
M
an

te
nh

a 
su

a 
ci

da
de

 li
m

pa
. N

ão
 jo

gu
e 

pa
pe

l n
o 

ch
ão

.O
lic

i p
on

t.

Foto: divulgação

Cidades

jornalpovo.online

                                                                                    PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana                                                                             

R$1

O POVO
É NOSSO!

VICE PRESIDENTE: Luiz Guedes                                                                      

SEXTA-FEIRA 02 
DE AGOSTO DE 2019
ANO V - Nº2209

Surdos terão 
central de 
atendimento

Amamentar os bebês imediatamen-
te após o nascimento pode reduzir 
a mortalidade neonatal – aquela 
que acontece até o 28º dia de vida. 
A ideia hoje do governo é melhorar 
a qualidade da saúde da população 
na atenção primaria

Nilópolis da 
início à Semana 
Mundial de 
Aleitamento 

Gabigol brilha no 
mengão recheado 
de estrelas

Deputado Max 
Lemos disputará
a prefeitura 

Cidades

Futebol

Nova IguaçuMesquita
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Mesquita

O programa Médicos pelo Brasil deve substituir 
o programa Mais Médicos, criado em julho de 
2013 pelo governo federal para fixar profissio-
nais em regiões mal atendidas. Pág 3

A informação, que foi publicada no 
Diário Oficial da União desta terça-
-feira (30), mostra que foi liberado 
o valor anual de mais de R$ 26,6 mi-
lhões, que corresponde a mais de R$ 
2,2 milhões por mês. 

Sa
úd

e

Ministério da Saúde 
aumenta o repasse 
de verbas para o 
Hospital da Posse

 Foto: Antônio Elias

Bolsonaro lança 
'NOVO MAIS MÉDICOS'
com 18 mil vagas e 
salários de R$ 31 mil

Pág 3 
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O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, resolveu se manifestar 
através de um vídeo que foi divulgado no “ato em solidariedade a Glenn Greenwald 
e ao The Intercept”.

Na gravação, Maia defendeu a liberdade de expressão e o sigilo da fonte jornalís-
tica. No vídeo ele diz: “Um agente público que vaza informações sigilosas que estão 
sob o seu comando também comete um crime. Todos os dois estão cometendo atos 
ilícitos. Um agente público entregou uma informação sigilosa a um meio de comuni-
cação. Esse meio de comunicação deu divulgação. Ele está protegido pelo sigilo. Um 
hacker, um criminoso, extraiu informações de um cidadão. Passou para a sua fonte. 
Ela pegou essas informações e jogou na sociedade".

Rodrigo Maia. Com isso fica a duvida, Maia é DIREITA, CENTRÃO OU ESQUERDA?

RODRIGO MAIA É DIREITA, CENTRÃO 
OU ESQUERDA?

Depois de dois mandatos apro-
vados na cidade de Queimados, o 
Deputado estadual Max Lemos re-
solveu concorrer a prefeitura na ci-
dade vizinha de Nova Iguaçu. Isso 
tem causado muitos cometários 
pelas ruas da cidade iguaçuana.

Fica uma pergunta no ar: 

Será que ele vai conseguir o 
mesmo sucesso de gestão numa 
cidade maior geograficamente 
maior, com uma população de 
mais de 800 mil habitantes e 
que arrecada quase 5 vezes a ci-
dade de Queimados?

Todos nós esperamos que sim 

MAX LEMOS EM NOVA IGUAÇU 

BELFORD ROXO
O empresário Marcello Vargas 

foi o escolhido do PSDB para pré 
candidatura a prefeito da cidade 
de Belford Roxo.

Nascido e criado no bairro 
Nova Aliança, Marcelo Vargas 
é casado, pai de dois filhos e de 
mais um enteado. Ele diz que se 
sente preparado para essa bata-
lha, que é estar a frente da gestão 
de Belford Roxo. "Hoje me sinto 
preparado para enfrentar outra 
batalha, Que é transformar a vida 
das pessoas para melhor, com 

a ajuda da política. Decidi lutar. 
Digo isso a mim mesmo todos os 
dias. Não tenho medo de agir, fi-
car sem fazer nada é o que mais 
me apavora!”, disse.
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p r e s i d e n t e 
Jair Bolsona-
ro e o minis-
tro da Saúde, 
Luiz Henri-
que Mandet-
ta, assinaram 
nesta quinta-

-feira (1º) a medida provisória 
que cria o programa Médicos 
pelo Brasil, que vai substituir 
o Mais Médicos.

