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 Mulher mantida 
em cárcere privado 
na Chatuba era 
ameaçada e 
estuprada pelo 
marido

 Torcedores 
do Flamengo 
poderão ver final 
da Libertadores 
em telão no 
Maracanã
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Funerária São Salvador 
faz homenagens 
ao Dia de Finados

Polícia
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LULA LIVRE
Juiz determina 
saída de Lula 
da prisão após 
decisão do STF
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O Rubro-Negro vai promover um 
evento com telões no Maracanã 
para a transmissão da final contra 
o River Plate. 
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Porteiro que citou 'Seu Jair' em 
depoimento não é o mesmo do áudio 
divulgado por Carlos Bolsonaro

Caso Marielle:

porteiro que 
citou o pre-
sidente Jair 
B o l s o n a r o 
(PSL) em de-
poimento à 
Polícia Civil, 
no inquérito 
que investiga 

a morte da vereadora Ma-
rielle Franco (PSOL), não é o 
mesmo porteiro que aparece 
no áudio divulgado pelo ve-
reador Carlos Bolsonaro (PS-
C-RJ), em que o presidente 
não está envolvido.

A informação foi publica-
da nesta semana pelo colu-
nista Lauro Jardim, do jornal 
"O Globo", e confirmada em 
reportagem desta sexta (8) 
da revista "Veja".

Esse caso se refere ao en-
contro de dois suspeitos do 
assassinato de Marielle e do 
motorista Anderson Gomes, 
horas antes do crime, em 14 
de março de 2018. Élcio de 
Queiroz foi visitar Ronnie 
Lessa, que mora no condo-
mínio Vivendas da Barra, na 
Zona Oeste do Rio. Lá tam-
bém moravam, nessa época, 
o então deputado Jair Bolso-
naro e seu filho Carlos.

Um porteiro declarou à 
polícia que Élcio disse que 
iria à casa 58, de Jair Bolso-
naro, e anotou o número no 
livro de registros do condo-
mínio. Afirmou ainda que 
identificou a voz de quem 
autorizou a entrada como 
sendo a do "Seu Jair". Mas o 
Jornal Nacional mostrou em 
reportagem de 29 de outubro 
que registros da Câmara dos 
Deputados apontam que o 

então parlamentar Jair Bol-
sonaro estava em Brasília.

No dia 30, Carlos Bolsona-
ro divulgou em rede social 
o áudio do condomínio em 
que um porteiro fala com 
Ronnie Lessa e este autoriza 
a entrada de Élcio de Quei-
roz. Os dois suspeitos estão 
presos na penitenciária fede-
ral de Rondônia.

A gravação foi periciada 
pelo Ministério Público Es-
tadual (MPE), que concluiu 
que o porteiro que depôs à 
polícia pode ter mentido, es-
quecido ou se equivocado. O 
pedido de perícia foi proto-
colado às 13h05 do dia 30. E a 
entrevista coletiva com o re-
sultado da perícia começou 
menos de duas horas depois, 
às 15h30.

Os porteiros
A revista “Veja” desta 

semana localizou dois por-
teiros do condomínio. O 
funcionário que prestou de-
poimento mora num bairro 
da Zona Oeste que é reduto 
de milícias. Está afastado 
do trabalho e se recusa a 
falar sobre o assunto. Se-
gundo a reportagem, ele é 
discreto, não frequenta ba-
res nem festas e nos fins de 
semana é visto sempre a ca-
minho da igreja.

A "Veja" encontrou o outro 
porteiro do condomínio e ele 
confirmou que é sua a voz 
na gravação divulgada por 
Carlos Bolsonaro. Segundo 
a revista, o funcionário disse 
que podem estar usando o 
colega para “denegrir a ima-
gem do presidente”.

O
Condomínio Vivendas da Barra, no Rio, onde suspeitos da morte de Marielle Franco se encontraram

Foto: Reprodução/RPC

Segundo a "Veja", morado-
res do condomínio levanta-
ram a hipótese de que o por-
teiro que prestou depoimento 
tenha sido pressionado por 
Ronnie Lessa a citar o nome 

do presidente Bolsonaro à po-
lícia. Lessa, miliciano, teria in-
fluência na comunidade onde 
reside o porteiro.

No Vivendas da Barra, há 
sempre dois porteiros na en-

trada, um na cabine e outro 
na cancela, segundo a revis-
ta. Mas o porteiro que apare-
ce no áudio diz não se lem-
brar com quem trabalhava 
no dia 14 de março de 2018.



iscais do Pro-
con do Estado 
do Rio esti-
veram nesta 
quinta-feira (7) 
no Aeroporto 
Internacional 
do Galeão, para 

verificar os preços das passa-
gens para Lima, sede da final da 
Libertadores entre Flamengo e 
River Plate no próximo dia 23. 
Eles verificaram as planilhas de 
preços de várias companhias.

De acordo com o órgão, o 
objetivo é verificar se as com-
panhias estão praticando a livre 
iniciativa e a liberdade tarifária.

Segundo o Procon, "o mer-
cado se autorregula pela Lei da 
Oferta e da Procura, pelos prin-
cípios da Lei das Liberdades 
Econômicas e o Código de Defe-
sa do Consumidor, a seu turno, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPreços das passagens

F
permite o aumento de preços, ha-
vendo justa causa."

Durante a fiscalização, os 
agentes conferiram os preços 
praticados pelas empresas aé-
reas para voos até a capital pe-
ruana na semana em que em 
ocorrerá a final da Libertadores. 
O objetivo é verificar os preços 
das passagens para este período 
antes e depois de Lima ser anun-
ciada como sede do jogo.

Os agentes também fizeram a 
comparação dos preços das passa-
gens nos dias da semana em que 
o jogo vai ocorrer, no sábado 23 de 
novembro, com dias anteriores.

“As companhias aéreas que 
alteraram os preços para a sema-
na do jogo serão notificadas para 
apresentar esclarecimentos e 
um justo motivo para o aumen-
to”, informou o presidente do 
órgão, Cássio Coelho. Fiscais no Galeão nesta quinta-feira (7) 

 Foto: Reprodução/ Procon

Os advogados pediram a soltura do petista

O juiz Danilo Pereira Jú-
nior, da 12ª Vara Criminal 
Federal de Curitiba, aceitou 
nesta sexta-feira (8) o pedi-
do da defesa do ex-presiden-
te do República Luiz Inácio 
Lula da Silva e o autorizou a 
deixar a prisão.

Condenado em duas ins-
tâncias no caso do triplex, 
Lula ficou 1 ano e 7 meses 
preso na Superintendên-
cia da Polícia Federal (PF) 
de Curitiba. Agora, ele terá 
o direito de recorrer em li-
berdade e só vai voltar a 
cumprir a pena de 8 anos, 
10 meses e 20 dias após o 
trânsito em julgado.

