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 Senado pode votar 
'PEC Paralela' da 
Previdência no 
plenário nesta 
quarta-feira

Caso Marielle: 

Vereadores do Rio 
aprovam retomada 
da Linha Amarela
 pela prefeitura
Em votação realizada no início da tarde desta 
terça-feira (5), a proposta que permite que o 
município administre a via venceu por 47 
votos a 0 – 4 vereadores não votaram.
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Senado pode votar 'PEC 
Paralela' da Previdência no 
plenário nesta quarta-feira

Possibilidade

presidente do 
Senado, Davi 
A l c o l u m b r e 
(DEM-AP), quer 
votar a chama-
da "PEC parale-
la" da reforma 
da Previdência 

no plenário nesta quarta-feira 
(06). “Eu vou tentar votar ama-
nhã tanto o primeiro como o 
segundo turno da PEC paralela 
da Previdência no plenário do 
Senado”, disse ele ao blog nesta 
terça-feira (5).

Questionado se não era 
uma meta muito ambiciosa, 
Alcolumbre disse acreditar ser 
possível realizar na quarta pelo 
menos a votação em primeiro 
turno e deixar o segundo para a 
próxima semana.

“O Senado vota a proposta 
na Comissão de Constituição e 

Justiça pela manhã e, à tarde, a 
gente coloca no plenário para 
votar o primeiro turno e, tendo 
acordo, o segundo também. Se 
não der, pelo menos o primeiro 
turno”, afirmou.

A "PEC paralela" reinclui 
Estados e municípios na refor-
ma da Previdência, depois de 
serem retirados da proposta 
original do governo durante a 
tramitação na Câmara dos De-
putados. Pelo texto, a adesão 
às novas regras pelos entes 
fica condicionada à aprovação 
de projeto de lei pelas assem-
bleias legislativas e câmaras 
municipais. Além disso, propõe 
aumentos de receitas, conside-
rados complicados de serem 
aprovados.

Em relação ao ambiente 
para aprovação da "PEC Para-
lela" na Câmara dos Deputa-

O
Alcolumbre disse acreditar ser possível realizar na quarta pelo menos a votação em primeiro turno e deixar o segundo para a próxima semana

dos, Davi Alcolumbre acredita 
que o clima mudou.

“Pelo que tenho conversado 
com o presidente Rodrigo Maia, 
o clima está mudando. O Sena-
do aprovando aqui, e vai apro-
var, acredito que os deputados 

também irão aprovar, essa é a 
expectativa”, disse o presidente 
do Senado.

Ele informou que deve pro-
mulgar a proposta principal da 
reforma da Previdência na pró-
xima semana. Com isso, passa a 

vigorar a idade mínima de apo-
sentadoria no país de 65 anos 
para homens e 62 para mulhe-
res, as regras de transição e o fim 
de alguns privilégios, como apo-
sentadorias diferenciadas no Le-
gislativo e no Judiciário.

Foto: Arte/G1 

O presidente Jair Bolsona-
ro disse nesta terça-feira (5) 
a garimpeiros que pretende 
passar a atribuição de conce-
der lavras de garimpo para o 
Ministério de Minas e Energia. 
Atualmente, a responsabilida-
de é da Agência Nacional de 
Mineração (ANM).

O presidente falou com 
garimpeiros na porta da resi-
dência oficial do Palácio da 
Alvorada. Para Bolsonaro, se 
as lavras de terra ficarem com 
a ANM, "complica" a situação 
da categoria.

"Pegaram a legislação da la-
vra dos garimpeiros e jogaram 
para agência de mineral. Lá é 
que decidem essas questões, 
mas dá para eu voltar o minis-
tério isso aí. Conversei com o 
ministro Bento [Albuquerque, 
das Minas e Energia] hoje para 
nós decidirmos. Se deixar 
para o lado de lá, a gente não 
sabe, complica a situação de 
vocês", disse o presidente.

“Fizeram uma legislação 
para complicar a vida de vo-
cês, para ajudar as grandes 
mineradoras. Esse que é o 

Bolsonaro diz a garimpeiros que pretende passar 
lavra de garimpos para a pasta de Minas e Energia

problema. Não dá para resol-
ver de uma hora para outra", 
completou.

Bolsonaro voltou a falar 
para os garimpeiros que é con-
tra a queima de maquinário 
apreendido em operações de 
combate a garimpos ilegais.

Queima de máquinas
Garimpeiros também recla-

maram com o presidente em 
razão da destruição de equi-
pamentos em áreas de explo-
ração ilegal, feita por órgãos 
federais.

O presidente voltou a afir-

mar ser contra a destruição do 
maquinário.

“Se a máquina chegou lá, 
ela sai. Já dei a dica para vo-
cês: se entrou, sai", disse Bol-
sonaro.

Em abril, o presidente criticou 
em um vídeo a prática de se co-
locar fogo nos equipamentos, 
Bolsonaro conversava com o se-
nador Marcos Rogério (DEM-RO) 
sobre uma operação do Ibama 
contra a retirada de madeira em 
Rondônia, quando fez a crítica.

“Não é para queimar maqui-
nário, trator, caminhão, seja lá 
o que for. Não é esse o procedi-
mento, não é nossa orientação”, 
disse Bolsonaro no vídeo.

O decreto federal que trata 

do tema é de 2008 e estabelece 
que produtos apreendidos po-
dem ser "destruídos ou inutili-
zados quando: a medida for ne-
cessária para evitar o seu uso e 
aproveitamento indevidos nas 
situações em que o transpor-
te e a guarda forem inviáveis 
em face das circunstâncias; ou 
possam expor o meio ambiente 
a riscos significativos ou com-
prometer a segurança da po-
pulação e dos agentes públicos 
envolvidos na fiscalização"

"Queimar maquinário, hoje 
vou conversar de novo. Se a 
máquina chegou lá, ela sai", 
disse o presidente. "Já dei a 
dica para vocês: se entrou, 
sai", concluiu.
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

THIAGO INFORMA
Thiago Ribeiro  colunathiagoribeiro@gmail.com

Nova música 

Nota Dez

Nota zero

Revelação do pop nacional, a talento-
síssima cantora Julia Joia, lançará nos pri-
meiros minutos da próxima quinta-feira 
a sua nova música: ÍRIS. O lançamento 
será nas principais plataformas digitais.

Para o Governo do Estado, por en-
tender a importância do carnaval para 
a economia e o turismo da cidade. 

Para Alexandre Campello, presidente 
do Vasco da Gama. O clube segue deven-
do o antigo administrador do Maracanã 
e, também, ao BANGU, que até hoje não 
recebeu o repasse do valor arrecadado 
no jogo Bangu x Vasco, válido pala semi-
final do Campeonato Carioca.

Bazar da Babi
O Clube dos Aliados, em Campo Grande, re-

ceberá mais uma edição do Bazar da Babi. O 
evento organizado pela estilista e influencer 
digital, Babi Maronna, promete reunir milha-
res de pessoas no dia 08 de dezembro.

