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

Bairro onde aconteceu chacina 
é líder de denúncias contra 
milícia em Nova Iguaçu. 

Reduto 
da milícia
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Aplicador das provas vazou 
as questões, afirma Ministro

Enem 2019

ministro da 
E d u c a ç ã o , 
A b r a h a m 
W e i n t r a u b , 
informou que 
um aplicador 
de provas va-

zou a foto de uma página do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2019 que 
circulou nas redes sociais na 
tarde deste domingo, primei-
ro dia de provas.

"A gente supõe que essa 
pessoa pegou a prova de au-
sentes e tirou foto da página 
da redação. Eu mesmo já ti-
nha divulgado o tema, quan-
do ele divulgou essas fotos, e 
agora ele vai ter que respon-
der na Justiça. Vamos pegar 
essa pessoa e vamos atrás 
dela", declarou o ministro.

Segundo sua avaliação, 
não houve dano nenhum 
por conta do vazamento. 
"Ninguém foi lesado. Mas 
houve a tentativa de macu-
lar, colocar em xeque. Foi 
um péssimo profissional. 
Mexe coma vida de cinco 
milhões e famílias. A gente 
vai localizar", acrescentou.

Ele afirmou, ainda, que 
esse aplicador é uma "pes-
soa vil, baixa, pessoa má, que 
abusou da confiança dos ou-
tros". "Estamos muito próxi-
mos de chegar à pessoa e ela 
vai enfrentar toda as conse-
quências legais de seus atos", 
disse Weintraub.

Em seguida, o ministro 
da Educação afirmou que o 
governo vai buscar "escan-
galhar o máximo a vida dele 
[do vazador]".

"Eu sou uma pessoa que 
acho que as punições no Bra-
sil são leves. Então a gente 
vai fazer praticamente tudo 

o que a gente puder fazer (...) 
Se der pra fazer criminal, cí-
vel, absolutamente tudo o 
que a gente puder fazer para 
essa pessoa se arrepender 
amargamente de um dia vir 
ao mundo", disse.

Afirmou, também, que 
"não estamos no Império Ro-
mano" e que, portanto, "não 
existe mais empalamento 
nem crucificação". E con-
cluiu: "mas ele vai pagar por 
todos os pecados dessa vida".

Prova sem 'polêmica'
O ministro também afir-

mou que não houve "nada 
polêmico" no Enem deste 
ano. "Como deveria, ser. Sem 
doutrinação, sem 'forçação' 
de barra, respeita os indiví-
duos, pessoas e famílias. Não 
ficar doutrinando, buscando 
polêmica. Até o pessoal mais 
à esquerda não está critican-
do", disse.

No ano passado, ainda an-
tes de tomar posse, mas já 
eleito, Jair Bolsonaro afirmou 
tomaria conhecimento do 
conteúdo do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
antes da aplicação da prova a 
partir deste ano, já como pre-
sidente da República.

Ele deu a declaração ao 
falar sobre uma questão no 
Enem deste ano que abor-
dou o pajubá, conjunto de 
expressões associadas aos 
gays e aos travestis.

"Esta prova do Enem – vão 
falar que eu estou implican-
do, pelo amor de Deus –, este 
tema da linguagem particular 
daquelas pessoas, o que te-
mos a ver com isso, meu Deus 
do céu? Quando a gente vai 
ver a tradução daquelas pala-
vras, um absurdo, um absur-

O

Ministro diz que vai tentar ‘escangalhar o máximo a vida’ de quem vazou prova do Enem

do! Vai obrigar a molecada a se 
interessar por isso agora para 
o Enem do ano que vem?", 
indagou Bolsonaro, naquele 
momento.

Neste domingo, o ministro 
Weintraub afirmou que tanto 
ele, quanto o presidente do 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), Alexandre 
Lopes, tiveram "contato" com 
a prova somente hoje.

"Nossas orientações eram 
para que fosse possível fazer 
uma prova para selecionar as 
pessoas mais qualificadas. O 
objetivo do Enem é separar 
os mais qualificados", disse o 
ministro.

Números do Enem
De acordo com o Inep, 

376 candidatos foram elimi-
nados neste primeiro dia do 
Enem 2019.

Informou ainda que 3,920 
milhões de candidatos fize-

ram a prova neste domingo, 
de um total de 5,09 milhões 
de candidatos - o que repre-
senta um índice de presença 
de 77%, e abstenção de 23%. O 
ministro Weintraub informou 
que esse foi o mais baixo índi-
ce de abstenção da história do 
Enem.

O Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2019 foi re-
alizado neste domingo, e tem 
nova fase marcada para o dia 
10 de novembro. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) aplicou a prova 
em 10.133 locais, em 1.727 mu-
nicípios brasileiros.

Hoje, foram aplicadas 45 
questões de linguagens, 45 
questões de ciências huma-
nas e a redação - cujo tema foi 
"democratização do acesso ao 
cinema no Brasil". No próxi-
mo fim de semana, o exame 
abrangerá 45 questões de ci-
ências da natureza e 45 ques-

tões de matemática.
No total, 5.095.308 can-

didatos estão inscritos e, se-
gundo balanço do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) divulgado ao 
G1, 4.605.641 já tinham visto 
o local de provas até as 8h30 
deste domingo.

O Inep lembrou que os ga-
baritos oficiais e os Cadernos 
de Questões, em todas as suas 
versões, serão publicados em 
13 de novembro, em seu portal 
ou pelo aplicativo do Enem.

Os participantes poderão 
acessar os materiais pelo por-
tal do Inep ou pelo aplicativo 
do Enem. No total, são seis 
gabaritos para cada dia e seis 
Cadernos de Questões, de 
acordo com as cores da prova 
e opções acessíveis. Os parti-
cipantes deverão ficar atentos 
para conferir o gabarito relati-
vo à cor de prova que fez em 
cada domingo de aplicação.

Foto: Divulgação



prefeito do 
Rio de Janeiro, 
Marcelo Cri-
vella, decretou 
a criação de 
uma comissão 
para que as 
medidas ope-
racionais exi-

gidas para a encampação da Linha 
Amarela sejam tomadas.

O decreto foi publicado no 
Diário Oficial do município nes-
ta segunda-feira .

O decreto sai quatro dias de-
pois de a Justiça do Rio conceder 
liminar favorável à Lamsa, con-
cessionária que administra a via, e 
proibir a prefeitura de encampar a 
Linha Amarela.

Nesta terça, a Câmara de 
Vereadores vota em segunda 
discussão um projeto de lei da 
prefeitura que estabelece a en-
campação. No primeiro turno, o 
texto foi aprovado por 43 a 0.

