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Feminicídio
Companheiro 
premeditou 
morte da jovem

Segundo a polícia, Patrick Azeredo Silva, de 22 anos, tra-
balhava como segurança numa agência bancária e, em vez 
de guardar o revólver no cofre do banco, o levou para casa. 
Maria Eduarda, 17, morreu na tarde desta quarta-feira, 
após ser socorrida no Hospital estadual Alberto Torres. 

A decisão foi tomada com base 
no novo entendimento do Su-
premo Tribunal Federal sobre 
prisão em segunda instância.

STJ manda soltar 
DJ Rennan da 
Penha
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Bolsonaro faz ato de 
lançamento de novo 
partido em Brasília

Após crise com Bolsonaro, 
Carlos Henrique de Sousa é 
nomeado na PF do Rio

Aliança pelo Brasil

presidente Jair 
Bolsonaro deu 
nesta quinta-
-feira (21), em 
Brasília, o pri-
meiro passo 
para criação do 
partido Aliança 
pelo Brasil.

O ato de lançamento da si-
gla aconteceu em um hotel 
de Brasília e reuniu diversos 
apoiadores, que lotaram a ca-
pacidade do local.

A nova legenda ainda depende 
da coleta de assinaturas e de registro 
no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O partido Aliança, se criado, 
será o nono de Jair Bolsonaro. Ele 
foi eleito pelo PSL, partido do qual 
se desfiliou na semana passada. 
Ao longo de três décadas de car-
reira política Bolsonaro teve pas-
sagens por: PDC, PPR, PPB, PTB, 
PFL, PP e PSC.

No ato de lançamento na ca-
pital federal, a maior parte da im-
prensa não teve acesso ao evento 
e assistiu aos discursos por um te-
lão instalado do lado de fora, sob o 
sol, em um gramado cercado.

Formação do novo partido
Na convenção, um requeri-

mento de criação do partido de-
verá ser assinado por pelo menos 
101 fundadores com direitos polí-
ticos em dia.

Em seguida, com esse docu-
mento, será pedido no cartório 
o registro do futuro partido 
para que a sigla ganhe um nú-
mero de Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e 
possa funcionar regularmente 
como pessoa jurídica.

Após o registro no cartório, 
o partido em formação tem até 
cem dias para informar ao TSE a 
criação. Depois, haverá prazo de 
dois anos para apresentar as assi-
naturas.

Serão necessárias pelo menos 
491.967 assinaturas - equivalente 
a 0,5% dos votos dados na última 
eleição para a Câmara dos De-
putados, excluídos os votos em 
branco ou nulos.

O processo de coleta tradi-
cional, por meio de fichas ou 
formulários, costuma ser lento 
porque as assinaturas precisam 
ser checadas e validadas pelos 
cartórios eleitorais.

O objetivo de Bolsonaro, po-
rém, é ter o partido apto a dispu-
tar as eleições municipais do ano 
que vem, mas, para isso, a legenda 
precisa ser criada até abril do ano 
que vem (seis meses antes das 
eleições).

Para agilizar a coleta, o novo 
partido quer conseguir autoriza-
ção na Justiça Eleitoral para cole-
tar as assinaturas por meio eletrô-

O
Jornalistas acompanharam o lançamento do partido Aliança pelo Brasil do lado de fora do evento, a partir de um telão, em uma área cercada por grades 
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nico. Atualmente, a legislação não 
prevê essa possibilidade.

Antes do evento do partido, 
em conversa com a imprensa no 
Palácio da Alvorada, Bolsonaro 
afirmou que se não for possível a 
coleta eletrônica de assinaturas, 
a legenda ficará fora das eleições 
municipais de 2020. Bolsonaro 
disse que aguarda posicionamen-
to do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sobre o assunto.

Bolsonaro afirmou que o go-
verno não vai participar da criação 
do partido e que nenhum minis-
tro vai integrar a nova legenda.

"Nenhum ministro vai en-
trar no partido. Nós não va-
mos ter a participação do go-
verno na criação do partido. 
Esse é o mais importante. Para 
evitar a interpretação equivo-
cada de que eu estou usando a 
máquina pública para formar 
o partido. Zero", disse.

Programa do Aliança
No evento, a advogada da le-

genda, Karina Kufa, fez a leitura do 
programa fundador da Aliança pelo 
Brasil. Ela disse que espera que "o 
Aliança não seja apenas um novo 
partido, mas o maior partido da his-
tória do Brasil".

Entre os pilares do partido, Ka-
rina Kufa citou o respeito a Deus 
e a religião. "Jamais a laicidade do 
estado significou o ateísmo obriga-
tório", disse.

A Aliança também baseará seu 
programa da defesa da vida, da fa-
mília e da infância, com o "combate 
à ideologia de gênero e à erotização 
da infância".

O advogado Admar Gonzaga 
anunciou a comissão provisória de 
trabalho:

Presidente da comissão provi-
sória, presidente da República Jair 
Bolsonaro

Primeiro vice-presidente, Flávio 

Bolsonaro
Segundo vice-presidente, Luis 

Felipe Belmonte
Secretário-geral do partido Ad-

mar Gonzaga Neto
Primeiro secretário adjunto, An-

tonio Gomes
Primeira tesoureira, Karina Kufa
Segundo tesoureiro, Marcelo 

Costa Campos
Ao falar do estatuto do partido, o 

secretário-geral do partido, Admar 
Gonzaga, disse que o Aliança será o 
primeiro a ter regras de compliance. 
Destacou que são "contra a caixa-
-preta" e que criarão medidas de 
transparência e um código de ética.

Segundo o ex-ministro do TSE, 
os filiados ao Aliança deverão, 
entre diversos requisitos, não ter 
condenações em 2ª instância por 
crimes hediondos ou equipara-
dos a eles, crimes contra a mulher, 
crianças e adolescentes, e de lava-
gem de dinheiro.

Três meses após o presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL) 
sugerir um nome para a su-
perintendência da PF no Rio 
de Janeiro, foi nomeado para 
o cargo, nesta quinta-feira, 
outro delegado, Carlos Hen-
rique de Sousa, indicado 

pelo diretor geral da Polícia 
Federal, Maurício Valeixo, 
com o aval do ministro Sér-
gio Moro (Justiça e Seguran-
ça Pública).

