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Maria Luíza dos Santos Rodrigues, de Maria Luíza dos Santos Rodrigues, de 
um ano e dois meses morreu após ser um ano e dois meses morreu após ser 
atropelada por um carro desgovernado atropelada por um carro desgovernado 
enquanto atravessava a rua no colo da enquanto atravessava a rua no colo da 
mãe e ao lado do irmão, no Itanhangá, mãe e ao lado do irmão, no Itanhangá, 
na Zona Oeste do Rio.na Zona Oeste do Rio.
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de emergência para 
proteção da captação 
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inda à espera do 
"sim" definitivo 
de Regina Du-
arte, a equipe 
do presidente 
Jair Bolsonaro 
diz que o chefe 
não vai tole-
rar fogo amigo 
contra a atriz.

A expectativa de assessores 
é que ela oficialize nesta quarta-
-feira (29) sua entrada na Secre-
taria Especial de Cultura, apesar 
dos temores de que as críticas 
e ataques nas redes sociais pos-
sam fazê-la balançar na decisão 
de participar do governo.

Nesta terça-feira (28) Bolsonaro 
disse esperar que Regina Duarte 
tome posse nos próximos dias, mas 
destacou que ela recentemente vi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPosse

A
rou "vidraça", um sinal de preocu-
pação do Palácio do Planalto com 
as notícias divulgadas na última 
semana sobre pendências da atriz 
com a Lei Rouanet.

O recado da equipe presiden-
cial tem endereço certo, a cha-
mada ala ideológica do governo 
Bolsonaro, que até então vinha 
comandando a área cultural e 
chegou a fazer movimentos con-
tra Regina Duarte.

Na semana passada a atriz 
esteve em Brasília, conversou 
com Bolsonaro e membros do 
governo, mas não respondeu 
se aceitaria o convite para as-
sumir a secretaria.

Essa ala do governo anda 
insatisfeita com as decisões do 
presidente, porque, nos últimos 
dias, perdeu o controle de duas 

áreas em que dava as cartas: Cul-
tura e Meio ambiente.

Com a entrada de Regina Du-
arte no governo e Hamilton Mou-
rão no comando do Conselho da 
Amazônia, interlocutores presi-
denciais dizem que o chefe mos-
trou mais pragmatismo nos dois 

O ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Sergio Moro, disse nesta 
quarta-feira (29) que recebeu com 
"certo pesar" o resultado dos indi-
cadores da Transparência Inter-
nacional que medem a percepção 
sobre corrupção no mundo todo.

Todo ano, a instituição faz um 
levantamento em 180 países. Os 
pesquisadores ouvem empresá-
rios, estudiosos e executivos sobre 
a atuação do setor público no com-
bate à corrupção.

O resultado, divulgado na sema-
na passada, mostrou que o Brasil 
caiu uma posição e atingiu o 106º 
lugar, a pior colocação desde 2012.

“Eu vi com certo pesar na se-
mana passada os resultados dos 

indicadores da Transparência In-
ternacional, que revelam algo que 
já vinha de outros anos, que apesar 
de todos os esforços que o Brasil 
tem realizado contra a corrupção 
nos últimos anos, esforços signifi-
cativos (...) Mas apesar de todos os 
esforços, é com uma certa tristeza 
que a gente vê que a percepção 
pouco mudou”, afirmou Moro.

Ele participou, no Ministério 
da Justiça, do lançamento de um 
canal direto entre governo e a Câ-
mara Internacional do Comércio 
no Brasil para facilitar o combate a 
crimes como lavagem de dinheiro 
e corrupção.

Para o ministro, a percepção de 
que o combate à corrupção no Bra-

Ainda sem lançar oficial-
mente seu nome à Prefeitura 
do Rio neste ano, mas com 
toda a pinta de candidato, 
o ex-prefeito Eduardo Paes 
(DEM) marcou um vídeo ao 
vivo para esta quinta-feira 
(30), às 19h, para falar de uma 
das maiores polêmicas de sua 
gestão: as vigas da antiga Pe-
rimetral, derrubada em 2013.

Com bom humor, o moço 
compartilhou uma marchi-
nha do carnaval de 2014 que 
pergunta maliciosamente 
"onde foi que enfiaram aque-
la viga".

Parte das estruturas que 
sustentavam a via elevada, 

implodida para dar lugar à re-
vitalização no entorno do Por-
to, foi furtada. Um leilão reali-
zado depois arrecadou R$ 4,7 
milhões com a venda de 9.180 
toneladas de material.

As vigas ocupam tamanho 
espaço no imaginário, que 
foram alvo de um boato: se-
gundo a informação desmen-
tida por reportagem do Extra, 
elas teriam sido encontradas 
no sítio do ex-presidente da 
Alerj Jorge Picciani (MDB). 
No entanto, as estruturas das 
fotografias divulgadas em 
redes sociais eram sobras de 
uma obra da prefeitura de 
Barra Mansa.

