jornalpovo.online

O POVO
É NOSSO!
QUINTA-FEIRA 22
DE AGOSTO DE 2019
ANO V - Nº2224

PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana

R$1

VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes

"A mentora
do crime"

Um dos filhos da pastora e deputada
federal Flordelis afirmou que
ela teria sido "mentora intelectual"
do assassinato do pastor
Anderson do Carmo.
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Prefeitura do Rio
apresenta as novas
lixeiras de rua

A Comlurb instalou 50 novas papeleiras na cidade, e escolheu o bairro
do Méier, na Zona Norte do Rio, para
testar a aprovação dos moradores.
Os recipientes são mais resistentes
e fixos para evitar vandalismo e furto, causas da perda de até uma em
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cada quatro papeleiras.
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A bancada do Partido
Social Liberal (PSL)
na Alerj, impediu que
a Casa votasse a concessão da Medalha
Tiradentes ao militante norte-americano Glenn Greenwald,
editor e cofundador
do site panfletário
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Intercept.
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Na Alerj

Bancada do PSL impede
homenagem a Glenn Greenwald

A

bancada do
Partido Social Liberal
(PSL) na Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) impediu, nesta
terça-feira, que a Casa votasse
a concessão da Medalha Tiradentes ao militante norte-americano Glenn Greenwald,
editor e cofundador do site
panfletário Intercept.
A proposta de condecoração
foi feita pela deputada Zeidan
(PT), mas com a intervenção do
PSL, o projeto saiu de pauta.
Greenwald foi chamado
de “vagabundo” pelo deputado estadual Rodrigo Amorim
(PSL), informa a revista Veja.
Em uma mensagem no Twitter, o norte-americano rebateu:
“Doloroso ser insultado
por um partido que não acredita em uma imprensa livre

ou em instituições democráticas básicas, liderado pelo
monstro que orgulhosamente destruiu a placa de Marielle semanas após o assassinato brutal dela e pior.”
Em uma postagem seguinte,
Greenwald acrescentou:
“Ser chamado de ‘vagabundo’ pelo Partido de Queiroz e
pelo monstro que destruiu a
placa de Marielle é quase uma
honra, assim como a Medalha
Tiradentes.”
Através da mesma rede social, o deputado Amorim rebateu as acusações de Greenwald:
“Verdevaldo, um quadrilheiro, envolvido com ilegalidades pelo mundo todo, me
atacando porque eu jamais
neguei para ninguém o bom
relacionamento com Queiroz. A esquerda é que gosta
de negar tudo, assim como
o PT de Glenn por exemplo
NEGA as participações nas
sociedades com Cabral.”

bancada do Partido Social Liberal (PSL) impediu, nesta terça-feira, que a Casa votasse a concessão da Medalha Tiradentes ao militante norte-americano Glenn Greenwald

E acrescentou: “O lamentável Glenn Greenwald
quis me expor para sua claque de esquerdiotas pos-

tando uma foto minha com
Queiroz, uma foto antiga
que eu nunca quis deletar
das minhas redes. Tam-

bém insisto em não apagar
Queiroz da minha história.
S e ele errou, que pague
pelo erro.”

Bolsonaro diz que ONGs podem estar
por trás dos incêndios da Amazônia
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, que organizações não
governamentais (ONGs) podem estar por trás de queimadas na região amazônica
para “chamar atenção” contra o governo do Brasil.
O presidente não citou nomes de ONGs e, questionado
se há embasamento para as
alegações, disse que não há
registros escritos sobre as
suspeitas.

De acordo com Bolsonaro, o
governo precisa fazer o possível para que esse tipo de crime
não aumente, mas disse que
sua gestão retirou dinheiro
que era repassado para ONGs,
o que poderia justificar uma
reação das instituições.
“O crime existe, e isso aí nós
temos que fazer o possível para
que esse crime não aumente,
mas nós tiramos dinheiros de
ONGs. Dos repasses de fora,
40% ia para ONGs. Não tem

Foto: Divulgação

mais. Acabamos também com
o repasse de dinheiro público.
De forma que esse pessoal está
sentindo a falta do dinheiro”,
declarou o presidente na saída
do Palácio da Alvorada, ao ser
questionado sobre a onda de
incêndios na região.
Segundo dados do Programa
Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), a Amazônia concentra
52,5% dos focos de queimadas
de 2019 no Brasil.

O presidente não citou nomes de ONGs
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Mudança em lei é nova
aliada contra sedentarismo

U

m projeto
de emenda à Lei
estadual
8.070/2018,
que tornou
obrigatória
a contratação de profissionais pelos
condomínios com academias, pode minimizar uma
espécie de epidemia no Rio.
O estado é considerado um
dos mais sedentários do
Brasil. Apenas 19% da população fluminense pratica
algum exercício, segundo
dados do IBGE.
A nova proposta é fazer
com que o profissional de
educação física só seja obrigatório em prédios quando
houver alguma atividade
dirigida, ao contrário do
texto original, que exige a
presença do professor na
academia do prédio o tempo
em que ela estiver aberta.

Muitos prédios chegaram a
fechar suas salas de ginástica
por medo de multas ou autuações, e devido aos altos custos com a obrigação de manter um profissional.
Além da inconstitucionalidade apontada por juristas e
parlamentares, um dos argumentos para a mudança na Lei
é que o sedentarismo é mais
arriscado para a saúde do que
a atividade física frequente.
Uma das bases é o documento
"Morte Súbita no Exercício e no
Esporte" (MSEE), que compõe
as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte.
A MSEE fez um levantamento com jovens abaixo de
35 anos. O índice de óbito decorrente de alguma atividade
física, segundo o estudo, é de
um a cada 130 mil homens por
ano, e uma a cada 769 mil mulheres por ano. Outra pesquisa, realizada na Itália, mostrou
incidência de 2,3 MSEE por

Flexibilização de obrigatoriedade de professor em prédios pode incentivar a prática de exercícios

100 mil atletas por ano provocada por todas as causas, e
2,1 por 100 mil atletas por ano
por doença cardiovascular.
O mesmo documento re-

sume: "De acordo com inúmeros estudos, pode-se considerar que para indivíduos
saudáveis que se exercitam,
seja em nível competitivo

ou não, e independentemente da intensidade, o risco de
MSEE é muito baixo quando
analisado do ponto de vista
estatístico".