No total, o programa terá 18 
mil vagas, das quais cerca de 
13 mil em cidades com dificul-
dade de acesso a médico.

O governo informou que 
pretende ampliar em cerca 
de 7 mil vagas a oferta de 
médicos para municípios 
com "maiores vazios assis-
tenciais". Segundo a pas-
ta, 4 mil novas vagas serão 
prioritárias para as regiões 
Norte e Nordeste.

A MP, assinada em ceri-
mônia no Palácio do Pla-
nalto, entra em vigor assim 
que publicada no "Diário 
Oficial da União". Para se 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMudanças
18 mil vagas com salários 
de até R$ 31 mil no novo 
Mais Médicos

O tornar lei, o texto precisará 
ser aprovado pelo Congresso 
Nacional em até 120 dias.

Mais médicos
O programa Médicos pelo 

Brasil deve substituir o progra-
ma Mais Médicos, criado em 
julho de 2013 pelo governo fe-
deral para fixar profissionais em 
regiões mal atendidas.

O programa admite médi-
cos formados em universida-
des brasileiras ou com diplo-
ma do exterior e profissionais 
estrangeiros.

De acordo com o ministro 
Luiz Henrique Mandetta, o Mais 
Médicos e o Médicos Pelo Brasil 
funcionarão de forma paralela, 
inclusive nos mesmos municí-
pios, até os finais dos contratos 
do primeiro programa.

Nesta quarta-feira (31), o Mi-
nistério da Saúde renovou por 
mais três anos a participação 
de profissionais brasileiros e 
estrangeiros do Mais Médicos 
aprovados pelo programa em 
julho de 2016.

Os profissionais que atuam 
no momento no Mais Médicos 
poderão trabalhar até o final de 
seus contratos. Para ingressar no 
Médicos pelo Brasil, será preciso 
passar pelo processo seletivo.

No caso dos médicos estran-
geiros que trabalharam no Mais 
Médicos, Mandetta explicou 
que, neste momento, só traba-
lharão aqueles revalidaram di-
ploma de medicina no Brasil.

"Neste texto que nós man-
damos [da MP] não há nada 
que trate sobre revalidação de 
diplomas, nem para estes médi-

cos [cubanos] e nem para os mi-
lhares de brasileiros que foram 
fazer medicina no Paraguai ou 
Bolívia", afirmou o ministro.

Conforme Mandetta, o go-
verno não encerrará o Mais Mé-
dicos para evitar um "vazio" no 
atendimento dos municípios 
beneficiados.

O governo fará a seleção para 
o novo programa após a aprova-
ção da MP no Congresso Nacio-
nal e a sanção da lei pelo presi-
dente da República.

O ministro acredita que até 
novembro será possível ter a lei 

sancionada e a seleção dos pro-
fissionais estruturada. Ele, con-
tudo, não estabeleceu uma data 
para a primeira seleção.

Mandetta estimou eu ao final 
de 2020 será possível ter quase 
todas as 18 mil vagas do Médicos 
Pelo Brasil ocupadas.

"Vamos conviver com o pro-
grama anterior e o programa 
novo, porque eu não vou anular 
a lei anterior [do Mais Médicos] 
de uma vez. Eu poderia criar um 
vazio até se fazer todo o proces-
so seletivo. Então, a gente vai co-
existir", afirmou o ministro.

Bolsonaro e Ministro da Saúde assinaram medida provisória que cria programa Médicos pelo Brasil

Ótima notícia para a saúde da 
Baixada Fluminense. O Governo 
Federal, através de uma indica-
ção feita pela deputada Rosange-
la Gomes ao Ministério da Saúde, 
aumentou o repasse de verbas 
para o Hospital Geral de Nova 
Iguaçu, conhecido como Hospi-
tal da Posse.

A informação, que foi publica-
da no Diário Oficial da União des-
ta terça-feira (30), mostra que foi 
liberado o valor anual de mais de 
R$ 26,6 milhões, que correspon-
de a mais de R$ 2,2 milhões por 
mês. Com esse aumento, o repas-
se mensal total do Governo Fede-
ral ao Hospital da Posse passará a 
ser de mais de R$ 15 milhões.

