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Crivella pretende 
pulverizar o réveillon da 
cidade maravilhosa

No projeto, Niterói passaria a ser a capital do Estado do Rio de Janeiro
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Américas do Sul e Central 
continuam como 'epicentro 
de transmissão', afirma OMS

iretor exe-
cutivo da 
O r g a n i z a -
ção Mun-
dial de Saú-
de (OMS), 
M i c h a e l 
Ryan afir-
mou que 
as Améri-
cas do Sul e 

Central continuam a ser "um 
epicentro da transmissão" da 
covid-19. Durante entrevista 
coletiva nesta quinta-feira, 
Ryan destacou que "muito 
trabalho ainda precisa ser fei-

D
to para conter a transmissão 
e evitar a exposição no nível 
comunitário" na região.

Ryan considerou a situa-
ção regional "mista", mas com 
algumas nações com "trans-
missão muito intensa". "Ainda 
vemos uma situação muito 
desafiadora para os países", 
destacou. Ele lembrou que 
algumas comunidades indí-
genas e outras, em localida-
des mais distantes, enfrentam 
mais dificuldades para acessar 
os serviços de saúde na área.

Também presente na co-
letiva, a responsável pela 

A primeira-dama Michelle 
Bolsonaro teve exame positi-
vo para covid-19 ontem (30). 
“Ela apresenta bom estado de 
saúde e seguirá todos os pro-
tocolos estabelecidos”, diz a 
nota da Secretaria Especial 
de Comunicação Social.

Michelle tem 38 anos e 
está sendo acompanhada 
pela equipe médica da pre-
sidência.

O presidente Jair Bolso-

naro também já contraiu a 
doença. Ele anunciou o re-
sultado positivo do teste no 
dia 7 de julho e permaneceu 
em isolamento no Palácio da 
Alvorada até o último sábado 
(25), quando informou que 
estava recuperado.

Também nesta quinta-fei-
ra, o ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos 
Pontes, informou hoje que 
testou positivo para covid-19

Primeira-dama testa positivo 
para covid-19 também

Michelle será acompanhada pela equipe médica da presidência

Apesar do contágio intenso do Coronavírus, praias do Rio de Janeiro continuam cheias
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resposta da OMS ao corona-
vírus, Maria Van Kerkhove, 
comentou sobre o quadro 
mais geral, em outro mo-

mento. Ela pediu que as 
pessoas sigam as recomen-
dações já apontadas como 
bem-sucedidas no combate 

à pandemia, como o distan-
ciamento físico e o uso de 
máscaras, a fim de evitar no-
vos surtos da doença.

90.383
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asas foram 
construídas 
no meio de 
uma rua no 
Engenho da 
Rainha, Zona 
Norte do Rio. 
Imagens de 
helicóptero, 
na manhã 
desta quin-

ta-feira (30), mostraram que 
vários imóveis foram erguidos 
no meio do asfalto na Rua Mo-
reia, um dos principais acessos 
à Favela da Galinha.

Na Rua Pará de Minas, algu-
mas construções chegaram a 
ser derrubadas, mas assim que 
os agentes saíram, as obras re-
começaram. A Prefeitura do Rio 
informou que vai mandar uma 
equipe de fiscalização no local.

No mesmo bairro, uma cal-
çada foi transformada em “área 

C
comercial”. Lojinhas foram er-
guidas em cima da calçada, não 
deixando qualquer espaço para 
pedestres passarem. Em uma 
das construções foi erguida ao 
redor de um poste de ilumina-
ção pública.

Ainda nas calçadas, sacos de 
areia eram empilhados para que 
os construtores dessem conti-
nuidade aos imóveis na região.

Mais flagrantes na Zona Norte
Próximo à região, outras 

construções foram flagradas na 
manhã desta quinta-feira (30).

Em Del Castilho, casas e 
puxadinhos foram constru-
ídos às margens da Linha 
Amarela, via expressa que 
liga a Ilha do Governador, 
também na Zona Norte, à 
Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste da cidade. Ainda na 
região, casas também foram 

Funcionários do Samu — o 
serviço de socorro de emergên-
cia — do Rio fizeram um ato na 
manhã desta quinta-feira (30), 
em frente à base do Caju, na 
Avenida Brasil, na Zona Portuá-
ria da cidade. Eles reivindicam 
o pagamento dos salários atra-
sados há três meses.

Segundo uma enfermeira, há 
colegas passando fome e sem 
dar o que comer aos filhos — 
como uma colega que mora na 
Costa Verde e está baseada em 
Jacarepaguá, na Zona Oeste.

“A gente não está parando 
porque quer. A gente está pa-
rando porque não tem condi-
ções de ir trabalhar sem rece-
ber salário. Estamos cotizando 
e pedimos ajuda do Sindicato 
dos Enfermeiros para enviar 
uma cesta básica para a colega. 
A situação é desesperadora”, 
disse a enfermeira.

Um técnico em enfermagem 
diz que o problema da falta de 
pagamento começou depois 
que a Procuradoria-Geral do 
Estado suspendeu os repasses 
da Secretaria Estadual de Saú-
de para a OS OZZ Saúde, que 
gerencia o Samu na cidade. O 
contrato da OS com o governo 
do estado está sendo revisto.

“Hoje, por exemplo, estou 
saindo de um plantão de 24 
horas, onde só comi um pão 
com manteiga e um café, ofe-
recido na casa de um paciente. 
Sem salário, a gente está fican-
do sem comida em casa, sem 
condições de trabalhar. Isso 
abala muito a gente psicologi-
camente”, disse.