Os advogados pediram 
a soltura do petista depois 
que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) derrubou a 
prisão após condenação em 
segunda instância.

Na quinta-feira  ( 7 ) ,  por 
6 votos a  5,  o  STF mudou 
um entendimento de 2016 
e decidiu que,  segundo 
a Constituição,  ninguém 
pode ser  considerado cul-

Juiz manda soltar Lula, que pode deixar 
prisão a qualquer momento

pado até o trânsito em 
julgado (fase em que não 
cabe mais recurso)  e  que 
a  execução prov isória  da 
pena fere o princípio da 
presunção de inocência.

“A decisão da Suprema 
Corte confirma aquilo que 
nós sempre dissemos, que 
não havia a possibilidade 
de execução antecipada da 
pena”, disse Cristiano Zanin, 
advogado de Lula, logo após 
pedir o alvará de soltura.

A defesa disse que espera 
agora a “nulidade de todo o 

processo, com o reconheci-
mento da suspeição do ex-
-juiz Sérgio Moro”.

Na decisão pela soltura, o 
juiz ressalta que, a partir da 
decisão do STF, "firmou-se 
novo entendimento, no sen-
tido de que a execução penal 
provisória, antes de finda-
das as oportunidades para 
recurso, somente é cabível 
quando houver sido decre-
tada a prisão preventiva do 
sentenciado, nos moldes do 
artigo 312 do Código Proces-
so Penal".

 Foto: Divulgação

Procon-RJ fiscaliza companhias 
aéreas para verificar preços de 
passagens para final da Libertadores

Após a manutenção preventiva 
anual da Estação de Tratamento de 
Águas (ETA) Guandu, moradores de 
algumas regiões do Rio de Janeiro 
sofrem com a falta d'água. O serviço 
teve início às 8h desta quinta-feira e 
foi concluído durante a noite. Mesmo 
assim, o fornecimento de água pode 
levar até 72 horas para se restabelecer 
totalmente em algumas áreas iso-
ladas, conhecidas como "pontas de 
sistema" e regiões mais altas. Um dos 
locais atingidos foi o prédio do Dis-
que-Denúncia, no Centro do Rio, que 
precisou interromper o serviço de 
atendimento telefônico por causa da 
falta d'água. A orientação é registrar 
denúncias não imediatas no aplicati-
vo do serviço. Em caso de emergên-
cia, entrar em contato com a PM (190).

Nas redes sociais, há relatos de falta 
d'água na Rocinha, Zona Sul, em Gua-
dalupe e na Penha, Zona Norte, e na 
Lapa, Centro do Rio. "Desde ontem à 
noite sem água, não consegui nem to-
mar banho depois de chegar do traba-
lho", disse um internauta. A estatal re-
comenda a utilizaçao da água de forma 
equilibrada e a reprogramação de ati-
vidades com grande consumo, como, 
por exemplo, lavar carros, encher pisci-
nas, lavar roupas e regar jardins.

Em nota, a Cedae informa que "a 
manutenção foi concluída e a pro-

 Após manutenção preventiva no Guandu, 
regiões do Rio sofrem com falta d'água

dução de água foi retomada ime-
diatamente", mas que, por se tratar 
de paralisação do macro sistema, o 
abastecimento não retorna imedia-
tamente: "O sistema é colocado em 
carga de forma gradativa, podendo 
levar até 72 horas para que seja res-
tabelecido totalmente em algumas 
áreas isoladas", diz o texto.

A ETA Guandu abastece os mu-
nicípios do Rio de Janeiro, Duque de 
Caxias, São João de Meriti, Nova Igua-
çu, Queimados, Mesquita, Nilópolis e 
Belford Roxo. A Cedae montou esque-
ma especial para atender hospitais e 
outros serviços essenciais com carros-
-pipa no período em que a estação es-
tiver inoperante. A intervenção é parte 
do planejamento operacional da com-
panhia, visando preparar as principais 
estações para o verão, período do ano 
em que há maior consumo de água.

De acordo com a Cedae, imóveis 
que disponham de cisternas ou cai-
xas d’ água não deverão ter proble-
mas de abastecimento.

Construída em 1955, a ETA Guan-
du teve etapas concluídas em 1963 
e 1965, além de uma ampliação em 
1982. A estação, a maior em volume 
de água tratada do mundo, conforme 
registro no Guinness Book, o livro dos 
recordes, trata cerca de 43 mil litros de 
água por segundo.
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O Rio é de todos 
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roubo a tran-
seuntes des-
pencou 17,5% 
entre setem-
bro e outubro, 
dentre outros 
percentuais, re-

sultado do trabalho realizado 
pela Policia Militar do 20º Ba-
talhão, com auxílio da Guarda 
Civil de Mesquita  

Vários percentuais de de-
litos estão despencando na 
cidade de Mesquita, principal-
mente o de roubo a transeunte 
no mês de outubro, conforme 
aponta o relatório de análi-
ses da Guarda Civil Municipal 
(GCM). A queda também é 
registrada no mesmo período 
em relação ao ano de 2018.  

Pelo documento, que 
mede o índice de crimes de 
delitos entre os meses de 
setembro e outubro, caiu 
também o roubo a estabele-
cimentos comerciais, furto e 
roubo de veículos e motoci-
cletas. O quadro é resultado 
da ação da policia militar, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
com auxílio da Guarda Muni-
cipal de Mesquita.

De acordo com o relatório, 
além da queda do índice de rou-
bo a transeuntes em 17.5%, se re-
gistrou também, entre setembro 
e outubro deste ano, a redução 
dos índices de furto a transeun-
te, de 7 para 6 casos. Mas se 
comparado ao mesmo período 
em 2018, o índice desse delito 
despencou 60,8% em Mesqui-
ta, quando foram registrados 23 
casos. O roubo e furto a veícu-
los e motocicletas caíram 10,5% 
e 32%, respectivamente neste 
mês de outubro. Ao contrário 
do mesmo mês do ano passado, 
quando os mesmos índices esta-
vam com percentuais de 30,3% 
e 33,3%. Os roubos de veículos e 
motos subiram de 33 para 43 re-
gistros, enquanto o furto saltou 
de 18 para 24 ocorrências.

O roubo a transportes coleti-
vos, no entanto, pulou de 6 para 
16 casos, atingindo um percen-
tual de 166% entre setembro e 
outubro de 2019. Ao contrário 
do ano de 2018, entre setembro 

e outubro, quando o índice 
caiu de 32 para seis registros 
policiais. O roubo a estabeleci-
mentos comerciais, que no ano 
passado subiu de 2 para 6, caiu 
para 5 em setembro deste ano 
e chegou a 4 agora em outu-
bro. Portanto, houve redução 
de 1 caso. Na contra partida da 
queda dos índices de delitos, o 
documento aponta aumento 
de 50% no roubo de telefones 
celulares. Ou seja, de 20 para 
30 registros policiais entre se-
tembro e outubro de 2019. 

