
 Um bebê de nove meses 
deu entrada com graves 
sinais de espancamento, 
traumatismo craniano e 
queimaduras que seriam 
provocados por cigarro no 
Hospital Lourenço Jorge, 
na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste, na noite desta quin-
ta-feira. A mãe que chegou 
com a criança no local e 
teria dito que as agressões 
foram cometidas por uma 
cuidadora.
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Feira" convida 
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Projeto de lei autoriza 
fim de carreira de 
inspetor da Seap
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Bebê é internado 
em estado grave 
com sinais de 
espancamento 
e traumatismo 
craniano
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 Um dia que era para ser de festa, agora ficará 
marcado pela morte trágica de um jovem cheio 
de sonhos, entre eles virar jogador profissional de 
futebol. Gabriel Pereira Alves, de 18 anos, vítima de 
uma bala perdida enquanto esperava um ônibus na 
Rua Conde de Bonfim para ir ao colégio, morreu no 
dia que o pai faz aniversário.

 Alerj aprova projeto 
que aumenta punição 
por racismo
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 Estudante morre após
 ser atingido no peito
 por bala perdida 
na Tijuca
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 Estados Unidos formalizam aval para 
indicação de Eduardo Bolsonaro a 
embaixador do Brasil em Washington

Governo

s Estados Uni-
dos formali-
zaram o aval 
para indica-
ção do depu-
tado federal 
Eduardo Bol-
so naro(PSL /

SP), filho de Jair Bolsonaro, 
para ser o embaixador do Brasil 
em Washington.

Na manhã desta sexta-feira, 
o presidente Bolsonaro indi-
cou que deve enviar o nome de 
Eduardo ao Congresso no iní-
cio da semana que vem. "Pode 
ser segunda, terça", disse.

Em nota, Eduardo Bolsona-
ro declarou que a formalização 
pelos EUA é "motivo de orgu-
lho", e que o gesto confirma "o 
apoio e a confiança já expres-
sas" por Donald Trump na ca-
pacidade do deputado de "ser 
um representante do Brasil à 
altura do desafio de construir 
uma nova relação bilateral".

Antes de assumir o posto, 
o deputado precisa passar 

por uma sabatina na Comis-
são de Relações Exteriores. 
Ao fim da sabatina, o cole-
giado submete a indicação 
à votação secreta. Inde-
pendente da aprovação ou 
rejeição nessa comissão, o 
plenário do Senado precisa 
referendar o resultado, tam-
bém em voto secreto com 
maioria simples.

 
Trump elogiou Eduardo

 Normalmente, o "agré-
ment", como é chamado esse 
processo de consulta, é feito 
de maneira sigilosa para evitar 
constrangimento no caso de o 
país que vai receber o embai-
xador rejeitar o nome indicado.

Porém, Jair Bolsonaro e o 
presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, trataram 
do assunto publicamente. 
O chefe de estado brasileiro 
anunciou sua intenção de in-
dicar o filho quando ele com-
pletou 35 anos - condição 
para assumir o posto.

O

Na manhã desta sexta-feira, o presidente Bolsonaro indicou que deve enviar o nome de Eduardo ao Congresso

O senador Fláv io B ol-
sonaro (PSL-RJ )  disse,  em 
entrev ista ao “Em Foco”, 
na GloboNews,  que a  indi-
cação de seu irmão,  o de-
putado E duardo B olsonaro 
(PSL-SP),  para a  embaixada 
nos Estados Unidos será 
um “golaço” e  atende ao 
“interesse do Brasil” .  O s 
dois  são f i lhos do presiden-

te Jair  B olsonaro.
Flávio acredita no “bom 

senso” de seus colegas no 
Senado para aprovar o nome 
de Eduardo. Os Estados Uni-
dos já deram o aval para o 
nome do novo embaixador. 
Agora,  Eduardo terá que 
passar por uma sabatina e 
votação no Senado.

    "Eu acho que o Brasil 

Flávio Bolsonaro diz que Eduardo na
embaixada é 'golaço' e 'interesse do Brasil'

vai ganhar demais,  e eu te-
nho a convicção de que o 
Senado também já compre-
endeu isso, e não vai usar 
uma situação como essa 
para dar recado para presi-
dente.  Tem um limite,  essa 
disputa política,  que é o 
interesse nacional,  é o in-
teresse do Brasil”,  afirmou 
Flávio. O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos

 Foto: Google Maps
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perários a 
serviço da 
P r e f e i t u r a 
do Rio re-
tiraram, às 
6h40 desta 
sexta-feira, 
os corpos 

das vítimas da queda de uma 
viga de um viaduto em Coe-
lho Neto, Zona Norte do Rio, 
na noite desta quinta.