Uma enfermeira calcula 
que atualmente somente 
30% do pessoal tenha con-
dições de trabalhar. Ela dis-
se que o ato desta quinta-
-feira tinha como principal 
objetivo chamar a atenção 
para a situação de abando-
no que os profissionais do 
Samu estão vivendo.

Após veto de Bolsonaro, pai solteiro não 
poderá receber auxílio emergencial dobrado

Há três meses sem salário, profissionais do Samu 
do Rio fazem protesto e entram em greve

O presidente Jair Bolso-
naro vetou integralmente 
o projeto de lei aprovado 
pelo Congresso que dava 
preferência às mulheres no 
pagamento de R$ 1.200 do 
auxílio emergencial e incluía 
homens solteiros pais de fa-
mília na cota dobrada. Ape-
sar do veto, as mães solteiras 
que tiveram cadastro apro-
vado para pagamento em do-
bro do benefício continuam 
recebendo duas cotas nor-
malmente. A derrubada do 
governo, portanto, na práti-
ca, afeta apenas os homens 
nesta situação, que seguem 
recebendo só R$ 600.

Pelo projeto, do PSOL, ho-
mens ou mulheres chefes de 
família poderiam requerer a 
cota dupla do benefício. No 
caso de reclamações de que 
pais tivessem se declarado 
como provedores da família, 
o objetivo era dar prioridade 
à mulher. Muitas acabam re-
cebendo R$ 600 por confli-
to nesses dados.

“Em que pese a boa in-
tenção da proposta, não há 

estimativa do impacto orça-
mentário e financeiro dessa 
proposição, o que impede 
juridicamente sua aprova-
ção”, informou a Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República.

O projeto vetado por Bol-
sonaro foi aprovado pela 
Câmara no início de junho 
e pelo Senado no começo 
de julho. Pelo texto do Con-
gresso, se houvesse diver-
gência de informação, a pre-
ferência seria dada à mulher, 
mas, caso o homem fosse 
responsável pela guarda dos 
filhos, ele poderia contestar 
a decisão apresentando os 
documentos necessários.

O veto pode ser derruba-
do pelo Legislativo em uma 
sessão que ainda precisa ser 
convocada pelo presidente 
do presidente do Congresso, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP).

As benef iciárias  com ca-
dastro aprovado não serão 
afetadas pelo veto.  Assim, 
quem já estava recebendo 
R1. 200 continuará com 
esse valor.

Funcionários do Samu protestam na base do Caju

Foto: Reprodução

erguidas no limite da linha do 
trem.

Já em Madureira, homens 
trabalhavam em uma cons-
trução na Rua Doutor Jovi-
niano às 7h50. Uma fileira 
de boxes foi erguida na mar-
gem da via, próximo ao Mor-
ro da Serrinha, onde uma 
barricada impedia a passa-
gem de veículos.

“A gente está tentando man-
ter o serviço. Mas sem salário, 
muita gente está faltando. Sem 
repasse, a empresa também 
não consegue fazer a manu-
tenção das ambulâncias, com-
prar medicamentos e insumos. 
Tem base na qual a única am-
bulância disponível está que-
brada. Até a suspensão dos 
repasses, a gente recebia salá-
rio, vale de refeição e de trans-
porte. Agora, não tem nada. 
Alguém tem de nos socorrer”, 
disse a enfermeira.

Nem a OZZ Saúde, nem o go-
verno do estado comentaram 
sobre a greve do Samu, tam-
pouco deram prazo para o pa-
gamento desses funcionários.

De acordo com moradores 
do Morro da Serrinha, os bo-
xes estão sendo construídos 
a mando do tráfico de drogas 
para abrigar os serviços de mo-
totáxi na comunidade.

Ainda na Zona Norte, ima-
gens do Globocop também 
mostraram construções na cal-
çada da rua de acesso ao Morro 
dos Macacos, em Vila Isabel. 

Na esquina da Rua Visconde 
de Santa Isabel, construções 
avançaram sobre a calçada que 
fica em frente a uma escola pú-
blica da região.

Ao longo da via, toda a cal-
çada era ocupada por constru-
ções que abrigavam comércio, 
garagem e puxadinhos. Em 
uma das construções, havia 
piso na calçada.

Casas são erguidas no meio 
da rua e lojas sobre calçada 
no Engenho da Rainha

Construções ocupam o meio da rua no Engenho da Rainha, Zona Norte do Rio
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p r e s i d e nt e 
da Câmara 
dos Depu-
tados, Ro-
drigo Maia, 
chamou de 
“jeitinho” a 
criação de 
um novo im-
posto para 
bancar a de-

soneração das folhas de paga-
mento das empresas.

Nesta quinta-feira (30), ele 
participou de um evento sobre 
a reforma tributária promovido 
pelo jornal "Folha de S. Paulo" 
em parceria com a Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), 
o Sesi e o Senai.

A equipe econômica do presi-
dente Jair Bolsonaro estuda en-
viar ao Congresso uma proposta 
de criação de um novo imposto 
sobre pagamentos eletrônicos, 

O
com alíquota de 0,2%. Parte das 
sugestões do governo para a re-
forma tributária foi enviada na 
semana passada.

Uma comissão mista do 
Senado e da Câmara discute 
propostas de deputados, se-
nadores e do governo para o 
sistema tributário.

A proposta de criar um 
novo tributo é capitaneada 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e já tinha re-
cebido apoio do setor indus-
trial. Porém, a ideia segue 
enfrentando resistências no 
Congresso Nacional. Parla-
mentares criticam o novo im-
posto por considerá-lo seme-
lhante à antiga Contribuição 
Provisória sobre Movimenta-
ção Financeira (CPMF).

