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Câmara do Rio
aprova 
encampação 
da Linha 
Amarela

GeralPolícia

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

Prefeito e governador assinam acordo 
no dia 8 de novembro. Estado vai 
devolver R$ 8,1 milhões que prefeitura 
vai investir em obras que começam na 
terça-feira e vão até janeiro.

O Sambódromo
agora é do 
Witzel 
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Ações da luta armada na ditadura 
citadas por Eduardo Bolsonaro em 
entrevista ocorreram após o AI-5

Filho do presidente

maioria dos 
atos de resis-
tência armada 
à ditadura mi-
litar citados 
pelo deputado 
Eduardo Bol-

sonaro (PSL-SP) ao defender 
a reedição do AI-5 acontece-
ram depois da medida, e não 
antes, como o parlamentar 
sugere em entrevista à jorna-
lista Leda Nagle.

Ao cogitar um “novo AI-5”, 
Eduardo mencionou ações 
como sequestros de aviões e 
de autoridades, cônsules, em-
baixadores, além de execuções 
de policiais e de militares – 
após a repercussão da declara-
ção, ele disse que "talvez tenha 
sido infeliz"

“Vai chegar um momento 
em que a situação vai ser igual 
a do final dos anos 60 no Bra-
sil, quando sequestravam ae-
ronaves, quando executavam-
-se e sequestravam-se grandes 
autoridades, cônsules, embai-
xadores, execução de policiais, 
de militares”, disse o filho do 
presidente Jair Bolsonaro.

“Se a esquerda radicalizar 
a esse ponto, a gente vai pre-
cisar ter uma resposta. E a 
resposta, ela pode ser via um 
novo AI-5, via uma legislação 
aprovada através de um ple-
biscito, como aconteceu na 
Itália. Alguma resposta vai ter 
que ser dada”, disse.

O Ato Institucional nº 5 foi 
editado em 13 de dezembro de 
1968, suspendendo o habeas 
corpus, os direitos e garantias 

individuais, além de dar pode-
res para o fechamento do Con-
gresso Nacional.

Com o ato em vigor, a di-
tadura cassou mandatos de 
opositores, estabeleceu cen-
sura prévia à imprensa, além 
de torturar e matar brasileiros 
em aparatos repressores do Es-
tado.

A declaração de Eduardo 
Bolsonaro gerou reações de 
autoridades nos meios jurídi-
co, político e até informalmen-
te na caserna.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), chegou 
a dizer que as declarações de 
apologia à ditadura são passí-
veis de punição.

Após a entrevista na qual 
defendeu a reedição do AI-5, 
Eduardo citou, em suas redes 
sociais, somente uma ação ar-
mada da esquerda que aconte-
ceu antes do ato – o atentado a 
bomba no aeroporto de Guara-
rapes, em Recife, em julho de 
1966, que matou duas pessoas.

Todas as exemplos cita-
das na entrevista, contudo, 
aconteceram depois do AI-5, 
quando houve a radicalização 
do próprio regime militar. É o 
caso do sequestro do embaixa-
dor norte-americano, Charles 
Burke Elbrick, em 1969.

Após o sequestro de Elbri-
ck, outros diplomatas estran-
geiros foram sequestrados no 
Brasil, como o suíço Giovanni 
Enrico Bucher, em 1970, no Rio 
de Janeiro. O caso é narrado no 
documentário “Setenta”, de 
Emília Silveira.

A

Eduardo Bolsonaro defendeu um novo AI-5 em entrevista a jornalista Leda Nagle.  Atitude repercutiu negativamente

Outros exemplos de atos 
ocorridos pós-AI5 são os se-
questros de aeronaves da ex-
tinta companhia aérea Cruzeiro 
do Sul. Um deles foi voo 114, 
sequestrado por esquerdistas 
armados em 1970.

Um outro voo da mesma 
companhia aérea foi sequestra-
do quando partia do Rio para 
Manaus levando 176 pessoas, 
em 1984. A aeronave foi des-
viada para a cidade cubana de 
Camaguey. A ação não deixou 
vítimas.

O que diz o historiador
Como lembra o professor 

Carlos Fico, titular de histó-
ria do Brasil da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), nos meses anterio-
res ao AI-5, em 1968, houve 
muitas manifestações em 
reação ao assassinato do 
estudante Edson Luís, em 

março, durante ação das for-
ças policiais.

“O que houve em 1968, antes 
do AI-5 foram as manifestações 
estudantis a partir da brutal 
morte do estudante Edson Luís. 
Muitas passeatas entre março, 
abril, maio e junho e já no mês 
de julho. As manifestações de 
estudantes não podem ser con-
sideradas uma radicalização 
da esquerda. Então, a causa do 
AI-5 não foi essa”, explica Car-
los Fico.

“Inclusive, o [então presi-
dente] Costa e Silva quase de-
cretou o AI-5 ainda em julho, 
por sugestão do chefe do SNI 
[Serviço Nacional de Informa-
ções], comandado por Emílio 
Garrastazu Médici, que depois 
viria a ser presidente. Mas não 
decretou. O que houve foi 
uma escalada de provocações 
patrocinadas pela direita para, 
de algum modo, convencer o 

então presidente de que o país 
estava num clima de confla-
gração”, diz.

“Agora, por outro lado, 
houve sim alguns episódios 
de ação armada urbana antes 
do AI-5, especialmente o rou-
bo de armas no hospital mili-
tar em São Paulo, em junho, e 
também o atentado no quar-
tel-general do 2º Exército, no 
qual morreu o soldado Mario 
Kozel Filho. Mas o grande 
volume de ações armadas 
urbanas, como sequestros e 
assaltos a banco, começaram 
a partir do ano seguinte, em 
1969”, aponta o historiador.

Segundo Carlos Fico, tanto 
a direita (ex-militares e ou-
tros apoiadores da ditadura) 
quanto a esquerda (ex-mili-
tantes da luta armada revo-
lucionária) “culpam uns aos 
outros por essa conjuntura de 
radicalização”.

Foto: Divulgação



próximo ve-
rão terá re-
forço inter-
nacional na 
p r e v e n ç ã o 
dos perigos 
decorrentes 
de desliza-
mentos de 

terra provocados pelas chuvas. 
Uma parceria com a Agência 
Espacial Americana (Nasa) 
permitirá à Prefeitura do Rio 
avisar a população, com mais 
antecedência, sobre riscos em 
potencial em toda a cidade — e 
não apenas nas comunidades 
com sirenes. O convênio com 
a Nasa também vai possibilitar 
prever com mais precisão pos-
síveis pontos de inundações 
na cidade (esta parte do mo-
nitoramento deve entrar em 
operação no segundo semes-
tre de 2020).

Uma equipe da Nasa esteve 
no Rio, na semana passada, 
para discutir aprimoramen-
tos no modelo de prevenção 
a deslizamentos desenvolvi-
do — em teste desde setembro 
de 2018. Na visita também foi 

Inovações

O
acertado o desenvolvimento de 
tecnologia para evitar prejuízos 
provocados por enchentes.

