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Bolsonaro diz que Argentina 
'escolheu mal' o novo 
presidente do país 

Opinião 

p r e s i d e n t e 
Jair Bolsonaro 
afirmou nesta 
segunda-feira 
que lamenta 
a eleição de 
Alberto Fer-

nández na Argentina e que 
não parabenizará o novo pre-
sidente do país. "Lamento. 
Eu não tenho bola de cristal, 
mas eu acho que a Argentina 
escolheu mal", disse o brasi-
leiro ao deixar os Emirados 
Árabes, onde estava desde 
sábado (26).

Veja os principais desafios 
de Fernández na presidência 
argentina

Helio Gurovitz: A sombra 
diante de Fernández

Sandra Cohen: O enigma 
de Cristina Kirchner

“Não pretendo parabeni-
zá-lo. Agora, não vamos nos 
indispor. Vamos esperar o 
tempo para ver qual é a po-
sição real dele na política, 
porque ele vai assumir, vai 
tomar pé do que está acon-
tecendo e vamos ver qual li-
nha que ele vai adotar", disse 
Bolsonaro.

Com a ex-presidente Cris-
tina Kirchner como vice na 
chapa, Alberto Fernández 
derrotou o atual mandatário, 
Mauricio Macri – resultado 
previsto ainda nas prévias 
eleitorais de agosto.

Com 97,4% das urnas 
apuradas, Fernández tinha 
48,02% dos votos, e Macri, 
40,46%.

Ainda de acordo com Bol-
sonaro, Fernández e Kir-
chner venceram as eleições 
porque as reformas propos-

tas por Macri não deram re-
sultado.

"Agora, o povo botou no 
poder quem colocou a Ar-
gentina no buraco lá atrás", 
disse o presidente brasileiro, 
que irá concluir nesta quin-
ta-feira uma viagem de duas 
semanas pela Ásia e pelo 
Oriente Médio.

Relações com o Brasil
Ao chegar ao Catar, o pre-

sidente brasileiro foi ques-
tionado novamente sobre as 
relações com o futuro pre-
sidente argentino. Ele disse 
que está preocupado, mas 
vai conversar com o governo 
de Fernández.

"Pretendo dialogar, sim 
[com Fernández], não vamos 
fechar as portas. Agora, es-
tamos preocupados e receo-
sos, tendo em vista até o ges-
to que ele fez de Lula Livre. 
Temos a informação de que 
muita gente do PT estaria lá 
na Argentina para comemo-
rar com o ele o que seria a 
vitória dele."

No dia da eleição, Fernan-
dez – que havia visitado Lula 
na prisão, em julho – postou 
numa foto em que fazia um 
L com as mãos, em sinal de 
apoio ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

A imagem estava acompa-
nhada da hashtag #LulaLivre 
e de uma mensagem de pa-
rabéns o ex-presidente, que 
completou 74 anos neste do-
mingo.

"Também hoje faz aniver-
sário meu amigo @LulaOfi-
cial, um homem extraordi-
nário que está injustamente 

O

‘Não pretendo parabenizá-lo’, diz Bolsonaro sobre vitória do peronista Alberto Fernández

preso faz um ao e meio. Para-
béns pra você, querido Lula. 
Espero vê-lo logo."

Para Bolsonaro, a menção 
ao movimento pela liberação 
de Lula, que foi preso por cor-
rupção na Lava Jato, é "um 
afronto [sic] à democracia 
brasileira, ao sistema judiciá-
rio brasileiro". Bolsonaro dis-
se que Lula já foi condenado 
em duas instâncias e tem "ou-
tras condenações a caminho".

"Ele [Fernández] está afron-
tando o Brasil de graça, no meu 
entender. Estamos aguardando 
seus passos para, talvez, no fu-
turo tomarmos alguma decisão 
em defesa do Brasil."

Mercosul
Mais cedo, ainda na saída 

dos Emirados Árabes, Bol-
sonaro disse que pretende 
manter relações bilaterais 
com a Argentina. Mas afir-
mou que os vizinhos podem 
ser "afastados" do Mercosul 

se o novo presidente inter-
ferir no acordo do bloco 
com a União Europeia.

O Brasil é o principal par-
ceiro comercial da Argentina, 
que por sua vez é o terceiro 
do Brasil (atrás da China e dos 
Estados Unidos).

“Não digo que sairemos do 
Mercosul, mas poderemos 
juntar com o Paraguai. Não sei 
o que vai o que vai acontecer 
com o Uruguai, vamos ver o 
que vai ser nas eleições do 
Uruguai, e decidimos se a Ar-
gentina fere alguma cláusula 
do acordo ou não. Se ferir, nós 
podemos afastar a Argentina. 
A gente espera que nada disso 
seja necessário. Espero que a 
Argentina não queira, na ques-
tão comercial, mudar o seu 
rumo", afirmou Bolsonaro.

Anunciado em julho após 
20 anos de negociação, o 
acordo foi celebrado pelo go-
verno Bolsonaro como uma 

maneira de impulsionar a 
economia do Brasil.

Alguns países, como a Fran-
ça, já sinalizaram que não con-
cordam com os termos da par-
ceria. Fernández defendeu a 
revisão durante a visita a Lula 
em Curitiba.

Racha no PSL
Bolsonaro também sobre a 

agenda interna – mais uma vez, 
o tema foi a crise do PSL. O presi-
dente afirmou que uma das alter-
nativas pode ser a criação de um 
novo partido.

"Como senador pode ficar 
sem partido, prefeito, governa-
dor... E eu também posso. Por 
enquanto, não pretendo, mas eu 
nunca saltei de paraquedas sem 
um paraquedas reserva. Então, 
essa possibilidade sempre vai 
existir", disse.

"Agora, o ideal numa situação 
dessa, se porventura não chegar 
a um acordo, é um novo partido."

Foto: Arte/G1 
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presidente da 
Lamsa, conces-
sionária que 
administra a 
Linha Amarela, 
Eduardo Dan-
tas, disse que a 
cobrança da ta-
rifa de pedágio 

pode voltar a ser feita somente da-
qui a um mês, por causa dos danos 
provocados pela ação da Prefeitura 
do Rio na noite de domingo. As 
cabines foram destruídas, assim 
como as câmeras instaladas para 
monitorar o movimento de ve-
ículos. Dantas disse que ainda é 
muito cedo para avaliar o prejuízo. 
Ele garantiu que os serviços da 
concessionária — como mecânico, 
reboque, assistência médica e a 
manutenção da via — foram resta-
belecidos às 5h30 desta segunda-
-feira, quando a Lamsa conseguiu 
uma liminar da Justiça suspen-
dendo a intervenção da prefeitura.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudanças 

O
“Ainda vamos avaliar o impacto 

dos danos. E isso vai levar algum 
tempo. Vamos fazer toda a recupe-
ração possível. Obviamente que o 
dano, o valor financeiro impactado, 
nós vamos cobrar do poder conce-
dente, da prefeitura. Ainda é muito 
preliminar afirmar quando o serviço 
(de cobrança de pedágio) será resta-
belecido. Vamos fazer uma avaliação 
detalhada, mas acredito que essa si-
tuação vai durar um pouco mais de 
um mês”, disse Dantas.

Por causa da intervenção munici-
pal e dos danos causados aos equipa-
mentos, a pista reversível que costu-
ma ser aberta em direção ao Centro, 
durante a parte da manhã, não foi de-
limitada nesta segunda. O trânsito no 
pedágio está sendo feito em quatro 
pistas abertas em ambos os sentidos.