Prefeitura do Rio apresenta as novas lixeiras de rua Ação da Secretaria de Transportes do
A Comlurb instalou 50
novas papeleiras na cidade, e escolheu o bairro
do Méier, na Zona Norte
do Rio, para testar a aprovação dos moradores. Os
recipientes são mais resistentes e fixos para evitar
vandalismo e furto, causas
da perda de até uma em
cada quatro papeleiras.
O tamanho duplicou.
Agora, elas têm um metro de altura e 40 centímetros de prof undidade.
Por questão de segurança, elas são chumbadas ao
chão e só podem ser manuseadas pelo gari para
remoção de resíduos.
Os modelos foram confeccionados pela própria fábrica da companhia, a Aleixo
Gary, em Campo Grande, na
Zona Oeste. A carcaça é feita
de reutilização de madeira
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Rio lacra 23 ônibus na Zona Norte

Foto: Divulgação

Coletivos da Viação Pavunense estavam sem vistoria anual

A nova lixeira da Comlurb

plástica. A empresa reaproveitou material já usado pela
Comlurb, e procura criar opções sustentáveis.
“Se funcionar bem e for
avaliado viável economicamente, poderá ser levado

para outras áreas da cidade,
principalmente de fluxo intenso, que demandam modelo mais resistente de papeleiras”, informou Paulo
Mangueira, presidente da
Comlurb.

Fiscais da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR)
lacraram 23 ônibus da Viação
Pavunense, em Anchieta, Zona
Norte do Rio, durante uma
ação em garagens de empresas
que atuam no município.
A ação ocorreu na madrugada
desta quarta-feira. Ao todo, 30
carros da empresa foram inspecionados. Os ônibus que foram
lacrados, segundo a SMTR, tinham irregularidades.

Em nota, a prefeitura afirma
que a equipe de inspeção encontrou ônibus sem vistoria anual
da SMTR, bancos soltos, equipamento de acessibilidade inoperante, tacógrafo vencido, lanternas quebradas e piso danificado,
oferecendo risco aos passageiros.
A empresa Viação Pavunense integra o consórcio Internorte, que foi autuado 1.204 vezes
somente no primeiro semestre
deste ano.
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Profissionais de setores públicos de
Mesquita passam por treinamento
de cuidados a idosos

P

rofissionais
de
vários setores
da
Saúde de
Mesquita
passaram
nesta quarta-feira,
por um treinamento para
aprender ou aprimorar o
atendimento e os cuidados com pacientes idosos.
A “Oficina de Treinamento
para Caderneta de Saúde
da Pessoa Idosa”, promovida pelas secretarias municipais de Assistência Social e de Saúde, aconteceu
no auditório da secretaria
de Saúde, em Santa Terezinha, e foi direcionada a
profissionais que cuidam
da população idosa.
De acordo com a coordenadora do programa de
Saúde do Idoso em Mes-

quita, Renata Lúcia Cunha da
Silva, participarão da oficina
enfermeiros de cada uma das
clínicas de família (CF), unidades básicas de saúde (UBS)
e estratégia de saúde da família (ESF).
“Esses profissionais aprenderão, desde o preenchimento da caderneta de acompanhamento da saúde da pessoa
idosa, ao próprio atendimento”, destaca Renata.
Ainda de acordo com Renata, no documento haverá dados pessoais sobre a família
do idoso ou do responsável,
além da vacinação em geral,
alimentação, medicamentos,
medição de pressão arterial
e, enfim, as condições gerais
sobre a situação de saúde do
idoso. “Com esses dados, o
profissional estará mais bem
informado para realizar o
atendimento”, arremata a coordenadora.

A “Oficina de Treinamento para Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa” aconteceu no auditório da secretaria de Saúde, em Santa Terezinha

Prorrogadas inscrições para cursos da Casa da Inovação
A Prefeitura de Nova Iguaçu
prorrogou as inscrições para os
cursos da Casa da Inovação. O
prazo vai até 15 de setembro para
as inscrições pela internet, pelo
endereço eletrônico http://www.
novaiguacu.rj.gov.br/casadainovacao. Já as inscrições presenciais
devem ser feitas até o dia 13 de
setembro, nos dias úteis, das 10h
às 12h e das 13h às 16h, na sede da
Secretaria Municipal de Assuntos
Estratégicos, Ciência, Tecnologia
e Inovação (SEMACTI), no Centro, no Campus Nova Iguaçu da
Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ), localizado no
bairro Moquetá, nos CRAS Jardim
Nova Era, Águas de Guandu e Valverde, e na sede da Onda Verde,
em Tinguá. As informações foram
publicadas no Diário Oficial do
município desta quarta-feira.
São 878 vagas para os cursos
de Criação de Aplicativos, Programação em Games, Youtuber,
Introdução à Robótica e Inclusão
Digital 60+. As inscrições são gratuitas e destinadas a estudantes
de escolas públicas e privadas e
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O prazo vai até 15 de setembro para as inscrições pela internet

pessoas com mais de 60 anos. As
aulas serão presenciais, nos turnos
matutino e vespertino.
O resultado final dos inscritos
será divulgado no Diário Oficial
da Prefeitura, acessado através do
endereço eletrônico http://www.
novaiguacu.rj.gov.br. Os candidatos
que não forem classificados no procedimento de Sorteio Público farão
parte automaticamente do cadastro
de reserva de vagas e poderão ser
chamados caso ocorram desistências dos selecionados inicalmente.
A Casa da Inovação é uma es-

cola pública de habilidades digitais criada pela Prefeitura de Nova
Iguaçu em 2018. Até o fim do ano a
cidade vai ganhar nove novas unidades. As seis primeiras serão inauguradas em setembro nos bairros
Rancho Novo, Jardim Paraíso, Jardim Nova Era, Tinguá, Valverde e
Moquetá. Outras três serão entregues até o final do ano, uma delas
no Shopping Nova Iguaçu, em um
espaço com capacidade para atender 2 mil alunos. No total, mais de
7 mil pessoas serão atendidas pelos
cursos oferecidos.

