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 Flamengo fecha terceiro 
trimestre com arrecadação 
de R$ 652 milhões 

Foragido por homicídio 
em Niterói há 17 anos é 
preso em Manaus

Walter’s Coiffeur abre 
vagas no Rio para 
manicures, cabeleireiros
e esteticistas
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 Prefeitura 
anuncia que 
obras do BRT 
Transbrasil 
estão 90% 
concluídas
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Eduardo Bolsonaro
defende criação de um 
 novo AI-5, medida 
mais rigorosa
da Ditadura Militar

GeralPolícia

O suspeito teria invadido a residência 
de Maria Júlia pelos fundos, onde há um 
terreno cheio de mato.

O DESFECHO TRÁGICO DE UM AMOR DOENTIO
Jovem morre após ter 40% do corpo 
queimado por  ex-namorada no Rio
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Bivar diz que 'nem passa pela cabeça' 
expulsar Bolsonaro do PSL e que 
decisão cabe ao presidente

Fora de cogitação

presidente do 
PSL, Luciano Bi-
var, afirmou em 
entrevista ao pro-
grama Em Foco, 
da GloboNews, 
que "nem passa 

pela cabeça" expulsar o presidente 
Jair Bolsonaro do partido. E acres-
centou que uma eventual decisão 
sobre sair cabe a Bolsonaro. A en-
trevista vai ao ar na próxima quar-
ta-feira, às 21h.

A crise no partido se agra-
vou em 8 de outubro, quando 
Bolsonaro disse a um apoiador 
para "esquecer" o PSL, acres-
centando que Bivar está "quei-
mado para caramba".

Depois disso, o presidente 
da República passou a defen-
der a "abertura da caixa-preta" 
nas contas do partido e pas-
sou a dizer que pode ser um 
"presidente sem partido".

Ao ser questionado se há a pos-
sibilidade de expulsar Bolsonaro 
do partido, Bivar declarou:

"Não. Eu acho que seria uma 
violência e é muito ruim para o país. 
Isso nem passa pela cabeça porque 
ele é o presidente, é meu presiden-
te, é seu presidente. Eu acho que 
tem que se ter um respeito à litur-
gia, por mais terrível que seja."

Nesta quarta (30), Bolsonaro e 
mais 23 parlamentares pediram 
ao Tribunal Superior Eleitoral para 
bloquear repasses do fundo par-
tidário ao PSL. O grupo também 
pediu ao TSE para determinar o 
afastamento de Luciano Bivar da 
presidência da legenda.

A entrevista de Bivar ao pro-
grama "Em Foco" foi na terça-
-feira (29), um dia antes de o 
presidente pedir o bloqueio das 
contas do PSL.

Nesta quinta-feira (31), o blog 
procurou a assessoria de Bivar 
para saber se ele queria comen-
tar o fato novo.

A assessoria do parlamentar 
disse que o jurídico deve res-
ponder, e que Bivar mantém 
todas as suas declarações ao 
programa "Em Foco".

Liderança
Desde que a crise no PSL se 

agravou, as alas ligadas a Bolsona-
ro e a Bivar passaram a disputar a 
liderança da legenda na Câmara.

O grupo ligado ao presidente da 
República conseguiu colocar no 
posto o deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP), filho do presidente, 
destituindo Delegado Waldir (PS-
L-GO).

A entrevista
Leia abaixo alguns trechos da 

entrevista de Bivar à GloboNews:
Em Foco: O presidente disse 

pra esquecer o PSL, que o senhor 
estava queimado. Primeira coisa: 
o que o senhor pensou quando o 
presidente falou aquilo?

Bivar: Olha, foi uma facada 
no coração. Como eu falei, um 
entristecimento enorme porque 
eu sempre me dei, me doei, eu 
tenho amigos empresários, ami-
gos de toda ordem, que sempre 
contrariam os discursos dele, 
pela rejeição ao Bolsonaro. E 
hoje eu não digo 'mas', me cria 
um certo constrangimento eu 
falar com alguns amigos e "Olha, 
Luciano, você tanto tempo falou 
isso", mas agora pelo menos eu 
fico quieto, porque eu não sei 
[...] Mas daqui a pouco isso pas-
sa. Esse meu programa, quando 
você rodar daqui a 6 meses, vai 
estar vencido. É assim a vida.

O
Presidente do PSL disse que ideia de tirar Bolsonaro do  partido não é fomentada, e que ele só sairá se quiser

Em Foco: O senhor conver-
sou com o presidente depois do 
começo da crise?

Bivar: Não, não conversei mais 
com ele.

Em Foco: Mas o Flávio falou 
com o senhor?

Bivar: O Flávio falou com uma 
pessoa amiga minha, dizendo que 
gostaria de conversar comigo, foi 
num momento que eu viajei, e nes-
se momento a temperatura subiu 
entre os partidários do Waldir e os 
não partidários do Waldir, e aí ficou 
um ambiente mais difícil de diálo-
go. Mas a gente sempre está pronto 
para conversar.

Em Foco: O senhor toparia con-
versar com presidente?

Bivar: Claro, claro!
Em Foco: Mas existe espaço 

para o senhor e para o presiden-
te no PSL, hoje?

Bivar: Hoje está uma coisa bem 
definida. Você tem hoje um conser-
vadorismo radical.

Em Foco: Dentro do partido, 
o senhor diz isso?

Bivar: Dentro do partido. E você 
tem um liberalismo que não é de 
hoje, acho que vem desde a época 
de Locke, de Rousseau, do ilumi-
nismo. Isso foi o que sempre eu 

defendi. Então, essas duas corren-
tes ideológicas, hoje, eu acho que 
dificilmente elas podem viver sob 
o mesmo teto. Ficou bem defini-
do isso, é uma coisa ideologizada. 
Hoje, o liberalismo é diferente do 
conservadorismo radical.

Em Foco: Mas já que não tem 
espaço para os dois, o senhor 
não sai, quem teria de sair é o 
presidente, é isso?

Bivar: Não, não é sair, eu acho 
que como o presidente falou, cada 
um tem que ter seus caminhos já 
definidos. Eu acho que quero dizer 
ao povo brasileiro que existe um 
partido liberal, vamos propugnar 
as mesmas coisas que propugnáva-
mos há 20 anos. Por uma economia 
de mercado, pela diminuição do es-
tado, pela desestatização.

Em Foco: O presidente gosta 
de usar metáforas de casamen-
to: hoje, o senhor e o presidente 
estão se separando, dá pra fazer 
uma terapia de casal ou já está 
num litígio?

Bivar: Olha, porque isso não é 
coisa fulanizada. Porque o parti-
do hoje ficou maior que eu, mui-
to maior. Se no passado eu tinha 
uma influência, agora eu não 
tenho, você tem uma bancada 
inteira que tem que decidir, há 

um colegiado. Como o próprio 
presidente também ouve muito 
seus conselheiros. O presidente 
talvez possa até dizer "o partido 
sou eu", eu não posso dizer. Já 
não é meu, eu não tenho nenhum 
sentimento de Luiz XIV. O partido 
é daquele sentimento, daqueles 
deputados que hoje são conven-
cionais do partido. Então, para te 
falar isso, que há essa possibilida-
de, tem que passar, pelo menos 
por mim, por essa bancada.

Em Foco: Essa possibili-
dade de expulsar o presiden-
te, por exemplo?