Esse aumento de repasse é fru-
to de uma solicitação da deputada 
federal Rosangela Gomes, que no 
mês de julho articulou uma reu-
nião com ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta. Na ocasião, a 

Ministério da Saúde aumenta o repasse 
de verbas para o Hospital da Posse

Deputada Rosangela Gomes em reunião com prefeito Rogério Lisboa

parlamentar levou ao encontro 
do ministro, o prefeito de Nova 
Iguaçu, Rogério Lisboa; o secre-
tário de Saúde de Nova Iguaçu, 
Dr. Manoel Barreto e o diretor 
geral do Hospital da Posse, Dr. 
Joé Sestello.

"O Hospital da Posse esta-
va recebendo somente R$ 8,6 
milhões de repasse mensal do 
Governo Federal. Hoje, conse-
guimos quase que dobrar esse 
valor, pois agora são mais de R$ 
15 milhões repassados mensal-
mente pela União. Fico muito 
feliz com mais essa conquista 
para o nosso Hospital da Posse. 
Agradeço ao ministro Mandet-
ta por atender a nossa solici-
tação. Vamos continuar traba-
lhando em busca de recursos 
para beneficiar a população da 
minha querida Baixada Flumi-
nense.", declarou a deputada 
Rosangela Gomes.

 Foto: Divulgação
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Cada empresa enviará um Técnico em Segurança do Trabalho a fim de ministrar a palestra

m comemoração 
a Semana Mun-
dial da amamen-
tação, a Secreta-
ria Municipal de 
Saúde, através do 
Programa de As-
sistência Integral 

à Saúde da Mulher, Criança e Adoles-

cente - PAISMCA, em parceria com 
as secretárias de Desenvolvimento 
Social, Trabalho Renda e Desenvol-
vimento Econômico, Semserp, Casa 
da Mulher e Ordem Pública, realizou 
nesta quinta-feira (01) uma ação so-
cial na Praça Nilo Peçanha.

O evento contou com a parce-
ria de outras áreas da saúde para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMaternidade

Nilópolis da início à Semana 
Mundial de Aleitamento Materno

 Foto: Divulgação

E

Programa tem início em Nilópolis em comemoração a semana de amamentação

orientações das mães como: 
orientações sobre dengue, HTLV, 
tabagismo, nutrição, aferição de 
glicose e pressão. Além disso, foi 
esclarecido os benefícios do alei-
tamento materno.

Amamentar os bebês imedia-
tamente após o nascimento pode 
reduzir a mortalidade neonatal – 
aquela que acontece até o 28º dia 
de vida. Os bebês que são ama-
mentados ficam menos doentes 
e são mais nutridos do que aque-
les que ingerem qualquer outro 
tipo de alimento.

“A ideia hoje do governo é me-
lhorar a qualidade da saúde da 
população na atenção primaria, 
para que o povo fica cada vez 
menos dependentes das emer-
gências. Hoje estamos trazendo 
a assistência primaria, através 
dos programas, dos agendamen-
tos com especialistas da saúde. E 
hoje especialmente dar os para-
béns a toda equipe da PAISMCA 
por esse evento”, pontuou o sub-
secretario Uilen Barbosa

Os bebês até os seis meses de 
idade devem ser alimentados 
somente com leite materno, não 
precisam de chás, sucos, outros 

leites, nem mesmo de água. Após 
essa idade, deverá ser dada ali-
mentação complementar apro-
priada, mas a amamentação deve 
continuar até o segundo ano de 
vida da criança ou mais.

“A importância de ser madri-
nha é orientar as mães de pri-
meira viagem e até mesmo as de 
segunda que tem dificuldade na 
amamentação e ressaltar o quan-
to é isso importante para a saúde 
da criança, porque criar imunida-
de e para as mães também”, es-
clareceu a agente comunitária de 
saúde e Madrinha da amamenta-
ção, Tayenne da Silva.

O aleitamento materno na pri-
meira hora de vida é importante 
tanto para o bebê, quanto para a 
mãe, pois, auxilia nas contrações 
uterinas, diminuindo o risco de he-
morragia. E, além das questões de 
saúde, a amamentação fortalece o 
vínculo afetivo entre mãe e filho.

