, que funcionam como 
um tipo de terapia, são pas-
sados para os pacientes em 
formato de oficina, em que 
um dos objetivos é criar uma 
consciência sobre o ciclo da 
natureza.

Para o psicólogo e criador 
do projeto Oficina da Horta, 
David Monsores, o plantio, 
além de garantir uma boa 
alimentação para os funcio-
nários e pacientes do local, é 
muito eficaz na terapêutica 
voltada para a saúde mental. 
A ideia é incentivá-los a culti-
var a terra e mostrar que exis-
tem alternativas que podem 

Horta como terapia para pacientes do 
Caps em Meriti 

melhorar a qualidade de vida 
e a relação com a natureza e 
o ambiente. Os usuários da 
unidade participam de todo 
o processo, desde a escolha 
do que plantar, preparação 
da terra, manutenção do solo, 
otimização dos recursos e 
venda dos produtos.

“Os trabalhos com a terra 
ajudam na compreensão dos 
ritmos de tempo de cada um, 
no planejamento e organiza-
ção para curto, médio e lon-
go prazo, na conscientização 
do empenho em uma tarefa 
para se obter bons resulta-
dos, entre outros. Temos vis-
to pacientes, técnicos e fa-
miliares se aproximando do 
tema, pedindo mudas para 
plantar em casa, conversan-
do com os participantes, 
aprendendo uma coisa, ensi-
nando outra. E essa integra-
ção é muito importante no 
tratamento deles”, afirmou.

Foto: Divulgação



oliciais da Delega-
cia de Homicídios 
da Capital (DHC) 
intimaram Shan-
na Harrouche 
Garcia, filha do 
contraventor Val-
domiro Paes Gar-

cia, o Maninho, a prestar depoi-
mento sobre o ataque a tiros que 
ela sofreu na semana passada. 
Ferida no atentado, ela recebeu 
alta médica na sexta-feira (11). 

Na manhã desta segunda (14), 
os agentes estiveram em três en-
dereços, mas não encontraram 
Shanna em nenhum deles. Ela foi 
encontrada no início da tarde, em 
local não divulgado. 

A intenção da polícia era 
que ela prestasse depoimen-
to ainda nesta segunda, mas 
a data marcada também não 
foi informada. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDesdobramento

P
Histórico de assassinatos 

e briga por herança
Shanna teve pai, marido 

e irmão assassinados na dis-
puta pelo controle do jogo 
do bicho. O Ministério Públi-
co chegou a afirmar que ela 
chefiava uma quadrilha, mas 
nada foi provado, e ela nun-
ca foi presa. 

Em entrevista ao Extra, a 
filha do contraventor afirmou 
que uma disputa por R$ 25 mi-
lhões pelo espólio de seu pai 
motivou o ataque. Maninho 
foi assassinado em 2004. O 
caso permanece sem solução 
até hoje. Já em 2017, o irmão 
de Shanna, Mirinho, também 
foi assassinado. 

Na terça (15), Bernardo Bello, 
que foi casado com Tamara, irmã 
gêmea de Shanna, também deve 
depor sobre o crime. 

No dia do crime, o G1 mos-
trou imagens de câmeras de se-
gurança que mostraram o mo-
mento em que um carro branco, 
onde estava, os criminosos, se 
aproximando do veículo de 
Shanna, que chegava a um sho-
pping onde ela tinha marcado 
salão de beleza. 

Em seguida, disparos 
são feitos, Shanna é atin-
gida no pulso e no tórax e 
volta para o veículo para se 
proteger. O atirador já esta-
va perseguindo a vítima e 
usou uma luva ao fazer os 
disparos, segundo as pri-
meiras investigações. 

Segundo os investigadores, 
o carro usado pelos crimino-
sos tinha a placa clonada. O 
carro original teve as placas 
furtadas em Senador Camará, 
na Zona Oeste, no dia 19 de 
julho. Shanna foi submetida a 
cirurgia e recebeu alta hospi-
talar na sexta-feira (11). 

Shanna é encontrada
e intimada a depor sobre 
atentado que sofreu

Shanna foi baleada na manhã de terça (8) e ficou hospitalizada até sexta 

Foto: Reprodução 
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Leandro é apontado como integrante da milícia da região

Graciete Maria Sanches foi encontrada morta no quintal de casa 

A filha da pensionista Gracie-
te Sanches, encontrada morta e 
enterrada no quintal de casa, em 
Itaboraí, afirma que o ex-marido 
teria premeditado o crime. Se-
gundo Daisy Sanches, o homem 
apontado como principal suspei-
to dormiu, nos cinco dias anterio-
res ao crime, em frente à casa da 
vítima e vinha fazendo ameaças.

"Ele me vigiava e ameaçava 
com palavras. Também dizia que 
sentia ódio por mim e pela minha 
mãe, que eu iria chorar lágrimas 
de sangue", contou Daisy.

Desde que o corpo de Gra-
ciete foi encontrado, Daisy está 
em pânico, porque o ex-marido 
sumiu. Nem os filhos do outro 
relacionamento sabem o para-
deiro do pai no momento, e ela 
afirma que eles também o consi-
deram suspeito.

