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Bolsonaro acusa 
William Bonner 
de sonegar 
imposto e 
revela salário 
do jornalista
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Pane elétrica 
causa princípio
de incêndio 
no Hospital 
da Posse

PolíticaCaso Marielle: 

A Dona do
Pedágio
Briga continua...
Motoristas que passavam pela Linha Amarela 
não precisavam pagar pedágio na manhã desta 
quarta-feira. Por volta das 23h de terça-feira, 
agentes da prefeitura do Rio retiraram as cancelas e 
interromperam a cobrança nos dois sentidos da via.
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Bolsonaro acusa William 
Bonner de sonegar imposto 
e revela salário do jornalista

Críticas

a última se-
g u n d a - f e i r a 
(04) o presi-
dente da repú-
blica Jair Bol-
sonaro (PSL) 
voltou a criti-
car o jornalis-
mo da Globo 

após ter seu nome atribuído 
ao assassinato da vereadora 
Marielle Franco (PSOL), em re-
portagem divulgada pelo "Jor-
nal Nacional" na última sema-
na. Durante a conversa com 
jornalistas, o correligionário 
alegou que William Bonner 
de sonegar imposto de renda 
e revelou que o apresentador 
ganha R$ 800 mil por mês. 

“Se a Globo tiver ver-
gonha na cara, não espe-
ra meu processo, concede 
[direito de resposta]. Estou 
aguardando dignidade. Eu 
vi o Bonner falando que é o 
jornalismo mais sério pos-
sível”, disse Bolsonaro, na 
intenção de conseguir de-
fender-se da reportagem da 
emissora.

Depois Bolsonaro aca-
bou revelando o salário de 
William Bonner e o acusan-
do de sonegar impostos. 
“Lógico, quem ganha R$ 
800 mil por mês não pagan-
do imposto de renda como 
pessoa física, tem que de-
fender a [emissora] mesmo”.

N
William Bonner 

Foto: Reprodução TV

Após a Reforma da Previ-
dência, o governo Bolsona-
ro entregou ontem ao Con-
gresso o Plano Mais Brasil, 
que agrega três Propostas 
de Emenda Constitucional 
(PECs) para, segundo o Mi-
nistério da Economia, equi-
librar as contas públicas. 
São elas: do Pacto Federati-
vo, Emergencial e dos Fun-
dos Públicos, que extingue 
281 fundos. O pacotão tem 
pontos controversos segun-
do especialistas e até parla-
mentares.

Entre eles, a alteração do 
percentual de gastos consti-
tucionais com Saúde e Edu-
cação, suspensão de con-
cursos públicos, redução de 

salário e jornada de trabalho 
de servidores, congelamen-
to de concursos públicos, 
inserção de inativos em gas-
tos sociais, e propõe o fim 
de municípios com menos 
de cinco mil habitantes. As 
propostas foram entregues 
por integrantes do gover-
no, inclusive o presidente 
Bolsonaro e o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
aos presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP).

A proposta inclui medi-
das permanentes e temporá-
rias de ajuste nas contas da 
União, estados e municípios. 
No caso das medidas tempo-

PECs preveem redução de 
salário de servidores e fim 
de municípios

Medidas enviadas por Guedes e Bolsonaro têm que ser votadas nas duas Casas: Câmara e Senado

rárias, elas valerão por dois 
anos e incluem a redução da 
jornada e salário dos servi-
dores em até 25%. 

Foto: Divulgação

Medidas que, na avalia-
ção do advogado Guilherme 
Portanova, vão afetar mais o 
f uncionalismo. "As propos-

tas vão engessar e precarizar 
mais ainda o ser viço públi-
co.  É congelamento geral", 
lamentou.



prefeitura do 
Rio voltou a en-
campar a Linha 
Amarela e reti-
rou as cancelas 
da Praça do Pe-
dágio, liberando 
a passagem dos 

motoristas sem o pagamento 
da taxa cobrada pela concessio-
nária, na noite desta terça-feira. 
As equipes de secretarias do 
município começaram a ação 
pouco antes das 23h. Além de 
não pagarem o pedágio, a faixa 
reversível no sentido Fundão 
não está funcionando na ma-
nhã desta quarta-feira.

A ação foi comandada pela 
Secretaria Municipal de Trans-
portes e acompanhada por 
Sebastião Bruno, secretário de 
Infraestrutura e Habitação de 
Crivella. Equipes da CET-Rio, Rio 
Luz e Comlurb também partici-
param da ação. A Lamsa, que ad-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

A
ministra a via expressa, repudiou a 
ação da prefeitura, classificando o 
prefeito de "autoritário" e que uma 
decisão judicial é descumprida. 

Segundo a prefeitura do Rio, 
o subsecretário municipal de 
Transportes, Eduardo Oliveira, 
comunicou aos responsáveis 
da concessionária Lamsa que 
estavam no local o início da en-
campação, com base na lei com-
plementar aprovada nesta terça-
-feira na Câmara Municipal. Em 
nota, a prefeitura do Rio disse 
que a faixa reversível, que funcio-
na a partir da saída do pedágio no 
sentido Fundão, será retomada 
pela CET-RIO nesta quinta-feira.

A prefeitura disse que o grupo 
de trabalho criado tem prazo de 
20 dias, a contar da publicação do 
decreto de sua criação, para apre-
sentar o plano de encampação 
com as principais medidas para a 
retomada do serviço. "O documen-
to deverá trazer orientações para a 

operação viária da Linha Amarela; 
o aproveitamento de recursos hu-
manos em atividade sem a trans-
ferência de encargos do vínculo 
trabalhista; as ações de conserva-
ção e engenharia, além do contro-
le financeiro e da já citada política 
tarifária", disse em nota.

Na última sexta, a Lamsa con-
seguiu na Justiça uma liminar de-
terminando que a prefeitura não 
poderá seguir com a encampação 
sem respeitar o devido processo 
administrativo, que prevê indeni-
zação à concessionária da via.

A ação da prefeitura ocorreu no 
mesmo dia que a Câmara Munici-
pal aprovou, de forma unânime, o 
fim da concessão da Linha Ama-
rela em segunda votação. Em ví-
deo, Marcelo Crivella comemorou 
o resultado. Entretanto, a decisão 
do futuro da via expressa que liga 
a Barra da Tijuca ao Fundão está 
nas mãos da Justiça. A Lamsa ad-
ministra a via desde 1997.

Na primeira vez que retomou 
a Linha Amarela, a prefeitura des-
truiu as cabines de pedágio da via, 
na noite do dia 27 de outubro. O 

município alega que a Lamsa já 
faturou R$ 1,6 bilhão a mais do 
que estava definido no contrato 
de concessão, já que o volume 
de carros ao longo dos 12 anos de 
concessão foi muito maior do que 
o projetado.

Segundo Sergio Camargo, 
advogado especialista em direi-
to público, se a decisão judicial 
permitia a atividade da conces-
sionária, a abertura das cancelas 
ao arbítrio da justiça "se torna 
excessiva". "Enfraquece o Poder 
Judiciário", opinou.