São elas: Adeir dos An-
jos Peixoto, de 62 anos, 
que dirigia um caminhão 
carregando contêineres; 
Deivid Sangi da Costa, 29 
anos, auxiliar.

Foram praticamente 12 
horas de trabalho, entre 
serragem da estrutura e iça-
mento de partes, até a remo-
ção do primeiro corpo.

A Avenida Brasil ficou 14 
horas interditada - a via foi 
liberadaàs 9h20.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

O
Como foi o acidente

O acidente aconteceu na Rua 
Cajurana, próximo ao número 
2.055 da Avenida Brasil, depois da 
Passarela 28.

Testemunhas dizem que o mo-
torista bateu em uma viga recém-
-instalada, que reduziu a altura da 
estrutura. A viga de concreto, que 
pesa 55 toneladas, caiu em um 
contêiner.

Adeir tentou sair de ré, mas 
toda a estrutura acabou desaban-
do sobre a cabine.

Equipes da prefeitura, do Con-
sórcio Transbrasil, da Light, dos 
bombeiros, da PMe da Polícia Civil 
trabalharam no local do acidente 
durante toda a madrugada.

Dois guindastes foram acio-
nados pra içar as novas vigas do 
viaduto. A primeira foi erguida 
às 2h. Só depois da retirada da 
segunda viga é que os corpos 
das vítimas puderam ser remo-
vidos pelos bombeiros.

 A morte de dois homens 
em São Paulo, em julho, 
em decorrência de cripto-
cocose, a chamada 'Doença 
do Pombo', chamou aten-
ção de autoridades no Rio, 
onde é comum as pessoas 
dividirem espaços públi-
cos, como praças, com as 
aves. Segundo o infectolo-
gista Edimilson Migowski, 
a doença é causada por 
inflamação pulmonar de-
vido a inalação de poeira 
contaminada com o fun-
go cryptococcus, presente 
nas fezes de pombos. Ela 
pode provocar meningite e 
pneumonia, com alto grau 
de letalidade. Segundo da-
dos da Fiocruz, as mortes 
no Brasil atingem patamar 
de 45% a 65% nos casos de 
meningite. 

"A pessoa inala o fungo, 
que vai para o pulmão, cai 
na circulação sanguínea e 
pode atingir vísceras, os-
sos, sistema nervoso cen-
tral e as meninges. Pode le-
var à morte especialmente 

 Rio entra em alerta contra a  'D oença do Pombo'

Quase 12 horas depois, operários 
retiram corpos de vítimas de
queda de viaduto no Rio

 Alerj aprova projeto que aumenta 
punição por racismo

 A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio (Alerj) aprovou, 
nesta quinta-feira, segunda dis-
cussão, o projeto do deputado 
Carlos Minc (PSB), que aumenta 
as penalizações a pessoas físicas, 
estabelecimentos comerciais, in-
dustriais e outras instituições que 
discriminarem qualquer cidadão 
por conta da sua raça, cor e etnia, 
religião ou procedência nacional. 
Texto seguirá para o governador 
Wilson Witzel, que tem até 15 
dias úteis para sancionar ou vetar.

De acordo com a proposta, 
quem cometer ato de racismo 
poderá ser advertido, perder be-
nefícios como acesso a créditos 
estaduais, além de ter que pagar 
multas cujos valores podem ir de 
mil a dez mil UFIR-RJ (de R$ 3,4 
mil a R$ 34 mil, aproximadamen-
te). As multas serão duplicadas 
em caso de reincidência. A anti-
ga legislação determinava multa 
de, no máximo, três mil UFIR-RJ, 
equivalente a R$ 10 mil.

Quando a infração for co-
metida por agente público, 
servidor público ou militar, no 
exercício de suas funções, tam-
bém podem ser aplicadas as 
penalidades disciplinares que 
já existem em legislação perti-
nente. O valor da multa será fi-
xado tendo-se em conta as con-
dições pessoais e econômicas 
do infrator. A multa poderá ser 
elevada até o triplo, quando se 
verificar que, em virtude da si-
tuação econômica do infrator, 
sua fixação em quantia inferior 
seria ineficaz.