Segundo Guedes, a intenção 
é ampliar a base de cobrança, 
ou seja, a variedade de itens 

O deputado federal Daniel Sil-
veira (PSL-RJ) apresentou uma 
Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) para devolver o status de 
capital federal à cidade do Rio de 
Janeiro. Pela proposta, o Rio seria 
considerado um Distrito Federal, 
assim como Brasília, mas passaria 
a ser sede do Congresso Nacional.

O texto da PEC foi divulgado 
pelo próprio parlamentar em seu 
site oficial, mas ainda não está 
em tramitação. De acordo com o 
Protocolo da Secretaria-Geral da 
Mesa da Câmara dos Deputados, 
a proposta ainda não foi nume-
rada ou inserida no sistema. São 
necessárias as assinaturas de 171 
deputados para que uma PEC 
possa ser protocolada.

Entre as razões apontadas por 
Silveira, estariam a incapacidade 
dos políticos cariocas em oferecer 
soluções para serviços públicos 
nas áreas de saúde, educação e 
"principalmente segurança públi-
ca". "Federalizar o Rio é a melhor 
saída para superar o crônico pro-
blema de insegurança nacional", 
escreve o parlamentar.

Além de uma solução para os 
problemas do Rio, no entanto, 
Silveira garante que a medida se-
ria significativa para a União, aca-
bando com o problema de "isola-

mento" de Brasília e fortalecendo 
o a independência dos Poderes 
"dando mais autonomia física ao 
parlamento brasileiro."

"No Brasil, o presidente 
despacharia regularmente na 
cidade federal, devolvendo ao 
Rio pastas ministeriais", es-
creveu o deputado.

Na justificativa feita aos parla-
mentares, o deputado descreve 
a "queda vertiginosa" de impor-
tância política e econômica do 
Rio desde a mudança da capital 
federal para Brasília, na década 
de 1960, ponderando que, ainda 
assim, a cidade continua sendo 
"mais Capital que Brasília".

"Com todo esse paradoxo, é 
inconteste que o Rio de Janeiro 

Crivella avalia como 'boa' ideia de 'espalhar' 
réveillon de Copacabana para outras 
áreas para evitar aglomeração

Deputado bolsonarista propõe transformar 
Rio em capital federal. Niterói está no planejamento

O prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella (Republicanos), se 
reuniu nesta quinta-feira (30) 
com representantes do se-
tor hoteleiro e avaliou como 
"boa" uma ideia para "espa-
lhar" o réveillon de Copacaba-
na para outras áreas, segundo 
ele, evitando aglomerações.

No fim de semana, a Prefeitu-
ra informou que a festa não ocor-
reria no "modelo tradicional", 
com quase 3 milhões de pessoas, 
e que estudava até realizar a vira-
da do ano sem público.

"Eles (do setor hoteleiro) me 
apresentaram uma ideia inte-
ressante que é você espalhar o 

povo, em vez de concentrar em 
Copacabana, no sentido que to-
dos possam assistir diversos es-
petáculos e não terem problema 
de estarem aglomerados e de re-
pente alguém sem máscara con-
taminar muita gente".

A Vigilância Sanitária estu-
da quais medidas seriam ne-
cessárias para colocar o plano 
em prática.

"Vamos apresentar ao con-
selho científico, depois nova-
mente à sociedade, discutir 
com os vereadores, pessoal 
do hotel e do comércio, esses 
já participaram, acho que vai 
ser uma boa ideia".

Deputado federal Daniel Silveira

Prefeito Marcelo Crivella cogita 'espalhar' réveillon por outras áreas 

 Foto: Reprodução
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sobre a qual o imposto incide. 
Com isso, diz o ministro, seria 
possível reduzir a cobrança so-
bre outras bases, como a folha 
de pagamentos.

Para Maia, a desoneração da 
folha de pagamento deve ser 
bancada pela redução dos gas-
tos públicos, e não pela criação 
de novos impostos.

“O Brasil vai ter muitas opor-
tunidades se o Brasil conseguir 
reorganizar o Estado brasileiro. 

é mais capital que Brasília, pois 
encontram-se as bases de insti-
tuições federais e ministérios, o 
Rio detém a maior quantidade 
de servidores federais do país: são 
259 mil contra 181 mil em Brasília, 
sem contar os funcionários das es-
tatais, que concentram na cidade 
nada menos que 70% do seu pa-
trimônio líquido."

Daniel Silveira ficou nacio-
nalmente conhecido em 2018, 
após destruir uma placa que 
homenageava a vereadora Ma-
rielle Franco, morta em um 
atentado no Rio. Eleito na onda 
bolsonarista, o deputado atual-
mente é alvo do inquérito das 
fake news, aberto pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Se a gente achar que vamos dar 
mais ‘jeitinho’, criando mais 
um imposto, nós vamos estar 
taxando mais a sociedade e va-
mos ter de discutir a despesa 
pública”, disse Maia no evento 
desta quinta.

O presidente da Câmara de-
clarou voto contra a proposta e 
disse que vai trabalhar para in-
fluenciar os pares contra a ideia.

“O presidente vai mandar a 
proposta [de um novo impos-

to]? Então, encaminha a pro-
posta. Estou dando a minha 
opinião. Não vai passar. Eu sou 
um voto. Em PEC, eu voto. Vou 
votar contra. Eu jogo muito 
transparente na política. Não 
jogo pelas costas. Quando eu 
negocio, falo: 'Eu sou contra isso 
e meu voto vai ser assim'. Aque-
les poucos que eu influencio, 
vou tentar influenciar também 
para votar contra”, afirmou o 
presidente da Câmara.