Prefeitura promove mais um Governo
Presente em comemoração ao Dia do
Patrono de Duque de Caxias
A Prefeitura de Duque de Caxias
vai promover nesta sexta-feira, no
Museu Histórico de Duque de Caxias,
na Taquara, mais uma edição do
Governo Presente, com atividades
envolvendo várias secretarias municipais, levando serviços gratuitos para
a população. Os atendimentos começam às 9 horas e vão até as 13 horas.
A ação marca ainda as comemorações pelo Dia do Patrono da
cidade de Duque de Caxias e do
Exército Brasileiro, Marechal Luiz
Alves de Lima e Silva, celebrado
na data de 25 de agosto. O Museu
do Duque de Caxias e da Taquara,
está situado na antiga Fazenda São
Paulo, localizada na atual Avenida
Automóvel Clube Km 54.
Em todos os bairros por onde
passou, o Governo Presente reuniu
um grande público e facilitou a vida
de milhares de caxienses, desburocratizando e agilizando o acesso
aos serviços da Prefeitura. A ação
contará com a participação das Secretarias Municipais de Assistência
Social e Direitos Humanos, Cultura,
Fazenda e Planejamento, Urbanis-

mo e Habitação, Meio Ambiente,
Saúde, Políticas de Segurança/
Guarda Municipal, Educação, além
da FUNDEC – Fundação de Apoio à
Escola Técnica, Ciência, Tecnologia,
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas
Sociais de Duque de Caxias.
Entre os serviços oferecidos, os
que sempre se destacam são a verificação de pressão e glicose, auriculoterapia, corte de cabelo, manicure,
design de sobrancelha, emissão
de segunda via de documentos,
cadastramento de alerta de chuva
por SMS, confecção de cartão de
estacionamento do idoso, além das
atividades culturais e do Caminhão
da Leitura.
Serviço:

Data: 23 de agosto (Sexta-feira)
Horário: das 9h às 13h
Local: Museu Histórico de Duque
de Caxias – Taquara
Endereço: Antiga Fazenda São
Paulo, localizada na atual Avenida Automóvel Clube Km 54, no
bairro Taquara - DC
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Filho diz que Flordelis foi
'mentora intelectual' da
morte de pastor

E

m depoimento a
policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói
e São Gonçalo,
Wagner Andrade
Pimenta, conhecido como Misael, um dos filhos adotivos de
Flordelis dos Santos de Souza e
do pastor Anderson do Carmo,
afirmou acreditar que a mãe foi
a "mentora intelectual" da morte do pai. O relato foi dado por
ele no dia 18 de junho deste ano,
dois dias após o crime. Misael e o
irmão Daniel dos Santos de Souza foram os primeiros a prestar
depoimento atribuindo à Flordelis participação no assassinato.
Depois deles, outros três filhos adotivos – Luan Santos,
Kelly Cristina dos Santos e Roberta Santos - também fizeram
relatos aos policiais que comprometeram a mãe.
Sobre o crime, Misael disse,
em seu depoimento, que Flordelis, "manipulando os filhos,
encontrou alguém com coragem
para matar Anderson". Flávio dos
Santos Rodrigues, filho biológico apenas de Flordelis, e Lucas
Cézar dos Santos, filho adotivo
do casal, são réus pela morte do

pastor. De acordo com as investigações, o primeiro foi o responsável
por atirar na vítima e o segundo,
o auxiliou na compra da arma do
crime. A polícia agora investiga a
participação de outras pessoas da
família na execução.
Em suas declarações à polícia,
Misael contou ainda que a mãe
lhe disse acreditar que Anderson
estava "dando a volta nela com
relação à dinheiro".
No depoimento, Misael contou que em outubro do ano passado, Anderson ficou internado
cinco dias e perdeu quase 20
quilos. Na época, ele disse que
não sabia o motivo, mas hoje
sabe que estavam dopando o
pai, dando remédios para ele a
mando de Flordelis. Ao menos
outros três filhos confirmaram
que medicamentos vinham
sendo dados ao pastor.
No dia 24 de junho, Misael deu
um novo depoimento à polícia e,
na ocasião, relatou ter descoberto que Flordelis digitou uma das
mensagens que a irmã, Marzy
Teixeira, enviou para Lucas pedindo que ele matasse Anderson.
Segundo Misael, Marzy foi questionada pela esposa dele, Luana,
sobre a mensagem, e ela admitiu
que o texto foi escrito pela pas-

Em suas declarações à polícia, Misael contou ainda que a mãe lhe disse acreditar que Anderson estava "dando a volta nela com relação à dinheiro"

tora. A mensagem foi escrita
no próprio tablet de Anderson
e encontrada por ele posteriormente. Como a igreja havia sido
furtada no ano passado, o pastor
acreditou que o texto fora escrito
em um outro aparelho do tipo,
levado na ocasião, e aparecido
no novo tablet pela “nuvem”.
Misael afirma que teve acesso ao telefone celular do pai, que
estava com o motorista da mãe,
Marcio da Costa Paulo, conhecido como Buba, no dia seguinte
ao crime. No aparelho, conseguiu
recuperar a mensagem pelo sistema da Apple, e a fotografou com
seu celular, que foi entregue à polícia. Ainda de acordo com Misael,
Buba lhe relatou que entregaria o
celular para Flordelis.
Já Daniel, em seu depoimento no dia 18 de junho, também
afirmou acreditar no envolvi-