Bivar: Não. Eu acho que seria 
uma violência e é muito ruim 
para o país. Isso nem passa pela 
cabeça porque ele é o presiden-
te, é meu presidente, é seu pre-
sidente. Eu acho que tem que 
se ter um respeito à liturgia. Por 
mais terrível que seja.

Em Foco: Ou seja, se ele quiser, 
ele que sair, em outras palavras?

Bivar: É uma coisa subjetiva 
dele, mas você tem.... acho que Ana 
Bolena incendiando na fogueira 
ela diz "Deus salve a rainha", enten-
deu? Deus salve o rei. Eu sou muito 
ruim de história, eu acho que, mes-
mo com tudo, você tem de respei-
tar o presidente da República.

Foto: Divulgação



ministro Gil-
mar Mendes, 
do Supremo 
Tribunal Fe-
deral (STF), 
mandou sol-
tar os ex-go-
vernadores 
do Rio de 

Janeiro Anthony Garotinho e 
Rosinha Garotinho . No lugar 
da prisão, determinou medi-
das cautelares.

O casal está proibido de 
manter contato com outros 
investigados ou testemunhas. 
Eles também devem entregar 
os passaportes e não podem 
sair do país sem autorização 
judicial. Além disso, terão de 
comparecer mensalmente à 
Justiça até o quinto útil de cada 
mês, onde deverão comprovar 
o local de residência.

Na terça-feira, 2ª Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ) havia der-
rubado uma liminar que conce-
deu habeas corpus aos ex-gover-

Soltos de novo

O
nadores, determinando a volta do 
casal à prisão. Na quarta-feira, o mi-
nistro Leopoldo de Arruda Rapo-
so, do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), negou um habeas corpus da 
defesa do casal. 

A praxe no STF é analisar um 
pedido apenas quando ele ter-
minou de tramitar nas instâncias 
inferiores, como o STJ. No caso de 
Garotinho, isso ainda não tinha 
ocorrido. Mas Gilmar afirmou que 
essa regra poderia ser flexibilizada 
quando há "patente constrangi-
mento ilegal ou abuso de poder".

Segundo Gilmar, não há qual-
quer fato concreto para corroborar 
a suposta ameaça a testemunha 
que teria sido feita pelo casal. De 
acordo com ele, "não há sequer 
indicação de pessoas específicas 
que estariam causando tais inti-
midações. Ou seja, não se pode 
fundamentar a prisão cautelar de 
uma pessoa a partir de juízos hipo-
téticos carentes de qualquer emba-
samento fático em concreto".

Eles são investigados por  su-
perfaturamento  em contratos 

celebrados entre a  Prefeitura de 
Campos, no Norte fluminense, 
e a construtora Odebrecht, para 
a construção de casas populares 
dos programas Morar Feliz I e Mo-
rar Feliz II durante os dois man-
datos de Rosinha como prefeita 
(2009/2016).

Os dois foram presos preven-
tivamente no começo de setem-
bro em operação do Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco) e da 
Coordenadoria de Segurança e 
Inteligência, órgãos vinculados 
ao Ministério Público do estado. 

A medida foi autorizada pela Se-
gunda Vara Criminal de Campos 
dos Goytacazes.

Menos de 24 horas depois, 
o desembargador Siro Darlan , 
plantonista do TJRJ, mandou 
soltar o casal. Segundo ele, a 
decisão determinando a prisão 
não tinha "alicerces sólidos". 
Também disse que a medida 
não pode ser usada como ante-
cipação de pena. Lembrou ain-
da que o juiz que deu a ordem 
de prisão fez uma ilação ao di-
zer que testemunhas poderiam 
ser ameaçadas, sem que "ne-

nhum fato concreto ou mero 
indício" fosse apontado.

Na época, Darlan determinou, no 
lugar da prisão, as medidas cautela-
res restabelecidas agora por Gilmar. 
Mas, na última terça-feira, o TJRJ re-
vogou a liminar, o que fez com que o 
casal fosse preso novamente.

No pedido ao STF, a defesa 
de Garotinho e Rosinha alegou 
que o decreto de prisão foi de 
"manifesta ilegalidade". Entre 
outros argumentos, desquali-
ficou a testemunha que relata 
ter sofrido ameaças, dizendo 
que ela é inidônea.

Ex-governadores foram presos na manhã desta quarta-feira 

Ministro Gilmar Mendes 
manda soltar casal 
Garotinho

 Foto: Reprodução

Trabalho para reconstrução da praça do pedágio avançou em ritmo rápido

Incidente deixou o trecho com congestionamento

A Lamsa confirmou, nesta 
quinta-feira, que a cobrança do 
pedágio da Linha Amarela será re-
tomada à meia-noite desta sexta. 
A concessionária havia informado 
na terça a intenção da volta da co-
brança após a destruição da praça 
do pedágio da via expressa, feita 
por agentes da prefeitura, no do-
mingo à noite.

Na segunda, quando os traba-
lhos de recuperação do pedágio 
foram iniciados, a concessionária 
previa um mês de duração dos 
trabalhos no local. No entanto, o 
prazo foi bastante antecipado com 
a rápida recolocação de cabines, 
câmeras, cancelas, luminárias, 
portas, estruturas em vidro, equi-
pamentos eletrônicos e sistemas 
para a cobrança da taxa. Cerca de 
100 funcionários da Invepar, gru-
po que controla a empresa, atuam 
no local 24 horas por dia.

De acordo com a Lamsa, o 
custo total da recuperação dos 
equipamentos será de aproxi-
madamente R$ 3 milhões. A 
concessionária disse também 
que teve prejuízo de cerca de 

Pedágio da Linha Amarela voltará a ser 
cobrado à meia-noite desta sexta-feira

R$ 1 milhão por dia que ficou 
sem arrecadar o pedágio, que 
varia de R$ 7,50 a R$ 45.

PEDÁGIO A R$ 2
Após tentativa de reassumir a 

Linha Amarela e ter sua decisão 
cassada através de Liminar da 
Justiça, horas depois, a prefeitu-
ra tenta agora a vitória do caso 
na Câmara dos Vereadores. Na 
terça, o prefeito Marcelo Crivella 
(PRB) encaminhou ao Legisla-
tivo Municipal um projeto para 
encampar a Linha Amarela; ou 
seja, o fim da concessão da via 
por motivo de interesse público, 

através de uma lei e após paga-
mento de indenização.

Na apresentação do projeto, 
Crivella pediu que a indenização 
prevista pela Lei de Concessões 
seja reconhecida como amortiza-
da, já que a Lamsa teria causado 
prejuízos de R$ 1,6 bilhão aos co-
fres públicos municipais.

O projeto prevê que a prefeitu-
ra fixe o novo valor do pedágio. De 
acordo com a Controladoria Geral 
do Município (CGM), a tarifa bási-
ca praticada hoje, de R$ 15 (ida e 
volta), poderia girar em torno dos 
R$ 2, a ser cobrado em apenas um 
sentido da via.

Foto: Luciano Belford / Agência O Dia

Foto: Divulgação

 Uma queda de árvore in-
terdita a Avenida Rui Barbosa, 
que liga os bairros de Flamen-
go e Botafogo, na Zona Sul do 
Rio, na manhã desta quinta-
-feira. A via teve apenas uma 
faixa liberada ao trânsito, cau-
sando retenções.

