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As empresas de telecom totalizaram  
investimento de R$ 8,3 bilhões no pri-
meiro trimestre de 2022, segundo le-
vantamento da Conexis Brasil Digital. A 
entidade diz que, em valores nominais, 
o montante cresceu 3,8% em relação ao 
mesmo período de 2021, mas que, em 
valores reais, descontada a inflação do 
período, que foi de mais de 11%, houve 
uma queda de 6,1%.

Nos primeiros três meses de 2021, o 
setor havia investido R$ 8 bilhões, em 
valores nominais. Em valores atualiza-
dos pela inflação o investimento das 
teles somou R$ 8,8 bilhões.

A Conexis  aponta que as teles têm 
elevado seu investimento nos últimos 
anos. No primeiro trimestre de 2018 o 
investimento foi de, em valores reais, 
R$ 6,9 bilhões. Dois anos depois, che-
gou a R$ 8,1 bilhões, e em 2022 alcan-
çou os R$ 8,3 bilhões, um aumento de 
19,1% em relação ao aplicado em 2018. 
Nesse mesmo período, houve um au-
mento de 6,5% na base de acessos e 
uma queda 10,6% na receita, segundo 
a Conexis.

E m  to d o  o  a n o  p a s s a d o  a s  e m p re -
s a s  i nve s t i ra m  R $  3 5,6  b i l h õ e s .  A 
m é d i a  d o  C a p ex  d o s  ú l t i m o s  c i n c o 
a n o s  d o  s e to r  f o i  d e  R $  3 6,9  b i l h õ e s 
e m  v a l o re s  n o m i n a i s .
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“Mantivemos,  nos últimos 
anos,  os investimentos anuais 
acima de R$ 30 bilhões.  A ex-
pectativa é  que o setor  mante-
nha os altos investimentos em 
2022,  com o 5G chegando a to -
das as  capitais” ,  af irmou Mar-
cos Ferrari ,  presidente execu-
tivo da Conexis.

RECEITA BRUTA
No primeiro trimestre de 

2022, a receita bruta somou R$ 
66 bilhões, uma alta nominal 
de 5,8% em relação à receita do 
primeiro trimestre de 2021. Já 
com os dados atualizados pela 
inflação, a receita bruta dos 
primeiros três meses de 2022 
caiu 4,3% na comparação com o 
mesmo período de 2021.

A maior participação na recei-
ta veio da telefonia e banda lar-
ga móveis que responderam por 
40% das receitas do setor. A ban-
da larga fixa representou 28% da 
receita  do trimestre.

MAIS EMPREGOS
Outro crescimento foi no núme-

ro de empregos. O setor fechou o 
primeiro trimestre de 2022 com 
521,8 mil empregos diretos. Com-
parado com o mesmo período de 
2021, houve um aumento de 2,5% 
no número de empregos diretos.

Teve aumento também no nú-
mero de clientes de banda larga. 

O país fechou o primeiro trimes-
tre do ano com 343,5 milhões de 
acessos. Nesse período, os aces-
sos em banda larga fixa e móvel 
aumentaram 9,3%, chegando a 
275,2 milhões, sendo 44 milhões 
de acessos em banda larga fixa e 
231,2 milhões em móvel.

A base de celulares aumentou 
7,4% no primeiro trimestre, na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2021, e chegou a 258,3 
milhões de acessos.

Investimento  das teles foi de R$ 8,3 bilhões 
no primeiro trimestre de 2022

Dados são da Conexis 
Brasil. Em valores 
nominais o montante 
cresceu 3,8% em 
relação ao mesmo 
período de 2021

As empresas de telecom totalizaram  investimento de As empresas de telecom totalizaram  investimento de 
R$ 8,3 bilhões no primeiro trimestre de 2022R$ 8,3 bilhões no primeiro trimestre de 2022
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AERONAVE ULTRALEVE CAI EM 
RESIDÊNCIA NA ZONA OESTE DO RIO

Tiririca declara patrimônio 
de R$ 26 mil ao TSE, com 
perda de mais de meio 
milhão em quatro anos