Polícia tenta acessar dados de celular que pode
Foto: Divulgação
ser de sequestrador da Ponte
Uma equipe da Delegacia de
Homicídios da Capital da Capital
quer acessar os dados de um telefone celular que pode ser o aparelho usado por Willian Augusto
da Silva, de 20 anos, que morreu
após ser baleado por atiradores
de elite do Bope na manhã desta
terça-feira. Ele manteve por três
horas e meia 39 reféns dentro
de um ônibus da Viação Galo, na
Ponte Rio-Niterói.
A polícia suspeita que Willian
tenha utilizado esse aparelho
para acessar a internet dias antes do crime. Os policiais investigam hipótese de que Willian
poderia ter seguido instruções
de alguém com quem pudesse
manter contato nas redes sociais. Familiares do sequestrador, que já foram ouvidos pela

mento de Flordelis na morte do
pastor. Ele ainda disse ter ouvido da mãe que a hora do seu pai
ia chegar e não demoraria muito.
O rapaz relatou a possibilidade
de envolvimento, no crime, de
Flávio, Lucas, outras duas filhas
e uma neta da pastora.
Daniel também afirmou que
o pai lhe mostrou a mensagem
encontrada por ele, na qual ficava claro que estavam planejando sua morte.
Em nota enviada por sua assessoria de imprensa, Flordelis
negou as acusações feitas por Misael e afirmou que não há nenhuma prova de que ela tenha sido a
mentora intelectual do assassinato. A pastora afirma, ainda, que
Daniel foi instruído por Misael ao
prestar depoimento.
Assim como Daniel, Luan e
Roberta também afirmaram à

polícia acreditarem no envolvimento de Flordelis na morte de
Anderson. Em seu depoimento,
o rapaz afirmou que sua irmã Simone dos Santos, filha biológica
de Flordelis e irmã de Flávio, lhe
disse que a mãe havia pedido
que ela contratasse alguém para
“apagar” Anderson. Mas, sabendo que Simone não faria o que
ela lhe pediu, resolveu fazer a
mesma solicitação a Marzy.
Para Roberta, de acordo com
seu depoimento, Flordelis ganharia paz com a morte de Anderson.
Além da mãe, ela também acredita no envolvimento das duas
irmãs e neta da pastora citadas
por Daniel. Ela disse, ainda, que
ao ver a forma com que Flordelis
se comporta perante a imprensa,
não tem dúvidas de que se trata
de teatro e que vê nos olhos da
mãe um sentimento de alívio.

Homem é morto a tiros na Vila Kennedy
Foto: Divulgação

Bombeiros foram acionados para o local, mas quando chegaram encontraram o homem já morto

A polícia suspeita que Willian tenha utilizado esse aparelho para acessar a internet dias antes do crime

DH, contaram que William não
acessava a internet através de
notebook ou computador e que
usava apenas o celular.
Em uma outra frente da inves-

tigação, policias estão tentando
remontar os últimos passos do sequestrador e saber o que ele teria
feito nas últimas horas e dias que
antecederam o crime.

Um homem, ainda não
identificado e que aparenta ter
45 anos, foi assassinado a com
um tiro na cabeça, na madrugada desta quarta-feira, na Vila
Kennedy, na Zona Oeste do Rio.
Criminosos num carro atiraram
contra ele, que estava nas pro-

ximidades do ponto final da linha 784, na Praça Miami.
Bombeiros foram acionados
para o local, mas quando chegaram encontraram o homem
já morto. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
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É possível ter vida saudável
com uma rotina atribulada?

I

nserir atividades físicas
no dia a dia e
adotar uma
alimentação
equilibrada
são hábitos
muito relevantes para
manter
o
corpo saudável e se prevenir
contra doenças e o aumento
de peso. Por isso, a sociedade
vem se conscientizando sobre
a importância de acrescentar
exercícios à rotina.
Segundo informações da
OMS (Organização Mundial
da Saúde), é ideal dedicar 150
minutos por semana para a
prática de exercícios leves ou
moderados, o que consiste a
20 minutos diários. Para atividades mais intensas, são indicados 75 minutos semanais
(10 minutos por dia).
Mas é possível mantermos
nosso corpo em forma e a saúde em dia levando uma vida
tão atribulada e com tantos
compromissos e preocupações? Para a designer de moda
e influencer Luiza D’Angelo,
que tem uma rotina intensa
de trabalho e viagens, a chave
para o equilíbrio é alimentar-

-se corretamente e praticar uma
atividade física prazerosa.
“Por estar sempre viajando,
uma das formas que encontrei
para manter o equilíbrio é me
alimentando bem. Tenho o hábito de comer muita salada, ovo
e bebo bastante água”, afirmou.
A designer de moda também
contou que costuma estar sempre se movimentando e fazendo exercícios, como ioga, musculação, muay thai e spinning.
Porém, ressaltou que a corrida
é a atividade que mais ajuda a
mantê-la no foco, já que pode
ser praticada em qualquer lugar
e durante as viagens.
“Minha principal dica é
achar um esporte ou exercício
que realmente goste e possa
realizá-lo em diferentes ambientes e temperaturas. Com
uma rotina saudável de alimentação e atividades físicas,
você consegue manter seu
corpo em dia”, indicou.
Além disso, Luiza é adepta
de dietas específicas para conseguir continuar com o corpo
em forma: o jejum intermitente
e a low carb. Apesar disso, fez
questão de frisar que tudo isso
ocorre com total acompanhamento de endocrinologista e
nutricionista.

C a s o s d e s a ra m p o n o
p a í s s o b e m p a ra 1 . 8 4 5
e chegam a 11 os
Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou
1.845 casos confirmados de
sarampo no país até o dia 18
de agosto. O número é 32%
maior que os 1.388 casos
divulgados na última quarta-feira (14). Surtos da doença já atingem 88 cidades
de 11 estados: São Paulo
(1.662), Rio de Janeiro (6),
Pernambuco (4), Bahia (1),
Paraná (1), Goiás (1), Maranhão (1), Rio Grande do
Norte (1), Espírito Santo (1),
Sergipe (1) e Piauí (1).
Diante disso, a partir

desta quinta-feira, todas as
crianças de seis meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas contra o sarampo em
todo o país. A medida tem
caráter preventivo e busca
intensificar a vacinação desse público-alvo, que é mais
suscetível a casos graves e
óbitos. A ação é uma resposta
do Ministério da Saúde ao aumento de casos da doença em
alguns estados. O objetivo é
vacinar 1,4 milhão de crianças nessa faixa etária que não
receberam a dose extra, chamada de ‘dose zero’.