Novela 

O
Grupo multidisciplinar

Segundo a prefeitura, o gru-
po terá um prazo de 20 dias para 
apresentar um plano com o novo 
valor da tarifa e a operação da via. 
A equipe pode ainda sugerir o 
aproveitamento dos atuais fun-
cionários, mas "sem assumir pos-
síveis encargos trabalhistas".

De acordo com o decreto, a 
comissão será composta por 
agentes públicos indicados pe-
las secretarias de Transporte, 
de Fazenda, Infraestrutura, Ha-
bitação e Conservação, Ordem 
Pública, além da Controladoria 
Geral do Município, Procurado-
ria Geral do Município e - Com-
panhia de Engenharia de Tráfe-
go do Rio de Janeiro.

No texto, também é desta-
cado que 'personalidades com 
interesse ou expertise' no tema 
também poderão ser convida-
das para compor e colaborar 
com a comissão.

Uma semana de disputas
Sexta, 25: o prefeito Marcelo Cri-

vella anuncia o fim da concessão.
Domingo, 27: Crivella co-

manda a destruição das cabines 
de pedágio.

Segunda, 28 (madrugada): o 
Plantão Judiciário atende a um 
pedido da Lamsa e manda inter-
romper a destruição - que já tinha 
terminado -, restabelece a conces-
são e determina a volta do pedágio

Segunda, 28 (manhã): a empresa 
afirma não ter condições de cobrar com 
a praça destruída e convoca 100 funcio-
nários de todo o país para um mutirão.

Terça, 29: a prefeitura envia à 
Câmara o projeto para assumir o 
controle da Linha Amarela.

Quinta, 31: a Lamsa vai à Justiça 
para impedir que a via seja encam-
pada sem que haja um processo 
e o pagamento de indenização à 
concessionária.

Sexta, 1 (madrugada): o pe-
dágio volta a ser cobrado no 
sentido Barra.

Sexta, 1 (tarde): a Câmara aprova 
a encampação em primeira discus-
são por 43 a zero.

Sexta, 1 (noite): a Justiça volta a 
dar ganho de causa à Lamsa e proí-

be a encampação. A prefeitura con-
testa e afirma que, quando a Câma-
ra terminar de aprovar seu projeto, 
terá direito de retomar a via.

Sábado, 2: um protesto fecha a 
via. Motoristas passam sem pagar 
pelo pedágio por uma hora. Marce-
lo Hodge, filho de Crivella, e mem-
bros do alto escalão da prefeitura 
participam do ato.

Domingo, 3: o pedágio volta a 
ser cobrado no sentido Fundão.

Segunda, 4: decreto de Crivella 
cria grupo de trabalho para deta-
lhar como será a encampação e dá 
20 dias de prazo.

Imagem mostra o pedágio da Linha Amarela liberado nesta segunda-feira

Prefeitura do Rio cria 
comissão para reassumir 
Linha Amarela

Foto: Reprodução/ TV Globo
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O cadastro para biometria vai até o dia 1° de dezembro

Falta menos de um mês 
para terminar o prazo para 
eleitores de 28 municípios 
fluminense cadastrarem a 
biometria junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-RJ).

O prazo termina no dia 1° de 
dezembro e mais de 600 mil 
eleitores ainda estão penden-
tes. A maior parte desses elei-
tores é dos municípios de São 
João de Meriti, Nova Iguaçu e 
Duque de Caxias.

O cadastramento biométrico 
é obrigatório em 35 municípios 
do Rio, mas, em sete, o prazo 
já acabou. Portanto, de acordo 
com o TRE-RJ, o eleitor deve ver, 
primeiro, se o seu município faz 
parte da lista de 28 cidades (lista 
no final) onde o cadastramen-
to é obrigatório. Se for, é preciso 
agendar o atendimento pelo site 
ou telefone do TRE.

Lembrando que os eleitores 
que conseguiram votar por bio-
metria nas últimas eleições estão 
dispensados do comparecimen-
to. Para saber se a digital já está 
cadastrada, o eleitor também 
pode conferir no site do TRE. Na 

Eleitores de 28 municípios do RJ têm até o dia 
1° de dezembro para cadastrar a biometria

capital fluminense o cadastra-
mento ainda não é obrigatório.

O eleitor que deixar de compa-
recer no prazo de realização da re-
visão de eleitorado terá seu título 
eleitoral cancelado e não poderá 
participar das próximas eleições.

A biometria é a tecnologia que 
identifica o eleitor através do re-
conhecimento de sua impressão 
digital, conferindo maior segu-
rança à identificação no momen-
to da votação, por meio de um 
leitor biométrico, acoplado à urna 
eletrônica. Na votação com iden-
tificação biométrica, o eleitor pas-
sa a ter a identidade confirmada 
ao colocar sua digital no terminal 
da urna eletrônica.

O cadastramento biométrico 
pode ser realizado em qualquer 
das zonas eleitorais do estado do 
Rio de Janeiro. Os cartórios eleito-
rais atendem mediante agenda-
mento, com finalidade de evitar 
filas e agilizar o atendimento, per-
mitindo ao eleitor escolher dia e 
horário de atendimento.

Confira os 28 municípios onde 
o prazo ainda está aberto:

Arraial do Cabo

Bom Jesus do Itabapoana
Carapebus
Cardoso Moreira
Comendador Levy Gasparian
Cordeiro
Duque de Caxias
Iguaba Grande
Italva
Itaocara
Lage do muriaé
Macuco
Magé
Mendes
Miracema
Natividade
Porciúncula
Porto Real
Quatis
Quissamá
Rio Claro
Santa Maria Madalena
São Fidelis
São João de Meriti
São José do Vale do Rio Preto
Silva Jardim
Varre e Sai
Vassouras
Tire duas dúvidas
- É preciso fazer o cadastra-

mento se o eleitor já votou na úl-
tima eleição com biometria?

Foto: Divulgação

Antes fazer o agendamen-
to junto ao TRE, o eleitor deve 
entrar no site e consultar se o 
seu título está com pendência 
no cadastramento da biometria 
ou se o cadastro está válido. Às 
vezes o eleitor votou com bio-
metria, mas não foi reconheci-
do pela urna.

- A biometria será obrigatória 
para a cidade do Rio na próxima 
eleição?

Em 2020 não será obrigatório e 
o título não será cancelado.

- Quem renovou carteira no De-
tran já renovou a biometria?

Não. Os dados que o TRE-RJ pe-
gou do Detran não foi da habilita-
ção, mas da identidade Civil. Para 

conferir se a sua identidade civil 
foi validade, basta entrar no site.

- Quem não fizer a biometria 
terá o CPF cancelado?

Na realidade, o município Du-
que de Caxias está passando por 
um processo de revisão de elei-
torado. Quem não faz o título de 
eleitor, tem o título cancelado e a 
Receita Federal, por cruzamento 
de informações, verifica isso e co-
loca o CPF em suspensão.

- Idosos com mais de 70 anos 
precisam fazer o recadastramento 
da biometria?