Uma aeronave do tipo monomotor 
caiu em uma residência, no condomí-
nio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, 
nesta segunda-feira (15). O veículo não 
explodiu. Pelo menos dois homens 
ficaram feridos no acidente, um sem 
gravidade e outro em estado interme-
diário. Milton Loureiro, de 77 anos e 
Mauro Silva, de 55 anos, que estavam 
no veículo foram socorridos para o Hos-
pital Municipal Lourenço Jorge. Não 
houve mortos. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, que foi acionado às 15h35, 
a aeronave de pequeno porte caiu entre 
os fundos de uma casa e outro imóvel 
perto de uma piscina. Segundo a dire-
ção do hospital, o estado de saúde das 
vítimas é estável.

Segundo a PM, "durante a tarde 
desta segunda-feira (15/8), policiais 
militares do 31° BPM (Recreio dos 
Bandeirantes) foram acionados para 
verificar uma queda de aeronave, no 
interior de uma residência na Barra da 
Tijuca. No local, os militares constata-
ram que a aeronave se tratava de um 
avião modelo monomotor." A ocor-
rência ainda está em andamento.

Vídeos feitos por pessoas que 
estavam do lado de fora do con-
domínio e dentro do imóvel mos-
tram o momento em que o Corpo 
de Bombeiros chega para atender 
ocorrência e prestar socorro às ví-
timas. A aeronave de prefixo PU-S-
PX ficou de cabeça para baixo no 
meio do quintal da casa, próximo 
à piscina. Havia marcas de sujeira 
e sangue no veículo.

O deputado federal Tiririca (PL-SP) concorre ao 
quarto mandato no Congresso Nacional e informou 
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio 
de exatos R$ 26.872,96, significativamente menor 
do que em 2018, quando declarou R$ 480 mil em 
bens. Esse valor, atualizado pela inflação acumu-
lada no período, chega hoje a R$ 615 mil. Assim, o 
parlamentar teria perdido R$588 mil, mais de meio 
milhão de reais, nos últimos quatro anos.

O maior baque nas economias do palhaço foi 
nas participações societárias. Neste ano, Tiririca 
declarou R$ 10.710, quantia que ultrapassava os R$ 
317,7 mil reais em 2018 (R$ 418 mil quando corrigi-
dos pela inflação). Outro ponto que fez diferença 
foi a ausência de um carro de R$ 150 mil, que fazia 
parte do patrimônio do candidato no último pleito. 
Apesar de terem passado quatro anos, ele manteve 
o mesmo valor nas quotas de capital, R$ 9.900, e 
teve pouca variação na caderneta de poupança — 
de R$ 2.134,51 passou para R$ 2.445.

A candidatura foi registrada na última quinta-feira. 
O prazo para que os candidatos apresentem todas as 
informações ao TSE termina nesta segunda-feira.

A tendência de diminuição de bens se observa des-
de 2014, quando Tiririca declarou R$ 532 mil, valor 
que em 2018 chegaria a R$680 mil. No entanto, nas 
eleições seguintes, o deputado declarou R$480 mil, 
uma perda de duzentos mil reais.

A rportagem procurou o deputado por meio de sua 
assessoria e aguarda um posicionamento.

Disputa com Eduardo Bolsonaro
Candidato à reeleição, Tiririca quase desistiu do 

pleito após perder a disputa pelo número 2222, que 
foi usado por ele nas últimas três eleições, desde 
2010. No entanto, com a entrada do também depu-
tado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Partido Liberal, 
a sequência numérica foi entregue ao filho "Zero 
Três" do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, 
ele afirmou ao "UOL" que se soubesse que iria per-
der o número teria deixado o PL na janela partidária. 
Apesar dos protestos do palhaço, a decisão foi man-
tida e outro número foi entregue a Tiririca.

Política
TRAGÉDIA

Informações do Registro Ae-
ronáutico Brasileiro (RAB) mos-
tram que a aeronave do modelo 
Conquest 180 foi fabricada em 
2010 e estava regular.