A definição do ocupante 
do posto no Rio, em substi-
tuição a Ricardo Saadi, foi 

tema de um entrevero entre 
Bolsonaro e Moro e causou 
desgaste entre o presidente, 
a cúpula da PF e o próprio 
ministro. Bolsonaro, que pre-
cipitou a saída de Saadi, que-
ria substituí-lo por Alexan-
dre Saraiva, superintendente 
no Amazonas. A PF não acei-
tava indicação de "cima para 
baixo" para o preenchimento 
dessa vaga.

A portaria do Diário Ofi-

cial da União nesta quinta 
traz também a nomeação da 
delegada Carla Patricia Cín-
tia Barros da Cunha como 
superintendente da PF em 
Pernambuco, no lugar se Car-
los Henrique Sousa. Quem 
assina é o número 2 do Mi-
nistério da Justiça, o secre-
tário-executivo da PF, Luiz 
Pontel, em substituição ao 
ministro Moro.

Além dessas mudanças, 

o delegado João Vianey 
Xavier Filho foi nomeado 
superintendente em Alago-
as. Vianey era o coordena-
dor de inteligência da PF. 
Ele trabalhou na Operação 
Spoofing, que levou à pri-
são seis suspeitos de ha-
ckear altas autoridades da 
República, incluindo Moro, 
parlamentares e ministros 
de tribunais superiores, e 
procuradores da Lava Jato.



quipes da Fun-
dação Leão XIII 
c o m e ç a r a m , 
nesta quarta-
-feira (20), o 
trabalho de 
abordagem de 
pessoas que 

vivem em situação de rua no 
Rio de Janeiro para dar início 
ao levantamento dessa popu-
lação. O objetivo do censo é 
traçar o perfil dessas pessoas 
e também fazer a emissão do 
documento delas.

David Barbosa dos Santos 
Frazão tem 30 anos. Mas, para 
o estado, ele sequer existe. 
Ele nunca teve um documen-
to de identificação.

“Problema de família, é as-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCenso

E
sim mesmo. Tenho 18 anos de 
rua, Estou na rua desde peque-
no. Antigamente vendia bala 
para minha falecida mãe, ven-
dia doce, fugia dela, dava traba-
lho pra ela. Hoje em dia quero 
ela do meu lado e não tenho”, 
desabafa David.

O levantamento mais recen-
te da Defensoria Pública do es-
tado apontou que pelo menos 
15 mil pessoas estão em situa-
ção de rua no Rio. Muitos per-
deram ou nunca tiraram docu-
mentos de identificação.

“Idade, profissão, escolari-
dade, o tempo de rua, se tem 
eventualmente alguma doen-
ça, alguma doença mental, se 
essas pessoas fazem uso abusi-
vo de álcool e drogas, tudo isso 

o Censo vai ajudar a revelar. E 
a partir dessa de revelação nos 
dará um diagnóstico mais pre-
ciso que a gente vai conseguir 
identificar quais são as políti-
cas de saúde para essa parce-
la da população, quais são as 
políticas de cultura, política de 
assistência social, as políticas 
de inclusão. Porque a política 
pública não pode ser cons-

truída por achismo”, explicou 
Allan Borges, presidente da 
Fundação Leão XIII.

Foi conversando com os 
censitários que o Wanderson 
vai conseguir voltar para casa. 
Ele é casado, mora em São 
Paulo e veio visitar a avó que 
está doente no Rio. Por causa 
de problemas com a família, 
ele está na rua há um mês.

“Estou passando muito per-
rengue aqui. Está chovendo 
muito eu perdi tudo. E aqui é 
muita briga, muita agressão, 
bebem muita cachaça, é essa 
vida que estou vivendo há um 
mês”, contou Wanderson.

A Fundação Leão XIII disse 
que vai conseguir uma passa-
gem para o Wanderson voltar 
para São Paulo.

Fundação Leão XIII faz censo sobre moradores de rua

RJ dá início a levantamento para 
realizar o 1°censo da população 
em situação de rua no Rio
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O Rio é de todos 

Witzel, Claudio Castro e André Ceciliano vão ao Peru assistir à final da Libertadores entre Flamengo e River Plate

O presidente do Tribunal 
de Justiça do Rio, desem-
bargador Claudio de Mello 
Tavares, assumirá interina-
mente o governo do Rio de 
sexta-feira até domingo. No 
período, o governador Wil-
son Witzel, o vice Cláudio 
Castro e o presidente da As-
sembleia Legislativa, André 

Witzel, vice e presidente da Alerj vão a jogo do Flamengo 
no Peru, e desembargador assume governo

Ceciliano, terceiro na linha 
de sucessão, estarão no ex-
terior. 

Witzel foi convidado pelos 
organizadores da Copa Liberta-
dores para assistir à final entre 
Flamengo e River Plate, no Peru. 
As despesas da viagem serão pa-
gas pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), uma vez que 

o Rio sediará a competição no 
ano que vem. Já Castro acom-
panhará Witzel, mas afirma 
que viajará com recursos pró-
prios. Ceciliano, por sua vez, 
está de licença não remunera-
da no Chile, onde o jogo seria 
inicialmente realizado, e tenta 
comprar passagem para o Peru 
para assistir à partida.

Foto: Alexandre Cassiano / Agência O GLOBO

A Prefeitura do Rio anun-
ciou nesta quinta-feira (21) 
que vai recontar todos os 
107.841 votos da eleição 
para os Conselhos Tutela-
res da cidade.

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Di-
reitos Humanos explicou 
que atendeu a uma reco-
mendação do Ministério 
Público do Rio de Janeiro.

O processo deste ano só 
na capital teve mais de 150 
denúncias e 12 candidatos 
-- alguns eleitos -- impug-
nados. Também a pedido 
do MP, o pleito de Niterói 
foi cancelado.

A  re c o nt a ge m ,  a b e r t a 
a o  p ú b l i c o,  o c o r r e rá  n a s 
p róx i m a s  s e g u n d a - f e i ra 
( 2 5 )  e  te r ç a - f e i ra  ( 2 6 ) ,  d a s 
9 h  à s  1 7 h ,  n o  C l u b e  d o 
S e r v i d o r  Mu n i c i p a l  ( Ru a 
U l i s s e s  G u i m a rã e s  s /n ,  C i -
d a d e  N ov a ) .