"O modelo para deslizamen-
tos cruza informações de chu-
va quase em tempo real com 
as características do terreno 
da cidade. A cada 15 minutos 
temos a previsibilidade e se 
aquela área está em perigo de 
deslizamento", explica Felipe 
Mandarino, coordenador de 
Informações da Cidade do Ins-
tituto Pereira Passos (IPP).

Segundo ele, um mapa de 
calor no Centro de Operações 
aponta ainda as áreas classifi-
cadas como riscos moderado, 
médio ou alto. Ele esclarece que 
o modelo da Nasa usa satélites, 
mas o município cruzará dados 
produzidos por seus próprios ór-
gãos para melhorar a análise.

Sistema consegue monitorar 
toda a cidade

O modelo de monitoramen-
to de deslizamentos, chamado 
LHASA-Rio, alcançou índice de 
acerto de 87,7% desde o início 
da fase de testes, em setembro 
de 2018. A prefeitura espera que, 
com a quantidade de dados já 

armazenados, a taxa de acerto 
no próximo verão seja superior. 
Essa experiência foi a primeira 
em que a Nasa trabalhou direta-
mente com representantes de 
uma cidade.

"O sistema para deslizamen-
tos é muito similar ao de sirenes 
da Defesa Civil, que existe para 
comunidades com risco ma-
peado. Uma diferença é que o 
modelo da Nasa funciona para 
a cidade inteira", reforçou Fe-
lipe Mandarino, do IPP. Ainda 
segundo ele, a transferência de 
conhecimento e tecnologia en-
tre o Rio e a Nasa poderá servir 
de inspiração para outras cida-
des do mundo.

Equipamento pode avisar sobre 
os locais e o volume das chuvas

Os sistemas de monitora-
mento de deslizamentos e inun-
dações possibilitarão à prefeitu-
ra tomar decisões e informar a 
população com antecedência. 
"Vamos saber exatamente onde 
vai chover e qual o volume pre-
visto. Com isso, nossa estrutura 
de conservação poderá ser alo-
cada nesses locais antecipada-
mente", apontou o prefeito Mar-
celo Crivella, após reunião com 
os cientistas na semana passada.

Felipe Mandarino, do IPP, ex-
plicou que não há previsão de 
espalhar sirenes pela cidade in-
teira, porque o sistema da Defe-

sa Civil tem tecnologia distinta, 
com pluviômetros conectados 
a cada sirene. "O que a prefeitura 
pode fazer é avisar à população 
com antecedência desses riscos, 
através de seus canais de co-
municação, para que as pessoas 
tomem as medidas de preven-
ção indicadas pelo Centro de 
Operações e pela Defesa Civil", 
apontou. Segundo ele, o siste-
ma para inundações, com uso 
do modelo da Nasa, indicará os 
pontos com risco de enchente 
com maior precisão. "Muitas 
vezes, o Alerta Rio dava esse 
aviso, mas com o novo modelo 
conseguiremos ter um detalha-
mento maior no território".

 Tecnologia também vai informar sobre inundações

Convênio entre Prefeitura do 
Rio e a Nasa permitirá prever 
riscos em deslizamentos

 Foto: Divulgação

Sábado 02 a Segunda 04 de novembro de 2019

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

Apostas de loterias terão aumento no ano que vem. Na foto acima Francisco de Assis Sobrinho. 

 Fazer uma fezinha para ten-
tar se tornar um milionário vai 
ficar mais caro. Os preços das 
apostas aumentarão no dia 10 
de novembro. A Mega-Sena, por 
exemplo, um dos jogos mais 
populares, passará a custar R$ 
4,50, em vez dos atuais R$ 3,50. 
A portaria foi publicada ontem 
no Diário Oficial.

Em relação às outras modali-
dades de aposta, a Dupla-Sena 
simples, ou mínima, passará 
para R$ 2,50 — custava R$ 2. Já 
para a Loteca, na aposta múl-
tipla mínima obrigatória, o jo-
gador desembolsava R$ 2, mas 
agora terá que pagar R$ 3, assim 
como para o Timemania.

Quanto aos jogos mais em 
conta, a Lotomania, que custa-
va R$ 1,50 vai para R$ 2,50. A 
Quina, de R$ 1,50 passará para 
R$ 2. A aposta simples ou mí-
nima da Lotogol sairá a R$ 1,50, 
contra o R$ 1 atual. Por fim, a 
Lotofácil, de R$ 2, vai ser ofere-
cida por R$ 2,50.

Os aumentos, é claro, vão 

 Fazer uma fezinha vai ficar mais caro no dia 10

afetar a fezinha de muita gente, 
como o garçom Francisco de As-
sis Sobrinho, de 58 anos. "Faço a 
Quina diariamente. Com o novo 
preço vai ficar pesado. Com 
o aumento de agora, já estou 
pensando em parar", disse. Por 
enquanto, o que incentiva Fran-
cisco a continuar a apostar é a 
esperança. "Quem não arrisca, 
não petisca", brincou.

Mesmo quem não pre-
vê mudanças no hábito de 

apostar, como é o caso do 
técnico de eletrônica André 
Matos, de 39 anos, o aumen-
to de preços não é visto com 
bons olhos. "Para mim não 
vai afetar não, porque ainda 
vou conseguir apostar. Mas 
acredito que pessoas vão 
deixar de jogar, já que mes-
mo R$ 1 faz diferença. De 
repente, a pessoa que fazia 
três jogos vai começar a ter 
que fazer só um", afirmou.

Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia  A Secretaria Estadual de 
Educação (Seeduc) abre, a 
partir da terça-feira, dia 5, 
o período de pré-matrícula 
da rede pública. As inscri-
ções devem ser feitas pelo 
site www.matriculafacil.
rj.gov.br, até o dia 4 de de-
zembro. Mais de mil unida-
des de ensino do Estado do 
Rio abrirão vagas.

De acordo com o secre-
tário de Educação, Pedro 
Fernandes, o número de 
unidades de ensino com 
turmas em tempo integral 
vai aumentar de 290 para 
600, o que representa me-
tade das escolas de ensino 
regular do estado. Nesses 
colégios, os cursos serão 
voltados à obtenção de em-
pregos, em parceria com a 
Fundação de Apoio à Esco-
la Técnica (Faetec). Além 

Estado abre pré-matrícula para escolas
disso, os estudantes terão 
carga horária ampliada de 
Português, Matemática e 
Inglês.

Inscrições
N a  1 ª  f a s e  d a  i n s c r i -

ç ã o ,  o s  a l u n o s  d e v e r ã o 
e s c o l h e r  t r ê s  o p ç õ e s  d e 
l o c a i s  d e  s u a  p r e f e r ê n -
c i a ,  s e n d o  q u e  s e r ã o  a l o -
c a d o s  e m  a p e n a s  u m a 
u n i d a d e  d e  e n s i n o ,  d e 
a c o r d o  c o m  c r i t é r i o s  e s -
t a b e l e c i d o s  n o  a r t i g o  5 3 
d o  E s t a t u t o  d a  C r i a n ç a  e 
d o  A d o l e s c e n t e .