Se a pessoa quiser votar, é 
necessário fazer o cadastra-
mento, mesmo para quem é 
eleitor facultativo.



POLÍTICA

IN
FO CIDADES

Terça-Feira 05 de Novembro de 2019

4

1- As inscrições no concur-
so para a Faetec-RJ estão na 
última semana. Que orien-
tações o senhor gostaria de 
passar aos candidatos?

Que não deixem para a 
última hora, a oportunida-
de de se tornarem servido-
res públicos do Estado do 
Rio de Janeiro.

O pagamento da taxa de 
inscrição é a confirmação 
da participação do candi-
dato para concorrer ao in-
gresso no Quadro Efetivo 
de Profissionais da FAE-
TEC, uma instituição reno-
mada, vinculada à Secreta-
ria de Estado de Ciência e 
Tecnologia do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro e 
que desde 2010 não reali-
za concursos públicos para 
provimento de cargos.

Que aproveitem também 
esses últimos dias para re-
visarem o conteúdo pro-
gramático constante do 
instrumento convocatório, 
bem como o regulamento 
imposto pelo Edital, para 
que se tornem exímios co-
nhecedores das regras im-
postas ao concurso.

2- O que o senhor po-
deria falar, para os candi-
datos, sobre o perfil das 
questões da banca do Ins-
tituto Acesso? Que tipo de 
habilidades e competên-
cias elas, em geral, priori-
zam na resolução?

As questões serão apre-
sentadas em total confor-
midade com o conteúdo 
programático, elaboradas de 
forma isolada (onde nenhu-
ma abordará a totalidade 
do conteúdo estipulado) e 
na sua grande maioria com 
enunciados elaborados de 
forma contextualizada.

As questões contem-
plarão habilidades e com-
petências técnicas, as-
sociadas aos conteúdos 
específicos dos compo-
nentes curriculares e abor-

Oportunidades

darão situações problemas 
relacionados às temáticas 
informadas.

3 - Que tipo de medidas 
o Instituto Acesso está ado-
tando para garantir a segu-
rança? Como o instituto tem 
buscado se preocupar com 
este aspecto, em seus con-
cursos?

A segurança nos concur-
sos desde a nossa criação, 
sempre foi um verdadeiro 
valor para todos no Institu-
to Acesso.

Nossa visão é atuar como 
um centro de excelência na 
elaboração de concursos 
públicos, através do desen-
volvimento de novas tec-
nologias de avaliação, que 
tragam segurança e transpa-
rência a todo o processo.

Neste sentido, concluí-
mos em junho deste ano, a 
implantação do nosso Pro-
grama de “Compliance”.

Possuímos um software de 
gestão do concurso, que nos 
permite monitoramento inte-
gral e em tempo real de todas 
as ações inerentes ao certame.

Nossas provas são apre-
sentadas com gabaritos in-
dividualizados, de modo a 
garantir que cada candidato 
realize a sua prova com ga-
barito único.

Utilizamos também equi-
pamentos com tecnologia 
de ponta para a identifica-
ção de “pontos eletrônicos” 
(cola) e outras possíveis 
tentativas de fraudes duran-
te todo o concurso.

4- Pode nos falar um pou-
co sobre o corpo de profissio-
nais que atuam nas provas 
do Instituto Acesso? Quan-
tos deverão atuar na prova 
da Faetec? De quais áreas?

A Banca do Instituto Aces-
so atua na promoção de con-
cursos públicos há mais de 20 
anos e temos a satisfação de 
colecionar mais ——- homolo-
gações. Nossa banca é formada 
por profissionais renomados, 

devidamente qualificados e 
reconhecidos em suas áreas 
de atuação, especialmente no 
meio acadêmico.

Contamos, na maioria dos 
profissionais com especialis-
tas, mestres e doutores, que 
são contratados por disciplina, 
garantindo assim que nenhum 
deles possa vir a ter domínio 
total das questões elaboradas 
e nem mesmo conhecimento 
sobre para qual concurso está 
realizando questões.

Para o concurso da FAE-
TEC serão utilizadas mais 
de 1.600 questões abran-
gendo diversas disciplinas 
distintas e confeccionadas 
por aproximadamente 100 
profissionais das diversas 

áreas exigidas no conteúdo 
programático, além da uti-
lização de questões já ava-
liadas e validadas no nosso 
Banco de Dados.

Todos os profissionais 
contratados assinaram 
contrato de confidenciali-
dade e sigilo, com cláusu-
la específica que garante 
que nenhum dos contrata-
dos poderá divulgar sem a 
nossa expressa autorização 
sua participação na Banca.

5- A partir da sua experi-
ência na realização de con-
cursos, que conselhos daria 
a um candidato, principal-
mente no dia da prova, que, 
certamente, é o que envol-
ve o maior nível de tensão?

Que procurem chegar 
no local de prova, com no 
mínimo uma hora de ante-
cedência, que compareçam 
vestidos com roupas leves 
e confortáveis, que este-
jam bem alimentados e hi-
dratados e, principalmente 
que releiam o edital, espe-
cificamente o item que tra-
ta acerca dos cuidados para 
realização da prova.

Desejamos a todos boa 
sorte e uma excelente prova.

Para todos nós do Insti-
tuto Acesso, é um enorme 
prazer figurar na condição 
de banca organizadora de 
um concurso tão especial e 
importante para o Governo 
do Estado do RJ.

Magno Vinicius Gonçalves - Diretor do Instituto Acesso

Orientações e dicas para o 
concurso da Faetec

 Foto: Reprodução/Facebook



Polícia Civil 
prendeu, na 
manhã des-
ta segunda-
-feira, dois 
m o t o r i s t a s 
de aplicativo 
que usavam 
perfis falsos 
e transporta-

vam passageiros que embarcam 
e desembarcam no Aeroporto In-
ternacional do Rio de Janeiro, no 
Galeão, na Ilha do Governador.

Segundo a Polícia Civil, a Ope-
ração Vexo, burlar em latim, iden-
tificou motoristas de aplicativos 
que utilizavam perfis falsos. Esses 
motoristas já haviam sido expul-
sos por não seguirem as normas 
da empresa. Entretanto, voltaram 
a trabalhar na empresa usando 
perfis irregulares, explicou a de-
legada Tatiana Ribeiro Queiroz, 
titular da Delegacia do Aeroporto 
Internacional (Dairj):

Estelionato

A
"Eles fizeram isso após serem ex-

pulsos ou banidos por crimes gra-
ves ou infrações ao código de ética 
das empresas. Então, usaram de da-
dos verdadeiros de outras pessoas 
para voltaram a trabalhar".

A delegada afirmou que os sus-
peitos burlaram o cadastro.