 Começou hoje a 27ª edição da 
campanha Paixão de Ler - Poesias 
ao vento, com distribuição de 
livros na Central do Brasil. Inicia-
tiva das secretarias municipais de 
Cultura e Educação do Rio, a pro-
gramação inclui, até o dia 12 de 
novembro, 120 atividades, entre 
contação de histórias, palestras e 
encontros com escritores.

Serão mais de mil obras dis-
tribuídas, na Central e nas biblio-
tecas da Secretaria Municipal de 
Cultura, fazendo com que a pasta 
atinja a marca de mais de dez mil 
exemplares doados este ano. A 
abertura da 27ª edição do Paixão 
de Ler acontece, a partir das 14h, 
no Teatro Municipal Carlos Go-
mes, na Praça Tiradentes.

“Com esse evento, a Secretaria 
Municipal de Cultura cumpre um 
de seus muitos papéis: difundir 
o conhecimento através da lite-
ratura. A leitura não apenas apri-
mora a escrita e o vocabulário das 
pessoas, mas abre o pensamento, 

apresenta universos diferentes. 
E o Paixão de Ler faz isso de for-
ma fácil. Durante estes sete dias, 
vamos aproximar o público das 
palavras e dos autores, incentivar 
a leitura e a produção literária”, 
afirma o secretário municipal de 
Cultura, Adolfo Konder.

Com agenda para crianças 
e adultos, a programação é 
gratuita e será realizada em 
bibliotecas e equipamentos 
culturais da Secretaria Munici-
pal de Cultura e da Secretaria 
Municipal de Educação.

Este ano, o evento literário 
faz uma homenagem ao poeta 
Carlos Nejar, nascido em Porto 
Alegre em janeiro de 1939. O “Po-
eta do Pampa Brasileiro”, como é 
chamado, é um imortal da Aca-
demia Brasileira de Letras (ABL), 
ocupando a cadeira de número 4, 
e tem como marco a indicação ao 
Prêmio Nobel da Literatura, em 
2017. Entre os autores que par-
ticiparão das atividades da cam-

Prefeitura lança campanha 'Paixão 
de Ler' com distribuição de livros 
na Central nesta terça

Cerca de 100 funcionários trabalham na reconstrução da praça do pedágio

À procura de um partido
O empresário Tadeu Vieira, muito conhecido nas noi-

tes cariocas e representante político da igreja Bola de 
Neve, anda conversando com alguns partidos políticos 
com a intenção de ser candidato à prefeito do Rio.

panha estão nomes como Julio 
Emílio Braz, Livia Pandolpho, Vi-
vian Pandolpho, Gustavo Pinhei-
ro, Otávio Junior da Penha, Carine 
Lemos, Luciene Prado e Joana 
Maria Teixeira. A lista completa 
de atividades pode ser conferida 
no link http://paixaodeler.rio.

Homenagens
A 27ª edição do Paixão de 

Ler vai homenagear o poeta 

PSL do G 

O Rio é Delas

O Rio é de todos 

Quem ganhou muita força interna no PSL foi o deputado 
federal, Sargento Gurgel. Parlamentar de primeiro mandato 
e morador de Realengo, Gurgel está cotadíssimo para assu-
mir a presidência regional do partido no estado.

No último fim de semana, a Praia da Barra da Tijuca re-
cebeu a 3ª etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding 
com uma novidade: a primeira exclusiva para mulheres. O 
evento Rio Delas teve o apoio da Secretaria de Estado de 
Esporte, Lazer e Juventude e trouxe nomes como Nicolle 
Calheiros (RJ), Neymara Carvalho (ES), Patrícia Setubal 
(CE) e Joselaine Amorim (RS) para a disputa. Um evento 
histórico para as mulheres de todo o Brasil, valorizando o 
protagonismo feminino no esporte.

O evento feminino de bodyboarding trouxe 
a inclusão para o evento. Em parceria com o RJ + 
Inclusão, programa da Secretaria de Esporte do 
Estado, foi viabilizada uma esteira de acessibili-
dade e cadeira anfíbia, possibilitando a participa-
ção de pessoas com deficiência ao lado de todos, 
ou seja, na areia. E não ficou por aí, o evento con-
tou com a presença do Adapta Surf, associação 
sem fins lucrativos que promove a inclusão de 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 
em uma aula de surf pra lá de divertida.

Foto: Divulgação

Tadeu diz que mesmo tendo um carinho pela pes-
soa do prefeito Marcelo Crivella, ele continuará sen-
do um ferrenho crítico à administração do bispo da 
Igreja Universal do Reino de Deus.

Oposição forte

Foto: Divulgação

Carlos Nejar; a bibliotecária De-
olinda Maria Mello de Avellar, 
responsável pela Biblioteca Eu-
clides da Cunha, na Ilha do Go-
vernador; a jovem Raissa Luara 
Castro de Oliveira, fundadora 
da Biblioteca Comunitária no 
Mundo da Lua, no Morro dos 
Tabajaras, e o grupo Sarauzeiras 
Oníricas, composto por Yolanda 
Soares, Maria Inês Moraes (Mary 
Onírica) e Lindacy Menezes.

Eles receberão o livro infantil-ju-
venil “Arte dos contos” lançado pela 
Multirio, na semana passada, com 
prefácio feito pelo escritor Carlos 
Nejar e conteúdo de professores e 
demais funcionários das escolas da 
rede municipal de educação. Tam-
bém serão exibidos vídeos, produ-
zidos pela Multirio, em homena-
gem ao Nejar, com leitura de poesia 
do imortal e informações sobre os 
27 anos da campanha.
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onsiderada uma 
das melhores do 
estado, a Defesa 
Civil de Belford 
Roxo está prepa-
rada para enfren-
tar os problemas 

causados pelas chuvas de verão. 
Recentemente, o órgão se reuniu 
com os integrantes do Grupo de 
Ações Coordenadas (GRAC), res-
ponsável por colocar em prática o 
Plano de Contingência do municí-
pio. O planejamento é um conjun-
to de ações preventivas que visam 
evitar a perda de vidas humanas 
ou danos ao meio ambiente du-
rante o período chuvoso, que co-
meça em novembro e vai até abril.

No encontro anual, realizado 
no fim de outubro, na sede da De-
fesa Civil, no bairro Santa Amélia, 
participaram, além de servidores 
municipais, o Conselho de Empre-
sas Não Governamentais (Ceng) e 
as geólogas Analice Ramos pereira 
Gomes e Joana de Oliveira Rama-
lho, integrantes do Departamento 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

C
de Recursos Minerais (DRM-RJ), ór-
gão estadual vinculado à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, 
Energia, Indústria e Serviços.

Na reunião, as funcionárias esta-
duais disseram que a Defesa Civil de 
Belford Roxo é uma das mais bem 
preparadas do estado do Rio de Ja-
neiro. A menção elogiosa é o reflexo 
do trabalho e da dedicação dos 78 
servidores treinados para atuar na 
prevenção e socorro às vítimas de 
deslizamentos e inundações provo-
cados pelas fortes chuvas. 