Prefeitura do Rio anuncia 
recontagem de votos para 
o Conselho Tutelar

O resultado da reconta-
gem será divulgado no Di-
ário Oficial do Município e 
no site do Conselho Muni-
cipal da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA-RJ).

Veja a programação.
Segunda (25)
Manhã: CT 6 (Madurei-

ra), CT 7 (Jacarepaguá) CT 
9 (Campo Grande), CT 2 
(Zona Sul) e CT 11 (Bonsu-
cesso);

Tarde: CT 5 (Ramos) CT 
15 (Guaratiba) CT 4 (Méier) 
e CT 14 (Inhaúma).

Terça (26)
Manhã: CT 3 (Vila Isa-

bel), CT 13 (Rocinha), CT 17 
(Realengo); CT 19 (Ilha do 
Governador) e CT 10 (San-
ta Cruz);

Tarde: CT 16 (Barra da 
Tijuca), CT 8 (Bangu), CT 
1 (Centro), CT 12 (Coelho 
Neto) e CT 18 (Taquara).

Foto: Divulgação
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omeçou nes-
ta quarta-fei-
ra, dia 20 de 
n o v e m b r o , 
a campanha 
dos “16 Dias 
de Ativismo 
Pelo Fim da 

Violência Contra Mulheres”. 
Mas, no Brasil, dura 21 dias. 
Em Mesquita, o pontapé ini-
cial aconteceu nesta terça-fei-
ra, dia 19, no Espaço Mulher 
Mesquitense, na Rua Libânia 
195, na Vila Emil. E se deu 
com uma palestra ministra-
da pela professora Raquel 
Cavalcanti Albuquerque. 
Segundo ela, o objetivo da 
campanha é combater todos 
os tipos de violência contra 
as mulheres, principalmente 
as negras. E cita, por exem-
plo, até a violência que pode 
ser sofrida durante o parto.

Criada em 2008 pela Or-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

C
ganização das Nações Unidas 
(ONU), a campanha procura 
mobilizar a sociedade civil em 
todo mundo. No Brasil, as ati-
vidades começam em 20 de 
Novembro, Dia da Consciência 
Negra, e finalizam no dia 10 de 
dezembro, o Dia Internacio-
nal dos Direitos Humanos. Em 
Mesquita, a palestra que abriu 
as ações teve o tema “Violência 
tem Cor?”. Promovida pela co-
ordenadoria municipal de Po-
liticas para Mulheres (CMPM), 
setor comandado por Silvânia 
Almeida, junto com o setor de 
Promoção de Igualdade Racial, 
sob a coordenação do ativis-
ta negro Cláudio Macalé, teve 
apoio da secretaria de Assistên-
cia Social, que tem como titular 
Erika Rangel.

Agressões
Raquel Cavalcanti disse que 

a violência contra a mulher 

acontece em nível nacional e 
que as agressões são princi-
palmente física, moral, sexual 
e até financeira. “É quando se 
usa o poder de renda para sub-
jugar a mulher”, explica. Se-
gundo Raquel, no Brasil, acon-
tece também o que ela chama, 
por exemplo, de “violência 

 Palestrante revela que além do risco de feminicídio, mulher também pode ser vítima de racismo e até de violência obstétrica na hora do parto

Mesquita inicia campanha 
de combate à violência 
contra a mulher

 Foto: Divulgação

obstétrica”. Isso seria “quando 
fazem o corte vaginal na hora 
do parto, mesmo sem ser ne-
cessário, na maioria das vezes, 
e sem consultar a mulher”.

Raquel também cita o femi-
nicídio no Brasil. “A maioria 
das vítimas é da população 
negra”, resume. “Aqui, a vio-

lência tem cor, sim”, concor-
da Macalé. Erika Rangel, que 
destacou a iniciativa da cam-
panha em Mesquita, disse que 
“historicamente, a violência 
tem cor e é real. As mulheres 
negras são as maiores vítimas 
de vários tipos de violência na 
nossa sociedade”. 

A festividade aconteceu no Shopping Nilópolis Square

 Em comemoração pelo dia 
da Consciência Negra, dia 20 de 
novembro, a Secretaria de Cida-
dania e Direitos Humanos reali-
zou, nos dias 18 e 19, o Festival 
Zumbi dos Palmares.

A festividade realizada no sho-
pping Nilópolis Square contou 
com oficinas de turbante, trança, 
penteado e dreads, onde mais de 
60 pessoas puderam participar e 
aprender um pouco mais. Todos 
os alunos de oficinas precisaram 
fazer doação de pelo menos 1kg 
alimentos não perecíveis.

Também participaram do 
evento afro-empreendedoras, 
que puderam expor seus traba-
lhos, em uma amostra da Expo 
Ubuntu, com alguns stands de 
artesanato. Manifestações artís-
ticas com danças e cantos afros 
foram apresentados ao público, 
dentre eles Poetas do Gueto, co-
ral do Colégio Estadual Aydano, 
Trio de Danças Urbanas, studio 
de dança Valéria Brito, Instituto 
de dança Priscila Ferraz, Michele 

 Festival Zumbi dos Palmares acontece em Nilópolis

Reis e Nós cia de Dança, a baila-
rina Thais Lemos, bailarino Gui-
lherme, banda CBM e cantores 
Ruane, Khavoz e bailarina Bom-
bom Machado em homenagem 
ao Dia Nacional do Samba

Dia Nacional da 
Consciência Negra

O Dia Nacional da Consciência 
Negra é celebrado, no Brasil, em 
20 de novembro. Foi oficialmen-

te instituído em âmbito nacional 
mediante a lei nº 12.519, de 10 
de novembro de 2011. A ocasião 
é dedicada à reflexão sobre a in-
serção do negro na sociedade 
brasileira. A data foi escolhida 
por coincidir com o dia atribuído 
à morte de Zumbi dos Palmares, 
em 1695, um dos maiores líderes 
negros do Brasil que lutou pela 
libertação do povo contra o siste-
ma escravista.

 Foto: Divulgação

 Música, poesia, teatro, leitura e 
exibição de filmes. Estas foram al-
gumas das atrações da 1ª Ação Arte 
Ecológica do Pantanal Iguaçuano, 
realizada no bairro Parque Todos 
os Santos, às margens do Rio Guan-
du, na Área de Proteção Ambiental 
Guandu Açu, local propício para a 
prática de esportes náuticos, stand 
up paddle, pesca e passeios de bar-
co. No domingo (17) o Pantanal de 
Nova Iguaçu foi cenário de encon-
tro entre a cultura e a natureza em 
evento que recebeu apoio da Prefei-
tura, por meio da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente, Agricultura, 
Desenvolvimento Econômico e 
Turismo (SEMADETUR).