Presidente da República Jair Bolsonaro durante encontro com Regina Duarte

Bolsonaro não quer 
'fogo amigo' contra 
Regina Duarte

Moro diz que vê com pesar 
percepção do brasileiro sobre 
combate à corrupção

Eduardo Paes promete live 
explicando o mistério das 
vigas da Perimetral

Foto: Carolina Antunes/PR

casos em vez de ficar apenas bus-
cando reforçar seus laços com o 
pensamento conservador.

Não significa que a ala ideológica 
venha a perder influência junto ao 
presidente, mas a avaliação dentro 
do Palácio do Planalto é a de que Bol-
sonaro começou o ano mais focado 

em tomar decisões que melhorem 
sua administração e reduzam des-
gastes dentro e fora do país.

No caso de Regina Duarte, uma 
tentativa de pacificar a relação com 
o mundo cultural. No de Mourão, de 
sinalizar a investidores que a política 
ambiental sofrerá ajustes de rumo.

sil se estagnou mostra que é preci-
so tomar novas iniciativas na área.

“Acho que a reação em rela-
ção a esse tipo de pesquisa não 
deve ser de resignação, deve ser 
ao contrário, nós percebemos 
que temos de fazer mais, muito 
mais”, disse Moro. “Nós temos 
que tirar desse episódio a lição 
correta. Temos que fazer mais”, 
ressaltou Moro.

O ministro disse que “poucos 
países no mundo fizeram o que 
o Brasil fez” para diminuir a cor-
rupção. Ele citou como exem-
plo prisões e condenações da 
operação Lava Jato.

Moro afirmou ainda que o presi-
dente Jair Bolsonaro rompeu com 
o loteamento político de cargos na 
alta administração. "O presidente 
teve esse grande mérito de romper 
com isso. Aliás isso que explica a 
minha presença no ministério”, 
concluiu.
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m incêndio de 
grandes pro-
porções atin-
giu uma cadeia 
de Benfica, na 
Zona Norte do 
Rio, no fim da 
manhã desta 
quarta-feira. 

As chamas começaram por volta 
das 10h30 no Presídio José Fre-
derico Marques. Elas foram con-
troladas cerca de 1h30 depois, 
para os bombeiros iniciarem o 
trabalho de resfriamento e res-
caldo do local.

O Corpo de Bombeiros in-
formou que foi acionado às 
10h51 e que quatro quartéis 
foram enviados para o local 
(Benfica, Vila Isabel, Tijuca 
e Central, além do Grupa-
mento Tático de Suprimen-
to de Água).

Quatro servidores foram le-
vados para o Hospital Munici-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTragédia

U
pal Souza Aguiar, no Centro, e 
cinco presos receberam aten-
dimento no local por inalarem 
fumaça. De acordo com a Se-
cretaria Estadual de Adminis-
tração Penitenciária (Seap), os 
funcionários foram socorridos 
sem gravidade. Ainda não há 
informações sobre o atual es-
tado de saúde deles.

CURTO-CIRCUITO
O subsecretário de Gestão 

Operacional da Seap, Moysés 
Marques, disse que o incên-
dio começou na galeria B do 
segundo andar do prédio, nas 
duas últimas celas, que esta-
vam vazias.

"A unidade, por ser uma 
porta de entrada (de detentos), 
nós temos colchões reservas 
para os presos que ingressam, 
porque às vezes ingressa um 
número excessivo. Essas duas 
últimas celas dessa galeria, 

que estava interditada, esta-
vam armazenando os colchões 
justamente para essa entrada 
de presos", contou.

Ainda segundo o subsecre-
tário, as chamas teriam sido 
causadas por causa de um cur-

to-circuito no local, que atin-
giu os colchões armazenados.

"Imediatamente foi feito 
um plano de evacuação. To-
dos os presos foram retirados 
do prédio para evitar qualquer 
problema e os Bombeiros fo-

ram acionados", o subsecretá-
rio acrescentou.

Vídeos que circulam na In-
ternet mostram as chamas no 
local. Também é possível ver 
uma grande cortina de fumaça 
escura saindo do prédio.

Fogo atinge o Presídio José Frederico Marques

Incêndio de grandes 
proporções atinge 
presídio em Benfica

 Foto:Reprodução / Internet

Palco do carnaval, o Sambó-
dromo da Marquês de Sapu-
caí recebeu uma inspeção da 
vigilância sanitária, nesta se-
gunda-feira. Segundo o órgão, 
técnicos das coordenadorias 
de Saúde, Alimentos, Enge-
nharia e Ambientes Coletivos, 
da Subsecretaria de Vigilância 
Sanitária, da Prefeitura do Rio, 
estiveram no local. Três multas 
foram aplicadas.