“Venho agradecer essa equipe 
que têm trabalhado arduamente 

e demonstrado um carinho e res-
peito muito grande pelo povo. E 
eu fico muito feliz com toda essa 
integração não somente da saú-
de, mas como uma integração 
social atendendo a população”, 
disse o prefeito, Farid Abrão.

A Semana Mundial do Alei-
tamento Materno vai até o 
dia 7 de agosto, na Praça Nilo 
Peçanha, centro de Nilópolis. 
A primeira semana de agos-
to vem sendo comemorada 
desde 1992 mundialmente. 
A cada edição, uma temática 
relevante é selecionada para 
servir de mote para as diferen-
tes atividades desenvolvidas 
no período. A importância do 
aleitamento materno exclusi-
vo; o apoio ao aleitamento ma-
terno; o aleitamento materno 
para a mulher trabalhadora; a 
amamentação no contexto dos 
objetivos de desenvolvimento 
sustentáveis; integram a lista 
de assuntos já abordados.
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m policial 
militar foi 
b a l e a d o 
após sofrer 
uma tentati-
va de assal-
to no fim da 
m a d r u g a d a 

desta quinta-feira, na Li-
nha Amarela, próximo ao 
acesso à Linha Vermelha, 
na altura de Bonsucesso, 
Zona Norte do Rio.

O agente, que estava à 
paisana, foi atingido no ab-
dômen, nas pernas e ainda 
levou um tiro de raspão na 
cabeça, segundo o Bata-
lhão de Policiamento em 
Vias Especiais (BPVE).

De acordo com a corpo-
ração, criminosos dentro 
de um carro atiraram con-
tra o militar ao tentarem 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência
 Policial é baleado durante 
tentativa de assalto na 
Linha Amarela

 Fotos: Divulgação

U
roubar o veículo do agente 
às 4h30. Após o crime, eles 
conseguiram fugir.

O policial perdeu a direção 
do carro e bateu na mureta 
divisória da Linha Amarela. 
Ele foi socorrido para o Hos-
pital Geral de Bonsucesso. 
Não há informações sobre o 
estado de saúde da vítima.

O carro do agente, com 
marcas de tiros, ainda es-
tava na via por volta das 
7h30. No mesmo horário, 
uma faixa da Linha Amare-
la no acesso à pista sentido 
Centro da Linha Vermelha 
estava interditada.

Segundo o Centro de Ope-
rações Rio, o trânsito era in-
tenso na Linha Vermelha da 
saída da Linha Amarela em 
direção ao Centro até a che-
gada a São Cristóvão. O agente, que estava à paisana, foi atingido no abdômen, nas pernas e ainda levou um tiro de raspão na cabeça

 Um mototaxista e um 
rapaz desempregado mor-
reram durante uma opera-
ção da polícia militar em 
Triagem, Zona Norte do Rio. 
A corporação alega que os 
dois eram criminosos que 
reagiram a incursão no lo-
cal.  Outras duas pessoas f i-
caram feridas.

O caso aconteceu no 
Bloco 4  Condomínio Mo-
rar Carioca.   Testemunhas 
afirmam que os agentes do 
3ºBPM (Meier) agiram de 
maneira truculenta na ope-
ração. Além disso, eles tam-
bém afirmam que Felipe 
Sodré Monteiro,  de 22 anos, 
mototaxista morador da 
Mangueira;  e Davi Marques 
de Assis,  de 19,  que não ti-
nha emprego, eram inocen-
tes.  Os dois chegaram a ser 
levados para o Hospital Sal-
gado Filho, mas morreram.

 Mototaxista e desempregado mortos pela 
PM durante operação na Zona Norte do Rio

Feminicídio na Zona Norte do 
Rio faz mais uma vítima

 Uma mulher, identificada 
como Carla Cristina Freitas, 
de 20 anos, foi morta esfa-
queada, na tarde desta quar-
ta-feira, após uma discus-
são com um vizinho, na Rua 
Henrique, na comunidade 
Chico City, na Gardênia Azul, 
na Zona Oeste do Rio.

Segundo a polícia, agentes 
foram acionados às 15h, e ao 
chegarem ao local já encon-
traram a vítima morta e o vi-
zinho, identificado como Alis-
son Pereira, de 29 anos, que 
seria o autor do crime, tam-
bém estava ferido com marcas 
de faca. Ele foi encaminhado 
para o Hospital municipal 
Lourenço Jorge, na Barra da 
Tijuca, também na Zona Oes-
te. Não há informações sobre 
o estado de saúde dele.