A Aeronáutica informou, por 
meio de nota que agentes do Cen-
tro de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), 
no Rio, foram acionados para inves-

tigar a ocorrência. O serviço envolve 
a utilização de “técnicas específicas, 
conduzidas por pessoal qualificado 
e credenciado que realizam a coleta 
e confirmação de dados, a preserva-
ção de indícios, a verificação inicial 
de danos causados à aeronave ou 
pela aeronave, e o levantamento de 
outras informações necessárias ao 
processo de investigação”.

Ato simbólico pela democracia acontece no prédio da faculdade de direito da USP

Monomotor caiu em casa na Barra Foto: ReproduçãoMonomotor caiu em casa na Barra Foto: Reprodução
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STF DÁ 5 DIAS DE PRAZO

air Bolsonaro terá um prazo de cin-
co dias para se manifestar sobre 
um pedido feito por seis partidos 
de oposição, que entraram com a 
Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 997 
no Supremo Tribunal Federal. As 
legendas querem que STF decla-
re inconstitucional qualquer hi-
pótese de convocação direta das 

polícias militares dos estados pelo governo federal ou 
pelas Forças Armadas para fins de pretensa manuten-
ção ou contenção da ordem pública. Diante disso, o 
ministro Dias Toffoli — relator do caso — fixou o prazo 
para o presidente se pronunciar.

De acordo com o Supremo, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) 
também devem se manifestar nos autos dentro do mes-
mo prazo.

Na ação, Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido 
Verde (PV), Solidariedade (SD), Partido Comunista do 
Brasil (PCdoB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e 
Rede Sustentabilidade (Rede) argumentam que o Decre-
to-Lei 667/1969, baseado no Ato Institucional 5 (AI-5), e o 
Decreto 88.540/1983, que regulamentou as hipóteses de 
convocação de PMs, embora ainda vigentes, não podem 
se sobrepor à Constituição de 1988. A Carta Magna subor-
dinou as forças policiais aos governadores dos estados.

STF; ministro Dias Toffoli deu 5 dias de prazo para presidente se manifestar Foto: ArquivoSTF; ministro Dias Toffoli deu 5 dias de prazo para presidente se manifestar Foto: Arquivo

O número de mulheres 
candidatas a presidente, vi-
ce-presidente, governadora, 
vice-governadora e senadora 
bateu recorde nas eleições 
de 2022. Já são 180 postulan-
tes aos cargos majoritários, o 
maior número desde a rede-
mocratização.

Apesar do avanço, elas ain-
da são minoria do total de 
concorrentes a essas vagas. 
Representam 28% dos 653 
candidatos registrados no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) até esta tarde. Em 2018, 
eram 22%. E em 2014, 19%.

Candidatas, líderes políticas, 
ativistas e pesquisadoras ou-
vidas pelo GLOBO atribuíram 
esse cenário à falta de represen-
tação feminina na mesa de de-
cisões dos partidos. Só seis das 
32 siglas são comandadas por 
mulheres: PT, Podemos, Rede, 
PMB, PCdoB e PRTB.

A maioria das legendas, 
no entanto, diz haver difi-
culdade de articular chapas 
e de encontrar mulheres que 
queiram concorrer. Dizem 
que elas preferem os pleitos 
proporcionais, para deputada 
federal, estadual ou distrital.

MULHERES BATEM RECORDE EM CANDIDATURAS 
MAJORITÁRIAS, MAS AINDA SÃO MINORIA

J

PARA BOLSONARO SE MANIFESTARPARA BOLSONARO SE MANIFESTAR
SOBRE AÇÃO CONTRA CONVOCAÇÃO SOBRE AÇÃO CONTRA CONVOCAÇÃO 
DE PMS PELAS FORÇAS ARMADASDE PMS PELAS FORÇAS ARMADAS

Desde 2018 está em vi-
gor a norma de que parti-
dos devem reser var ao me-
nos 30% do fundo eleitoral 
para mulheres.  A lei  esti-
mulou candidaturas femi-
ninas majoritárias:  passa-
ram de 109, em 2014, para 
176 naquele ano.