Queda de árvore interdita trecho de 
via que liga Botafogo ao Flamengo

A CET-Rio esteve no local 
para orientar os motoristas. 
A Comlurb foi acionada para 
a retirada da árvore. A opção 
para acessar o bairro do Fla-
mengo para quem estava na 
Praia de Botafogo era a Rua 
Senador Vergueiro. 
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Prefeitura de 
Nova Iguaçu 
segue ofere-
cendo servi-
ços às famí-
lias atingidas 
pela chuva 
de granizo da 
semana pas-

sada. Essa semana, na terça-feira, 
o programa ‘Prefeitura Presente’ 
ofereceu serviços de assistência 
social, saúde e educação para 
moradores de Austin. A ação 
aconteceu na Rua da Recorda-
ção, na Praça do Batuta.

Foram disponibilizados três 
ônibus com médicos clínicos e pe-
diátricos, além de psicólogos que 
ficaram a disposição da população. 
Os serviços oferecidos pela Secre-
taria Municipal de Saúde foram: 
agendamento de mamografia, 
realização de testes rápidos de he-
patite B e C, sífilis e HIV, pesagem 
para o Bolsa Família, aferição de 

Nova Iguaçu

A
pressão arterial e de glicemia capilar 
e caderneta do idoso.

Já a Secretaria de Assistência 
Social ofereceu o cadastramento e 
recadastramento do ‘Bolsa Família’ 
e benefício de Prestação Continu-
ada; agendamento de 1ª e 2ª via 
de carteira de trabalho e de 2ª via 
de RG, da carteira do idoso; reco-
nhecimento de paternidade; Vale 
Social; ID Jovem e cadastramento 
na Agência Nova Iguaçu de Opor-
tunidades. Também teve aferição 
de pressão arterial e verificação 
de glicose. Além disso também 
foram oferecidos cadastramentos 
no programa ‘Busca Ativa Esco-
lar’, que tem como objetivo buscar 
vagas para criança que não estão 
na escola; bem como orientações 
para liberação de alvará de empre-
sas; solicitação de segunda via de 
impostos e parcelamento da dí-
vida ativa (IPTU,Taxas,ISS), além 
de isenção de IPTU para idosos  e 
orientação e consulta de processos 

da Secretaria Municipal de Eco-
nomia e Finanças (SEMEF).

“Com todo esse momento 
de tensão devido a perca das te-
lhas e móveis de dentro de casa, 
minha pressão subiu. Durante 
a consulta com o médico no 
ônibus, fui surpreendida com 
a pressão 21×12 e a glicose 149. 
Não podemos deixar a saúde de 

lado”, afirmou a aposentada Eli-
za Monteiro Pereira, de 52 anos.

Também vítima da chuva 
de granizo, a doméstica Rosana 
Ferreira de Oliveira, 44, passou 
pelos testes rápidos da saúde e 
agradeceu ao apoio dado pela 
Prefeitura de Nova Iguaçu.

“A população de Austin ne-
cessitava destes serviços, pois 

muita gente perdeu quase tudo, 
como documentos. Consegui me 
cadastrar no Bolsa Família e na 
Agência Nova Iguaçu de Oportu-
nidades para tentar trabalhar com 
carteira assinada. Fiz todos os 
testes rápidos e tive tempo para 
me consultar com um médico clí-
nico. Minha pressão estava 17×11. 
Liguei o sinal de alerta”, contou.

Ação foi feita para ajudar famílias atingidas pela chuva de granizo

Moradores de Austin atingidos 
pelo temporal participam do 
programa 'Prefeitura Presente'

 Foto: Reprodução/Facebook

Distrito recebe mais uma uni-
dade do programa Segurança 
Presente em Nova Iguaçu

 Depois de chegar ao Centro de 
Nova Iguaçu, o programa Segurança 
Presente chegou à periferia da cida-
de. Nesta quarta-feira, uma base do 
programa de segurança pública do 
Governo do Estado foi instalada no 
bairro de Austin. A cidade é a única 
da Baixada Fluminense, até agora, a 
receber o projeto. Em janeiro, a opera-
ção, que é uma parceria da Prefeitura 
de Nova Iguaçu e o governo estadual, 
chega a Miguel Couto. O prefeito Ro-
gerio Lisboa e o governador Wilson 
Witzel participaram da inauguração.

O prefeito Rogerio Lisboa classifi-
cou o programa como uma “experi-
ência muito exitosa” e comemorou a 
redução dos índices de criminalidade 
no Centro. “É um programa conso-
lidado e muito bem planejado que 
certamente também terá sucesso 
muito grande em Austin”, disse Lis-
boa, garantindo que os outros bairros 
da cidade não ficarão desprotegidos. 
“O Segurança Presente não substitui 
a Segurança Pública estabelecida e 
operada pelo 20º BPM (Mesquita). A 
chegada do programa libera o efetivo 
de policiais do batalhão que operam 

nesta região para avançar para outros 
locais”, lembrou.

A nova unidade contará com 72 
agentes fixos, entre policiais militares 
e agentes civis egressos das Forças Ar-
madas e três assistentes sociais que 
farão atendimentos na base monta-
da na praça de Austin. A Operação 
funcionará, diariamente, das 8h às 
20h, e atuará nas principais ruas do 
bairro. A base será a décima quinta 
do programa. “O Segurança Presente 
é um exemplo de dignidade para o 
nosso povo”, disse o governador Wil-
son Witzel.

De acordo com o major da Po-
lícia Militar Rubens do Vale Lúcio 
da Silva, que está à frente da base 
do Segurança Presente no Centro 
de Nova Iguaçu, a atuação da tropa 
vai além do combate à violência. 
“Vamos ajudar no ordenamento 
urbano e segurança no trânsito, até 
mesmo porque isso facilita nosso 
trabalho. Atuaremos nos eixos prin-
cipais de Austin, teremos seis trios 
de policiamento a pé, dois trios de 
motocicletas e duas viaturas atuan-
do neste trecho”, detalhou.

Quem está à frente da base de 
Austin é o capitão Rômulo da Cruz 
Ferreira, que tem 12 anos de Polícia 
Militar e trabalhou anteriormente no 
setor de inteligência do Comando de 
Polícia Pacificadora (CPP).

Comandante do 20ºBPM (Mes-
quita), o tenente-coronel João Ja-
cques Busnello ressaltou que o 
programa será um grande aliado no 
combate ao crime.

“Ficamos com a parte logística e 
operacional de apoio a eles. Teremos 
a presença constante de policiais 
por mais de 12 horas, satisfazendo o 
horário comercial e a entrada e saída 
do trabalhador, além do entorno das 
escolas. A tendência é que nossos 
índices criminais diminuam. Ainda 
vai beneficiar uma parte de Quei-
mados e diversos bairros próximos à 
Austin. O roubo de rua e ao comércio 
são os crimes que mais preocupam 
na região. Vamos ter mais agilidade 
no atendimento ao cidadão e uma 
maior expansão do policiamento em 
outras ruas do bairro”, garantiu.

Coordenador do Segurança Pre-
sente, o subsecretário estadual de 
Ações Estratégicas coronel João Car-
los Mariano garantiu que população 
de Austin pode esperar, de imediato, 
uma redução de pelo menos 30% 
de todos os índices criminais. “Com 
a chegada do programa e as ações 
permanentes e diárias, estes índices 

tendem a diminuir e a sensação de 
segurança aumentar”, disse o sub-
secretário, que não descarta a pos-
sibilidade de Nova Iguaçu receber 
novas bases do Segurança Presente. 
“Estamos acompanhando as estatís-
ticas e manchas criminais. Se houver 
necessidade, faremos a implantação 
de novas bases”, disse Mariano.