Na avaliação do diretor de 
Inteligência da Guarda Civil 
de Mesquita, Kleildo Nasci-
mento, à medida que a força 
de repressão aos crimes atu-

Conforme aponta o relatório de análises da Guarda Civil Municipal (GCM), a queda também é registrada no mesmo período em relação ao ano de 2018

Cai o índice de delitos 
na cidade de Mesquita

 Foto: Divulgação

 A Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Mesquita 
deu mais um passo na busca 
pelo tratamento médico ade-
quado à população LGBT+ da 
cidade. Nesta segunda-feira, a 
Coordenadoria de Diversidade 
Sexual promoveu uma roda de 
conversa específica para pro-
fissionais da rede municipal 
de saúde. A ação aconteceu na 
própria Secretaria Municipal 
de Saúde, em Santa Terezinha, 
e teve como principal objetivo 
sensibilizar os presentes sobre 
os cuidados que a equipe deve 
ter ao atender a população trans 
do município.

“Sabemos que cada indiví-
duo tem a sua posição e sua 
opinião sobre diversos assun-
tos e isso não é diferente no 
que diz respeito às questões 
de gênero e sexualidade. Po-

rém, não podemos deixar que 
isso prejudique o acesso de 
quem quer que seja à saúde”, 
avalia Erika Rangel, secretária 
municipal de Assistência So-
cial de Mesquita.

Coordenadora de Diversida-
de Sexual da cidade, Paulinha 
Única foi a anfitriã do encontro. 
E, na condição de mulher trans, 
expôs as consequências da fal-
ta de atendimento adequado 
aos cidadãos trans. “Quando 
não damos o devido respeito à 
população trans, estamos afas-
tando essas pessoas da rede 
e, com isso, deixando-as vul-
neráveis a problemas que po-
dem ser facilmente evitados 
com atendimento preventivo. 
Ou, pior: desestimulando-as a 
buscarem tratamento para al-
guma doença que já tenham”, 
frisou Paulinha.

 Mesquita prepara seus profissionais 
de Saúde para o atendimento à
 população LGBT+

A ação aconteceu na própria Secretaria Municipal de Saúde

Convidados
Palestrante convidada pela 

Assistência Social de Mesqui-
ta para a sensibilização, Laura 
Mendes contou algumas situa-
ções que já enfrentou na busca 
pelo atendimento adequado 
em unidades de saúde brasilei-
ras. Para ela, algumas pessoas 
se deixam levar por crenças 
religiosas ou valores próprios. 
“Algumas pessoas têm precon-
ceito e não conseguem separar 
isso na hora do trabalho. Não 
importa se a sua religião ou 
seus valores morais condenam 
algo ou não. Mas isso não pode 
determinar o respeito que será 
dado a um cidadão. Principal-
mente quando ele precisa de 
atendimento médico e que 
merece atenção”, orientou 
Laura.

O escritor e homem trans 
Jordhan Lessa também foi 
convidado pela Assistência 
Social de Mesquita para pa-
lestrar na ação. E lembrou 
de uma situação curiosa em 
relação à questão do nome 

Foto: Divulgação

social. “Uma vez uma pessoa 
me questionou se um CPF era 
verdadeiro, porque constavam 
dois nomes ali: o de registro e o 
social. Isso porque muita gen-
te nunca viu um documento 

oficial que contenha o nome 
social do cidadão. E se a pessoa 
tem aquele documento, é por-
que ela deseja e tem o direito 
de ser chamada pelo nome que 
consta ali”, destacou. 

am nas regiões consideradas 
críticas, a delinquência migra 
para outras áreas. De acordo 
com o secretário de Seguran-
ça da cidade, coronel Sérgio 
Mendes, a redução dos deli-

tos é fruto da boa relação de 
trabalho entre o 20º Batalhão 
de Policia Militar e o governo 
Jorge Miranda, e das ações de 
conscientização e atuação da 
Guarda Civil de Mesquita.



o r c e d o r e s 
do Botafo-
go e do Fla-
mengo en-
traram em 
c o n f r o n t o 
em diversas 
regiões da 
cidade antes 

do jogo entre os clubes cario-
cas pela 31ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O clássico 
aconteceu no Estádio Nilton 
Santos, no Engenho de Den-
tro, na Zona Norte.

A briga mais intensa foi 
nas imediações das estações 
Santa Efigênia e Merck do 
BRT Transcarioca, na Taqua-
ra, Zona Oeste. Em um posto 
de gasolina da região, o bota-
foguense Jonathan Massara, 
de 30 anos, foi gravemente 
agredido por flamenguistas 
com socos, chutes, pontapés 
e até pedaços de padeira. Ele 
chegou a ficar desacordado.

Confronto

T
Jonathan foi socorrido em 

um hospital da região e, de 
acordo com familiares, seu 
quadro de saúde é estável. 
"Força, irmão. Tu é um guer-
reiro. Boa recuperação", um 
amigo desejou, no perfil do 
Facebook do botafoguense.

PRESOS
A Polícia Militar conseguiu 

dispersar a multidão de tor-
cedores que se concentravam 
na Santa Efigênia e Merck. De 
acordo com a secretaria, agen-
tes do 18º BPM (Jacarepaguá) 
foram acionados após recebe-
rem informações de que tor-
cedores rivais dos dois clubes 
estavam se concentrando na 
Praça da Merck.

S e g u n d o  a  c o r p o ra ç ã o, 
e l e s  e s t av a m  c o m  t a c o s  d e 
b a s e b o l  e  c a b o s  d e  e n x a d a . 
Q u i n ze  d e l e s  f o ra m  d e t i -
d o s  e  l e v a d o s  p a ra  a  3 2 ª 
D P  ( Ta q u a ra ) .

Torcedor é espancado e mais 
de 10 são presos em brigas de 
torcidas antes de clássico

Sábado 09 a Segunda 11 de Novembro de 2019
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 Vídeos mostram botafoguenses e flamenguistas entrando em confronto em diversas regiões antes do jogo no Niltão

Foto: Reprodução

Agressor foi localizado por agentes da especializada 

 O exame de corpo de delito 
do Instituto Médico Legal (IML) 
comprovou que a mulher resga-
tada na noite desta quinta-feira, 
na comunidade da Chatuba, na 
Zona Norte do Rio, vinha sen-
do estuprada pelo marido. O 
homem foi identificado como 
José Antônio Batista dos San-
tos, de 59 anos. Segundo a Dele-
gacia de Atendimento a Mulher 
(Deam), de Nova Iguaçu, res-
ponsável pelo caso, os abusos 
eram frequentes.  