"No entanto, não são todos os 
motoristas que praticam crimes. 
O cadastro parte da boa fé e pre-
sunção da verdade. As empresas 
fazem as buscas e permitem ou 
não que esses motoristas sejam 
habilitados para o sistema. A gran-
de maioria dos motoristas está 
trabalhando corretamente e não 
comete infrações", diz Tatiana.

Durante a investigação, que 
começou em junho após diver-
sas denúncias de usuários que 
foram lesados, os agentes da 
Delegacia do Aeroporto Inter-
nacional (Dairj) identificaram 10 
perfis falsos. Nesta manhã, os in-
vestigadores estiveram nas casas 

dos alvos e descobriram que os 
endereços de alguns condutores 
também eram falsos.

A delegada disse que os cri-
mes acontecerem em várias par-
tes da cidade.

"Identificamos e qualifica-
mos esses motoristas com per-
fis falsos. As ocorrências foram 
em Madureira, Barra da Tijuca e 
Campo Grande. As vítimas foram 
as delegacias das áreas, registram 
as ocorrências, e os delegados 
remeteram esses inquéritos para 

cá", explicou a delegada Tatiana 
Ribeiro Queiroz, titular da Dairj.

Mais de 100 veículos foram 
revistados e pesquisados. Os 
presos vão responder por falsi-
dade ideológica.

Durante a operação, dois ho-
mens foram presos no entorno 
do Galeão. Um deles com nove 
registros de ameaças e um se-
gundo por ter sido preso ante-
riormente por tráfico de drogas. 
Eles foram para a delegacia, 
prestarão depoimento e a dele-

gada arbitrará uma fiança de R$ 
1.000 para cada um. Os homens 
vão responder em liberdade. 
Caso sejam condenados por fal-
sificação eles poderão pegar de 1 
a 3 anos de prisão.

Dois outros motoristas foram 
conduzidos à Dairj por terem algu-
ma pendência com a justiça. Eles 
prestarão depoimento.

Segundo a Polícia Civil, os mo-
toristas envolvidos nos crimes são 
ligados às empresas Uber, Cabify, 
99 POP e Wappa. 

Os motoristas usavam perfis falsos nos aplicativos de viagem

Motoristas de aplicativo 
são presos usando perfis
falsos no Galeão 

Foto: Divulgação
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Bairro onde aconteceu chacina 
é líder de denúncias contra 
milícia em Nova Iguaçu 

A morte de quatro jovens na úl-
tima sexta-feira, em Nova Iguaçu, 
na Baixada Fluminense, teria sido 
mais uma ação das milícias, que 
têm crescido na região. Segundo 
dados do Disque-Denúncia, Nova 
Iguaçu foi a cidade da Baixada de 
onde partiram mais ligações anô-
nimas, denunciando a atuação 
dos grupos. De janeiro até 10 de 
outubro deste ano, foram 505 te-
lefonemas. No estado, a cidade só 
perde para o município do Rio, de 
onde partiram 4.019 ligações.

André Luis Vieira Júnior, de 
21 anos, Fernando André Rodri-
gues Torres, de 23, Pedro Paulo 
do Nascimento, de 20, e Thalles 
Pereira Rodrigues, de 22, esta-
vam na Rua Rogério de Azevedo, 
no bairro Miguel Couto, quando 
foram assassinados. Artêmio Pe-
reira Nunes, de 19 anos, também 
foi alvejado, mas sobreviveu. Ele 
está internado com quadro es-
tável no Hospital Geral de Nova 
Iguaçu. Em setembro, três jo-
vens foram encontrados mortos 
no mesmo bairro, no terreno de 
uma empresa de ônibus.

O envolvimento de milicianos 

nessas mortes e uma possível re-
lação entre as duas chacinas estão 
sendo investigadas pela Delegacia 
de Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF).

Segundo familiares das víti-
mas, os quatro jovens assassina-
dos nesta sexta-feira comemora-
vam o aniversário e o nascimento 
do filho de Pedro, quando um car-
ro que estava seguindo Artêmio 
chegou atirando.

— Eles estavam curtindo o 
evento dele, quando Artêmio 
chegou e parou no meio da come-
moração. O carro veio e atirou em 
quem estava junto dele — disse o 
parente de uma das vítimas, que 
preferiu não se identificar.

Familiares acreditam que eles 
tenham sido mortos por milicia-
nos, já que a ação desse grupo tem 
sido comum na região:

— Meliantes sem nenhum 
compromisso com a vida alheia 
tentam por ordem de forma in-
correta no bairro. Mas isso não 
vai ficar impune. Não vai ser a 
primeira nem a última morte, 
mas não vai ser em vão — disse 
um dos familiares.

No fim de setembro, três jovens 
foram encontrados mortos no 
mesmo bairro, no terreno de uma 
empresa de ônibus. Segundo um 
parente, os quatro mortos conhe-
ciam essas vítimas:

— Conheciam porque o bairro é 
pequeno, mas não tinham conví-
vio. Os meninos não faziam nada 
demais. Mas se você for até a favela 
e ficar andando por lá ou frequen-
tar o baile funk, a milícia não gosta.

Uma das vítimas, André Luís 
Vieira, foi enterrado neste domin-
go no Cemitério municipal de 
Nova Iguaçu. Os corpos dos outros 
três jovens ainda não foram libe-
rados do Instituto Médico Legal 
(IML) na cidade.

Vereador preso em 
Belford Roxo

Belford Roxo aparece como 
a terceira cidade da Baixada e a 
quarta do estado a denunciar a 
atuação de grupos paramilitares. 
Dia 23 de outubro, o policial militar 
Weverson de Oliveira Marciano foi 
preso, acusado de ser cúmplice do 
vereador Marcio Cardoso Pagniez, 
o Marcinho Bombeiro, ex-presi-
dente da Câmara Municipal de 
Belford Roxo, pela tentativa de ho-
micídio qualificado de três jovens 
na madrugada de 15 de outubro.

Segundo investigação da 
54ª DP (Belford Roxo), os jo-

vens estavam fazendo um 
churrasco na porta de casa de 
um deles, no bairro de Andra-
de de Araujo, quando os dois 
autores chegaram armados ao 
local atirando. As vítimas só 

conseguiram escapar depois 
de pular em uma ribanceira.

Marcinho Bombeiro foi preso 
dia 22, apontado como autor de 
dois homicídios ocorridos em 
2017 no município.

André, Fernando, Thalles e Pedro foram mortos em Miguel Couto, Nova Iguaçu

Foto: Divulgação



H o s p i t a l 
U n i v e r s i t á -
rio Gaffrée e 
Guinle que 
pertence a 
U n ive r s i d a -
de Federal 
do Estado do 
Rio de Janei-

ro (UNIRIO) realizará testes 
de orelhinha em bebês nos 
finais de semana de novem-
bro de demandas oriundas 
da fila do SISREG Sistema 
Ambulatorial do Município 
do Rio de Janeiro.