O Dia das Crianças, para a famí-
lia Sanches, não foi fácil. A opera-
dora de supermercado, que está 
morando na casa de um parente, 
por medo, conta que desde quan-
do a história veio à tona, sua vida 
virou um caos. Ela diz ter medo 
de levar o filho de 9 anos para 

Suspeito de matar e enterrar idosa em 
quintal dormiu cinco dias em frente à casa

brincar e o ex-companheiro fazer 
algo com a criança.

O enterro da idosa, que seria 
realizado ontem, acabou adiado 
para a próxima terça-feira, e vai 
acontecer sem certidão de óbito, 
porque depende do resultado do 
exame de DNA.

O sofrimento de Daisy não co-
meçou com a morte da mãe. Ano 

 A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu um homem 
suspeito por tentativa de roubo 
e lesão corporal, em uma abor-
dagem no Arco Metropolitano 
(BR-493), em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense.

 O caso aconteceu na noite 
de sábado, quando policias fo-
ram informados que homens 
estavam em um retorno do 
Arco Metropolitano, tentando 
abordar alguns veículos e joga-
vam pedras neles para que pa-

 PRF prende homem suspeito de tentativa de 
roubo no Arco Metropolitano

passado, ela perdeu o filho primo-
gênito, de apenas 14 anos, assassi-
nado. Na ocasião, ela conta que 
o adolescente estava envolvido 
com tráfico de drogas.

A polícia afirma não ter novas 
informações sobre o caso. Mas 
um investigador, que preferiu 
não se identificar, disse já ter en-
contrado o suspeito. 

rassem. Eles foram até o local, 
realizaram buscas nas proximi-
dades e conseguiram encontrar 
um suspeito. Ele estava sem 
identificação. Segundo os po-
liciais, não havia arma, porém 
havia muitas pedras no local 
onde se escondia.

O homem assumiu ter ta-
cado as pedras. A equipe da 
PRF localizou uma vítima que 
foi atingida. A ocorrência foi 
encaminhada para a 60ª DP 
(Campos Elíseos).

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Divulgação



Levantamento mostra características de bom relacionamento pessoal de docentes em sala de aula

gestação é 
um momen-
to especial, 
ela une a 
s u r p r e s a 
com felicida-
de, dúvidas 
e preocu-

pações dos futuros pais. O 
acompanhamento médico, 
também conhecido como 
pré-natal, ajuda a checar a 
saúde do bebê e da mamãe, 
com todos os exames clínicos 
e laboratoriais, além de sanar 
incertezas de toda gravidez.

As consultas de pré-natal 
possibilitam que o médico 
entenda tudo o que está 
acontecendo, como a idade 
gestacional, além de infor-
mar a gestante sobre possí-
veis datas para o nascimen-
to do bebê. 

A Phisalia, empresa consa-
grada no segmento de higie-
ne pessoal, contém em seu 
portfólio a marca Lukinha, 
que é especializada no pú-
blico infantil, conversou com 
a médica pediatra, Mariana 
Gouveia, para apresentar a 
importância de fazer o pré-
-natal durante a gestação e 
esclarecer todas as dúvidas. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

A
O que é o pré-natal?

O pré-natal é uma acom-
panhamento médico-obsté-
trico indicado para todas as 
gestantes. É durante ele, que 
a mãe recebe as informa-
ções sobre a gravidez, como 
os desconfortos, mudanças 
hormonais, como controlar o 
ganho de peso, como manter 
uma alimentação saudável. 
Além disso, é nesse momen-
to que os primeiros cuidados 
com o recém-nascido e ama-
mentação são informados à 
mulher.

Por que fazer o pré-natal?
O objetivo de fazer o pré-

-natal é avaliar a saúde pré-
via da mulher, entender o 
seu histórico médico, além 
de prever possíveis e futu-
ras complicações que podem 
acontecer durante a gesta-
ção, para não comprometer a 
saúde da mãe e do bebê. 

Acompanhar a evolução da 
gravidez é primordial, para fa-
zer os diagnósticos precoces, 
como as malformações fetais 
e doenças congênitas do bebê 
e assim, evitar também, com-
plicações na saúde da mamãe, 
como a pré-eclâmpsia. 

 Pré-natal: Tudo o que uma 
gestante precisa saber

Lukinha trouxe três dicas incríveis para as mamães que querem garantir o bem-estar do seu bebê e uma gestação tranquila 

Foto: Divulgação

Quando começar o pré-natal?
O ideal para iniciar o pré-na-

tal, é assim que a gravidez for 
confirmada. As consultas de-
vem ser realizadas uma vez ao 
mês, até a 28ª semana de gesta-
ção. Após esse período, é preci-
so ir de quinze em quinze dias 

até completar 36 semanas. A 
partir da 37ª o ideal é consultar 
o médico semanalmente, para 
garantir o bem-estar do bebê e 
a tranquilidade da mãe. 

“O pré-natal é fundamental 
para garantir a tranquilidade 
durante os meses de gestação 

da mãe e o conforto do bebê. 
Esse acompanhamento médi-
co se inicia antes da concepção 
e se estende, até o pós-parto, 
também conhecido como puer-
pério. Só após o bebê completar 
45 dias de vida, que o pré-natal 
acaba”, destaca Mariana.