Ainda de acordo com a po-
lícia, vizinhos da vítima pre-
senciaram a discussão entre 
Carla e Alisson. Ambos teriam 
entrado em luta corporal, e um 
acabou esfaqueando o outro.

Os vizinhos também afir-
maram que Carla teria recla-
mado do som alto que estava 
na casa de Alisson, e ele não 
teriam gostado da queixa e 
teria ido na casa dela para ti-
rar satisfação.

A Divisão de Homicídios 
da Capital (DH) foi acionado 
para o local para fazer perícia 
e está responsável pelas in-
vestigações do caso. A vítima 
era mãe de dois filhos, que 
viviam com ela.

Em nota,  a polícia militar 
disse que ao realizar a ope-
ração no condomínio houve 

confronto com criminosos 
e que duas pistolas foram 
apreendidas.

Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação

O caso aconteceu no Bloco 4  Condomínio Morar Carioca

Carla Cristina Freitas de 20 anos
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do bem™ 
mais uma 
vez con-
vida as 
pessoas a 
fugirem da 
m e s m i c e 
do dia a dia 
em busca 

de hábitos mais saudáveis. 
Depois de apresentar para os 
consumidores suas bebidas 
e sucos nutritivos, a marca 
prepara um calendário rega-
do a muita atividade física 
com a “Plataforma do bem 
Mexe”, um programa de au-
las especiais voltado para o 
corpo e a mente.

A ideia é levar às ruas com-
binações originais de ativida-
des para fazer as pessoas saí-

rem de casa e se mexerem. O 
projeto vai passar por várias 
cidades do país com o obje-
tivo de explorar novos locais 
para a prática de exercícios e 
estimular um estilo de vida 
mais saudável.

Em todas as edições da 
“Plataforma do bem Mexe”, 
dois professores comandarão 
as aulas, que serão divididas 
em atividades aeróbicas – 
para o bem-estar do corpo, 
como treinos funcionais, 
HIIT e dança – e atividades 
de wellness – para trabalhar 
a mente, como Yoga, medita-
ção e respiração.

A primeira edição acon-
teceu no domingo, 28, na 
praia do Arpoador, no Rio de 
Janeiro. As atividades foram 

 Não fique parado! Do bem™ convida as 
pessoas para a ‘Plataforma do bem Mexe’, 
um novo jeito de trabalhar o corpo e a mente
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 Marca de bebidas saudáveis desenvolve projeto com atividades aeróbicas e de wellness

lideradas por Chico Salgado, 
personal trainer de diversas 
celebridades, e Karina Mar-
ckmann. 

“Queremos incentivar as 
pessoas a deixarem suas ati-
vidades rotineiras de lado 
por um momento em troca 

de hábitos mais saudáveis, 
que contribuam para o bem-
-estar delas. Nada melhor do 
que fazer isso com atividades 
físicas que trabalhem o corpo 
e a mente. Logicamente, com 
uma bebida saudável feita 
pela do bem™”, afirmou Tiago 

Schmidt, gerente de marke-
ting da marca.

As próximas edições da 
“Plataforma do bem Mexe” 
acontecem nas próximas se-
manas. Fique ligado no site e 
nas redes sociais de do bem™ 
para conferir a programação.

dianapiresassessoria@gmail.com

No ano em que a dupla San-
dy & Junior anuncia o seu re-
torno aos palcos, os cantores 
Carol Faria e Lucas de Castro 
se reúnem para celebrar o en-
contro e a amizade ao som dos 
grandes sucessos dos irmãos. 
No show ‘Tributo Sandy & Ju-
nior’, eles se juntam a outros 
fãs para lembrar e reviver esse 
repertório tão querido e espe-
cial até hoje. A apresentação 
acontece nesta sexta-feira.

Já no domingo, a criançada 
se divertirá com o clássico ‘A 
Princesa e a Ervilha’. O conto 
tem como personagem prin-
cipal o príncipe Rick, que 
estava sempre cabisbaixo e 
era filho de uma rainha mui-
to severa. Quando o bobo da 
corte – seu servo e amigo – 
descobre que seu desânimo 
se dá por conta da falta de 
uma amada, ele sai em busca 
de uma princesa para si.