Ação da prefeitura começou na noite de terça-feira

as

as

Foto: Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Hospital Geral de Nova Iguaçu

Hospital Geral de Nova Iguaçu

Um princípio de incêndio 
assustou pacientes do Hospital 
da Posse, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense, no início 
da tarde desta sexta-feira. De 
acordo com informações, o in-
cidente teria sido causado por 
uma pane elétrica no ar-condi-
cionado da unidade. 

O fogo foi rapidamente 
controlado pela brigada de in-
cêndio do Hospital, mas dei-
xou muita fumaça no local. 
Por conta disso, um paciente 
que estava na sala da Hemo-
diálise teve que ser levado 
para a sala de Recuperação 
Pós-Anestésica (RPA), onde 
estavam mais outros qua-
tro pacientes. Além disso, as 
crianças que estavam numa 
enfermaria próxima ao setor 
de nutrição foram remaneja-
das para o parquinho da uni-
dade. Ninguém ficou ferido.

Em nota, assessoria do Hos-
pital da Posse informou que 
“Nas enfermarias do 1º andar, 
onde houve a pane elétrica, 
nenhum paciente precisou ser 
removido”.

Princípio de incêndio no Hospital da 
Posse assusta pacientes da unidade

 Foto: Divulgação

Prefeitura volta a retirar
cancelas e Linha Amarela 
fica sem cobrança de pedágio

Nesta terça-feira o sistema 
Alerta Rio da prefeitura regis-
trou uma sensação térmica 
impressionante: 50,1 graus em 
Santa Cruz. No mesmo bairro 
está o Hospital Pedro II, que é de 
responsabilidade da prefeitu-
ra. A sala vermelha da unidade, 
que é reservada para pacientes 
graves, porém, há duas semanas 
está sem ar condicionado.

Por ser um ambiente muito 
controlado, não é possivel abrir 
as janelas. Por causa do forte calor 
que se instaurou na sala, muitos 
pacientes passam mal durante 
o dia. No horário de visitação há 
quem leve revistas e leques para 
abanar seus familaires:

– Está mais fresco aqui fora 
do que lá dentro. Tive que ficar 
abanando minha esposa que 
está internada — contou Sergio 
Coutinho.

Já Jaqueline Gonçalves que 
acompanha a irmã que também 
está na internada na sala verme-
lha chegou a registrar um proto-
colo na central 1746 reclamendo 
da situação do local.

— Ela falou que de dia está 
insurportavel, e não sabe se vai 
conseguir dormir a noite. Os mé-
dicos e enfermeiros são heróis por 

No dia mais quente do ano, Hospital Pedro II 
fica sem ar-condicionado na sala vermelha

trabalharem nessas condições — 
contou.O aposentado Hélio Aze-
vedo esteve no hospital nesta ter-
ça para visitar sua irmã, que está 
sendo acompanhada na unidade 
após ter um AVC. Segundo ele,

Procurada, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde afirmou que trata-
-se de um grande sistema de cli-
matização. A empresa já iniciou 
as atividades de manutenção.

Funcionários 
denunciam óbitos

Quatro pacientes foram a óbi-
to na noite de quinta-feira, entre 
19h e 21h, na sala vermelha da 
emergência do Hospital muni-
cipal Pedro II, em Santa Cruz, de 
acordo com profissionais do se-
tor. Funcionários afirmam que o 
calor tem agravado o estado de 
saúde dos pacientes. O ar-condi-
cionado do setor está quebrado 
desde o início do mês.

— O calor estar insuportável. 
E, para piorar, não há lençol. Os 
pacientes estão sofrendo, apenas 
com TNT sobre os colchões, que 
por serem forrados com plástico 
grosso, são muito quentes — diz 
uma profissional de saúde, que 
prefere manter o anonimato por 
medo de represália.
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conteceu do-
mingo, na Fei-
ra Municipal, 
no Parque de 
Eventos, uma 
diversidade de 
ações culturais. 

Houve apresentações de artistas 
locais no Caminhão Circula Brasil 
(Fundação CSN), circo-show com 
“Turma em cena”, BAMITA (Ban-
da Municipal de Itaguaí), música, 
teatro, danças com educandos do 
projeto Garoto Cidadão, capoeira 
com o Grupo Abadá, balé com 
alunos da E. M. de Dança, show 
de rock com Amauri Cabral e de 
MPB com Kiko Viana, além dos 
músicos convidados e crias de 
Itaguaí: Person, Pietro e Davi.

Já na segunda-feira, foi a vez 
do Caminhão Circula Brasil es-
tacionar na Praça Céus - Esta-
ção Cidadania.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
Na tarde em questão, o cami-

nhão foi palco para a batalha de 
rap do grupo local de rap e hip-
-hop PDC, além de apresentações 
de música e dança. Os alunos 
do Projeto Garoto Cidadão apre-
sentaram um esquete que tinha 
como tema o desmatamento. 
Também teve uma apresentação 
de circo com o tema “envelhecer 
é questão de tempo”. Outro gru-
po que se apresentou foi o grupo 
da oficina teatral do Teatro Mu-
nicipal de Itaguaí, com a peça “O 
Rico Avarento”.

Foram oferecidas atividades 
durante todo o dia. Na parte da 
manhã, aconteceram oficinas de 
desenho, teclado, violão e dança. 
No teatro da Praça CEU, estava 
sendo oferecido serviço de assis-
tência jurídica, com a advogada 
Nancy Lino, e beleza grátis, aber-
to à comunidade. Houve apresentações de artistas locais no Caminhão Circula Brasil 

as

 Foto: Divulgação

Profissionais da atenção básica da Baixada Fluminense participam da capacitação no Centro Cultural Mister Watkins

 A cidade de Mesquita se-
diou nesta segunda-feira, 
dia 4 de novembro, o Fórum 
sobre Tuberculose na Baixa-
da Fluminense. A atividade, 
destinada aos profissionais 
da atenção básica de saúde, 
aconteceu das 9h às 14h, no 
Centro Cultural Mister Wa-
tkins, na Rua Armando Sales 
Teixeira 57, no Centro.

Gerente estadual do Pro-
grama de Tuberculose, Dra. 
Ana Alice Beviláqua foi a 
palestrante do fórum.  O 
objetivo da conversa foi 
capacitar profissionais da 
área de saúde para, assim, 
melhorar os cuidados e o 
atendimento aos pacientes. 
Pelo menos sete municípios 
da região participaram do 
encontro, mas a maioria dos 
profissionais presentes era 
de Mesquita.

De acordo com a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS), a tuberculose ainda 
constitui um grave problema 
na saúde do país, com desta-
que para o estado do Rio de 
Janeiro, onde se registra o se-
gundo maior índice de mor-
tes causadas pela doença. O 
impacto é tão grande que a 

 Mesquita sedia fórum sobre tuberculose

Assembleia Mundial sobre o 
assunto aprovou metas para 
redução do número de óbitos 
em 90% e de incidência em 
80% até o ano de 2035.