A vítima foi encontrada de-
pois que familiares receberam 
pedidos de socorro e entraram 
em contato com a especializa-
da. A delegada titular da uni-
dade, a doutora Mônica Areal, 
conta que a mulher era manti-
da dentro de casa sob ameaças 
e havia sido agredida antes de 
conseguir fugir para uma igreja 
próxima à residência: "Desde às 
21h até às 3h a vítima foi agre-
dida. Ela contou que ele chegou 
a jogar um prato no rosto dela, 

Mulher mantida em cárcere privado na Chatuba 
era ameaçada e estuprada pelo marido

a ameaçou com uma faca e que 
ela estava com muito medo de 
morrer", explica.

Uma equipe da Deam foi en-
viada para a residência da víti-
ma, dentro da comunidade, mas 
o agressor não estava no local. 
Os agentes realizaram buscas 
na região e o homem foi encon-
trado nos arredores da 53ªDP 
(Mesquita): "A área que ela mora 
é de muito risco, a gente pensou 
em chamar o auxilio da Coorde-

nadoria de Recursos Especiais 
(Core), mas a equipe insistiu em 
ir. Planejamos a entrada e con-
seguimos encontrá-lo", disse a 
titular da unidade.

Segundo a Deam de Nova 
Iguaçu, o marido da vítima era 
extremamente violento e che-
gou a tentar quebrar o próprio 
celular na delegacia. José An-
tônio já tinha passagens pela 
polícia também por agressão à 
ex-mulher.

 Foto: Divulgação Uma operação policial, re-
alizada na manhã desta sex-
ta-feira, teve como objetivo 
prender 43 traficantes de dro-
gas que são apontados como 
chefes de quadrilhas e autores 
de vários roubos nas comuni-
dades Santa Lúcia, Rodrigues 
Alves e Parada Angélica, em 
Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense. Na ação, dois 
suspeitos morreram e 23 fo-
ram presos até as 11h.

A operação recebeu o nome 
de Cerberus — cão de três ca-
beças que guardava o reino 
dos mortos na mitologia grega, 
deixando as almas entrarem e 
jamais saírem.

Segundo a Polícia Civil, ao 
entrarem na comunidade Ro-
drigues Alves, 20 criminosos 
tentaram fugir e houve con-
fronto. Durante o confronto, 
Antônio Marcos de Almeida 
Leandro e um homem ainda 
não identificado foram bale-
ados e morreram. Os outros 
conseguiram fugir por uma 
mata. Com os mortos, os poli-
cias encontram duas pistolas. 

 Dois mortos e 23 presos em ação para prender 
quadrilhas de roubo de cargas em Caxias

Os presos foram encaminha-
dos para a Cidade da Polícia e 
de lá seguiram para a Cadeia 
Pública José Frederico Mar-
ques, em Benfica.

A ação é coordenada pela 
62ª DP (Imbariê). A investi-
gação apontou que, além do 
tráfico de drogas armado, os 
traficantes também estavam 
ligados a roubos de cargas, de 
veículos, de estabelecimentos 
comerciais, ônibus e pedes-
tres, sempre com a finalidade 
de aumentar o lucro e permitir 
a continuidade dos domínios 
das diversas favelas situadas 
em Duque de Caxias, bem 
como a expensão territorial de 
atuação de uma facção crimi-
nosa do Estado do Rio.

Durante as investigações, 
os policias descobriram que 
Natalício Santos Sardinha, o 
Bola, era o responsável por or-
denar os crimes de dentro da 
comunidade Parada Angélica. 
O homem, segundo a Polícia 
Civil, autorizou cinco roubos 
de cargas no Arco Metropolita-
no, entre setembro e outubro.



este sába-
do, jovens e 
adultos até 
35 anos, po-
derão reali-
zar exames 
para rastrear 
a possibili-
dade de ter o 

CERATOCONE, que é uma doen-
ça progressiva da córnea na qual

 há uma aumento irregular de 
sua curvatura , podendo assumir 
a forma de um cone, levando 
aparecimento de miopia e eleva-
do grau de astigmatismo.

O surgimento da doença 
acontece na adolescência, evo-
luindo ao longo da vida, por isso, 
existe a necessidade do diagnós-
tico precoce para o acompanha-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSExames

N
mento, o Ceratocone atinge cerca 
de 1 a cada 2 mil pessoas.

A iniciativa da campanha é 
a Sociedade Brasileira de Of-
talmologia SBO, e o HUGG re-
alizará exames utilizando o de 
mais moderno equipamento 
adquirido recentemente´pelo  
Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle, o pentacam, que é é 
um exame utilizado na oftal-
mologia onde se realiza uma 
tomografia de coerência ótica 
bilateral da córnea e do restante 
segmento anterior do olho, com 
objetivo de diagnosticar algu-
mas patologias oculares, como 
por exemplo, o ceratocone.

As avaliações serão realizadas 
por professores, oftalmologistas 
e residentes da divisão do serviço 

Campanha nacional 
de Ceratocone será 
realizada no HUGG

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

Foto: Divulgação
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de Oftalmologia do HUGG, a ação 
será apenas no próximo sábado

 dia 09 de novembro, de 
09:00 às 14:30 no Hospital 

Universitário Gaffrée e Guin-
le que pertence a Universi-
dade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro - UNIRIO, que 

fica localizado na Rua Mariz e 
Barros 775 Maracanã.

Os pacientes deverão levar RG, 
CPF e comprovante de residência.

As estatinas, medicamen-
tos usados no controle do 
colesterol, podem aumentar 
em até quatro vezes o risco 
de desenvolver osteoporose, 
doença que provoca enfra-
quecimento dos ossos, se-
gundo estudo publicado na 
revista Annals of Rheumatic 
Diseases. Para os pesquisa-
dores, isso acontece porque 

a medicação pode interferir 
na produção de hormônios 
sexuais, como estrógeno e 
progesterona, que são co-
nhecidos por promover pro-
teção óssea.

Os resultados surpreen-
dem já que pesquisas ante-
riores haviam mostrado que 
o uso de sinvastatina, rosu-
vastatina e atorvastatina, 

Estatinas aumentam risco de 
osteoporose, revela estudo

por exemplo, ajudam a re-
duzir o risco de osteoporo-
se. A explicação dos cientis-
tas para a contradição está 
na dosagem. Segundo eles, 
doses menores de estatinas 
de fato podem promover 
proteção para os ossos, do-
ses mais altas, no entanto, 
têm o efeito oposto. 

O estudo
Para chegar a essa con-

clusão, os pesquisadores da 
Universidade de Viena, na 

Áustria, analisaram dados 
de 7.945.775 pessoas com 
menos de 90 anos entre ja-
neiro de 2006 a dezembro 
de 2007. A equipe verificou 
que  353.502 participantes 
tomavam algum tipo de es-
tatina – examinando a dosa-
gem de cada um. Ao final do 
estudo, a equipe observou 
11.701 casos de osteoporose. 
No grupo de controle, com 
7.543.947 participantes, o 
número de casos da doença 
foi de 68.699. 

