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Alerj fará convocação dos aprovados em 
concursos da SEAP de 2003, 2006 e 2012

Projeto de lei cria Zona Franca nas comunidades do Rio
Para estimular empreendimentos 

nas áreas de menor índice de desen-
volvimento social, o Projeto de Lei 
3.175/2020 institui a Zona Franca nas 
comunidades do estado. De autoria 
dos deputados emedebistas Rosen-
verg Reis e Franciane Motta, a propos-
ta entrou em tramitação na Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj). Se virar 
lei, terá efeito quando for extinto o Re-
gime de Recuperação Fiscal (RRF).

Pela medida, serão contemplados 
pela desoneração de impostos os mi-
croempreendedores individuais, as 
microempresas e empresas de peque-
no porte. Caberá ao Poder Executivo 
definir os benefícios fiscais a serem 

concedidos e as áreas que serão abran-
gidas pela Zona Franca.

Na justificativa, os autores citam 
que 47% dos moradores das comuni-
dades trabalham por conta própria ou 
são profissionais liberais, 10% estão 
desempregados e 8% estão sem car-
teira assinada. Apenas 19% dos mo-
radores de favelas possuem contrato 
de trabalho formal. Os números são 
de pesquisa Data Favela/Instituto Lo-
comotiva, divulgada em março deste 
ano, e realizada em  262 comunidades 
de todos os estados do país.

"Precisamos de políticas públicas 
específicas direcionadas para incenti-
var a instalação de empreendedores 

nas comunidades. As chamadas zonas 
francas revolucionam economicamen-
te as regiões onde são instaladas, com 
potencial de gerar emprego e renda, 
dando melhores condições de os mo-
radores viverem com mais dignidade", 
defende Rosenverg Reis.

O projeto determina ainda que o 
Executivo promova, através de uma 
equipe multidisciplinar, esforços ne-
cessários para informar e fomentar 
as formalidades nas empresas que 
se instituírem nesse local. Além dis-
so, deverá estimar o montante da re-
núncia fiscal decorrente da lei, com 
inclusão no demonstrativo do Proje-
to de Lei Orçamentária.

A s s e m b l e i a 
L e g i s l a t i v a 
do Rio de Ja-
neiro (Alerj) 
aprovou em 
discussão úni-
ca, nesta terça-
-feira (13/10), 
o projeto de 
lei 1.462/2019, 
que autoriza as 
convocações 

de todos os aprovados nos concursos de 
2003, 2006 e 2012 para a Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária (Seap). 
Agora, a proposta segue para o governador 
em exercício, Cláudio Castro (PSC), que tem 
até 15 dias para sancionar ou vetar a lei.

O projeto determina que os aprovados 
em todas as fases dos concursos públicos 
mencionados, aptos a iniciar o curso de 
formação, deverão ser convocados, respei-
tadas as decisões judiciais e o Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). 

A
“A Alerj está reconhecendo a impor-

tância de aumentar o efetivo da Seap 
diante da sobrecarga de trabalho dos 
agentes penitenciários. Esperamos agora 
a sanção urgente pelo governador, para 
que os concursados aprovados possam, 
finalmente, ter seus direitos garantidos”, 
afirma o deputado Filippe Poubel (PSL), 
um dos autores do projeto de lei.

Dos cerca de cinco mil agentes peniten-
ciários, segundo parlamentares autores do 
projeto, em torno de 1,7 mil estão na ativi-
dade fim, evidenciando a difícil situação 
dos profissionais nos presídios, além de ser 
um risco maior à saúde e integridade física 
dos trabalhadores.

"Há uma carência de profissionais e 
temos agentes sobrecarregados. Não faz 
sentido a Seap preparar, agora, um novo 
concurso sem chamar quem já foi apro-
vado nas seleções anteriores. Esse proje-
to corrige uma injustiça de anos. A torci-
da é para que o governo sancione e que 
a classe possa ser valorizada", afirmou 

Alana Passos (PSL), também autora do 
projeto de lei 1.462/2019.

Segundo a proposta, o Poder Exe-
cutivo deverá publicar a relação dos 
aprovados e classificados para que 
sejam convocados de imediato a rea-
lizar as próximas etapas do certame, 
conforme edital, devendo ao final 
homologar a lista dos aprovados e 
classificados, respeitadas as deci-
sões judiciais e o RRF.

Também assinam o PL 1.462/2019, 
Jorge Felippe Neto (PSD), Dr. Serginho 
(REP), Anderson Moraes (PSL), Wal-
deck Carneiro (PT), Danniel Librelon 
(REP), Flavio Serafini (PSol), Rodrigo 
Amorim (PSL), Gustavo Schmidt (PSL), 
Chico Machado (PSD), Rodrigo Bacellar 
(SDD), Val Ceasa (Patriota), Coronel Sa-
lema (PSD), Alexandre Knoploch (PSL) 
e Gustavo Tutuca (MDB), além do ex-
-deputado Gil Vianna.
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candidato à 
reeleição a 
prefeito do 
Rio, Marcelo 
Crivella (Re-
publicanos, 
P o d e m o s , 
P a t r i o t a , 
PRTB, PMN, 
PP, Solida-

riedade, PTC), obteve, na noite 
desta segunda-feira (12), liminar 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) suspendendo a decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
-RJ) que havia votado sua inegi-
bilidade. A liminar foi concedida 
pelo ministro Mauro Campbell 
Marques, relator do pedido feito 
pela defesa de Crivella.