Diretor de Vigilância Epi-
demiológica de Mesquita, 
Silvio Cesar dos Santos Diniz 
disse que a cidade registra 
117 pacientes em tratamen-
to. E segue as orientações do 
Ministério da Saúde. O go-
verno Jorge Miranda descen-
tralizou o atendimento para 
que toda rede de saúde faça 

a captação dos casos. Assim, 
é possível reduzir o índice 
de abandono do tratamen-
to. “O objetivo do governo 
de Mesquita é diminuir o 
número de óbitos”, resume 
Silvio. Coordenador do Pro-
grama, Antônio Carlos Dias 
acrescenta que, a partir da 
identificação da doença, 
os pacientes são encami-
nhados para tratamento. E 
recebem a medicação gra-
tuitamente, fornecida pelo 
Ministério da Saúde. 

 Foto: Divulgação

Caminhão Circula Brasil é 
palco de mostras de arte na 
Semana da Cultura em Itaguaí

Uma caminhada por ruas do 
bairro Jardim Meriti marcou o iní-
cio da campanha Novembro Azul 
e o término das ações da campa-
nha Outubro Rosa em São João 
de Meriti. O movimento de cons-
cientização, que chamou a aten-
ção para a importância da preven-
ção e do diagnóstico precoce do 
câncer de próstata, de mama e de 
colo de útero.

A caminhada foi organizada 
pelo subsecretário de Governo, 
Gildo Gonzaga e contou com a 
parceria da Secretaria Municipal 
de Saúde. “Quisemos chamar 
a atenção, principalmente dos 
homens, sobre a importância do 
diagnóstico precoce do câncer de 
próstata. Os homens são os que 
mais não se cuidam e se recusam 

 Meriti inicia ações para campanha Novembro Azul
a fazer o exame”, explicou Gildo.

“Dr. João criou o espaço Fe-
mina no PAM Meriti, onde as 
mulheres podem procurar orien-
tações, consultas e exames para 
prevenção do câncer de mama 
e de colo de útero. Mas este es-
paço também foi ampliado para 
que os homens façam biopsia e 
ultrassom para diagnóstico do 
câncer de próstata. Queremos 
destacar que, quanto mais cedo o 
diagnóstico, melhor são as chan-
ces de tratamento”, explicou a 
subsecretária municipal de Saú-
de, Marilourdes dos Santos.

O evento também contou 
com a participação do secretário 
municipal de Cultura, Lazer, Di-
reitos Humanos, Igualdade Ra-
cial e Turismo, Marcelo Rosa.

asMovimento chama atenção para prevenção do câncer de próstata

 Foto: Divulgação



subtenente 
r e f o r m a d o 
do Corpo de 
B o m b e i r o s 
Dallas da Sil-
va Gomes, 
de 53 anos, 
é acusado de 
ter matado 

o contador Marcio Carpintier 
após uma discussão de trânsi-
to na Gardênia Azul, na Zona 
Oeste do Rio, na noite do dia 
11 de maio deste ano. Dallas foi 
denunciado pelo Ministério 
Público estadual do Rio por 
homicídio duplamente quali-
ficado (por motivo futil e com 
recurso que impossibilitou a 
defesa da vítima). O subtenen-
te virou réu no processo na 3ª 
Vara Criminal do Rio, mas está 
respondendo em liberdade.

A prisão de Dallas chegou 
a ser pedida pela Delegacia 
de Homicídios da Capital, 
responsável pelas investi-

Zona Oeste

O
gações, e pelo MP. O juiz Ale-
xandre Abrahão, no entanto, 
entendeu que não havia mo-
tivos para manter o subenen-
te preso e determinou que 
ele cumpra algumas medidas 
cautelares, como a proibição 
de aproximação ou contato 
com qualquer parente da ví-
tima e/ou testemunha, man-
tendo-se sempre a distância 
superior a 500 metros destas 
e proibição de se ausentar do 
Rio por mais de 10 dias sem 
autorização judicial.

O contador foi morto em 
seu carro, um, Fiat Palio, na 
frente de sua esposa e de suas 
duas filhas, de 4 e 16 anos. 
Elas não se feriram. O crime 
aconteceu na Avenida Tenen-
te Coronel Muniz de Aragão, 
pouco depois das 21h. Márcio 
ia jantar com a família e fe-
chou Dallas, que pilotava uma 
moto Harley Davidson. Após 
uma breve discussão, o sub-

tenente reformado atirou no 
contador. Marcio foi atingido 
na cabeça e perdeu o controle 
do carro, que chocou-se con-
tra um muro. A vítima morreu 
no local e Dallas fugiu.

Em depoimento na DH, 
Dallas alegou que deu apenas 

um disparo para o alto após 
a discussão, pois achou que 
Márcio pegaria algum objeto 
que estava dentro do veículo. 
O subtenente afirmou tam-
bém que pelo fato da área ser 
dominada por milicianos, fi-
cou com medo de ser baleado. 

A primeira audiência do caso 
foi marcada para começar às 
13h do dia 10 de junho.

Dallas ainda relatou, em de-
poimento à DH, que serviu du-
rante 35 anos no Corpo de Bom-
beiros e foi para a reserva no dia 
25 de fevereiro deste ano.

Subtenente reformado do Corpo 
de Bombeiros é acusado de matar 
homem após discussão de trânsito
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Márcio foi morto com um tiro na cabeça

Foto: Reprodução

asPM Raphael Henrique Santos da Silva tinha 31 anos e morreu após pneu furar em frente à Vila Kennedy

Após a morte do soldado Ra-
phael Henrique Santos da Silva, 
de 31 anos, baleado quando ia 
para o 19º BPM (Copacabana) 
e o pneu de seu veículo furou, 
em um dos acessos à Vila Ke-
nnedy, a Polícia Militar realiza 
uma operação na comunidade 
de Bangu, na Zona Oeste, na 
manhã desta quarta-feira. 

Muitos tiros foram registrados 
na Vila Kennedy, entre 6h45 e 7h, 
de acordo com o aplicativo Onde 
Tem Tiroteio (OTT-RJ). Os dispa-
ros foram ouvidos na localidade 
conhecida como Progresso. Ainda 
não há informações sobre feridos, 
presos ou apreensões. 

Depois da morte do policial, 
policiais do 14º BPM (Bangu) fi-
zeram uma operação na Vila Ke-
nnedy, sendo recebida a tiros. Um 
suspeito ficou ferido e foi encon-
trado com uma pistola e rádio co-
municador, segundo a PM. Ele foi 
socorrido ao Hospital Municipal 
Albert Schweitzer. O caso foi regis-
trado na 35ª DP (Campo Grande).

Após morte de soldado que parou carro com 
pneu furado, PM faz operação na Vila Kennedy

 Foto: Reprodução / Facebook Um homem, identificado 
como Alexsander da Silva Mon-
teiro, foi morto a tiros após ho-
mens armados invadirem um 
consultório dentário, na noite 
desta terça-feira, na rua J, no Con-
junto Cesar Maia, em Vargem Pe-
quena, na Zona Oeste do Rio. O 
corpo da vítima, que era ex-poli-
cial militar, foi deixado na cadeira 
de atendimento até a chegada da 
perícia. Agentes do 31ºBPM (Re-
creio dos Bandeirantes) foram 
acionados para o local.