O município é monitorado 24 
horas por dia. Segundo o secretário 
adjunto da Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Ordem Urbana, Marce-
lo dos Santos Pereira, o órgão possui 
um moderno Centro de Monitora-
mento e Gerenciamento de Risco 
e uma Estação Meteorológica, que 
acompanham, em tempo real, as 
condições climáticas na Cidade.

 A estação foi doada pela JCTM 
Comércio e Tecnologia, que tam-
bém se responsabilizou pela ma-
nutenção gratuita do equipamento. 

“Por orientação do secretário de 
Defesa Civil, Robenilson Vasques 
Fernandes, eu organizei a reunião 
do GRAC. O Plano de Contingência 
é de extrema importância para o 
município”, explicou Marcelo dos 
Santos.

Além dessa medidas, a Defesa 
Civil implantou o “Alerta Meteoro-

lógico”, que é um serviço de infor-
mação das condições climáticas 
no município, enviada por celular. 
Hoje, milhares de belford-roxenses 
estão cadastrados no sistema. Para 
receber o alerta do tempo, basta en-
viar um SMS para o código 40199. 

O Centro Nacional de Moni-
toramento e Alertas de Desastres 

Naturais (Cemaden), vinculado ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, instalou, há alguns anos, 
no município, oito pluviômetros 
(instrumento que mede a quanti-
dade de chuva que cai em um de-
terminado lugar), mas, de acordo 
com Marcelo dos Santos, apenas 
três equipamentos estão funcio-

Secretário adjunto, Marcelo dos Santos (à direita), no Centro de Monitoramento

as

 Foto: Divulgação

30 oportunidades estão sendo abertas para o novo Centro de Distribuição Frigorífica da rede atacadista Assaí

 Incentivar o trabalho e a ren-
da em Mesquita tem sido uma 
constante para a equipe da sub-
secretaria Municipal de Trabalho 
e Desenvolvimento Econômico. 
Novas vagas de emprego foram 
anunciadas, mais uma vez fruto 
da parceria com a rede atacadista 
Assaí. Agora, 100 candidatos, que 
já haviam participado da seleção 
para a abertura da loja da rede na 
Via Dutra, voltaram a participar 
de um processo seletivo. Desta 
vez, os postos de trabalho são 
para o Centro de Distribuição 
Frigorífica (CD) da empresa, que 
também será instalado na cida-
de. O processo de seleção está 
sendo acompanhado de perto 
pela equipe do balcão de empre-
gos gerido pela prefeitura.

“Essa foi uma forma de ofere-
cer uma segunda chance para as 
pessoas que, infelizmente, não 
conseguiram ser aproveitadas 
na outra oportunidade, antes da 
inauguração da loja do Assaí. A 
prefeitura está sempre tentan-
do promover essas iniciativas. 
Como fizemos com o Super-
market, a Amoedo e o McDo-
nald’s, por exemplo, que são em-
presas grandes e que nos ajudam 
a fazer a diferença na vida do 

Balcão de Empregos de Mesquita garante novas 
vagas de trabalho para munícipes

mesquitense”, evidencia o subse-
cretário da pasta, Fábio Baiense.

Uma das candidatas que 
passou por entrevista para as 
novas vagas foi Carla Cristina, 
de 34 anos. Desempregada há 
três anos, ela concorre à vaga 
de separador de congelados. 
“Nunca vi isso: a cidade indi-
cando a gente para um empre-
go privado, principalmente em 
uma empresa grande. É uma 
oportunidade incrível”, come-
morou Carla. Além do cargo 
para o qual Carla está sendo 

avaliada, estão disponíveis 
chances também para o cargo 
de Operador de CD.

Leve seu currículo
Vale lembrar que o Balcão de 

Empregos funciona de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 17h, 
na Subsecretaria Municipal 
de Trabalho, Desenvolvimen-
to Econômico e Agricultura. 
A sede é no próprio prédio da 
prefeitura de Mesquita. O en-
dereço é Rua Arthur de Oliveira 
Vecchi 120, no Centro. 

 Foto: Divulgação

 Belford Roxo está se preparando
 para as chuvas de verão

A Prefeitura de Nova Iguaçu 
continua ajudando os moradores 
que perderam a cobertura de suas 
casas durante o temporal de grani-
zo que atingiu a cidade no último 
dia 25. Neste domingo, não foi di-
ferente. Elas foram distribuídas em 
localidades como Cacuia, Rodilân-
dia, Mariléia, Ferroviário (Austin) e 
Comendador Soares, benefician-
do cerca de 700 famílias.

“Não vamos descansar até 
ajudar a todos que foram pre-
judicados nesta chuva de gra-
nizo, a maior da história de 
Nova Iguaçu. Mesmo em crise 
estamos entregando as telhas. 
Só neste domingo vamos fazer 
uma cobertura de 100 mil me-
tros quadrados de telha. Esse 
desastre natural desencadeou 
num problema social”, afir-
mou o prefeito de Nova Igua-
çu, Rogério Lisboa.

Ainda segundo ele, as telhas 
devem ser entregues até o fim da 
próxima semana. Dez caminhões, 
direto da fábrica, chegaram à cida-
de carregados com 10.400 telhas. 
A Prefeitura está entregando uma 
média de 8 mil telhas por dia.

Na Praça do Vasquinho, no Ca-
cuia, diversas pessoas acordaram 
cedo para pegar as telhas. Uma 

 Prefeitura de Nova Iguaçu continua 
entregando telhas na cidade

longa fila foi formada. Muitos 
contaram com a solidariedade de 
vizinhos como o professor Júlio 
Alexandre dos Santos, de 43 anos.

“Estou desempregado e não 
tenho dinheiro para comprar as 
telhas. Se não fosse pela doação 
da prefeitura não sei como seria 
daqui pra frente. Perdi quase tudo 
dentro de casa”, lembrou emocio-
nado o morador do Morro da Mo-
enda, em Tinguazinho.

Agentes da Guarda Ambiental, 
Ordem Urbana, Assistência Social, 
Infraestrutura, Defesa Civil, poli-
ciais militares do 20º BPM (Mes-
quita) e do programa Segurança 
Presente de Austin deram apoio 
na entrega das telhas, que conti-
nua nesta segunda-feira. A distri-
buição das telhas prioriza famílias 
com crianças, idosos, pessoas 
com deficiência ou em situação 
de pobreza.

No Mariléia, duas mulheres 
chamaram atenção por sua dis-
posição. Uma delas, a dona de 
casa Maria Aparecida, de 63 anos, 
enquanto carregava as telhas nas 
mãos e as colocava num carro 
emprestado por um vizinho. Já a 
aposentada Nair da Silva, 83, re-
cebeu ajuda de outros moradores 
para transportar as telhas.



d e l e g a d a 
M ô n i c a 
Areal, da 
D e l e g a c i a 
de Aten-
d i m e n t o 
à Mulher 
(Deam) de 
Nova Igua-

çu, vai pedir nesta terça-fei-
ra, que a Justiça converta 
em preventiva a prisão tem-
porária de Douglas da Silva 
Arnauld, de 32 anos.