 Inteligência emocional é segredo 
de bons professores

Empatia, respeito, criativida-
de, resiliência, liderança, mo-
tivação, provocação, comuni-
cação, inovação, flexibilidade, 
humildade, inspiração… essas 
são algumas das características 
comuns aos professores que se 
destacam no ensino superior.  A 
conclusão é de um levantamen-
to realizado pela Universidade 
Positivo, de Curitiba (PR). A par-
tir de avaliações de cerca de 18 
mil estudantes universitários 
de mais de 50 cursos de Gradua-
ção, foram identificados os cinco 
profissionais que conquistaram 
notas de destaque entre seus 
alunos,  entre mais de 700 do-
centes da instituição.

A partir daí, o levantamento 
deu ênfase ao que esses cinco 
mestres têm em comum e con-
versou com seus alunos, para 

entender o que os diferencia dos 
demais. Tecnologia, metodo-
logias ativas, planejamento de 
aula, ambiente e formação con-
tinuada foram algumas das ca-
racterísticas mais citadas, mas o 
relacionamento permeou todos 
os relatos e, segundo os entre-
vistados, é o que realmente faz a 
diferença.

"Eu não trato eles como alu-
nos, mas como profissionais em 
formação", afirmou o professor 
de Psicologia Gilberto Gaertner, 
um dos profissionais apontados 
no estudo. Segundo ele, é pre-
ciso "descer do pedestal" e se 
aproximar do aluno, promoven-
do um aprendizado horizontal, 
no qual o professor é um facilita-
dor do processo. Eduardo Faria, 
professor do curso de Direito, 
concorda: "o docente precisa 

Foto:Divulgação
estar se aprimorando de manei-
ra permanente para conseguir 
fixar um diálogo com o aluno. 
Tem que falar a mesma língua, 
estar na mesma sintonia", de-
fine. Para Faria, a inteligência 
emocional para saber liderar 
uma sala de aula é o diferencial 
do bom professor.

A aluna de Odontologia Raia-
ne Silva do Nascimento ressalta 
que, quando o professor tem 
um bom relacionamento com 
os alunos, até a disciplina mais 
difícil torna-se agradável e in-
teressante. É o que acontece na 
aula do professor João Arman-
do Brancher. "Quando entrei 
na faculdade, me disseram que 
Bioquímica era uma disciplina 
muito difícil. E realmente é mui-
to complexa, mas as aulas dele 
prendem tanto a nossa atenção 
que fica fácil de entender", ga-
rante a estudante.

"Quando há empatia, o aluno 
aprende pelo exemplo", garante 
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a professora de Medicina, So-
maia Reda. Segundo ela, é papel 
fundamental do professor per-
ceber o aluno. Para Luana Fáti-
ma Ramos, aluna de Medicina, 
quando o professor dá abertura 
e cria essa proximidade, ele faz 

com que o aluno tenha vontade 
de estar naquela aula. "Somaia é 
um exemplo disso, ela tem mui-
to a ensinar teoricamente, é im-
pecável cientificamente, mas o 
grande diferencial é saber lidar 
com pessoas", explica.



Atividades culturais

 Virada Susten-
tável Rio 2019, 
maior mobiliza-
ção de cultura e 
educação para a 
sustentabilidade 
do Brasil, aconte-
ce neste mês de 

outubro, entre os dias 17 e 20. Me-
ditação transcendental no Pão de 
Açúcar, um palco liderado por mu-
lheres no Circo Voador e o Fórum 
Virada Sustentável são algumas das 
atrações entre as mais de 400 ativi-
dades gratuitas que acontecerão em 
aproximadamente 30 bairros da ci-
dade, de Sepetiba e Campo Grande, 
na Zona Oeste, a Ramos e Madurei-
ra, na Zona Norte, além das cida-
des de Niterói, São Gonçalo, Nova 
Iguaçu, Duque de Caxias e São 
João do Meriti. A programação já 
está disponível no site  www.vira-
dasustentavel.org.br, e é possível 
filtrar as opções por dia, local ou 
tipo de atividade.   

A programação é repleta de ativi-
dades culturais, exposições de artes 
visuais, oficinas, performances, ati-
vidades infantis, rodas de conversa 
e painéis de debate com temática 
ambiental, social e econômica. As 
atrações são extremamente plurais 
e incluem, além do Circo Voador 
com Lia de Itamaracá, Jongo da 
Serrinha, As Bahias e a Cozinha Mi-
neira e Slam das Minas RJ, fóruns 
de discussão na Casa Firjan, regatas 
ecológicas na Baía de Guanabara, 
contação de histórias, Feira Verde e 
debate sobre novas formas de con-
sumo no IED, uma festa matinal, 
empreendedorismo materno, ofi-
cina de captação da água da chuva, 
entre diversas outras atividades 
para todas as idades.

DESTAQUES DA VIRADA 
SUSTENTÁVEL RIO 2019

 
Palco Delas | Circo Voador

Uma noite comandada por mu-
lheres no Circo Voador será um 
dos pontos altos da terceira edição 
da Virada Sustentável no Rio. A ci-
randeira mais famosa do mundo, 

Lia de Itamaracá, fará um encontro 
memorável com o Jongo da Ser-
rinha. Também se apresentam a 
emblemática banda As Bahias e a 
Cozinha Mineira e o grupo lúdico e 
poético Slam das Minas RJ. A Feira 
Crespa marca presença com venda 
de artigos produzidos por empre-
endedoras e militantes da beleza 
negra. A programação no Circo Voa-
dor acontece no dia 17 de outubro, a 
partir das 19h.