Alexsander, que era conhecido 
com Popeye, teria envolvimento 
com um grupo de milicianos que 
domina a região, além de já ter co-
mandado a organização crimino-
sa do bairro Campo Grande, tam-
bém na Zona Oeste. Ele assumiu 
a liderança do grupo criminoso 
após a prisão de Francisco Bala de 
Oliveira, o Chico Bala, em 2009.

De acordo com a PM, o local 
foi preservado para a chegar da 
perícia e a Delegacia de Homicí-
dios (DH) da Capital foi acionada. 
A Polícia Civil informou que foi 
instaurado inquérito para apurar 
as circunstâncias da morte de Ale-

Acusado de integrar milícia é assassinado 
em cadeira de dentista na Zona Oeste

xsander e equipes da delegacia 
realizam diligências para esclare-
cer o caso.  

Prisão
Em março de 2010, Alexsander 

foi preso por ter liderado um ata-
que a um posto da Polícia Militar, 
em Itaboraí, na Região Metropoli-
tana do Rio. Segundo o Tribunal 
de Justiça, Popeye era ex-policial 
militar e foi condenado por extor-
são qualificada ao exigir de um co-
merciante parte do lucro na venda 
de água mineral e botijões de gás 
mediante a ameaças.

as



uitas vezes 
silenciosas, 
as Infecções 
Sexualmente 
Transmissí-
veis (ISTs) 
podem ficar 
meses e até 
anos sem 

apresentarem sinais e sintomas.    
Se não forem diagnosticadas e tra-
tadas, podem levar a graves com-
plicações para a saúde das pesso-
as, como infertilidade, câncer, ou 
até mesmo a morte. As camisi-
nhas masculina e feminina ainda 
são o meio mais simples e prático 
de se proteger do HIV, gonorreia e 
da sífilis, por exemplo. Até porque, 
basta uma relação desprotegida 
para que a pessoa seja infectada

Algumas dessas doenças si-
lenciosas podem apresentar 
sintomas apenas em um estágio 
mais avançado da infecção, o 
que dificulta o tratamento e traz 
maior sofrimento para a pes-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPrevenção

M
soa acometida pela doença. Um 
exemplo de infecção silenciosa é a 
clamídia. Cerca de 90% das mulhe-
res e 74% dos homens que têm a 
doença não sentem nada, nenhum 
sintoma, logo, não sabem que estão 
infectados. Sem saberem, a chan-
ce de transmissão do vírus para os 
parceiros com sexo sem proteção é 
muito maior. É dessa forma que o 
risco de transmissão dessas doen-
ças aumenta significativamente.

A decisão sobre usar ou não o 
preservativo afeta questões diversas 
da vida individual e de outras pes-
soas. Além disso, a decisão também 
pode ser afetada por valores pesso-
ais, culturais, familiares. O contexto 
no qual uma pessoa jovem decide 
sobre o início da sua vida sexual 
também tem a ver com a sua com-
preensão sobre saúde sexual. Por 
isso a informação é tão importante 
na conscientização das pessoas so-
bre o prevenir. Somente a preven-
ção pode impedir que outras pesso-
as venham a se contaminar. A falta 

Doenças sexualmente 
transmissíveis: silenciosas, 
mas até fatais

Se não forem diagnosticadas e tratadas, podem levar a graves complicações para a saúde das pessoas

Foto: Divulgação
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de diagnóstico, inclusive, impede 
a realização de estimativas seguras 
sobre o número de infectados no 
Brasil e no mundo.

Hoje, no Sistema Único de Saú-
de (SUS), outros recursos de pre-
venção às doenças sexualmente 
transmissíveis estão disponíveis, 
além da tão importante camisi-
nha. Trata-se da testagem. A maio-
ria dos testes são, inclusive, feitos 
de forma instantânea, em menos 

de 30 minutos. Atualmente exis-
tem testes rápidos para HIV/Aids; 
sífilis e hepatites virais. Além dis-
so, as pessoas infectadas por essas 
doenças têm direito à tratamento 
gratuito pelo SUS, com uso dos 
medicamentos mais modernos 
existentes no mercado mundial. 
O tratamento das pessoas com IST 
melhora a qualidade de vida e in-
terrompe a cadeia de transmissão 
dessas infecções.

Para as pessoas que tiveram rela-
ção sexual sem proteção, é preciso 
procurar um profissional de saúde 
para o diagnóstico correto e indica-
ção do tratamento adequado, com 
o uso de antibióticos específicos. 
Se não for possível nos primeiros 
dias após a relação, é importante ir 
assim que possível porque quanto 
antes iniciar o tratamento, mais rá-
pida será a cura. Lembre-se: as IST’s 
não desaparecem sozinhas. 

"Muita gente se importa com 
a Amazônia. O gringo se impor-
ta, o governo diz que se impor-
ta, mas será que eles sabem que 
a gente existe? Que aqui não é 
só mato e água doce?", ques-
tiona a assistente social Glinda 
Sousa Farias, de 25 anos. Ela 
nasceu e cresceu em Breves 
(PA), cidade de 92 mil habitan-
tes considerada a "capital" da 
Ilha do Marajó. Essa região, cer-
cada por praias e belezas natu-
rais, tem um dos Índices de De-
senvolvimento Humano (IDHs) 
mais baixos do país.

Dias antes, a assistente social 
havia sido 1 dos 11 profissionais 
que resgataram uma criança na 
zona rural de Breves após de-
núncia de abuso. Uma menina 
teria sido violentada pelo pró-
prio avô e mais um familiar, na 
casa dele. Depois de viajar horas 
pelo rio em uma embarcação a 
motor, encontraram a menina 
Sandra*, 13 anos, chorando sem 
parar em frente à casa de pa-
lafita. O irmão da adolescente, 

também menor de idade, teria 
presenciado a cena.

As crianças estavam na casa 
do avô enquanto o padrasto tra-
balhava e a mãe acompanhava a 
outra filha em Belém, a 220 qui-
lômetros dali, em um tratamen-
to de saúde. A equipe volante, 
formada por por representantes 
do Conselho Tutelar, Polícia Ci-
vil, secretaria de Saúde, Educa-
ção e Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), no 
qual Glinda trabalha como téc-
nica, levou a adolescente e o 
irmão para a cidade para serem 
atendidos.

Em outro dia de trabalho, a 
assistente social conta que a 
equipe socorreu uma criança de 
quatro anos, também da zona 
rural, que foi abusada pelo pai. 
A suspeita veio de familiares e 
professores, que comunicaram 
o Conselho Tutelar. A criança 
recebeu atendimento especiali-
zado e passou por exames sexo-
lógicos. O crime foi confirmado.

"Casos como estes são recor-

 Desnutrição, abusos e mortes fazem da Amazônia 
o pior lugar do Brasil para ser criança

rentes no município", lamenta 
a assistente social, cuja infân-
cia também foi marcada pela 
pobreza. Em Breves, de acordo 
com dados do Sistema de Vigi-
lância Alimentar e Nutricional 
(Sisvan), 37,7% das crianças de 
até cinco anos de idade sofriam 
de desnutrição crônica em 2018 
— percentual bem maior que a 
média brasileira, de 13,1%.