A legislação em vigor já pre-
vê outras sanções, como a sus-
pensão do funcionamento do 
estabelecimento ou instituição 
que discriminar ou permitir o 
ato de racismo por trinta dias. 
Além desta punição, o novo 
texto também prevê, inclusi-
ve, a interdição dos estabeleci-
mentos em caso da reincidên-
cia de atos de racismo.

em pessoas com a imunida-
de comprometida", explica 
Migowski.

De acordo com cartilha 
do Ministério da Saúde, o 
fungo está presente princi-
palmente nas fezes de pom-
bo, mas também de aves, 
em geral, e em matéria or-
gânica morta. Não há me-
didas preventivas especí-
ficas, mas alguns cuidados 
podem ser tomados.

O infectologista orienta 
que, ao limpar superfícies 
que possam estar contami-

nadas, como de galinheiros, 
telhados ou qualquer local 
com acúmulo de fezes de 
aves, é preciso molhar a re-
gião antes para que a poeira 
não se propague no ar.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, os sintomas da 
doença podem ocorrer de 
dois dias a mais de 18 me-
ses, variando entre febre, 
fraqueza, dor no peito, rigi-
dez de nuca, dor de cabeça, 
náusea, vômito, sudorese 
noturna, confusão mental e 
alterações de visão.

 Acidente ocorreu na noite desta quinta-feira. Avenida Brasil foi liberada às 9h20

Foto: Estefan Radovicz

Em praças públicas o contato com pombos é quase inevitável

 Foto: Reprodução



‘Dia dos 
Pais’  é só 
no próxi-
mo domin-
go, mas 
para os 
idosos do 
Centro de 
Esporte e 

Lazer da Terceira Idade, a 
celebração começou mais 
cedo (e com direito a mui-
ta cantoria).  Isso porque 
a Prefeitura de Queima-
dos, por meio da Secreta-
ria Municipal da Terc e i ra 
Id a d e ,  p ro m ove u ,  n e s t a 
s ex t a - f e i ra ,  o  1 º  “ K a ra o kê 
d o s  P a i s ”  d o  e s p a ç o.  O 
e ve nto,  q u e  c o nto u  c o m 
u m a  f a r t a  m e s a  d e  c a f é 
d a  m a n h ã ,  c o l o c o u  o s 
f re q u e nt a d o re s  d o  C E LT I 
p a ra  c a nt a r  s u c e s s o s  q u e 
e m b a l a ra m  o s  a n o s  9 0.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
Um microfone, músicas 

e pessoas com disposição 
e alegria de sobra foram os 
ingredientes especiais para 
homenagear aqueles que 
são pais e avôs.  “Sempre 
que tem uma data comemo-
rativa como essa,  aprovei-
tamos para reunir nossos 
alunos para se divertirem 
um pouco. Esses momen-
tos de descontração são de 
suma importância para a 
interação social deles”,  ex-
plicou a Secretaria da Pasta, 
Maricéia Peluzio.

Pai de Carlos,  de 34 anos,  
e Carla,  34, o aposentado 
Osvaldo da Costa,  64, apro-
veitou o dia de karaokê 
para soltar a voz. “Eu amo 
participar desses momen-
tos de alegria e festa.  Neste 
dia dos pais irei  reunir a fa-
mília para fazermos aquele 

churrasco e nos divertir-
mos bastante”,  afirmou o 
morador do Fanchem, que 
faz musculação no CELTI 
há três anos.

Inaugurado em 2014, o 
espaço conta com diversas 
atividades f ísicas,  como 
Hidroginástica,  P ilates, 
Musculação, FitDance, Fi-
tball,  Artesanato, Dança de 

Salão e Step, além de pales-
tras sobre saúde dos ido-
sos,  cursos,  exibições de 
f ilmes e de entretenimen-
to.  O equipamento atende 
cerca de dois mil alunos e 
conta com um suporte de 
enfermeiro para avaliações 
clínicas antes das práticas 
de exercícios f ísicos.

Os interessados em 

participar das ativ idades 
devem comparecer à Av. 
Maracanã, s/nº, Vila Paca-
embu, de segunda a sexta-
-feira,  das 8h às 17h, com 
identidade, CPF, compro-
vante de Residência,  ates-
tado médico e 2 fotos 3x4. 
Para mais informações, 
o órgão atende pelo (21) 
2665-6526.