Representantes da Associa-
ção de Moradores de Três Pontes 
entregaram rosas brancas aos 
agentes do Segurança Presente e 
ao governador do Rio. “Estamos 
distribuindo para simbolizar a 
paz. Aqui tem muito assalto e as-
sassinatos. Já fui assaltado duas 
vezes. Acredito que o bairro terá 

dias melhores”, comentou Sérgio 
Mauricio de Loreno, de 56 anos, 
que faz parte do grupo.

Moradora de Austin, a dona de 
casa Maria da Penha Emídio, 67 anos, 
frisou que a violência no bairro é as-
sustadora e acredita que o Segurança 
Presente vai dar mais tranquilidade 
à população que anda nas ruas nas 
primeiras horas do dia.

“Muita gente acaba sendo assal-
tada quando sai cedo de casa. Já fui 
parada por um bandido a caminho 
da igreja, às 7h. Por pouco não perdi 
até o dízimo da igreja. Este programa 
era um desejo antigo da população. 
Já notei um aumento na sensação de 
segurança”, afirmou.

Prefeito Rogério Lisboa inaugurou o novo efetivo 

Foto: Divulgação



auxiliar de 
c o z i n h a 
Luan Henri-
que Dantas, 
de 27 anos, 
morreu por 
volta das 
18h desta 
quarta-feira, 

após ter 40% do corpo quei-
mados durante uma briga com 
a ex-namorada, Alessandra da 
Silva, na comunidade Rio das 
Pedras, Zona Oeste do Rio, no 
último sábado. Luan foi leva-
do para o Hospital Municipal 
Lourenço Jorge, na Barra da Ti-
juca, onde ficou internado em 
estado grave, mas não resistiu 
aos ferimentos. Alessandra foi 
presa por policiais da 32ª DP 
(Jacarepaguá) na manhã desta 
quinta-feira.

Segundo pai de Luan, o ta-
xista Ednaldo Dantas, de 47 
anos, após sofrer as queima-

Final triste

O
duras, o filho retornou para casa 
pedindo por socorro e contou 
que a namorada havia ateado 
fogo nele. Foi o pai quem levou o 
jovem para a unidade de saúde. 
Ednaldo disse que o casal teve 
um relacionamento que durou 
um ano e estava há cerca de qua-
tro meses separado.

— Eles não estavam mais jun-
tos, mas um sempre ia atrás do 
outro. Eles já tinham se envolvido 
em uma briga e foram separados 
por uma vizinha. Meu filho voltou 
pra casa para espairecer e foi até a 
casa dela novamente pela manhã. 
Mal se passaram 20 minutos e eu 
fiquei sabendo o que tinha acon-
tecido — contou o taxista.

Ex-namorada alega
 legítima defesa

Alessandra confessou o crime 
após ser presa, mas argumentou 
que agiu em legítima defesa ao 
receber ameaças do ex-namora-

do. A mulher disse à polícia que 
a discussão do casal foi motiva-
da por ciúmes e que ela e Luan 
agrediram um ao outro na resi-
dência. Ela diz ainda que pegou 
uma garrafa de álcool na tenta-
tiva de amedrontar o ex-compa-
nheiro e obrigá-lo a a ir embora. 
Na versão de Alessandra, ela já 
estava com um isqueiro aceso 
para se defender de Luan, o que 
causou a combustão e deixou o 
rapaz gravemente ferido.

Alessandra foi localizada em 

Guaratiba, a cerca de 50 Km de 
distância do local onde ocorreu 
o crime. Ela deve responder 
homicídio doloso qualificado 
e teve a prisão temporária de-
cretada com prazo inicial de 30 
dias de duração.

Após a internação, amigos de 
Luan criaram uma campanha 
nas redes sociais com o objetivo 
de arrecadar fundos e transferir o 
rapaz para um hospital especiali-
zado, mas foram surpreendidos 
pela notícia da morte dele.

Pai e o filho nasceram na 
Paraíba. O taxista vive no Rio 
há mais de 20 anos e o filho 
morava com o pai há três. O 
enterro do jovem deve ser re-
alizado em João Pessoa, onde 
vivem familiares.

— É uma situação que eu ja-
mais imaginaria que pudesse 
acontecer. A ordem diz que são 
os filhos que devem enterrar os 
pais, não o contrário. Quero que 
seja feita Justiça. Ela deve pagar 
pelo que fez — disse Ednaldo.

A ex-namorada de Luan Henrique foi presa na manhã desta quinta-feira

Jovem morre após ter 40% 
do corpo queimado por 
ex-namorada no Rio

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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Foragido por homicídio de 
universitário em Niterói há 
17 anos é preso em Manaus

Foi preso preventivamente 
no Amazonas, na noite desta 
terça-feira, um homem que es-
tava foragido por um homicídio 
cometido há 17 anos em Niterói, 
na Região Metropolitana do Rio. 
Luciano Teles de Oliveira, de 45 
anos, foi condenado no Rio em 
2018 pela morte do estudante 
Henrique Freitas Bezerra, de 
20 anos. O acusado foi encon-
trado em um clube no bairro de 
Adrianópolis, no centro-sul de 
Manaus, onde trabalhava como 
professor de natação.

"A informação que a gente 
tem é que ele morava aqui em 
Manaus há cerca de dez anos. 
Ele fugiu do estado do Rio após 
a prática do crime. O processo 
vinha correndo à revelia, e ele 
finalmente foi condenado de 
forma definitiva no ano pas-
sado, quando foi expedido o 
mandado de prisão", explicou, 
em coletiva de imprensa, o de-
legado adjunto Raphael Cam-

pos, da Delegacia Especializada 
em Homicídios e Sequestros 
(DEHS) do Amazonas. A prisão 
foi resultado de ação conjunta 
entre a DEHS e o Departamento 
Geral de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DGHPP), da Polícia Ci-
vil do Rio.

O crime ocorreu no dia 11 de 
março de 2002. Segundo o ofi-
cial Bruno Chaves, do DGHPP-
-RJ, Luciano e Henrique eram 
amigos e estudavam Educação 
Física na mesma universidade. 
Ambos desapareceram após a 
vítima aceitar uma carona de 
Luciano na saída da faculdade 
Maria Thereza, em Várzea das 
Moças, em Niterói. Henrique foi 
alvejado com um tiro na nuca e 
o corpo dele foi encontrado dias 
depois em um matagal, no bair-
ro Engenho do Mato.

"A família, a princípio, deu o 
caso como desaparecimento. 
Começaram as buscas e, dias 
depois, o corpo de Henrique foi 

encontrado em avançado esta-
do de putrefação, numa região 
de mata, com as calças arreadas, 
debruçado sobre uma pedra e 
com um tiro na cabeça", disse.

Luciano foi condenado pelo 
crime no ano passado e a pena 
foi estipulada em 16 anos e três 
meses em regime fechado. De 
acordo com a Polícia Civil do 
Amazonas, o preso permanece-
rá na Delegacia de Homicídios, 
em Manaus, à disposição da Jus-
tiça, até publicação de autoriza-
ção judicial para sua transferên-
cia ao Rio de Janeiro.