Designer de moda Luiza D’Angelo compartilha seus cuidados com a saúde e dá dicas para manter o corpo e a dieta em dia

“No meu caso, o jejum
intermitente é totalmente
possível de ser incluído na
minha rotina corrida. Nesse
tipo de prática, o ideal é que
a pessoa jante o mais cedo
possível e fique em torno de

12h até o dia seguinte sem
se alimentar. Faço também
a dieta low carb, evitando
comer o mínimo possível
de carboidratos, como pão e
massas”, ressaltou.
Com todos os cuidados, a in-

fluencer percebeu ainda uma
nítida melhora em sua pele,
principalmente do rosto.
“Quando como, por exemplo, chocolate ou açúcar, já
sinto minha pele mais oleosa e
com acnes”, contou.
Foto: Divulgação

Com a escalada da doença, governo estende a vacinação a todas as crianças de seis meses a menores de 1 ano de idade em todo o país
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Culturando

DIANA PIRES
dianapiresassessoria@gmail.com

Cultura

Foto: Divulgação

U

m filme independente feito por vários
moradores
da Ilha do
Governador
que mostra a
pressão que
sofre um atirador de elite renomado. Este seria um pequeno
resumo do filme Tiro Certo,
protagonizado por Cláudio Mascarenhas. Assolado por alucinações, o personagem Benito
Terranova falha numa missão
importante e é afastado das
funções. O curta-metragem
será lançado no Cine Odeon,
dia 29 de agosto.
Com direção do insulano

Thiago Medeiros, que estreia
em média-metragem, a história mostra o sniper que sente
a cobrança em ter que acertar
sempre e a loucura de tornar sua
profissão a base da sua vida. O
media metragem (30 minutos)
aborda os conflitos internos, a
solidão, os medos e as fraquezas
de um sniper. Misturado à loucura obsessiva por fazer justiça
no Rio de janeiro.
"Fui convidado pelo amigo
Flavio Marroso a fazer parte desse projeto. Começamos então a
escrever o roteiro em parceria,
mas eu fiquei tão envolvido
com a história que o Flavio, produtor e roteirista, percebeu e me
fez o convite de dirigir o média-

Foto: Renan Oliveira

Suspense policial
estreia no Cine Odeon

Suspense policial de Thiago Medeiros estreia no Cine Odeon dia 29 de agosto

-metragem. disse que eu seria a
pessoa mais adequada. Eu busquei contar os conflitos psicológicos que assolam a profissão.
Mostrando a solidão, angustias,
delírios e o vazio de uma alma
perturbada, que é guiada por
uma força maior a fazer justiça
a todo tempo”, analisa o diretor
Thiago Medeiros.

Projeto de fortalecimento do Museu de Arte do Rio reinaugura
a nova Biblioteca e Centro de Documentação do MAR

Foto: Divulgação

Após uma pausa de quatro
meses para ser reformada, a Biblioteca e Centro de Documentação do Museu de Arte do Rio,
sob a gestão do Instituto Odeon,
reabre ao público no sábado, 24
de agosto. Esta reforma permitiu
o aprofundamento da dimensão
pública da Biblioteca e redesenhou a vocação deste espaço,
que agora assume uma função
multiuso - leitura, pesquisa, exposição e mediação cultural. Todas essas ações fazem parte de
um projeto maior de reposicionamento do MAR, que está sendo realizado com apoio financeiro do BNDES, por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura, e
compreende ações nos diversos
níveis de atuação do museu.
Detentor do maior acervo de
livros de artista do país, a Biblioteca retoma suas atividades com
um novo ambiente expositivo
chamado Espaço Orelha, que

Esta reforma permitiu o aprofundamento da dimensão pública da Biblioteca

será inaugurado com a abertura
da exposição “Mulambö - Tudo
Nosso”, primeira mostra individual do artista Mulambö. O
evento gratuito contará ainda
com uma feira de publicações

independentes e artes gráficas,
lançamento de livro, oficina de
origami para crianças, oficina
de livros de artista e encadernação artística para adultos e
adolescentes, sarau e DJ.

Além de Thiago Medeiros, outros moradores da Ilha do Governador participam da produção: os
atores Lucas Love e Gilberto D`Alma, além do produtor e roteirista
Flávio Marroso, de Rodrigo Rocha,
da Rod Produções, Lucas Love
interpreta o fantasma que povoa
as alucinações de Tiro Certo. Um
artista multifacetado, Lucas Love

é ator, violonista, dançarino de hip
hop e cantor das horas vagas. Ele
mora no Parque Royal.
Serviço:
Cinema: Odeon
Estreia: 29 de agosto (quinta-feira)
Horário: 20 horas
Local: Praça Floriano, 7 – Cinelândia

ZANNA, a voz do MetrôRio,
leva seu novo show à Niterói
Depois do sucesso das
apresentações em casas da
Zona Sul e Zona Norte do
Rio e de São Paulo, Z anna
leva seu show ao Teatro
Municipal de Niterói, hoje,
às 19h. A cantora, compositora e v iolonista se apresenta com um coletivo de
grandes músicos formado
por Guilherme G ê (teclado
e direção musical), B eatriz
Lima ( baixista paulistana
da nova geração do Jazz –
abriu show do Skank e tocou com Chico Cesar), Janaína Salles (v ioloncelo),
Michel Nirenberg (sopros)
e Junior Moraes(percussão),
que juntos trabalharam na
construção desse novo formato. A direção de cena é de
Daniele Do Rosario.
No repertório, músicas de
seu último álbum “Z anna”
(três indicações ao Grammy
L atino: Melhor Álbum de
Música Popular Brasileira,
Melhor Álbum de Engenha-

ria de Gravação e Produtor
do Ano/Moogie C anazio),
entre elas ‘Quintal’, música de trabalho; ‘Menina
de Vento’, que fez parte
da trilha sonora da novela
‘Orgulho e Paixão’ ( TV Globo); e releituras próprias
de canções como ‘S onífera
Ilha’, dos Titãs; ‘Quero te
encontrar’, de Claudinho
e Buchecha; ‘ Tempo Perdido’, do L egião Urbana;
‘Hoje’, da Ludmilla; entre
outras.