Com a liminar, o candidato 
Marcelo Crivella deve ter seu 
registro de candidatura defe-
rido e poderá concorrer à ree-
leição ao cargo de prefeito do 
Rio.  A decisão liminar é válida 
até a julgamento do mérito em 
plenário. O TRE comentou que 
"quanto à repercussão da deci-
são sobre a candidatura de Cri-
vella, é preciso aguardar o jul-

O
gamento do registro pelo Juízo 
da 23ª Zona Eleitoral".

Civella foi julgado inele-
gível no dia 24 de setembro 
após decisão unânime de 
desembargadores do TRE. A 
Corte analisou dois processos 
em que Crivella é acusado de 
ter cometido o crime de abu-
so de poder político e religio-
so na realização de dois even-
tos em 2018: a reunião do 
"Café Comunhão", que ficou 
conhecido como "Fala com a 
Márcia", e uma cerimônia na 
Comlurb em que Marcelo Ho-
dge Crivella, filho do prefeito, 
foi apresentado como pré-
-candidato a deputado.

Na decisão, o ministro Mau-
ro Campbell Marques aponta 
que é "imprescindível a exis-
tência de provas robustas e in-
contestes para a configuração 
da conduta vedada e da prática 
de abuso do poder político. Em-
bora seja possível o uso de in-
dícios para a comprovação dos 
ilícitos, a condenação não pode 
se fundar em frágeis ilações ou 
em presunções, especialmente 

TSE derruba decisão do 
TRE que tornou prefeito
Crivella inelegível

Crivella conseguiu liminar para concorrer às eleições de 2020

em razão da gravidade das san-
ções impostas".

"Estou tão feliz! No fundo 
eu senti que o TRE-RJ resol-
veu pegar o prefeito como 
exemplo. Não pode ter ba-
gunça. Há dois anos eu fui a 
uma reunião do meu filho, 
com 50 pessoas, que já foi 
investigada pela CPI da Câ-
mara, e fui inocentado, mas 
tinha me dado uma inegibi-
lidade. Uma medida pesada, 
dura, duríssima, só por ir a 

uma reunião. Meu filho per-
deu a eleição. Qual o abuso de 
poder político se o candidato 
perdeu? Então não prova, não 
tem gravidade, não tem esca-
la”, disse Crivella após a nova 
decisão do TSE.

O candidato à reeleição acres-
centou: “Eu acreditei que aque-
le foi um recado para todos os 
candidatos a prefeito e vereado-
res sobre como seriam duríssi-
mos, não pode quebrar a lei. Fui 
pego como exemplo. Quando 

chegou ao TSE, consegui essa 
liminar, e estou muito feliz. Fe-
z-se justiça. Aquelas pessoas 
que diziam que o Crivella esta-
va inelegível e não podia con-
correr – isso dava problema nas 
pesquisas – agora não têm mais 
isso, podem escolher o Crivella, 
porque não está mais inelegível. 
Pronto. Agradeço muito a Deus, 
ao Ministro Campbell, que foi 
o relator, ao nosso advogado, 
Admar. Agradeço muito a Deus, 
acho que foi feita justiça."

A Rede Record foi proibida pela 
Justiça Eleitoral de fazer propagan-
da subliminar para o prefeito Mar-
celo Crivella. Além de ser candidato 
à reeleição da capital do Rio de Ja-
neiro, Crivella é sobrinho do dono 
da emissora, o bispo Edir Macedo. 
A Record estava veiculando em 
sua programação o número recen-
temente divulgado de Whatsapp 
(21) 96500-1010, ou qualquer outro 
número com o mesmo final.

De acordo com a notícia de 
irregularidade ajuizada pelo Mi-
nistério Público Eleitoral, a divul-
gação do número telefônico com 
final 10 estaria sendo utilizado 
de forma reiterada como propa-
ganda subliminar, remetendo ao 
número de Crivella nas urnas. Ao 
divulgar o telefone, os apresenta-
dores abrem todos os dedos das 
duas mãos e fracionam o final do 
telefone, para repetir: “Dez, dez”.