A análise dos dados mos-
trou que pacientes que to-
mam remédio para controle 
do colesterol em doses mais 
altas estão mais propensos a 
desenvolver osteoporose.



Comemoração

o sábado, data em 
que comemora 
3 anos, o Aqua-
Rio oferece um 
presente aos visi-
tantes. Shows gra-
tuitos de banda 
de pop rock The 
Falls e do cantor 

Israel Nogueira fazem parte das co-
memorações, que começam às 10h, 
no lobby. Neste dia, haverá também 
sorteio de brindes, como o mergu-
lho de flutuação no Grande Tanque 
Oceânico, entre outros. Às 16h, Zé 
Tubarino — o famoso mascote do 
AquaRio — festeja os parabéns e dis-
tribui bolo aos visitantes que estive-
ram no local.  

O Aquário Marinho do Rio tem 
motivos de sobra para comemo-
rar. Desde a sua abertura, em 2016, 
mais de três milhões e 300 mil vi-
sitantes passaram pelo circuito de 
28 tanques e puderam ver de per-
to os mais de 5 mil animais de 350 
espécies dos mares do mundo 
todo. Mas os números impressio-
nantes não param por aí: são qua-
se 30 pesquisas em parceria com 
universidades nacionais e que são 
reconhecidas pela comunidade 
científica internacional. 

“Ao olhar a história do AquaRio, 
o sentimento é de orgulho. Por 
aqui temos colaboradores que são 
apaixonados pela vida marinha e 
que ajudam a engajar os visitan-
tes a ter este mesmo sentimento. 
É impossível passar pelo circuito 
e ver toda a exuberância da biodi-
versidade marinha e ficar indife-
rente”, diz Marcelo Szpilman, bió-
logo marinho e diretor presidente 
do AquaRio, que este ano, lançou 
um livro contando a trajetória 
para concretizar a atração.  

 Em prol da conservação  
Além de ser um dos pontos tu-

rísticos mais visitados da cidade do 
Rio de Janeiro, o AquaRio colocou 
o Brasil como referência na conser-
vação de diversas espécies mari-
nhas. As raias-borboletas (Gymnura 
altavela), ameaçadas de extinção, 
conseguiram se reproduzir, pela pri-
meira vez, em cativeiro.  

Outras espécies também tive-
ram filhotes, como as raias-prego 
(Dasyatis hypostigma), as raias-
-ticonha (Rhinopetera bonasus) 
e os cavalos-marinho (Hippo-
campus). São esperadas também 
as reproduções completas dos 
tubarões-leopardo (Stegostoma 

 Shows gratuitos de música, 
além de sorteio de brindes, 
marcam os 3 anos do AquaRio 
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fasciatum) e dos tubarões-lixa 
(Ginglymostoma cirratum). 

A moradora mais famosa do 
Grande Tanque Oceânico, Marga-
rida, tubarão da espécie Mangona 
(Carcharias taurus) entrou em perí-
odo reprodutivo e é grande a expec-
tativa para que os machos (Donald e 
Gastão) possam acasalar com ela.  

Em prol da educação 
Educar o público por meio 

de experiências transformado-
ras é um dos principais pilares 
do Aquário Marinho do Rio. 
Em 2019, a atração levou o vi-
sitante a conhecer de perto o 
lar de 18 tubarões e de milhares 
de outros animais através  do 
mergulho de flutuação (snorke-
ling). Na atividade, é possível 
interagir de forma amistosa 
com os animais e reconhecer a 
importância da conservação da 
biodiversidade marinha. 

As exposições também fazem 
parte do conteúdo educativo. A se-
gunda edição da Shark Week — re-
alizada em julho — trouxe mais in-
formações sobre o comportamento 
dos tubarões, ajudando a desmitifi-
ca-lo. No momento, a mostra “Ilhas 
Brasileiras” faz o público conhecer 
os ecossistemas de ilhas e arquipé-
logos brasileiros, como Fernando de 
Noronha (PE), Atol das Rocas (BA), 
Trindade (ES), Abrolhos (BA), Cagar-
ras (RJ), entre outros. 

Em prol das pessoas com 
deficiência 

Este ano, o AquaRio desenvol-
veu visitações exclusivas, dedicadas 
às pessoas com deficiência visual e 
comunidade surda, através do pro-
jeto “Sentir para amar”, com o obje-
tivo de tornar o turismo acessível a 
todos os públicos.  

Durante as visitas para a comuni-
dade surda, o Aquário Marinho do 

Rio disponibilizada intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
Já nas visitas mediadas para defi-
cientes visuais, o ambiente é adapta-
do com objetos táteis e há educado-
res auxiliando com audiodescrição 
dos tanques e animais para melho-
rar a experiência dos visitantes. 

Um aquário cultural  
O AquaRio também se prepõe a 

trazer ao público conteúdos cultu-
rais. A exposição temporária do Mu-
seu de Cera Dreamland — que ficará 
em cartaz até dezembro — trouxe 
30 estátuas, em tamanho real, de 
personalidades e personagens do 
cinema.  No acervo, o conteúdo edu-
cativo não foi esquecido: estão pre-
sentes estátuas do oceanógrafo Jac-
ques Cousteau, além de uma réplica 
do tubarão Mangona Margarida e a 
da arcada dentária do Megalodon, 
já extinto e que viveu há milhões de 
anos no Oceano Pacífico.  

 O Espaço Laboratório Eco-
lógico do Shopping Grande Rio 
convida os pequenos e suas 
famílias a participarem das ofi-
cinas gratuitas sustentáveis. As 
atividades socioeducativas, cul-
turais e recreativas é uma parce-
ria com o Sesc RJ e acontecem 
nos sábados e domingos de no-
vembro, sempre das 14h às 17h.

Neste fim de semana, 9 e 10 de 
novembro, os participantes terão 
a chance de aprender diferentes 
técnicas de criatividade em feltro.

 Uma excelente oportunida-

de para o público adulto com-
plementar a renda de suas fa-
mílias por meio de uma opção 
econômica e criativa, e a garota-
da brincar para valer através de 
diferentes técnicas.                                