Relembre o caso
Henrique Freitas Bezerra de-

sapareceu em uma segunda-fei-
ra, no dia 11 de março de 2002, 
após aceitar uma carona de 
Luciano na saída da faculdade. 
À época, o acusado trabalhava 
como guarda-vidas no Corpo 
de Bombeiros. O irmão mais 
velho de Henrique, Guilherme, 
suspeitava de Luciano e contou 
que ele havia espalhado que iria 
“pegar” quem escreveu “veado” 
no capô de seu carro.

Em depoimento, Luciano 
confirmou que o carro havia 

sido arranhado na entrada da 
faculdade, mas disse que nunca 
desconfiou de Henrique. Afir-
mou, ainda, que havia deixado 
o universitário onde ele havia 
pedido: na rua de sua casa.

Cinco dias depois, Luciano 
foi preso temporariamente por 
30 dias como o principal sus-
peito do crime. Isso porque o 
corpo de Henrique foi encon-

trado jogado num precipício e, 
a poucos metros da vítima, os 
policiais acharam uma peque-
na bolsa com a carteira funcio-
nal do guarda-vidas, cartões 
de crédito e até uma foto dele 
com sua mulher. A Polícia Civil 
descartou a hipótese de latro-
cínio ao perceber que Henri-
que ainda usava um relógio e 
um cordão de ouro.

Homicídio aconteceu em Niterói há 17 anos e suspeito foi  encontrado em Manaus

Foto: Alailson Santos/PC-AM



mbora mais 
comum en-
tre idosos, o 
câncer de es-
tômago, tipo 
de tumor 
que acome-
te o prefeito 
de São Pau-

lo, Bruno Covas (PSDB), tem 
sido observado com cada 
vez mais frequência em pa-
cientes jovens, segundo es-
pecialistas.

Uma das hipóteses é de 
que a piora na alimentação 
e em outros hábitos de vida 
colabore para o crescimen-
to, mesmo entre jovens, dos 
tumores que acometem a 
região de transição entre 
esôfago e estômago. No caso 
do prefeito, o câncer foi de-
tectado na cárdia, espécie de 
válvula entre os dois órgãos. 
Embora não seja considera-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAlarmante 

E
do um câncer raro, ele histori-
camente costuma ser diagnos-
ticado em maiores de 55 anos 
e não na faixa etária do prefei-
to, que tem 39 anos.

Cirurgião oncológico e dire-
tor do centro de referência de 
tumores gastrointestinais do 
A.C. Camargo Cancer Center, 
Felipe Coimbra diz que casos 
de pessoas mais jovens têm 
aparecido com mais frequên-
cia no dia a dia de profissio-
nais da oncologia.

“A gente observa um au-
mento. Tem a ver com os maus 
hábitos adotados em grandes 
cidades. Os fatores mais rela-
cionados são tabagismo, reflu-
xo gastroesofágico, consumo 
exagerado de bebidas alcoóli-
cas e obesidade. Também tem 
fatores hereditários, mas é 
possível ocorrer sem nenhum 
fator de risco, de forma aleató-
ria”, explica o especialista.

Câncer que atinge 
Bruno Covas aumenta 
entre os jovens

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas 

 Foto: ALEX SILVA/ESTADAO
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados
 Há duas semanas comecei 

a fazer ioga, do estilo Iyengar, 
com o objetivo de trabalhar 
o equilíbrio e ganhar força 
– um pouco mais de sereni-
dade também viria a calhar. 
Foram poucas aulas, mas o 
suficiente para sentir o corpo 
mais forte e flexível, o que me 
levou a buscar informações 
adicionais sobre seus benefí-
cios. Duas pesquisas recentes 
sinalizam na mesma direção: 
a prática é uma aliada de pa-
cientes que se recuperam de 
infarto e, no caso de porta-
dores de demência, pode ser 
realizada com segurança com 
a pessoa sentada numa cadei-
ra. No Congresso Europeu de 
Cardiologia, que ocorreu em 
setembro em Paris, o médico 
indiano Naresh Sem apresen-
tou estudo feito com quase 
2.500 indivíduos, entre 25 e 
68 anos, que foram submeti-

dos a uma angioplastia coro-
nária, tratamento não cirúrgi-
co para corrigir a obstrução de 
artérias coronárias por meio 
de cateter balão, que permite 
o aumento do fluxo de sangue 
para o coração.

Os pacientes foram dividi-
dos em dois grupos e o que 
passou a praticar ioga e me-
ditação teve taxas de mor-
talidade mais baixas que o 
composto por não pratican-
tes, num prazo de cinco anos. 
Inúmeros trabalhos já haviam 
indicado que a ioga traz bene-
fícios para o coração, porque 
os exercícios demandam es-
forço do sistema cardiovascu-
lar, além de aliviar o estresse. 
Claro que é indispensável que 
seja feita sob a supervisão de 
um instrutor preparado e com 
acompanhamento médico.

No começo deste mês, um 
outro estudo mostrou que a 

Ioga: aliada do coração 
e acessível até para 
pacientes com demência

O ioga é um forte aliado contra problemas de coração

Foto: Divulgação

Coordenadora dos tumo-
res gastrointestinais e neu-
roendócrinos do Centro Es-
pecializado em Oncologia do 
Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, Renata D’Alpino tam-
bém relata aumento no nú-
mero de pacientes jovens 
com esse tipo de câncer.

“Estamos vendo um au-
mento de tumores de estô-
mago na cárdia provavelmen-
te por causa das questões de 
comportamento, enquanto 

outros tumores de estômago, 
os mais localizados na parte 
inferior do órgão, estão me-
nos frequentes”, diz.

Renata destaca como prin-
cipal fator de risco o refluxo 
crônico.

“Quando o alimento não 
fica no estômago e fica re-
tornando para o esôfago, 
vai causando uma inflama-
ção que pode gerar muta-
ções e o aparecimento do 
câncer”, diz ela.

O excesso de gordura cor-
poral também aumenta os 
processos inflamatórios no 
sistema digestivo.

“Quando o alimento não 
fica no estômago e fica re-
tornando para o esôfago, vai 
causando uma inflamação 
que pode gerar mutações e 
o aparecimento do câncer”, 
disse Renata D'Alpino, do 
Centro Especializado em 
Oncologia do Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz.

ioga de cadeira trazia mais be-
nefícios para idosos com de-
mência que a musicoterapia. 
De acordo com pesquisadores 
da Florida Atlantic University, 
um dos maiores desafios para 
os pacientes com a enfermi-
dade é que sua capacidade 
de participar de programas 
de exercícios vai declinando. 
Além dos problemas de cog-
nição, as limitações de movi-
mentos podem levar a quedas 
e ao risco de fraturas. Então, 
como garantir um mínimo 
de atividade física para quem 
está em situação tão frágil?

Os estudiosos acompa-
nharam um grupo, com ida-
de média de 84 anos, cujos 
participantes tinham de-
mências de moderadas a se-
veras, incluindo Alzheimer. 
Os idosos que realizaram 
exercícios, inclusive de res-
piração, apresentaram redu-
ção de ansiedade, agitação e 
depressão. A ioga de cadeira 
é segura e garante que a pes-
soa se alongue e trabalhe 
força e flexibilidade.