Com o Rio Guandu como pano 
de fundo, crianças e adolescentes 
da Orquestra Jovem de Itaguaí 
fizeram uma apresentação com 
violinos que emocionou o público. 
Em seguida, foi a vez de Nélio Fer-
nando recitar a poesia ‘Renova-te’, 
de Cecília Meireles. Na sequência, 
a artista Jovânia Carvalho apresen-
tou o projeto ‘Histórias Pra Cantar’, 
ao som de seu violão. Houve ainda 

 Arte e cultura atraem público 
ao Pantanal de Nova Iguaçu

a inauguração do Espaço de Leitu-
ra Manoel de Barros, teatro lambe 
lambe e oficina de pintura.

“Esta é uma região onde es-
tamos buscando implementar a 
vocação turística e conscientizar 
a população local para o desafio 
da preservação ambiental. Que-
remos atrair estas pessoas atra-
vés da cultura e da arte”, explica 
o secretário da SEMADETUR, 
Fernando Cid, que assistiu às in-
tervenções artísticas.

A dona de casa Rayana Gomes 
do Nascimento, 20 anos, levou 
as filhas Giovana e Rafaela e a so-
brinha Jeniffer ao evento e ficou 
surpresa com o que viu. “Achei 
incrível. Esta é a primeira vez que 
vejo alguma atividade cultural 
por aqui. Fiquei muito satisfeita 
e espero que façam outras ações 
como esta”, disse a jovem.

Segundo Daniela Martins, mo-
radora do Parque Todos os Santos 
e organizadora da 1ª Ação Arte Eco-
lógica do Pantanal Iguaçuano, o ob-
jetivo é promover edições mensais 
da atividade cultural no bairro.



Sexta-Feira 21 de Novembro de 2019

POLÍTICA

IN
FOPOLÍCIA 5

e acordo com as 
investigações 
da Polícia Ci-
vil, a morte de 
Maria Eduarda 
Alves Lima, de 
17 anos, bale-
ada na cabeça 

na noite da última segunda-fei-
ra pelo companheiro na casa 
onde viviam em São Gonçalo, 
Região Metropolitana do Rio, 
foi premeditada. Segundo a 
polícia, Patrick Azeredo Silva, 
de 22 anos, trabalhava como 
segurança numa agência ban-
cária da região e, em vez de 
guardar o revólver no cofre 
do banco, o levou para casa. 
Maria Eduarda morreu na tar-
de desta quarta-feira, após ser 
socorrida no Hospital estadual 
Alberto Torres.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigações 

D
— As imagens das câmeras 

de segurança mostram ele se 
posicionando exatamente para 
esconder a ação, e levando a 
arma para casa. Isso indica que 
ele tinha a intenção de matar a 
mulher e caracteriza uma pre-
meditação do crime — afirma 
um agente que acompanha as 
investigações.

Ainda não há previsão para 
o velório e o enterro de Maria 
Eduarda. A família optou por 
doar os órgãos da jovem. Pa-
trick foi preso por militares do 
12º BPM (Niterói) quando ten-
tava embarcar em um ônibus. 
Descontrolado, ele quebrou 
objetos da 79ª DP (Jurujuba), 
para onde foi levado num pri-
meiro momento. De acordo 
com parentes, o homem esta-
ria com ciúmes da relação da 

vítima com o próprio filho do 
casal, um bebê de apenas um 
ano de idade.

— Ela (Maria Eduarda) que-
ria terminar com o Patrick de 
vez porque ele demonstrava 

que se importava mais com 
ela do que com o próprio fi-
lho, tinha ciúmes — contou 
Maria Alves, de 41 anos, mãe 
da vítima, na última terça-fei-
ra, pouco após o crime.

Ainda segundo a Polícia Ci-
vil, o suspeito já foi encami-
nhado ao sistema prisional, 
onde se encontra à disposição 
da Justiça, e responderá pelo 
crime de feminicídio.

Maria Eduarda Alves Lima foi baleada na cabeça pelo companheiro 

Morte de jovem pelo companheiro 
em São Gonçalo foi premeditada, 
diz polícia

Criminosos se jogaram na lama para se esconder da polícia

Traficantes da Cidade de 
Deus foram flagrados fu-
gindo de policiais militares 
por dentro de uma área de 
mangue, na manhã desta 
quinta-feira. O caso aconte-
ceu quando o 18º BPM (Ja-
carepaguá) fazia uma opera-
ção na comunidade da Zona 
Oeste do Rio. O flagrante foi 
feito por um helicóptero da 
TV Globo.

Nas imagens, foi possível 
ver três homens, alguns ar-
mados, se rastejando pela 
lama, na localidade conheci-
da como Brejo. 

Quando os PMs chegaram 
à comunidade, por volta das 
6h30, houve troca de tiros. 
Os disparos foram ouvidos 
por pelo menos três horas. 
Até o momento, a Polícia 
Militar disse não haver infor-
mações sobre prisões, apre-
ensões ou possíveis feridos 
durante a operação.

Demolições
A ação na Cidade de Deus 

também teve a derrubada 

Traficantes da Cidade de Deus fogem por 
manguezal durante operação da PM

de construções irregulares 
construídas na comunidade, 
como pequenos imóveis e até 
barricadas, feita pela Secreta-
ria Municipal de Infraestrutu-
ra, Habitação e Conservação.

A pasta informou que fo-
ram derrubadas seis cons-
truções em andamentos na 
Avenida José de Arimateia e 
retiradas 39 barricadas feitas 
por traficantes locais. Alguns 

moradores reclamaram.
"A operação atende a uma 

solicitação do 18º Batalhão 
da Polícia Militar - que reali-
zou uma mega operação para 
combater o tráfico e a crimi-
nalidade no local. A ação 
contou com a presença de 
mais de 15 homens da Prefei-
tura, além de uma retroesca-
vadeira e três caminhões", a 
secretaria disse, em nota.

Reprodução / TV Globo

O Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) concedeu habeas cor-
pus ao DJ Rennan da Penha. A 
decisão liminar (provisória) do 
ministro Rogerio Schietti foi 
publicada no site do tribunal na 
manhã desta quinta-feira (21).