Serviço: 
Criatividade em feltro
Datas: 09 e 10 de novem-

bro (sábado e domingo)
Horário: Das 14h às 17h
Local: Espaço Laboratório 

Ecológico (Corredor da Moda)
Grátis

Shopping Grande Rio promove, 
neste fim de semana, oficinas 
gratuitas de criatividade em feltro

Os participantes terão a chance de aprender diferentes técnicas de criatividade

Foto: Divulgação
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Festa

este sábado, 
às 18h, o Pa-
pai Noel che-
ga ao Partage 
Shopping São 
G onçalo.  O 
Bom Velhi-
nho irá fazer 

a festa da criançada e inau-
gurar a decoração de Na-
tal do Shopping deste ano 
– que tem como tema “Na-
tal na Fazenda”.  No local, 
é possível visitar a casa do 
Papai Noel e a da ovelha, 
tirar foto no cavalinho, na 
carroça do burro, andar de 
touro mecânico, entrar na 
piscina de bolinhas (gali-

nheiro),  descer no escor-
rega do moinho e muito 
mais.  Tudo gratuito. 

A partir  das 16h, as crian-
ças já poderão participar 
de uma programação mui-
to especial,  que começa-
rá com recreação, artistas 
circenses e apresentações 
no Jardim do empreendi-
mento. 

Serviço: 
Chegada do Papai Noel
Data:  09 de novembro (sá-
bado)
Horário:  a partir  das 16h
Local:  Jardim
Entrada gratuita

Partage Shopping 
São Gonçalo promove 
chegada do Papai Noel 

N
No local, é possível visitar a casa do Papai Noel e a da ovelha
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CULTURANDO

as“A psicologia e a essência da negritude”, de autoria das psicólogas Livia Marques e Ellen Moraes

 Abordar e refletir sobre 
o racismo no Brasil através 
de uma perspectiva psico-
lógica. Essa é a proposta do 
livro “A psicologia e a essên-
cia da negritude”, de autoria 
das psicólogas Livia Mar-
ques e Ellen Moraes.

A obra trata de temas de-
licados da população negra, 
que são pouco discutidos 
e, infelizmente, normaliza-
dos pela sociedade. Com o 
objetivo de promover um 
diálogo e instigar o leitor à 
reflexão. A ideia é também 
tornar o assunto mais pró-
ximo da sociedade, mos-
trando que há profissionais 
interessados, engajados e 
preparados para ouvir, prin-
cipalmente, aqueles que so-
frem com isso.

Para as autoras,  a obra 
traz para o leitor uma abor-
dagem psicológica de for-
ma “descolonizada” sobre 
o racismo no país.  “Fala-
mos da infância,  da ado-
lescência e do ‘tornar-se 
negro’ sem rodeios e apon-
tamentos.  Queremos abrir 
um canal de comunicação 
para sociedade antirracista 
e mais disposta para dialo-
gar”,  comenta Livia.

 Livro aborda o racismo pelo viés da psicologia

Para as autoras, as produ-
ções de conteúdo estão sur-
gindo. Mas ainda são muito 
pouco divulgadas. Por isso, 
a obra surge para lidar com 
essa problemática que é 
tão pouco discutida e que 

merece um olhar atento e 
sensível. “Esperamos poder 
ajudar e incentivar cada vez 
mais pessoas a se comuni-
carem, além de servir de 
inspiração para as próximas 
gerações”, diz Ellen. 

 Foto: Divulgação

No dia 13/11, quarta-feira, 
a magia do Natal toma con-
ta da zona norte do Rio com 
a chegada do Papai Noel ao 
NorteShopping, principal 
centro de compras e lazer da 
região. A partir das 17h, co-
meçam os preparativos para 
recepcionar o bom velhinho. 
Recreação no Pátio e grupo 
de dança vão divertir as fa-
mílias.  

A partir das 19h30, a Ma-
mãe Noel recebe o Papai 
Noel no trono, na Praça de 
Eventos, para receber o pú-
blico e tirar fotos. O bom ve-
lhinho estará no espaço de 
segunda a sexta, das 12h às 
22h, sábados, das 10h às 22h 
e domingos, das 13h às 21h. 
Os registros pessoais são gra-
tuitos, mas para quem quiser 
eternizar o momento com 
uma foto profissional (15cm 

Papai Noel chega ao NorteShopping 
em clima de festa   

X 20 cm), o investimento 
será de R$ 25. O CD com as 
imagens fica por R$ 10. 

O clima estará completo 
com o shopping decorado 
com inspiração nos misté-
rios dos Detetives do Prédio 
Azul. Ao lado do trono do 
Noel, na Praça de Eventos, 
as crianças vão se divertir 
com um circuito de ativida-
des dentro de réplica do pré-
dio com pula-pula, escalada 
de pneus, gangorra de vas-
soura e brinquedão escorre-
ga. O funcionamento de se-
gunda a sábado é das 10h às 
22h. Aos domingos, das 12h 
às 21h.  
Os eventos são gratuitos.   
Programação 13/11  
17h - Recreação   
18h30 – Show de Dança   
19h30 – Chegada do Papai 
Noel   

 O bom velhinho estará no espaço de segunda a sexta, das 12h às 22h

 Foto: Divulgação



n c e n t i v a r 
alunos da 
rede pública 
do Rio a in-
gressar nas 
u n i v e r s i d a -
des. Esse é o 
principal ob-
jetivo do pro-

jeto sem fins lucrativos Uni-
versidade Por Um dia (UPUD), 
feira de profissões, cuja ter-
ceira edição será realizada 
no dia 12 de novembro, na 
Cidade das Artes, na Barra da 
Tijuca, entre 8h e 17h. A en-
trada é franca e aberta a todo 
o público. 

Idealizado pela psicóloga 
franco-brasileira Chloé d’Ar-
chemont, o projeto é uma re-
alização da produtora Araucá-
ria Cultural em parceria com a 
Secretaria Estadual de Educa-
ção (SEEDUC), com o objetivo 
de estimular o engajamento 
de alunos da rede pública 
no Ensino Superior. Na feira, 
mais de 3 mil alunos do Ensi-
no Médio, de 50 escolas, irão 
ao evento. O Secretário Esta-
dual de Educação Pedro Fer-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAjuda

I
nandes e o jornalista esportivo 
Alex Escobar farão as palestras 
de abertura do UPUD.

Ao longo do dia, haverá uma 
série de atividades para os 
estudantes: palestras, testes 
vocacionais, dinâmicas, ativi-
dades lúdicas e muita troca de 
experiências com profissio-
nais de diferentes áreas. Entre 
as palestras motivacionais, o 
ex-atleta e Presidente da ONG 
'VemSer' - Esporte e Psicologia 
Raphael Zaremba e o econo-
mista e o deputado estadual 
Renan Ferreirinha (PSB), ati-
vista da causa educacional, vão 
compartilhar suas experiências 
com o público.

Nesta edição, o evento está 
dividido em quatro áreas que 
representam o caminho do 
estudante até a universidade: 
ENEM, Carreiras, Faculdades e 
Pré-vestibular Social.