Na página de inscrição, 
o aluno encontrará infor-
mações sobre como se ins-
crever; escolas com vagas 
disponíveis; idade para 
cada série ofertada; como e 
quando confirmar a matrí-
cula na escola.
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s eventos em 
prol do Ou-
tubro Rosa 
podem ter 
sido finaliza-
dos em Mes-
quita. No 
entanto, isso 
não significa 

que a luta contra o câncer aca-
bou. Agora com foco no cân-
cer de próstata, a cidade fará 
conscientização com a popula-
ção masculina, evidenciando 
o movimento do Novembro 
Azul. Pensando nisso, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
promoverá uma palestra sobre 
a doença na Vila Olímpica de 
Mesquita, dia 14 de novembro, 
das 8h às 11h.

O Novembro Azul serve 
para reforçar a prevenção 
e o diagnóstico precoce do 
câncer de próstata. “A ideia é 
tornar os homens mais cons-
cientes e alertar para os peri-
gos que o preconceito com os 

Baixada 

O
exames podem trazer à saúde”, 
alerta a coordenadora do Pro-
grama Saúde do Idoso e do Ho-
mem, Renata Lúcia.

A palestra será ministrada 
por Wesley Lima, médico da 
rede municipal de Saúde de 
Mesquita, que abordará ques-
tões de prevenção e cuidado 
com a doença. O câncer de 
próstata atingiu cerca de 69 mil 
pessoas durante o ano de 2018, 
segundo o Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA). Na fase 
avançada, pode provocar dores 
nos ossos, infecção generaliza-
da ou insuficiência renal.

A próstata é uma glândula 
masculina que se localiza na 
parte baixa do abdômen. Renata 
evidencia, ainda, que esse tipo 
de câncer é o segundo maior en-
tre os homens. E afeta, principal-
mente, indivíduos a partir dos 
50 anos, além de parentes de 
primeiro grau de pacientes diag-
nosticados com o câncer, como 
filhos e irmãos.

 AÇÃO SOCIAL
O evento contará tam-

bém com a participação de 
outros programas de saú-
de. Como os de tratamento 

de tuberculose, tabagismo, 
hanseníase e hiperdia – des-
tinado ao cadastramento e 
acompanhamento de por-
tadores de hipertensão e 

diabetes. Além de trabalhar 
com documentação e distri-
buição da carteira de esta-
cionamento para os idosos 
e corte de cabelo. 

 Palestra acontecerá na Vila Olímpica da cidade, no Cosmorama, dia 14 de outubro, das 8h às 11h

Mesquita realizará evento 
do Novembro Azul

 Foto: Reprodução/Facebook

Dia Internacional do Idoso 
é celebrado em Nilópolis

No inicio do mês de outubro 
é celebrado o Dia Internacional 
do Idoso e, para fechar mês foi 
realizado um grande evento 
nesta quinta-feira (31), no Cal-
çadão de Nilópolis, com ações 
voltadas para a melhor idade.

A secretaria de Desenvolvi-
mento Social, por meio da Su-
perintendência do Direito dos 
Idosos, organizou um evento 
com diferentes tipos de servi-
ços, atendendo a centenas de 
idosos que passavam pelo cal-
çadão nesta quinta-feira.

Foram oferecidos a todos os 
seguintes serviços: aferição de 
pressão arterial e glicose, vaci-
nas para a febre amarela, anti-
tetânica e hepatite B além de 
encaminhamento para o bolsa 
família, por meio da secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
atendimento social com a psi-
cóloga Tarcylla Gabrielle.

A Secretaria Municipal de 
Saúde, através do programa 
PAISMCA, ofertou 50 vagas 
para mastologista, exames 

de mamografia e preventivo, 
além disso, ofereceu orienta-
ções sobre planejamento fami-
liar e combate a sífilis. Outros 
programas também estiveram 
presentes, como tabagismo e 
controle de vetores. 

A moradora de Nilópolis, 
Marlene Souza Barbosa, de 68 
anos, aproveitou a ação para 
verificar sua glicose e tirou di-
versas dúvidas nos estandes. 
“Coisa maravilhosa que resol-
veram fazer pela necessidade 
do povo, principalmente das 
mulheres. Muito bom saber 
que os serviços prestados para 
os idosos são tão bons”.

Foram oferecidas também 
bolsas de estudos para a ma-
turidade, com 40% para cur-
sos graduação e, 70% para 
cursos livres, assim como 
orientações para beleza com 
maquiagem, depilação, ma-
nicure, pedicure, designer de 
sobrancelha e cabeleireiro. 
A OAB também esteve pre-
sente e prestou orientações 

sobre seus direitos e contra a 
violência a idosos.

O Superintendente do Di-
reito dos Idosos, Elias Alves, 
destacou que os serviços para 
a terceira idade permanece-
rão. “Estamos encerrando hoje 
essa caminhada de atividades 
do mês de outubro, mas o tra-
balho continua. O nosso tra-
balho da superintendência é 
garantir a qualidade de vida e 
informações fundamentais de 
direitos para os idosos”.

O município conta hoje com 
seis Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), que 
têm como objetivo o acompa-
nhamento sócio assistencial 
de famílias em um determi-
nado território, visando po-
tencializar a família como 
referência, favorecer o fortale-
cimento dos vínculos familia-
res e comunitários, contribuir 
para o processo de emancipa-
ção social das famílias e atuar 
de forma preventiva, evitando 
que as famílias tenham seus 
direitos violados.

Está na lei 10.741/2003 que 
abandonar o idoso em hospi-

tais, casas de saúde, entidades 
de longa permanência ou con-
gêneres, ou não prover suas 
necessidades básicas, quan-
do obrigado por lei ou man-
dado, poder dar até 3 anos 
de detenção. A Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
atende na Rua Pedro Álvares 
Cabral, 305/térreo, centro. 
De segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, é possível fa-
zer reclamações e se orientar 
sobre os serviços destinados 
à melhor idade também pelo 
telefone: 3039-3629.

Ação da Superintendência do Direito dos Idosos no calcadão da Mirandela

Foto: Roberta Nobre



ma mulher 
foi atingi-
da por uma 
bala perdi-
da durante 
a operação 
no Comple-
xo do Sal-
gueiro, em 

São Gonçalo, região metro-
politana do Rio na manhã 
desta sexta-feira (1).