Segundo esclarecimento do 
STJ, a decisão de Schietti não 
determina a imediata soltura 
de Rennan da Penha, mas or-
dena que a Vara de Execuções 
Penais do Rio analise a situa-
ção do DJ conforme decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre prisões para con-
denados em 2ª instância.

No início do mês – por 6 vo-
tos a 5, os ministros do STF mu-
daram entendimento anterior 
sobre a possibilidade de prisão 
para condenados em 2ª instân-
cia, e decidiram que réus só po-
derão ser presos após o trânsito 
em julgado, isto é, depois de es-
gotados todos os recursos.

Por enquanto, a Vara de Exe-
cuções Penais do Rio ainda não 
apreciou o caso de Rennan. Por 
esse motivo, o advogado de de-
fesa do DJ, Allan Caetano dos 
Santos, afirmou que o artista 
não deverá deixar a cadeia já 
nesta quinta-feira.

STJ concede habeas corpus ao DJ Rennan da Penha
"A decisão deve ser publi-

cada amanhã no Diário da 
Justiça. A gente está tentando 
agilizar para falar com o juiz 
da Vara de Execuções Penais, 
ainda hoje, para ele determi-
nar o que for necessário", afir-
mou o advogado.

Condenação e prisão
O DJ foi preso em abril deste 

ano após ser condenado em se-
gunda instância pela Justiça do 
Rio de Janeiro a seis anos e oito 
meses de prisão pelo crime de 
associação ao tráfico de drogas. 
Antes disso, Rennan da Penha 
chegou a ser absolvido em jul-
gamento na primeira instância.

Na época, a Ordem dos 
Advogados do Brasil no Rio 
(OAB-RJ) questionou a pri-
são de Rennan e afirmou que 
a condenação seria uma ten-
tativa de criminalizar o funk. 
A OAB também declarou 
preocupação com o uso do 
sistema da Justiça criminal 
contra setores marginaliza-
dos da sociedade.

Nas redes sociais, fãs do DJ 
foram contrários à decisão. Um 
ato chegou a ser organizado pe-
dindo liberdade para Rennan.

Foto: Reprodução RJTV
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estágio pode 
ser uma gran-
de porta de 
entrada para 
o mercado 
de trabalho e 
para adquirir 
expe riê ncia 
profissional. 

Então que tal garantir uma vaga 
com remuneração que pode 
chegar até R$ 3 mil? Dez empre-
sas estão com mais de 2,1 mil va-
gas no Rio. É o caso do Bradesco, 
que abriu inscrições com 240 
vagas por todo o país e no esta-
do. As remunerações variam de 
R$ 2,4 mil a R$3 mil. As inscri-
ções vão até o dia 27 deste mês.

O programa do Bradesco 
é destinado para todos os es-
tudantes, mas há preferência 
para alunos de Administração, 
Ciências (Atuariais, Contábeis 
ou Econômicas), Comunicação 
Social, entre outros, além de 
precisar estar a partir do 2º ano 
ou 3º semestre.

Há também o programa da 
Gerdau, com inscrições aber-
tas até amanhã. São 140 vagas 
em unidades de nove estados, 
incluindo o Rio. Podem se can-
didatar estudantes com forma-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
ção prevista para dezembro de 
2021, em cursos como Geologia, 
Sistema de Informação, Ciências 
Contábeis, Psicologia, Recursos 
Humanos, entre outros.

O grupo L'Óreal oferece opor-
tunidade de estágio internacional 
na sede da empresa na França. O 
cadastro vai até amanhã. O pro-
grama é destinado a estudantes 
de graduação a partir do 4º perío-
do e dura, no máximo, dois anos.

Para encerrar a semana, a Se-
cretaria Estadual de Trabalho e 
Renda (Setrab) oferece 380 vagas 
para o Programa Geração Futuro, 
para jovens entre 14 e 29 anos. As 
oportunidades são para universi-
tários ou quem está no no ensino 
técnico em áreas como Pedagogia, 
Contabilidade, Gestão Comercial 
e Designer Gráfico. O mesmo perí-
odo de inscrição vale para a Fun-
dação Mudes, com 256 vagas.

Sem prazo de inscrição
Outras oportunidades não têm 

prazo de encerramento. É o caso 
do CIEE Rio, que oferece 1.070 
postos de estágio no estado.Na 
MRV, são seis vagas Engenha-
ria Civil, para capital e Duque de 
Caxias. A bolsa-auxílio é de R$ 1,2 
mil. Para se inscrever, basta aces-

Programas de estágio no 
Rio estão com mais de 
2,1 mil vagas abertas

Empresas como o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) cadastram empresas e candidatos em vagas online 

Marcelo Crivella, enviou para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar 146/2019

Foto: Reprodução de internet

sar www.vagas.com ou www.
mrv.com.br.

Também há programa da 
Ipiranga, para universitários 
com previsão de formatura 
entre julho de 2020 e julho de 
2021. Para se candidatar, aces-
se https://portal.ipiranga/wps/
portal/ipiranga/inicio.

Até o dia domingo, a Otis 
está com sete vagas de estágio 
técnico no Rio e em Niterói. 
Inscrição pelo link https://por-
tal.ciee.org.br/processos-sele-
tivos-especiais/otis-out19/. O 
Grupo Águas do Brasil tem 41 
vagas, com remuneração de 
R$1.250 até R$ 1.500. A dura-

ção é de até dois anos e carga 
horária de 6h diárias

 
Dicas para fazer entrevista

Para se dar bem na entrevis-
ta, há algumas recomendações, 
como conhecer o máximo da or-
ganização que está promovendo 
o processo seletivo e, na hora, ser 
objetivo. "O candidato deve pro-
curar refletir e contar ao entre-
vistado objetivos, metas e como 
pode contribuir na empresa que 
pretende estagiar", aconselha 
Paulo Sardinha, presidente da 
Associação Brasileira de Recur-
sos Humanos (ABRH-Brasil).

Mas e quanto ao nervosismo? 

Sardinha afirma: "Se o candidato 
perceber que o nervosismo está 
atrapalhando o rendimento, ele 
deve pedir uma pausa. É importan-
te ser aberto na hora da entrevista, 
então basta pedir ao recrutador um 
copo de água e explicar a ansiedade 
que está sentindo", aconselha.