Durante a inspeção o local 
foi autuado duas vezes por fal-

ta de licença e uma por falta 
de higiene no preparo dos ali-
mentos dos funcionários que 
trabalham no local. A rotula-
gem incompleta dos temperos 
e desconforto térmico, tanto 
na cozinha do canteiro de obras 
quanto no refeitório também 
foram analisadas. Os responsá-
veis foram notificados e rece-
beram orientações para se ade-
quarem às normas sanitárias.

A vistoria faz parte das ações 
prévias da Operação Carnaval 

que o órgão iniciou no último 
dia 21. Durante a fiscalização, as 
equipes verificam as estruturas 
de lugares como banheiros, ves-
tiários e refeitórios, além de áre-
as de descartes de produtos e de 
abastecimento de água.

A operação especial da 
Vigilância segue até o car-
naval, com outras visitas na 
Avenida do Samba e em ou-
tros pontos de folia da cida-
de, de olho na prevenção de 
riscos à saúde pública.

Cedae vai realizar obras de emergência para 
proteção da captação de água em Guandu

Sambódromo é inspecionado pela Vigilância Sanitária
A Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos (Cedae) fará 
obras de proteção da captação de 
água da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) Guandu, em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense. 
O objetivo é impedir que os rios 
Ipiranga, Queimados e Poços mis-
turem suas águas ao Rio Guandu. 
Com investimentos de cerca de 
R$ 90 milhões, as obras devem 
ser feitas em até 720 dias após a 
contratação da empresa, que fica-
rá responsável pelo projeto.

Uma avaliação realizada pelo 
corpo técnico da companhia 
constatou que, caso a medida 
não seja adotada, a implantação 
do projeto Novo Guandu ficará 
comprometido, uma vez que a 
nova estação utilizará o mesmo 
ponto de captação.

A Cedae informou que atual 
gestão identificou a necessidade 
urgente da obra para garantir a se-
gurança operacional da captação 
da ETA Guandu e do Novo Guan-
du, em fase de projeto executivo. 
A última vez em que a Estação de 
Tratamento do Guandu passou 
por reformas foi no primeiro go-
verno Leonel Brizola, em 1982.

Investimentos
O governador Wilson Witzel 

disse que a falta de pesquisas 
em educação, inovação e tecno-
logia resultou nos problemas de 
saneamento e outras áreas que o 
estado do Rio de Janeiro enfren-
ta atualmente. “Os governadores 
que passaram pelo Rio de Janeiro 
fecharam os olhos para um dra-
ma da população, que é a falta de 
saneamento”. Segundo ele, resol-
ver esse problema não é simples. 
“Nós vamos precisar de mais de 
R$ 30 bilhões para os próximos 
10 anos para poder fazer 90% de 
saneamento em nosso estado”.

O governador avaliou que está 
fazendo o “dever de casa”. “Não 
vamos resolver o problema em 
poucos dias, mas estamos dan-
do partida”. Witzel disse que a 
Cedae vai ter R$ 700 milhões de 
investimentos já programados 
para modernização da Estação de 
Tratamento de Água (ETA) 1 e 2, 
e será construída a Estação Guan-
du 2, próximo da fonte de capta-
ção, com investimento de R$ 1,5 
bilhão, para poder viabilizar os 
investimentos da distribuição de 
água e do saneamento.

Técnicos fazem vistorias em toda a estrutura do Sambódromo

Foto: Prefeitura do Rio/NELSON DUARTE
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em deixar 
o humor de 
lado e dis-
posta a sensi-
bilizar as pes-
soas a partir 
de sua pró-
pria história, 
Nany People 

divertiu e conscientizou a po-
pulação mesquitense na tarde 
desta segunda-feira, dia 27 de 
janeiro. A atriz, apresentadora 
e locutora foi a homenageada 
especial da roda de conversa 
“Representatividade Trans 
nas Mídias e nos Espaços 
Públicos”, promovida pela 
Coordenadoria Municipal de 
Diversidade Sexual. O evento 
aconteceu no Centro Cultural 
Mister Watkins, no Centro de 
Mesquita. Um palco que pare-
ceu ter sido escolhido a dedo 
para o bate-papo.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

S
“Sem discussão, não há pro-

gresso. E sem progresso, não 
há cultura. A cultura é a me-
lhor base de aceitação e até de 
defesa de qualquer pessoa. É a 
única coisa que ninguém pode 
tirar de nós”, frisou Nany, dian-
te de uma plateia de cerca de 
200 pessoas.