A professora e pesquisadora 
Juyoung Park, que liderou o 
projeto, afirmou que, embora 
alguns pacientes se mostras-
sem agitados antes da sessão, 
eles se acalmavam durante a 
prática: “mesmo quando não 
entendiam as orientações do 

instrutor devido às suas limi-
tações cognitivas, todos repro-
duziam as posições e sempre 
se mostravam atentos durante 
o trabalho”. O resultado do foi 
publicado no “American Jour-
nal of Alzheimer´s Disease & 
Other Dementias”.
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Nadja Pessoa é jurada 
em concurso de Beleza

Mileide Mihaile prestigia Bianca Andrade em festa de 
aniversário

Nadja foi convidada 
para ser jurada pelo organi-
zador do evento Dan Nas-
cimento, e o evento teve 
a presença de várias cele-
bridades como a querida 

Nadja, entre eles eram: Zé 
Reinaldo, Ex bbb Solange, 
Adriana Bombom. A Loira 
não perdeu tempo e fez 
uma foto com os ganhado-
res do concurso. Veja! 

Mileide que tem uma agenda dis-
putadíssima, na tarde de ontem (30), 
esteve em um desfile de uma marca 
de jeans e logo após partiu para a festa 
da empresária e influenciadora digital 
Bianca Andrade a famosa “Boa Rosa”. 
A festa foi bem badalada teve show 
da banda Melim onde Diogo que faz 
parte da banda é namorado de Bianca, 
show da cantora Ludmilla com parti-
cipação da Cantora Valesca Popozu-
da e pra fechar com chave de ouro o 
show do Dj e cantor Pedro Sampaio. A 
bela morena fez vários stories em sua 
conta do Instagram e mostrou tudo 
que rolou na festa. Confira!
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 Fotos: Divulgação: Instagram 

 Foto: Denise Kayan

Foto: Divulgação/Assessoria

 Já na contagem regressiva para 
o carnaval, Denise Kayan, que 
estreia como rainha em 2020 de-
fendendo as cores da Unidos da 
Ponte, vem encarando uma rotina 
dura de treinos físicos para estar 
em forma quando a azul e branca 
entrar na Avenida. 

Com exercícios diários e uma 
alimentação balanceada, a mo-
delo australiana está se prepa-
rando com muita disciplina ten-
tando conciliar a rotina diária 
com os treinos. 

- Eu gosto muito de dançar e 
isso já me ajuda bastante pois não 
abro mão de mexer o meu corpo 
pelo menos três vezes na semana. 
Paralelo a isso, tenho as atividades 
de musculação e crossfit para dar 
mais resistência, afinal enfrentar 
a Sapucaí não é fácil. Também me 
preocupa muito essa questão do 

corpo pois as brasileiras são impe-
cáveis e eu não posso deixar a de-
sejar neste quesito ,não é? 

A paixão pelo samba é tanta 
que Denise, que tem uma com-
panhia de dança na Australia, está 
organizando um workshop reu-
nindo os principais profissionais 
de samba do Rio para ensinar a 
arte do gingado que hipnotiza os 
turistas durante o Carnaval.

- O samba é maravilhoso e eu 
sempre tive professores fantásti-
cos. Já era uma ideia reuni-los aqui 
no meu país para que eles pudes-
sem trazer toda sua experiência 
aos alunos e, finalmente consegui. 
Estou muito ansiosa porque o cur-
riculum deles é pesado e sei que 
será maravilhoso porque eles não 
somente ensinam o samba, mas 
falam muito da cultura brasileira e 
isto é maravilhoso, comenta. 

O workshop acontece nos dias 
1 e 2 de novembro tendo  entre as 
personalidades, Egili Oliveira ( pro-
fessora de Denise e rainha dos Aca-
dêmicos de Vigário Geral) e Carli-
nhos ( coreógrafo do Salgueiro)

 Denise Kayan aposta na disciplina e na alimentação 
para estar 100% em sua estreia como rainha

A rainha das pipocas do 
Rio, Josy Fernandes faz um 
bazar de suas roupas que foi 
beneficente aonde transfor-
maria tudo que vendesse em 
cestas básicas para comuni-
dade da prainha no dia das 
criancas que foi realizada no 
dia (21)de setembro em um 
condomínio na Barra da Tiju-
ca, o valor da entrada? Duas 
latas de leite ninho, onde era 
encaminhado para o projeto 
“Operação do Bem”, que Fábio 
Ramalho e Thais fazem parte 
desse lindo trabalho e todos 
os leites arrecadados foram 
pra instituição CACCST (Casa 
de apoio as crianças com cân-
cer Santa Tereza). O jornalista 
Fábio Ramalho recebeu essas 
latas e fez um lindo discurso.

A festa foi um sucesso e 
contou com a parceria de va-

rias barraquinhas, de churros 
, de brigadeiros , açaí, crepes , 
tapiocas, e um Buffet maravi-
lhoso. É claro, os brindes que 
várias lojas enviaram para os 
sorteios. E vale lembrar que 
todos foram voluntários nessa 
campanha e nesse lindo pro-
jeto que ela faz a alguns anos, 
lá foram arrecadados valor de 
50 cestas básicas que foram 
distribuídos no dia das crian-
ças  foi um sucesso e ela tem 
intenção de fazer mais even-
tos como esses. Precisamos 
de mais Josy no Brasil!

A Diva das Pipocas realiza bazar 
pra ajudar famílias 



 Yohana e um médico en-
tram no quarto de Téo e sur-
preendem Jô. Fabiana afirma 
que não irá ao encontro com 
Maria da Paz. Fabiana anuncia 
que Abel terá de acumular o 
trabalho de Beto. Jô recusa o 
convite de Maria da Paz para o 
encontro em família. Yohana 
conversa com Sílvia e Merlin 
e garante que descobrirá o que 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Paloma não aceita sair com 
Marcos. Marcos compra o prato 
com a foto de seu beijo em Palo-
ma. Léo se casa com Toshi. Diogo 
desconfia quando William lhe 
convida para sua festa de despe-
dida. Diogo descobre que é estéril. 
Peter conta a Paloma que Gabriela 
voltou a jogar basquete e está no 

 Bom Sucesso

anicure de 
Mesquita após 
passar por dis-
c r i m i n a ç ã o 
quando fazia 
unha na cal-
çada tem seu 

sonho realizado após ajuda de 
empresário que construiu um 
salão de beleza e recebeu o cari-
nho da Rainha do Funk, Valeska 
Popozuda, na inauguração 

Rosane Moreira da Silva, 
moradora da Vila Emil, em 
Mesquita, teve sua história 
contada nos jornais e progra-
mas de TV. Na ultima terça-fei-
ra, Rosane realizou seu grande 
sonho na inauguração do seu 
salão de desing de unhas.

Seu sonho foi realizado com o 
esforço do empresário do ramo 
da beleza Pierre Santoro.

Rosane, mãe de três filhos, 
sempre lutou e se dedicou na 
época em que atendida na calça-
da. Mas não foi fácil, pois muitos 
vizinhos faziam ofensas por se 
sentirem incomodados com o 
seu trabalho. 

Mas toda esta historia mudou 
e teve um final feliz após a chega-
da do anjo Pierre Santoro, que se 
solidarizou com o vídeo que lhe 
foi enviado, onde Rosane conta-
va sua história.

Durante 30 dias Pierre 
embarcou neste sonho e, 

 Um conto de fadas na Vila Emil, 
em Mesquita

projeto de Ramon. Felipe fica tris-
te com a reação de desprezo de 
Thaíssa e decide ir embora da fes-
ta. Diogo manda uma mensagem 
para William do celular de Gisele, 
e o orienta a ir para o estaciona-
mento. Alguém entra no elevador 
que estaria em manutenção e aca-
ba caindo no poço.

mesmo tendo recebido fal-
sas promessas e pouca aju-
da, Pierre e os amigos Jú-
nior, Alex, Wesley e Jonas 
conseguiram levantar o es-
paço de Rosane.