 Fim de semana no Shopping Nova Iguaçu tem Tributo 
a Sandy e Junior e "A Princesa e a Ervilha"

 Feijoada do Renascença Clube 
com o Grupo Arruda

Samba e feijoada, uma com-
binação perfeita para o próximo 
domingo. A partir as 13h, o Re-
nascença Clube promete animar 
o público presente com muita 
música boa. 

A feijoada acontece ao som 
de música mecânica. O grupo 
Kuxixo faz a abertura do evento 
e promete não deixar ninguém 
parado.

Serviço:
Dia: 04 de agosto (domingo)
Hora: 13h
Local: Renascença Clube (Rua 
Barão de São Francisco, 54 – 
Andaraí)
Ingresso: R$ 25 (Promoção: Nome 
no mural do evento e entrada per-
mitida até às 16 h – R$ 20)
Feijoada: R$ 25
Mesa: R$ 20

Serviço:
Tributo a Sandy & Junior e 

‘A Princesa e a Ervilha’ no Sho-
pping Nova Iguaçu

Local: Palco da Praça de Ali-
mentação

Data: 02 de agosto - sex-
ta (Tributo a Sandy e Junior) 
e 04 de agosto - domingo (A 

Princesa e a Ervilha)
Horário: 19h30 (Tributo a 

Sandy e Junior) e 16h (A Prin-
cesa e a Ervilha)

Classificação: Livre
Endereço: Av. Abílio Au-

gusto Távora, 1111 – Luz, Nova 
Iguaçu - RJ, 26260-045

Entrada: Gratuita

 Foto: Divulgação
 Foto: Divulgação

Já no domingo, a criançada se divertirá com o clássico ‘A Princesa e a Ervilha’

A feijoada acontece ao som de música mecânica

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços
Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados em um curso superio
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 As cantoras Pepê e Neném estão preparando uma co-
memoração dos 30 anos de carreira com uma festa apro-
ximadamente R$ 150 mil. Segundo a assessoria da dupla, 
a festa terá a apresentação de Sônia Abraão, além de ter a 
presença de vários artistas, entres eles Andrea de Nóbre-
ga. As irmãs reservaram o espaço do Buffet Mediterrâneo, 
nos Jardins, em São Paulo, para a festa. Além de celebrar a 
data, elas vão lançar o clipe e a música “Já Me Encontrei.”

“Não paramos de cantar. Sempre fazemos nossos 
shows, mas essa nova empreitada promete muitas novi-
dades para a nossa carreira. Além disso, estarei no teatro 
com a peça “Procura-se uma Virgem”. Estou aprendendo 
a sambar mais feminino e com mais leveza”, diz Pepê.

Esse ano Pepê e Nenem terão ano de muitos bafos, no-
vidades!!! 

 O gato apareceu recentemente na 
lista das celebridades mais influentes 
em publicidade no Instagram. Caio 
Castro, ganha em cerca de R$ 518 mil 
por cada publicação em sua conta. 

Não achem vocês que o ator global 
pega qualquer anúncio, ele seleciona 
cuidadosamente as marcas para vin-
cular o nome. 

“Sou responsável por aquilo que 
falo, que uso, mas ao mesmo tempo 
fico pensando... as pessoas me se-
guem porque de certa forma querem 
ter aquilo que posto, sendo assim te-
nho que ser o mais honesto possível. 
Vou dar o exemplo: refrigerante, eu 
gosto, mas não tomo muito, então não 
faço propaganda para fazerem as pes-
soas tomarem muito", diz o ator.

Iza postou em seu Instagram, uma 
foto pra lá de sensual onde a cantora 
posa deitada de biquíni. Vale lembrar, 
que Iza estreou esta semana no The Voi-
ce Brasil, na Rede Globo, e já de primeira 
foi um sucesso! 

Iza, além de ter uma voz maravilhosa, 
esbanja sensualidade e simplicidade por 
onde passa.

Thiago Santanna

 Caio Castro recebe em cerca de 
R$500 mil por post em rede social

Iza levanta suspiros de internautas 

 Foto: Assessoria

 Foto: Instagram

 Cantoras celebram a nova 
fase de suas carreiras

Drika Marinho, espo-
sa de André Marinho, ex-
-vocalista do grupo Broz, 
descobre que André tinha 
um relacionamento extra-
conjugal há cinco anos. 
Ela também descobriu que 
o cantor teria um filho e, 
hoje,  estaria com sete me-

ses de vida.  “Muita humi-
lhação!”,  diz Drika.