A ação foi uma forma da 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social de Mesquita 
homenagear o Dia Nacional 
da Visibilidade Trans. A data é 
comemorada em 29 de janeiro, 
mas Nany mora em São Paulo e 
só tinha espaço na agenda para 
a participação na roda de con-
versa nesta segunda.

“Desde que começamos a 
organizar essa roda de conver-
sa, não conseguimos imaginar 
outra pessoa. A Nany é uma 
referência para a população 
trans e isso não é de hoje. Ela 

não tinha apenas o espaço en-
tre os famosos, mas também 
abria portas para debates im-
portantes. Ficamos em êxtase 
e, principalmente, muito agra-
decidos quando ela aceitou o 
convite”, explica Paulinha Úni-
ca, mulher trans de Mesquita e 
representante do governo na 
Coordenadoria Municipal de 
Diversidade Sexual.

Com mais de 20 anos de 
carreira na TV, Nany partici-

pou de uma das principais 
conquistas da população 
trans no ano passado. Na 
verdade, foi em dezembro 
de 2018 que ela começou a 
aparecer em “O Sétimo Guar-
dião”, novela da Globo, como 
a trans Marcos Paulo. “Para 
nós, as trans que já não são 
tão novinhas, foi um gran-
de marco”, valoriza Paulinha 
Única, que tem 53 anos. Na 
época, no entanto, o nome 

masculino desagradou al-
guns telespectadores.

“Interpretei uma trans que 
era química e poliglota. Ela vi-
via com livro na mão, estudan-
do, então eu achava um avanço 
incrível. Principalmente para 
quem começou sendo chama-
da de drag queen, já que não 
se usava o termo ‘trans’. Mas 
teve gente que preferiu prestar 
atenção só no nome da perso-
nagem”, lamenta Nany.

Nany People visitou 
Mesquita nesta 
segunda-feira

Fotos: Yuri Mello/PMM

 Atriz participou de roda de conversa em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro

Com o objetivo de quitar as 
folhas de pagamento dos ser-
vidores aposentados, que se 
encontra em atraso, a Prefeitura 
Municipal de São João de Meriti 
apresenta um novo prazo para a 
Concorrência Pública, 12 de fe-
vereiro, que vai tratar da venda 
de dois terrenos do município. 
O valor arrecadado será de uso 
exclusivo para este fim.

Através da sua Comissão Per-
manente de Licitação – e autori-
zada pela Lei Municipal 2.209 de 
20/08/2019 -, a prefeitura colocou 
à venda os dois terrenos, por con-
corrência pública. As propriedades 
estão localizadas no bairro da Ven-
da Velha, região estratégica para lo-
gística e mobilidade viária, onde se 
encontram muitas moradias e em-
preendimentos, como o maior sho-
pping da cidade, uma grande casa 
de shows e a previsão de constru-
ção, já aprovada, de unidades habi-
tacionais com prédios de 15 andares.

O município possui a maior 
densidade populacional da 
América Latina, com déficit ha-
bitacional e demanda por gran-
des comércios, supermercados 

e lojas atacadistas, o que pode 
representar uma ótima oportu-
nidade aos interessados.

O novo prazo foi estipulado em 
função do não comparecimento de 
interessados no último dia 9 de janei-
ro, na primeira dada da concorrência.

Serviço
Descrição das propriedades:

ÁREA 1:
54 mil metros quadrados, lo-

calizado entre a Rua Floriano, a 
Estrada do Munguengue, confron-
tando com o Parque José Bonifá-
cio e com o Vale da Simpatia, no 
bairro da Venda Velha.

Valor da avaliação da propriedade: 
R$ 27.342.900,00

Valor do depósito para garantia de 
proposta (5% do valor total do imó-
vel): R$ 1.367.145,00

ÁREA 2:
10.327,20 metros quadra-

dos, de frente para a Avenida 
Automóvel Clube; pelos fun-
dos, para a Rua Congo, no Par-
que Barão do Rio Branco, no 
bairro da Venda Velha.

Valor da avaliação da propriedade: 
R$ 9.004.939,00

Valor do depósito para garantia de 
proposta (5% do valor total do imó-
vel): R$ 450.246,95

Nesta modalidade – concorrência 
pública – não há a possibilidade de 
desconto nos preços dos terrenos. 
O valor determinado pela equipe 
técnica da comissão já é o mínimo 
admitido pela prefeitura, segundo 
critérios pré-aprovados pelo Tribunal 
de Contas do Estado.
Retirada de edital
Internet
Portal da Transparência da Prefeitura 
de São João de Meriti
Subsecretaria de Licitações e 
Contratos
Local: Prefeitura de São João de Meriti
Endereço: Av. Presidente Lincoln, 
899 – 2º Andar – Vilar dos Teles – São 
João de Meriti/ RJ. CEP 25555-200.
Data da abertura dos envelopes com 
as propostas: 12/2/2020, quarta-feira
Horário: 11h
Local: Câmara Municipal de São João 
de Meriti
Endereço: Rua Defensor Público 
Zilmar Duboc Pinaud, 77 – Vilar dos 
Teles – São João de Meriti – RJ.