Amamentar é um dos praze-
res de ser mãe. E as vantagens 
são muitas, para o bebê e para 
a mãe. O aleitamento materno 
nos seis primeiros meses de 
vida supre todas as necessida-
des nutricionais do bebê, além 
de oferecer benefícios psicológi-
cos, cognitivos e imunológicos. 
No Brasil, o mês de agosto é co-
nhecido como ‘Agosto Dourado’, 
dedicado a ações de conscien-
tização e esclarecimento sobre 
a importância do aleitamento 
materno A cor é uma referência 
ao “padrão ouro” de qualidade 
do leite materno.

Para marcar o mês, a Materni-
dade Mariana Bulhões, em Nova 
Iguaçu, realiza, entre os dias 12 
e 27, uma série de ações com 
o objetivo de reforçar a impor-
tância do aleitamento materno 
e do apoio da família neste mo-
mento de conexão entre mãe e 
bebê. As atividades começam 
na segunda-feira, com o ‘Dia de 
Beleza’, com serviço de corte de 
cabelo, sobrancelhas, pentea-

 Maternidade Mariana Bulhões comemora 
mês do aleitamento materno

‘Karaokê dos Pais’ anima idosos 
do Centro de Esporte e Lazer da 
Terceira Idade em Queimados

dos e unhas que serão oferecidos 
às pacientes internadas por vo-
luntários da Capelania Materno 
Infantil. Na terça-feira, profissio-
nais do Comitê de Aleitamento 
Materno realizam palestras infor-
mativas e educativas com o tema 
“Empoderar mães e pais em favor 
da amamentação”, criado pela 
Aliança Mundial para Ação em 
Aleitamento Materno (WABA, 
em inglês), explicando a mães, 
gestantes e familiares o papel 
da família no ato de amamentar, 
com foco no aleitamento mater-
no exclusivo até o sexto mês de 
vida do bebê, prolongando até, 
pelo menos, os dois anos. Na 
quarta, acontece a oficina de pin-
tura em gestantes e uma apresen-
tação de voluntários do Bonde 
da Amamentação, com músicas 
alusivas ao aleitamento materno.

Em média 600 bebês nascem 
por mês na Maternidade Muni-
cipal Mariana Bulhões (MMMB), 
destes, cerca 80% - 480 recém-
-nascidos – recebem o leite ma-
terno ainda na primeira hora de 

vida. Esse estímulo garante uma 
série de benefícios para a saúde 
da criança e fortalece o vínculo 
entre mãe e bebê. Em 2018, a 
unidade conquistou sua quarta 
recertificação de Hospital Amigo 
da Criança, por apoiar, promover 
e orientar o aleitamento materno.

“Incentivamos o aleitamento 
com orientações durante as con-
sultas de pré-natal e no momento 
do parto encorajamos a mulher a 
amamentar o recém-nascido na 
primeira hora de vida, fortalecen-
do assim o vínculo mãe e bebê.”, 
destaca o secretário municipal de 
Saúde, Manoel Barreto. “O leite 
materno é o único alimento com 
a quantidade necessária de nu-
trientes que são importantes no 
desenvolvimento da criança e no 
combate a infecções e problemas 
respiratórios comuns na infân-
cia”, completa.

O fechamento das ações 
do ‘Agosto Dourado’ será com 
uma capacitação para os pro-
fissionais da Maternidade, nos 
dias 26 e 27, sobre aleitamento 

Programação especial desta sexta-feira contou com hits da década de 90 e mesa de café da manhã

 Foto: Divulgação

O aleitamento materno nos seis primeiros meses de vida supre todas as necessidades

  Foto: Divulgação
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materno. O treinamento é uma 
das exigências do Ministério 
da Saúde para as unidades que 
possuem o selo de “Amigo da 
Criança”. “Os nossos profis-
sionais trabalham muito em 
cima da importância do leite 
materno, que além de proteger 
mãe e bebê, também é um ato 
de amor. Os profissionais vão 
receber treinamento sobre a 
posição do bebê no momento 
de amamentar, orientam pais e 
familiares sobre o aleitamento 
exclusivo até os seis meses de 
vida, e depois, que a mãe conti-
nue a dar de mamar até os dois 
anos da criança”, explica a en-

fermeira coordenadora do Co-
mitê de Aleitamento Materno, 
Gemima Pestana.