Detido no último sábado 
por agentes da Deam, quan-
do estava em casa, em Nova 
Iguaçu, Douglas foi indicia-
do por espancar, torturar e 
manter em cárcere privado 
por três dias, Vanessa Silva 
do Nascimento Chaves, de 
23, com que tinha um rela-
cionamento há três anos.

Vanessa chegou a ser me-
dicada na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA)de Aus-

Desfecho

A
tin e no Hospital Adão Perei-
ra Nunes, em Saracuruna. Ela 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu por conta de um trau-
matismo craniano.

As agressões ocorreram na 
frente do filho da vítima, de 
apenas seis anos.

Nesta segunda-feira, Vanes-
sa foi sepultada no Cemitério 
de Olinda, em Nilópolis.

“Estou enterrado minha fi-
lha no dia do meu aniversário. 
Quando eu a vi com vida pela 
última vez estava com hema-
tomas nos braços nas pernas 
e com o olho roxo. Era uma 
menina doce que não merecia 
isso”,  disse Valdir Chaves, pai 
de Vanessa,de 58 anos.

A polícia investiga a infor-
mação de que Vanessa chegou 
a ficar três dias em cárcere 
privado, na casa onde morava 
com Douglas.

Ela só procurou a polícia 
no dia 22 de outubro, quan-

do foi libertada do cárcere 
por uma pessoa ainda não 
identificada.

Depois de ser medicada na 
UPA de Austin, Vanessa pas-
sou mal e foi levada para o 
hospital de Saracuruna, onde 
morreu, na última sexta-feira.

Para a delegada Mônica 
Areal não há duvida que Dou-
glas está envolvido na morte 
de Vanessa.

“Não tenho dúvida nenhu-
ma de que o Douglas é cul-
pado pelo espancamento e 
morte da Vanessa. Ele vai res-

ponder por cárcere privado 
e tortura seguida de morte. 
Também vamos ouvir o filha 
da vítima. Após ser preso, o 
Douglas foi ouvido. Ele negou 
o crime e disse apenas que 
deu um tapa na Vanessa”, dis-
se a delegada.

Detido no último sábado por agentes da Deam

 Polícia investiga morte de 
mulher torturada por três dias 
pelo companheiro na Baixada

Foto: Márcia Foletto
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 Cinco pessoas foram presas, 
entre elas um policial militar, em 
uma operação da Polícia Civil 
contra uma quadrilha acusada de 
furtar petróleo e derivados de du-
tos da Petrobras, no Norte Flumi-
nense. Além dos sete mandados 
de prisão, os agentes da Delegacia 
de Defesa dos Serviços Delegados 
(DDSD) cumprem 11 de busca e 
apreensão. Durante dez meses de 
investigação, os agentes fizeram 
interceptações telefônicas auto-
rizadas pela justiça e descobriram 
que, em apenas quatro furtos, 
a quadrilha desviou mais de R$ 
700 mil em combustíveis.

A operação Sete Capitães ocor-
re na capital e nos municípios de 
Macaé, Quissamã, Carapebus, Rio 
das Ostras e Casimiro de Abreu e 
em Rolândia, no Paraná. Entre os 
presos, há um sargento lotado do 
8º BPM (Campos dos Goytaca-
zes), Paulo Roberto Ramos Jú-
nior. O responsável por fazer as 
perfurações nos dutos também 
foi preso em Tamoios, subdistri-
to de Cabo Frio.

Os outros presos são Evange-
lista Raimundo da Luz, Celmo de 
Oliveira Felix, Fernando Luis Gar-
cia dos Anjos e Ubiraci Menezes 
de Jesus.

Os criminosos localizavam os 
dutos de petróleo bruto e faziam 
uma derivação clandestina por 
onde desviavam o produto do 
roubo. O bando fazia em média 
de duas a três retiradas por sema-
na, totalizando cerca de 150 mil 
litros de petróleo e derivados.

Segundo a Polícia Civil, o sar-
gento tinha a função de facilitar 
a atuação da quadrilha em Cara-
pebus e Quissamã. Entre o ano 
passado e meados de 2019, os in-
vestigadores descobriram que os 
furtos aconteceram em dias que o 
PM estava trabalhando. Ele fazia 
rondas nos locais dos crimes.

Cada integrante da quadrilha 
tinha uma função específica. 
Existiam os que localizavam os 
dutos; os que furavam o enca-
namento e desviavam os com-
bustíveis para os caminhões; 
aqueles que transportavam o 

 Polícia Civil faz operação para desarticular 
quadrilha que furta combustível de dutos 
no Norte Fluminense

Os criminosos localizavam os dutos de petróleo bruto e faziam uma derivação clandestina por onde desviavam o produto do roubo

  Foto: Divulgação

material; e os que vendiam o 
material refinado.

Segundo o delegado Julio 
da Silva Filho, titular da DDSD, 
o petróleo furtado seria envia-
do em caminhões bitrens, com 
capacidade para aproximada-
mente 50 mil litros, para Rolân-
dia, cidade que fica na Região 
Metropolitana do Paraná. Lá, o 
material era refinado e revendi-
do posteriormente para postos 
de gasolinas de outros estados, 
inclusive o Rio.

Os agentes descobriram em 
Rolândia pelo menos uma empre-
sa que fazia esse refino irregular. 
Com autorização judicial, o local 
será interditado pela Polícia Civil 
nesta terça-feira.

Os presos responderão por or-
ganização criminosa, furto dupla-
mente qualificado e crimes contra 
a ordem econômica e contra o 
meio ambiente.

“A prática do furto ilegal de 
combustível, além de ser crimi-
nosa, representa um risco para o 

meio ambiente e para as pessoas 
que residem próximo aos locais”, 
diz o delegado Julio da Silva Filho.

Além da Polícia Civil do Rio e 
do Paraná, atuam na ação o Grupo 
de Atuação Especial de Repressão 
ao Crime Organizado (Gaeco), do 
Ministério Público Estadual; Se-
cretaria estadual de Fazenda (Se-
faz), Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), Petrobrás e Transpetro.

Os presos serão levados para a 
Cidade da Polícia, no Jacarezinho, 
na Zona Norte do Rio.



leitura infor-
ma, transfor-
ma, humaniza 
e emociona. 
Na infância ela 
é uma gran-
de aliada no 
processo de 
a p r e n d i z a -

gem, pois possibilita a conso-
lidação da fluência na língua, 
contribui com a interpretação 
de texto e é uma das principais 
formas de comunicação e cone-
xão entre crianças e o mundo, 
auxiliando na ampliação do vo-
cabulário, desenvolvimento da 
linguagem e do pensamento. 
Mas, embora seja tão essencial, 
incentivar o hábito de leitura 
tem se tornado um grande de-
safio para educadores e famílias.