Ter um bom repouso no dia 
anterior, conhecer o processo 
em si e criar familiaridade com 
a empresa são igualmente es-
senciais para a lista, segundo 
o presidente da ABRH-Brasil. 
"A chave é mostrar o seu me-
lhor possível para conquistar a 
oportunidade. No mais, só de-
sejo boa sorte", brinca.

A partir de sexta-feira, dois 
novos grupos de trabalhadores 
começarão a receber de contas 
ativas ou inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) os R$ 500 do saque 
imediato. A retirada vale para 
os não correntistas da Caixa 
Econômica Federal nascidos 
nos meses de junho e julho. 
Esta é a quarta etapa da libera-
ção do cronograma. Além des-
ta fase, há, ainda, mais três de 
retirada para os nascidos entre 
os meses de agosto e dezem-
bro, que estarão liberadas até o 
dia 18 de dezembro deste ano. 

Não há limite do número de 
contas para a retirada do saque 
imediato, porém o trabalhador 
que tem direito ao fundo, seja 

Mais uma leva do FGTS 
para sexta-feira

de contas ativa ou inativa, só 
conseguirá sacar até R$500 de 
cada uma.

R$ 500 por cada conta
No caso de três contas, por 

exemplo, o valor máximo é 
de R$ 1,5 mil. Quem tiver qua-
tro contas, sacará R$ 2 mil. De 
acordo com dados do Ministé-
rio da Economia, cerca de 80% 
das contas vinculadas do FGTS 
têm saldo de até R$ 500.

A data-limite para recebi-
mento dos valores é até o dia 
31 de março do ano que vem. 
Caso o saque não seja feito até 
essa data, o montante retornará 
para a conta de FGTS do traba-
lhador, sem qualquer ônus.

Quem tiver dúvidas sobre 

Foto: Divulgaçãovalores e direito ao saque 
pode fazer a consulta pelo 
aplicativo FGTS, que está dis-
ponível para aparelhos com 
sistema operacional iOS e An-
droid, pelo site fgts.caixa.gov.
br e pelo telefone de atendi-
mento exclusivo, disponível 
24 horas: 0800 724 2019.

Casa lotérica também paga
Os saques dos recursos do 

FGTS de até R$500 estarão 
disponíveis nas casas lotéricas 
e nos terminais de autoatendi-
mento, para quem possui se-
nha do cartão cidadão.

Quem tem cartão cidadão 
e senha pode usar os cor-
respondentes Caixa Aqui 
apresentando documento de 
identificação.

Já os saques de até R$100 
poderão ser feitos em unidades 
lotéricas, mediante apresenta-

Data-limite para recebimento é 31 de março do ano que vem

ção de documento de identifi-
cação original com foto. 

Para agilizar o atendimento, 
o trabalhador deve estar com 
sua Carteira de Trabalho em 
mãos no momento do saque.

Nas retiradas feitas na agên-
cia, a Caixa não cobrará tarifa 
quando o trabalhador optar 
por transferir o valor do Saque 
Imediato para outras institui-
ções financeiras.



Cuidados

nfim o Natal está 
chegando, é hora 
de iluminar a 
casa e caprichar 
na montagem 
da árvore. No 
entanto, quem 
tem gato ou ca-
chorro precisa 

tomar alguns cuidados na hora 
de escolher os enfeites. Segundo 
o veterinário Jorge Morais, funda-
dor da rede Animal Place, o brilho 
de alguns itens são muito atraen-
tes para os animais que querem 
brincar, mas acabam estragando 
a decoração. O ‘prejuízo’ pode 
ainda ser maior dependendo do 
material utilizado na fabricação 
dos produtos. “As bolas de vidro, 
por exemplo, devem ser evitadas, 

principalmente por quem tem 
cães, pois eles podem ingerir os 
fragmentos em caso de quebra”, 
alerta o especialista.

Outro item que pode ser peri-
goso é o pisca-pisca. “Os fios elé-
tricos devem ficar fora de alcance, 
pois o pet pode levar choque, se 
queimar e até se enforcar”, adver-
te Morais. O ideal, segundo ele, 
é deixar a fiação no alto e fixá-la 
bem. Donos de gatos devem ob-
servar também a disposição dos 
móveis. “Recomendo checar a 
posição de prateleiras, estantes e 
outros mobiliários para evitar que 
eles facilitem o acesso do animal 
aos fios. Na dúvida, opte por guir-
landas ou objetos pesados e maio-
res para não serem engolidos ou 
derrubados”, orienta.

Decoração de Natal pode 
ser um perigo para os pets 

E
Pisca-piscas e bolas de vidro estão entre os itens mais prejudiciais à saúde dos animais domésticos, alerta veterinário

Culturando 
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Para quem faz questão da 
árvore, Morais também dá algu-
mas dicas. “Para evitar a aproxi-
mação dos cães, basta montá-la 
em cima de móveis, por exem-
plo. Os gatos, no entanto, não 
possuem essa limitação, por isso 
é preciso ter um pouco mais de 
paciência. Uma ideia é montar 

tudo aos poucos e bem antes do 
período de Natal, para que eles 
acostumem com a presença dos 
objetos no ambiente”, aconselha.

Funciona como um adestra-
mento, explica o especialista, a 
exposição gradativa diminui o in-
teresse dos felinos que passam a 
entender que aquele cenário é par-

te do dia a dia deles. “Ainda assim, 
é preciso ficar de olho para que não 
ocorra nenhum acidente”, ponde-
ra Morais. Outra sugestão é ofere-
cer brinquedos adequados para 
felinos. “Com paciência e tempo, 
é possível desviar a atenção dos 
animais e atraí-los para uma outra 
brincadeira”, finaliza.

As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa

Em cartaz desde o dia 19 de 
outubro, o musical original brasi-
leiro "Me Dá Sua Mão" encerra sua 
temporada no próximo domingo, 
dia 24 de novembro. O espetácu-
lo com texto de Cleber Marques, 
letras de Renan Mansur, músicas 
de Rodolfo Schwenger e direção 
de André Latorre, fez uma curta 
temporada no Espaço Cia da Re-

vista, em São Paulo, com sessões 
aos sábados e domingos, rece-
bendo boas críticas da imprensa e 
do público.