Técnicos da concessionária fazem 
avaliações nas cabines destruídas 
pela ação da prefeitura. O objetivo é 
calcular o valor dos danos e saber se 
algum equipamento escapou da de-

Pedágio da Linha Amarela 
deve ficar sem cobrança por 
mais de um mês

O aviso aos motoristas sobre a praça do pedágio destruída 

 Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

predação oficial. Eles estão usando 
celulares para tirar fotos de todos 
os equipamentos. A concessionária 
está fazendo um alerta em seus pai-
néis eletrônicos sobre a situação na 
praça do pedágio. "Atenção: cabines 
destruídas. Para sua segurança, re-
duza a velocidade", diz o aviso.

Mesmo assim, a velocidade dos 
veículos que cruzam o pedágio é 
elevada. A Lamsa faz um apelo para 
que os motoristas diminuam e cru-
zem a praça devagar.

Lamsa: 'Crivella rompeu to-

dos os limites do bom senso e 
da legalidade'

Em nota, a Lamsa repudiou 
"veementemente a decisão ilegal 
e abusiva do poder municipal, que 
só causa transtornos à sociedade 
carioca. Os danos causados à Lam-
sa ainda serão avaliados pela equi-
pe da concessionária. A cobrança 
do pedágio permanecerá suspensa 
até o restabelecimento das condi-
ções mínimas de operação e de se-
gurança da concessionária".

Para a concessionária, "Crivella 

rompeu todos os limites do bom 
senso e da legalidade. O prefeito 
não pode cancelar um contrato 
de concessão unilateralmente 
dessa forma. A Lamsa lamenta os 
atos de vandalismo físico, jurídico 
e administrativo praticados pelo 
prefeito, e confia na Justiça para 
o restabelecimento definitivo do 
respeito ao cumprimento dos 
contratos, à ordem e ao Estado de 
Direito para que possa continuar 
oferecendo serviços de qualidade 
à sociedade carioca".

 O corpo do ator e diretor Jor-
ge Fernando será velado nesta 
terça-feira, na Capela 1 do Cemi-
tério da Penitência, no Caju, na 
Zona Portuária do Rio.

A despedida será aberta ao públi-
co das 8h às 10h. Das 10h até as 13h 
o velório será apenas para parentes 
e amigos próximos.

Jorge Fernando morreu no do-
mingo. Ele estava internado no 
Hospital CopaStar, em Copacaba-
na, Zona Sul do Rio.

Em nota, o Hospital Copa Star in-
formou que ele morreu após dar en-
trada no fim da tarde deste domin-
go, devido a uma parada cardíaca 
"em decorrência de uma dissecção 
de aorta completa".

 
Carreira

Jorge Fernando era diretor da TV 
Globo e seu último trabalho como 
diretor e ator aconteceu este ano, na 
novela das 19h "Verão 90". Foi o re-
torno dele após dois anos afastado 
da TV, tempo em que se recuperou 
de um AVC.

Na Globo, Jorge Fernando dirigiu 
vários sucessos, como as novelas 
“Rainha da Sucata” e “Alma Gêmea”.

 Corpo de Jorge Fernando será velado nesta terça, em 
cerimônia aberta ao público, no Cemitério da Penitência

Ator, diretor, escritor e humo-
rista, Jorge Fernando foi um artista 
completo que ajudou a revolucio-
nar a forma de se fazer televisão no 
Brasil. Seu primeiro contato com a 
arte de atuar foi ainda adolescente 
na escola onde estudava no Méier, 
Zona Norte do Rio.

Na TV, ele estreou como ator em 
1978, no seriado “Ciranda, Ciran-
dinha”. Na década seguinte, Jorge 
Fernando trabalhou em várias pro-
duções, mas foi do outro lado das 
câmeras, como diretor, que ele en-
controu sua verdadeira paixão.

Um dos seus sucessos mais 
marcantes foi “Guerra dos Sexos”, 
que tinha como protagonistas 
Fernanda Montenegro e Paulo Au-
tran. Por seu trabalho na trama das 
19h, ele foi premiado pela Asso-
ciação Paulista de Críticos de Arte 
como o melhor diretor, em 1983, 
ao lado de Guel Arraes.

É de “Guerra dos Sexos” a cena 
clássica do café da manhã, uma 
das mais importantes da tele-
dramaturgia brasileira. Quase 30 
anos, ele teve a chance de fazer 
tudo de novo, quando dirigiu o 
remake da novela, em 2012.

 O conselheiro afastado do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RJ), Domingos Brazão, 
negou ontem ser o mandante 
dos assassinatos da vereado-
ra Marielle Franco (PSOL) e 
do motorista Anderson Go-
mes. Em entrevista, o ex-de-
putado disse desconhecer os 
executores dos crimes apon-
tados pela então procuradora 
geral da República, Raquel 
Dodge. Segundo ela, Brazão 
teria pago cerca de R$ 500 
mil pelo atentado.

"Acredito na Justiça. É chato, 
é doloroso. Tanto para a minha 
família quanto para a família da 
Marielle. Não conheço os per-
sonagens. Eu poderia conhecê-
-los? Sim, porque também sou 
de Jacarepaguá. Mas eu não os 
conheço. Nada é mais forte que 
a verdade", afirmou Brazão.

'Investigações vão falar'
Ontem, o portal de notícias 

UOL publicou uma reportagem 
que revela um áudio incluído 
nas investigações de Raquel 
Dodge. Nele, há uma conversa 

Caso Marielle: Brazão nega ser mandante do crime

Desde então, ele dirigiu 34 nove-
las, minisséries e seriados. Sua es-
treia como diretor foi em “Coração 
Alado”, de Janete Clair, em 1980.

Na década de 1990, muitas 
novelas dirigidas por ele marca-
ram uma geração. Como “Rainha 
da Sucata”, “Vamp”, “Deus nos 
Acuda” e “A Próxima Vítima”, 
que fez o Brasil parar no último 
capítulo, à espera da revelação de 
quem era o grande assassino.

Depois de uma longa tempo-
rada com diretor, Jorge Fernando 
voltou a atuar em 2011, no seriado 
“Macho Man”. Da TV para o teatro, 
dirigiu Cláudia Raia no musical 
“Não Fuja da Raia”.

Mas foi no espetáculo “Boom” 
que ele fez o que sabia de me-
lhor: cantou, dançou e deu vida a 
vários personagens.

Foi o ensaio geral para a peça 
autobiográfica, “Salve Jorge”. No 
espetáculo, Jorge Fernando reu-
niu histórias que marcaram sua 
trajetória profissional. TV, cine-
ma e teatro juntos, recontando 
com muito humor um pouco da 
história de um dos maiores no-
mes da cultura brasileira.

telefônica entre o vereador do 
Rio Marcello Sicilliano (PHS) e 
o miliciano Jorge Alberto Mo-
reth, o Beto Bomba. Na gra-
vação, Beto Bomba diz que o 
mandante da morte de Mariel-
le é Domingos Brazão.

"Eu estou conversando 
contigo agora e tenho ciência 
que o meu telefone possa es-
tar grampeado. Será que es-
ses personagens não sabiam 
e estavam ali orquestrados? 
As investigações vão falar. 
Não vão? Acho que sim! Não 
acredito em coincidências", 
ressaltou Brazão.