Maia chama novo imposto de 
'jeitinho' e diz que votará contra 
se governo enviar proposta

Maia chama novo imposto de 'jeitinho' e diz que votará contra se governo enviar proposta
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esde 2017, o 
governo mu-
nicipal vem 
i nve s t i n d o 
na geração 
de empregos 
em Mesqui-
ta. Agora, 
três anos 
depois, com-
prova-se que 
as medidas 

tomadas – como, por exemplo, 
a criação do Balcão de Empre-
gos de Mesquita, a desburocra-
tização do processo de abertura 
de empresas e a redução e até 
extinção de taxas – trouxeram 
resultados concretos. Entre 
todas as 92 cidades do estado 
do Rio, Mesquita se encontra 
na 24ª posição de um relatório 
de análise do emprego formal, 
elaborado pela Secretaria de 
Estado de Trabalho e Renda. Já 
entre a Baixada Fluminense, o 
município está em quarto lugar, 
ficando atrás apenas de Duque 
de Caxias, São João de Meriti e 
Japeri. Na Região Metropolita-
na, que compreende 22 municí-

D
pios do estado, Mesquita figura 
na sexta colocação. O relatório 
pode ser acessado clicando aqui.

“Mesquita sempre teve essa 
característica marcante de cida-
de-dormitório e isso incomodava 
a gente. Era preciso desenvolver 
estratégias que criassem opor-
tunidades de trabalho aqui, para 
evitar que os mesquitenses tives-
sem de sair do município para 
concorrer a vagas em grandes 
empresas”, lembra o prefeito Jor-
ge Miranda.

O relatório usa como fonte 
de dados o Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos, o CAGED, divulgado pelo 
Ministério da Economia. Ape-
nas 64 municípios do estado 
do Rio tiveram saldo positivo, 
ou seja, abriram mais vagas de 
trabalho formais que o núme-
ro de demissões realizadas ao 
longo do ano passado. Com 
isso, Mesquita se posiciona 
à frente de cidades como Ni-
terói, Nova Iguaçu, Belford 
Roxo, São Gonçalo e até a ca-
pital Rio de Janeiro, que figura 
na última colocação.

Grandes empresas em 
Mesquita

Esse resultado foi possível 
graças à chegada de novas em-
presas a Mesquita. Caso, por 
exemplo, do McDonald’s, que 
inaugurou sua filial na cidade 
em 2017, em Juscelino. No ano 
seguinte, foi a vez do grupo Su-
permarket abrir um supermer-
cado no município, em frente 
ao Paço Municipal. No ano pas-
sado, mais duas inaugurações 
movimentaram a economia lo-
cal, gerando centenas de opor-
tunidades de trabalho: o Assaí 
abriu uma unidade na Rodovia 
Presidente Dutra, assim como 
também um Centro de Distri-

buição junto; e, no mesmo ter-
reno, hoje funciona a filial mes-
quitense da Amoedo.

Um ponto importante so-
bre essas grandes inaugurações 
que aconteceram na cidade nos 
últimos anos é que todas elas 
estabeleceram parceria com o 
Balcão de Empregos de Mesqui-
ta. Trata-se de um software onde 
são armazenadas as informações 
sobre candidatos a empregos do 
município. Quando uma empre-
sa tem interesse em selecionar 
residentes da própria cidade, ela 
tem acesso a candidatos encami-
nhados pela própria prefeitura. 
Isso, claro, depois de uma seleção 
prévia, que cruza os dados das 

oportunidades com as caracterís-
ticas dos candidatos. A partir daí, 
é elaborada uma lista de profis-
sionais aptos à seleção.

“Para participar desses proces-
sos seletivos, era preciso entregar 
o currículo na própria sede da 
subsecretaria de Trabalho e De-
senvolvimento Econômico de 
Mesquita. Com a pandemia do 
novo coronavírus, no entanto, 
entendemos que era necessário 
modernizar ainda mais esse pro-
cesso. Então, desde junho esta-
mos aceitando currículos a partir 
do e-mail balcaodeempregos@
mesquita.rj.gov.br”, avisa Glauber 
Figueiredo, subsecretário muni-
cipal de Trabalho de Mesquita.

Empregos formais em 
Mesquita cresceram 
no ano de 2019

Lojar como o Assaí ajudaram a melhorar o triste número
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A Secretaria de Cultura de 
Belford Roxo está cadastrando 
artistas, coletivos e empresas 
que atuam no setor cultural e fo-
ram prejudicados com a pande-
mia para que recebam o auxílio 
emergencial de acordo com a Lei 
Aldir Blanc. A pessoa física irá re-
ceber três parcelas de 600 reais, 
enquanto a jurídica, de três a 10 
mil reais. O cadastro está sendo 
realizado de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h, na Casa de 
Cultura, que fica na Avenida Bob 
Kenedy, s/n, Nova Piam. 

Em dois dias de mapeamento 
cultural visando mais de 30 ca-
dastros já foram realizados, artis-
tas seu Mathias com livro e CD 
no Município, o humorista Marki-
nho Belford, a atriz Josy Guedes 
com mais de oito peças no currí-
culo, cantor de pagode Miguelzi-
nho ex-integrante do grupo Nos-
so Sentimento, bandas de pagode 
como 100%, associações como 
a de Capoeira do Grande Mestre 

Chacal, com 28 anos de exercício 
no município, equipes de som, 
Escola de Ballet, dança, além de 
eventos tradicionais como a festa 
de São Jorge da dona Vera, e a Ca-
valgada do Tanzo.