Veja também: Prefeito de 
São Gonçalo (RJ) é roubado 
pela segunda vez na cidade

De acordo com a Polí-
cia Militar, a vítima contou 
que foi atingida no pulso 

Violência

U
quando estava em frente a 
sua casa. Ela foi socorrida 
por vizinhos e encaminhada 
para o pronto socorro de São 
Gonçalo. Seu estado de saúde 
é estável.Já no Complexo do 
Salgueiro, uma região con-
trolada pelo tráfico de entor-
pecentes, o clima é tenso, se-
gundo moradores relataram 
ao WhatsApp da Record TV 
Rio. Policiais fazem operação 
em resposta aos tiros dados 
contra os PMs que estavam 
na BR-101, estrada próxima 
da comunidade. Ainda não 
há informações de presos ou 
apreensões. A vítima foi  morta durante operação na comunidade 

Mulher é baleada durante 
operação no Complexo do 
Salgueiro

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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Presos integrantes de organizada do Flamengo 
que agrediram torcedores do Vasco em posto

 Policiais da 59 ª DP 
(Caxias) prenderam, na ma-
nhã desta sexta-feira, dois 
integrantes de uma torcida 
organizada do Flamengo que 
agrediram torcedores do Vas-
co em posto de combustíveis 
em Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense, no dia 16 
de outubro. A operação "Ho-

oligans" ocorre após eles te-
rem a prisão decretada pela 
Justiça e responderão por 
tentativa de homicídio. Uma 
das vítimas segue internada 
em estado grave.  

Edson Costa Ferreira, o Edinho, 
e Tiago Silva Batista, o Alemão, 
foram identificados durante a in-
vestigação da 59ª DP, que analisou 

o vídeo da agressão que viralizou 
nas redes sociais. As prisões foram 
decretadas pela 4ª Vara Criminal 
de Duque de Caxias.

Agora a delegacia tenta iden-
tificar os outros agressores dos 
dois torcedores do Vasco. Eles 
foram atingidos por membros 
da organizada do Flamengo 
com socos, chutes e pauladas.

Foto: Divulgação

Dupla de organizada do Vasco foi identificada como agressores de torcedores do Vasco em posto de combustíveis em Caxias 

Prefeito de São Gonçalo é 
assaltado enquanto visitava 
obra na cidade

 O Prefeito do município de 
São Gonçalo, José Luiz Nan-
ci, foi assaltado na manhã 
desta sexta-feira, às 8h30, 
na Estrada das Pedrinhas, no 
bairro Amendoeira, enquanto 
seguia para visitar obras no 
bairro Bandeirantes.

Um veículo com quatro ho-
mens armados fechou o carro 
e interceptou o veículo do 
prefeito, uma Spin.

Este é o sétimo assalto so-
frido por José Luiz Nanci na 
cidade, o segundo como pre-
feito. O veículo foi encontra-
do agora há pouco na favela, 
em uma ação em conjunto 
entre a Secretaria Municipal 
de Segurança Pública e a 74ª 
Delegacia Policial. O carro 
acabou de ser localizado na 
rua Emídio Nascimento, no 
bairro Coelho.

Foto: Alailson Santos/PC-AM

O Prefeito seguia para entregar uma obra quando foi abordado pelos criminosos



ocê certa-
mente já 
deve ter 
ouv ido fa-
lar  de pso -
ríase,  uma 
doença in-
f l a m a t ó r i a 
c r ô n i c a , 

não contagiosa,  que atin-
ge cerca de 2% da popula-
ção mundial .

No Brasil ,  segundo 
dados de uma pesquisa 
realizada em 2017 pela 
S ociedade Brasileira  de 
D ermatologia (SBD),  ela 
acomete 1 ,31% das pesso -
as,  sendo mais prevalente 
no Sul  (1 ,86%) e no Su-
deste (1 ,88%),  possivel-
mente por conta de me-
nor irradiação solar  e  da 
maior ascendência euro -
peia nessas regiões.

Ricardo Romiti ,  coor-
denador do Ambulatório 
de Psoríase do Hospital 
das Clínicas da Universi-
dade de S ão Paulo ( USP) 
e  coordenador nacional 
da C ampanha de P soríase 
da SBD,  explica que a  en-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

V
fermidade inicia-se,  geral-
mente,  na faixa dos 20 aos 
30 anos,  em ambos os se-
xos,  e  tende a persistir  por 
toda a  v ida,  com períodos 
de melhora e  piora.

Sua causa é multifato -
rial ,  e  passa pela predispo -
sição genética.  "Cerca de ⅓ 
dos pacientes têm algum 
familiar  com o problema,  e 
que não necessariamente é 
passado de pai  para f i lho. 
O mais comum é se mani-
festar  em outras gerações", 
diz  o médico.

Diversos fatores ambien-
tais  também podem ser  o 
gati lho para o surgimento 
ou o agravamento da pato -
logia,  como estresse,  tem-
po f rio,  uso de alguns medi-
camentos (antidepressivos 
e  anti- inf lamatórios,  por 
exemplo),  infecções,  em 
especial  a  de garganta,  ta-
bagismo e consumo exces-
sivo de álcool.

E há ainda interferência 
do sistema imunológico no 
desenvolv imento da pato -
logia.  A explicação é que 
os l infócitos (células res-

 O que é psoríase e por 
que ela pode causar 
problemas no coração?

 Psoríase é uma doença inflamatória crônica, não contagiosa, que atinge cerca de 2% da população mundial

 Foto: ALEX SILVA/ESTADAO
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

 A época mais quente do ano 
está chegando e, com as tempe-
raturas elevadas, muita gente já 
está aprontando malas e mochi-
las para curtir praias, cachoeiras 
e parques públicos. Dentre os 
itens obrigatórios, o chinelo é 
um que não pode mesmo faltar. 
“Andar descalço, principalmen-
te em ambientes com areia seca, 
pode acabar com a saúde dos 
pés de qualquer um”, alerta a po-
dóloga Maria de Lourdes Pinhei-
ro, coordenadora técnica da rede 
Doctor Feet. O maior perigo é a 
Tungíase, doença popularmen-
te conhecida como Bicho de Pé. 
“Trata-se de uma parasitose cau-
sada por fêmeas de uma espécie 
de pulga, a Tunga Penetrans, 

que vive em zonas arenosas”, 
explica a especialista.

O bicho de pé pode ser re-
movido facilmente, desde que 
realizada por profissionais, e a 
lesão é tratada geralmente em 
uma ou duas sessões, segun-
do a podóloga. Mas atenção 
aos sintomas: a lesão causada 
pela penetração da pulga pode 
servir como porta de entrada 
para outras doenças, como in-
fecções e até tétano, se o trata-
mento for postergado. Embora 
os nomes assustem, não há 
motivo para pânico, segundo 
Maria Lourdes. “Com cuida-
dos essenciais é possível curtir 
o verão sem que os pés saiam 
prejudicados”, garante. Veja 

 Confira oito dicas para garantir 
a saúde dos pés no verão

Fique por dentro  das dicas para se proteger na melhor estação do ano

Foto: Divulgação

ponsáveis  pela defesa do 
organismo) l iberam subs-
tâncias inf lamatórias que 
atacam as células cutâne-
as saudáveis,  fazendo com 
que elas sejam produzidas 
em maior quantidade e te-
nham o seu ciclo evoluti-
vo antecipado.