Drika resolveu continuar na 
relação. A mãe da bebê afirma 
que eles não estão mais juntos. 

Posso garantir que o rela-
cionamento deu uma balança-
da. Agora é só aguardar as ce-
nas do próximo capítulo.

Ex-participante de Power 
Couple Brasil descobre 

traição do marido

Foto: Instagram 

Foto: Instagram 

Foto: Instagram 



aulista, de 22 
anos, e camisa 
9 do time com 
a maior torcida 
do Brasil. Gabriel 
sabe do grande 
desafio que é 
vestir a camisa 

do Flamengo, e partida após par-
tida mostra que está pronto para 
lidar com tamanha responsabili-
dade. Artilheiro do time na tem-
porada com 22 gols em 33 jogos, o 
atacante foi o grande nome do Ru-
bro-Negro na classificação as quar-
tas de final da Libertadores, após 

marcar os dois gols da vitória so-
bre o Emelec por 2 a 0, que levou 
a decisão para os pênaltis, onde o 
Flamengo avançou. A boa fase, in-
clusive, faz o jogador sonhar alto: 
quer voltar a seleção brasileira.

Nomes como Everton Ribei-
ro, Diego, Rafinha, Arrascaeta e 
Cuellar, jogadores experientes 
com bagagem internacional, fi-
cam em segundo plano quando 
o assunto é decidir. Gabriel vem 
mostrando futebol de gente 
grande e a boa fase, inclusive, faz 
o jogador sonhar alto: quer voltar 
a seleção brasileira. “Com a tem-
porada que eu estou fazendo, 
meu objetivo é voltar à seleção, 
mas tenho que fazer a minha 
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Gabigol assume o 
protagonismo em um 
Flamengo repleto de líderes

parte dentro de campo que as 
coisas acontecem”, disse o joga-
dor em entrevista à Fox Sports.

Gabriel chegou ao Flamen-
go no início da temporada, após 
ser artilheiro do Santos em 2018. 
Referência ofensiva e com passa-
gens pela seleção, rapidamente 
caiu nas graças da torcida com jo-

gadas de efeito, gols e provocação. 
Os números mostram a importân-
cia do jogador. Nos últimos dez 
jogos, o atacante marcou nove 
vezes, sendo sempre decisivo. O 
maior jejum de gols do “Gabigol” é 
de cinco partidas, justamente nos 
primeiros jogos pelo clube.

O jovem atacante Rubro-Ne-

gro deve ser mais um confirmado 
para o duelo do próximo domingo, 
entre Bahia e Flamengo, às 16h, na 
Arena Fonte Nova, pela 13ª roda-
da do Brasileirão. Com Gabriel em 
campo, que é artilheiro do time no 
campeonato com nove gols, a pos-
sibilidade da rede balançar pelo 
menos uma vez é muito alta. 

 Fotos: Divulgação

Gabriel sabe do grande desafio que é vestir a camisa do FlamengoP
Lucas Soares

Pouco mais de 12 horas após o 
jogo mais importante do ano para o 
Flamengo até aqui, começo a escre-
ver encantado com a demonstração 
de amor da torcida do Mais Queri-
do.  Porém, independentemente de 
tudo e de todos, o torcedor rubro-
-negro - mais uma vez - fez a sua par-
te. E é desse torcedor que quero falar 
nas próximas linhas desse texto. 

Torcedor este do Flamengo, que 
preparou seu inconsciente para pôr 
em prática a logístico passo a passo 
da segunda partida contra o Eme-
lec.  Orou na terça-feira antes de ir 
para a cama, dormiu, sonhou com 
a vitória, acordou cedo, tomou café 
com a esposa e contou do sonho 
enquanto os filhos ainda dormiam, 
pegou o ônibus para o trabalho, 
aturou os anti-flamenguistas antes, 
durante e depois do expediente, 
chegou em casa, se despiu do uni-
forme da empresa, tomou um ba-
nho, vestiu o Manto que faz alusão 
ao título da Libertadores de 81, co-
meu algo, deu um beijo nos filhos 
não sem antes encarar o olhar de 
soslaio de dona Maria, buscou sinal 
de internet da operadora para soli-
citar um Uber, puxou assunto com 
o motorista vascaíno que disse que 
o time equatoriano se classifica-
ria, emburrou a cara até chegar no 
destino que é o estádio, desceu do 
carro, deu boa noite e recebeu em 