Segundo a secretária de Cul-
tura, Taís Nunes, Belford Roxo 
precisa ter alguns requisitos para 
que tenha direito ao auxílio. “O ca-
dastro vai nos ajudar a fazer o ma-
peamento cultural da cidade para 
nos preparar em relação à Lei Aldir 
Blanc. Optamos pelo presencial, 
pois alguns municípios vizinhos 
estão relatando erro no cadastro 
online. Para isso, o artista tem que 
comprovar que produz cultura há 
pelo menos 24 meses anteriores a 
data da publicação da lei. Além dis-
so, precisa apresentar identidade, 
CPF ou CNPJ e comprovante de 
residência”, explicou a secretária. 

Há 29 anos o Barracão em San-
ta Amélia recebe fiéis e ajuda ins-
tituições. Mas, de acordo com a 
zeladora de santo, Neuza de Souza 

Belford Roxo cadastra artistas 
e movimentos culturais para 
o auxílio emergencial 

Com a boa notícia, o sorriso voltou a brilhar no rosto dos artistas

Camilo Barata, por causa da pan-
demia, esse trabalho teve que pa-
rar. “Pregamos o caminho da luz e 
caridade. Procuramos ajudar com 
doações. Mas a pandemia atrapa-
lhou esse nosso trabalho. Com o 
auxílio iremos dar continuidade”, 
resumiu Neuza.

O Movimento Funk das An-
tigas, promovido pela União das 
Galeras de Belford Roxo, foi um 
dos primeiros a realizar o cadastro 
na Casa de Cultura. Para represen-
tar o grupo, as integrantes Leidia-
ne de Lima, Verônica Alcântara de 
Souza e Cristina Ferreira dos San-
tos que assinaram a documenta-
ção cadastral. “Com a pandemia 
não podemos realizar nossos bai-
les. Mas, enquanto isso, fizemos 
ações sociais para arrecadar ali-
mentos para as famílias que estão 
passando por dificuldade nessa, 
pois já era uma ação que fazíamos 
quando acontecia os bailes. O au-
xílio vai nos ajudar a continuar 
essa luta e a mostrar que funk é 
cultura”, destacou Leidiane. 

 
Lei Aldir Blanc

A Lei Federal 14.017/2020, 
conhecida como Lei Aldir Blanc, 

Foto: Divulgação

tem como objetivo central estabe-
lecer ajuda emergencial para artis-
tas, coletivos e empresas que atu-
am no setor cultural e atravessam 
dificuldades financeiras durante 
a pandemia. Em Homenagem ao 
compositor e escritor Aldir Blanc, 
que morreu em maio, vítima da 
Covid-19, o projeto vem para so-
correr profissionais e espaços da 
área que foram obrigados a sus-
pender seus trabalhos. 

De acordo com a lei, o recurso 
total de R$ 3 bilhões será distri-
buído de forma que 50% do valor 

sejam destinados aos estados e ao 
Distrito Federal – deste montante, 
20% serão distribuídos segundo 
critérios do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) e os outros 80% 
serão alocados proporcionalmen-
te entre a população local. A outra 
metade, por sua vez, será destina-
do aos municípios e ao DF, obe-
decendo aos mesmos critérios de 
rateio. Caberá aos estados, ao DF e 
aos municípios o pagamento dos 
beneficiários, a organização de edi-
tais, a distribuição dos recursos e o 
cadastramento dos beneficiários.



ma operação 
do Minis-
tério Públi-
co do Rio 
(MPRJ) nes-
ta quinta-fei-
ra cumpre 
mandados 
de busca e 
apreensão 
e de prisão 

contra 14 policiais militares e ou-
tras oito pessoas que integram 
uma milícia que atua na comu-
nidade Asa Branca, em Jacare-
paguá, na Zona Oeste da cidade. 
Eles são investigados pela prá-
tica dos crimes de organização 
criminosa, corrupção ativa e pas-
siva, e concussão. Os mandados 
são cumpridos, inclusive, em 
cinco batalhões da PM.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSQue vergonha

U
Às 13h, cinco policiais da ati-

va já haviam sido presos, den-
tre eles, dois que são apontados 
como chefes da organização 
criminosa. Eles foram conduzi-
dos para a sede da corregedo-
ria-geral da PMERJ, em Neves, 
São Gonçalo. Um sexto agente, 
Francisco Santos de Melo (sub-
tenente), ainda é procurado.

Além dos policiais presos, 
outras três pessoas foram deti-
das em flagrante: uma mulher 
por porte ilegal de arma e dois 
homens. Ela estava entre os 
denunciados, mas não tinha 
prisão decretada; já os dois sus-
peitos não foram denunciados, 
mas estavam com drogas e di-
nheiro. Os três foram encami-
nhados para delegacia da área, 
segundo o MP.

PMs são presos em operação 
contra milícia especializada 
em pontos de mototáxi

Foto: Cleber Mendes/ Agência O DIA

O 2º sargento Adelmo da Silva Guerini Fernandes, do 21º BPM, foi preso na manhã desta quinta-feira em seu condomínio, na Zona Oeste do Rio 

Policiais federais cumprem, 
na manhã desta quinta-feira, três 
mandados de busca e apreensão 
no Rio de Janeiro, sendo um na 
capital e dois em Paraíba do Sul, 
interior do estado. As investiga-
ções apuraram a manutenção, 
até hoje, de valores em uma 
conta de um investigado da Ope-
ração Ponto Final num banco 
localizado na Holanda. A quantia 
se refere a valores obtidos atra-
vés de propina para beneficiar 
empresários do setor de trans-
portes públicos durante os anos 
de 2010 a 2016. Os mandados 
foram expedidos pela 7ª Vara Fe-
deral Criminal do Rio de Janeiro.