"Em uma pessoa saudá-
vel, o amadurecimento da 
camada mais superficial da 
pele se dá em, mais ou me-
nos, um mês. Nas que têm 
psoríase, esse ritmo é acele-
rado, e o resultado é a des-
camação", comenta Romiti.

T ip o s  d e  p s o r í a s e
A psoríase pode se ma-

nifestar  em qualquer 

parte do corpo,  mas tem 
predileção por algumas: 
couro cabeludo,  cotove-
los,  joelhos e  costas.  Sua 
lesão clássica é  uma placa 
elevada,  avermelhada e 
com escamas esbranqui-
çadas que de desprendem 
facilmente.

Elas costumam coçar e 
doer.  Em casos graves,  a 
pele em torno das articu-
lações corre o r isco de ra-
char e  sangrar.

Os outros tipos da doen-
ça,  segundo a SBD, são: un-
gueal (afeta as unhas das 
mãos e dos pés),  invertida 
(atinge, principalmente, 
áreas úmidas,  como axilas, 
virilhas,  embaixo dos seios 

e ao redor dos genitais) 
e palmoplantar (acomete 
mãos, pés e dedos).

Existem também as va-
riantes mais  graves,  a  pus-
tulosa (forma lesões com 
pus),  a  eritrodérmica (se 
espalha por todo corpo) 
e  a  artropática ou artrite 
psoriásica (causa inf lama-
ção nas articulações).

Neste último caso,  além 
dos sintomas tradicionais, 
é  normal ocorrer,  nas ar-
ticulações,  inchaço,  dor, 
r igidez progressiva e,  se 
não houver tratamento 
adequado,  destr uição ós-
sea e  deformidades As 
áreas mais  afetadas são 
dedos,  coluna e quadril .

abaixo as dicas da especialista 
para quem vai viajar e curtir a 
estação mais quente do ano:

1.    Em locais com areia, use 
sandálias e chinelos;

2.    Se for o caso de caminhar 
na areia da praia, a recomenda-
ção é optar por estar mais pró-
ximo do mar, pois a água leva os 
microorganismos, diminuindo 
os riscos de contaminação;

3.    Evite levar animais do-
mésticos à praia, pois as fezes 
podem conter parasitas;

4.    Redobre os cuidados 
com as crianças, já que as 
brincadeiras na areia envolve 
outras partes do corpo, como 
mãos, braços e pernas.

5.    Evite que os pequenos 
cubram o corpo com areia ou 
comam algo que tenha caído 
no chão;

6.    Use cangas ou toalhas 

para evitar o contato direto 
com o solo arenoso;

7.    É importante também 
prestar atenção aos sintomas: 
a lesão causada pela Tungíase 
é visível e é possível perceber 
uma pequena pápula marrom 

escura com um círculo claro ao 
seu redor;

8.    O problema também pode 
causar dor ou coceira, portanto, 
ao notar tais incômodos, é ne-
cessário procurar um podólogo o 
mais rápido possível.



Shows

m países como 
o México, o dia 
dos mortos é 
dia de festa e de 
h o m e n a g e n s 
a quem se foi e 
deixou saudades. 
No Brasil, a data 
também é para 

homenagear entes queridos e ído-
los. Por todo país os túmulos dos 
artistas consagrados são visitados 
por milhares de fãs.

Data escolhida para a estreia 
da primeira edição do Imortais 
Cover Festival, projeto itinerante 
que passará por algumas cidades, 
a princípio do Estado Rio de Janei-
ro, como Niterói, Petrópolis, Para-
ty, Friburgo e Cabo Frio.

A começar por Niterói, o evento 
acontecerá neste fim de semana, 
no Largo do Marrão, Santa Rosa e 
conta com o apoio da Prefeitura.

Inédito no país, o Imortais Co-
ver Festival é o único evento de 
covers que reunirá os melhores 
artistas do Brasil que fazem shows 
representando os grandes que já 
se foram e deixaram saudades.

O projeto nasceu do projeto 
“Os Imortais”, que se apresenta 
por todo país e exterior como 
Estados Unidos e Africa do Sul. 
Idealizado pelo cover do imor-
tal Cazuza, Valério Araújo, que 
há 14 anos apresenta nos pal-
cos um show do grande poeta 
que emociona por onde passa 
por sua aparência física, timbre 
de voz e trejeitos. “Depois de 
anos viajando e conhecendo 
outros covers, percebi que o 
diferencial dos nossos shows 
é justamente a emoção que 
provocamos nas pessoas em 
reviver seus ídolos. Resolvi me 
juntar a outros covers que ti-
nham o mesmo propósito que 
eu e criei “Os Imortais”, com os 
covers do Cazuza, Cássia Eller, 
Tim Maia, Renato Russo e Raul 
Seixas. Diz o cantor.

A partir daí, o sucesso foi tanto 
que Valério resolveu fazer um fes-
tival só com os covers que já se fo-
ram e deixaram saudades. Nasce 
assim o Festival de covers, único 
a reunir somente os que já não es-
tão entre nós.

Niterói abriga festival de 
covers de artistas que se 
foram e deixaram saudades

É

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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“Escolhi Niteroi por ser a minha 
cidade natal. Pretendemos viajar o 
Brasil inteiro com o festival e exte-
rior”, diz Valério.

Além dos shows, o festival con-
tará com projeções, cantinho do 
ídolo e food trucks. Oportunidade 
para quem viveu uma época e quer 
recordar e para quem conhece os 
artistas, mas nunca teve a oportu-
nidade de assistir a nenhum show 
deles. Vale ressaltar que todos os 
artistas foram escolhidos a dedos 
pela semelhança na voz, no palco 

e no vestuário.
“Acredito que todos eles ficarão 

felizes com a homenagem e que 
estamos de uma certa forma per-
petuando o trabalho maravilhoso 
que fizeram”, finaliza o cantor.

 Programação:
Sábado
18h mamonas assassinas
20h Amy Whinehouse
22h Fred Mercury
Domingo
19h os imortais

Cazuza
Renato Russo
Raul Seixas
Tim Maia
Serviços:
Os Imortais Cover Festival
Local: Lardo do Marrão – Santa 
Rosa – Niteroi
Horários: sexta (das 17h às 00h), 
sábado (das 14h às 00h) e domin-
go (das 14h às 23h)
Entrada franca – Leve 1 kg de ali-
mento não perecível para o banco 
da cidade
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Bandas fazem tributo aos principais artistas que marcaram época
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 A produtora Elaine Xime-
nes está malhando pesado 
para se preparar para conhe-
cer o príncipe do petróleo 
saudita que vem ao Rio co-
nhecê-la. Todo dia ela acorda 

às 05h da manha, corre 30 
quilometro até a Academia 
Nutri Sport, em Queimados, 
onde passa pela preparação 
física dos professores  Ana 
Nascimento & Ezequiel.