"Me Dá Sua Mão" conta a his-
tória de 12 pessoas que estão em 
situações cotidianas, em duplas, 
por vários lugares de uma cidade, 
até irem parar em um museu em 
péssimas condições de conser-

vação e, neste museu, o público 
percebe qual a ligação entre os 
personagens. O coro do espetá-
culo representa um grupo de ma-
nifestantes que cruza o caminho 
dos personagens chave.  

A trama apresenta conflitos 
do cotidiano. O que pode acon-
tecer quando desconhecidos 
são obrigados a confrontar suas 

Musical "Me Da Sua Mão" encerra temporada no Espaço Cia da Revista

dianapiresassessoria@gmail.com
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próprias diferenças? Seja em um 
táxi preso no congestionamento 
ou em um elevador parado após 
um apagão. Enquanto uma forte 
tempestade cai sobre a cidade, os 
personagens são colocados fren-
te a frente com seus preconcei-
tos e angústias. Mas o que todos 
buscam é um abrigo, sobre o qual 
todos serão iguais.  

O espetáculo encerra a sua 

temporada no próximo final de 
semana, com sessões sábado, 
dia 23 de novembro, às 21h e do-
mingo, dia 24 de novembro, às 
19h, no Espaço Cia da Revista, na 
Alameda Nothmann, 1135 - Santa 
Cecilia, São Paulo. Os ingressos 
custam R$ 40,00 inteira ou R$ 
20,00 meia entrada e as vendas 
são pelo site Sympla ou na bilhe-
teria do Espaço Cia da Revista. 
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Iza é coroada Rainha 
de Bateria da Imperatriz                                 
Leopoldinense

A cantora Iza foi coroado no último do-
mingo(17) rainha de bateria da escola de 
samba Imperatriz Leopoldinense para o 
carnaval de 2020. Iza é natural do bairro 
de Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro, 
bairro próximo a agremiação.

Vamos relembrar um pouco... 
A escola de Ramos esse ano foi re-

baixada para Série A depois de um sai 
ou não sai, Luizinho Drumond chegou 
anunciar sua saída da Presidência, mas 
não resistiu e resolveu ficar.

O carnavalesco será Leandro Vieira, car-
navalesco campeão do carnaval deste ano 
com a Mangueira.

Leandro vai reeditar “O Teu Cabelo 
Não Nega”, de 1981, em que a agremiação 
homenageou Lamartine Babo e saiu com 
o título em mãos.

Iza foi coroada pela primeira Dama Lena 
Drumond, e quem colocou a faixa foi o car-
navalesco Leandro Vieira, a cantora se apre-
sentou com uma coreografia  pra lá de baba-
deira... A nossa coluna esteve na coroação e 
conversamos com Iza e sua convidada de 
honra a cantora Alcione.

Em conversa com Iza fizemos três per-
guntas e veja o que a Rainha respondeu:

*Como é ser cantora, apresentadora e 
agora Rainha de bateria?

“Ah! É muito legal tudo isso, a música tem 
me proporcionado tudo isso de está reali-
zando meus sonhos e essa coroação é mais 
um sonho realizado. Fazer parte de uma 
escola de samba e fazer parte de uma esco-
la que faz todo sentido pra mim, que é uma 
escola que faz parte do meu bairro, que fica 
a duas ruas da minha antiga escola e duas 
ruas da minha casa me deixa muito feliz.”

*Como está sendo pra conciliar sua 
agenda de shows com o Carnaval?

“Eu acho que sempre tem um jeitinho, 
nunca digo SIM pra um trabalho se eu não 
sei se vou conseguir dar conta. Minha equi-
pe toda se articulou muito pra que a gente 
conseguisse conciliar as datas de shows, as 
viagens, minha vida pessoal e os ensaios 
aqui, já deu tudo certo! 

*E como é pra você ser convidada pra 
ser Rainha de Bateria da escola que pra 
você é uma referência por ser do bairro 
vizinho que você nasceu?

“Passa um filme na cabeça, porque eu 
passava aqui sempre pra ir à escola e já 
vim algumas vezes escondida da minha 
mãe, tenho vários amigos meus com his-
tórias na Imperatriz, já cansei de passar 
por aqui, então é muito louco, passa lite-
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Jonathan Braga

Jonathan Braga

Iza nascida e criada no bairro de Olaria, perto 
do berço da escola. Este ano, o posto foi 
ocupado por Flávia Lyra.

ralmente um filme na minha cabeça, 
lembro da minha adolescência, meus 
desejos, é só de pensar que isso tudo 
está acontecendo agora é muito grati-
ficante pra mim.” Diz Iza!

A nossa coluna não perdeu tem-
po e fez algumas perguntas pra 
Marrom, a cantora Alcione, veja o 
que ela respondeu:

*Como é ver a Iza sendo coroada 
como Rainha de Bateria?

“A Iza merece ser Rainha, até por-
que ela é muito linda, sabe dançar, tem 
corpão, e uma pessoa que tem um tra-
tamento com as pessoas fora de sério, 
muito GENTIL, canta pra caramba, ela 
tem todos os ingredientes para ser uma 
grande rainha a Imperatriz merece.“

*Ano que vem você vai desfilar 
na Mangueira, está confirmada?

”Sim, confirmadíssima ! Estarei des-
filando com Sr. Nelson Sargento vindo 

de José porque o nosso enredo é “A ver-
dade nos fará livre, Jesus Cristo” e eu ve-
nho de Maria.

A nossa coluna agradece as  
Cantoras Iza e Alcione pelo carinho.

Outro babado !!!
Pra finalizar não podemos deixar de 

falar da mudança do Diretor de Carna-
val, depois de 31 anos à frente da dire-
ção de carnaval Wagner Tavares passou 
o cargo para Marco Aurélio Fernandes, 
atual diretor.
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 Segurança do trabalho: 

Papocom o especialista

o mês do Téc-
nico de Se-
gurança do 
Trabalho, a 
técnica e pre-
sidente da  Me-
taseg, Sabrina 
Rodrigues, em-
presa especia-

lizada em Qualidade, Segurança 
do Trabalho, Meio Ambiente, 
e Saúde, ocupacional, localiza-
da em Nilópolis, vem aqui falar 
um pouco sobre a importância 
desse serviço e da qualidade do 
serviço para a empresa.