 Fórum Virada Sustentável | 
Casa Firjan

O Fórum Virada Sustentável, 
parte do maior festival do Brasil 
de cultura, mobilização e educa-
ção para a sustentabilidade, será 
realizado no Rio de Janeiro, nos 
dias 18 e 19 de outubro. Serão 
16 painéis, todos com relação 
direta aos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) 
- agenda global da ONU crucial 
para o planeta e humanidade - 
composta por 169 metas a serem 
alcançadas até 2030. Lideranças 
indígenas, jovens ativistas e for-
madores de opinião debaterão 
pautas ambientais, sociais e eco-
nômicas com pessoas do terceiro 
setor, academia e poder público.

A organização da Virada Sus-
tentável estima que cerca de mil 
pessoas circularão entre o auditório 
e o Lab Cocriação da Casa Firjan, 
em Botafogo - sede do  fórum na 
edição 2019 do Rio de Janeiro - para 
debater questões atuais e urgentes, 
como conservação da Amazônia, 
mudanças climáticas, preservação 
dos oceanos e recursos hídricos, 
ativismo midiático e juvenil, liber-
dade de expressão artística e cultu-
ral, segurança pública, diversidade 
e equidade de gênero, potência das 
favelas, educação para sustentabili-
dade, mobilização social, economia 
circular, empreendedorismo femi-
nino, alimentação e fome zero.

 Parque Lage e Sesc Tijuca
Arte, cultura, educação, pro-

moção de saúde e bem-estar, ação 
e conhecimento são as bases das 

 Virada Sustentável Rio 
2019 acontece de 17 a 20 
de outubro
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centenas de atividades que acon-
tecem nos dias 18, 19 e 20 nestes 
dois endereços. No Parque Lage 
serão 10 espaços com atividades 
da Virada Sustentável, já o Sesc Ti-
juca reservou 11 locais para abrigar 
atividades, entre salas fechadas e 
espaços ao ar livre. 

 Saúde e Bem-Estar
O terceiro Objetivo de Desen-

volvimento Sustentável (#ODS3) 
da ONU é saúde e bem-estar. Por 
isso, a Virada Sustentável incentiva 
ações que promovam qualidade de 
vida, autoconhecimento, bem-estar 
físico e mental. Entre as atividades 
estão diferentes formatos de prática 
de Yoga, meditação, leitura de aura, 
danças e  pode trazer. Há opções 
para quem tem interesse em focar 
na respiração (pranayama), posturas 
(ásanas) e meditação guiada como 
uma maneira de elevar o nível de 
consciência ou opções para  adultos 
e crianças.

 Teatro
Nesta edição, a Virada Sustentá-

vel apresenta dois espetáculos de te-
atro, além de performances, oficinas 
e brincadeiras. A peça "Os Desertos 
de Laíde", que será exibida no Sesc 
Tijuca e traz o tema da resiliência e 
ancestralidade negra. “Nós, Semen-
tes”, que será encenada no Favela 
Hub, no Morro do Cantagalo, faz 
uma colcha de retalhos de histórias 
vividas pelos jovens das favelas do 
Cantagalo e Pavão. Há oficinas de 
circo e teatro e ainda o Sarau "Pretos 
Novos", uma performance cênica 
musical que retrata a construção da 
imagem do negro ao longo da histó-
ria na sociedade. 

 Moda
No assunto moda, a discussão gira 

em torno da moda com consciência, 
aliando a sustentabilidade e a econo-
mia. Um exemplo é a oficina “Ressig-
nificar o Vestir | Porque o Consumis-
mo está Fora de Moda”, que vai tratar 
da economia de dinheiro e de recur-
sos que precisa ser feita na moda. 
Há ainda rodas de conversa sobre o 
futuro da moda e como a sustentabi-
lidade pode ser inclusiva, divertida e 
coletiva. Há outras várias atividades 
sobre o tema, que acontecem em sua 
maioria no IED, na Urca.

 Infantil
Os pequenos não poderiam ficar 

de fora da programação da Virada Sus-
tentável. A atividade “Trilha + PICNIC 
SENSORIAL Infantil”, que acontece 
na Floresta da Tijuca, é dedicada para 
crianças a partir de cinco anos, com 
brincadeiras com olhos vendados 
apresentando cheiros, sons, cores e 
texturas às crianças e muita conexão 
com a vida no mato. A “Dança entre 
Gerações”, compartilha um espaço de 
brincadeiras corporais entre pessoas 
de idades e papeis sociais diferentes 
com o principal foco de dar voz às 
crianças presentes no espaço. Há ain-
da brincadeiras, atividades lúdicas e 
educativas, interação com seres vivos 
experimentos científicos, oficinas in-
terdisciplinares, entre outros. 

 Empreendedorismo
Visando a difusão de um propó-

sito, o empreendedorismo também 
tem grande espaço no festival. A roda 
de conversa “Desafios do Empreen-
dedorismo Sustentável”, vai provar 
que é possível desenvolver uma 
cadeia produtiva sustentável, mos-

trando possibilidades reais. Em “Ex-
pedição Gaia | Empreendedorismo 
em Rede” será apresentado o caso da 
Expedição Gaia e de sua filosofia de 
código aberto. Na atividade “BORO-
GODÓ”, acontece a roda de conversa 
de Empreendedorismo Social, que 
vai tratar das possibilidades de em-
preender considerando os aspectos 
sociais e ambientais envolvidos.