Curtinhas

Curtinhas da TV

 Vamos malhar!

 Poderosa Ysis 

E ela merece, muito!

Waldomiro Penna
Coluna

 Luna Labelle: A morena carioca 
com charme italiano!

 A cantora po-
derosa Ysis está 
passeando por 
todo o nordeste 
e mandou para 
nossa redação 
uma foto em Por-
to de Galinhas 
para renovar os 
áres e buscar cria-
tividade.

Isa Colli Colli retorna à Bélgica 
após viagem literária pelo Brasil. 
A escritora Isa Colli encerra a sua 
jornada no Brasil e retorna para 
a Bélgica, país onde mora atual-
mente, com a sensação de missão 
cumprida. Lançou livros, visitou 
escolas em vários estados e par-
ticipou de eventos importantes 
nas áreas literárias e da educação, 
com “Luke, o macaco atleta”, um 

livro que faz um alerta sobre a 
obesidade infantil.

“Muitas crianças brasileiras já 
foram influenciadas pelo exem-
plo do macaco Luke e consegui-
ram, por meio das atividades 
lúdicas, mudar seus hábitos ali-
mentares, valorizando a prática 
de atividades físicas. Fico feliz 
de multiplicar ações positivas”, 
afirmou.

 Apesar de marchas e contra marchas, esta-
mos aqui com alguns babadinhos para vocês. 
Essa semana estava em casa quando meu zap 
tocou com uma mensagem da minha profes-
sora Jorgette Arantes, recém chegada de férias 
do castelo do Estilista  Yves Saint Laurent, na 
Vila Toscana, na Itália, e lá ela conheceu essa 
bela morena, novidade musical,  a musa com 
nome atriz de cinema italiano, Luna LaBelle. 
Cantora e compositora de quatro singles dis-
poníveis nas plataformas digitais. No ano de 
2017, foi lançado seu primeiro single intitu-
lado “Deixa acontecer”, que é um reggaeton 
romântico.  Até o final deste ano, mais dois 
singles estarão disponíveis para download.

A morena se apresentou no programa do 

 Aos três meses de gravides, Marília Mendonça faz sua última apresentação ao lado da 
cantora Anitta no Prêmio Multishow de Música Brasileira 2019, nesta terça-feira(29), 
no Rio de janeiro. A cantora se despediu dos palcos cantando a primeira música que 
fez em homenagem ao filho.

 Ludmilla ganha troféu de Melhor cantora do ano no Prêmio Multishow 2019 e Anitta 
não parabeniza artista, a funkeira deu show de elegância nas palavras em um dos 
maiores eventos da música popular brasileira.

 E s t a d o s  U n i d o s ,  l á  f u i  e u !  Jo j o  To d y n h o 
a p r o v e i t o u  a s  f é r i a s  p a r a  e x i b i r  o  c o r p ã o  e m 
b i q u í n i  r o s a  n e o n  c a v a d o,  o  m a i s  l e g a l  d e 
t u d o  n a  f u n ke i r a  f o i  o  n o v o  v i s u a l ,  c a b e l o 
r o s a .  Va i  e n c a r a r !

 A Incansável Dra. Barbara Ewers

Até mais tarde 

Então sai, sai sai da minha frente 

Pantera cor de rosa 

 Foto: Divilgação

 A nobre causídica, advogada das 
celebridades e também especialista 
em questões de violência contra a mu-
lher e feminicídio realizou na ABI , no 
dia 22 de outubro o seu I Seminário 
da  A AMAZOESTE RJ com objetivo de 
contribuir para a defesa dos direitos 
das mulheres e meninas bem como a 
igualdade de gênero, conforme agen-
da 2030 da ONU (ODS 05). Parabéns 
Dra. Barbara Ewers.

 Mingos Lobo. Colaborador: Anderson Lopes

nosso amigo judeu, das tardes de sábado, “Cal-
deirão do Huck”. Luna LaBelle, mostrou todo 
o seu potencial vocal cantando uma música da 
diva Whitney Houston e o single de sua auto-
ria “Deixa acontecer”. A partir deste momento, 
várias propostas surgiram, inclusive a assina-
tura de contrato com a Warner Music Brasil.



p r o f e s s o r a 
de Redação, 
Joyce Azere-
do, do Elite 
Rede de En-
sino, prepa-
rou valiosas 
recomenda-
ções. Confira:

1º Passo: leia o texto de 
apoio e a proposta de reda-
ção antes de iniciar as de-
mais provas.

Ao ler o texto de apoio, 
você terá um direciona-
mento em relação ao tema 
que deverá ser abordado 
em sua dissertação. Logo 
após, leia, atentamente, a 
proposta de redação. Co-
meçar pelas demais provas 
pode lhe dar a chance de 
ter mais textos ou informa-
ções que tratem do mesmo 
tema. Assim, poderá apro-
veitar ideias, informações, 
dados e até criar um racio-
cínio mais lógico para orga-
nizar melhor suas ideias.

2º Passo: faça um esque-
leto do seu texto.

Antes mesmo de co-
meçar a fazer o rascunho 
da redação, organize um 
“esqueleto” do seu futuro 
texto. Nele insira: tema, 
título, tese, argumento 1, 
argumento 2 e argumento 
3(caso opte por fazer três 
parágrafos de desenvol-
vimento). A partir dessa 
prática, você delimitará 
as ideias que irá expor e 
desenvolver em sua pro-
dução. Logo, evitará apre-
sentar ideias que não serão 
desenvolvidas da devida 
maneira. Lembre-se de que 
um bom texto dissertativo-
-argumentativo é claro, ob-
jetivo e completo.

3º Passo: capriche na 
apresentação (imagem) do 
seu texto.

O texto se torna convi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
dativo quando apresenta 
uma imagem agradável,  ou 
seja,  respeita às margens, 
letras legíveis e ausência de 
manchas ou rasuras.  Apre-
sentar um texto “limpo” 
pode aumentar a sua credi-
bilidade com o seu corretor. 
Tente seduzi-lo desde o pri-
meiro momento. Organize 
os seus parágrafos sempre 
alinhados, tente equilibrar 
a quantidade de linhas, 
sem deixá-los curtos ou ex-
tensos demais.  Lembre-se 
de que parágrafos curtos 
demais podem indicar fal-
ta de ideias importantes e 
parágrafos longos demais 
podem estar prolixos.  Seja 
comedido(a).  Escreva cerca 
de 5 a 7 linhas por parágra-
fo e de três a quatro linhas, 
como máximo, por período, 
assim seu texto não correrá 
o risco de pecar pelo exces-
so nem pela ausência de in-
formações.

4º Passo: arrebente na in-
trodução, afinal, ela também 
é um convite para o seu texto.