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o lei-
te materno reduz em até 20% a 
mortalidade em crianças de até 
cinco anos. O alimento deve ser 
o único dado aos bebês até os 
seis meses de vida pelo alto valor 
nutricional e por ajudar a dimi-
nuir o risco de doenças como a 
hipertensão, diabetes e obesida-
de. Após completar seis meses, 
recomenda-se que o aleitamento 
continue até pelo menos os dois 
anos associado a uma alimenta-
ção complementar.
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e s t u d a n t e 
Gabriel Pe-
teira Alves, 
de 18 anos, 
m o r r e u 
após ser 
atingido no 
peito por 
uma bala 

perdida, na manhã desta sex-
ta-feira, quando estava num 
ponto de ônibus na Rua Con-
de de Bonfim, na Tijuca, Zona 
Norte. Gabriel era morador 
no Morro do Borel, também 
na Tijuca, e estava a caminho 
da Escola estadual Herbert de 
Souza, no Rio Comprido, ainda 
na Zona Norte, onde cursava o 
3° ano do Ensino Médio.

De acordo com o 6º BPM 
(Tijuca), o jovem foi levado 
para o Hospital São Francis-
co na Providência de Deus, 
antigo Ordem Terceira, tam-
bém na Tijuca, mas chegou à 
unidade morto.

Segundo Carlos Augusto da 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

O
Silva, de 65 anos, padrinho do 
jovem, havia uma operação po-
licial na comunidade quando ele 
foi baleado:

"A operação começou às 
4h. Ele saiu às 6h e pouco. Ia 
pegar o 426 para ir à escola. 
Estava em frente ao Carrefour 
esperando o ônibus (quando 
foi atingido). Está todo mun-
do abalado", disse.

Moradores do Borel fizeram 
uma manifestação na Rua Conde 
de Bonfim, na altura do número 
1.033, em protesto pela morte do 
estudante por bala perdida. Eles 
instalaram barricadas na via. A 
Polícia Militar usou bombas de 
efeito moral e liberou a rua. O 
trânsito apresentou retenções 
nos dois sentidos.

O comando da Unidade de 
Polícia Pacificadora (UPP) do Bo-
rel informou que policiais foram 
atacados a tiros por traficantes 
quando chegavam à base ,que 
fica na localidade Chácara do 
Céu. O comunicado diz ainda 

que os PMs não revidaram os 
disparos. Foi no momento des-
se ataque que Gabriel foi atin-
gido, quando já estava fora da 
comunidade.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) assumiu as 
investigações. De acordo com a 
Polícia Civil, "testemunhas es-
tão sendo ouvidas. Equipes da 
especializada realizam diligên-
cias para apurar circunstâncias 
da morte".

Jovem sonhava ser 
jogador de futebol

Uma amiga estava ao lado 
de Gabriel no momento em 
que ele foi atingido. A jovem 
contou a parentes do estu-
dante como foram os últimos 
momentos dele.

"Na hora em que eles foram 
se abaixar para se esconder dos 
tiros, ele já colocou a mão no 
peito e ela pediu para ele parar 
de brincar. Aí ele falou: "não, é 

sério". E caiu. Um carro trouxe 
ele para cá, mas aí não deu mais 
tempo", contou a técnica em 
nutrição Natanna Souza, de 29 
anos, prima de Gabriel.

Ela descreveu o estudante 
como um jovem alegre e que 
queria ser jogador de futebol.

"Era um menino alegre, que 
gostava de futebol. Tinha a na-
morada, estudava. Sonhava em 
ser jogador de futebol e treina-
va para isso", disse Natanna.

 Um policial militar morreu 
e outros dois ficaram feridos 
após uma troca de tiros com 
bandidos na Rodovia Washin-
gton Luiz (BR-040), no aces-
so para a Linha Vermelha, em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, na noite da úl-
tima quinta-feira. O sargento 
Glaucio Misael da Costa, de 
39 anos, chegou a ser socor-
rido, mas não resistiu aos fe-
rimentos. Os criminosos con-
seguiram fugir.

A equipe do 15º BPM (Du-
que de Caxias) fazia um pa-
trulhamento pelo bairro Par-
que Duque e, ao acessarem a 
Washington Luiz, se deparou 
com um carro em alta veloci-
dade. Os ocupantes do veícu-
lo não respeitaram a ordem 
de parar, e os PMs iniciaram 
uma perseguição até a Linha 
Vermelha, onde ocorreu o ti-
roteio.