 Maternidade
No assunto da maternidade, a ofici-

na “#MaternaRio” vai abordar a inser-
ção das mães no mercado de trabalho 
e o empreendedorismo. Para aqueles 
que querem uma instrução mais prá-
tica para entender a ecologia aplicada 
no mundo infantil e materno, a roda 
de conversa “Benefícios das Fraldas 
Ecológicas” é uma boa pedida. Já a 
roda de conversa “Empreendedoris-
mo Materno no Rio” desmistifica uma 
série de questões sobre o assunto e ga-
rante dicas e instruções.

 
Outros temas

Entre os destaques dos even-
tos, estão o Painel de Ativadores da 
Sustentabilidade Urbana, na Escola 
Municipal Soares Pereira, onde se-
rão discutidas as possibilidades de 
articulação entre moradores, traba-
lhadores e atores sociais do bairro da 
Muda/Tijuca. Já a roda de conversa  
“Veganismo e Sustentabilidade”, 
articulada pelo José Matos, conhe-
cido como Vovô Vegano, aborda a 
questão do veganismo e sustenta-
bilidade. A discussão “Desenvolvi-
mento Local e o Ciclo do Alimento” 
traz uma reflexão com agricultores, 
consumidores e representantes de 
organizações não governamentais 
envolvidos com o tema.
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 Maria da Paz sorteia um 
ingrediente inusitado para co-
locar em seu bolo. Vivi e Berta 
enganam Camilo. André é hos-
til com Leandro. Agno defende 
Leandro na academia. Otávio 
tenta ajudar a filha a fugir com 
Chiclete. Vivi é chamada para 
ser jurada do concurso de bolos. 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Alberto diz a Paloma que 
ela lhe trouxe a alegria de vol-
ta. Marcos agradece Paloma. 
Ramon hostiliza Waguinho, 
que é defendido por Elomar e 
Francisca. Nana pede a Paloma 
para voltar a trabalhar na man-
são. Mário avisa a Silvana que 
o médico disse que há chances 

 Bom Sucesso

ala de Passis-
tas da Uni-
dos de Padre 
Miguel está 
com vagas 
abertas para 
o desfile de 
2020. A sele-
ção aconte-

UPM faz seleção 
para novos Passistas

 Naturopata Luciana Telles é a nova 
musa do Acadêmicos do Sossego

de sua visão voltar com o tem-
po. William aconselha Gisele 
a esquecer Diogo e ficar com 
Yuri. Marcos avisa a Natasha 
que não quer compromisso 
com ela. Paloma pede a opi-
nião da família para o convite 
que Nana lhe fez, para traba-
lhar de novo na mansão.

cerá no dia 18 de outubro, 
a partir das 20h, na qua-
dra da vermelho e branco.

C o o rd e n a d a  p o r  G e -
o rge  L o u z a d a  e  E l a i n e 
N a s c i m e nto,  a  a l a  d e 
p a s s i s t a s  d a  U P M  é  re c o -
n h e c i d a  p e l o  s a m b a  n o 

p é  e  p e l a  e l e g â n c i a  e m 
s e u s  f i g u r i n o s .

Aos interessados em 
participar da seleção basta 
comparecer à quadra que 
fica na Rua Mesquita, 08 
– Padre Miguel e procurar 
por Alessandra.

A atleta, chef de cozi-
nha e naturopata tera-
pêutica, Luciana Telles 
vai brilhar na Marquês 
de Sapucaí como musa 
da escola de samba Aca-
dêmicos do Sossego. 
Apaixonada por carna-
val, Luciana virá à fren-
te da ala coreografada 
da agremiação que abre 
o segundo dia de desfi-
les do Grupo de Acesso 
no Carnaval 2020.
A nova musa da Azul e 
Branco do Largo da Ba-

talha é especializada 
em alimentação sau-
dável e presta atendi-
mento usando terapias 
naturais para auxiliar 
no emagrecimento. Lu-
ciana promete atraves-
sar a avenida deslum-
brante e representando 
bem toda a comunidade 
da Sossego: "Morei um 
tempo em Niterói e meu 
coração bateu mais for-
te quando surgiu a pos-
sibilidade de desfilar 
pela escola".

 Fotos: Divulgação

Jô fala com Carmelinda que pre-
tende usar Téo para conseguir 
um bom casamento. Yohana 
previne Téo contra Jô. Uma das 
concorrentes sabota a massa do 
bolo de Maria da Paz. Agno de-
cide ajudar Leandro a estudar. 
Yohana e Camilo interrogam El-
len e Evelina, que acusam Régis. 

A seleção acontecerá no dia 18 de outubrodente Magalhães

A

POLÍTICA

IN
FO

Terça-Feira 15 de outubro de 2019

8

Culturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

DIANA PIRES



principal mo-
tivo para a 
demissão de 
s e r v i d o r e s 
públicos do 
Estado do Rio 
é o abando-
no da função. 