S er v iço:
Show ‘ZANNA’
Data: 22 de agosto (quinta-feira)
Horário: 19h
L ocal: Teatro Municipal
de Niterói (Rua Quinze de
Novembro, 35 - Centro, Niterói)
Informações: 2620-1624
Ingresso: R$50,00
Duração: 1h20
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Governador recebe dirigentes da Lierj,
Liesb e Aesm-Rio no Palácio Guanabara

Resumo das novelas
A Dona do Pedaço

Foto: Eliane Carvalho

Equipe de trabalho criará estratégias para profissionalização do Carnaval do Rio de Janeiro

A tarde de terça-feira
foi de extrema importância para os rumos do Carnaval do Rio de Janeiro.
Dirigentes da Lierj (Liga
das Escolas de Samba do
Rio de Janeiro), da Liesb
(Liga Independente das
Escolas de Samba do Brasil) e da Aesm-Rio (Liga
das Escolas de Samba Mirins) estiveram no Palácio
Guanabara, onde foram
recebidos pelo Governador Wilson Witzel e traçaram metas para o Maior
Espetáculo da Terra.
Presidente da Lierj,
Wallace Palhares agradeceu o carinho que o governador tem demonstrado
pelo Carnaval e enfatizou
a importância de uma mobilização para a construção da Cidade do Samba
2, como uma das prioridades na parceria.
“O governador entendeu a necessidade que
as escolas da Série A tem
hoje por conta da falta de
barracões, algo que vem
sendo olhado de perto

pelo secretário de Cultura Ruan Lira, inclusive já
estamos em busca de terreno que seja viável”, destacou Palhares.
O Presidente da Liesb,
Clayton Ferreira, expôs a
importância do fortalecimento do Carnaval como
um todo, inclusive aproveitando a presença do
Presidente da Aesm-Rio,
Edson Marinho, destacou
a necessidade de se apoiar
as escolas mirins.
“Com os sucessivos cortes de verba, quem mais
sentiu foram as escolas da
Intendente Magalhães e as
mirins. O apoio do governador será fundamental
para o fortalecimento do
Grupo Especial e de Acesso da Intendente, mas
também para as crianças
que fecham o carnaval da
Sapucaí na terça-feira”,
destacou Ferreira.
Apaixonado pelo samba,
o governador Wilson Witzel destacou a necessidade
de uma profissionalização
do Carnaval do Rio de Ja-

neiro, mobilizando sua
equipe de governo para
viabilizar uma melhor estruturação do espetáculo,
que é a principal manifestação cultural do estado.
“Vamos montar uma
equipe para colocar em
prática um projeto de profissionalização do Carnaval, onde estarei à frente,
pois precisamos estruturar e fortalecer o espetáculo como fonte de turismo para nosso estado”,
declarou Witzel.
A reunião foi import a nt e p a ra o f o r t a l e c i m e nt o d a s l i g a s q u e o r ganizam os grupos de
a c e s s o d o C a r n av a l C a r i o c a , t a nt o n a M a rq u ê s
de Sapucaí, como tamb é m n a I nt e n d e nt e M a g a lhães. As agremiações da
Série A estão em fase de
escolha dos sambas-enr e d o, q u e s e rã o g rav a d o s
d u ra nt e o m ê s d e s e t e m bro e lançados posteriorm e nt e n o c a n a l o f i c i a l d a
g rav a d o ra S o m L iv r e , n a
p l at a f o r m a yo u t u b e .

Abel briga com Britney.
Maria da Paz lamenta que Antero não a reconheça. Fabiana
chantageia Otávio. Maria e
Amadeu lamentam não encontrar o documento na casa
de Antero. Gilda revela a Amadeu que foi Jô quem a aconse-

lhou a mentir para o marido.
Kim convence Sílvia a se tornar uma digital influencer. Jô
se recusa a ficar na fábrica trabalhando. Eusébio conforta
Maria. Fabiana arma para que
Vivi flagre Otávio com Sabrina. Rael chantageia Jô.

Bom Sucesso

Marcos pede desculpas a
Paloma. Paloma se entristece
ao ver Ramon com Francisca.
Thaíssa está disposta a ajudar
Evelyn a conquistar Felipe.
Marcos pede abrigo a Mário.
Silvana finge passar mal, para
atrair Marcos ao hotel. Diogo
inventa que Machado precisa
de uma quantia com urgência, e

Alberto resolve emprestar. Diogo deixa o dinheiro de Alberto
em cima da mesa e forja para
que ele sejam encontrado na
bolsa de Paloma. Sofia encontra
o dinheiro na bolsa de Paloma,
e as duas deduzem que se trata
de uma armação contra a costureira. Nana pergunta a Paloma
sobre o dinheiro.
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Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo

Prefeitura inscreve para
seleção de 88 médicos

A

Prefeitura do Rio
de Janeiro
abriu as inscrições, que
devem ser
realizadas
presencialmente, para
um concurso público que visa
a contratação de pessoal por
tempo determinado na área
de Saúde. Há chances para
diversas especialidades médicos, com remunerações que
podem chegar a R$ 7.918,03.
Os interessados precisam
se dirigir, até o dia 30 deste
mês à Rua Afonso Cavalcanti 455, sala 601, na Cidade
Nova. Edevem levar originais
e as respectivas cópias de documento de identidade com
foto; CPF; título de eleitor e
comprovação de estar quite
com as obrigações eleitorais;
certificado de reservista ou
de dispensa de incorporação
para os do sexo masculino; se
estrangeiro, apresentar carta

de naturalização nos termos da
legislação em vigor; diploma
que comprove a conclusão do
curso de graduação; certificado ou diploma da especialização ou residência; registro do
órgão fiscalizador da profissão; currículo preenchido no
padrão estabelecido no edital.
A seleção será feita por análise de currículo.
Veja a distribuição de vagas
Hospital Maternidade Alexander Fleming -médico neonatologia (2), médico obstetrícia (11).
Hospital Maternidade Carmela Dutra - médico neonatologia (6), médico obstetrícia (1).
Hospital Maternidade Fernando Magalhães - médico
anestesiologia (2), médico obstetrícia (4).
Hospital Maternidade Herculano Pinheiro - médico neonatologia (3), médico obstetrícia
(7).
Coordenação Materno Infantil Leila Diniz - médico neonato-

Há chances para diversas especialidades médicos, com remunerações que podem chegar a R$ 7.918,03

logia (4), médico obstetrícia (1).
Hospital Municipal Jesus
- médico intensivista infantil
(3), médico neurologia (eletrofisiologia - EEG) (1), médico pediatria (1).
Hospital Municipal Álvaro
Ramos - médico clínico (1).
Hospital Municipal Barata
Ribeiro- médico geriatria (1).
Hospital Municipal Francisco da Silva Teles - médico anestesiologia (1), médico clínico
(4), médico pediatria (3).