Isso acontece porque os 
nativos digitais, crianças e jo-
vens que nasceram após o 
surgimento da internet, estão 
substituindo os grandes textos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSSocial

A
por conteúdos curtos, como o 
de blogs e redes sociais, afastan-
do-se, cada vez mais, dos livros. 
Portanto, nesse contexto, a es-
cola tem o papel de fomentar o 
gosto pela leitura e deve utilizar 
a tecnologia como uma aliada. “A 
partir da leitura, e da reflexão so-
bre as histórias ou fatos que lhes 
são apresentados em livros, ou 
outros portadores de texto, que a 
criança começa a fazer conexões. 
O incentivo à leitura promove a 
possibilidade do aluno construir 
seu próprio conhecimento, con-
quistando novos conhecimentos 
e desenvolvendo habilidades”, 
afirma o diretor acadêmico da 
Maple Bear, Peter Visser.

Para incentivar a atividade e 
despertar o interesse genuíno, 
Peter Visser indica propor te-
mas de interesse dos alunos e 
utilizar estratégias para aguçar 
a curiosidade, tais como: fazer 
uso dos recursos tecnológicos 
para reviver histórias conheci-

Como incentivar a 
leitura nos pequenos 
nativos digitais 

Contato com livros desde os primeiros anos de vida e de forma constante ajuda a fomentar a prática

Foto: Divulgação
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

das, mas recontadas de novas 
formas, em outros idiomas e 
em diferentes plataformas, 
explorar livros digitais e in-
centivar a criança a usar o 
celular ou tablet para apren-
der as novas palavras encon-
tradas durante a leitura. Os 
livros digitais, por exemplo, 
também dão a possibilidade 
de consumir o mesmo con-
teúdo em diferentes mídias, 

como áudio, imagem e vídeo, 
possibilitando uma leitura 
mais fluída e dinâmica – e 
totalmente adaptada a essa 
nova realidade.

Se estimulado desde a pri-
meira infância e de forma cor-
reta, ou seja, de acordo com 
cada fase de desenvolvimento 
da criança, a leitura irá trazer 
inúmeros benefícios, como 
maior variedade de palavras 

do vocabulário e habilidades 
de escrita. De forma macro, 
a prática contribui, também, 
para o pensamento crítico e 
colabora para uma visão de 
mundo mais sensível e hu-
manizada, capaz de desenca-
dear nos alunos a percepção 
de agentes transformadores 
do mundo – entendendo o 
contexto da sociedade de for-
ma mais ampla.

asAté 12 de outubro deste ano, houve 689 mortes em decorrência da dengue em todo o país

Até 12 de outubro deste ano, hou-
ve 689 mortes em decorrência da 
dengue em todo o país, de acordo 
com o mais recente boletim epide-
miológico do Ministério da Saúde, 
número quase 5,4 vezes maior que 
as 128 mortes registradas no mes-
mo período de 2018. Ao todo, foram 
registrados 1.489.457 milhões casos 
notificados de dengue em 2019, 
até o 12 outubro, número cerca de 
690% maior do que os 215.585 ca-
sos de 2018. A dengue atinge até o 
momento 708,8 em cada 100 mil 
habitantes. A região com a maior 
taxa de incidência é a Centro-Oeste, 
com 1.235,8 para cada grupo de 100 
mil habitantes, apesar de ter um nú-
mero menor de casos.

Os estados de Minas Gerais 
(482.739), onde houve 154 mortes 
confirmadas, e São Paulo (442.014), 
com 247 mortes confirmadas, con-
centram 62% dos casos prováveis. 
No Sudeste, a taxa de incidência é 
1.151,8 para cada grupo de 100 mil 
habitantes. No período, o ano de 2019 
é o terceiro com a maior notificação 
de casos de dengue no Brasil desde 
o início da série histórica, em 1998, 

Casos de morte por dengue aumentam 5 
vezes em relação ao ano passado 

ficando atrás somente de 2015 (1,68 
milhão) e 2016 (1,5 milhão). Entre as 
possíveis causas para o avanço da 
dengue está a volta de um sorotipo da 
doença que há anos não circulava no 
Brasil, conforme destacou ontem (1) 
o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta. "Tivemos a reentrada do 
sorotipo 2, há dois anos e

e no ano passado isso fez um 
estrago muito grande no estado de 
São Paulo, na região de Bauru. De-

pois a dengue reentrou por Goiás, 
Tocantins - foi um número muito 
grande de casos, porque o sorotipo 
2 havia muitos anos não circulava 
no Brasil, então agora ele volta com 
força total", disse o ministro. Outros 
fatores que contribuem para o re-
torno da doença transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypt concen-
tram-se no aumento das chuvas 
em algumas regiões e também 
uma menor prevenção.

 Foto: Divulgação
 Você sabia que algumas 

pessoas não conseguem co-
mer alimentos por causa de 
sua cor? Isso acontece espe-
cialmente com aqueles que 
estão no espectro do autis-
mo. Cores fortes como as da 
beterraba, cenoura e abóbo-
ra são rejeitadas imediata-
mente. Cabe ao nutricionista 
conseguir superar esta difi-
culdade e garantir uma dieta 
equilibrada e saudável.

 Os tons da saúde
"É o que chamamos de 

nutrição comportamen-
tal .  A gente estuda e tenta 
melhorar  o esti lo de v ida 
dessas pessoas,  que em 
geral  só aceitam cores cla-
ras.  Temos que ter  muito 
cuidado para introduzir 
al imentos na dieta deles, 
tudo de forma muito de-
l icada e gradativa",  expli-
ca a  nutricionista Mônica 
Cecíl ia  Araújo.

Foto: Divulgação

Nutricionista Mônica Cecília Araújo



Sucesso

pós a turnê 
bem-sucedida 
de A Mulher 
do Pau Brasil, 
na qual Adria-
na Calcanhot-
to apresentou 
o resultado da 

sua estadia como docente 
na cidade de Coimbra, em 
Portugal, para brasileiros e 
portugueses, a cantora mais 
uma vez vem se dar ao mar 
como imagem para apresen-
tar “Margem”.

A estreia nacional da turnê 
ocorreu em agosto de 2019, 
percorrendo cidades de todo o 
país com mais de 40 apresen-
tações. Em outubro, “Margem” 
chegou aos Estados Unidos e 
passará pela Europa em segui-
da. Em breve, no dia 14 de de-
zembro, Adriana Calcanhotto 
gravará na Cidade das Artes, no 
Rio de Janeiro, o projeto audio-
visual de “Margem”.

A cantora assina a direção 
do espetáculo de seu novo 
álbum, Margem, lançado em 
junho de 2019. A banda que 
a acompanha é formada pe-
los mesmos músicos que to-
caram e coproduziram com 
ela o seu mais recente traba-
lho de estúdio. Rafael Rocha 
(mpc, bateria, percussão, 
Handsonic, assovio), Bruno 
Di Lullo (baixo e synth) e 
Bem Gil (guitarra e synth), os 
dois últimos estiveram com 
Calcanhotto na turnê A Mu-
lher do Pau Brasil, que rodou 
o Brasil no segundo semes-
tre de 2018.