Quem também marcou 
presença na inauguração do 
espaço foi a funkeira Valesca 
Popozuda. Rosane, que é fã da 
cantora, ficou supresa e muito 
feliz com a visita.

Para Valesca a história de 
Rosane é de superação, for-
ça e coragem.

“Eu queria muito conhecer ela 
pessoalmente e principalmente 
quando fiquei sabendo que ela 
é minha fã. Fãs como ela me dão 
prazer e felicidade no meu traba-
lho”, disse Valesca.
Por Mingos Lobo
Imagens: dmglobo Agência 
de noticias

 Fotos: Divulgação

aconteceu com Téo. Sabrina 
extorque Otávio. William pen-
sa em fugir com Jô para Rio 
Vermelho. Cornélia, Dorotéia 
e Eusébio compram roupas 
com a ajuda de Gladys. Maria 
da Paz, Amadeu e Kim visitam 
Téo. Antero ignora Marlene. 
Rock declara seu amor por 
Joana. Vivi chega com Camilo 
para o encontro de família.M
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rede de sa-
lões Walter’s 
C o i f f e u r 
anuncia 25 
vagas de em-
prego para 
m a n i c u r e s , 
cabeleireiros 
e esteticis-

tas. O modelo de contrata-
ção é como Microempreen-
dedor Individual (MEI), e os 
profissionais recebem um 
percentual do valor do ser-
viço oferecido. Os interessa-
dos podem enviar currículo 
para o e-mail rh@waltercoi-
ffeur.com.br.

Para manicure, a rede 
conta com uma vaga na uni-
dade do Recreio Shopping, 
a qual exige experiência na 
função, flexibilidade de ho-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
rário e ensino fundamental 
completo. Para manicure sim-
ples, o percentual recebido é 
de 44%. Já para porcelanista, 
é de 48%.

Para a função de cabelei-
reiro, são 22 vagas nas uni-
dades de salão de beleza 
da rede e no curso Walter’s 
Academy. Para de candida-
tar, é preciso ter certificado 
profissionalizante, experi-
ência na função, ensino mé-
dio completo e flexibilidade 
de horário. A remuneração é 
de 38% para os serviços de 
coloração, corte, penteado e 
maquiagem. Já para escova e 
tratamento, é de 30%.

A função de esteticistas re-
úne duas vagas de emprego, 
que exigem experiência na 
função, ensino médio com-

Walter’s Coiffeur abre 
vagas no Rio para manicures, 
cabeleireiros e esteticistas

O salão Walter's Coiffeur está com oportunidades abertas 

 Foto: Brenno Carvalho/09.02.2018
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pleto e certificado profissio-
nalizante na área de Estéti-
ca. A remuneração é de 48% 
para os serviços de estética.

As oportunidades são 
para unidades localizadas 
em diferentes bairros, como 
Bangu, Leblon, Botafogo, 

Recreio dos Bandeirantes, 
Vila Isabel e Jardim Sulacap, 
além da Walter’s Academy 
em Jacarepaguá.

Aprovados no processo simplificado irão atender nas unidades de saúde do estado do Rio

 A Fundação Saúde irá contratar 
1.791 temporários para atender nas 
unidades de saúde do Estado do 
Rio. As regras do processo seletivo 
simplificado serão divulgadas den-
tro de 10 dias, segundo informa-
ções publicadas no Diário Oficial 
desta quinta-feira.

As maiores oportunidades são 
para os cargos de médicos e técni-
cos de enfermagem, mas também 
há vagas para enfermeiros, técnicos 
de laboratório, técnicos de farmácia, 

 Fundação Saúde do Estado do Rio irá 
contratar 1.791 temporários

assistentes sociais, entre outros. O 
prazo do contrato é de dois anos.

Os salários variam entre R$ 
1.283,59 (técnicos) e R$ 6.442,08 
(médicos). Os contratados terão 
direito a licenças maternidade 
e paternidade, férias, 13º salá-
rio, adicional de periculosidade 
(se preenchidos os requisitos), 
adicional de insalubridade (se 
preenchidos os requisitos), e re-
muneração não inferior ao piso 
estadual das categorias.

 O salário de dezembro 
dos servidores ativos, inati-
vos e pensionistas do estado 
será pago no dia 6 de janeiro. 
O governador Wilson Witzel 
informou a data durante um 
vídeo gravado ao vivo para 
as redes sociais, na noite 
desta terça-feira, dia 29. Wit-
zel disse que o pagamento 
será feito no dia 5 de janeiro, 
mas como a data é um do-
mingo, o dinheiro cairá nas 
contas do funcionalismo no 
dia 6, uma segunda-feira, 
confirmou sua assessoria.

No vídeo, Witzel respon-
deu a uma pergunta feita por 
seguidora, que queria saber 
quando os pensionistas vão 
receber.

"Eliane dos Santos, vou 
aproveitar para te dar uma 
grande notícia, depois de 
muitos esforços, uma no-
ticia maravilhosa, dia 2 de 
dezembro vai receber o 13º 

 Witzel confirma pagamento do 
salário de dezembro dos servidores 
do estado para dia 6 de janeiro

Confira as vagas:
Assistentes Sociais – 24, Bi-

ólogos – 25, Enfermeiros – 251, 
Engenheiro de Segurança do 
Trabalho – 1, Farmacêuticos – 
36, Físico Nuclear – 1, Fonoaudi-
ólogos – 9, Médicos – 549, Nutri-
cionistas – 14, Odontólogos – 4, 
Psicólogos – 10, Químicos – 3, 
Técnicos de Enfermagem – 747, 
Técnicos de Farmácia – 44, Téc-
nicos de Laboratório – 67, Técni-
cos em Saúde Bucal – 6.

integral, não vai ter atraso. 
E depois, no 10º dia útil 
do mês de dezembro você 
vai receber o seu salário. 
E agora eu vou te dar uma 
outra notícia mais impor-
tante ainda, no dia 5 de ja-
neiro eu vou pagar os salá-
rio de todos os servidores 
públicos" disse.

Pagamento de outubro
O governo não informou 

se vai antecipar o paga-
mento de outubro, a pre-
v isão segue no 10º dia útil 
do mês, que cai no dia 14 
de novembro.

 Foto: Divulgação

Governador Wilson Witzel

Foto: Divulgação



d e p u t a d o 
federal Edu-
ardo Bolso-
naro, filho do 
p r e s i d e n t e 
Jair Bolsona-
ro e líder do 
PSL na Câma-

ra dos Deputados, afirmou em 
entrevista a jornalista Leda 
Nagle que defende a volta do 
AI-5, o mais rigoroso na épo-
ca do regime militar, como 
uma “resposta a radicaliza-
ção da esquerda”.

Eduardo Bolsonaro conce-
deu a entrevista a Leda Nagle 
para seu canal no Youtube. 
Na ocasião, Leda o perguntou 
sobre os acontecimentos em 
países vizinhos, como os pro-
testos no Chile.

Eduardo então responde 
que a esquerda é um “inimi-
go interno”, e que não quer 
chegar ao ponto de criar um 
novo AI-5.  Na opinião do de-
putado, vai chegar um mo-
mento em que o Brasil vai 
estar na mesma situação dos 
anos 60, onde serão seques-
tradas aeronaves, execuções 
e sequestro de autoridades, 
policiais e militares.