Sétima edição do “Prefeitura Presente” leva pais 
e filhos ao Largo dos Peixes, em Nova Iguaçu

São João de Meriti renova prazo para 
concorrência pública da venda de dois terrenos A dona de casa Elizane de 

Souza Frutuoso, moradora 
de Austin, em Nova Igua-
çu, acordou nesta terça-fei-
ra disposta a dar um novo 
rumo à vida. Inspirada no 
marido, que começou em um 
novo emprego formal no iní-
cio da semana, ela saiu cedo 
de casa e foi ao “Prefeitura 
Presente”, ação da Prefeitu-
ra de Nova Iguaçu que leva 
à população serviços de as-
sistência social, saúde e edu-
cação, para se cadastrar no 
Sistema Nacional de Empre-
go (SINE). A sétima edição 
do programa foi realizada no 
Largo dos Peixes, na divisa 
com Riachão.

Desempregada há um ano 
e meio, Elizane trabalhava 
em uma empresa de eletrô-
nicos. Disposta a voltar ao 
mercado, ela buscou a tenda 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS) 
para se inscrever no SINE. 
“Tenho dois filhos, e meu 
marido estava nos susten-

tando sozinho, trabalhando 
como motorista de aplicati-
vo. Como ele conseguiu um 
novo emprego recentemen-
te, eu também tenho espe-
rança de voltar a trabalhar 
com carteira assinada o mais 
rápido possível”, disse uma 
esperançosa Elizane, que 
também aproveitou para fa-
zer um check-up na saúde. 
“Fiz os testes rápidos de sí-
filis, HIV e hepatite para ter 
a certeza de que está tudo ok 
comigo”.

Enquanto Elizane cuidava 
da saúde e pensava no futu-
ro, a filha dela, Ana Beatriz, 
exercia o direito que toda 
criança tem: o de brincar. À 
espera da mãe, ela se diver-
tiu na tenda da Fundação 
Educacional e Cultural de 
Nova Iguaçu (FENIG). Ela de-
senhou, pintou, leu livros e 
se divertiu com outras crian-
ças que também aguardavam 
os pais e responsáveis que 
buscavam pelos serviços 
oferecidos pela prefeitura.
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oi sepultado 
na tarde desta 
quarta-feira (29), 
no cemitério do 
Caju, o corpo da 
pequena Maria 
Luíza dos San-
tos Rodrigues, 
de um ano e 

dois meses. A menina morreu na 
noite do último domingo após ser 
atropelada por um carro desgover-
nado enquanto atravessava a rua 
no colo da mãe e ao lado do irmão, 
no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio 
de Janeiro. O motorista tentou fugir, 
mas foi preso em flagrante.

A mãe da criança, Maria Janaína 
Lopes, de 32 anos, está internada no 
Hospital Estadual Getúlio Vargas, na 
Penha, Zona Norte do Rio. Ela sofreu 
traumatismo craniano e o estado de 
saúde dela é considerado grave. Já 
o pequeno Francisco Matheus, de 
sete anos, foi levado para o Hospital 
Miguel Couto e está fora de perigo.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

F
O circuito interno de seguran-

ça de um posto de combustível 
flagrou o momento do acidente. 
Maria Janaína atravessava a rua 
com os dois filhos, quando foi 
surpreendida pelo carro que vi-
nha em alta velocidade

O caso foi registrado na 16ª 
DP (Barra da Tijuca). O registro 
de ocorrência diz que o Danilo 
Marques Santos, de 28 anos, te-
ria consumido bebida alcoólica. 
Danilo irá responder por dois 
crimes: lesão corporal culposa 
qualificada e homicídio culpo-
so (quando não há intenção de 
matar). Familiares das vítimas 
disseram que ele foi liberado 
após pagar fiança.

“Ele não pode ficar solto porque 
vai voltar a fazer a mesma coisa 
com outras pessoas. Ele destruiu a 
minha família. O sonho da minha 
filha era ter uma menininha e ele 
tirou esse sonho”, desabafou a avô 
materna Luíza dos Santos. Pequena Maria Luiza dos Santos morreu em atropelamento

Mulher é atropelada com os 
filhos no Itanhangá; bebê 
que estava no colo morre

 Foto: Arquivo pessoal

Nos próximos dias a Polícia Ci-
vil fará uma reprodução simulada 
no Morro São João, no Engenho 
Novo, Zona Norte do Rio, local 
onde o pequeno Arthur Gonçal-
ves Monteiro Esperança, de 5 
anos, foi atingido por uma bala 
perdida enquanto jogava futebol 
na noite de segunda-feira. A in-
formação é do delegado Alan Lu-
xardo, titular da 25ª DP (Engenho 
Novo), que está à frente das inves-
tigações. O menino, atingido na 
cabeça, permanece internado em 
estado grave no Hospital estadual 
Getúlio Vargas, na Penha.