O repertório do novo 
show tem como esqueleto 
as canções do recente álbum 
e resgata músicas de Marit-
mo e Maré, os outros dois 
discos da trilogia marinha 
(como “Mais Feliz”, “Vam-
bora”, “Quem Vem Pra Beira 
do Mar”), além de sucessos 

 Adriana Calcanhotto grava 
projeto audiovisual de 
"Margem" na Cidade das Artes
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da carreira de Adriana, como 
“Devolva-me” e “Maresia”, 
canções arranjadas especial-
mente para o espetáculo, 
como "Futuros Amantes”, 
de Chico Buarque, de 1993, 
que a cantora gravou como 
faixa exclusiva para a ver-
são japonesa de "Margem". 
"Canção irmã de “Os ilhéus”, 

apontam as duas para muito 
tempo depois de nossa civi-
lização, e apostam as duas 
no amor e na virtude como 
humanidades sobreviventes 
aos tempos. Não saberemos. 
As duas canções irmãs só se 
encontram no palco (e no 
disco japonês) e em sequ-
ência. É dos momentos mais 

fortes do show, pra mim, 
no sentido do quanto uma 
canção pode exigir de nós 
em termos da nossa capaci-
dade de rendição à beleza. 
Será que um dia Copacabana 
será a nova Atlântida? Chico 
Buarque e Antonio Cicero 
é quem sabem”, especula a 
compositora.



Encontros e convenções

versas formas as tatuagens, 
encha os olhos do público e 
dê condições mais acessíveis 
para o cliente fazer a tão dese-
jada tatuagem.

Referência
No Brasil existem cen-

tenas de artistas que vivem 
exclusivamente do trabalho 
com tatuagem. Não é a toa 
que a cada ano, novos estú-
dios de tatuagem abrem, mas 
será que todos possuem a 
mesma qualidade?

Os tatuadores mais famosos 
do Brasil se tornaram referência 
na área por conta de seus dese-
nhos espetaculares. 

"Temos muitos tatuadores 
de qualidade, é muito difícil 
enumerar, mas não poderia 
deixar de citar o Alexandre 
Dallier e o Leco que são exce-
lente profissionais", pontuou.
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Amor à arte: tatuador como 
filosofia de vida 

Estúdio Broder Tattoo

caminho para 
a fama na car-
reira de tatua-
dor é longo. A 
maioria não co-
meça lideran-
do seu próprio 
estúdio. E foi 

exatamente desta forma que 
o tatuador Cacau Broder con-
solidou sua carreira.

Com mais de 30 anos de pro-
fissão e 18 do estúdio Broder 
Tattoo, localizado no Andaraí, 
Cacau se apaixonou pela arte. 

Neste ramo, existe hierarquia 
e alguns profissionais ingressam 
em cargos semelhantes aos de 
estagiário ou gerente. No início, 
suou a camisa como aprendiz, 
atendente, limpando e arruman-
do a loja Banzai Tattoo House, 
dos pioneiros da arte Marcos Da-
vies e Jorge Davies, na década de 
80, até virar tatuador.

Natural do Rio Grande do Sul, 
Cacau veio para o Rio de Janei-
ro e, com amor à arte, em uma 
grande oportunidade abriu seu 
próprio negócio. 

Sua carreira vem agregada 
ao talento e a responsabilidade 
pelo trabalho bem feito.

"Abri a Broder Tattoo em 
um momento importante da 
minha vida e estou aqui até 
hoje. Eu amo a arte, amo o que 
eu faço e tenho melhorar 1% 
todo dia", afirmou.

Prêmios marcam e afirmam a 
trajetória de Cacau, que durante 
tantos anos de carreira obteve 
diversas conquistas, como jura-
do na Tattoo Life, Tattoo Zone, 
entre outras, tanto no Rio de Ja-
neiro quanto em São Paulo.

Recentemente, Cacau esteve 
presente na Tattoo Week, em São 
Paulo, maior evento da América 
Latina, se reciclando e reencon-
trando amigos de longa data.

E, por falar em Tattoo 
Week, vale ressaltar que Ca-
cau Broder já está preparado 
para o próximo evento, que 
acontecerá em janeiro.

Na primeira semana de de-
zembro também estará pre-
sente na Terê Ink Convenção 
e, ainda no mesmo mês, estará 
na 6° Convenção de Tatuagem 
de Saquarema.

O

Evolução
Ferramenta fundamental 

para qualquer tatuador, a má-
quina de tatuagem tem uma 
longa história de evolução ao 
longo do tempo. Há milhares 
de anos, o aparato para tatuar 
obviamente não era elétrico.

Aqui no Brasil, foi o dina-
marquês Knud Harld Likke 
Gregersen, conhecido como 
Luck Tattoo, quem trouxe a 
máquina de tatuagem elétrica 
pela primeira vez.

Conhecido como o pai da 
tatuagem moderna no Brasil, 
Luck Tattoo levou a máquina 
elétrica em junho de 1959 para 
São Paulo e contribuiu para a 
popularização da prática.

A reinvenção das máqui-
nas de tatuagem continua 
até os dias de hoje. A busca 
por novos formatos e melho-
res funcionalidades é perma-
nente. Tornar as máquinas 
mais leves, menos barulhen-
tas e mais eficientes é um 
processo que está na pauta 
diária dos desenvolvedo-
res, que estudam inovações 
para oferecer materiais mais 
duráveis e que atendam às 
novas necessidades dos ar-
tistas tatuadores.

Cacau fez questão de lem-
brar de grandes nomes res-
ponsáveis por essa evolução 
como o grupo Amazon Tattoo, 
as máquinas  Paulo Fernando 
(Eletric Ink) e muitos outros.

Cacau se sente muito honra-
do por ter recebido convite e ter 
participado do primeiro encon-
tro de tatuadores que aconteceu 
no Brasil, em 1986, no Let it Be 
Bar. Local onde os tatuadores se 
reuniam para trocar informações 
e mostrar seus trabalhos de ma-
neira informal.

Pelo alcance do público jo-
vem, as empresas de tatuagem 
estão investindo cada vez mais, 
com o objetivo de trazer eventos 
que atraiam de maneira significa-
tiva esses possíveis clientes.

Para isso, a maioria das em-
presas estão apostando na reali-
zação de eventos que realmente 
chamem atenção e mostrem seus 
trabalhos para o público, como as 
convenções de tatuagem. Esses 
modelos de eventos chamam 
bastante a atenção dos clientes 
que vão para conhecer melhor 
os expositores e entender mais 
sobre o assunto antes de decidir 
desenhar seu corpo.

Como funcionam as 
convenções:

Geralmente os eventos de 
tatuagem duram três dias. A pro-
gramação inclui concursos de 
melhores tatuagens, vendas de 
equipamentos para tatuagens, 
camisas, esculturas, quadros e, 
claro, a própria tatuagem.

A ideia é ter uma espécie 
de “feira” que exponha de di-

“Flash Days"
E quando falamos de evo-

lução, não podemos esquecer 
do Flash Tattoo Day’s, que já se 
tornaram comuns no mundo 
das tatuagens. Cada vez mais ta-
tuadores e estúdios investem na 
nova tendência: fazer tatuagens 
minimalistas e rápidas durante 
encontros e eventos.  