“O UPUD cresceu não só de 
tamanho. Começamos com 
um projeto de educação com 
foco em informação sobre fa-
culdades e hoje nós nos esta-
belecemos como um evento de 
transformação social por meio 

Universidade por um dia: evento 
estimula alunos da rede pública 
ao ingresso na faculdade

 Mais de 3 mil alunos do Ensino Médio, de 50 escolas, participarão do evento

Foto: Deputado Hugo Motta/Agência Câmara
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da educação”, afirma a ideali-
zadora do evento Chloé. 

Na área ENEM, cinco youtu-
bers que têm o trabalho volta-
do para o tema educação par-
ticipam de um bate-papo. Em 
Carreiras, acontece o encontro 
dos estudantes com profissio-
nais das mais diversas áreas, 
em 20 stands temáticos. 

“Em cada um dos stands, 
monitores voluntários vão 
apresentar para os visitantes 
o rico universo de cursos de 

graduação, em todas as suas 
possibilidades de atuação, 
de forma lúdica e interativa, 
unindo cultura e educação”, 
explica Chloé.

Na seção Faculdades, insti-
tuições de ensino como Está-
cio de Sá e IBMR falam sobre 
seus cursos, oportunidades de 
bolsas de estudo e programas 
de financiamento estudantil. 
Em Pré-Vestibular Social, o CE-
CIERJ apresenta as opções de 
cursos gratuitos com taxa sim-

bólica para que os estudantes 
do Ensino Médio se preparem 
para o ENEM do próximo ano.

Além da intensa progra-
mação voltada para o futuro 
profissional, o UPUD oferece 
ainda atividades culturais, 
esportivas, lúdicas e de ex-
pansão de consciência, como 
apresentações e práticas de ca-
poeira, yoga, horta, maracatu 
e atividades de autoconheci-
mento, com rodas ministradas 
por facilitadores.l

Na praça de alimentação do 
Shopping Via Rio Pavuna, es-
paço que foi aberto ao público 
na última sexta-feira, o em-
presário Clovis Barreto conta 
que gosta de investir em ne-
gócios que exijam ousadia. 
Foi assim que, em 2013, topou 
assinar contrato com a prefei-
tura em uma parceria público 
privada para a construção do 
empreendimento na divisa 
entre Pavuna e São João de 
Meriti. Foram seis anos de 
obras, que transformaram a 
infraestrutura urbana da re-
gião. Com as primeiras lojas 
já funcionando no térreo, o 
empresário espera chegar a 
100% de ocupação no segun-
do semestre de 2020.

Enquanto caminha pelo 
shopping, Clovis Barreto 

comenta os planos de ocu-
pação para os andares supe-
riores — são quatro ao todo. 
E anuncia que o Centro Uni-
versitário IBMR irá se estabe-
lecer no terceiro, com oferta 
de cursos técnicos e de gra-
duação superior. Segundo 
Clovis, a proposta está de 
acordo com a característica 
que pretende imprimir no 
shopping: entretenimento 
com impacto social.

"A IBMR começa em ju-
lho. Também estamos em 
negociação com o Sesc e o 
Senac. A demanda por cur-
sos técnicos é uma vocação 
da região", avalia Clovis, que 
anuncia, ainda, a instalação 
de uma rede de academias: 
"É a mesma que existe na 
Zona Sul. Assim, conferimos 

Shopping Via Rio Pavuna 
abre as portas

 Novo empreendimento da Zona Norte começou a funcionar pela praça de alimentação. Segundo andar faculdade e cursos técnicos

igualdade social ao morado-
res da Pavuna. Ainda temos 
um projeto para a instalação 
de seis salas de cinema". So-

Foto: Divulgação

bre a ocupação das lojas, Clo-
vis conta que tem buscado 
contato com marcas que cai-
bam no bolso da população: 

"Neste momento, o lucro deve 
ser ponto dois. Explico aos in-
teressados que o impacto so-
cial deve vir primeiro".



Witzel disse após formatura de novos PMs, que vai manter ajuda aos hospitais municipalizados
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Polícia Civil 
a p r e e n d e u , 
nesta quin-
ta-feira, o 
sistema de 
comunicação 
da portaria do 
condomínio 
Vivendas da 

Barra, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, onde morava e foi 
preso em março passado Ronnie 
Lessa, um dos acusados pelas 
mortes da ex-vereadora Marielle 
Franco (Psol) e de seu motorista, 
Anderson Gomes, em 14 de mar-
ço de 2018. O presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) também tem casas 
nesse condomínio.

A intenção da polícia é fazer 
uma perícia para tentar esclarecer 
a entrada de Élcio Queiroz, outro 
acusado de participar do duplo 
assassinato. Em depoimento, um 
porteiro do condomínio afirmou 
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A
que, ao entrar no Vivendas na tarde 
daquele dia, Élcio teria informado 
que iria à casa 58 - onde morava Bol-
sonaro. O porteiro teria conversado, 
por um sistema de comunicação, 
com alguém no imóvel do atual 
presidente, naquela ocasião. Segun-
do ele, "Seu Jair" liberou a entrada.

Essa versão baseia-se em anota-
ções em um livro da portaria e em 
dois depoimentos do empregado. 
Neles, o porteiro teria dito à polícia 
que, ao verificar, pelas câmeras de 
vigilância, que o visitante não ia 
para a casa de Bolsonaro, mas para 
o imóvel de Lessa, teria ligado nova-
mente para a casa do então deputa-
do federal. "Seu Jair" teria dito que 
sabia para onde Élcio se dirigia.

Nesse dia, porém, Bolsonaro 
estava em Brasília, onde gravou 
vídeos e registrou presença em 
votações na Câmara. O conteú-
do do depoimento do porteiro 
foi revelado pelo Jornal Nacio-

Caso Marielle: polícia 
apreende comunicação do 
condomínio de Bolsonaro

Condomínio Vivendas da Barra

Foto: Armando Paiva / Agência O Dia

nal, da Rede Globo, na semana 
passada.

Na ocasião, o advogado Frede-
rick Wassef, que representa Bolso-
naro, negou a versão do porteiro. 

Ele afirmou que se tratava de uma 
"tentativa de atingir o presidente".

No dia seguinte, o Ministério 
Público estadual (MPRJ) con-
vocou entrevista coletiva para 

afirmar que a informação for-
necida pelo porteiro era falsa. O 
MPRJ baseou-se em um exame 
realizado naquele dia, em me-
nos de três horas.

as

O governador do Rio, Wil-
son Witzel, afirmou que fará 
o aporte de verba para os hos-
pitais municipalizados Albert 
Schweitzer, em Realengo, e 
Rocha Faria, em Campo Gran-
de, independente da assina-
tura do contrato de cessão do 
Sambódromo entre o estado e 
a prefeitura.

A afirmação foi feita na ma-
nhã desta sexta-feira (8), após 
a cerimônia de formatura da 
nova turma de soldados da Po-
lícia Militar, no centro de forma-
ção da corporação, em Sulacap, 
Zona Oeste.