No Pará, 85% dos domicílios 
não têm acesso adequado à 
rede de esgoto, e 2.157 crianças 
morreram antes de completar 
um ano em 2016. "Depois da es-
cola brincava na rua mesmo, no 
meio das poças d'água", lembra 
Glinda. "Não senti falta de polí-
ticas voltadas à cultura, esporte 
e lazer. Não dá pra sentir falta 
daquilo que não vivenciei."

Filha de pai madeireiro e 
mãe sacoleira em uma famí-
lia de baixa renda com quatro 
filhos, ela viu o pai ficar de-
sempregado depois que a ma-
deireira em que ele trabalhava 
fechou as portas, em 2009. A 

família, que morava no centro 
da cidade, mudou-se para um 
bairro mais distante e passou 
a viver em um pequeno cômo-
do de madeira. Nesse período, 
sobreviveram basicamente da 
renda do Bolsa Família, que 
transfere R$ 89 por pessoa a fa-
mílias que vivem abaixo da li-
nha de pobreza, mais R$ 41 por 
criança ou adolescente, limita-
do a R$ 205 (cinco benefícios).

"As madeireiras fecharam 
por completo ou parcialmen-
te, mas não tínhamos um pla-
no B. Não estou defendendo 
o desmatamento, só que nin-
guém disse para o meu pai 
o que ele deveria fazer. Isso 
aconteceu com muitas famí-
lias. Papai depois conseguiu 
outro emprego, mas outros 
não tiveram a mesma sorte."

Conseguiram, com muito es-
forço, manter os filhos na esco-
la pública, e Glinda e os irmãos, 
quando adultos, estudaram 
também na Universidade Fede-
ral do Pará (UFPA). "Hoje, os fi-
lhos estão concluindo o ensino 
superior, outros formados, con-
cursados, empregados. Todos 
da família têm renda própria", 

afirma, reconhecendo que, nas 
estatísticas da região, histórias 
de sucesso como a dela são ex-
ceção.

 1 em 10 crianças são de famí-
lias sem renda para cesta básica.

Ao todo, 9 milhões de crian-
ças vivem na Amazônia Legal, 
região formada por Acre, Ama-
pá, Pará, Amazonas, Rondônia, 
Roraima e parte dos Estados 
de Maranhã, Tocantins e Mato 
Grosso. Os indicadores apontam 
que, de todas as regiões do país, 
é ali o pior lugar do Brasil para 
ser criança, destaca relatório do 
Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef). São de lá os 
mais altos níveis nacionais de 
mortalidade infantil.

Nos nove Estados da Ama-
zônia Legal, cerca de 43% das 
crianças e dos adolescentes vi-
vem em domicílios com renda 
per capita insuficiente para ad-
quirir uma cesta básica de bens, 
contra 34,3% da média nacional. 
Além disso, muitas meninas e 
muitos meninos amazônicos 
não têm atendidos seus direitos 
a educação, água, saneamento, 
moradia, informação e proteção 
contra o trabalho infantil.



Samba

esta sexta-fei-
ra, a partir das 
20h, a quadra 
da Estácio de 
Sá recebe dois 
grandes no-
mes do mundo 
samba no Bra-

sil. Belo e Suel que prome-
tem não deixar ninguém ficar 
parado no Berço do Samba. 
Os dois cantores fazem apre-
sentações completas - Suel 
mostra seu repertório solo 
e as músicas da época em 
que cantava no Imaginasam-
ba, Belo apresenta sucessos 
como 'Perfume', 'Farol Das 
Estrelas' e 'Razão da Minha 
Vida'. Os ingressos já estão 
à venda: camarote pra 10 
pessoas que tá saindo por 
R$1000 sem consumação 
e o camarote Premium que 
vende por pessoa e sai por 

R$70,00.Pista tá R$25 e pista 
Premium R$30,00. Mais in-
formações: 21 99159-0402/ 
21 964087995. Classificação: 
18 anos. A abertura do evento 
fica por conta do cantor Pau-
lo Luiz e Banda. Apresenta-
ção de David Brazil. 

Serviço:
Shows completos do can-

tores Belo e Suel
Local: Quadra da Estácio 

de Sá
Abertura: Cantor Paulo 

Luiz e Banda
Data: 8 de novembro (sex-

ta-feira)
Horário: A partir das 20h
Endereço: Rua Salvador de 

Sá, 206 – Cidade Nova.
Mais informações: 21 

99159-0402/ 21 964087995/ 
21 99159-0402/2504 2883 

Classificação: 18 anos.

Belo e Suel fazem show 
na quadra da Estácio
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Belo e Suel prometem não deixar ninguém ficar parado no Berço do Samba

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

asO artista promete fazer um show com muito samba de raiz

 O cantor e compositor Xan-
dinho Santos (Ex- vocalista do 
Grupo Batuk D'Gueto), faz show 
com sua banda, de graça nes-
te sábado, a partir das 14h, no 
Centro de Nova Iguaçu, próxi-
mo ao  Camelódromo, que fica 
localizado na Rua Jose Hipólito 
de Oliveira, 54- Ao lado do TB 
Multimarcas. O artista promete 
fazer um show com muito sam-
ba de raiz e grandes sucessos 
do mundo samba. Uma viagem 
por Cartola, Luis Carlos da Vila, 
Almir Guineto, Paulinho da Vio-
la, entre outros. O evento terá a 
presença do intérprete da Beija 
Flor de Nilópolis, Neguinho da 
Beija Flor.  

Sobre Xandinho Santos:
Músico e compositor come-

çou no samba aos 11 anos de ida-
de, vindo de família de sambis-
tas já que seu pai velha guarda 
do "império serrano" e sua mãe 
pastora da "portela".

Cantor Xandinho Santos faz show no Centro de Nova Iguaçu

Assim viveu intensamente 
uma briga até se apaixonar de 
vez pela escola da Serrinha.

Grupos que já fez parte:
Grupo Cigana
Grupo Remexe & Mexe
Uma pequena participação no 

premiado Grupo exporta samba.
E seu último grupo foi o Batuk 

D'Gueto , no qual  em 2011 parti-
cipou do Favela Festival produ-
zido pela CUFA e a Rede Globo, 
sagrando-se campeões no palco 
do Domingão do Faustão. Além 
de om a premiação de um CD 

com participações de: Caetano 
Veloso,Sandra de Sá,MVBill, Le-
andro Lehart,Banda quebrando 
o protocolo hip –hop.

 Serviço:
Show do cantor Xandinho San-
tos e Banda
Data: 9 de novembro (sábado)
Local: Rua Jose Hipólito de Oli-
veira, 54- Ao lado do TB Multi-
marcas
Horário: 14h
De graça
Classificação: Livre

 Foto: Divulgação

 Brahma Extra apresenta edição 
especial para o Mês da Cerveja no 
Rio de Janeiro: a Brahma Extra 
Dark Lager, novo rótulo, com um 
sabor inconfundível e a opção ide-
al para qualquer momento. Com 
espuma cremosa e levemente 
bronzeada, a bebida tem um per-
fil de sabor tostado, remetendo à 
casca de pão e complementada 
por um leve toque de nozes e cho-
colate, além de apresentar o dulçor 
característico do malte. E para des-
vendar tudo o que a cerveja tem 
para mostrar, a marca promove 
uma ação sensorial às escuras para 
os consumidores.