Se antes a moda eram os 
fechamentos, com tatuagens 
enormes e cheias de detalhes, 
agora as coisas mudaram. Pe-
quenas tatuagens, com tama-
nhos menores e traços simples 
têm ganhado espaço no coração 
dos amantes de tinta.

A Broder Tattoo participa há 
cinco anos em eventos eletrôni-
cos como a House 'n' Deep, P12 
e Euphoria, além de eventos de 
moda, como o último Press Day 
da MultiClipping, assessoria di-
recionada para figurino de Tv.



governo do 
estado insti-
tuiu o Regi-
me Adicional 
de Serviços 
(RAS) para 
os agentes 
de seguran-
ça socioe-

ducativa do Degase. Estes 
profissionais poderão ser 
convocados para cumprir 
turnos adicionais,  sem 
prejuízo da escala regu-
lar de ser viço, com o pa-
gamento de gratif icações 
de R$ 166,55 (seis horas 
efetivas de trabalho),  R$ 
222,06 (oito horas) e R$ 
333,09 (12 horas).

Somente poderão ser in-
cluídos no programa aque-
les que estiverem em efe-
tivo exercício no órgão de 
origem ou lotados na secre-
taria à qual se subordinam. 
Não será permitida a convo-
cação daqueles que estive-
rem cedidos a outros órgãos 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBenefício

O
ou entidades da administra-
ção pública.

O agente de segurança 
socioeducativa que estiver 
licenciado exclusivamente 
em virtude de acidente em 
ser viço ou de enfermidade 
decorrente do trabalho con-
tinuará recebendo o valor 
correspondente à gratif ica-
ção que estava sendo paga 
na data da ocorrência que 
gerou o afastamento. Esse 
pagamento será feito pelo 
prazo que durar a licença e 
enquanto durar o programa, 
até o limite de 12 meses.

Sem incorporação
Esse pagamento adicional 

— chamado de gratificação de 
encargos especiais — não será 
incorporado aos rendimen-
tos, para quaisquer efeitos, 
ficando excluído da base de 
cálculo do adicional de tempo 
de serviço e de outras verbas 
remuneratórias que incidam 
sobre o vencimento-base.

Governo do Rio institui 
programa de horas extras 
(RAS) para agentes do Degase

Os profissionais poderão ser convocados para cumprir turnos adicionais, sem prejuízo da escala regular de serviço

 Foto:Digulgação
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Sobre essa gratif icação 
também não haverá co-
brança de contribuição 
previdenciária.

Quem pode participar
Se o agente de seguran-

ça socioeducativa estiver 
sob regime de escala,  só 
será considerado turno 

adicional o que exceder 
144 horas mensais em tur-
nos regulares.  Neste caso, 
o trabalhador não poderá 
fazer mais do que 96 horas 
efetivas em turnos adicio-
nais a cada 30 dias,  respei-
tando o inter valo mínimo 
de oito horas de repouso 
entre os ser v iços.  Àqueles 

que estiverem de férias ou 
de licença especial tam-
bém será dado o direito de 
participar do programa.

Se o profissional tra-
balhar em regime de ex-
pediente, somente o que 
ultrapassar 40 horas sema-
nais regulares será consi-
derado turno adicional.

asONG Pró-Vida começou a oferecer aos moradores de Itaboraí, uma série de cursos profissionalizantes

A retomada do setor de óleo e 
gás, e os leilões de pré-sal progra-
mados para ocorrer nos próximos 
meses, têm gerado a expectativa 
de retomada das obras do Com-
plexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro (Comperj), com o surgi-
mento de novas vagas de empre-

 ONG oferece cursos profissionalizantes 
com foco na retomada do Comperj

go. Com base nesse cenário, a ONG 
Pró-Vida começou a oferecer aos 
moradores de Itaboraí, município 
onde se localiza o complexo, uma 
série de cursos profissionalizantes 
visando as vagas que poderão ser 
geradas na região.

Ainda há vagas para a próxima 

turma do curso de eletricista pre-
dial, que começa nesta quinta-fei-
ra. Interessados podem procurar 
a Pró-Vida por meio do endereço 
eletrônico providas.itaborai@
gmail.com ou pessoalmente, na 
Rua Manoel de Souza Pinto 187, 
Esperança, em Itaboraí.

 Foto: Divulgação

A Prefeitura do Rio vai pagar 
os salários de outubro para os 
cerca de 200 mil servidores 
e pensionistas do município 
nesta quinta-feira, dia 7. 

Essa será a segunda vez no 
ano que o salário vai cair nas 
contas do funcionalismo de 
acordo com a previsão do ca-
lendário oficial do município, 
que é no 5º dia útil. A folha de 

 Prefeitura do Rio vai pagar salário de outubro 
dos servidores nesta quinta-feira, dia 7

agosto também foi paga no 5º 
dia útil de setembro.

13º salário
Ainda não há uma confir-

mação sobre quando o 13º sa-
lário do município será pago. 
A prefeitura diz que o paga-
mento será realizado ainda 
este ano, conforme prevê a le-
gislação vigente.

Foto: Guito Moreto 

 A folha de agosto também foi paga no 5º dia útil de setembro
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cusado pelo 
Ministério Pú-
blico estadu-
al (MPRJ) de 
mentir sobre 
quem permi-
tiu a entrada 
de Élcio Quei-
roz no con-

domínio Vivendas da Barra no 
dia do assassinato da vereadora 
Marielle Franco (Psol), o portei-
ro do local pode ser convocado 
pelas promotoras a prestar novo 
depoimento. Em duas oportuni-
dades, ele teria dito às promoto-
ras que, em 14 de março de 2018, 
Queiroz teve sua entrada no con-
domínio liberada pela casa 58, 
que pertence ao presidente Jair 
Bolsonaro (PSL).

A informação foi revelada se-
mana passada pelo Jornal Nacio-
nal.  portaria, segundo a reporta-
gem. O porteiro teria declarado 
ainda que, o acesso foi liberado 
por "Seu Jair". Na época deputa-
do, Bolsonaro estava na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, na-
quele dia.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAcusação

A
O MPRJ apresentou um áudio do 

sistema de comunicação interno do 
condomínio, em que Ronnie Lessa, 
da casa 65/66, autoriza a entrada de 
Queiroz. Com base nele, promoto-
ras disseram que o porteiro men-
tiu. Peritos criminais questionaram 
a validade do áudio como prova 
porque ele foi analisado apenas por 
técnicos do Ministério Público e em 
menos de 2h30. "O material está 
à disposição do juízo", informou o 
MPRJ. "Caso queira, a defesa pode 
requerer nova perícia".

'E o presidente da 
República, né?'