A proposta é absorver 
30% a 50% totalizando 480 
de crianças nascidas em ou-
tras maternidades que não 
conseguiram fazer o teste 
e estão na fila para a reali-
zação do exame Emissões 
Otoacústicas Evocadas para 
Triagem Auditiva (Teste da 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSaúde infantil

O
Orelhinha), que ainda se en-
caixam no perfil de Triagem 
Auditiva Neonatal Universal 
(TANU).

O Teste da Orelhinha ou 
Triagem Auditiva Neonatal 
é um exame importante para 
detectar se o recém-nascido 
tem problemas de audição. 
Após a sua realização é pos-
sível iniciar o diagnóstico 
e o tratamento das altera-
ções auditivas precocemen-
te. Segundo o Ministério da 
Saúde a TANU deve ser rea-
lizada no primeiro mês de 
vida, podendo este prazo se 
estender até o terceiro mês, 
ou seja  o público alvo são os 
recém-nascidos e lactentes 
com até 3 meses e 29 dias no 
dia do exame.

Os dias do mutirão serão 
09, 10, 23,  24 e 30 de no-
vembro.

Mutirão de teste da 
orelhinha no HUGG

Unidade de saúde fará   mutirão do teste da orelhinha

 Foto: Divulgação
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

 Na última sexta, o professor 
Fernando Ferry, atual Superin-
tendente do Hospital Universitá-
rio Gaffrée e Guinle que pertence 
a Universidade Federal do Estado 
do Rio UNIRIO, Foi convidado 
para um encontro com represen-
tantes do Governo Coreano jun-
tamente com o pesquisador da 
Fiocruz Dr Ivan Neves.

A visita faz parte do  desenvol-
vimento de um projeto de pes-
quisas que tem por finalidade a 
publicação de artigos científicos 
internacionais de prestígio.Fo-
ram apresentados os dados epi-
demiológicos do Brasil e o que é 
feito para combater a epidemia.

Teremos a possibilidade de 
realizar intercâmbios, permi-
tindo nossos alunos fazerem 

estágio em  Universidades co-
reanas e vice-versa. Haverá a 
possibilidade de financiamen-
to de reagentes e custeio do in-
tercâmbio para os estudantes 
e  pesquisas relacionadas ao 
HIV/Aids, Vamos desenvolver 
tecnologias de ponta para diag-
nóstico e monitoramento da 
aids.”Ressaltou professor Fer-
nando Ferry”.

Professor Fernando Ferry que 
também é pesquisador, atua há 
25 no atendimento a pacientes 
com HIV, foi o coordenador do 
primeiro mestrado de HIV/AIDS 
do Brasil , devidamente reconhe-
cido pela Capes, possuindo 110 
dissertações em 6 anos na Uni-
versidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro.

Câncer de próstata é o tumor 
que afeta a prostata, glândula lo-
calizada abaixo da bexiga e que 
envolve a uretra, canal que liga 
a bexiga ao orifício externo do 
pênis.O câncer de próstata é o 
mais frequente entre os homens, 
depois do câncer de pele. Embo-
ra seja uma doença comum, por 
medo ou por desconhecimento 
muitos homens preferem não 
conversar sobre esse assunto.

As estimativas apontam 
68.220 novos casos em 2018. 
Esses valores correspondem 
a um risco estimado de 66,12 
casos novos a cada 100 mil ho-
mens, além de ser a segunda 
causa de morte por câncer em 
homens no Brasil, com mais de 
14 mil óbitos. Na presença de si-
nais e sintomas, recomenda-se 
a realização de exames.

A doença é confirmada após 
fazer a biópsia, que é indicada ao 
encontrar alguma alteração no 
exame de sangue (PSA) ou no to-
que retal, que somente são pres-
critos a partir da suspeita de um 
caso por um médico especialista.

As células são as menores 
partes do corpo humano. Du-
rante toda a vida, as células se 

multiplicam, substituindo as 
mais antigas por novas. Mas, 
em alguns casos, pode acon-
tecer um crescimento descon-
trolado de células, formando 
tumores que podem ser benig-
nos ou malignos (câncer). 

O câncer de próstata, na maio-
ria dos casos, cresce de forma 
lenta e não chega a dar sinais 
durante a vida e nem a ameaçar 
a saúde do homem. Em outros 
casos, pode crescer rapidamente, 
se espalhar para outros órgãos e 
causar a morte. Esse efeito é co-
nhecido como metástase.

O que é a próstata?
A próstata é uma glândula 

presente apenas nos homens, 
localizada na frente do reto, abai-
xo da bexiga, envolvendo a par-
te superior da uretra (canal por 
onde passa a urina). A próstata 
não é responsável pela ereção 
nem pelo orgasmo. Sua função 
é produzir um líquido que com-
põe parte do sêmen, que nutre e 
protege os espermatozoides. Em 
homens jovens, a próstata possui 
o tamanho de uma ameixa, mas 
seu tamanho aumenta com o 
avançar da idade.

 Diretor do HUGG é recebido por 
governo da Coreia do Sul para 
parcerias em pesquisas em HIV

Câncer de próstata: Saiba como se 
previnir e tratar para não ter a doença

Diretor busca parcerias para pesquisa contra a AIDS

Foto: Divulgação

Quais os fatores de risco?
Existem alguns fatores que 

podem aumentar as chances de 
um homem desenvolver câncer 
de próstata. São eles:

Idade: o risco aumenta com 
o avançar da idade. No Brasil, 
a cada dez homens diagnosti-
cados com câncer de próstata, 
nove têm mais de 55 anos.

Histórico de câncer na família: 
homens cujo o pai, avô ou irmão 
tiveram câncer de próstata antes 
dos 60 anos, fazem parte do gru-
po de risco.

Sobrepeso e obesidade: es-
tudos recentes mostram maior 
risco de câncer de próstata em 
homens com peso corporal mais 
elevado.

Como prevenir o câncer de 
próstata?

Já está comprovado que uma 
dieta rica em frutas, verduras, le-
gumes, grãos e cereais integrais, 
e com menos gordura, principal-
mente as de origem animal, aju-
da a diminuir o risco de câncer, 
como também de outras doen-
ças crônicas não-transmissíveis. 
Nesse sentido, outros hábitos 
saudáveis também são recomen-
dados, como fazer, no mínimo, 
30 minutos diários de atividade 
física, manter o peso adequado 
à altura, diminuir o consumo de 
álcool e não fumar.



Show

 ão quase 50 
anos dedica-
dos à música 
e muitos de-
les celebrados 
no palco deste 

teatro, que é um patrimô-
nio inestimável do público 
carioca”, assim o cantor e 
compositor João Bosco re-
fere-se ao Teatro Rival Pe-
trobras, onde se apresenta 
no dia 8 de novembro. Ele 
promete um show inesque-
cível, revisitando canções 
que marcaram a história de 
seu público.