A PGR já havia denuncia-
do ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) que Brazão "ar-
quitetou o homicídio", em 
março de 2018. Beto Bomba 
é um dos chefes do Escritó-
rio do Crime, milícia de Rio 
das Pedras. Segundo o UOL, 
ele aponta três supostos as-
sassinos: Leonardo Gouveira 
da Silva, o Mad, Leonardo 
Luccas Pereira, o Leléo, e 
Edmilson Gomes Menezes, o 
Macaquinho.



POLÍTICA

IN
FO CIDADES

Terça-Feira 28 de Outubro de 2019

4

ouco mais de 
36 horas após 
a tempestade 
que atingiu 
Nova Iguaçu, 
na noite de 
sexta-feira a 
Prefeitura do 
município se-

gue cadastrando famílias que 
tiveram suas casas destruídas na 
chuva de granizo. O prefeito Ro-
gerio Lisboa informou ainda que 
será decretada Situação de Emer-
gência no município, não mais 
Calamidade Pública, como havia 
sido dito no sábado. 

“Estivemos aqui já nas primei-
ras horas após o temporal e che-
gamos a pensar que o desastre 
havia sido maior e com possibi-
lidade de vítimas fatais, mas fe-
lizmente isto não ocorreu. Sendo 
assim, este evento se enquadra 
melhor como Situação de Emer-
gência”, explicou o prefeito de 
Nova Iguaçu.

A Prefeitura de Nova Iguaçu 
criou sete pontos de apoio para 
cadastramento de famílias. Até 
o fim da tarde de domingo, pelo 
menos 11 mil pessoas estavam 
cadastradas. A Secretaria Muni-
cipal de Educação suspendeu a 
aula em nove escolas que foram 
destelhadas. Outras 17 escolas 
apresentaram problemas com o 
temporal, mas vão funcionar nor-
malmente. As escolas fechadas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu

P
vão oferecer café da manhã e al-
moço para os alunos.

O governador do Estado do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vi-
sitou a cidade  acompanhado do 
prefeito Rogerio Lisboa. O prefei-
to e o governador do Rio circula-
ram pelas ruas do Cacuia, um dos 
bairros mais castigados pelo tem-
poral. Desde sábado a Prefeitura 
já tinha disponibilizado lonas 
para cobrir casas.

Além do ponto de apoio do 
Cacuia, outros seis espaços fo-
ram disponibilizados para que a 
população pudesse buscar ajuda. 
Três deles já foram desativados 
por não haver mais procura e ou-
tros quatro seguem atendendo. 
Até a tarde deste domingo, cerca 
de 11 mil pessoas já estavam ca-
dastradas. No entanto, o prefeito 
de Nova Iguaçu acredita que o 
número de residências atingidas 
possa aumentar.

“Andando pelas ruas é possível 
ver que muitos ainda não foram 
aos pontos de apoio para fazer o 
cadastro. É importante que isto 
seja feito, pois é com base nestas 
informações que iremos pedir ao 
Estado e ao Governo Federal o 
reconhecimento da Situação de 
Emergência. A partir daí pode-
remos solicitar a desbloqueio do 
FGTS para as famílias atingidas. 
Muitas pessoas estão nos pedin-
do esta liberação, mas a decisão 
cabe ao presidente da República”, 

adverte Rogerio Lisboa.

Confira os pontos de apoio 
que seguem em funcionamento:

IGREJA UNIVERSAL (Estr. de 
Austin, 1070 – Tinguazinho (Em 
frente a Clínica da Família do Cacuia)

IGREJA MIN. CRISTO CHA-
MA (Rua Thomás Fonseca 1875 
– Cerâmica)

ESCOLA MUNICIPAL WAL-
FREDO DA SILVA LESSA (Rua 
Jaguaré S/N – Batuta)

GALPÃO DO “EDMILSON” – 
PRÓXIMO POSTO DE SAÚDE 
(Rua Ararapira S/N, Rodilândia)

Veja abaixo o que cada secre-
taria está fazendo

Assistência Social:
Agentes da Secretaria de As-

sistência Social distribuíram te-
lhas de amianto às famílias víti-

mas do temporal e que tiveram 
as casas danificadas pela chuva 
de granizo. Terão prioridades fa-
mílias com menor renda, e que 
tenham crianças, idosos ou pes-
soa com deficiência. Já no do-
mingo, foi feita a distribuição de 
lonas. A Assistência Social conti-
nua fazendo um levantamento 
nas residências para saber o que 
foi perdido pelos moradores, 
como roupas, alimentos, roupas 
de cama, entre outros.

Foi estabelecido um ponto de 
arrecadação e doação na 1 Igre-
ja Batista de Austin, que fica na 
Rua Felipe Salomão 371.

Educação:
A Secretaria de Educação 

informou que das 26 escolas 
atingidas, 9 delas tiveram suas 
aulas suspensas. São elas: Escola 

Municipal Tabelião Murilo Costa 
(Cerâmica), Francisco de Olivei-
ra (Marco II), Althair Pimenta de 
Moraes (Austin), Vila São Miguel 
(Austin), Doutor Odir Araújo 
(Rodilândia), Nena Rodrigues 
(Austin), Rui Barbosa (Austin), 
Walfredo da Silva Lessa (Austin) 
e Professor Márcio Caulino Soa-
res (Austin). Vale ressaltar que as 
aulas serão repostas.  As escolas 
passarão por uma intervenção 
para reparos pela Secretaria de 
Infraestrutura. Mesmo com as 
unidades fechadas, haverá ali-
mentação para os alunos em caso 
de vulnerabilidade.

Defesa Civil:
A Secretaria de Defesa Ci-

vil segue fazendo vistorias 
em imóveis e distribuindo 
lonas plásticas.

Governador  Witzel, junto com o Prefeito Rogério Lisboa e    Deputado Federal Dr. Luizinho visitando casas em Nova Iguaçu

 Foto: Divulgação

 Prefeitura de Nova Iguaçu 
segue cadastrando famílias 
atingidas pelo temporal 

 A Casa da Mulher Nilopoli-
tana realizou no último sába-
do uma caminhada em prol da 
Campanha Outubro Rosa, em 
prevenção ao câncer de mama. 
O ato foi aberto ao público co-
meçou na Avenida Mirandela 
e se estendeu até o Parque Na-
cional de Gericinó.

Vestidas de Rosa, as mulhe-
res percorreram todo o percur-
so da caminhada em defesa da 
prevenção da doença. De acor-

do com o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), já foram estima-
dos aproximadamente 60 mil 
casos de câncer de mama no 
Brasil este ano.

Além da caminhada, tam-
bém aconteceu uma exposi-
ção de artesanato feito pelas 
oficineiras da Casa da Mulher 
Nilopolitana. Para fechar com 
chave de ouro foi feito um Co-
ffe Break e um piquenique no 
Parque Municipal.

Casa da Mulher Nilopolitana 
realiza caminhada pela 
campanha Outubro Rosa

Foto: Divulgação

A caminhada foi para conscientizar sobre a prevenção do  câncer de mama



plano de fuga 
frustrado de 
Clauvino da 
Silva, que 
tentou esca-
par da cadeia 
vestido de 
mulher há 
dois meses, 

acendeu o alerta na Secretaria 
de Administração Penitenciária 
(Seap) do Rio para um esquema 
voltado a burlar a segurança nas 
unidades prisionais. Há suspei-
tas de que uma falsa grávida te-
nha entrado no presídio Gabriel 
Ferreira Castilho, conhecido 
como Bangu 3-b com a peruca e a 
máscara usadas por Clauvino em 
seu disfarce. As gestantes que 
são visitantes dos presos entram 
sem passar por qualquer revista. 
Para não prejudicar o feto, elas 
não podem ser submetidas ao 
scanner corporal nem ao portal 
detector de metais. A revista ín-
tima só é permitida em caso de 
suspeita fundamentada de que 
a mulher esteja com algo ilícito.