Em depoimento dado em 4 de 
outubro, a que o jornal O Estado de 
S. Paulo teve acesso, Queiroz con-
firmou que esteve na casa do ami-
go naquela noite. Lessa, que tam-
bém foi interrogado, contou que os 
dois ficaram bebendo em sua casa, 
foram a um bar próximo ver um 
jogo de futebol e beberam até "três, 
quatro da manhã". As promotoras 
não questionaram quem liberou a 
entrada de Queiroz. Élcio e Lessa 
negaram ter matado a vereadora e 

Caso Marielle: Ministério
Público pode chamar porteiro 
para novo depoimento

O MPRJ apresentou um áudio do sistema de comunicação interno do condomínio

Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

seu motorista, Anderson Gomes.
Quando lhe perguntaram se 

conhecia alguém no condomínio 
além de Lessa, Queiroz respon-
deu, após pensar por um instante: 
"Não, só conheço ele (Lessa)". Em 
seguida, interrompeu a promoto-
ra e acrescentou, em tom de brin-
cadeira: "E o presidente da Repú-
blica, né?" Quando Queiroz esteve 
no condomínio, já era público que 
o então presidenciável morava ali.

Foi a primeira vez em que os 
dois suspeitos confirmaram que 
estiveram juntos em 14 de março. 
Isso se deu, porém, após o MPRJ 
descobrir que Lessa havia recebi-
do de sua mulher, em janeiro deste 
ano, pelo celular, uma foto da pla-
nilha que comprova que Élcio foi 
à casa do amigo por volta das 17h. 
Os dois estavam soltos, e Elaine, 
hoje também presa, pedia ao ma-
rido que falasse com o Élcio sobre 

o registro. Só após o interrogatório 
o Ministério Público apreendeu a 
planilha e os áudios de comunica-
ção interna no condomínio.

"A gente se vê muito, mas não 
temos uma rotina. Naquele dia 
(14 de março), com certeza nos 
encontramos, ele foi na minha 
casa. Chegou umas cinco. Fica-
mos bebendo e depois saímos 
porque tinha jogo do Flamengo", 
disse Lessa.

Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados
A Câmara Municipal aprovou 

a permissão para a prefeitura do 
Rio encampar a Linha Amarela, 
via expressa de quase 18 quilô-
metros que faz a ligação entre as 
Zonas Oeste e Norte da cidade.

Em votação realizada no iní-
cio da tarde desta terça-feira (5), a 
proposta que permite que o mu-
nicípio administre a via venceu 
por 47 votos a 0 – 4 vereadores 
não votaram.

Na primeira votação na se-
mana passada, o placar favo-
rável ao projeto do município 
foi de 43 x 0.

Em nota, a concessionária 
Lamsa que administra a Linha 
Amarela, disse que a decisão dos 
vereadores "não se sobrepõe à li-
minar da juíza Regina Lúcia Chu-
quer de Almeida de Castro Lima, 
da 6ª Vara da Fazenda Pública, 

que garante à Lamsa o pleno 
exercício da concessão até que o 
poder concedente cumpra o que 
determina a Lei nº 8.987/1995, a 
Lei das Concessões."

Ainda de acordo com a Lamsa, 
a prefeitura "terá que abrir um 
processo administrativo espe-
cífico, onde além de assegurar à 
concessionária amplo direito de 
defesa, terá que pagar indeniza-
ção prévia, e em dinheiro, por 
conta dos investimentos feitos e 
ainda não amortizados e dos lu-
cros cessantes."

Votação no plenário da Câmara
A sessão na Câmara nesta terça 

começou com a negociação sobre 
as três emendas ao projeto que 
haviam sido votadas nesta segun-
da-feira (4). Foi excluída do texto 
a emenda dois, que prevê que o 

Câmara aprova projeto que prevê 
retomada da Linha Amarela pela 
Prefeitura do Rio

Prefeito Marcelo Crivella após votação da encampação da Linha Amarela na Câmara

 Foto: Reproduçãomunicípio possa tomar posse não 
só do pedágio, mas também dos 
bens reversíveis da Lamsa.

As outras duas emendas fo-
ram mantidas. São elas:

a que prevê a retirada do pro-
jeto de lei o trecho que afirmava 
que a dívida com a concessioná-
ria já estava paga e sinaliza que 
o valor ainda pode ser pago no 
futuro, a que permite a prefeitu-
ra criar uma caução, ou seja, um 
seguro para pagar uma possível 
dívida com a concessionária.
Os quatro vereadores que não 
votaram foram:
Cesar Maia (DEM) - licença mé-
dica;
Paulo Messina (PRTB) - ausente;
Doutor Jairinho (MDB) - ausente;
Leandro Lyra (Novo) - abstenção.

Sanção e comemoração
Após o fim da votação, o 

presidente da Câmara de Vere-
adores, Jorge Felippe (MDB), 
disse que vai encaminhar o 
processo à sanção do prefeito 
Marcello Crivella.

Em vídeo publicado nas redes 
sociais, o prefeito comemorou a 
decisão dos vereadores e celebrou 
o placar final da votação por 47 x 0 
chamando de "espetacular."

A prefeitura do Rio encami-
nhou o projeto para a Câmara 
de Vereadores após o início da 
polêmica disputa entre a admi-

nistração municipal e a conces-
sionária Lamsa no final do mês 
de outubro.

No estudo, a administração 
municipal apontava que a co-
brança do pedágio, no valor de 
R$ 2, em sentido único, seria su-
ficiente para garantir a manuten-
ção da via.



m queda 
livre na 
tabela do 
Brasileirão, 
o Botafogo 
pode con-
tar mais 
uma vez 
com a aju-

da de torcedores para evitar 
que a crise financeira aumente 
os problemas do campo. Nes-
ta segunda-feira, um grupo de 
alvinegros se reuniu e decidiu 
pagar do próprio bolso a folha 
salarial de setembro e metade 
da de agosto. 

Os torcedores colocaram 
como condição a saída de dois 
dirigentes. Deixarão seus car-
gos Gustavo Noronha, vice-
-presidente de futebol, e Luiz 
Fernando Santos, vice executi-
vo. O primeiro deverá ser subs-
tituído por Ricardo Rotenberg, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Torcedores se unem para pagar 
salários atrasados no Botafogo 
antes de jogo com o Flamengo

E
enquanto o cargo do segundo 
será acumulado pelo presidente 
Nelson Mufarrej.

Ainda na noite de segunda, o 
presidente do Conselho Fiscal, 
Ricardo Wagner, renunciou ao 
cargo. Ele classificou sua saída 
como o início de um processo de 
"despolitização" no alvinegro.

Todos os movimentos são as 
tentativas derradeiras para criar 
um ambiente minimamente 
estável para a permanência do 
clube na Série A. O Botafogo é o 
14º colocado na tabela e tem 33 
pontos, apenas dois a mais que 
o Fluminense, o primeiro dentro 
da zona de rebaixamento.

Em campo, a próxima missão 
do time é das mais complicadas. 
Sem vencer há três jogos, o time 
de Alberto Valentim enfrentará 
o líder Flamengo, que não perde 
há três meses, às 20h desta quin-
ta-feira, no Estádio Nilton Santos. Presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej
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 Foto: Divulgação