A presença de mulheres na 
corrida presidencial foi recor-
de neste ano. Haverá quatro 
candidatas à Presidência da 
República: Soraya Thronicke 
(União Brasil), Simone Tebet 
(MDB), Sofia Manzano (PCB) e 
Vera Lúcia (PSTU).

Elas ainda são minoria do total de concorrentes a essas vagasElas ainda são minoria do total de concorrentes a essas vagas

O número de candidatas a 
deputada federal também cres-
ceu neste ano. Até esta tarde, ao 
menos 3.416 mulheres se regis-
traram para concorrer à Câmara. 
Em 2018, haviam sido 2.767.

O prazo para registro de 
candidaturas no TSE en-
cerrou nesta segunda-feira, 
mas os dados finais ainda 
podem levar alguns dias 
para serem consolidados.
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Casos de investigação:

Violência

no asfalto e tiveram mãos amarradas, diz testemunha

JOVENS DESAPARECIDOS NA BAIXADA 
FLUMINENSE FORAM RENDIDOS, DEITADOS 

De acordo com uma testemunha os 
quatro rapazes sequestrados na última 
sexta-feira quando estavam em um carro 
de aplicativo a caminho de um shopping, 
em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminen-
se, foram rendidos por criminosos ar-
mados, retirados do veículo e obrigados 
a deitar no chão. As vítimas tiveram as 
mãos amarradas e os celulares roubados 
antes de serem levadas. O ataque acon-
teceu a menos de um quilômetro de um 
condomínio, no Bairro Valverde, de onde 
o carro havia saído pouco depois das 15h. 
A informação foi passada a uma pessoa 
ligada aos rapazes.

Os bandidos estavam em dois veículos 
que fecharam o carro de aplicativo. Uma 
das linhas de investigação da Delegacia 
de Homicídios da Baixada Fluminen-
se (DHBF) é a de que o crime tenha sido 
executado por homens de uma milícia 
que costuma agir na região. Estão desapa-
recidos Matheus Costa da Silva, 21 anos; 
Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 
22; Adriel Andrade Bastos, 24; e Jhonatan 
Alef Gomes Francisco, 28.

Apesar de os bandidos estarem enca-
puzados, os policiais informaram que vão 
tentar encontrar imagens de câmeras de 
segurança que possam ter flagrado a ação 
para ajudar na identificação dos crimino-
sos. Parentes das vítimas contaram já ter 
percorrido hospitais, delegacias e necro-
térios, mas sem encontrar nenhum dos 
desaparecidos.

- Não tivemos nenhuma notícia de-
les. Não sabemos exatamente o que 
aconteceu ou motivou deste crime. Es-
tamos em choque e apavorados com o 
que ocorreu. Já procuramos por eles em 
hospitais, delegacias e até em necroté-
rios, mas não conseguimos nada. Tudo 
o que queremos é encontrá-los vivos. 
Se estiverem mortos, a gente gostaria 
de ao menos encontrar os corpos - disse 
o parente de uma das vítimas que pediu 
para não ser identificado.

A Delegacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense investiga o caso em 
sigilo e não confirma se há previsão 
de ouvir alguma testemunha até o fim 

desta segunda-feira. No domin-
go, o pai de uma das vítimas disse 
como foi difícil passar o Dia dos 
Pais sem notícias do filho.

— Ele estava na hora errada e no 
lugar errado. Um dia como o de 
hoje, quando a gente pensa em reu-
nir a família, eu tenho que viver 

essa depressão. É o pior Dia dos Pais 
da minha vida — afirmou.

A Polícia Civil informou que o 
caso foi encaminhado para o Setor 
de Descoberta de Paradeiros da Dele-
gacia de Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) para investigação e 
localização das vítimas.