 Os agentes feridos foram 
levados para o Hospital muni-

 PM morre e outros dois ficam feridos após 
tiroteio com bandidos na Washington Luiz

Jovem morre atingido por 
bala perdida em ponto 
de ônibus na Tijuca

 Bebê é internado em estado grave com sinais 
de espancamento e traumatismo craniano

 Um bebê de nove meses deu 
entrada com graves sinais de 
espancamento, traumatismo 
craniano e queimaduras que se-
riam provocados por cigarro no 
Hospital Lourenço Jorge, na Bar-
ra da Tijuca, Zona Oeste, na noi-
te desta quinta-feira. A mãe que 
chegou com a criança no local e 
teria dito que as agressões foram 
cometidas por uma cuidadora.

Segundo informações, o 
bebê tinha sinais de espanca-
mento, afundamento de crâ-
nio, costela quebrada. Ela foi 

imediatamente enviada em 
uma UTI móvel para o Hospi-
tal Miguel Couto, na Gávea, 
onde passou por uma neuroci-
rurgia. O seu estado de saúde 
é grave, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde.

A equipe médica chamou a 
Polícia Militar, que conduziu 
a mãe para prestar esclareci-
mentos na 16ª DP (Barra da 
Tijuca). Segundo informações, 
ela declarou que as agressões 
foram cometidas pela cuida-
dora da criança.

cipal Doutor Moacyr Rodrigues 
do Carmo e em seguida transfe-
ridos para o Hospital estadual 
Adão Pereira Nunes, também 
em Caxias, onde o sargento 
morreu. Os outros dois PMs 
continuam internados na uni-
dade. O estado de saúde dele é 
estado estável.

A PM lamentou a morte do 
sargento Misael, que estava na 
corporação desde 2002. Ele era 
casado e tinha dois filhos. Até o 
momento, não há confirmação 
de horário e local do sepulta-
mento. Ele foi o 32º policial mi-
litar morto em ações violentas 
em 2019.

O estudante Gabriel Peteira Alves, de 18 anos, morreu após ser atingido no peito por uma bala perdida

Foto: Reprodução Google Maps
 

Foto: Reprodução Google Maps
 

 Hospital Lourenço Jorge,na Barra

Um policial militar morreu e outros dois ficaram feridos após uma troca de tiros com bandidos

 Foto: Reprodução



ma das gran-
des novi-
dades em 
procedimen-
to estético 
facial é a har-
monização 
facial ou 
MD Codes, 
criada pelo 

cirurgião plástico Maurício de 
Maio. Além de rejuvenescer, o 
método deixa o rosto mais fino, 
com as maçãs do rosto (região 
malar) (o efeito top model look); 
e aumenta o queixo (mento). O 
resultado é alcançado por meio 
de preenchimento através de in-
jeções com ácido hialurônico em 
pontos específicos da face. 

O cirurgião plástico Bernardo 
Ramalho, expert na técnica diz 
que antigamente, em relação a 
preenchimento facial com ácido 
hialurônico, as pessoas só apli-
cavam nas olheiras, no sulco na-
sogeniano (“ bigode chinês”) ou 
então nos lábios. Já o MD Codes- 
que é uma técnica de preenchi-
mento facial global- visa, além do 
rejuvenescimento, deixar o rosto 
em formato triangular invertido. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

U
“Cientificamente falando, um 

rosto mais bonito e jovem, enxer-
gamos um triângulo invertido; e 
é justamente isso que buscamos 
com esse procedimento’’, explica o 
cirurgião plástico Bernardo Rama-
lho, expert na técnica”. 

Segundo Ramalho, a aplicação 
demora cerca de 20 minutos e o 
resultado é duradouro. 

"O procedimento é feito no pró-
prio consultório médico. O ácido 
hialurônico atua atraindo a água 
para ele. Desse modo, o resultado é 
imediato, porém melhora de uma 
a duas semanas, quando edema 
regride. A duração do tratamento 
depende da área realizada. Ge-
ralmente, na região da malar, ou 
top model look, de 12 a 18 meses, 
podendo fazer uma nova aplica-
ção após esse período", pondera 
o médico, que fala que até jovens 
podem fazer o tratamento:

“As pessoas indicadas para fa-
zer o procedimento dependem da 
avaliação do profissional (cirurgião 
plástico ou dermatologista)”. A 
partir dos 16 anos tem pessoas que 
já precisam, porém a desorganiza-
ção dos compartimentos de gordu-
ra começa a iniciar somente aos 25. 