Só em 2019, 172 servidores 
foram demitidos e outros 
118 já podem ser, só estão 
dependendo da autorização 
do governador Wilson Wit-
zel, segundo os dados for-
necidos pela Controladoria 
Geral do Estado (CGE RJ). 
O abandono do cargo é de-
finido quando o servidor se 
ausenta por mais de 10 dias 
consecutivos ou por 20 dias 
intercalados, sem justificati-
va, dentro de 12 meses.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSServiço Público

O
Para um funcionário pú-

blico ser demitido, ele pre-
cisa passar pelo chamado 
Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), que no es-
tado, desde meados de 2018 
ficam a cargo da Controlado-
ria. O período para apuração 
do PAD varia entre 30 e 180 
dias, porque vai de acordo 
com a gravidade da possível 
penalidade cometida. E du-
rante a apuração, deve ser 
garantido ao servidor o di-
reito de defesa.

Outros fatores que levam à 
abertura do PAD são casos de 
infração disciplinar, que pelo 
Decreto-Lei 220/1975, que ins-
tituiu o regime jurídico dos 
funcionários públicos civis 
do Executivo, é toda ação ou 

omissão que compromete a 
dignidade da função pública, 
fere a disciplina, a hierarquia, 
prejudica o serviço ou causa 

dano à Administração Públi-
ca. Um desses casos recentes 
de demissão é o de um ex-ser-
vidor que estava cedido para 

a Secretaria estadual de Fa-
zenda e também atuava como 
consultor fiscal para empre-
sas que deveria fiscalizar.

Abandono de função é principal 
motivo para quase 300 demissões 
de servidores do estado

Só em 2019, 172 servidores foram demitidos e outros 118 já podem ser

Foto: Divulgação
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A atualização cadastral vai passar a ser feita anualmente

O número de desemprega-
dos no país representa um to-
tal de 12,6 milhões de pessoas, 
de acordo com a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicí-
lios (Pnad), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). E para esse contingen-
te sem ocupação, a busca por 
vaga acaba se tornando diária 
por meio da internet. O que 
muitos não sabem é que o Goo-
gle apresenta ferramentas que 
podem ajudar na procura pela 
sonhada vaga de emprego. O 
Caderno Empregos mostra seis 
dicas para usar melhor o site e 
encontrar uma oportunidade. 

A primeira dica é o filtro di-
reto na busca. Ela reúne as va-
gas disponíveis em um espaço 
próprio nos resultados de sua 
pesquisa. Ou seja, é possível 
buscar por oportunidades e 
depois filtrá-las por áreas de 
formação, como 'Industria e 
armazenamento', 'Vendas e va-
rejo', 'Limpezas e instalações' 
e 'Ciência e engenharia'. Dessa 
forma, facilita o trabalhador a 
encontrar exatamente o que 
está disponível para a sua pro-
fissão ou área de atuação.

Ainda é possível simples-
mente digitar, por exemplo, 
algo mais direto como 'empre-
go de advogado em São Paulo' 

Google ajuda a encontrar oportunidade de emprego
e ter todos os resultados relacio-
nados. Os filtros estão disponí-
veis tanto em dispositivos mó-
veis Android como no desktop.

Vagas para todos
O que o trabalhador procu-

ra? Um estágio ou um emprego 
fixo? Em meio período ou em 
tempo integral? O filtro 'Tipo' 
permite que ele selecione a 
vaga ideal, independentemente 
de qual fase sua carreira profis-
sional está e por quanto tempo 
você pode trabalhar. E não para 
por aí. Aquele emprego dos so-
nhos pode estar na categoria 
'Empregador', que traz os prin-
cipais contratantes, o que te aju-
da na escolha da empresa que 
gostaria de trabalhar.

Outra dica é que em muitos 
dos resultados, o usuário tem 
acesso a informações extras im-
portantes como reviews, clas-
sificações do empregador de 
sites confiáveis, e, se tiver feito 
o login na Conta do Google, em 
algumas ofertas é possível con-
ferir em quanto tempo chegaria 
na empresa.

Há também a possibilidade 
de buscar e definir a distância 
no filtro, como 'trabalhos perto 
de mim', mas também é possí-
vel deixar como 'qualquer lugar', 
caso queira mais flexibilidade.

Os servidores da Fundação Leão 
XIII que possuem vale-transporte 
deverão fazer um recadastramento 
até o dia 30 de novembro. A atuali-
zação cadastral vai passar a ser feita 
anualmente. A portaria foi publica-
da no Diário Oficial do Estado.

O servidor deverá levar um 
formulário preenchido, junto 
com um comprovante de resi-
dência em seu nome e recente 
(últimos 3 meses anteriores a de-
zembro de 2019), no setor de re-
cursos humanos da unidade que 
possui vínculo. Os servidores lo-
tados em unidades administrati-
vas da Sede deverão entregar a 
documentação diretamente no 
Departamento de Recursos Hu-
manos. Caso o servidor não pos-
sua comprovante de residência 
em seu nome, deverá entregar 
uma declaração de residência.

Para a Vice-Governadoria do Es-

 Recadastramento do vale-transporte para servidores 
da Fundação Leão XIII vai até novembro

COMO FAZER A BUSCA
Outra orientação do Google 

é do trabalhador não se perder 
na busca. Às vezes, são várias 
as oportunidades em aberto, 
o que pode levar tempo para 
avaliar a que tem mais a ver 
com o perfil de cada pessoa. 
Para não se perder entre as 
vagas, a busca mostra exata-
mente onde o usuário parou 
da última vez que entrou.