Desde a tentativa de fuga de 
Clauvino, a equipe operacional 

Precauções

O
da coordenação das unidades pri-
sionais do Complexo de Gericinó 
passou a investigar o esquema. A 
suspeita é de que as mulheres con-
sigam documentos falsos e simu-
lem estar grávidas para entrar nos 
presídios sem revista.

No dia 20 do mês passado, a se-
cretaria tomou uma medida com o 
intuito de aumentar a fiscalização. 
Vinte e seis presos de Bangu 3-b 
que têm visitantes grávidas ca-
dastradas foram transferidos para 
a unidade vizinha, a penitenciária 
Serrano Neves, conhecida como 
Bangu 3-a. Lá, passaram a ter um 
dia de visitação exclusivo, separa-
dos dos demais detentos.

A medida teve efeito imedia-
to: 11 presos transferidos — 42% 
do total — deixaram de receber 
visitas após a mudança. Nove 
deles alegaram que seus filhos já 
nasceram e dois, que as mulheres 
perderam os bebês. Em um dos 
casos, o preso afirmou que o bebê 
nasceu e faleceu três dias depois. 
A Seap, no entanto, constatou 
que a mulher do detento estava, 
nos registros, com 22 semanas de 
gravidez. O preso não apresentou 

nenhuma documentação com-
provando a perda da criança.

Estratégia da Seap
O Complexo de Gericinó tem 

78 presos da maior facção crimi-
nosa do Rio, que têm visitantes 
grávidas e serão transferidos para 
Bangu 3-a.

A ideia da secretaria é separar 
os detentos com visitantes grá-
vidas também de outras facções. 
Ainda não há previsão para essas 
mudanças serem feitas em rela-
ção a outras quadrilhas.

Visitante flagrada 
admitiu fraude

As hipóteses investigadas 

pela Seap são de que as falsas 
grávidas comprem um “kit grá-
vida”, que vêm com ultrassom, 
laudo comprovando a gravidez 
e até mesmo um “Cartão da 
gestante”, distribuído na rede 
municipal. Há denúncias contra 
clínicas particulares e também 
Clínicas da Família, da Prefeitu-
ra do Rio. A secretaria suspeita 
que, em alguns casos, médicos 
sejam coagidos por criminosos.

Das 20 visitantes mulheres 
que foram presas tentando en-
trar este ano nos presídios do Rio 
com objetos ilícitos, como drogas 
e celulares, três alegavam estar 
grávidas. Uma delas, ao ser sur-
preendida com maconha em sua 

vagina, no dia 24 de abril, admitiu 
que não estava esperando um 
filho. Viviane Luiza da Silva era 
cadastrada como “Pessoa amiga” 
do preso Ademir Ferreira da Silva, 
que está em Bangu 3. Esse tipo de 
visitante não precisa ter qualquer 
tipo de parentesco com o deten-
to. O caso foi registrado na 35ª DP 
(Campo Grande).

Aos agentes prisionais, Vi-
viane admitiu que o atestado 
de gravidez e a ultrassonografia 
apresentados por ela eram forja-
dos. Além disso, ela relatou aos 
inspetores que outras mulheres 
têm recorrido a atestados de 
gravidez falsos para evitar uma 
revista mais minuciosa.

Polícia passará a investigar minusiosamente sobre falsas gravidez em visitas nos presídios

Polícia passará a investigar minusiosamente sobre falsas gravidez em visitas nos presídios

 Seap investiga gravidez fake 
para entrar com drogas e 
celulares em presídios

 Foto: Reprodução/Facebook
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Detentos se rebelaram após uma discução entre eles na unidade do Degase

Ação para prisão do suspeito aconteceu na manhã desta segunda

 Uma rebelião aconteceu no 
Departamento Geral de Ações 
Socioeducativas, o Degase, na 
noite deste domingo. A confusão 
foi no Centro de Socioeducação 
Dom Bosco, Zona Norte do Rio.

A rebelião teria começado 
depois de um desentendimento 
entre os internos. Quando acon-
teceu, apenas dez agentes esta-
vam na unidade, para tomarem 
conta de 341 internos. Eles rasga-
ram roupas e colchões, além de 
atearem fogo e quebrarem vidros 
da unidade.  A situação foi conti-
da pelo Grupo de Ações Rápidas, 
a Coordenadoria de Segurança 
e Inteligência, a Polícia Militar e 
pelo Corpo de Bombeiros. Fo-
ram apreendidas armas brancas 
como ponta de ferro e pedras, 
além e remédios.

  Não houve feridos, entre-
tanto, a unidade foi parcialmen-
te depredada. Alguns menores 
foram levados para a 21°DP, em 

Menores infratores fazem rebelião no 
Degase após briga entre internos

Bonsucesso. Eles responderam 
pelo crime de dano ao patrimô-
nio público e ameaça de morte 
aos agentes que estavam de 
plantão no momento em que 
começou a rebelião.

“Este é um cenário frequen-
te no Degase. As estruturas das 
unidades são extremamente pre-
cárias e as condições de trabalho 
também. Infelizmente é algo que 
os servidores lidam sempre e é 

por isso que estamos lutando 
para modificar. São demandas, 
como o RAS e o concurso pú-
blico, que podem ajudar nossa 
categoria. Além disso, o porte de 
armas, que traz mais segurança 
para os funcionários”, afirma, 
João Rodrigues, presidente do 
Sindicato do Degase, que tam-
bém disse a situação das unida-
des do Degase é de total precarie-
dade atualmente.

 Foto: Divulgação
PMs do 29º BPM (Itaperuna) 

prenderam, na manhã desta se-
gunda-feira, um miliciano que es-
tava em um sítio da área rural do 
município do Norte Fluminense. 
Ele usava o local, que fica no bair-
ro Avaí, para esconder material 
usado em suas ações na capital.

De acordo com a Polícia Mili-
tar, contra o suspeito havia um 
mandado de busca e apreensão 
em aberto, que foi cumprido na 
Fazenda da Conceição. Ele foi 

Miliciano é preso com fardas da 
PM, Exército e Marinha

encontrado com uma farda do 
Grupamento Aeromóvel da PM 
(GAM), uma da Marinha e outra 
do Exército, além de uma pisto-
la airsoft, uma touca ninja, 24 
munições calibre 38, uma arma 
de choque, uma faca, um par de 
algemas, um celular, três cordões 
e um relógio.

O miliciano foi levado à 143ª 
DP (Itaperuna), onde foi autuado 
por posse irregular de arma de 
fogo de calibre restrito.

Divulgação / Polícia Militar



s deputados 
f r a n c e s e s 
a p r o v a r a m 
um projeto 
e x p e r i m e n -
tal autori-
zando o uso 
da maconha 
m e d i c i n a l 

no tratamento de algumas 
doenças graves. Durante 
dois anos, 3.000 pacien-
tes que sofrem de câncer, 
esclerose múltipla, alguns 
tipos de epilepsia e dores 
neuropáticas refratárias aos 
remédios convencionais 
terão acesso a derivados 
do cannabis sob vigilância 
hospitalar.