Em uma cabine, com os olhos 
vendados, os consumidores terão 
a oportunidade de descobrir todos 
os detalhes ativando seus sentidos. 
A experiência passa pela textura e o 
cheiro do malte torrado, até chegar 
nas impressões sobre o blend de 
lúpulos nobres. Como não pode-
ria ser diferente, um bom gole da 
cerveja para o brinde final. A ação 

 Brahma Extra apresenta edição especial 
“Dark Lager” no Rio para o Mês da Cerveja

exclusiva acontece nos Supermer-
cados Guanabara.

Antes mesmo de ser apresen-
tada para o público, Brahma Extra 
Dark Lager conquistou os jurados 
de importantes premiações. Reve-
lada durante o International Beer 
Challenge de 2018, a cerveja ficou 
com a medalha de bronze na cate-
goria Lager. Foto: Divulgação

Novo rótulo e com um sabor inconfundível
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A Gente Era Amigo

eatro Munici-
pal Café Peque-
no, no Leblon, 
recebe o pro-
jeto de humor 
A Gente Era 
Amigo a par-
tir do dia 7 de 

novembro, às 21h. Idealizado 
pelo comediante Matheus 
Mad, o solo humorístico rece-
berá amigos da comédia para 
um super quadro onde eles 
falarão sobre a amizade deles 
e contarão histórias hilárias 
a partir da observação de fa-
tos ocorridos no cotidiano, 
na família, relacionamentos, 
entre outras situações. Além 
disso, o espetáculo de stand 
up comedy terá a interação 
com a plateia que também 
poderá expor histórias e 
casos engraçados.

Matheus MAD é humorista, 
roteirista e produtor. Trabalha 
com humor há 6 anos. Foi fi-
nalista do “Festival 10 anos de 
Comédia em Pé” (2015), onde 
se apresentou com Afonso Pa-
dilha, Fabio Porchat, Claudio 
Torres Gonzaga, Fernando 
Caruso, entre outros. Foi ven-
cedor do concurso “Qual é sua 
graça” promovido pela Rádio 
Globo (2015), participando 
dos programas “Alegria ao 

meio dia” e “Plantão de notí-
cias” com Maurício Menezes. 
É idealizador, produtor e cura-
dor do “Ha Ha Ha - Festival de 
Humor”, que já se apresentou 
em bares pelo Rio de Janei-
ro e em teatros como Teatro 
dos Quatro e Teatro Candido 
Mendes. Já passaram pelo fes-
tival os humoristas Gigante 
Léo, Helio de La Peña, Smigol, 
Paulinho Serra, entre outros. 
Seu primeiro show solo de 
comédia “Isso dá dinheiro?”, 
teve estreia em 2018.

É integrante do grupo de 
humor “Os Caras”, com os 
humoristas Jeffinho Farias 
e Kwesny. Com o grupo já se 
apresentou em grandes te-
atros como Teatro dos Qua-
tro, Teatro Candido Men-
des, Teatro Silvio Monteiro, 
Teatro Fashion Mall, Teatro 
Arthur Azevedo, entre ou-
tros. É integrante do grupo 
de humor “Senso de Humor” 
com os humoristas Angela 
de Andrade e Daniel Lopes. 
Em sua carreira solo o hu-
morista já se apresentou em 
teatros como, Teatro Miguel 
Falabella, Teatro Net Rio, Te-
atro das Artes, entre outros, 
inclusive teatros fora do Rio 
de Janeiro, como Teatro Bri-
gadeiro, Teatro Omni Corin-

Show de Humor estreia 
dia 7 de novembro no 
Teatro Café Pequeno

T
 Projeto idealizado pelo humorista Matheus Mad fica em cartaz todas as quintas-feiras do mês de novembro
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thians, Teatro Ressurreição, 
em São Paulo e Teatro Muni-
cipal de Angra dos Reis.

Como Roteirista, foi rotei-
rista do “Canal Gil Brother 
Away” (2017 - 2018) onde 
seus roteiros somam mais de 
5 milhões de visualizações. 
Roteirista do “Canal do Mar-
celo Madureira” (2017 - 2018), 
roteirista do canal do “Casseta 
e Planeta” (2018 - 2018), rotei-
rista do canal “Contraditórios” 
do historiador Eduardo Bueno 
e do humorista Marcelo Ma-
dureira (2017 - 2018). 

Teve roteiros seus na grade 

de programação do canal de 
Tv Woohoo, durante os anos 
de 2017 até 2019. É roteirista 
do longa metragem “Opera-
ção Batom na Cueca” que está 
em período pré produção. É 
autor da peça “Musicalmente 
- O musical”. Como produtor, 
é fundador e sócio diretor da 
Ambulare Produções, produ-
tora de shows e peças teatrais 
do cenário carioca.

Serviço:
Texto, Direção e Atuação: Ma-
theus MAD. 
Supervisão Administrativa: 

Claudio Diniz. 
Realização: Ambulare Produ-
ções. 
Local: Teatro Municipal Café 
Pequeno. Av. Ataúlfo de Paiva, 
nº 269 - Leblon RJ. 
Datas: Quintas – feiras: 7 / 14 / 
21 e 28 de Novembro 2019. 
Horário: 21h. 
Preço da Inteira: R$ 40,00. 
Meia entrada: R$ 20,00. 
Telefone: 3111-2011.  
Classificação: 14 anos. 
Duração: 120 minutos.  
Gênero: Comédia. 
Assessoria de Imprensa: Car-
los Gilberto.

CULTURANDO



c o m i s s ã o 
mista do 
C o n g r e s -
so aprovou 
ontem a 
medida pro-
visória que 
libera saques 
do FGTS. O 

texto segue para votação 
no plenário da Câmara e de-
pois, no Senado. O relatório 
aprovado aumenta o saque 
imediato de R$ 500 para R$ 
998 no caso de contas com 
até um salário mínimo, em 
julho, quando a medida foi 
assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

O relator da medida, de-
putado Hugo Motta (Repu-
blicanos-PB), reduziu a taxa 
de administração do FGTS 
de 1% para 0,5% e, em tro-
ca, manteve o monopólio 
da Caixa na operação dos re-
cursos do fundo.

O relatório também aca-
ba com a multa adicional 
de 10% para empresas nas 
demissões sem justa causa. 
O relator apresentou uma 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBenefício

A
nova versão do parecer após 
acordo com parlamentares. O 
relatório tira o poder do mi-
nistro da Economia para de-
finir os critérios do uso dos 
recursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) que são 
aplicados no Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e re-
tornam ao fundo. A atribuição 
ficará com o Conselho Delibe-
rativo do FAT (Codefat).

Saldo de R$ 284 bilhões
Atualmente, o saldo do 

fundo no banco totaliza R$ 
284 bilhões. O novo parecer 
coloca um teto na fatia de 
recursos que pode voltar ao 
caixa do Tesouro. Pelo tex-
to, a devolução ficará limita-
da ao valor suficiente para o 
custeio das funções do FAT 
como seguro-desemprego, 
pagamento do abono salarial 
e financiamento de progra-
mas de educação profissional 
e tecnológica.