“Se a esquerda radicalizar 
a esse ponto, a gente via pre-
cisar ter uma resposta. E a 
resposta, ela pode ser via um 
novo AI-5, via uma legislação 
aprovada através de um ple-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
biscito, como aconteceu na Itá-
lia. Alguma resposta vai ter que 
ser dada”, disse ele.

O parlamentar ainda disse 
que tudo o que está acontecen-
do não se trata de uma guerra 
assimétrica, mas sim uma in-
filtração de inimigos na base 
aliada de quem está no poder, 
na tentativa de descontruir in-
ternamente.  

“É um inimigo interno de di-
fícil identificação aqui dentro 
do país. Espero que não chegue 
a esse ponto, mas a gente tem 
que estar atento”, ressaltou ele, 
sobre o AI-5.

 O que foi o AI-5?
O Ato Institucional n° 5 foi 

um decreto criado no período 
da Ditadura Militar, no governo 
do presidente Arthur da Costa e 
Silva, no dia 13 de dezembro de 
1968. A censura a meios de co-
municação, a manifestações ar-
tísticas e atos de tortura marca-
ram o decreto como o período 
mais sombrio do regime militar.

O AI-5 também determinou 
o fechamento do Congresso Na-
cional pela primeira vez desde 
1937 e autorizava o presidente 
a determinar estado de sítio por 
tempo indeterminado, além de 
dar poder de demitir pessoas 
em serviço público, cassar man-
datos, confiscar bens privados e 
intervir em todos os estados e 
municípios.

‘Repugnante’, diz Rodrigo 
Maia sobre declaração

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) disse que a decla-
ração de Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) sobre a criação de 
um novo AI-5 cabe punição. 
Maia entende a colocação de 
Eduardo como uma apologia 
a ditadura militar.

Rodrigo Maia emitiu uma 
nota nesta quinta-feira falan-
do sobre o episódio. No texto, 
o presidente da Câmara clas-
sifica a fala de Eduardo Bol-
sonaro como repugnante, do 
ponto de vista democrático. 
Além disso, ele também fala 
que o Brasil jamais voltará aos 
anos de chumbo.  

 Eduardo Bolsonaro defende 
a volta do AI-5 em resposta a 
“radicalização da esquerda”

Eduardo Bolsonaro deu declaração em entrevista a jornalista Leda Nagle

Foto: Agência O Globo

Prefeito esteve no canteiro de obras do novo corredor expresso da cidade

Rodrigo Maia repudiou a fala dizendo que foi 'repugnante'

A prefeitura anunciou, na 
manhã desta quinta-feira, que 
as obras de construção do BRT 
Transbrasil estão 90% concluí-
das. O anúncio foi feito durante 
uma visita do prefeito Marcelo 
Crivella (PRB) ao canteiro de 
obras do novo corredor expres-
so da cidade. 

"Se contarmos com três ter-
minais, que não estavam in-
cluídos na primeira etapa (das 
obras), 75% (delas estão con-
cluídas). Ou seja, de qualquer 
forma, está tudo dentro do cro-

nograma esperado", garantiu o 
secretário Municipal de Infraes-
trutura, Habitação e Conserva-
ção, Sebastião Bruno.

A vistoria da prefeitura acon-
teceu no canteiro de obras no 
Trevo das Margaridas, no entro-
camento da Avenida Brasil com 
Via Dutra (BR-116), em Irajá, na 
Zona Norte do Rio. O diretor de 
contratos da Odebrecht, Rogé-
rio Dourado, esteve presente.

"Estou aqui hoje para checar 
o andamento da obra e cumpri-
mentar vocês pelos serviços, 

que geram muitos empregos, 
principalmente num momento 
difícil para o Rio, que perdeu 
350 mil postos de trabalho", Cri-
vella disse aos trabalhadores.

São cerca de 1,5 mil funcio-
nários trabalhando no pro-
jeto do corredor, que terá 27 
km e ligará Deodoro ao Cen-
tro, na Zona Oeste, com 18 
estações,18 passarelas, duas 
pontes e quatro viadutos. A 
expectativa é que pelo menos 
800 mil usuários utilizem o 
BRT Transbrasil por dia.

Prefeitura anuncia que obras do BRT 
Transbrasil estão 90% concluídas
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Foto:  Edvaldo Reis / Prefeitura Rio

"Manifestações como a do 
senhor Eduardo Bolsonaro 
são repugnantes, do ponto de 
vista democrático, e têm de 
ser repelidas como toda a in-
dignação possível pelas ins-
tituições brasileiras. A apolo-
gia reiterada a instrumentos 

da ditadura é passível de 
punição pelas ferramentas 
que detêm as instituições 
democráticas brasileiras. 
Ninguém está imune a isso. 
O Brasil jamais regressará 
aos anos de chumbo", disse 
Maia através da nota. 



F l a m e n g o 
d i v u l g o u 
nesta quin-
ta-feira os 
r e s u l t a d o s 
f inanceiros 
do terceiro 
t r i m e s t r e . 
A compara-

ção com o mesmo período 
de 2018 mostra o bom mo-
mento do clube, impulsio-
nado pelas vendas e pela 
alta bilheteria, que com-
pensam a agressividade do 
Rubro-Negro no mercado - 
com compras da ordem de 
R$ 200 milhões, parcela-
dos, de jogadores do nível 
de Arrascaeta, Bruno Hen-
rique, Rodrigo Caio e Marí.

O Rubro-Negro fechou 
o terceiro trimestre com 
arrecadação bruta de R$ 
652 milhões - o que signi-
fica aumento de 57% em 
relação o mesmo período 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Com vendas e bilheteria em alta, 
Flamengo fecha terceiro trimestre 
com R$ 652 milhões de receitas

O
de 2018. Em receita líquida, 
60% superior (R$ 634 mi-
lhões ante R$ 395 milhões 
de 2018). O superávit até o 
terceiro trimestre de 2019 é 
de R$ 74,7 milhões.

A venda de Lucas Paquetá 
por 35 milhões de euros em 
2018 (R$ 150 milhões) só foi 
registrada em janeiro de 2019 
e impulsionou as investidas 
do Flamengo no mercado. Por 
outro lado, as dívidas aumen-
taram. De acordo com o do-
cumento oficial do clube, do 
terceiro trimestre de 2018 até 
o fechamento do período de 
2019 o passivo não circulan-
te subiu de R$ 399,6 milhões 
para R$ 493,6 milhões.

Confira alguns destaques 
do resultado financeiro do 
terceiro trimestre do Fla-
mengo.

Bilheteria: em 2019, R$ 
65,3 milhões (R$ 39,8 mi-
lhões em 2018) + 64%

O Flamengo fechou o trimestre com alto índice de vendas 
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Patrocínios: em 2019, R$ 
51,9 milhões (R$ 64,5 mi-
lhões em 2018) - 19%

Sócio torcedor: em 2019, 
R$ 39,8 milhões (34 milhões 
em 2018) + 17%

Repasses de direitos fe-
derativos: em 2019, R$ 295 
milhões (R$ 63,4 milhões em 
2018) + 365%.

Gastos com negociação de 
atletas: em 2019, R$ 109,3 

milhões (R$ 13,4 milhões em 
2018) + 715%

Passivo não circulante: em 
2019, R$ 493,6 milhões (R$ 
399,6 milhões em 2018) + 
23,5 %.

Foto:Divulgação