Esses pacientes pode-
rão tomar combinações de 
canabidiol (CBD) e THC, 
dois derivados da maco-
nha, receitadas pelo espe-
cialista que os acompanha 
no cotidiano. Inicialmente, 
a pessoa irá retirar o pro-
duto na farmácia de um 
hospital credenciado que 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInovação

O
irá monitorar todo o trata-
mento. Tudo correndo bem, 
o doente poderá comprar o 
cannabis terapêutico numa 
farmácia qualquer.

A Agência Francesa de Me-
dicamentos (ANSM) autori-
zou apresentações variadas 
dos derivados da maconha: 
na forma de óleos, chás de 
ervas e flores secas de can-
nabis, destinadas à adminis-
tração por meio de inalação. 
O primeiro grupo de parti-
cipantes deverá começar o 
tratamento no primeiro se-
mestre de 2020. O sistema 
público de saúde vai custear 
as despesas.

 
Correndo atrás do atraso

Atualmente, 21 países dos 
28 membros da União Euro-
peia autorizam o cannabis 
medicinal em graus diferen-
tes. A França registra um atra-
so em comparação com os 
vizinhos. Por isso, esse pro-
tocolo experimental é con-
siderado um avanço e deve 

 França vai testar maconha 
medicinal em estudo com 3 
mil pacientes

Maconha será usada para fins medicinais  na França

Foto: Divulgação
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

Dar banho no seu pet ga-
nhou tripla função agora. 
Além de manter o bichinho 
cheiroso e feliz, agora também 
previne contra infecções. Isso 
graças ao Shampoo Natural 
com Prebiótico, criado pela 
Tudodvet, farmácia de mani-
pulação veterinária, que fica 
em São Gonçalo. Prebióticos 
são ingredientes nutricionais 
que atuam seletivamente so-
bre a microflora, estimulando 
o crescimento e atividade de 
uma ou mais bactérias bené-
ficas.  Desta forma, a preser-
vação ou a restauração da mi-
crobiota da pele constitui uma 
barreira protetora reduzindo o 
risco de infecções.

O maior órgão do corpo é a 
pele, que funciona como uma 

barreira entre o animal e o 
meio ambiente, e fornece pro-
teção contra diversos tipos de 
lesões. As dermatopatias (do-
enças de pele, pelo etc) são as 
enfermidades que acometem 
esse órgão e são responsáveis 
por mais de 20% dos atendi-
mentos na clínica médica ve-
terinária.

O shampoo criado por Da-
nielle Barcelos e Caroline Ra-
malho (sócias da Tudodvet) 
atua como precursor da bar-
reira biológica da pele, além de 
ser modulador da microbiota, 
auxiliando no tratamento das 
patologias da pele causadas 
por infecções oportunistas. 
Isso além de ser indicado para 
tratamento e prevenção do 
ressecamento do pelo.

 Shampoo previne pets 
contra infecções

O uso de Shampoos ajuda na prevenção de doenças nos animais de estimação 

Foto: Divulgação

contribuir para esclarecer os 
benefícios e eventuais pon-
tos negativos da prescrição. 
Daqui a dois anos, a expec-
tativa é que a utilização do 
produto seja ampliado.

O autor do projeto de lei, 
o deputado Olivier Véran, 
é médico neurologista. Ele 
explica que a maconha tera-
pêutica precisa ser ajustada 
a cada paciente: alguns se 
sentem melhor apenas com 
o canabidiol, que promove 

um relaxamento muscular, 
outros com uma combina-
ção do canabidiol com o 
THC, a substância psicoativa 
da maconha. Véran conside-
ra fundamental observar os 
efeitos dessas substâncias 
em um estudo científico e 
não deixar as pessoas se au-
tomedicarem, sem acompa-
nhamento, como acontece 
atualmente.

Os médicos franceses cos-
tumam receitar o tratamen-

to para quem precisa. Com 
a receita em mãos, muitos 
franceses buscam o canna-
bis medicinal nos países 
vizinhos, onde não é mais 
proibido. Um decreto de 
2013, autorizou que alguns 
medicamentos para o tra-
tamento da esclerose múl-
tipla usassem o canabidiol 
em sua composição, mas os 
produtos nunca chegaram 
às farmácias por falta de um 
acordo sobre o preço final.



Homenagens

evido ao enor-
me sucesso, o 
Coletivo Meu 
Caro Amigo 
Chico Buarque 
volta ao Teatro 
Rival Petro-
bras, no dia 2 

de novembro, às 19h30, para 
mais uma edição!

O projeto “Meu Caro Ami-
go – Chico Buarque” é fruto 
de uma mobilização inicia-
da nas redes sociais que teve 
como ponto de partida uma 
publicação-desabafo da can-
tora Marianna Leporace. A 
partir desse movimento, ini-
ciado em novembro de 2016, 
artistas, produtores e instru-
mentistas uniram-se com o 
objetivo de reverenciar Chico 
Buarque, afirmando sua gran-
deza e relevância no cená-
rio da música brasileira, sua 

magnitude e seu papel como 
agente cultural do país.

Com a coordenação da Zê-
nitha Produções, um time de 
excelência de produtores le-
vou para o palco um grande 
elenco de cantores e músicos, 
que deram vida a mais de vin-
te obras do autor em agosto 
de 2017. Nascia, oficialmente, 
o projeto “Meu Caro Amigo 
Chico Buarque”, com direção 
musical de Felipe Radicetti e 
roteiro de Cecilia Rangel. Em 
agosto deste ano, a terceira 
edição do projeto fez o maior 
sucesso no Teatro Rival Petro-
bras e, por isso, volta à casa 
com um roteiro de obras-pri-
mas de Chico Buarque.

“De uma provocação, uma 
indignação, nasceu um proje-
to. De um monte de comen-
tários e uma enorme troca 
de ideias criativas, surgiu 

 Meu caro amigo Chico 
Buarque de volta ao 
Teatro Rival Petrobras
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Projeto é fruto de uma mobilização iniciada nas redes sociais

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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um show, uma homenagem, 
uma produção a várias mãos, 
vozes e instrumentos. Vamos 
homenagear CHICO BUAR-
QUE, um dos maiores compo-
sitores desse país! São mui-
tos no palco e nos bastidores 
declarando sua admiração, 
numa união de talentos e for-

ças muito bonita. Um elenco 
reunido por afinidade com a 
obra do autor e porque aten-
deu a um chamado muito su-
til e provocador, uma brinca-
deira de internet que ganhou 
vida! Aqui estamos nós, Meu 
Caro Amigo Chico Buarque, 
um coletivo de artistas para 

cantar, tocar e falar da obra 
desse autor imenso”, explica 
Marianna Leporace.

Vale reafirmar que o objeti-
vo do projeto é homenagear o 
autor, confirmar a sua impor-
tância para o Brasil e apresentar 
para as novas gerações a gran-
deza de sua obra.

Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

 O que não faltam no Rio 
de Janeiro são as rotas turís-
ticas, seja para conhecer as 
paisagens ou os principais 
pontos históricos do local. 
Mas uma cidade tão conhe-
cida pela tradição dos seus 
bares precisa também de 
uma programação cervejei-
ra. Assim, a Cervejaria Brah-
ma, nascida no Rio e pre-
sente na vida dos cariocas 
há mais de 130 anos, resgata 
a tradição da cultura de bo-
tequim e promove a Rota do 
Chopp N°1, em homenagem 
aos bares emblemáticos da 
cidade e seus consumido-
res. O roteiro conta com pa-

radas obrigatórias em 16 tra-
dicionais estabelecimentos 
da capital. Tudo isso, claro, 
acompanhado de chope 
gelado e cardápio especial 
para celebrar os momentos 
que realmente importam. 