Depois da apresentação 
(imagem) da redação, com 
caligrafia legível, sem rasu-
ras e respeito às margens, 
o leitor focará no conteú-
do da sua produção. Sendo 
assim, uma boa introdução 
pode aguçar a curiosidade 
do seu leitor e situá-lo em 
seu texto. Tente mostrar, já 
na introdução, que você tem 
um projeto. Priorize seguir a 
seguinte estrutura de intro-
dução: explanação sobre o 
tema (contextualização do 
assunto), exposição da tese 
(opinião defendida) e enu-
meração dos argumentos. 
Quando você enumera os ar-
gumentos já na introdução, 
há a possibilidade de já orga-
nizar a ordem dos parágrafos 
de desenvolvimento. Assim, 
o texto se torna muito mais 
claro e objetivo.

Como arrasar na redação 
do Enem?

 O número sete nem sempre indica falta de sorte. Aqui você tem sete dicas que te indicam o caminho para a nota 1000

 Foto: Brenno Carvalho/09.02.2018
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5º Passo: diversifique as 
estratégias argumentativas.

É bom que diversif ique 
as estratégias argumenta-
tivas.  Não util ize apenas 
um tipo de argumento 
como, por exemplo,  apre-
sentar  dados estatísticos 
em todos os parágrafos de 
desenvolv imento.  Abuse 
das possibil idades!  Tenha 
em v ista que as mais  fá-
ceis  são:  exposição de da-
dos estatísticos (sempre 
indicando a fonte),  cita-
ção de autoridade (em dis-
curso direto ou indireto), 
exemplif icação com situ-
ações concretas e  alusão/ 
comparação histórica. 
Além disso,  atente para o 
fato de que o Enem exige 
uma abordagem bem f un-
damentada e interdisci-
plinar.  Portanto,  capriche 
no embasamento teórico 
de sua tese (opinião).

6º Passo: seja sucinto, 
mas não deixe de ser efi-
ciente em seu desenvolvi-
mento.

Evite os períodos longos 
demais. Tente escrever, no 
máximo, três ou quatro li-

nhas por período. Não co-
loque ponto final ou con-
tinuativo, antes de fechar 
a ideia. Sempre que acabar 
de escrever um parágrafo, 
pergunte a ele se está com-
pleto. Faça as seguintes 
perguntas: Qual é o argu-
mento do parágrafo? Como 
o argumento foi fundamen-
tado/ desenvolvido? Qual 
foi a conclusão? Isso, pois 
todo parágrafo deve ter 
início, meio e fim, ou seja, 
apresentação do argumen-
to, seu desenvolvimento e 
sua conclusão, que serve 
para encerrar o raciocínio 
de toda produção e não de 
cada parágrafo de desenvol-
vimento.

7º passo: não esqueça de 
apresentar a proposta de in-
tervenção e seus elementos 
obrigatórios.

Caso o tema não solicite 
medidas que minimizem 
determinado problema, 
deixe para apresentar a pro-
posta de intervenção ape-
nas no parágrafo de con-
clusão. Logo, não deixe de 
iniciar esse parágrafo com 
uma conjunção ou conec-

tivo que indique a ideia de 
desfecho, conclusão. Antes 
de apresentar a proposta 
de intervenção, conclua 
o raciocínio apresentado, 
ao longo do texto. Dessa 
maneira, utilize essa con-
clusão de raciocínio como 
uma ponte para a exposição 
da sua proposta de inter-
venção. Toda proposta de 
intervenção, para ser con-
siderada completa, deverá 
apresentar: medida inter-
ventiva, finalidade, agente, 
meio e detalhamento de um 
dos elementos anteriores. 
Sendo assim, aconselha-se 
que não se confunda fina-
lidade com consequência; 
que se especifique o agente 
da ação e que se detalhe o 
“como”. Não deixe de dar 
um desfecho ao parágrafo. 
Assim, seu leitor perceberá 
que você concluiu sua dis-
sertação com a chamada 
“chave de ouro”.

No “Aulão Enem 360°”, 
do Elite Rede de Ensino, 
você pode adquirir ainda 
mais dicas para a prova do 
Enem: https://ensinoelite.
c o m . b r /e n e m -3 6 0 - a u l a o -
-de-revisao-para-o-enem/.
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que parecia 
improvável 
a c o nt e c e u . 
Depois de 
idas e vin-
das, um 
a c o r d o 
c o s t u r a d o 
entre o go-

vernador Wilson Witzel e 
o prefeito Marcelo Crivella, 
após algumas trocas de far-
pas, permitirá a cessão do 
Sambódromo para o estado 
ainda este ano. Apenas o 
Setor 11 permanecerá com 
a Riotur. Com isso, o gover-
no estadual vai ressarcir a 
prefeitura por um inves-
timento de R$ 8,1 milhões 
que o município fará na 
reforma do principal palco 
do carnaval carioca. Antes 
desse arranjo, a previsão 

Acordo 

O
era que Witzel só assumiria 
o Sambódromo em 2021.

De quebra, Crivella e Wit-
zel também acertaram uma 
diferença antiga na área da 
saúde. O repasse de recursos 
estaduais para os hospitais 
Albert Schweitzer e Rocha 
Faria, ambos na Zona Oeste 
e municipalizados em 2016, 
passarão a ser realizados roti-
neiramente. Os convênios se-
rão assinados na sexta-feira 
da semana que vem, segundo 
o secretário estadual da Casa 
Civil, André Moura.

Procuradoria dá aval
A Riotur iniciará obras de 

infraestrutura para a Passa-
rela do Samba na próxima 
terça-feira e pretende termi-
ná-las até o fim de janeiro. O 
cronograma, que consta de 

um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) junto ao 
Ministério Público, foi ho-
mologado no início da se-
mana pela Justiça. A partir 
daí, teve início o movimen-
to das peças no tabuleiro 
das negociações entre esta-
do e município.

Na última terça-feira, a 
Procuradoria-Geral do Es-
tado, durante uma reunião 

para tratar do assunto, tinha 
uma preocupação em relação 
às exigências previstas no 
ajuste fiscal assinado entre 
o Rio e a União. Isso emper-
rava uma liberação imediata 
de recursos estaduais para 
as obras do Sambódromo. 
Procurada nesta quinta-fei-
ra para se pronunciar sobre 
o caso, a PGE limitou-se a 
informar, em nota, que não 

há mais impasse. A Procu-
radoria-Geral do Município, 
por sua vez, confirmou que o 
acordo está sendo concluído.

“Não tínhamos como es-
perar. Vamos entrar com os 
recursos neste primeiro mo-
mento e aguardar o acordo 
ser assinado para que o go-
verno estadual assuma os 
custos”, disse, Marcelo Alves, 
presidente da Riotur.