A Operação Ponto Final inves-
tiga desde 2017 o pagamento de 
propinas por empresários do setor 
de transporte para autoridades do 
estado, entre elas o ex-governador 
Sérgio Cabral, já condenado a qua-
se 300 anos de prisão.

Dinheiro em conta na Holanda
Essa nova fase da Lava Jato no 

Rio, relativa à investigação sobre 
o pagamento de propinas a auto-
ridades pelo setor de transportes, 
visa a obter mais informações 
sobre o crime de evasão de divi-
sas praticado pelos envolvidas 
no esquema criminoso. Como o 
depósito de USD 1.935.930,28 (o 
equivalente a quase R$ 10,3 mi-

lhões) numa conta na Holanda 
em nome de Dayse Deborah, 
mulher do ex-presidente do 
Departamento de Transportes 
Rodoviários do Estado do Rio de 
Janeiro (Detro), Rogério Onofre

“No período compreendi-
do entre os anos de 2013 até a 
presente data, os denunciados 
Rogério Onofre e Dayse Debo-
rah, com auxílio de Aleksan-
der Queiroz e Bernard Zajd, de 
modo consciente e voluntário, 
mantiveram depósitos não de-
clarados à repartição federal 
competente no valor corres-
pondente em dólares a, ao me-
nos, USD 1.935.130,28 (um mi-
lhão novecentos e trinta e cinco 
mil cento e trinta dólares e vin-
te e oito centavos) no Fundo 
FreeFly, sediado na Holanda, 
conta ativa n. 01158, denomi-
nada Sweet Candy”, diz um tre-

cho da denúncia do Ministério 
Público Federal (MPF) à Justiça.

Segundo a denúncia, Inte-
gravam o núcleo econômico da 
organização criminosa os em-
presários de ônibus José Carlos 
Lavoura, Jacob Barata Filho , João 
Augusto Monteiro e Marcelo 
Traça, além do então presidente 
executivo da Fetranspor e do Rio 
Ônibus, Lélis Teixeira, “todos res-
ponsáveis por controlar a arreca-
dação semanal da propina junto 
às empresas de ônibus e repassar 
os valores ilícitos a agentes públi-
cos. Além da propina repassada 
ao líder da organização crimino-
sa, Sérgio Cabral, o montante de, 
ao menos, R$ 43.400.000,00 
foi destinado, entre 07/2010 e 
02/2016, ao então presidente do 
Departamento de Transportes 
Rodoviários do Estado do Rio de 
Janeiro, Rogério Onofre.

PF cumpre mandados de busca e apreensão no 
Rio dentro da Operação Ponto Final

Ao todo são seis mandados de pri-
são preventiva e 23 de busca e apre-
ensão. A operação Gogue Magogue 
foi deflagrada por meio do Grupo 
de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (GAECO/RJ), com 
apoio da Coordenadoria de Segu-
rança e Inteligência (CSI/MPRJ), da 
Corregedoria-Geral da Polícia Militar 
(Pmerj) e de técnicos da Anatel.

Também foram cumpridos 
mandado de busca e apreen-
são em um imóvel suposta-
mente utilizado como central 
clandestina de TV a cabo, ati-
vidade explorada pelos crimi-
nosos, popularmente conhe-
cida como "gatonet".

Os mandados de prisão e de 
busca e apreensão são contra 

Jorge Henrique da Silva (vulgo 
'Dô', 2º sargento, lotado no 22º 
BPM) e Adelmo da Silva Guerini 
Fernandes (também 2º sargen-
to, mas no 21º BPM), apontados 
como líderes do organização cri-
minosa. Jorge Henrique da Silva 
foi preso no batalhão. Já, Adel-
mo, foi preso em seu condomí-
nio, na Zona Oeste do Rio. 

Preso acusado de matar bebê de dois 
anos na Zona Oeste do Rio

Acusado de matar uma bebê de 
apenas dois anos de idade, Leandro 
Lopes de Melo, o Leandro Loft, de 
36 anos, foi preso, na tarde desta 
quarta-feira, em Bangu, na Zona 
Oeste do Rio, por policiais da 93ª 
DP (Volta Redonda). O crime acon-
teceu em março de 2007, na favela 
da Vila Vintém. 

De acordo com a Polícia Civil, 
a menina foi morta durante uma 
guerra entre traficantes rivais da co-
munidade do Fumacê, ligados ao 
Terceiro Comando Puro (TCP), e da 
Vila Vintém, ligados à facção Amigo 
dos Amigos (ADA).

Os agentes explicaram que, 
na época, os confrontos armados 

eram frequentes. Leandro Loft 
integrava o tráfico do Fumacê e o 
padrasto de Maria Fernanda Guer-
ra de Santana era apontado como 
membro da quadrilha rival.

Segundo a distrital, Maria Fer-
nanda foi baleada por Loft, enquan-
to andava de bicicleta pelas ruas da 
Vila Vintém. Os disparos tinham 
como alvo o seu padrasto.

Após três dias de vigilância, os 
policiais da 93ª DP encontraram 
Leandro Loft na Rua da Cegonha, 
em Bangu. Ele ainda tentou fugir, 
mas acabou detido. Contra o cri-
minoso, foi cumprido mandado de 
prisão condenatória que o atingiu 
com 23 anos de reclusão.  

Jacob Barata Filho, quando foi preso na Operação Ponto Final

Leandro Loft tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes da 93ª DP

Foto: Divulgação

 Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo
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Homenagem Foto: Divulgação

cantor Xande 
de pilares re-
aliza uma live 
super especial 
no dia dos pais 
no seu canal do 
YouTube con-
tando as suas 
raízes da sua 
criação no mor-
ro do Turano.