A defesa do cônsul da 
Alemanha Uwe Herbert Hahn, 
preso no Rio de Janeiro pelo 
assassinato do marido, o belga 
Walter Henri Maximillen Biot, 
apresentou um pedido de 
liberdade ao Supremo Tribunal 
Federal (STF). Os advogados ar-
gumentaram que o modo como 
se deu a prisão em flagrante, 
que depois foi convertida em 
prisão preventiva, descumpriu 
várias regras, em violação a de-
cisões tomadas pelo STF sobre 
o tema. O ministro Dias Toffoli 
foi sorteado relator.

A defesa reclamou, por 
exemplo, que Polícia Civil reali-
zou uma "entrevista informal" 
de Uwe em seu imóvel "sem 
adverti-lo do direito constitu-
cional ao silêncio e sem dispo-
nibilizar a assistência jurídica 
e de intérprete, violando as 
garantias da legalidade, da am-
pla defesa, do devido processo 
legal, do direito ao silêncio e 
à não autoincriminação". A 
defesa destacou ainda que 
ele não foi informado de 
que era investigado.

Os advogados também 
reclamaram da condução da 
investigação, com vazamento 
de informações à imprensa. 
Citaram, por exemplo, um 
ofício da embaixada alemã ao 
Itamaraty, no qual a represen-
tação diplomática diz que quer 
cooperar com a investigação, 
mas também expressa "pro-
funda perplexidade diante de 
alguns aspectos da conduta 
apresentada até agora pela 
Polícia do Rio de Janeiro", entre 
elas o vazamento de dados.

Defesa de cônsul 
alemão acusado 
de matar o marido 
faz pedido de 
liberdade ao STF

WWW.JORNALPOVO.COM.BR

Assassinato

Polícia ainda investiga o que aconteceu aos jovens Foto: Fabiano Rocha Polícia ainda investiga o que aconteceu aos jovens Foto: Fabiano Rocha 
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CrimeJustiça concede medida protetiva a modelo 

que diz ter sido estuprada por Bruno Krupp

Em quase dois anos no exercício 
do mandato de vereador, Gabriel 
Monteiro (PL) entrou em hospitais 
públicos, UPAs, abrigos para meno-
res e divulgou vídeos nos quais dizia 
promover "ações sociais" ou "experi-
mentos sociais", ganhando dinheiro 
ao monetizar as gravações nas redes 
sociais. O que o Conselho de Ética 
descobriu nos 128 dias de trabalhos 
até concluir que Gabriel quebrou o 
decoro parlamentar é que o vereador 
e youtuber contratou até um agente 
de publicidade para ajudá-lo a lucrar 
com as postagens quando já exercia 
o mandato. A revelação veio do de-
poimento de uma testemunha arro-
lada pela própria defesa de Monteiro.

Em depoimento, Rafael Murmura 
Ângelo revelou que chegou a receber 
até R$ 15 mil por mês de comissões 
para ajudar Monteiro a lucrar ou am-
pliar a influência em redes como o 
Instagram, Facebook e YouTube. O 
agente, que também atua como co-
merciante vendendo suplementos 
alimentares, afirmou, no entanto, 
que o dinheiro que ganhava do vere-
ador não era suficiente para manter 
seu padrão de vida:

— Fiz publicidade durante quatro 
meses de graça. Após quatro meses 
ele me chamou para trabalhar com 
ele, né, como agente de publicida-
de (...) É... eu sempre me empenhei 
em fazer esse trabalho de parceria 

Uma estudante de 27 anos, ao registrar ocorrência por estupro contra o modelo 
Bruno Krupp, na Delegacia de Atendimento a Mulher Foto: Reprodução

Gabriel Monteiro contratou agente 
por R$ 15 mil para ajudar a faturar 
com vídeos que produzia

Terça-Feira 16 de Agosto de 2022 

O juiz João Guilherme Chaves Rosas 
Filho, do Juizado de Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher de Ni-
terói, concedeu uma medida protetiva 
a uma modelo de 28 anos que regis-
trou uma ocorrência de estupro contra 
o também modelo Bruno Fernandes 
Moreira Krupp, de 25. De acordo com 
a decisão, o rapaz - preso preventiva-
mente por atropelar e matar com uma 
moto o estudante João Gabriel Cardim 
Guimarães, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio - está proibido de se apro-
ximar a menos de 200 metros da jo-

pra ele porque eu sempre acreditei 
no vereador Gabriel Monteiro e vejo 
ele, na política, ajudando as pesso-
as. Então, assim, tira dez, quinze 
mil (reais por mês)? Tira, mas não é 

o meu sustento, não é o meu estilo 
de vida, não é pago com o dinheiro 
dele não — declarou Murmura, ao 
responder a uma pergunta de um 
dos advogados de Monteiro.

vem e ainda com ela manter contato 
por qualquer meio de comunicação.