A juíza Luciana Mocco en-
tende que o gesto dos apre-

sentadores fazem referência 
dissimulada à candidatura à 
reeleição do prefeito. Mesmo 
sem pedido explícito de vo-
tos, a forma como vem sendo 
feita a divulgação do telefone 
configuraria uso indevido dos 
meios de comunicação. "As 
emissoras de televisão devem 
se manter isentas durante 
todo o pleito eleitoral, já que 
prestadoras de serviço públi-

S T F:  c o n c e s s ã o  d e  p e n s ã o  p o r  m o r t e  p a r a 
c ô n j u g e  d e  s e r v i d o r  d e v e  t e r  o s  m e s m o s  c r i t é r i o s 

Record é proibida de fazer propaganda 
indireta para prefeito do Rio

Os ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de-
cidiram, por unanimidade, 
que os critérios para conces-
são de pensão por morte para 
dependentes de servidores 
públicos devem ser os mes-
mos para homens e mulhe-
res. Para o ministro Celso de 
Mello, relator do processo, é 
preciso respeitar o princípio 
da isonomia. O caso tem re-
percussão geral.

No processo foi discutida a 
possibilidade de se conceder 
pensão por morte ao marido 
de uma servidora pública do 
estado do Rio Grande do Sul, 
sem que fossem comprovados 
os requisitos exigidos pela lei 
estadual em vigor. Pela le-
gislação, para que o homem 
tivesse direito à pensão da 
esposa servidora, era preciso 
comprovar dependência eco-
nômica ou invalidez.

Para a mulher, por outro lado, 
a lei não fazia essas exigências.

O Instituto de Previdência 
do Estado do Rio Grande do 
Sul alegou que o homem em 
questão não cumpria esses re-
quisitos, por isso não poderia 
receber o benefício. No entan-
to, o ministro Celso de Mello 
entendeu que é "ultrapassada" 
a presunção de dependência 
econômica da mulher em rela-
ção ao seu cônjuge.

Foi formada então a se-
guinte jurisprudência:

"É inconstitucional, por 
transgressão ao princípio 
da isonomia entre homens 
e mulheres, a exigência de 
requisitos legais diferen-
ciados para efeito de outor-
ga de pensão por morte de 
ex-servidores públicos em 
relação a seus respectivos 
cônjuges ou companheiros/
companheiras".

Wagner Montes Filho fazendo o número 10 com as mãos

 Foto: Reprodução

co em regime de concessão ou 
permissão", afirmou a juíza.

A magistrada determinou que 
os apresentadores e funcionários 
devem se abster, seja através da 
mensagem oral ou gestual, de 
veicular propaganda subliminar 
através do número 10 em sua 
programação diária de televisão, 
até o final da eleição municipal de 
2020, sob pena de incorrerem no 
crime de desobediência.
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governo do 
Rio de Janeiro 
interrompeu, 
no final de 
agosto, um 
dos maiores 
p r o g r a m a s 
públicos de 
cirurgias ba-
riátricas do 
país.

No Rio, pacientes do Hospital 
Estadual Carlos Chagas, em Mare-
chal Hermes, na Zona Norte, que 
aguardam a cirurgia foram pegos 
de surpresa com a suspensão do 
programa, que completaria dez 
anos em dezembro.

"Gostaria de um posiciona-
mento sobre o retorno das ci-
rurgias. Pois o processo é longo 
de perda de peso, de exames e a 
gente está há quase dois meses 
e nenhuma resposta de quando 
acontecerá o retorno das cirurgias. 
E, no caso, a gente busca saúde. A 
questão é de saúde. O maior medo 
é os exames que, com certeza, es-
tão vencendo. E assim como eu, 
várias pessoas estão na mesma 
posição", diz Leane Oliveira, que 
aguardava a cirurgia.

O
"A gente está muito ansioso. 

Tem muita gente que entregou 
os exames. Estamos esperando. 
Estamos aqui torcendo e pedin-
do muita força."

O Carlos Chagas é preparado 
para receber pacientes obesos 
mórbidos, com camas mais resis-
tentes, vasos sanitários e balanças 
especiais que aguentam mais de 
200 kg e um tomógrafo que tem 
uma abertura maior.

O programa estadual fazia 40 
cirurgias por mês. Elas eram feitas 
por videolaparoscopia, um méto-
do menos invasivo e mais seguro.

Muitas pessoas já estavam com 
os exames pré-operatórios pron-
tos e cirurgias agendadas. E a falta 
de informação também deixa os 
pacientes preocupados.

Outra paciente, Josiete Vargas, 
conta que precisou emagrecer para 
poder passar pelo procedimento.

"Eu tô tão desesperada. Eu per-
di 30 kg antes dessa pandemia 
para entrar no grupo 1 e fazer a 
minha cirurgia. Eu só quero qua-
lidade de vida para criar os meus 
filhos", afirmou.

O médico Cid Pitombo, coor-
denador do programa no hospital, 

Cirurgias bariátricas são suspensas, 
e pacientes do Hospital Carlos 
Chagas são pegos de surpresa

A suspensão das cirurgias pegou todos de surpresa

disse que a continuidade do serviço 
é importante para a população, mas 
a decisão depende exclusivamente 
do estado e de uma avaliação do se-
cretário Estadual de Saúde.