Ao lado do baixista Guto 
Wirtti, do baterista Kiko Frei-
tas e do guitarrista Ricardo 
Silveira, João Bosco prepara 
um repertório afetivo, com 
clássicos como “Jade”, “Cor-
sário”, “Nação” e “Incompati-
bilidade de gênios”, além de 
canções mais recentes como 
“Sinhá” e “Ultra Leve”.

João Bosco volta ao Tea-

tro Rival Petrobras com um 
repertório de sucessos após 
dois anos viajando com a 
turnê de seu mais recente ál-
bum, “Mano que zuera”, que, 
claro, passou pela casa. Os 
fãs podem se preparar para 
cantar juntos com o ídolo 
músicas, como “O bêbado e 
a equilibrista” e “Papel ma-
chê”, que estão gravadas nas 
mais belas páginas da músi-
ca brasileira.

Serviço
Dia: 08 de novembro (sexta-
-feira)
Horário: 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras 
- Rua Álvaro Alvim, 33/37 - 
Centro/Cinelândia
 Ingressos: Setor A R$120,00 
(inteira) Setor B R$90,00 (in-
teira), R$70,00 (promoção 
para os 100 primeiros pagan-
tes)
Censura: 18 anos
Informações: (21) 2240-9796.

João Bosco faz show 
afetivo no Teatro Rival 
Petrobras 

"S

Culturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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Evento acontece no próximo dia 8 de  novembro 



Maria da Paz é levada para 
o hospital. Vivi marca um 
encontro com Otávio. Ca-
milo revela a Álvaro a prova 
que a Polícia tem contra Jô. 
Antero liberta Régis. Camilo 
finge estar surpreso sobre o 
vazamento de informações 
confidenciais. Fabiana pede 
que Jô não a denuncie. An-

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

Paloma afirma a Ramon 
que os dois são livres. Patrick 
conta a Ramon sobre o plano 
de Michelly para provocar ci-
úmes em Gabriela. Mário se 
sente traído ao descobrir que 
Silvana não está mais cega. 
Marcos apresenta Yuri como 
o novo gerente financeiro da 
Editora. Gisele avisa a Diogo 

 Bom Sucesso

emocratização 
do acesso ao ci-
nema no Brasil 
foi o tema da re-
dação do Enem 
(Exame Nacio-
nal do Ensino 

Médio), aplicado no último 
domingo. O texto, em forma-
to dissertativo-argumentativo 
de até 30 linhas, deveria ser 
desenvolvido a partir da situ-
ação-problema e dos textos 
motivadores. Para o professor 
de redação do Sistema Positi-
vo de Ensino, Caio Castro, era 
esperado um tema mais neu-
tro, do ponto de vista ideoló-
gico, mas o assunto surpreen-
deu por ser bem específico. 

“Tínhamos comentado que 
provavelmente a temática iria 
para um lado que não geras-
se tanta polêmica quanto nos 
anos anteriores. O que surpre-
ende é a vertente que ela trou-
xe para a discussão, trazendo 
um tema bem específico como 
proposta, mas que poderia ser 
abordado sob diversos aspec-
tos”, expõe o especialista.

 Enem: redação segue viés esperado 
mas surpreende no tema

que não quer mais saber dele, 
mas que ainda tem interesse 
no dinheiro da família de Al-
berto. Alberto tem uma ideia 
para alavancar a venda dos 
clássicos da Editora, envol-
vendo Paloma e Nana como 
estilista e desenhista. Marcos 
questiona Paloma sobre seus 
sentimentos por ele.

Os quatro textos bases, se-
gundo o professor, ajudaram 
a observar e a compor uma 
estratégia argumentativa e 
levavam a direções bastante 
amplas, que possibilitavam 
que o aluno, a partir do seu 
conhecimento de mundo, se 
posicionasse e construísse 
uma argumentação. “Dentro 
dessa abordagem, não era 
aconselhável ficar exploran-
do a natureza artística do ci-
nema, mas sim de que forma 
podemos favorecer o acesso a 
essa arte, uma vez que a arte 
atua na subjetividade huma-
na e, portanto, é um direito”, 
explica Castro. 

Para ele, foi possível pen-
sar em diferentes perspec-
tivas para a argumentação: 
“podemos pensar uma linha 
argumentativa explorando a 
tecnologia, passando pelos 
videocassetes, pelos dvds 
e chegando às plataformas 
digitais disponíveis hoje - e 
isso poderia trazer um viés 
de contra argumentação 
de que não é todo mundo 

que tem acesso à tecnolo-
gia”, destaca. Ademais, o 
candidato também poderia 
mencionar a necessidade 
de descentralização dos ci-
nemas, com a promoção dos 
mesmos em regiões que se 
encontram afastadas dos 
grandes centros urbanos; a 
redução do ingresso; a cria-
ção de cinemas públicos; as 
iniciativas privadas de cine-
mas de rua; os festivais de 
cinema; entre outros, para a 
argumentação. 

Por fim, o professor lembra 
que o texto precisava de uma 
estrutura dissertativa argu-
mentativa, então seria neces-
sário um viés mais crítico das 
informações e uma estrutura 
que deixasse clara qual a tese 
e a proposta de intervenção. 
O conteúdo da transmissão 
ao vivo após a prova, com co-
mentários de todas as áreas e 
o gabarito extraoficial do pri-
meiro dia do Enem 2019 pode 
ser acessado no link: http://
c o nt e u d o.e n s i n o p o s it ivo.
com/gabarito-enem-2019.

 Fotos: Divulgação

tero confunde Evelina com 
Marlene. Otávio acalma Vivi 
quanto a seu plano de fuga 
com Chiclete. Beatriz pede 
o divórcio a Otávio. Agno 
questiona Téo sobre a foto 
que incrimina Jô. Maria da 
Paz estranha quando Matilde 
fala de sua filha. Agno e Jô se 
unem contra Fabiana.D
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alta pouco 
mais de um 
mês para a 
data da prova 
que vai se-
lecionar tra-
b a l h a d o r e s 
temporários 
para o Censo 

2020 do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). São 2.658 vagas em 
todo o país, sendo 1.343 para 
o cargo de coordenador cen-
sitário subárea, que exige 
nível superior, e 1.315 para 
agente censitário operacio-
nal, que exige ensino supe-
rior completo. Os salários são 
de R$ 3.100 e R$ 1.700, res-
pectivamente.