Para percorrer essa rota, 
não é necessário comprar 
ingressos com antecedência 
ou esperar um horário mar-
cado para sair a “excursão”. 
É você quem faz seu próprio 
roteiro. Ao chegar em qual-
quer um dos bares, basta 
pedir o combo Brahma, que 
vem com dois chopes e um 
petisco a um preço promo-
cional, ideal para dividir 

 Cervejaria Brahma promove Rota do Chopp no Rio de Janeiro 
em homenagem aos bares tradicionais da cidade e ao carioca

Cervejaria  promoverá evento nos principais bares do  Rio

Foto: Divulgação

com os amigos. E o melhor, 
quem percorrer 10, dos 16 ba-
res, ao longo de duas sema-
nas ganha 30% de desconto 
no Chopp Brahma Express e 
ainda concorre a uma chopei-
ra exclusiva da marca. 

Para participar, basta se 
inscrever no site www.ro-
tadochoppn1.com.br ou es-
canear o QR Code dos table 
tents dos estabelecimentos 
ou mapas. Depois do cadas-
tro - que dá direito a 1 chope 
grátis no primeiro bar visita-
do - , a cada parada (e pedido 
pelo combo) só é preciso es-
canear o código que vem jun-
to com o petisco. 



 Jô vai embora com os per-
tences de Téo. Maria da Paz 
estranha a ausência de Téo 
em sua festa de comemoração 
pela vitória no concurso. Vivi 
sofre com as lembranças de 
sua infância e Berta a conforta. 
William se assusta com as ati-
tudes de Jô. Téo é levado para 
um hospital. Jô pede ajuda a 
Evelina, que aciona Chiclete. 
A confeitaria de Maria da Paz 
faz sucesso e Fabiana se irrita. 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Mário confronta Diogo. Wa-
guinho lê o blog de Alice e se emo-
ciona. Gisele sugere que Diogo 
faça o teste de fertilidade. Pablo 
descobre que Silvana voltou a en-
xergar e percebe que a atriz não 
quer contar a Mário para não ficar 
sem a companhia do editor. Gise-
le implora para que William não 

 Bom Sucesso

coreógrafo da 
comissão de 
frente da Uni-
dos da Tijuca, 
Jardel Augusto 
Lemos, realiza-
rá no dia 06 de 
novembro au-

dição para selecionar os baila-
rinos que irão compor o elenco 
da comissão de frente da esco-
la para o carnaval de 2020.

Para realizar o teste, é ne-
cessário ser maior de idade, ter 

 Unidos da Tijuca realiza audição 
para Comissão de Frente

 Termina nesta terça-feira curso 
gratuito de formação de Papais Noéis

conte a Nana sobre seu caso com 
Diogo. William pede demissão da 
Editora e decide fazer uma festa 
de despedida. Paloma fica emo-
cionada com o quarteto de cor-
das que toca na mansão. Marcos 
e Paloma quebram sem querer o 
prato que Alberto guardava como 
recordação de Cecília.

experiência em dança e teatro, 
ter no mínimo 1,70 de altura e 
disponibilidade para os ensaios 
que acontecem de novembro 
até fevereiro. Os candidatos pre-
cisam realizar a inscrição atra-
vés do telefone 98282-4622.

Todos os candidatos de-
vem levar currículos e foto-
grafia de portfólio impressos 
no dia da audição que acon-
tecerá a partir das 21 horas 
na quadra da agremiação, 
localizada na Avenida Fran-

cisco Bicalho n° 47 – Leopol-
dina. Os interessados devem 
chegar com 15 minutos de 
antecedência com roupas 
confortáveis.

Em 2020 a Unidos da Tijuca 
desfilará na segunda-feira de 
carnaval, dia 24 de fevereiro 
de 2020, sendo a 4ª escola a 
desfilar pelo Grupo Especial do 
carnaval carioca com o enredo 
“Onde Moram Os Sonhos” que 
levará o debate de direito à mo-
radia para a Sapucaí.

 O curso de formação de Papai 
Noel, oferecido gratuitamente 
pela Escola de Papai Noel do Bra-
sil, será encerrado nesta terça-fei-
ra, quando acontecerá a última 
aula, das 14h às 18h, no Centro 
Municipal de Artes Calouste Gul-
benkian (Rua Benedito Hipólito, 
125), no Centro, Rio de Janeiro. 

Neste último encontro, os alu-
nos terão aula de música com o 
professor Antonio Sciamarelli, 
seguida de noções de como cui-
dar da barba, com especialistas da 
Barbearia do Zé. Na parte final do 
curso, os Bons Velhinhos recebe-
rão orientação psicológica, feita 
pela especialista Mirian Panzer, 
com o objetivo de ajudá-los a li-
dar com as emoções, decepções e 

 Fotos: Divulgação

Yohana descobre que Téo está 
internado em estado grave. 
Vivi conversa com Beatriz so-
bre sua adoção. Maria da Paz 
é convidada para participar de 
um programa de televisão. Jô 
confessa a Evelina e Chiclete 
que precisou se livrar de Téo. 
Maria da Paz convida Beto para 
trabalhar em sua confeitaria. 
Camilo e Yohana questionam 
Jô. Maria da Paz descobre que 
Vivi é sua sobrinha.

O
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afetos do público infantil, além 
de suas próprias angústias em 
tentar responder todas as per-
guntas feitas pelas crianças.

A formatura da turma de 2019 
está marcada para o próximo dia 5 
de novembro, em local a ser defi-

nido. Na ocasião, além da entrega 
dos Certificados aos Papais Noéis, 
haverá apresentação do Coral dos 
Bons Velhinhos, entoando inú-
meras canções natalinas, e entre-
ga de presentes para instituições 
que atendem crianças carentes.



odos os meses 
a Justiça libe-
ra atrasados 
para quitar 
processos pre-
videnciários e 
assistenciais, 
como revisões 
de aposenta-

dorias, auxílio-doença, pensões 
e outros benefícios, ganhos 
contra o INSS. Em setembro, 
por exemplo, o Conselho de 
Justiça Federal (CJF) liberou R$ 
83,7 milhões de atrasados para o 
Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF-2) pagar ações re-
ferentes ao mês de agosto. Este 
mês o valor foi um pouco me-
nor: R$78,2 milhões para quitar 
4.943 processos, no âmbito do 
TRF-2, cujas sentenças foram 
proferidas em setembro. Em 
todo o país, mais de R$ 1 bilhão 
foi destinado aos tribunais fede-
rais para 70.073 processos, com 
84.932 beneficiários.

Os recursos liberados para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

T
o TRF-2 vão quitar as pendên-
cias com segurados por meio de 
Requisições de Pequeno Valor 
(RPVs), que são ordens de paga-
mento limitadas a 60 salários mí-
nimos (R$ 59.880). É importante 
destacar que não há mais como 
o INSS recorrer destas sentenças. 
Então a grana é certa!