"É o único programa no Brasil in-
teiro que opera 100% dos pacientes 
através do método videolaparoscó-
pico, que é minimamente invasivo. A 
cirurgia dura em média 40 minutos 
e no outro dia ele [paciente] vai pra 
casa dele. Em uma semana a 10 dias 
ele volta a trabalhar. Isso, quando a 
gente fala de população de baixa ren-
da, é um impacto enorme social para 
essa população", diz o especialista.

E acrescenta:
"Essa determinação de con-

tinuar o projeto do programa é 

exclusiva do estado. Envolve ava-
liação do secretário Estadual de 
Saúde. Como todos sabem esta-
mos num momento de transição 
e estamos aguardando essas tran-
sições para a gente efetivamente 
saber como serão as cirurgias no 
Hospital Carlos Chagas".

Antes do programa, cerca de 20 
pacientes obesos eram operados 
por ano no RJ. Hoje, são 500. E a fila 
para consulta para fazer a cirurgia 
tem quase 6 mil pessoas.

"É uma luta muito grande. 
Espero que o mais rápido pos-
sível volte tudo a se normalizar 
porque a gente precisa muito da 
ajuda de vocês. Muito mesmo. 
Obesidade é doença", fala a cabe-
leireira Letícia Guimarães.

O que diz a Secretaria de Saúde
A Secretaria Estadual de Saú-

de (SES), em nota, informou que 
o projeto se encerrou no final de 
agosto e que "prepara em caráter de 
urgência um chamamento para no-
vos contratos por meio da Socieda-
de Brasileira de Medicina Bariátrica 
e Metabólica". A medida visa redu-
zir o valor gasto por paciente.

A SES disse ainda que o proces-
so vai ser feito de forma transparen-
te e com metas claras de produtivi-
dade e resultados. O objetivo é abrir 
quatro novos polos no estado, além 
do Hospital Carlos Chagas.

Ainda segundo a SES, no progra-
ma, o valor da cirurgia mais o acom-
panhamento de cada paciente era 
de em média R$ 42 mil.

O Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) do Vôlei julgou 
nesta terça-feira a atleta Carol Sol-
berg por ter gritado "Fora, Bolso-
naro" durante transmissão ao vivo, 
após conquistar a medalha de bron-
ze na primeira etapa do Circuito 
Brasileiro de vôlei de praia. Em ses-
são online, Carol foi advertida com 
base no artigo 191, que faz alusão 
ao cumprimento do regulamento 
da competição: "deixar de cumprir, 
ou dificultar o cumprimento de 
regulamento, geral ou especial, de 
competição".

Com a decisão do julgamento, a 
atleta poderá participar ao lado de 
sua parceira Talita normalmente da 
próxima etapa do Circuito Nacio-
nal, marcada para começar já nesta 
quinta-feira, também na bolha da 
CBV, montada dentro dos protoco-
los sanitários no Centro de Treina-
mento em Saquarema.

Votou no julgamento, a 1ª Comis-
são Disciplinar do STJD da Confede-
ração Brasileira de Voleibol, formada 
por cinco auditores: Otacílio Soares 
de Araújo (presidente), Robson Luiz 

Vieira (vice), Gustavo Silveira, Rodri-
go da Paz Ferreira Darbilly e Marcos 
Eduardo Bomfim. Carol foi defen-
dida pelos advogados Felipe Santa 
Cruz, atual presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), e Leo-
nardo Andreott, ex-presidente do 
próprio STJD do Vôlei.

- Eu estava em Saquarema jo-
gando minha primeira etapa de-
pois de tanto tempo sem jogar por 
causa da pandemia. Estava jogan-
do terceiro lugar, tinha acabado de 
ganhar, estava muito, muito feliz 

Ex-PM acusado de participar das mortes de Marielle 
e Anderson é condenado por porte ilegal de arma

Carol Solberg é advertida pelo STJD do vôlei 
por manifestação política: "Fora Bolsonaro"

Acusado de participar do assas-
sinato da vereadora Marielle Fran-
co e do motorista dela, Anderson 
Gomes, o ex-policial militar Élcio 
Vieira de Queiroz foi condenado 
pela Justiça do Rio de Janeiro por 
porte ilegal de arma de fogo de 
uso restrito e posse ilegal de arma 
de uso permitido.

Élcio foi preso no dia 14 de 
março do ano passado próximo 
de onde morava, na Zona Norte 
do Rio, por supostamente ter par-
ticipado do assassinato da verea-
dora e do motorista.

No mesmo dia – exatamen-
te 1 ano após o crime –, foram 
apreendidas na casa do ex-PM 
duas pistolas, carregadores e 
munição. Além disso, oito balas 
de fuzil também foram encon-
tradas no carro de Élcio.

Como o ex-PM já está preso há 
mais de 1 ano e meio, o juiz deter-
minou que a pena seja cumprida 
em regime aberto. Mesmo assim, 
Élcio não será solto porque está 
preso preventivamente pela Justi-
ça no processo que investiga os as-

sassinatos de Marielle e Anderson.
Segundo as investigações, Él-

cio dirigiu o carro usado no crime, 
na noite do dia 14 de março de 
2018. O outro acusado, Ronnie 
Lessa, é apontado pelo Ministério 
Público como o responsável pelos 
tiros que mataram a vereadora e o 
motorista.