— Em crimes que envolvam vio-
lência contra a mulher, esta mostra-se 
fragilizada e temerária a retaliações, 
o que desestimula que noticiem os 
crimes dos quais foram vítimas. O 
deferimento de medidas protetivas 
pelo Poder Judiciário é fundamental 
para que o ciclo de violência cesse. O 
descumprimento da decisão judicial 
é crime, podendo ensejar na imedia-
ta prisão preventiva do agressor — ex-
plicou o advogado da modelo, João 

Alberto de Almeida Lima Júnior.
A modelo procurou a Delegacia 

de Atendimento à Mulher (Deam) 
de Niterói, há dez dias, após ter co-
nhecimento de que o modelo havia 
sido acusado por outra jovem, de 21 
anos, de tê-la estuprado, em 9 de 
julho deste ano. Na ocasião, pelo 
menos 40 mulheres relataram em 
redes sociais terem sido vítimas de 
violência sexual por Bruno.

— Passei estes anos me sentin-
do culpada e envergonhada por 
tudo que aconteceu. Hoje, diante 

O vereador Gabriel Monteiro na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) Foto: Gabriel de Paiva

do atropelamento que matou um jovem ino-
cente, me senti na obrigação de expor o crime 
do qual fui vítima justamente para encorajar 
outras mulheres a denunciarem, frear esses 
comportamentos por parte dele e evitar que 
outras pessoas também passem por situações 
semelhantes — afirmou a modelo.

De acordo com a moça, os dois se conhece-
ram por amigos em comum. “Flertamos e, de-
pois de alguns flertes, eu aceitei ir até à casa dele 
em Niterói para irmos em uma festa”, escreveu 
a jovem nas redes sociais. Ao chegar na casa da 
família de Bruno, ela disse que ele a deixou com 
dois amigos para irem ao evento, com a justifica-
tiva que chegaria mais tarde.

Por volta de 3h daquele dia, quando já es-
tava na festa havia algumas horas, Bruno teria 
aparecido. Com sono, ela diz ter pedido que 
o modelo a levasse de volta para casa. Cerca 
de três horas depois, o rapaz teria chegado em 
casa bêbado e a pegou à força, querendo man-
ter relações sexuais. “Eu falei várias vezes para 
ele parar e ele literalmente me forçou. Forçou 
mesmo. Depois de muito relutar, eu simples-
mente cedi e foi horrível. Me senti um objeto”, 
relatou no Instagram. A jovem contou ainda 
que, no meio do estupro, ele ainda pegou um 
celular e ainda tentou gravá-la sem roupa. 

A modelo conta que o jovem pediu desculpas 
e ela acabou o perdoando e se mantendo em si-
lêncio sobre o caso; quando encontrava o rapaz 
em festas, o cumprimentava normalmente. “Se 
eu soubesse que já havia denúncia contra ele, 
eu teria feito (o registro na polícia) com certe-
za! Me dói pensar isso, mas talvez esse menino 
(João Gabriel) estivesse vivo ainda se esse bosta 
tivesse sido exposto por aqui”.

Na semana passada, outras mulheres procu-
raram a Deam Niterói para registrar ocorrências 
por estupro contra Bruno Krupp. Segundo uma 
das vítimas, uma estudante de 27 anos, o abu-
so aconteceu na madrugada de 29 de julho de 
2019, após os dois se conhecerem em uma boa-
te, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. 