O contrato será de 12 me-
ses, podendo ser prorrogado 
por igual período. Apesar do 
caráter temporário do certa-
me, a expectativa, segundo 
o professor e consultor de 
concursos Antonio Batist, é 
que haja muita concorrência, 
considerando a situação eco-
nômica atual do país.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCenso 2020

F
"Por ser temporário, a ten-

dência é que a prova não seja 
tão difícil. No entanto, deve 
ser bem concorrido, o que 
pode elevar a nota de corte. O 
ideal é que o candidato con-
siga acertar pelo menos 80% 
das questões para ter uma boa 
chance", afirma.

O que também tem chama-
do a atenção para esse con-
curso é o grande número de 
vagas esperadas para o Censo 
do IBGE. Além disso, por ter 
matérias similares a outros 
concursos, essa seleção ajuda 
quem está começando a estu-
dar a pegar o ritmo.

A procura por cursos para as 
matérias do concurso tem sido 
muito grande. O IBGE divulgou 
que irá contratar mais de 200 
mil trabalhadores temporários 
para o Censo 2020, e os pró-
ximos editais terão matérias 
afins. Então, as pessoas estão 
com grande expectativas para 
passar nesse ou nos próximos 
concursos — afirma Rodrigo 
Schluchting, presidente do cur-
so preparatório Elo Concursos.

IBGE: preparação para 
a prova do Censo 2020 
entra na reta final

A preparação para a  prova do Censo 2020 já está na reta final

 Foto: Divulgação
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É o caso do gari Eder Dias, 
37 anos, aluno do curso Seja, 
que vai concorrer à vaga de 
agente censitário, mas tam-
bém fará concursos para a 
UniRio e o Ministério Público 
estadual este ano:

" E s to u  n u m a  m a rato n a 
d e  p rov a s ,  m a s  a s  m até -
r i a s  s ã o  p a re c i d a s ,  e nt ã o 
f a c i l it a .  D iv i d o  m e u  te m -

p o  e nt re  t ra b a l h o,  f a m í l i a 
e  e s t u d o s" .

Estudo deve priorizar 
áreas com maior peso

Na hora dos estudos, os 
candidatos devem priorizar as 
disciplinas que representam 
as maiores pontuações nas 
provas. Para o cargo de coorde-
nador censitário, por exemplo, 

a matéria Noções de Adminis-
tração e Situações Gerenciais 
representa 50% das questões. 
Para a função de agente, no-
ções de Administração e In-
formática também somam 
metade das questões da prova. 
Para ambos os cargos, Língua 
Portuguesa também é uma 
disciplina importante, repre-
sentando 25% das perguntas.

Confira mais de 6,4 mil 
vagas de emprego e estágio 
abertas no Rio

O Rio de Janeiro abrirá, 
nesta semana, mais de seis 
mil e 400 postos trabalho e 
estágio, a maioria no setor do 
comércio e serviços. 

Serão 1.738 emprego com 
carteira assinada ofertadas 
pela Secretaria estadual de 
Trabalho, 467 pela Secreta-
ria municipal do Rio e 255 
pela Fundação Mudes, além 
de outras 940 em diferentes 
empresas que atuam no Rio. 
Mas a maior parte dos postos, 
cerca de três mil, será ofere-
cida durante a 10ª edição da 
Feira de Estágios e Emprega-
bilidade da Zona Oeste, que 

vai acontecer na UniSãoJosé, 
que fica em Realengo.

O evento receberá empre-
sas de diversos segmentos 
durante os dias 5, 6 e 7 de 
novembro, das 15h às 20h. 
Segundo os organizadores, 
os candidatos poderão se ins-
crever em diversos processos 
seletivos e cadastrar seus 
currículos.

A feira também oferecerá 
orientação profissional, ca-
dastro para vagas em plata-
formas digitais e agendamen-
to para emissão de carteira de 
trabalho e para requerimento 
de seguro-desemprego:

"O evento oferecerá tam-
bém orientação prof issio -
nal  e  qualif icação.  Algu-
mas vezes,  as  pessoas não 
sabem como se apresentar 
para as  vagas,  como se can-
didatar  e  participar  de uma 
entrev ista.  Auxiliamos na 
confecção do currículo 
para que a  pessoa tenha 
mais chance de conquistar 
a  oportunidade",  explicou 
Koff i  Djima Amouzou,  di-
retor  da Escola de Negó -
cios da UniS ãoJosé.

A oferta de emprego tem-
porário animou o varejo e 
será a maior em seis anos, 
segundo a Confederação Na-
cional do Comércio (CNC). 
No Rio, a expectativa é que 
9.400 vagas sejam abertas até 
o fim de dezembro.

No ano passado, a estu-

dante da Administração Ma-
rilene Fernandes de Souza, 
de 29 anos, foi  selecionada 
para uma chance de estágio 
durante o feirão. Para ela, 
a constante atualização do 
currículo,  com cursos de 

formação, a auxiliou no pro-
cesso seletivo:

"Mesmo com muitos can-
didatos, as feiras são um 
banco de oportunidades por 
causa da grande quantidade 
de vagas".

Vagas e oportunidades de emprego e estágio no Rio 

Foto: Divulgação
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s dois maio-
res navios da 
Marinha do 
Brasil saíram 
do Rio de Ja-
neiro nesta 
segunda-fei-
ra em direção 
ao Nordeste 

do país para ajudar no combate 
ao vazamento de óleo que atin-
giu as praias da região.

A medida foi tomada mais 
de 60 dias após o óleo come-
çar a chegar à costa brasileira. 
No sábado, a Marinha endos-
sou investigação da Polícia 
Federal que apontou, na sexta 
(1), um navio grego como sus-
peito do despejo.

Óleo diminuiu, mas é difícil 
dizer quanto chegará a litoral, 
diz Marinha

O primeiro navio, o Atlânti-
co, deixou o Arsenal de Mari-
nha, na Zona Portuária do Rio, 
ao meio-dia.

O segundo, o navio-doca 
multipropósito Bahia, esta-
va pronto para a partida na 
Base Naval do Mocanguê, 
na Baía de Guanabara, por 
volta das 16h30.

São 250 fuzileiros, 40 mergu-
lhadores e mais pilotos e pessoal 
médico e muito equipamento. 
O navio tem um mini hospital 
com 49 leitos para fazer cirur-
gias de média complexidade.

O objetivo é monitorar 
principalmente mangue-

Manchas de óleo

O
zais, estuários e o lado exter-
no dos arrecifes.

Além dessas duas grandes em-
barcações, uma fragata, seis aero-
naves e um terceiro navio tam-
bém sairão do local.

No total, duas mil pessoas 
participarão da missão - sendo 
670 fuzileiros navais. Os fuzi-
leiros vão desembarcar para 
participar da limpeza das praias, 
manguezais e arrecifes.

O Atlântico e a fragata vão tra-
fegar pelo litoral nordestino em 
patrulha e monitoramento das 
águas, com exceção do Bahia - 
este, por ser um navio-doca, e 
também por questões de logís-
tica, ficará atracado no Porto do 
Suape, no Recife.