A MP havia acabado com o 
teto de devolução. O senador 
José Serra (PSDB-SP) pediu a 
recolocação do limite argu-

Saque imediato do FGTS 
será de R$ 998

Medida Provisória precisa ser analisada pelo Congresso até o próximo dia 20 para virar lei

Foto: Deputado Hugo Motta/Agência Câmara
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mentando que o poder ilimi-
tado abriria margem para o 
governo fazer contabilidade 
criativa - manobra forçando 
a expansão do déficit.

Outra alteração em re-
lação ao relatório inicial 
apresentado na semana 
passada aumenta o limite 

dos recursos do FGTS que 
podem subsidiar programas 
sociais de habitação. O rela-
tor havia estabelecido que 
apenas um terço do lucro 
do fundo a partir de 2020 
fosse destinado para esse 
fim. A medida gerou reação 
da construção civil.

O parlamentar aumentou o 
percentual para 40% em 2020, 
com uma redução gradual: 
38% em 2021, 36% em 2022 
e 33,3% a partir de 2023. De 
acordo com o deputado, essa 
transição garante subsídios 
para empreendimentos que já 
estão em construção no País.

as

O prefeito Marcelo Crivella, 
assinou nesta terça-feira, a re-
gulamentação do Serviço de 
Transporte de Passageiros por 
Motocicleta, durante evento 
no Palácio da Cidade, em Bo-
tafogo, na Zona Sul. Segundo 
o Sindicato dos Taxistas do 
Rio de Janeiro, a cidade tem, 
atualmente, ao menos 100 mil 
mototaxistas trabalhando nas 
ruas. Com a regulamentação, 
eles deverão cumprir requisi-
tos de idade e documentação, 
por exemplo; se inscrever no 
CADMOTO.Rio, um sistema da 
Secretaria Municipal de Trans-
portes; e cobrar tarifa estabele-
cida pelo Poder Executivo.

Os efeitos do decreto serão 
válidos após 90 dias, a contar da 
data de sua publicação.

"Com este decreto da regula-
mentação da profissão, políticas 
públicas poderão beneficiar a ca-

 Mototaxista vira profissão legalizada no Rio, 
cidade com mais de 100 mil trabalhadores

tegoria. Por exemplo, os taxistas 
têm o TAXI.RIO e fazem 25 mil 
corridas por dia no aplicativo. É 
um benefício grande. Os moto-
taxistas podem ter as mesmas 
conquistas de outras categorias, 
como financiamentos a juros 
baixos para compra de veículos, 
que os caminhoneiros têm. Para 
tudo isso, o primeiro passo é a re-
gulamentação da profissão. Que 
seja realmente uma atividade 
que tenha viabilidade econô-
mica e possa ser um alento para 
todos. Se tiver que fazer algum 
ajuste posteriormente, nós fare-
mos", afirmou Crivella.

Para fazer inscrição no CAD-
MOTO.Rio, os interessados em 
prestar o serviço precisarão: ter 
completado 21 anos até a data 
do requerimento de inscrição; 
ter Carteira Nacional de Habili-
tação na categoria A há pelo me-
nos dois anos, com a inscrição 

“mototaxista”; estar aprovado 
no exame de curso profissio-
nalizante para mototaxista nos 
termos da Resolução 410/2012 
do Contran e ser proprietário do 
veículo, com CRLV emitido no 
Rio de Janeiro.

Além disso, eles devem pos-
suir dispositivos de proteção 
e alças metálicas para o apoio 
do passageiro, compartimento 
para acomodação de capacete e 
bagagem de mão, além de segu-
ro de responsabilidade civil com 
cobertura por danos materiais e 
pessoais por morte e invalidez 
no valor de R$ 5 mil cada.

O decreto também prevê que 
a tarifa praticada no serviço seja 
estabelecida pelo Poder Execu-
tivo e reajustada conforme cál-
culo tarifário, considerando os 
custos de operação, manuten-
ção e remuneração do condutor, 
entre outros fatores.

 A partir de agora, todos os em-
pregados em estabelecimentos 
públicos do Estado do Rio que 
atendem diretamente a popu-
lação estão obrigados a usar cra-
chá de identificação, com nome 
completo, fotografia e descrição 
da função que ocupa. É o que 
determina a Lei 8.609, sacionada 
pelo governador Wilson Witzel e 
publicada no Diário Oficial do Es-
tado desta quarta-feira, dia 6.

 Agora é lei: empregado de órgão público do 
Rio que atende a população deve usar crachá

A nova lei é decorrente do 
Projeto de Lei 2.475/2013, de 
autoria do deputado Bebeto 
(Pode), aprovado pela Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj) 
no dia 15 de outubro.

“Todo cidadão tem o direito 
de saber com quem está se co-
municando ao entrar em um es-
tabelecimento público para tratar 
de seus interesses particulares”, 
justificou o parlamentar.

Foto: Guito Moreto 

A nova lei é decorrente do Projeto de Lei 2.475/2013, de autoria do deputado Bebeto (Pode)
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g o v e r n a d o r 
Wilson Witzel 
visitou, nesta 
quarta-feira, 
o Centro de 
O p e r a ç õ e s 
E s p e c i a i s 
da Scotland 
Yard, a Po-

lícia Metropolitana de Lon-
dres. Witzel também realizou 
uma palestra no principal 
fórum de debates do Reino 
Unido sobre a América Lati-
na, o Canning House.

No centro de comando da 
instituição britânica, o go-
vernador trocou experiên-
cias com o representante da 
Scotland Yard, David Seton, e 
conversou sobre a realização 
de um intercâmbio entre os 
policiais militares e civis do 
Rio e a Polícia Metropolitana 
de Londres.

"Estou muito impressio-
nado com o que vi durante 
a visita. O sistema é bem se-
melhante ao que usamos no 
CICC (Centro Integrado de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSegurança Pública

O
Comando e Controle), mas é 
sempre bom conhecermos e es-
tudarmos estruturas novas para 
aperfeiçoar o trabalho das nos-
sas polícias", ressaltou Witzel, 
que estava acompanhado do 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e Relações 
Internacionais, Lucas Tristão.

A estratégia de trabalho da 
Polícia de Londres, a organi-
zação das ações e o sistema de 
monitoramento britânico para 
combater e prevenir a crimina-
lidade foram alguns dos temas 
abordados durante a visita.

"Trabalhamos em parceria 
com diversos países e teremos 
o prazer de trocar essa experi-
ência com as polícias do Estado 
do Rio de Janeiro para superar-
mos os desafios que cidades 
como Londres e Rio têm", ex-
plicou David Seton.

Palestra
Na palestra sobre as perspec-

tivas políticas e econômicas para 
o Estado do Rio de Janeiro, Wit-
zel traçou um panorama sobre 

Wilson Witzel visita Centro 
de Operações da Polícia 
Metropolitana de Londres

Governador trocou experiências com representante da Scotland Yard e iniciou conversa sobre intercâmbio de policiais militares e civis do Rio e Polícia de Londres

Foto: Foto: Philippe Lima

os projetos realizados em áreas 
como segurança, saneamento 
e mobilidade urbana. A restru-
turação da Região Metropolita-
na também foi apresentada no 
evento. O governador ressaltou 
ainda a melhora do ambiente 
de negócios, que vai atrair nos 
próximos dez anos US$ 250 bi-
lhões em investimentos.