O Sambódromo será administrado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Witzel e Crivella fecham 
acordo, e estado vai assumir 
o Sambódromo este ano

 Foto: Divulgação

Em mais um capítulo da dispu-
ta entre concessionária e municí-
pio, a Lamsa conseguiu na Justiça, 
no início da noite desta sexta-feira 
(1º), uma liminar que proíbe a pre-
feitura do Rio de cancelar a con-
cessão e assumir o controle da via 
expressa. A via expressa é uma das 
mais importantes do Rio, ligando 
Jacarepaguá, na Zona Oeste, à Ilha 
do Fundão, na Zona Norte.

Entenda a disputa entre 
prefeitura e Lamsa

A decisão ocorre no dia que o 
pedágio voltou a ser cobrado – só 
no sentido Barra – e que vereado-
res votaram, em primeira discus-
são, a favor do projeto de lei que 
permite que a prefeitura assumir a 
Linha Amarela – uma nova discus-
são acontecerá na terça-feira (5).

Na última sexta-feira (25), o 
prefeito Marcelo Crivella anun-
ciou que iria acabar com a con-
cessão. Na noite de domingo 
(27), ele comandou a destruição 
das cabines de pedágio, em mais 
um episódio da disputa iniciada 
em 2018 entre a prefeitura e a 
Lamsa, concessionária que ad-
ministra a via desde 1998.

Nas primeiras horas de segun-
da-feira (28), a Justiça determinou 
que o pedágio deveria voltar a ser 
cobrado, mas a concessionária pre-

Câmara do Rio aprova encampação da Linha Amarela

cisou de quatro dias para recuperar 
as cabines destruídas e, então, vol-
tar a cobrar o pedágio em um dos 
sentidos – ainda estão sendo feitas 
obras no sentido Fundão.

Na terça, a Prefeitura enviou 
à Câmara o projeto para assumir 
o controle da Linha Amarela. Na 
quinta, a Lamsa foi à Justiça para 
impedir que a via sem encampa-
da sem que haja um processo e o 
pagamento de indenização à con-
cessionária. A decisão, em caráter 
liminar, saiu nesta sexta.

Disputa antiga
O prefeito Marcelo Crivella alega 

que a Lamsa cobra mais caro pelo 

pedágio do que deveria. Segundo 
a prefeitura, a concessionária, após 
um aditivo no contrato em 2011, 
causou prejuízo de R$ 250 mi-
lhões para o erário, com obras que 
teriam sido superfaturadas.

Uma comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) na Câmara dos 
Vereadores apontou lucro indevi-
do de R$ 1,6 bilhão na concessão, 
com prejuízo para os motoristas. 
O contrato previa a diminuição 
do valor do pedágio, segundo os 
vereadores, em caso de aumento 
de circulação de carros. A movi-
mentação aumentou, ainda se-
gundo eles, mas a economia não 
foi repassada ao usuário.

O petroleiro grego suspeito 
de derramar o óleo que causou o 
maior desastre ambiental já regis-
trado na costa brasileira se chama 
Bouboulina. Ele carregou 1 milhão 
de barris do petróleo tipo Merey 
16 cru no Porto de José, na Vene-
zuela, no dia 15 de julho. Zarpou 
no dia 18 com destino à Malásia.

As informações sobre os deta-
lhes do navio, sua carga e trajetória 
foram fornecidos pela agência de 
geointeligência Kpler, a pedido do 
G1, com base nos dados da Ope-
ração Mácula, desencadeada pela 
Polícia Federal nesta sexta-feira. A 
embarcação Bouboulina passou 
a oeste da Paraíba em 28 de julho, 
segundo um porta-voz da agência.

As investigações do governo 
brasileiro apontam que a primeira 
mancha no oceano foi registrada 
em 29 de julho, a 733 km da costa da 
Paraíba. As primeiras praias do país 
afetadas foram no município parai-
bano de Conde em 30 de agosto.

O navio Bouboulina e a empresa 
grega dona da embarcação foram ci-
tados na decisão judicial que autori-
zou o pedido de busca e apreensão 
em escritórios no Rio de Janeiro. De 

Navio grego suspeito no caso das manchas 
no Nordeste carregou 1 milhão de 
barris de petróleo na Venezuela

acordo com os investigadores, 2,5 
mil toneladas de óleo foram derra-
madas no oceano.

A proprietária do navio é a Delta 
Tankers, fundada em 2006, mes-
mo ano de fabricação do navio. O G1 
entrou em contato com a empresa 
e aguarda um posicionamento.

"Nós temos a prova da mate-
rialidade e indícios suficientes 
de autoria. O que nos falta são as 
circunstâncias desse crime, se é 
doloso, se é culposo, se foi um 
descarte ou vazamento" - Agosti-
nho Cascardo, delegado da PF no 
Rio Grande do Norte

De acordo com o delegado 
Agostinho Cascardo, a Marinha 
do Brasil apurou que, em abril, o 
navio grego ficou retido nos Es-
tados Unidos durante 4 dias por 
causa de problemas no filtro de 
descarte da embarcação.

O petroleiro é do tipo Suezmax, 
e sua capacidade máxima é 1,1 mi-
lhão de barris. Considerando o va-
lor atual de mercado do petróleo, o 
carregamento vale cerca de US$ 66 
milhões. As 2,5 mil toneladas que 
vazaram na costa brasileira equiva-
lem a quase três milhões de litros.

Vereadores aprovaram a encapação do pedágio

Foto: Hudson Pontes/Prefeitura Rio



d e r r o t a 
para o Ce-
ará pode 
causar uma 
m u d a n ç a 
s i g n i f i c at i -
va no setor 
d e f e n s i -
vo. Ao que 

tudo indica, o zagueiro e 
capitão Digão deve perder 
o posto de titular para Luc-
cas Claro, que fará a sua es-
treia com a camisa do Flu-
minense, neste sábado, no 
clássico contra o Vasco, no 
Maracanã.

Contratado em setem-
bro, junto ao lateral-es-
querdo Orinho, Luccas 
Claro foi relacionado nas 
últimas nove partidas do 
Fluminense, porém sem ir 
a campo. Com a lesão mus-
cular de Digão, na partida 
contra o Bahia, a expecta-
tiva era de que o zagueiro 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Fluminense pode ter 
mudanças na escalação 
contra o Vasco

A
fosse estrear, porém Lucas 
Claro foi preterido por Fra-
zan, que foi titular contra 
Athletico e Flamengo.

Apesar da sequência, a 
cria de Xerém ficou de fora 
até do banco de reservas 
no jogo contra o Ceará, per-
dendo espaço para o próprio 
Luccas Claro, que esteve 
presente na relação. O Flu-
minense acabou perdendo 
por 2 a 0. No primeiro gol, 
Digão falhou na marcação a 
Bergson, que recebeu livre 
um lançamento do campo de 
defesa para marcar.

Digão vem convivendo 
com as críticas dos torce-
dores, que já o vaiaram em 
diversas partidas na tem-
porada. Caso se confirme a 
entrada de Luccas Claro no 
time, o Fluminense vai ter 
a 15ª dupla de zaga na tem-
porada, com o zagueiro for-
mando a defesa com Nino. Luccas Claro
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