A previsão é que os navios 
cheguem no Nordeste no dia 
10 deste mês.

Navio grego na mira
Na sexta-feira a Polícia Fede-

ral deflagrou a Operação Mácula, 
na qual cumpriu mandados de 
busca e apreensão na Lachmann 
Agência Marítima, que seria re-
presentante do navio Boubou-
lina - suspeito de derramar ou 
vazar o óleo que atingiu o litoral 
nordestino. A sede da empresa 
fica no Rio de Janeiro.

O Bouboulina foi carregado 
com 1 milhão de barris do petró-
leo tipo Merey 16 cru no Porto 
de José, na Venezuela, no dia 15 
de julho. Zarpou no dia 18 com 
destino à Malásia.

De acordo com os investiga-
dores, 2,5 mil toneladas de óleo 
foram derramadas no oceano. A 
proprietária do navio é a Delta 
Tankers, fundada em 2006, mes-
mo ano de fabricação do navio.

Em nota, a Lachmann afirma 
que não é alvo da investigação da 
PF, e que foi solicitada para cola-
borar com as investigações. Isso 
porque, segundo alega, em 2016 
atuou como prestadora de servi-
ço para a empresa dona do navio 
suspeito.

"A agência marítima é uma 
prestadora de serviços para as 
empresas de navegação, não ten-
do nenhum vínculo ou ingerên-
cia sobre a operacionalidade, na-
vegabilidade e propriedade das 
embarcações", diz a Lachmann 
no comunicado à imprensa.

A grega Delta Tankers disse 
que "não há provas" de que a em-
barcação seja responsável pelo 
incidente.

Mais de 300 praias atingidas
O óleo já atingiu 314 localida-

des da orla brasileira. No total, o 

Ibama afirma que 110 municípios 
foram afetados em todos os nove 
estados do Nordeste: Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Sergipe.

A Federação Internacional de 
Poluição por Petroleiros (ITOPF, 
na sigla em inglês) tem um guia 
público de boas práticas para a 
limpeza de locais contaminados. 
O órgão já atuou em mais de 800 
vazamentos causados por navios 
em 100 países diferentes nos úl-
timos 50 anos. Segundo o ITOPF, 
a limpeza manual é a mais indi-
cada para o caso das manchas de 
óleo no Nordeste.

"A melhor técnica aqui é a 
limpeza manual, para ser sele-
tivo e reduzir o dano ambien-
tal, considerando a natureza 
do óleo e dos substratos conta-
minados. Máquinas como tra-
tores podem ser usadas onde 
for possível, mas é preciso le-
var em consideração os possí-
veis efeitos no meio ambiente, 
inclusive em ninhos de tarta-

rugas", diz Richard Johnson, 
diretor técnico do ITOPF.

Reincidência
Um terço das mais de 280 

localidades atingidas pelo óleo 
no Nordeste chegaram a ser 
limpas, mas viram a poluição 
retornar ao menos uma vez. Ao 
todo, 83 praias e outras locali-
dades tiveram a reincidência 
da contaminação, o que repre-
senta 29,5% dos locais afetados 
pelo petróleo cru que começou 
a surgir no fim de agosto.

A praia que mais sofreu com 
grandes resíduos de óleo, se-
gundo os balanços do Ibama, foi 
Jandaíra, na Bahia. A localidade 
foi a que mais vezes apareceu 
nos relatórios com o status que 
equivale a manchas maiores que 
10% da praia. Ao todo, em 18 re-
latórios do Ibama algum ponto 
dessa praia, que fica próxima à di-
visa com Sergipe, apareceu com 
manchas grandes: a primeira, em 
4 de outubro, e na segunda-feira  
da semana passada.

Os dois maiores navios foram mandados para a região Nordeste para ajudar a conter os vazamentos de óleo na região

Marinha manda dois 
maiores navios para conter  
vazamentos no Nordeste

 Foto: Divulgação

BRS na Lapa começa a 
funcionar e deixa motoristas 
e passageiros confusos

O corredor Bus Rapid 
S er vice (BRS) na Avenida 
Mem de Sá,  na Lapa, Região 
Central do Rio,  começou a 
funcionar na manhã des-
ta segunda-feira e alguns 
pontos de ônibus foram al-
terados, deixando motoris-
tas e passageiros perdidos. 
Durante a manhã, alguns 
usuários de coletivos fo-
ram f lagrados chegando ao 

extinto ponto na altura do 
número 120, entre as ruas 
Gomes Freire e Inválidos,  e 
sendo surpreendidos com 
a notícia da mudança de lo-
cal de embarque e desem-
barque, dada por agentes 
da CET-Rio.

Quatorze linhas urba-
nas e, pelo menos, cinco 
intermunicipais tiveram 
seus pontos alterados pela 

Secretaria Municipal de 
Transportes. As quatro pa-
radas, ao longo da Mem de 
Sá, vão do trecho da Rua do 
Lavradio até a Frei Caneca. 
O novo esquema de trânsito 
vai modificar a rotina diária 
de quase 150 mil pessoas.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Transportes, o 
corredor BRS, funcionará de 
segunda a sexta-feira, das 
6h às 21h, para ônibus, mi-
cro-ônibus, táxis com pas-
sageiros, veículos de trans-
porte escolar e veículos 
para transporte de portador 
de necessidades especiais.  A faixa seletiva ao longo da Avenida Mem de Sá alterou alguns pontos de ônibus

Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia



oito roda-
das do fim 
do Campe-
onato Bra-
sileiro, o 
F l a m e n g o 
se vê cada 
vez mais 
perto do 

título de 2019. Na lide-
rança com 71 pontos, oito 
a mais que o vice-líder 
Palmeiras, o Rubro-Negro 
tem 95% de chance de ser 
campeão neste ano e con-
quistar o hepta do Brasi-
leirão, segundo o mate-
mático Tristão Garcia, do 
site "Infobola".

O único que ainda tem 
alguma probabil idade de 
"tirar "  essa conquista é 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Flamengo tem 95% de 
chance de ser campeão 
do Campeonato Brasileiro

A
o próprio Palmeiras,  mas 
que aparece apenas com 
5% de chance.

Já para classificação à 
Copa Libertadores de 2020, 
o Flamengo e o Palmeiras já 
estão com 99% de certeza 
que vão estar na competi-
ção, segundo o matemático.

O Santos, terceiro colo-
cado, também está pratica-
mente garantido, com 98% 
de chance. As outras vagas 
são disputadas por seis equi-
pes e segue embolado.

O São Paulo aparece 
54% de chance, seguido do 
Grêmio com 38%, o Inter-
nacional ainda tem 7%, o 
Corinthians apenas 3%, en-
quanto Goiás e Bahia estão 
com 1% cada. O Flamengo segue invicto e líder do Brasileirão 
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