"O Rio de Janeiro passou por 
momentos difíceis nos últimos 
anos, resultado da falta de inves-
timentos e da corrupção. Hoje, o 
cenário é outro. O Rio é um dos 
estados brasileiros que mais cap-
tam novos negócios por causa da 
segurança jurídica que tem agora. 
Queremos que os investidores 
nos ajudem no desenvolvimento 

econômico, garantindo geração de 
emprego e renda", disse Witzel.

O Canning House promove o 
relacionamento entre Reino Uni-
do, América Latina e Península 
Ibérica desde a década de 40. O 
objetivo do fórum é trocar infor-
mações, estabelecer contatos e 
realizar debates sobre política, 
economia e negócios.

as

O megaleilão do pré-sal, re-
alizado nesta quarta-feira (7), 
garantiu uma arrecadação de 
R$ 69,96 bilhões. O leilão foi 
marcado pela falta de disputa 
e pelo protagonismo da Petro-
bras. Das 4 áreas oferecidas na 
Rodada de Licitações do Exce-
dente da Cessão Onerosa, duas 
foram arrematadas e duas não 
atraíram interessados.

Se todos os blocos fossem 
arrematados, a arrecadação 
chegaria a R$ 106,5 bilhões. 
Apesar da frustração de expec-
tativas, trata-se do maior valor 
já levantado no mundo em 
um leilão do setor de petróleo, 
em termos de pagamento de 
bônus de assinatura (o valor 
que as empresas pagam pelo 
direito de exploração).

A ANP já tinha admitido a 
possibilidade de nem todas 
as 4 áreas atraírem interes-

Cessão onerosa: governo arrecada R$ 69,96 
bilhões com megaleilão do pré-sal

sados, destacando que isso é 
comum em leilões do setor. O 
ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, avaliou 
na véspera que somente a 
venda de Búzios e Itapu já tor-
naria o leilão um sucesso.

Com a arrecadação extra ob-
tida com o leilão, o governo es-
pera não só acelerar a explora-
ção de petróleo no pré-sal, mas 
também usar os recursos para 
oferecer um alívio nas contas 
públicas e aos cofres de estados 
e municípios.

Embora 14 empresas te-
nham sido habilitadas para par-
ticipar da disputa, o leilão foi 
marcado pela falta de interesse 
e desistência das grandes pe-
troleiras estrangeiras.

Os blocos de Búzio e Ita-
pu foram arrematados com 
oferta única. Também não 
houve ágio, já que o bônus é 

fixo e a Petrobras ofereceu 
apenas o mínimo exigido do 
óleo excedente.

Dólar passa a subir após re-
sultados do megaleilão e che-
ga a bater R$ 4,08

Petrobras leva 2 blocos 
com oferta única

A arrecadação de pratica-
mente R$ 70 bilhões foi garan-
tida pela Petrobras, que levou 
os dois blocos em que já havia 
exercido o direito de preferên-
cia, garantido por lei. O de Bú-
zios, o maior de todos, foi arre-
matado em consórcio formado 
com as chinesas CNODC Brasil 
(5%) e CNOOC Petroleum (5%). 
Já o bloco de Itapu será explo-
rado 100% da Petrobras, que 
levou a área sozinha, também 
com oferta única e sem ágio.

Já os blocos de Sépia e de Ata-
pu, não tiveram interessados.

Uma sessão solene na Câmara 
Municipal de Niterói marcou o fi-
nal da tarde de segunda-feira (04). 
Conduzida pelo vereador Casota, 
a solenidade homenageou com 
honrarias alguns cidadãos que 
prestaram serviços relevantes na 
cidade. Casota salientou sobre a 
importância de prestigiar pessoas 
que, de alguma forma, represen-
tam a cidade de Niterói.

“O trabalho desenvolvido 
por alguns cidadãos têm im-
pacto positivo direto na vida 
de centenas de niteroienses. 
Prestigiar esses profissionais 
é, também, fruto de um reco-
nhecimento da população.”

Entre os homenageados es-
tava o secretário de estado de 
esporte, lazer e juventude, Felipe 
Bornier, que recebeu o título de 
cidadão niteroiense por seus rele-
vantes serviços prestados na área 
esportiva e de lazer da cidade. 

“Estou muito honrado em 
receber esta homenagem. 
Este título é o reconhecimen-

Câmara dos Vereadores reconhece profissionais 
que prestaram serviços relevantes à cidade

to do trabalho que o Governo 
do Estado está realizando no 
município, dando mais opor-
tunidades de esporte e lazer 
para a população, através das 
melhorias que têm sido rea-
lizadas no Complexo Espor-
tivo Caio Martins”, declara 
Felipe Bornier.

O outro homenageado do dia, 
Thiago Ribeiro, recebeu a Me-
dalha José Clemente Pereira, a 
mais alta medalha do município. 
Como presidente da SUDERJ, 
Thiago participou de toda gestão 
da reforma do Complexo Esporti-
vo Caio Martins, no bairro de Ica-
raí, que atende atualmente cerca 
de 4 mil alunos em aulas esporti-
vas gratuitas.

Foto: Divulgação



final da 
L i b e r -
t a d o r e s 
mudou de 
endereço. 
F l a m e n -
go e Ri-
ver Plante 
d e c i d i r ã o 

quem será o campeão da 
competição no Estádio 
Monumental de Lima, no 
Peru, às 17h (Horário de 
Brasília). A decisao foi to-
mada numa reunião feita 
nesta terça-feira (6), or-
ganizada pela Conmebol 
com os presidentes dos 
dois clubes.

Inicialmente o jogo se-
ria realizado no Estádio 
Nacional, em Santiago, 
no Chile. Entretanto, em 
virtude do atual momen-
to vivido pelo país, numa 
série de protestos vio-
lentos que acontecem há 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Final da Libertadores 
será no Peru

A
quase 1 mês, fez com que 
o órgão mudasse o local da 
partida para não expor os 
torcedores e patrocinado-
res a situações de perigo. Os 
presidentes do Flamengo, 
Rodolfo Lamdim; e do River 
Plate, Rodolfo D’Onofrio, es-
tiveram na reunião da Con-
mebol onde também esta-
vam os presidentes da CBF, 
Rogério Caboclo e da AFA, 
Claudio Tapia.

O novo estádio escolhido 
tem capacidade para 80 mil 
pessoas, o que contribuiu 
para a consolidação da de-
cisão. O estádio no Chile ti-
nha capacidade para 50 mil 
pessoas.

O jogo começará 30 mi-
nutos mais cedo por conta 
da diferença de horário en-
tre os países. Para a Conme-
bol, isso é lucro, pois o jogo 
poderá ser visto num bom 
horário na Europa. 

O novo estádio escolhido tem capacidade para 80 mil pessoas, o que contribuiu para a consolidação da decisão
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