 O maior dos heróis é o torcedor Botafogo acerta com gringos, mas janela 
fecha e negócio não é concretizado 

A sorte parece não estar com o Bo-
tafogo. O Alvinegro carioca acertou 
com o atacante Nicolás Blandi, do 
San Lorenzo, e o zagueiro Dário 
Aimar, do Barcelona de Guayaquil. 
O negócio estava praticamente fe-
chado e o clube tinha até às 23h59 
de quarta-feira para regularizar a 
dupla, quando fechou a janela de 
transferências internacionais, mas 
um atraso fez com que a documen-
tação chegasse à General Severia-
no na manhã de quinta.
Segundo pessoas envolvidas na trata-
tiva das negociações, tanto o San Lo-
renzo quanto o Barcelona de Guaya-
quil não cumpriram o combinado a 

tempo, mesmo após o Alvinegro 
atender todos os pedidos para con-
tar com a dupla Blandi e Aimar. Des-
ta forma, a questão burocrática im-
pediu que o negócio fosse fechado.
Sem o atacante e o zagueiro, 
com a perda de Erik para o fute-
bol asiático, o Botafogo pouco se 
movimentou durante a janela 
de transferências e a tendência é 
que siga com o
mesmo elenco até o fim do cam-
peonato. No máximo o clube 
consegue a transferência de joga-
dores que atuam no futebol bra-
sileiro e ainda estejam livres para 
negociar com outras equipes.

troca após finalizar a corrida um 
irônico "bom jogo, flamenguista".

Aquilo não o tirou do sério, pois 
já havia traçado estratégias e planos 
para sorrisos ou lágrimas, advindas 
aos 43 minutos, quando o árbitro de 
vídeo uruguaio Leodan Gonzalez, 
soprou no ouvido do juiz argentino 
Fernando Rapallini, a mão de Ar-
royo, dando uma mãozinha lá no 
Equador, no primeiro jogo. 

O herói é, na sua etimologia, o fi-
lho de um deus ou uma deusa com 
um ser humano; um semideus; um 
mortal divinizado após sua morte, 
ou trocando em miúdos, herói é o 
torcedor rubro-negro.  Herói sem 
máscara, sem capa, sem nenhum 
poder específico ou sem uma iden-
tidade secreta, mas sim um herói na 
acepção do termo.  É ele, o torcedor, 
o cerne da questão, a figura central 
dos acontecimentos nos 90 minu-
tos enquanto a bola estiver rolando. 

No Tablado de grama, palco de 
encenações do futebol, por onde 
tantos atores mais renomados e ta-

lentosos pisaram, é anunciada mais 
uma vez a reencenação da tragédia 
(?) rubro-negra. Principalmente 
nos 45 minutos finais do jogo.  De-
safiador, que parece desconhecer 
raiz quadrada, equações de 1° e 2° 
graus, porcentagens ou o cálculo de 
probabilidades, se agarrou na fé das 
mãos em oração da primeira à ul-
tima fila dos Maracanãs TV'S lares 
adentro e bares afora.

Bola prestes a rolar, olhou aten-
to e sussurrou descuidadosamen-
te a esperança que nem os 38 anos 
de um hiato gigantesco foram 
capazes de demovê-lo do pen-
samento que o Flamengo pode 
tudo.  E pode mesmo.  Avançou às 
quartas de final com o Flamengo, 
coisa que não fazia há 10 anos na 
devolução do placar de 2 a 0 e 4 a 
2 nos pênaltis. O torcedor não é o 
maior patrimônio do Clube de Re-
gatas do Flamengo. Ele é o único.

Valeu o sacrifício desse herói, 
que daqui há semanas fará tudo 
novamente.  

 Foto: Divulgação
 Foto: Divulgação

Já no domingo, a criançada se divertirá com o clássico ‘A Princesa e a Ervilha’

A feijoada acontece ao som de música mecânica

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços
Para participar do processo seletivo, os alunos devem estar matriculados em um curso superio

Marcos Vinicius Cabral