Os segurados vão receber os 
valores das ações a partir de 11 de 
novembro em contas correntes 
abertas pelo TRF-2 em agências 
do Banco do Brasil ou da Caixa 
Econômica Federal. O depósito é 
feito em nome de quem ganhou 
o processo judicial. No caso de 
o beneficiário já ter morrido, os 
herdeiros têm direito a receber a 
quantia. "Muitas pessoas têm di-
reito a receber os recursos e não 
sabem. A consulta pode ser feita 
na Justiça e nos próprios bancos", 
orienta Adriane Bramante, presi-
dente do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário (IBDP).

Com relação ao dia em que as 
contas serão efetivamente libera-

INSS vai pagar atrasados 
a 4,9 mil aposentados

Adriane, do IBDP, avisa: os documentos devem estar todos em dia

Foto: Ivo Iran/Divulgação
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das para saque, esta informação 
deve ser buscada na consulta 
de RPVs disponível no portal do 
tribunal regional federal respon-
sável pela sua região. No caso do 
Rio de Janeiro, é o TRF-2.

Como consultar
Para saber se tem direito 

a esses atrasados é preciso 
acessar a página do TRF-2 

para verificar se você foi con-
templado. Os aposentados ou 
pensionistas do INSS podem 
verificar quanto terão de atra-
sados e quando vão receber 
em www.trf2.jus.br. Neste 
site, é preciso ir ao menu à 
esquerda da tela, procurar o 
campo Precatórios/RPV e cli-
car em "Consultas", depois em 
"Pesquisa ao Público".

Para facilitar a pesquisa 
na página do tribunal, os se-
gurados do INSS devem ter 
o número do requerimento 
do processo ou do CPF do 
ganhador do processo ou o 
número da ação. Ao digitar 
o código que vai aparecer na 
tela, basta clicar em "Confir-
mar" para concluir a opera-
ção de consulta.

Governador Wilsom Witzel

 O pagamento do 13º salário 
para os mais de 400 mil servido-
res ativos, inativos e pensionistas 
do estado vai ser feito no dia 1º 
de dezembro. O governador Wil-
son Witzel já havia manifestado 
esse desejo em outras ocasiões. 
Agora, a Secretaria estadual de 
Fazenda confirmou a data.

O valor total dos pagamentos 
não foi informado porque a folha 
ainda não fechou. A notícia vem 
como um alívio para os servido-
res que estavam na expectativa 
de receber o 13º integral, já que 
não houve antecipação da pri-
meira parcela.

No final de setembro, durante 
evento realizado para explicar a 
revisão do Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF), o secretário da 
pasta, Luiz Claudio Rodrigues 
de Carvalho, disse que o paga-
mento seria feito com a ajuda 
dos royalties do petróleo e das 
participações especiais — que 
fazem parte das receitas do Rio-
previdência —, com isso, o fundo 
previdenciário não vai precisar 

Pagamento do 13º salário dos servidores do 
estado será no dia 1º de dezembro

do "socorro" do Tesouro, po-
dendo ter até uma sobra, então 
os inativos e pensionistas serão 
pagos pela autarquia e o governo 
vai pagar os ativos.

“O pagamento de royalties 
e participações especiais cairá 
em novembro. Portanto, em 
novembro, teremos os recursos 
do Rioprevidência, e o Tesouro 
não terá que cobrir isso. Com es-
ses recursos, a gente consegue 
pagar o 13º. Há, portanto, uma 
manobra de tesouraria entre 
o Tesouro e o Rioprevidência 
para que isso aconteça”, expli-
cou Rodrigues na ocasião.

Planos do governo
O governo estadual pretende 

continuar honrando os paga-
mentos dos servidores e pen-
sionistas, conforme Witzel disse 
por diversas vezes, no entanto, a 
estabilidade fiinanceira do esta-
do ainda depende do aumento 
da arrecadação tributária, da re-
visão e renovação do Regime de 
Recuperação Fiscal.

 Em comemoração ao Dia do 
Servidor Público, celebrado no 
dia 28 de outubro, a Subsecreta-
ria de Serviços Compartilhados, 
por meio da Gerência de Valori-
zação e Capacitação do Servidor 
(GVSC), vai fazer, na próxima 
quarta-feira, dia 30, uma tarde de 
festa para os funcionários da Pre-
feitura do Rio.

O evento vai começar a partir 
do meio-dia, no pátio do Centro 
Administrativo São Sebastião 
(CASS), e terá apresentações 
musicais e sorteio de brindes. A 
música ficará por conta do coral 
“Atrás da Nota”, formado por ser-

 Dia do Servidor: Prefeitura do Rio terá 
evento com música e sorteios no dia 30

A intenção do governo é 
adiar o pagamento de cerca de 
R$ 2 bilhões correspondente a 
parte da dívida com a União 
para 2023 (o valor total dessa 
dívida é de aproximadamente 
R$ 118 bilhões). Atualmente, 
esse prazo é em setembro de 
2020. A proposta de revisão 
do regime está em Brasília, 
com a equipe do governo fe-
deral. Para adiar o prazo, a le-
gislação que criou o RRF terá 
que ser modificada no Con-
gresso Nacional.

vidores da Prefeitura do Rio, do 
coral da Comlurb e do grupo de 
samba “Chegando de Surpresa”, 
também da Comlurb.

Também estão previstas ati-
vidades, em parceria com diver-
sos setores da prefeitura, como o 
Instituto Fundação João Goulart, 
a Assessoria Especial de Atendi-
mento ao Servidor e a Secretaria 
municipal de Meio Ambiente.

A equipe da área técnica de 
Práticas Integrativas e Comple-
mentares de Saúde, coordena-
da pela GVCS, também estará 
presente oferecendo sessões de 
massoterapia aos servidores.

 Foto:Digulgação

Evento acontece nesta quarta-feira 

Foto: Divulgação



e m p r e s á r i o 
Arthur Me-
nezes Soa-
res Filho, o 
"Rei Arthur", 
confirmou o 
esquema de 
compra de 

votos dos delegados africanos 
na escolha do Rio de Janeiro 
para sede dos Jogos Olímpi-
cos de 2016. A informação foi 
dada em primeira mão pelos 
repórteres Chico Otavio e Da-
niel Biasetto, do Globo.

Preso na última sexta-fei-
ra, em Miami, Arthur prestou 
depoimento após fazer acor-
do de delação premiada com 
o Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos (DOJ) 
como forma, inclusive, de 
evitar a deportação de volta 
para o Brasil.

O "Rei Arthur" teve parti-
cipação direta na venda dos 
votos. Usando Matlock Capi-
tal Group, uma holding nas 
Ilhas Virgens, paraíso fiscal, 
a qual o empresário tem liga-
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O
ção, transferiu US$ 2 milhões 
para a conta de Papa Diack, 
filho do então presidente da 
Federação Internacional de 
Atletismo, Lamine Diack.

Outros US$ 10,4 milhões fo-
ram transferidos para Cabral 
via doleiro Renato Chebar, 
na conta do EVG Bank. Esta 
transação foi comprovada por 
documentos fornecidos pelas 
autoridades de Antigua e Bar-
buda, e pelo gestor do banco 
Enrico Machado, doleiro e co-
laborador da Calicute.

As transações aconteceram 
três dias antes da votação para 
definir a sede dos jogos de 2016, 
no dia 29 de setembro de 2009. 
Arthur Soares de Menezes Filho 
é proprietário de uma das prin-
cipais empresas que prestavam 
serviço ao governo do estado 
do Rio de Janeiro durante a ges-
tão Sérgio Cabral, a Facility.