Nosso papo hoje é com você 
que ainda não sabe como come-
çar para implantar a segurança 
do trabalho na sua instituição. 
Primeiro precisamos saber que 
o principal objetivo dessa tão 
importante área profissional é 
preservar a integridade física 
dos colaboradores, através da 
adoção de medidas preventivas 
de engenharia, administrativas, 
individuais e educacionais regi-
das pela legislação trabalhista 
vigente, eliminando ou mini-
mizando os riscos decorrentes 
do processo produtivo em em-
presas e industrias.

A função dos profissionais 
que atuam na área de seguran-
ça é educar os funcionários de 
determinada corporação para 
uma cultura organizacional 
voltada para a promoção da 
saúde e da segurança. Mais do 
que apenas repassar conheci-
mento, é preciso fazer com que 
esses ensinamentos sejam ab-
sorvidos pelos colaboradores 
e que eles também contribuam 
para um ambiente livre de aci-
dentes e de situações insalu-
bres. Porém, infelizmente ain-
da há alguns empresários que 
enxergam a área de SST como 
um gasto e não dão a atenção 
necessária, deixando seus co-
laboradores à mercê de diver-
sos riscos de acidentes, como 
queda, eletricidade, riscos 
ambientais como exposição a 

O que vale a saúde e segurança 
do seu funcionário

N

ruído, agentes químicos, calor, 
riscos ergonômicos e no pior 
dos casos, sinistros que podem 
até levar ao óbito.

Uma empresa que disponha 
efetivamente de profissionais 
qualificados na atuação de SST 
implantada certamente terá 
colaboradores mais motivados 
e engajados, diminuição no 
número de acidentes, redução 
no custo de produção, melho-
ria do clima organizacional. 
Vale a pena ressaltar ainda que 
um retorno em números são 
apenas alguns dos benefícios 
trazidos pela atuação dessa 
área, pois não há dúvida de 
que investir em Segurança do 
Trabalho é promover o bem-
-estar físico, mental e social 
de seus colaboradores com re-
torno certo em produtividade, 
valorização da marca e credibi-
lidade da empresa.

Os gastos com transporte 
do funcionário acidentado, 
com afastamentos causados 

por doenças ocupacionais, 
com contratação de mão de 
obra temporária ou perma-
nente para ocupar o lugar dei-
xado pelo trabalhador aciden-
tado, com prejuízos materiais 
e com indenizações e com 
ações na justiça trabalhista ci-
vil, multas entre outros. E aí, 
será que vale a pena negligen-
ciar essa prevenção? Acredita-
mos e mostramos aos nossos 
clientes que prevenir sempre 
será a melhor opção!

Para cada segmento e tipo 
de empresa há normas es-
pecíficas a serem aplicadas. 
Atualmente são 37 normas 
regulamentadoras com mais 
de 6.800 linhas distintas de 
autuação e seu descumpri-
mento é passível de multa 
por parte dos auditores fis-
cais do trabalho. Neste ano 
o Governo Federal, por meio 
da secretaria especial de pre-
vidência do trabalho, está 
atuando fortemente na des-

burocratização e simplifica-
ção destas normas com ob-
jetivo de reduzir custos para 
os empresários e com total 
atenção à saúde e segurança 
dos empregados. Se você é 
o responsável por uma em-
presa e tem funcionários sob 
sua gestão e não sabe se deve 
ter colaboradores na área de 

segurança do trabalho, con-
tate-nos para fazer a consul-
toria e avaliarmos o que é 
aplicável a sua empresa.
Investir em Segurança do Tra-
balho é garantir o sucesso do 
seu negócio!
Sabrina Rodrigues
Presidente da Metaseg
Redes Sociais: @metaseg_qsms
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Polícia Mi-
litar do Rio 
de Janeiro 
r e v e l o u 
após reu-
nião nesta 
quinta-fei-
ra que, em 
caso de 

título da Libertadores, o Fla-
mengo deve desembarcar no 
Galeão no domingo de manhã 
e se dirigir direto para o Mara-
canã para comemorar ao lado 
dos torcedores.

A reunião nesta quinta teve 
como objetivo a avaliação da 
operação que escoltou o ôni-
bus rubro-negro do Ninho do 
Urubu até o aeroporto na quar-
ta-feira. Ao fim dela, Mauro 
Fliess, porta-voz da PM, deu 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Em caso de título do Flamengo, PM diz 
que elenco deve seguir do aeroporto 
para o Maracanã no domingo

A
Foto: Alexandre Loureiro/BP

Maracanã deve receber a festa do Flamengo em caso de título da Libertadores

pistas do planejamento da polí-
cia para o fim de semana em que 
o Flamengo pode ser campeão 
da Libertadores e do Brasileirão.

- O evento começará no des-
locamento do Flamengo do 
aeroporto até as dependências 
do Maracanã - afirmou ele, que 
explicou que uma nova reunião 
será realizada na sexta para defi-
nir a programação.

- Inicialmente, a operação 
prevê a saída do aeroporto para 
o Maracanã. Nessa primeira reu-
nião, o que ficou alinhado seria a 
chegada no Galeão e, de lá, uma 
ida ao Maracanã.

O Flamengo tem retorno de 
Lima programado para a madru-
gada de domingo, pouco depois 
da final da Libertadores. A che-
gada ao Rio de Janeiro, portan-

to, é prevista para as 9h30 da 
manhã de domingo. Flamengo 
e River Plate se enfrentam no 
sábado, às 17h (de Brasília), no 
Estádio Monumental de Lima.

PM avalia operação 
como positiva

A PM avaliou como positiva 
a operação de escolta do ônibus 
do Flamengo na quarta-feira, 
apesar dos registros de confu-

sões. Em certo momento, para 
dispersar o tumulto, os poli-
ciais utilizaram gás de pimenta 
e bombas de gás lacrimogêneo.

- O desafio foi muito grande. 
O número de torcedores pre-
sentes excedeu o número que 
tínhamos planejado - explicou 
o porta-voz da PM.

- O planejamento da PM vi-
sava preservas a vida das pes-
soas. O que observamos nesse 

evento? A paixão pelo futebol 
excedeu a razão. Algumas pes-
soas se posicionando em frente 
a veículos em deslocamento. O 
efetivo tinha essa obrigação de 
retirar essas pessoas e também 
uma preocupação muito gran-
de com a segurança aeroviária. 
Uma invasão à pista do aeropor-
to fecha todo o espaço aéreo do 
Rio de Janeiro. Houve tentativa 
de invasão - concluiu ele.