Por fim, no Google, ainda 
dá para procurar vagas de em-
prego por data de publicação 
e aumentar as chances de en-
contrar chances ainda ativas. 
Além disso, há a opção de 
alertas para receber uma no-
tificação por e-mail quando 
novas vagas forem abertas.

tado, a qual a fundação é vinculada, 
a medida é uma forma de controlar 
os gastos.

O servidor que não efetivar o 
recadastramento de que se trata 
esta Portaria, no prazo previsto no 
§ 1º, do art. 1º, sem apresentação 
de uma justa causa, poderá ser sub-
metido a processo administrativo 
para aplicação das sanções admi-
nistrativas previstas em lei.

De acordo com a portaria, não 
tem direito ao recebimento de va-
le-transporte o servidor que estiver 
afastado do exercício de sua fun-
ção, incluindo nos casos de férias 
e licenças; nos casos a Fundação 
conceda meios próprios ao servi-
dor para o seu deslocamento diário 
da residência ao trabalho e vice-ver-
sa e quando o servidor for cedido e 
já receba benefício igual ou seme-
lhante em seu órgão de origem.

 Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



arlos Roberto 
dos Santos, de 
75 anos, es-
pancado por 
quatro mora-
dores de rua, 
no último dia 
20, morreu na 

madrugada deste domingo. A in-
formação foi confirmada por sua 
filha, Leila Magna dos Santos, de 
54 anos. Carlos teve uma piora no 
quadro de saúde na quinta-feira. 
O idoso respirava por aparelhos 
e precisou ser transferido para a 
sala vermelha do Hospital Muni-
cipal Souza Aguiar, no Centro do 
Rio, após uma infecção pulmo-
nar. O caso aconteceu no bairro 
do Catumbi, na Zona Central da 
cidade, quando o idoso voltava 
para casa após um enterro.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que o corpo foi 
encaminhado ao Instituto Mé-
dico Legal (IML). O enterro será 
no Cemitério do Catumbi às 15 
horas, segundo a família.

Leila Magna dos Santos, 
de 54 anos, disse que um dos 
agressores tentou procurar o 
idoso na unidade para se des-
culpar pelo ataque. Segundo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovardia

C ela, desde então, Carlos Roberto 
passou a ficar agitado: "Minha tia 
estava com ele no dia e me man-
dou mensagem dizendo que um 
homem chegou na enfermaria 
procurando pelo meu pai, dizen-
do que queria pedir perdão. Des-
de esse dia ele não ficou bem".

A diarista diz que os agresso-
res foram tirados do local onde 
costumavam ficar por mora-
dores da região e que não tem 
esperança de conseguir justiça: 
"Somos negros, pobres, mora-
mos no Morro da Coroa. Se fos-
se importante a polícia já teria 
prendido e eles ainda continu-
aram lá por mais alguns dias. A 
população do Catumbi que se 
manifestou para expulsá-los de 
onde ficavam", desabafou.

Os moradores de rua ficavam 
em uma passagem subterrânea, 
na Avenida 31 de Março, próxi-
mo ao Cemitério do Catumbi. O 
idoso teve uma costela e um dos 
fêmures quebrados, o pulmão 
perfurado, foi esfaqueado na 
mão, além de ter cabeça bastan-
te machucada.

No último dia primeiro, a Po-
lícia Civil informou que um dos 
suspeitos de ter participado da 
agressão foi identificado, mas 
seu nome não foi revelado.

Morre idoso agredido por 
moradores de rua no Catumbi 

Carlos Roberto dos Santos respirava com ajuda de aparelhos no Hospital Souza Aguiar 

 Foto: Arquivo Pessoal

Macas foram montadas do lado de fora do hospital Badim, no Rio, após incêndio

O prédio anexo ao Hospital Ba-
dim foi reaberto, na manhã desta 
segunda-feira (14), um mês após o 
incêndio que deixou 19 mortos. 

A unidade que fica na Tijuca 
Zona Norte do Rio, pegou fogo no 
dia 12 de setembro. O prédio reaber-
to nesta sexta não foi atingido pelo 
incêndio, mas também teve todos 
os seus pacientes retirados do local. 

O prédio onde ocorreu o incên-
dio foi inaugurado em março de 
2000. Em 2018, o Badim inaugu-
rou um novo prédio, anexo ao pri-
meiro edifício. 

Depois de uma análise inicial das 
imagens do circuito interno, agen-
tes da Polícia Civil concluíram que o 
incêndio começou no gerador, que 
estava no subsolo da unidade. 

De acordo com o site oficial, 
o complexo tem 15,7 mil m² 
de área construída, com 128 
leitos de internação, 32 leitos 
na unidade de tratamento in-

Hospital Badim reabre prédio anexo um mês após incêndio

tensivo, centro cirúrgico com 
cinco salas, uma sala de hemo-
dinâmica e 11 leitos de unidade 
cardiointensiva. 

Ainda de acordo com o site, o 
Badim tem uma equipe de mais de 
60 médicos, que atuam em mais 20 
especialidades. 