De acordo com a investi-
gação, a Facility participava 
de licitações fraudadas e de-
pois repassava valores dos 
contratos, de forma ilícita, a 

autoridades do Legislativo 
e do Executivo fluminense. 
Os contratos do empresário 
com o governo do Rio chega-
ram a totalizar R$ 3 bilhões 
na gestão de Cabral.

Sérgio Cabral governou o 
Rio de Janeiro entre 2007 e 

2014 e é acusado de receber 
US$ 10,4 milhões em propinas 
de Arthur Soares, entre março 
de 2012 e novembro de 2013, 
em paraísos fiscais, além de 
uma soma de R$ 1 milhão no 
Brasil entre 2007 e 2011.

Cabral nega as acusações e 

afirma não ter contas no exte-
rior desde 2003, quando en-
cerrou a única que possuía. O 
Ministério Público Federal afir-
ma que os pagamentos eram 
feitos em espécie, através de 
contratos fictícios e pagamen-
to de despesas pessoais.

Empresário conhecido como 
"Rei Arthur" confirma compra de 
votos para Rio sediar Olimpíada

O "Rei Arthur", confirmou o esquema de compra de votos dos delegados africanos na escolha do Rio de Janeiro para sede dos Jogos Olímpicos de 2016

Foto: Divulgação

As manchas voltaram aparecer em prais do  RN e do Rio 

As manchas de óleo de origem 
ainda desconhecida voltaram a 
aparecer em seis praias do Rio 
Grande do Norte durante o fim 
de semana, segundo confirmou 
o Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema). Os locais afetados pas-
sam por limpeza.

As praias que registraram 
manchas foram Tabatinga, Bú-
zios e Camurupim, as três no 
município de Nísia Floresta; a 
Praia do Giz e a Praia do Amor, 
em Tibau do Sul, além de Piran-
gi do Norte, em Parnamirim.

De acordo com o Ibama, desde 
setembro, o estado teve 46 praias 
manchadas pelo óleo cru. As seis 
do último fim de semana já haviam 
sido atingidas em outras datas.

"Foram identificados como 
pontos críticos as praias de Bú-
zios e Tabatinga", diz o relatório 
diário divulgado pelo órgão es-
tatal. O óleo que apareceu nas 
praias estava separado em par-
tículas, levadas pelas ondas, tor-
nando a limpeza mais difícil.

Manchas voltam a aparecer em praias do Rio e do Norte
A Defesa Civil do Estado do 

Rio de Janeiro começou, no 
domingo, a fazer vistorias nas 
casas destruídas pelas duas 
chuvas de granizo que caíram 
em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, na sexta e no sá-
bado. 

Ao longo do fim de sema-
na, mais de cinco mil pessoas 
se cadastraram para receber a 
visita da Defesa Civil. Os tem-
porais atingiram 18 bairros do 
município.

“Eu tive que colocar uma 
lona lá em casa. Gastei R$ 
150 para poder conseguir 
dormir. Isso faz falta”, des-
tacou um morador, afirman-
do que os preços das telhas 
foram reajustados no co-
mércio da região.

A Prefeitura de Nova Igua-
çu afirmou que, se os con-
sumidores perceberem um 

Defesa Civil começa a vistoriar casas destruídas 
por chuva de granizo na Baixada Fluminense

aumento abusivo no valor 
das telhas, devem procurar o 
Procon do município.

Escolas e bibliotecas tam-
bém foram atingidas pelas 
pedras de gelo. O prefeito da 
cidade havia decretado esta-
do de calamidade pública mas 
afirmou que mudará o status 
para estado de emergência.

“Como não houve vítima 
fatal, temos que enquadrar 
nessa situação de emergência. 
Vamos brigar para liberem o 
FGTS das pessoas”, destacou 
Rogério Lisboa.

O governador Wilson Wit-
zel chegou a visitar algumas 
casas atingidas.

“Estou conversando com o 
prefeito e vamos reunir em-
presas que fornecem as telhas 
de amianto para comprar algo 
em torno de cem mil telhas”, 
disse o governador.
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Ainda de acordo com o Idema, 
são aguardados para esta segun-
da-feira, os equipamentos de pro-
teção individual (EPIs) que serão 
repassados aos municípios, com 
prioridade para os que estão apre-
sentando novos vestígios de óleo.

As manchas de petróleo em 
praias do Nordeste já atingiram 
225 localidades em 80 municí-
pios de 9 estados desde o final de 
agosto. Os estados em que elas 

apareceram são Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe.

A substância é a mesma em 
todos os locais: petróleo cru. O 
fenômeno tem afetado a vida de 
animais e causado impactos nas ci-
dades litorâneas, afetando reservas, 
turismo e comunidades pesquei-
ras. A origem da substância poluen-
te está sob investigação.



rês que va-
lem por 
m u i t o s ! 
Três que 
valem por 
11! Três que 
valem por 
16 times! O 
bonito gol 

de Arrascaeta garantiu mais 
do que a vitória do Flamen-
go sobre o CSA, domingo, 
no Maracanã. Fez com que 
o Rubro-Negro dominasse 
também o pódio da artilha-
ria da competição, com o 
uruguaio ao lado de Bruno 
Henrique e Gabigol.

Com 11, Arrascaeta está 
empatado com Wellington 
Paulista e Gilberto, mas leva 
a melhor no número de as-
sistências: oito. O trio ofen-
sivo do Flamengo soma 42 
gols no Brasileirão, referen-
te a 72,4% dos 58 marcados 
pela equipe.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Trio do Flamengo domina 
artilharia com mais gols do 
que 16 clubes no Brasileirão

T
Melhores ataques do 

Brasileirão:
Flamengo - 58 gols
Grêmio - 47 gols
Palmeiras - 44 gols
Arrascaeta, Bruno Henri-

que e Gabigol - 42 gols
Athletico-PR - 42 gols
A marca se torna ainda mais 

impressionante se compara-
da aos adversários. Apenas 
Grêmio (47) e Palmeiras (44) 
foram às redes mais vezes do 
que os três flamenguistas so-
mados. O Athletico-PR, com 
42, está empatado.

Na temporada, a predomi-
nância do trio rubro-negro 
também se faz presente: são 
75 gols em 123 do Flamengo 
somando todas as competi-
ções. Gabigol lidera a artilha-
ria, com 35, e está apenas a 
um de igualar a marca de Her-
nane Brocador em 2013 (a me-
lhor do Século para o clube).

Gols no Brasileirão / Ano

Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta somam 42 gols no Brasileirão 
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Gabriel - 19 / 35
Bruno Henrique - 12 / 25
Arrascaeta - 11 / 15
Jorge Jesus acredita que esta 

performance se dá pela manei-
ra ofensiva de jogar da equipe. 
O português revelou até que 
no vestiário já definiu um 

"modo Flamengo" de atuar:
- O Flamengo hoje é uma 

marca e os jogadores sabem. 
Digo nas palestras: “Vamos jo-
gar ao Flamengo”. E isso não é 
só ser ofensivo. Temos os três 
artilheiros. É um sinal evidente 
do talento que essa equipe tem.

Talento que estará no 
gramado do Serra Doura-
da, quinta-feira,  às 20h (de 
Brasília).  Líder do Brasilei-
rão com dez pontos de van-
tagem para o Palmeiras,  o 
Flamengo encara o Goiás, 
pela 29ª rodada.

Foto: Divulgação