A perícia na quadra onde Ar-
thur jogava futebol só aconte-
cerá quando o o pai da criança, 
o segurança Paulo Roberto Es-
perança, de 37 anos, tiver con-
dições de participar. Ele — que 
estava com o filho e tentou pro-
tegê-lo do disparo, sendo atin-
gido na mão esquerda — ainda 
está em estado de choque.

— Vamos fazer a reprodução 
(do momento em que Arthur 
foi atingido). Só que a perícia de 

local só vai ser realizada quando 
o pai estiver em condições de 
ir, justamente para sabermos a 
posição em que as vítimas esta-
vam — disse Luxardo.

O objetivo dessa simulação é 
saber de onde partiu o disparo 
que atingiu a criança e o pai. Por 
ora, não se sabe se o tiro saiu de 
alguma arma da PM ou dos crimi-
nosos, já que o projétil está aloja-
do na cabeça da criança.

Fuzis apreendidos
Segundo o delegado, quatro 

fuzis que estavam com os poli-
ciais da Unidade de Polícia Pa-
cificadora (UPP) São João, que 
participaram da ação, já foram 
apreendidos e vão passar por um 
confronto balístico no Instituto 
de Criminalística Carlos Éboli 
(ICCE). O resultado deverá sair 
em até 30 dias.

Até agora, cerca de seis pes-
soas já prestarem depoimen-
tos, ente eles os agentes da 
UPP e parentes da vítima. O 
depoimento mais importante 

é o do pai, que deverá aconte-
cer na próxima semana.

Na manhã desta quarta-feira 
uma equipe médica do Hospi-
tal estadual Getúlio Vargas, na 
Penha, onde está internado o 
pequeno Arthur, fez uma análise 
do seu quadro clínico. Segundo 
médicos da unidade, a criança 
teria começado a mexer um dos 
braços e uma perna no final da 
noite de terça.

– Meu irmão falou que ele teve 
uma leve melhora, ontem, e já 
pararam a sedação para ver qual 
será a reação do meu sobrinho. O 
meu irmão está grudado no Ar-
thur desde a hora que ele foi ba-
leado. Estamos trazendo roupas, 
comidas e ele quer ficar aqui até 
o meu sobrinho sair — disse o o 
refrigerista João Paulo Monteiro 
Esperança, 38.

O pequeno Arthur é primo 
da deputada estadual Dani 
Monteiro (PSOL). Familiares 
disseram que a parlamentar 
deverá visitar o garoto na tarde 
desta quarta-feira.

Relson Gracie deixa carceragem 
da PF após Justiça revogar prisão

Polícia fará reprodução simulada no Morro 
São João, onde Arthur Esperança foi baleado

O ex-lutador de jiu-jítsu e profes-
sor da arte marcial Relson Gracie, de 
66 anos, foi solto nesta terça-feira 
(28) depois que a Justiça Federal re-
vogou sua prisão preventiva.

Relson, no entanto, teve de en-
tregar o passaporte, está proibido de 
deixar o Brasil e precisará se apresen-
tar todo mês à Justiça.

Relson estava na carcera-
gem da Delegacia da Polícia 
Federal em Volta Redonda, no 
Sul Fluminense, depois de ter 
sido preso em flagrante no úl-
timo sábado (25), pela Polícia 
Rodoviária Federal, acusado 
de tráfico de drogas.

Uso terapêutico
O ex-lutador foi solto depois que 

alegou que fazia uso das substâncias 
apreendidas para tratamento tera-
pêutico para insônia e dores.

Relson afirmou que trouxe os 
produtos dos Estados Unidos, onde 
mora e tem autorização legal com-
prar substâncias com canabidiol 
— um princípio ativo da planta da 
maconha.

Em sua defesa, Relson Gracie ale-
gou que usaria os produtos nos me-
ses em que permaneceria no Brasil, a 

trabalho, onde pretendia dar aulas e 
palestras em centros de treinamento 
de jiu-jítsu no RJ.

Cães farejaram produtos
Filho de Helio Gracie, criador 

do jiu-jítsu brasileiro, Relson ti-
nha chegado dos Estados Unidos 
na sexta-feira (24). O voo de Los 
Angeles pousou no Aeroporto de 
Guarulhos, em São Paulo. Da capi-
tal paulista, ele pegou um ônibus 
em direção ao Rio.