Previ-Rio paga R$ 900 mil em benefícios para
servidores do município do Rio
Foto: Divulgação
O Instituto de Previdência e Assistência (Previ-Rio) pagou, ontem, mais
de R$ 900 mil em benefícios assistenciais para os
servidores ativos, inativos
e aposentados da Prefeitura do Rio.
S egundo o órgão, serão
pagos 3.157 créditos do
auxílio-creche
referente ao mês de julho, totalizando mais de R$ 800
mil, 52 auxílios-natalidade (R$ 21 mil), dois auxílios-f uneral (R$ 3 mil) e
ainda R$ 2 mil referentes
ao auxílio-educação.
O auxílio-creche é concedido para filho de beneficiário entre 1 e 6 anos, que se
esteja devidamente matriculado em creche particular
oficialmente reconhecida.
O auxílio-natalidade é ofe-

Hospital Municipal Nossa
Senhora do Loreto - médico
anestesiologia (1).
Hospital Municipal Piedade
- médico intensivista adulto
(2), médico oftalmologia (retina) (1), médico pediatria (1).
Hospital Municipal Lourenço Jorge - médico cirurgia geral
(1), médico clínico (1), médico
ortopedia e traumatologia (2).
Hospital Municipal Miguel
Couto - médico clínico (2), médico intensivista infantil (2),

médico obstetrícia (2), médico
pediatria (1).
Hospital Municipal Salgado Filho - médico cardiologia (unidade cororariana) (1),
médico clínico (2),médico
neurocirurgia (1), médico pediatria (1).
Hospital Municipal Souza
Aguiar - médico anestesiologia
(2), médico cardiologia (unidade cororariana) (6), médico
cirurgia vascular (2), médico
intensivista adulto (1).

UniCarioca oferece feira de carreiras
nas unidades do Rio Comprido e Méier
Foto: Divulgação

O evento é gratuito e aberto ao público

Segundo o órgão, serão pagos 3.157 créditos do auxílio-creche referente ao mês de julho

recido aos trabalhadores estatutários da prefeitura, ativos ou inativos, que tenham
tido filhos. O requerimento
deve ser feito dentro do prazo de seis meses, contados a
partir da data do nascimento
da criança.
Os benefícios podem ser

solicitados no site do Previ-Rio
http://prefeitura.
rio/web/previrio/ ou, de
acordo com cada caso, diretamente na central de
atendimento do Instituto,
que fica no térreo do bloco
2 na sede da Prefeitura do
Rio, na Cidade Nova.

A UniCarioca promove feira
de carreiras nas unidades do Rio
Comprido e Méier hoje, das 9h às
20h. O evento é gratuito e aberto ao público, e terá estandes de
empresas para cadastramento
em vagas de trabalho e estágio,
além de uma série de palestras e
workshops sobre o mercado.
No campus do Rio Comprido, que fica na Avenida Paulo de
Frontin 568, os temas abordados
nas atividades serão 'O profissional do amanhã', 'O futuro da educação, 'Transformação digital',
'Superação e sucesso' e Design

Thinking: como definir seu objetivo de carreira através dessa metodologia'.
Já na unidade do Méier, serão
debatidos assuntos como 'Engajamento, saúde e bem-estar
nas organizações', 'Que tipo de
empresa combina com você?',
'Como montar uma startup' e 'Do
estágio ao empreendedorismo'.
Segundo Cristina Telles, gerente de RH da Unicarioca, o
evento também possibilita que
os participantes encontrem caminhos para o desenvolvimento
profissional e pessoal.
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Foto: Bárbara Carvalho / GloboNews

Auditores da Receita Federal
protestam no Centro do Rio

A

uditores
fiscais fizeram, nesta
quarta-feira, um protesto na escadaria do
prédio do
M i n i s té r i o
da Economia, no Centro
do Rio. Outras cidades do
país também tiveram manifestações.
Os manifestantes reivindicam a independência e
a autonomia de funcionamento da Receita Federal.
De acordo com os organizadores, o protesto foi convocado pelo Sindicato Nacional dos Auditores da Receita
Federal.
Eles reclamam das mudanças que estão sendo promovidas pelo Governo Federal recentemente no órgão
- entre elas, a transferência
do Conselho de Controle de

Atividades Financeiras (Coaf )
para o Banco Central.
Durante o protesto, para
simbolizar o 'luto', os organizadores pediu que os funcionários vestissem preto ou levasse algum objeto da cor.
'Problemas' que se resolvem 'trocando gente'
O presidente Jair Bolsonaro
disse nesta quarta-feira (21)
que a Receita Federal "tem
problemas" cuja solução passa por trocar "gente" no órgão.
De acordo com Bolsonaro, todo o Estado brasileiro,
o que inclui a Receita, está
"aparelhado".
O presidente deu a declaração durante discurso em um
congresso com empresários
do setor do aço, em Brasília.
Ele comentou críticas que
vem recebendo sobre supostas interferências políticas em
órgãos como a Receita.
“A Receita Federal, a mesma
coisa. Tem problemas. Faz um

Manifestantes reivindicam a independência e a autonomia de funcionamento da Receita Federal

bom trabalho? Faz, mas tem
problemas. E devemos resolver esses problemas. Como?
Trocando gente. O Estado todo
está aparelhado, todo, sem exceção”, afirmou Bolsonaro.