Pelos assassinatos, os dois se-
rão julgados por um júri popular 
que ainda não tem data marcada.

Carol Solberg é advertida pelo STJD 

 Foto: Reprodução

de estar retornando ao pódio. Es-
tava muito feliz de ter ganhado o 
bronze e, na hora de dar minha en-
trevista, apesar de toda alegria ali, 
não consegui não pensar em tudo 
o que está acontecendo no Brasil, 
todas as queimadas, a Amazônia, 
o Pantanal, as mortes por Covid e 
tudo mais, e meio veio um grito 
totalmente espontâneo de tristeza 
e indignação por tudo o que está 
acontecendo - disse Carol em de-
poimento, afirmando também não 
ter se arrependido do que fez. Elcio Vieira de Queiroz
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n a r c o t ra f i -
cante inter-
nacional An-
dré do Rap, 
foragido após 
ter a soltura 
a u t o r i z a d a 
pelo ministro 
do Supremo 
Tribunal Fe-
deral (STF) 

Marco Aurélio Mello, é cliente de 
uma advogada que tem como só-
cio um ex-assessor do magistrado. 
Ana Luísa Rocha Gonçalves, que 
assina o pedido de habeas corpus, 
integra o escritório Ubaldo Bar-
bosa Advogados, pertencente a 
Eduardo Ubaldo Barbosa, que até 
recentemente assessorava Marco 
Aurélio no tribunal. A informação 
foi antecipada pela revista eletrô-
nica Crusoé.

André do Rap é um dos líde-
res da facção criminosa Primei-
ro Comando da Capital (PCC) e 
foi solto no sábado por decisão 
de Marco Aurélio. O ministro se 
valeu de uma regra nova na le-

O
gislação brasileira, que permite a 
anulação de prisões preventivas 
quando, após um prazo de 90 
dias, a renovação delas não for 
solicitada. O presidente do STF, 
Luiz Fux, suspendeu, porém, a 
liminar concedida por Marco Au-
rélio, apontando a alta periculosi-
dade do réu, condenado em duas 
instâncias. O plenário da Corte 
vai julgar nesta quarta-feira, 14, 
se mantém a decisão de Fux. Mas 
o traficante, no momento, não se 
encontra ao alcance da justiça, já 
que se encontra foragido.

No habeas corpus assinado por 
Ana Luísa Rocha Gonçalves, em 
23 de setembro, não está registra-
da a informação de que ela é sócia 
no escritório Ubaldo Barbosa Ad-
vogados. A advogada informou 
apenas o endereço de seu escri-
tório, sem denominá-lo. O ende-
reço é igual ao de Ubaldo Barbosa 
Advogados - uma sala específica 
localizada em um edifício empre-
sarial na Asa Norte, em Brasília

Uma decisão de dezembro do 
ministro Marco Aurélio cita infor-

Traficante André do Rap é cliente 
de sócia de ex-assessor do 
ministro Marco Aurélio

André do Rap é apontado como um dos chefes do PCC

mações prestadas pelo assessor 
Eduardo Ubaldo Barbosa. Em 
janeiro, Barbosa recebeu salário 
líquido de R$ 17.144,41. O último 
mês em que seu nome consta na 
folha de pagamentos do Supre-
mo é fevereiro. Em 9 de março, 
Barbosa registrou a abertura do 
escritório de advocacia na Receita 
Federal. O site do escritório traz 
um aviso de que está "em cons-
trução" e informa, no momento, 
apenas o endereço, o telefone e o 
e-mail para contato.

A lei e o regimento interno do 
Supremo não proíbem que minis-
tros julguem processos movidos 
por ex-assessores. As regras de im-
pedimento são previamente defi-
nidas e não incluem essa hipótese. 
Quando o julgador entende que 
não deve julgar um processo por 
questões de foro íntimo, ele pode 
se declarar suspeito, mas não há 
uma regra que preveja a suspeição.

Questionado pelo Estadão, 
Marco Aurélio disse que não ha-
via razões para que ele não atuas-
se no processo. "O assessor Eduar-
do jamais foi meu amigo íntimo, 
e o código de processo só revela 
impedimento quando se trata de 
amigo íntimo ou então parente 
em primeiro, segundo e até tercei-
ro grau. Nem em quarto grau há 
impedimento", afirmou o minis-

Policiais da Delegacia do Con-
sumidor (Decon) estouraram, 
nesta terça-feira, um aviário 
suspeito de comercializar pom-
bos como se fossem galetos. No 
estabelecimento, situado no 
bairro Paraíso, em São Gonçalo, 
na Região Metropolitana do Rio, 
os agentes encontraram grande 
quantidade de aves (pombos, 

galinhas, patos, codornas, entre 
outros) sem qualquer tipo de hi-
giene e autorização dos órgãos 
fiscalizatórios. O proprietário foi 
preso em flagrante.