A Prefeitura do Rio de Janeiro 
decidiu adiar a transferência do 
Sambódromo para o governo 
estadual. A decisão segue uma 
orientação da Procuradoria-Ge-
ral do Município e de alguns 
vereadores que acreditam que a 
cessão do equipamento poderia 
ser contestada na Justiça.

O acordo entre o prefei-
to Marcelo Crivella (PRB) e 
o governador Wilson Witzel 
(PSC) foi firmado no início de 
novembro e já valeria para o 
carnaval de 2020.

Witzel mantém promessa de ajuda a hospitais do 
Rio independentemente de cessão do Sambódromo

“Independente da assinatura 
da cessão do Sambódromo, va-
mos fazer o aporte dos recursos 
para os hospitais. Vamos tratá-lo 
como uma questão à parte. Es-
tamos muito preocupados com 
as obras que temos que fazer no 
local e também com o tempo. O 
prefeito me pediu mais 15 dias 
porque os vereadores entende-
ram que tem que ter uma lei 
autorizando a cessão ao esta-
do. Do meu ponto de vista, não 
existe previsão legal para isso, 
mas vamos conversar com os 
vereadores para resolver esse 
impasse o mais rápido possí-
vel”, disse o governador.

Segundo Witzel, o muni-
cípio não tem condições de 
fazer as obras necessárias ao 
Sambódromo.

“São intervenções de qua-
se R$ 40 milhões. Nós vamos 
fazer apenas R$ 9 milhões em 
obras necessárias para evitar 
que o espetáculo sofra qual-
quer paralisação, como acon-
teceu este ano quando, pouco 
antes da abertura da avenida, 
tudo foi fechado por decisão ju-
dicial”, lembrou o governador.

Vereadores falam em estratégia 
eleitoral de Crivella

Há meses, quando o gover-
nador anunciou que receberia o 
Sambódromo da prefeitura, al-
guns vereadores entraram com 
uma representação no Tribunal 
de Contas do Município. Eles 
questionavam 0a legalidade da 
transferência da propriedade do 
equipamento para o governo do 
estado sem passar pelos verea-
dores. O TCM deu parecer favo-
rável à Câmara.

Mas vereadores dizem que o 
que realmente provocou o adia-
mento da assinatura da transfe-
rência do Sambódromo não foi 
esse pedido antigo da Câmara. 
Segundo eles, a suspensão do 
convênio faz parte de uma estra-
tégia eleitoral de Marcelo Crivella 
visando às eleições de 2020.

Segundo os parlamentares, 
Crivella tenta uma aproxima-
ção com Witzel, mas não recebe 
do governador um apoio que 
gostaria para as eleições do ano 
que vem. Ou seja, o adiamento 
da assinatura do acordo sobre o 
Sambódromo seria uma forma 
de pressionar o governador.

Foto: Divulgação

O que se observa é que Wit-
zel está se aproximando cada 
vez mais do Democratas, par-
tido que também deve lançar 
candidato à prefeitura para as 
próximas eleições.

Nesta sexta-feira, saiu no Diá-
rio Oficial a nomeação de Bruno 
Kazuhiro (DEM) como novo se-
cretário de Obras. Ele é presiden-
te da Juventude do Democratas 
em todo o país.

Witzel diz que vai convocar mil 
aprovados em concurso da PM

 O governador Wilson Witzel 
anunciou, na manhã desta sex-
ta-feira, que no próximo dia 22 
de novembro irá convocar mil 
aprovados no concurso de pra-
ças da Polícia Militar para iniciar 

o curso para ingressar na cor-
poração. A declaração foi dada 
durante a formatura de 375 sol-
dados no Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças, em 
Sulacap, na Zona Oeste do Rio.



torcedor do 
Flamengo 
que não 
vai conse-
guir acom-
panhar a 
decisão da 
L i b e r t a -
dores em 

Lima, no Peru, no dia 23 de 
novembro, pode ter clima de 
estádio no Rio de Janeiro. O 
Rubro-Negro vai promover 
um evento com telões no Ma-
racanã para a transmissão da 
final contra o River Plate. 

O clube pediu a au-
torização da Conmebol, 
ganhou o aval e acertou 
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Flamengo vai abrir o 
Maracanã para torcedores 
acompanharem final

O
todos os termos com a en-
tidade. A diretoria trabalha 
em conjunto com uma em-
presa para definir os deta-
lhes, fechar capacidade de 
público, preço dos ingressos 
e demais atrações.

A decisão da Libertado-
res, em jogo único, virou no-
vela. Marcada num primeiro 
momento para Santiago, 
passou por alteração no lo-
cal devido ao momento de 
instabilidade e protestos no 
Chile. Após a escolha por 
Lima, no Peru, o Flamen-
go definiu a programação e 
parte para a capital peruana 
no dia 20.
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O Rubro-Negro vai promover um evento com telões no Maracanã para a transmissão da final contra o River Plate
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m um clima de 
muito respeito 
e alegria, a Fu-
nerária e Con-
cessionária São 
Salvador prepa-
rou um recepti-
vo para finados 
que ficará na 

história. Foram mais de 150 profis-
sionais envolvidos nos preparativos 
e nos atendimentos dos oito cemité-
rios administrados pela empresa.

A empresa vem há mais de um 
ano trabalhando o Novo Conceito 
em atendimento. Esse novo con-
ceito visa amenizar a dor da perda, 
criando um ambiente de paz e aco-
lhida a todas as famílias.

No dia de finados, o Cemitério 
Municipal de Nova Iguaçu, teve 
uma visitação recorde. Foram mais 
de oito mil pessoas visitando os 
túmulos dos seus entes queridos e 

participando das missas que acon-
teceram ao longo do dia. A equi-
pe de enfermagem trabalhou das 
8:00h as 17:00h, prestando servi-
ços de aferição de pressão arterial 
e verificação de glicose a todos 
que passaram pelos cemitérios .

Realmente foi uma festa ecu-
mênica, aonde vimos várias reli-
giões se unindo em prol de um 
objetivo comum; Levar amor e 
paz aos corações contritos. No 
encerramento das atividades, 
os funcionários que trabalham 
no Cemitério Municipal de Nova 
Iguaçu, fizeram uma linda home-
nagem aos finados, soltaram vá-
rios balões a gás no céu de Nova 
Iguaçu. E assim, o que era para 
ser um dia marcado pela dor, foi 
um dia marcado pela alegria de 
um dia termos tido o privilégio 
de desfrutarmos do amor e com-
panhia daqueles que partiram...
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E
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Funerária São Salvador 
faz homenagens 
ao dia de Finados

Sábado 09 a Segunda 11 de Novembro de 2019

POLÍTICA

IN
FOINFORME 12