O veículo foi alvo de uma blitz na 
Via Dutra, na altura de Piraí, no Sul 
do estado. Cães farejadores da PRF 
encontraram diversos produtos con-
tendo derivados de canabidiol.

Entre eles havia material apa-
rentando ser skunk, um tipo de 
maconha mais potente, e deri-
vados da droga em formato de 
creme, óleo e erva.

No fim do ano passado, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) aprovou a liberação 
da venda em farmácias de alguns 
produtos à base de cannabis para 
uso medicinal no Brasil.

A regulamentação foi aprovada 
por unanimidade e é temporária, 
com validade de três anos.
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Fu n d a ç ã o 
C e n t r o 
U n i v e r s i -
tário Es-
tadual da 
Zona Oes-
te (Uezo) 
realiza, a 
partir da 
p r ó x i m a 

segunda-feira, o workshop 
gratuito 'Propriedade Inte-
lectual para Empreendedo-
res'. O curso de verão tem 
duração de 40 horas, com 
aulas até a sexta-feira, das 
14h às 18h. As inscrições 
são voltadas para comer-
ciantes, microempreende-
dores individuais (MEIs) e 
moradores da região. 

Segundo o professor 
Anderson Moraes, o obje-
tivo do curso é esclarecer 
os participantes, especial-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
mente empreendedores que 
atuam na Zona Oeste, sobre 
as diferentes modalidades 
de propriedade intelectual, 
como os registros de paten-
tes, marcas, modelos de uti-
lidade e desenho industrial. 

"O mundo do trabalho 
está mudando. As vagas 
tradicionais, com carteira 
assinada, estão diminuin-
do. Abrir o próprio negócio 
é uma saída e, nessa área, 
é importante esclarecer as 
pessoas sobre a importân-
cia de registrar e proteger o 
produto que criaram", diz o 
professor Anderson.

Uma das atividades do 
curso será o estudo de mar-
cas de produtos e serviços, 
desde a criação e registro à 
gestão e proteção.

"Queremos mostrar aos par-
ticipantes que aquilo que eles 

criam, inventam, pode e deve 
ser registrado. Ali está a alma 
do seu negócio e uma forma de 
ganhar dinheiro. Em algumas 
vezes, basta ter uma boa ideia, 
registrá-la e fazer a cessão des-
se direito para que outros ex-
plorem e paguem royalties", 
exemplifica Anderson.

A Uezo fica no bairro de 
Campo Grande. As inscrições 

devem ser feitas no link: ht-
t p s : / / f o r m s . g l e / V b 1 d U 6 q -
vMxQKumvJ7.

Marca para agregar 
valor ao negócio

A cooperativa Agroprata, 
de agricultores de Campo 
Grande, é um exemplo cita-
do pelo professor Anderson 
de ampliação de negócios 

após o registro e fortaleci-
mento da marca. "Eles não ti-
nham a compreensão de que 
produziam orgânicos, hoje 
um diferencial em alimenta-
ção. Eles criaram uma marca, 
começaram a certificar seus 
produtos e a realizar even-
tos. Com isso, agregaram va-
lor ao negócio deles", diz o 
professor.

Curso gratuito sobre 
registro de marca

Foto: Domingos Peixoto

Aulas começam na próxima segunda. A Uezo fica na Av. Manuel Caldeira de Alvarenga, em Campo Grande

A C&A promove seu pri-
meiro programa de acelera-
ção de negócios, em parceria 
com a Endeavor. A iniciativa 
vai selecionar 10 empresas 
com expertise no desenvolvi-
mento de soluções inovado-
ras para o varejo. O objetivo 
é fortalecer esses modelos 
de negócios para que possam 
personalizar e aprimorar a 
jornada do cliente da C&A nas 
lojas físicas, otimizar os pro-
cessos internos e facilitar a 
comunicação entre seus cola-
boradores. As inscrições vão 
até sexta-feira, e devem ser 
feitas no site www.endeavor.
org.br/scaleup/conecta-cea/.

O programa Conecta C&A 
vai oferecer às empresas se-
lecionadas mentorias indivi-
duais e coletivas com espe-
cialistas e empreendedores 
da Endeavor e lideranças da 
C&A. Nesses encontros, os 
participantes terão a oportu-
nidade de conhecer de perto 
a varejista e, ao final do pro-
grama, desenvolver produtos 

C&A aposta em novas empresas

e serviços capazes de resolver 
os desafios propostos.

Segundo a direção da C&A, 
além de propor soluções para 
problemas da empresa, os no-
vos modelos de negócio terão 
a oportunidade e suporte para 
desenvolver novas ideias a par-
tir da troca de experiências com 
mentores da Endeavor e com 
executivos da companhia.