De acordo com o delegado 
titular da especializada, André 
Neves, os policiais foram ao esta-
belecimento após receberem de-
núncias. Os agentes encontraram 

MPRJ denuncia juiz por venda 
de sentenças e corrupção

Polícia Civil estoura aviário suspeito de 
vender pombos como se fossem galetos

O Ministério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ) denunciou por 
lavagem de dinheiro, associação 
criminosa e corrupção o juiz João 
Luiz Amorim Franco e o assessor 
concursado Marcos Vinicius Fa-
rah Noronha. Com base em um 
acordo de delação premiada do 
perito Charles Fonseca William, 
o MPRJ apontou que João Luiz, 
titular da 11ª Vara de Fazenda 
Pública da Capital, é suspeito de 
vender sentenças e cobrar per-
centuais para nomear peritos. As 
informações são do "G1".

A investigação teve início 
na Corregedoria do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ). O órgão de fiscalização 
constatou que 80% das perí-
cias feitas na 11ª Vara da capital 
foram concentradas em ape-
nas quatro peritos, entre eles 
Charles William. Corregedores 
destacaram ainda que perito e 
juiz tinham rendas incompatí-
veis com suas funções.

William foi preso em 2019, du-
rante uma investigação do Minis-
tério Público Federal (MPF), so-

bre irregularidades na Federação 
das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro (Fetranspor) e assindou 
um acordo de delação premiada.

A denúncia afirma que entre 
2007 e 2019, João Luiz e Marcos 
Farah receberam de William 10% 
do valor bruto dos honorários de 
cada perícia realizada por ele. A 
vantagem era uma contraparti-
da pela indicação e, segundo o 
MPRJ, teria ocorrido pelo menos 
179 vezes. Os pagamentos eram 
feitos no estacionamento do con-
domínio onde o juiz mora.

A defesa de João Amorim 
informou que o processo é si-
giloso e por isso não deveria ser 
divulgado. Para os advogados, a 
denúncia seria "fruto de desca-
bida e ilegal perseguição da cor-
regedoria, já tendo o conselho 
nacional de justiça instaurado 
procedimento disciplinar con-
tra o corregedor, e do mentiroso 
e também ilegal acordo de cola-
boração que deverá ser anulado 
pela justiça, tendo em vista suas 
muitas falsidades”.

Estabelecimento não tinha autorização ou higiene 
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um depósito de aves abatidas, 
onde as carnes estavam sendo 
comercializadas com as espécies 
misturadas, sem qualquer tipo 
de identificação e podendo ser 
comercializada.

O material foi encaminha-
do à perícia para atestar os 
animais que eram vendidos 
para o consumidor.

tro. "Já pensou? São 11 assessores. 
Se houver alternância, como deve 
haver, e eles saírem para advogar, 
vou ter que me dar por impedido 
nos processos que eles patroci-
nem?" Mello repetiu uma frase 
que costuma citar: "Processo não 
tem capa; tem conteúdo".

Normalmente, advogados 
exibem no cabeçalho de suas 
petições ao Supremo o nome 
do escritório do qual fazem par-
te. No caso do habeas corpus 
assinado pela advogada Ana 
Luísa Rocha Gonçalves não há 
essa informação.
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p r i m e i -
ra sessão 
do mês de 
o u t u b r o , 
s e m a n a 
p a s s a d a , 
i n a u g u r o u 
o painel 
e l e t r ô n i c o 

da Câmara de Nova Iguaçu 

A
iluminado de rosa, uma alu-
são ao Outubro Rosa, cam-
panha mundial de preven-
ção ao câncer de mama.

Vários projetos de interes-
se público foram debatidos 
pelos vereadores. A impor-
tância do diagnóstico pre-
coce do câncer de mama foi 
lembrada pela vereadora Re-

Câmara de Nova Iguaçu ilumina painel de rosa

Os vereadores Carlão Chambarelli, Maurício Moraes e o presidente da Casa, Felipinho Ravis

nata da Telemenssagem. 
Por causa do combate ao 

corona vírus, as sessões ple-
nárias ainda acontecem sem 
a presença de público, com os 
parlamentares e assessores 
mantendo as recomendações 
do uso de máscara e distan-
ciamento feitas pelo  Ministé-
rio da Saúde.

A Fundec - Fundação de Apoio 
à Escola Técnica Ciência e Tecno-
logia de Duque de Caxias reno-
vou esta semana a parceria com 
a Fundação Centro de Ciências e 
Educação Superior a Distância do 
Estado do Rio de Janeiro – Funda-
ção CECIERJ. Dentre os objetivos 
da nova fase de convênio, estão a 
ampliação da oferta cursos, além 
da revitalização das instalações 
para melhor atender os mais de 
2.000 alunos nos cursos de física, 
química e matemática.