Neste Dia dos Pais, Xande de 
Pilares optou por fazer uma Live 
que contasse, através da música, 
sua trajetória desde os tempos 

de criança, até os atuais, “Xande 
no Morro“ é o título desta apre-
sentação ao vivo que acontecerá, 
domingo, dia 9/08, a partir das 
15h, com transmissão  pelo canal 
oficial no Youtube. 

O lugar escolhido é a laje da 
casa de uma  das integrantes de 
sua família que ainda habita o 
local. “Escolhi este cenário, pois 
além de representar a minha ori-
gem, me faz lembrar do tempo 
em que eu ficava olhando lá de 
cima, pedindo a Deus pra que  
me protegesse quando eu pisas-

Xande de Pilares faz 
Live no Dia dos Pais

se na rua em busca dos meus so-
nhos”, conta o artista. 

O roteiro da apresentação parte 
da época de Xande  menino quan-
do começou  a se interessar pela 
música ouvindo Bebeto, Benito 
de Paula, Bezerra da Silva  e alguns 
outros. Passa pelos primeiros pas-
sos no Salgueiro, onde trabalhou 
no Barracão e fez parte da “Ala do 
Força”, aquela formada pelos em-
purradores dos carros alegóricos e, 
então, ele relembra o samba enre-
do de Geraldo Babão e Renato de 

Verdade, “Do Cauim Ao Efó, Com 
Moça Branca, Branquinha.” 

O repertório segue em frente e 
chega na fase em que Xande era 
integrante do grupo Revelação. Os 
sambas “ Coração Radiante“ e “Gra-
des do Coração” serão responsáveis 
para pontuar este momento que 
vai dar direto na carreira solo do ar-
tista que já somam 6 anos. Para fa-
lar sobre ela, o sambista irá mostrar 
não só os sucessos “Clareou”, “Elas 
Estão No Controle” como os renas-
cidos “Tá Escrito” e “Deixa Aconte-

cer”, além de cantar também com-
posições de sua autoria gravadas 
por nomes  como Zeca Pagodinho  
(“Dependente do Amor”), Maria 
Rita ( “Bola Pra Frente”), Beth Car-
valho (“Samba de Arerê”), Caetano 
Veloso (“Trilha do Amor”), entre 
outros, a música feita, recentemen-
te, com Zélia Duncan, “Sobreviver” 
e  apresentar, pela primeira vez, 
a parceria inédita  feita com Aldir 
Blanc  e Neném Chama, o samba 
“Furiosa”,  criado  em 2016 em ho-
menagem a bateria do Salgueiro.

CCulturando ulturando 

O
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apixaba, cheia de personalidade e 
otimismo, Estudante de Educação 

Física e Marketing digital. Já viajou 
o mundo e mora atualmente em Ca-

riacica/ES. 
Carrega nas suas redes sociais o empoderamento 

feminino e a valorização da Beleza Negra como marca 
registrada, além de compartilhar dicas de beleza, moda, 
gastronomia, treinos (exercícios físicos), lugares e via-
gens, assim como, indicação de lojas/produtos/investi-
mentos, fruto de parcerias de sucesso. Sua vida pessoal 
bastante dinâmica e recheada de desafios e novidades 

diárias também é compartilhada nas suas redes sociais.
 Com 22 anos, microempreendedora no ramo 

da Beleza, Brenda ja acumula 7 anos de expe-
riência no mercado de cabelos e acessórios, di-
vulgando, utilizando e representando as mais 
diversas marcas e modelos, tornando-se, devido 
a isso, referência nesse assunto.

Recentemente, Brenda lançou no mercado uma 
loja virtual de cabelos orgânicos, com o que há de 
melhor nesse ramo, objetivando ajudar as pesso-
as na melhor escolha do cabelo e na qualidade do 
produto, tendo como consequência uma melho-
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nquanto o 
F l a m e n g o 
a g u a r d a 
apenas a as-
sinatura no 
papel, o ge 
apurou os 
valores en-
volvidos na 
negociação 
com o técni-

co Domènec Torrent. O catalão 
e sua comissão de três profis-
sionais vão receber 1,5 milhão 
de euros por ano (cerca de R$ 9 
milhões na cotação atual) . Jorge 
Jesus e seu staff, que tinha sete 
integrantes, recebiam mais do 
que o dobro: 3,5 milhões de eu-
ros ( cerca R$ 21 milhões) anuais.

A expectativa é de que o 
acordo entre Flamengo e o 
treinador seja sacramentado 
e anunciado nesta quinta ou 
no máximo até sexta.

O vínculo de Dome com o 
Flamengo será até 31 dezem-
bro de 2021. Por esse período, 
ele e sua comissão receberão, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSHora da decisão

E
no total, 2,25 milhões de euros 
(cerca de R$ 13,5 milhões). Com 
eventuais premiações por con-
quistas, o valor sobe.

O vice de futebol Marcos Braz 
e o diretor Bruno Spindel só re-
tornam ao Brasil quando tudo 
estiver sacramentado no papel. A 
palavra "conceito" foi muito utili-
zada pela dupla durante a busca 
pelo técnico, que deveria ter um 
estilo ofensivo, assim como Jorge 
Jesus. Nas conversas com Domè-
nec, perceberam que ele tem uma 
ótima leitura de jogo e a aposta 
é de que seus treinamentos vão 
chamar muita atenção.