7CULTURA

N
O

TÍ
CI

A
S 

D
A

 B
A

IX
A

D
A

:

NOVO CRAS INAUGURADO PELA PREFEITURA VAI 
AMPLIAR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM XERÉM

MESQUITA 
CONSCIENTIZA
SOBRE AGOSTO 
DOURADO

OBRAS DO PARQUE
LINEAR DO SARA
PUÍ AVANÇAM
 EM CAXIAS

“Amamentar é um ato de 
amor!”. Sendo assim, acolhi-
mento, cuidado e informações 
são necessários nesse processo 
tão importante no maternar. Por 
isso, na última quarta-feira, dia 
10 de agosto, em comemoração 
ao Agosto Dourado, a Clínica da 
Família Cosmorama preparou 
uma roda de conversa. O encon-
tro contou com a participação da 
equipe multidisciplinar da clínica 
e levou as principais questões so-
bre o tema aos pacientes, gestan-
tes e lactantes que aguardavam 
atendimento na sala de espera 
da unidade. No dia seguinte, foi a 
vez da UBS Vila Norma promover 
uma atividade semelhante.

O Agosto Dourado é um mês 
focado em mobilizar a promo-
ção da amamentação natural. O 
objetivo, portanto, é intensificar 
informações sobre a importância 
do leite materno como alimen-
tação exclusiva do bebê nos 
primeiros seis meses de vida e 
os benefícios que ele traz para o 
desenvolvimento da criança. Por 
isso, a cor dourada está relaciona-
da ao padrão ouro de qualidade 
do leite materno.

Então, ao longo do mês, a 
unidade de Cosmorama estará 
realizando encontros semanais 
voltados ao tema. Isso porque, 
segundo Rita Pinho, coordena-
dora da clínica, ainda é necessá-
rio o incentivo à amamentação, 
principalmente se ele partir do 
vínculo social e familiar.
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BAIXADA
DUQUE DE CAXIAS

uma unidade da Secretaria 
Municipal de Obras e Defesa 
Civil. “O local deste CRAS era 
parte da Unidade da Secreta-
ria da Obras, que cedeu o es-
paço para benefício da popu-
lação da região. A demanda 
pelo serviço da Assistência 

Social é muito grande”, res-
saltou o vereador Júnior Reis.

O secretário Janyr Mene-
zes concordou. “A pandemia 
e a carestia que vivemos hoje 
em dia ampliaram a busca pe-
los benefícios da Assistência 
Social. Agora, teremos um 

equipamento adequado para 
atender a população. Ele vai 
atender as 5.289 famílias da 
região registradas até março 
no Cadastro Único para os be-
neficiados pelo Governo Fe-
deral”, afirmou. Fotos Gabriel 
Mendes/PMDC

O novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Xerém

O secretário Janyr Menezes esteve presente na abertura

Prefeitura de 
Duque de 
Caxias, através 
da Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social e Di-
reitos Hu-
m a n o s , 
entregou 

na manhã da sexta-feira, (08/07) o 
novo Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS) Xerém, am-
pliando na região o atendimento de 
pessoas que vivenciam situações 
de vulnerabilidade social. A ceri-
mônia de entrega da unidade con-
tou com a presença do secretário 
municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos, Janyr Menezes, 
da subsecretária Aline Ferreira e do 
vereador Júnior Reis.

O novo CRAS está instalado 
diante do local onde os atendi-
mentos eram realizados ante-
riormente, nas dependências de 

A
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O Vasco informou nesta segunda-
-feira que o lateral-direito foi sub-
metido a uma cirurgia para corrigir 
a lesão no joelho direito. Ele tinha 
uma tendinite patelar desde que se 
machucou na vitória sobre o Lon-
drina, dois meses atrás.

A cirurgia foi conduzida pelos médi-
cos do Departamento de Saúde e Per-
formance do Vasco. Gabriel, 28 anos, já 
iniciou o trabalho de fisioterapia.

"O atleta Gabriel Dias foi submetido 
a uma intervenção cirúrgica no tendão 
patelar direito. A cirurgia foi realizada 
pelos médicos do DESP, sendo consi-
derada muito boa. O atleta já iniciou a 
fisioterapia no clube", informou o Vas-
co nesta segunda.