Incêndio e atendimentos
Após o incêndio e a retira-

da de pacientes da unidade, 

Sete eleitos para o Con-
selho Tutelar do Rio, as-
sim como dois suplentes, 
tiveram suas candidaturas 
impugnadas pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA-Rio). A decisão 
publicada nesta segunda-
-feira no Diário Oficial do 
Município.

As eleições para definir 
novos conselheiros tutela-
res, ocorridas no último dia 
6, foram marcadas por de-
núncias e reclamações de 
eleitores que não consegui-
ram votar. O Ministério Pú-
blico do Rio (MPRJ) recebeu, 
em todo o estado, 129 de-
núncias de irregularidades. 
Cerca de 300 denúncias che-
garam ao CMDCA, entre elas, 

Sete conselheiros tutelares eleitos 
têm candidatura impugnada

funcionários do Hospital 
Badim tiveram de improvi-
sar atendimento na Rua São 
Francisco Xavier, com os 
colchonetes e lençóis que 
foram jogados pelas escadas. 

Uma creche vizinha recebeu 
os pacientes mais graves, que 
estavam internados em UTI. 
Por volta das 20h15, bombeiros 
informaram que o fogo havia 
sido controlado.

troca de voto por churrasco, 
open bar - consumo de be-
bidas livre e gratuito - e até 
pela quantia de R$ 30. 

Agora, conforme o comu-
nicado desta segunda-feira, 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA-Rio), 
"após analise da defesa 
apresentada pelos candida-
tos", foram encerradas "as 
possibilidades de recurso na 
esfera do CMDCA-Rio".

A lista definitiva da com-
posição de cada conselho 
tutelar ainda não foi divul-
gada.

O resultado preliminar foi 
divulgado na última terça-
-feira. Os novos conselhei-
ros vão tomar posse em 10 
de janeiro de 2020.

Foto: REUTERS/Ian Cheibub 
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m ano e qua-
tro meses 
depois, o téc-
nico Alberto 
Valentim ves-
tiu novamen-
te o uniforme 
do Botafogo. 

Aos 44 anos, ele foi apresenta-
do nesta segunda-feira e já teve 
que responder sobre o áudio 
do ex-presidente Carlos Augus-
to Montenegro. Valentim não 
quis polêmica e, em partes, até 
deu razão ao ex-dirigente no 
que diz respeito a não ser um 
técnico de ponta.

"Eu não sou. E eu sei, antes 
de qualquer dirigente, torcedor 
ou da imprensa. Estou apenas 
começando uma carreira. Te-
nho que trabalhar muito para 
ser um treinador de ponta", 
disse o treinador, que volta ao 
clube para ocupar o cargo de 
Eduardo Barroca.

O mesmo Montenegro dis-
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 'Não sou treinador de ponta', 
reconhece Valentim na volta 
ao Botafogo

Foto: Igor Siqueira 

U
se também em um dos áudios 
que Alberto teria uma espécie 
de prazo de validade, que seria o 
fim deste ano. Aí o treinador não 
concordou.

"Eu respeito muito a opinião 
do presidente Montenegro. Falo 
de coração aberto. Não mudou 
em nada minha vontade de vir 
para cá. Quero trabalhar muito 
forte e me entregar ao máximo 
para cumprir meu contrato com 
o Botafogo até dezembro de 
2020", completou.

Na primeira passagem pelo 
Botafogo, Alberto Valentim foi 
campeão carioca e só saiu por cau-
sa de uma proposta do Pyramids, 
do Egito. A empreitada lá não deu 
certo e, depois de uma passagem 
pelo Vasco, ele estava lutando 
para manter o Avaí na Série A.

Multa quem paga é o técnico
A negociação pela saída envol-

veu o pagamento de uma multa 
rescisória que, segundo o próprio 

 Técnico foi alvo de críticas do ex-presidente Montenegro antes de ser anunciado
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treinador, será paga por ele ao clu-
be catarinense. Pela narrativa de 
Alberto, o diretor de futebol do 
Bota, Anderson Barros, fez pri-
meiro o contato com o presidente 
do Avaí, Francisco Battistotti, an-
tes de sacramentar o acordo com 
o treinador. De acordo com o vice 
de futebol do Bota, Gustavo Noro-
nha, o nome de Alberto foi muito 
bem aceito pelo elenco.

Não dá para tirar do contexto 
a crise financeira do Botafogo. 

Mas o discurso do novo técnico 
é buscar uma melhora do time, 
mesmo sem trazer novas aquisi-
ções ao elenco.

"Precisamos repetir coisas 
muito boas que já foram feitas 
aqui no campeonato com o Bar-
roca, uma sequência positiva, 
aproveitamento melhor do que 
estamos fazendo agora. Temos, 
para fugir de qualquer tipo de 
risco, chegar aos 44, 45 pontos", 
apontou Valentim.

O primeiro jogo à beira do 
campo será justamente contra 
o Vasco, nesta quarta-feira, em 
São Januário. Além de ter pas-
sado por lá, foi justamente o 
cruz-maltino o último adver-
sário na passagem pelo Avaí.

"Está muito fresco na mi-
nha memória o time do Van-
derlei", disse o técnico, que 
na tarde desta segunda-feira 
comanda o primeiro treino no 
Nilton Santos.