O convênio foi assinado na 
quarta-feira (7), na sede da Fun-
dação e contou com a participa-
ção do presidente e do diretor da 
Fundec, Joilson Cardoso e Raoni 
Brasil, respectivamente, do presi-
dente do CECIERJ, Glaucio José 
Marafon, e do Secretário de Fa-
zenda e Planejamento de Duque 
de Caxias, Carlos Mello.

Graças ao acordo de coopera-
ção, a Fundec cede profissionais 
administrativos e um espaço, 
localizado na Rua Marechal Flo-

riano, no bairro 25 de agosto, 
onde são atendidas pessoas que 
moram no município, alunos de 
universidades públicas do Rio de 
Janeiro e que estudam na modali-
dade de ensino a distância.

De acordo com o presidente 
da Fundec, Professor Joilson Car-
doso, o intuito da ampliação da 
parceria é desenvolver melhores 

Fundec renova convênio com a Fundação Cecierj

A renovação do convênio agradou a ambos os lados

 Foto: Reprodução

condições de atendimento para 
os alunos de Duque de Caxias.

“A Fundec e a Fundação CE-
CIERJ estão fazendo essa ex-
pansão pela importância desses 
cursos em Duque de Caxias e 
também formar profissionais a 
nível superior aqui na nossa ci-
dade”, completou o presidente 
Joilson Cardoso.
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Marcell Compan -  De músico a 
fotografo premiado - Show

Você costuma tomar alguma vitamina para cabelo?

Dhully Zanela fará Live 
dandodicas de maquiagem 
para seus seguidores

A carioca Dhully Zanela, que 
é maquiadora e Digital Influen-
cer fará nesta sexta-feira (9) às 
18h30, uma Live para dar dicas 
a seus seguidores que também 
querem ingressar na profissão 
de maquiadores.

Esse material foi desenvolvido 
após vários meses de buscas in-
cansáveis, afim de apresentar um 
maravilhoso e completo conteú-
do para poder auxiliar quem real-

Quando você toma um suple-
mento vitamínico para os cabelos 
vai tratá-lo de dentro para fora. 
Isso, sem dúvidas, ajuda os nossos 
fios a terem mais qualidade. A vi-
tamina não vai, porém, modificar 
o seu cabelo, como muita gente 
pensa. Ela vai trazer melhorias: vai 
fortalecer, ajudar a crescer, pode 
impactar no brilho e amenizar a 
quebra, por exemplo. Nutrindo os 
fios de dentro para fora.

A forma como nos alimenta-
mos impacta muito a saúde dos 

cabelos. A qualidade deles vem 
de dentro para fora. Shampoos, 
máscaras e tratamentos externos 
ajudam a cuidar dos fios. O que 
vale mesmo, no entanto, é o que 
acontece dentro do nosso corpo. 
A maioria de nós tem dificuldade 
de fazer uma alimentação super 
balanceada e isso acaba causando, 
muitas vezes, uma carência nutri-
cional. Se isso acontece, o corpo co-
meça a economizar os nutrientes 
que vão para os cabelos e unhas, 
por exemplo. Você, portanto, pode 

começar a ter cabelos quebradiços 
e unhas fracas, comprometendo o 
crescimento de ambos.

O suplemento contém 12 vi-
taminas e minerais que são es-
senciais para cabelos e unhas, em 
especial selênio, biotina e zinco. 
Contém também vitaminas A, D3, 
E, C, B1, B5, B6, B9 e B12. Esse com-
bo ajuda no fortalecimento e cres-
cimento das unhas e dos cabelos, 
dando resistência aos fios, ame-
nizando a queda e estimulando a 
produção de queratina.

s tradicionais cliques do casa-
mento são apenas uma parte do 
trabalho do fotógrafo Marcell 
Compan, de 39 anos. Morador 
de São João de Meriti, na Bai-
xada Fluminense, ele entrou 
no mundo da fotografia há sete 
anos, mas já conquistou mais de 
70 prêmios. Como publicado, ele 
foi indicado, em 2015, como fotó-
grafo revelação no festival Lente 
de Ouro, o Oscar da fotografia de 
casamento. Na associação inter-
nacional My Wedding, lidera o 
ranking de fotógrafos do Rio de 
Janeiro.

Músico, Marcell conta que co-
meçou a fotografar meio que por 
brincadeira:

— Sempre fui guitarrista, 
vim do meio gospel. Mas teve 
uma época em que a música 

O
me deu uma abandonada. Um 
amigo me aconselhou a fazer 
outra coisa que fosse atrelada 
à arte. Deu várias sugestões, 
mas quando ele falou fotogra-
fia, foi como flecha.

Marcell fez um curso na área e 
começou a trabalhar. O fotógrafo 

lembra que o primeiro evento 
foi um aniversário infantil, mas, 
depois, entrou para o ramo dos 
casamentos e não saiu mais.

Segundo o fotógrafo, a técnica 
tira a tensão que existe em fotos 
oficiais de cerimônias como as 
de casamento:

mente deseja entrar de cabeça 
no ramo da maquiagem, com 
informações essenciais para o 
Make-up profissional.