Gabriel Dias se lesionou na 13ª roda-
da da Série B, na vitória sobre o Londri-
na, no dia 18 de junho. 

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira a 
contratação do atacante Júnior Santos, de 27 
anos. O brasileiro estava no futebol japonês 
desde 2019 e chega por empréstimo, cedido 
pelo Sanfrecce Hiroshima. O contrato com o 
clube carioca é válido até o fim do ano, mas 
prorrogável até o meio de 2023.

Júnior chegou ao Brasil no último domingo, 
quando desembarcou no Rio de Janeiro para 
iniciar a trajetória como jogador alvinegro. Ele é 
camisa 9, mas tem velocidade para ser utilizado 
também nas pontas do ataque. O último clube do 
atleta no Brasil foi o Fortaleza, pelo qual fez 10 gols 
em 27 jogos em 2019.

O centroavante estava em plena atividade e não 
deve demorar a estrear com a camisa alvinegra. Ele 
deixou o Japão no meio da temporada por lá e já 
soma 32 jogos e oito gols em 2022. Ele também de-
fendeu o Kashiwa Reysol e o Yokohama Marinos 
no outro lado do mundo.

Com Júnior, o Botafogo soma nove contrata-
ções nesta segunda janela de transferências da 
temporada. Também chegaram para reforçar o 
time o zagueiro Adryelson, o lateral-esquerdo 

Botafogo anuncia contratação
do atacante Júnior Santos

BOTAFOGO ANUNCIA CONTRATAÇÃO DE JÚNIOR SANTOS — FOTO: DIVULGAÇÃO

Gabriel Dias, do 
Vasco, passa por 
cirurgia para corrigir 
lesão no joelho

Futebol

é para jogo pequeno',
estima Landim sobre 
novo estádio do Flamengo

Marçal, os meio-campistas Danilo 
Barbosa, Eduardo, Gabriel Pires e 

Jacob Montes e os atacantes Tiqui-
nho Soares e Luis Henrique.

'Maracanã  

p ó s  a  v itó r i a  c o n -
t ra  o  F l a m e ngo 
p o r  5  a  0  s o b re 
o  At h l e t i c o  P a -
ra n a e n s e ,  a  e u -
f o r i a  r u b ro - n e -
g ra  n ã o  f i c o u 
s ó  d e nt ro  d a s 
q u at ro  l i n h a s . 
E m  c o nve r s a 

c o m  to rc e d o re s  n o  M a ra c a n ã , 
Ro d o l f o  L a n d i m ,  p re s i d e nte  d o 
F l a m e ngo,  d i s s e  q u e  t ra b a l h a 
p a ra  c o n s e g u i r  o  te r re n o  o n d e 
s e rá  c o n s t r u í d o  o  s o n h a d o  e s t á -

d i o  p ró p r i o  d o  c l u b e  e  d e u  u m a 
f a l a  p o l ê m i c a  s o b re  o  M a ra c a , 
at u a l  s e d e  d o s  j o go s  d o  F l a .

—  E s to u  t ra b a l h a n d o  p ra  c o n -
s e g u i r  o  te r re n o.  Va i  te r  n o  m í -
n i m o  1 0 0  m i l  (d e  c a p a c i d a d e ) . 
M a ra c a n ã  é  p ra  j o go  p e q u e n o  — 
f a l o u  o  p re s i d e nte  d o  F l a m e ngo.

Até  o  m o m e nto,  o  G a s ô m e -
t ro,  n o  C e nt ro,  é  o  l o c a l  m a i s 
c o t a d o  p a ra  re c e b e r  o  e s t á d i o 
d o  F l a m e ngo.  S o b  p o s s e  d a  C a i -
x a  E c o n ô m i c a  Fe d e ra l ,  o  e s p a ç o 
p re c i s a  s e r  n e go c i a d o  e nt re  o  r u -
b ro - n e g ro  e  o  gove r n o  f e d e ra l .
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Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim
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