Para participar da seleção, 

 Foto: Divulgação

é preciso que as empresas te-
nham um modelo de negócios 
comprovado pelo mercado e 
com diferenciais competitivos 
definidos.

De acordo com a companhia, 
podem participar do processo 
seletivo empreendedores de 
todo o país. As atividades de 
aceleração do negócio vão acon-
tecer em São Paulo, no escritó-
rio central da C&A.

C&A e Endeavor promovem programa de aceleração para scale-ups



Recesso Escolar

ara agitar os 
pequenos du-
rante o recesso 
escolar, o Sho-
pping Jardim 
Guadalupe pro-
move o evento 
“Super Férias”. 
No dia 1º de fe-

vereiro (sábado), será realizado 

show com o Mágico Fini, às 18h, 
na Praça de Alimentação. “Es-
tamos produzindo um evento 
com atrações que trazem o lado 
lúdico e alegre da infância, e es-
peramos que todas as famílias 
aproveitem essa programação 
100% gratuita”, conta Mikael 
Guinancio, assistente de Marke-
ting do empreendimento.

Shopping Jardim Guadalupe 
promove evento “Super Férias” 
com o mágico Fini 

P
 folião que optar pelo Arpoador
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DIANA PIRES

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

No dia 1º de fevereiro (sábado), será realizado show com o Mágico Fini, às 18h, na Praça de Alimentação

 A estação mais alegre e 
ensolarada do ano pede uma 
programação à altura. Entre 

os dias 1 e 16 de fevereiro de 
2020, sempre aos sábados e 
domingos, o Sesc RJ promove 

a primeira edição do Sesc Ve-
rão na cidade de Niterói, com 
atrações gratuitas na Praia de 

Niterói recebe primeira edição do Sesc Verão 
2020 com uma programação gratuita repleta 
de música, lazer e recreação

São Francisco, em dois pontos: 
em frente ao restaurante Fa-
mília Paludo e Praça do Rádio 
Amador.

Capitaneado pela Gerên-
cia de Lazer do Sesc RJ, o ob-
jetivo do Sesc Verão é levar 
ainda mais lazer, bem-estar e 
qualidade de vida à população 

através dos serviços ofereci-
dos pela instituição durante 
todo o ano. O projeto promo-
ve intensa programação gra-
tuita com diversas atividades 
voltadas para toda a família, 
incluindo ações de assistência 
social, modalidades esportivas 
e shows musicais.  



Foto: Divulgação

Romário conquistou muitos títulos importantes em sua carreira

futebol está 
em festa. 
Isso porque 
o ex-jogador 
R o m á r i o 
c o m p l e t a 
nesta quar-
ta-feira (29) 
54 anos. 

Considerado um dos mais 
importantes nomes do fute-
bol brasileiro, o baixinho co-
meçou a jogar bola profissio-
nalmente com 15 anos pelo 
Vasco da Gama. A carreira 
deslanchou e ele foi para ti-
mes internacionais, como o 
Barcelona, até que em 1995 
voltou ao Brasil para jogar 
pelo Flamengo e anos mais 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFestividade
Romário comemora mais 
um ano de vida e de muita 
história no futebol

O
tarde, pelo Fluminense. Ain-
da no Flamengo, Romário 
ganhou o destaque de ser o 
quarto maior artilheiro da 
história marcando 204 gols 
em 240 jogos. Além disso, 
foi campeão carioca em 1996 
e 1999 e campeão da Merco-
sul, em 1999. 

Romário também conquis-
tou outros títulos impor-
tantes em sua carreira: foi 
campeão na Copa do Mun-
do e campeão espanhol no 
Barcelona, ambos os títulos 
em 1994; campeão da Copa 
das Confederações em 1997 
e Copa Mercosul em 2000 
pelo Vasco. Atualmente Ro-
mário segue na vida política 
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como senador pelo Partido 
Socialista Brasileiro (PSB). 

Pelas redes sociais Ro-
mário fez um post come-
morando mais um ano 
de vida.  Leia a postagem, 
abaixo, na íntegra: 

“29/01/1966 Galera, com-
pleto 5.4 e posso afirmar que 
foram anos de muita luta. Me 
encontro em um momento 
fantástico da minha vida. De-
pois de já ter pulado várias 
fogueiras, me sinto feliz e 
graças a Deus, saudável. Pa-
pai do Céu, muito obrigado 
por tudo que o Senhor me 
proporciona, tenho filhos 
maravilhosos, minha mãe 
hoje está muito bem, meus 
2 irmãos... Pra finalizar, obri-
gado pelo carinho e respeito 
que vocês sempre tiveram 
por mim, principalmente, os 
amigos leais, fãs e seguido-
res!”, escreveu.
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