Re p a s s e s p a ra o M i n h a C a s a M i n h a
Vi d a c r e s c e ra m 14 2 %
Foto: Divulgação
Os repasses de recursos
para o Programa Minha Casa
Minha Vida foram ampliados
em 142%, no primeiro semestre deste ano. De acordo
com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR),
os repasses alcançaram R$
2,47 bilhões. Nos primeiros
seis meses de 2018, o então
Ministério das Cidades repassou R$ 1,02 bilhão.
O MDR recebeu este ano
R$ 4,5 bilhões da União para
aplicar em todas as políticas
da pasta, como habitação, saneamento, segurança hídrica, mobilidade e defesa civil.
Desse total, R$ 2,7 bilhões
foram para o Minha Casa,
Minha Vida, o equivalente a
59,8% dos recursos disponibilizados.
“As famílias de baixa renda foram as mais contempladas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, com

Nos primeiros seis meses de 2018, o então Ministério das Cidades repassou R$ 1,02 bilhão

84,3% dos recursos pagos ao
programa. Isso porque, do
total - R$ 2,7 bilhões -, foram
direcionados R$ 2,3 bilhões à
Faixa 1, que contempla a categoria de salário mensal de
1,8 mil. Os outros R$ 428 milhões foram utilizados para
subvenção econômica dos
contratos das Faixas 1,5 e 2”,
informou o ministério.

Resultados
Este ano o ministério entregou mais de 234 mil residências em todos os estados
e no Distrito Federal. Além
disso, foram contratadas 153,9
mil unidades habitacionais
nas faixas 1,5; 2 e 3. Atualmente, 233,6 mil unidades estão
em construção no território
nacional, segundo o MDR.

No discurso, Bolsonaro
disse que foi eleito presidente da República para
interferir, já que não deseja ser um "banana" ou
"poste" na função.

"Fui [eleito] presidente
para interferir mesmo, se é
isso que eles querem. Se é
para ser um banana, um poste dentro da Presidência, eu
estou fora", afirmou.

" I n d i c a ç ã o n ã o s e rá r e t i ra d a" ,
diz Eduardo Bolsonaro
Foto: Divulgação

O deputado federal esteve mais uma vez no Senado para conversar com senadores

O deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP) esteve mais
uma vez no Senado para conversar com senadores sobre a sua
indicação como embaixador do
Brasil em Washington.
Esta é a terceira semana que
ele percorre gabinetes para defender a sua indicação. Ele negou
que exista a hipótese da sua indicação ser retirada e negou que
haja clima ruim.

“O clima nunca esteve tenso. Oposição ao Jair Bolsonaro, que é natural, normal, faz
parte da democracia. Eu posso
ser síndico do meu prédio, que
vai ter oposição lá. Não existe
hipótese [de retirada de indicação], não foi cogitada. Estão
tentando dar contornos de veracidade em um fato que nunca
existiu e eu continuo confiante
e esperançoso”, disse.
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Oswaldo de Oliveira é o novo
técnico do Fluminense

U

m velho conhecido da
torcida Tricolor está
de volta. O
Fluminense
conf irmou
na noite da
última terça-feira (20)
Oswaldo de Oliveira como o
novo técnico pelo restante da
temporada. O treinador de 68
anos chega para sua terceira
passagem pelas Laranjeiras.
Apesar da apresentação estar agendada para a próxima
segunda-feira (26), o comandante esteve ontem no Centro
de Treinamentos do clube, na
Barra da Tijuca para conhecer
os jogadores.
Oswaldo retorna às Laranjeiras após 13 anos com pelo
menos dois profissionais que

integram a comissão técnica. Os
auxiliares Luiz Alberto da Silva e Sidney Morais. A primeira
passagem de Oswaldo pelo Fluminense aconteceu em 2001,
quando o time chegou às semifinais do Brasileirão, que na época
era disputado como mata-mata.
Em 2006 ele retornou, mas teve
uma saída conturbada quando
acusou Celso Barros, presidente
da Unimed na época e hoje vice-presidente do clube, de influenciar na escalação das partidas.
O experiente treinador estava
sem clube. Seu último trabalho
foi pelo Urawa Reds, do Japão,
no primeiro semestre deste ano.
Diante da identificação com o
Fluminense, a negociação para
o retorno de Oswaldo foi conduzida pelo presidente Mário Bittencourt, o vice Celso Barros e o
diretor de futebol Paulo Angioni.
Multicampeão no Brasil
e com passagens marcantes
em equipes internacionais,
Oswaldo de Oliveira possui
no currículo títulos como o
Campeonato Paulista, Brasileiro e Mundial pelo Corinthians em 1999. Em 2000 levou o Vasco às finais da Copa
João Havelange e Mercosul.
Tem ainda conquistas como
o Supercampeonato Paulista
de 2002, pelo São Paulo, o Ca-

Botafogo rechaça saída
de Gatito Fernandez
No que depender da vontade do Botafogo, o goleiro
Gatito Fernandez não será
negociado. Os rumores de
uma possível saída aconteceram após o goleiro deixar
o treino da última terça-feira (20) mais cedo. A noite, o
clube negou qualquer possibilidade de negociar um dos
destaques da equipe.
“O Botafogo de Futebol e
Regatas vem a público negar
que tenha recebido proposta por seu atleta Gatito Fernandez, e não tem qualquer
intenção de negociá-lo”, dis-

se o clube em nota publicada
em suas redes sociais.
Gatito recebeu sondagens
de clubes europeus após se
destacar na Copa América defendendo o Paraguai, mas as
negociações não avançaram.
O jogador vem mantendo a
regularidade a frente do gol
Alvinegro. O arqueiro chegou
ao clube em 2017 e era reserva
do ídolo Jefferson. Após atuações seguras, conquistou a titularidade e não perdeu mais.
Já disputou 107 partidas com
a camisa do Botafogo, sendo
31 apenas nesta temporada.

O comandante esteve ontem no Centro de Treinamentos do clube, na Barra da Tijuca para conhecer os jogadores

riocão de 2013 pelo Botafogo
e colecionou taças no Japão,
pelo Kashima Antlers e o
Urawa Reds, sendo a última a
Copa do Imperador, em 2018.
O treinador também têm
passagens por clubes como
Atlético-MG, Sport, Flamengo,
Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Vitória, Al-Ahli e Al-Arabi.
Foto: Divulgação
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