Comissão técnica é
 desenhada

Torrent trará ao Brasil três 
profissionais: o auxiliar Jordi 
Guerrero, o analista Jordi Gris e 
mais um preparador físico, que 
ainda não foi definido. Há tam-
bém a possibilidade de Maurício 
Souza, técnico do sub-20, ser 
mantido no grupo por já conhe-
cer o dia a dia do clube.

Menos da metade de Jesus. 
É o valor que o Flamengo pagará 
ao novo comando técnico

Foto: Matt McNulty/Manchester City FC

Domènec Torrent e Pep Guardiola, em julho de 2018, no Yankee Stadium, em Nova York

Na preparação física, existe 
a chance de o preparador físico 
Roberto Júnior, o Betinho, ser 
efetivado como número 1 caso 
Torrent não defina um nome 
para o cargo. Ele é quem mais 
esteve próximo dos portugue-
ses na passagem vitoriosa e re-
cebeu elogios rasgados de Má-
rio Monteiro antes de seguir 
para o Benfica.

Os gringos da nova 
comissão técnica

Jordi Guerrero é uma novida-
de no grupo. Ele não trabalhou 
com Domènec Torrent no New 
York City FC, o último traba-
lho do catalão como treinador. 
Guerrero tornou-se conhecido 
como auxiliar de Pablo Machín 
em clubes como Girona, Es-
panyol e Sevilla. Ele era o res-

ponsável por trabalhar as bolas 
paradas com o treinador.

Já Jordi Gris esteve com Torrent 
no New York, após passagem pela 
Índia. Ele foi olheiro das categorias 
de base do Barcelona e também 
fez parte da comissão técnica de 
Pep Guardiola no Barcelona B. Ele 
sabe falar português, o que seria 
de grande ajuda no processo de 
adaptação de Torrent no Brasil.
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Se os processos da Justiça não 
param de brotar nas Laranjeiras, 
ao menos alguns antigos vão che-
gando ao fim. O ge apurou que o 
Fluminense nos últimos dias ter-
minou de pagar a ação de Diego 
Cavalieri, da qual sofria penhora 
desde 2018. Atualmente no rival 
Botafogo, o goleiro foi a demissão 
mais impactante e um caso em-
blemático da polêmica "dispensa 
de jogadores por WhatsApp" no 
clube tricolor no fim de 2017.

Cavalieri além de titular na 
época tinha muita história no Flu-
minense, onde chegou em 2011, 
disputou 352 jogos e foi um dos 
principais nomes no título bra-
sileiro de 2012. Dispensado dois 
anos antes do fim de seu contra-
to, ele moveu ação na Justiça no 
valor de R$ 6.105.124,74. Após 
entrar em acordo com a diretoria, 
ainda na gestão Pedro Abad, os 
termos foram os seguintes:

R$ 538.901,01 referente a 
FGTS a ser pago até 15/02/2018;

R$ 623.973,89 até 15/02/2018;
R$ 2.325.761,80 até 15/4/2018;
R$ 2.616.481,98 em 18 parce-

las de R$ 145.360,11, a partir de 
15/5/2018;

Obs: em caso de atraso, multa 
de 30%, correção pelo IGPM-FGV 
e juros de 1% ao mês.

O Fluminense pagou R$ 
3.416.310,99 dentro do prazo, o 
que equivalia a 56% da dívida 
total na época. Porém, não hon-
rou o restante do compromisso 
nas datas do acordo e passou a 
ser alvo de penhoras judiciais 
a partir de setembro de 2018. 
Desde então, foi bloqueada a 
quantia de R$ 7.061.746,93, da 
qual Cavalieri pegou mais R$ 
2.506.216,06, enquanto o clube 
levantou R$ 1.440.000,00.

Mas o saldo devedor atrasou 
a conclusão do processo. Os ad-

Depois de dois anos, Fluminense 
encerra processo de R$ 7 milhões 
com Diego Cavalieri na Justiça

Mário terminou de pagar o acordo judicial com Cavalieri feito na gestão Abad

vogados de Cavalieri se basearam 
na multa e correção e cobravam 
mais R$ 2.702.893,03 para a qui-
tação, enquanto a diretoria, já na 
gestão Mário Bittencourt, con-
testou a porcentagem de 30% do 
atraso e o valor maior. Após deci-
são da juíza Cristina Almeida de 
Oliveira, da 31ª Vara do Trabalho 
do Rio de Janeiro, o goleiro ficou 
com mais R$ 1,7 milhão, aproxi-
madamente, encerrando a ação 
em cerca de R$ 7,6 milhões.

Foto: Divulgação / Fluminense

O Fluminense, por sua vez, 
levantou mais R$ 1 milhão para o 
clube, que usou todo o dinheiro 
desbloqueado da ação para aju-
dar a pagar os salários atrasados 
de jogadores e funcionários. Com 
a situação de Cavalieri resolvida, 
a diretoria atual concluiu o ter-
ceiro dos sete casos das polêmi-
cas "dispensas pelo WhatsApp". 
Antes do goleiro, foram quitados 
os processos do lateral Welling-
ton Silva (cerca de R$ 1 milhão) e 

do atacante Robert (aproximada-
mente R$ 1,5 milhão).

Ainda faltam ser resolvidos 
os processos dos zagueiros Artur 
(R$ 460 mil) e Henrique (R$ 9,1 
milhões), e dos meias Higor Leite 
(R$ 250 mil) e Marquinho (R$ 10,3 
milhões). As dispensas dos sete jo-
gadores em 2017 tinham o objetivo 
de gerar a economia de R$ 20 mi-
lhões em salários até o fim dos con-
tratos, mas viraram bolas de neve 
nos tribunais.