A Live que irá acontecer 
nesta sexta-feira às 18h30 e 
contará com a participação do 
público que estará assistindo.

Esse material que será ex-
posto na Live faz parte de um 
e-book e do curso que Dhully 
irá lançar em breve.



IN
FO ESPORTES88

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol Foto: Divulgação

rtilheiro do 
Fluminense 
em 2020, 
Nenê sofreu 
e converteu 
o pênalti 
que deu a 
vitória por 1 
a 0 sobre o 
Bahia, neste 

domingo, no Maracanã, pela 
15ª rodada do Brasileirão. Foi 
a 10ª cobrança batida e con-
vertida pelo meia-atacante na 
temporada (incluindo a co-
brança de pênalti na decisão 
da Taça Rio).

A surpresa ficou por conta 
da coletiva pós-jogo, quando 
o técnico Odair Hellmann re-
velou que na verdade era Fred 
quem estava escalado como 
cobrador na partida, mas na 
hora, o camisa 9 cedeu a bola 
para Nenê bater.

- Eu tinha definido para 
o Fred bater o pênalti. Mas 
ele foi lá e entregou a bola ao 
Nenê, que foi lá e fez o gol. 
Esse tipo de situação mostra 

A
que o coletivo está acima. E 
Papai do Céu abençoa com 
gol, com a vitória. Atitudes in-
dividuais em prol do coletivo 
- disse Odair.

A novidade chamou a 
atenção. Não que Fred seja 
mau batedor, pelo contrá-
rio. Mas sim porque Nenê 
converteu os últimos 12 
pênaltis que cobrou. O ve-
terano meia não sabe o que 
é desperdiçar uma cobrança 
desde novembro de 2018, 
ainda pelo São Paulo, em 
um empate com o Sport.

Pelo Flu, são 11 gols em 
11 pênaltis, somando uma 
cobrança de 2019. O que faz 
Nenê igualar a marca de Hen-
rique Dourado pelo clube 
entre 2016 e 2017. Os dois 
são os únicos com 100% de 
aproveitamento entre os jo-
gadores que cobraram dez ou 
mais pênaltis em toda a his-
tória tricolor, segundo levan-
tamento de João Bolt, histo-
riador especialista no Flu.

Nenê também falou sobre 

Nenê não perde pênaltis 
desde 2018. Os últimos 
12 no Fluminense

Nenê x Fred. Uma disputa saudável

a conversa com Fred na hora 
da cobrança:

- Foi de momento. Falei com 
ele e, na hora, ele falou "claro, vai 
lá". Me deu essa confiança. Real-
mente uma atitude muito bo-
nita dele. Como o Papito disse, 
não pensou no "eu", mas sim no 
grupo. Mostra a união que esse 
grupo tem. Feliz também por ter 

convertido e a gente ter vencido 
esse jogo tão importante - disse 
o meia, sobre o atacante, que co-
memorou junto o gol.

Em coletiva na véspera do 
jogo, o próprio Fred já havia 
adiantado que o cobrador 
acabaria sendo definido entre 
ele e Nenê na hora de um pos-
sível pênalti.

- Acho que ele poderá sim 
ter a preferência. Isso não 
tem problema nenhum. Eu 
sou centroavante. Até falei 
com Nenê, que meu alimen-
to é fazer gol. Mas a gente 
está conversando. Quem 
estiver melhor na hora do 
jogo, vai bater e fazer o gol - 
disse Fred, na ocasião.

Em uma partida emocionan-
te, no último sábado (10/10), o 
Vasco/Belford Roxo superou 
nos pênaltis o Madureira/Celso 
Lisboa, na estreia da categoria 
adulta no Campeonato Cario-
ca de Futsal. Os belforrenses/
vascaínos chegaram a ficar 
em desvantagem em 4 a 1 no 
placar, mas com muita garra 
conseguiram o empate em 4 a 
4, levando o jogo para as pena-
lidades máximas. André Beier 
com dois gols foi o destaque 
na partida no ginásio do São 
Cristóvão FR.

Com o empate no tempo nor-
mal, nas cobranças de pênaltis, 
o Vasco/Belford Roxo foi mais 
eficiente vencendo por 4 a 2, fi-
cando com dois pontos, sendo 
um do tempo regulamentar, e o 
segundo pela vitória nas penali-
dades. O Madureira/Celso Lisboa 
ficou com apenas um ponto. A 
próxima partida do Adulto acon-
tece no próximo domingo, às 
15h, na Vila Olímpica de Duque 
de Caxias. A categoria sub-20 faz 
a preliminar, às 13h30, contra o 
Celecau/IBC, após estrear com 
vitória sobre a Portuguesa.

Vasco/Belford Roxo vence o Madureira 
nos pênaltis no Futsal Adulto

O time do Vasco/Belford Roxo lutou até o fim e conseguiu o empate no tempo normal
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