Além de melhorar a parte estética, 
pessoas com paralisia facial tam-
bém podem se beneficiar deste 
tratamento, pois ele consegue 
promover a simetrização da face. 

Ramalho lembra também que 
o bonito é o resultado mais natu-
ral possível, menos é mais.

O MD Codes raramente ocasio-
na hematomas. De acordo com o 
especialista, não é necessário re-
pouso após a aplicação. 

 "A vantagem desse trata-
mento em relação a uma ci-
rurgia é que o procedimento é 
minimamente invasivo, assim 
não há necessidade de repouso 

e paciente pode ir trabalhar no 
mesmo dia.  Após 12-24 horas, 
já pode até realizar atividades 
físicas”, contou.

O médico cirurgião diz que 
este procedimento não é o úni-
co método de lifiting facial sem 
cirurgia.

Uma outra técnica é 3DDLif-
ting. Ainda pouco conhecida por 
muitos médicos, ela promete 
fazer o lifting facial apenas usan-
do preenchimento com ácido 
hialurônico. O ideal seria com-
plementar uma técnica com a 
outra, assim o resultado ficaria 
o melhor possível. O top model 

look é apenas uma das áreas que 
pode fazer o preenchimento, 
que seria na região malar, que é a 
maça do rosto. Então este nome 
é porque as modelos e top mo-
dels, têm as maças do rosto mais 
projetadas e proeminentes. E o 
queixo também, formando um 
triângulo invertido, que dá um 
aspecto juvenil e mais belo. 

Por isso que as vezes vemos 
algumas pessoas na rua que pare-
cem ser jovens e na verdade não 
são", completa. 

Já que não podemos voltar no 
tempo, apelamos para os segredi-
nhos dos consultórios.

 Nesta semana, o Ministério da 
Saúde publicou um alerta para 
que pais, mães e responsáveis 
que vão viajar com filhos de seis 
meses a menores de um ano de 
idade para municípios em situa-
ção de surto de sarampo no país, 
vacinem as crianças. A recomen-
dação é que todas essas crianças 
nesta faixa etária sejam imuniza-
das no mínimo 15 dias antes da 
data prevista para a viagem.

Atualmente, 39 cidades 
em três estados brasileiros se 
mantém com surto ativo, ou 
seja, com crescimento do nú-
mero de casos confirmados da 
doença. São eles: São Paulo, 
Pará e Rio de Janeiro. Além de 
proteger, a medida de segu-
rança pretende interromper a 
cadeia de transmissão do ví-
rus do sarampo no país.

 Sarampo: crianças devem 
ser vacinadas antes de 
viajar para locais de surto

 Harmonização facial: conheça a 
técnica que promete rejuvenescer 
e deixar o rosto mais bonito

 Dose zero e calendário vacinal
A dose aplicada nesse público é 

chamada de “dose zero” e não substi-
tui as doses do calendário nacional de 
vacinação, que devem ser aplicadas 
normalmente aos 12 e aos 15 meses 
de idade. Portanto, além da dose reco-
mendada atualmente para as crianças 
que vão viajar para a áreas de surto, 
os pais e responsáveis devem levar 
os filhos para tomar a vacina tríplice 
viral aos 12 meses de idade (1ª dose); e 
a tetra viral ou a tríplice viral + varicela 
aos 15 meses (2ªdose). A vacinação de 
rotina das crianças deve ser mantida 
independentemente do planejamen-
to de viagens para os locais com surto 
ativo do sarampo ou não.

Vale ressaltar que as vacinas não 
protegem somente contra o sarampo. 
A tríplice viral  previne também con-
tra rubéola e caxumba e a tetra viral, 
contra as três anteriores.

 Cirurgião plástico Bernardo Ramalho explica o preenchimento com ácido hialurônico em pontos estratégicos do rosto

 Foto: VEJA.com/Thinkstock

 O Ministério da Saúde alerta que crianças de 6 meses a menores de um 1 de idade devem ser imunizadas antes de se deslocarem para cidades com surto da doença

  Foto: Divulgação
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Cultura Foto: Divulgação

 ábado é dia 
de Samba 
da Feira – 
a roda de 
samba que 
ganhou o 
r e s p e i t o 
de artistas 
como Rei-

naldo, Grupo Fundo de Quin-
tal, Noca da Portela, Diogo No-
gueira, Alcione e Maria Rita. O 
evento tem atraído famosos 
em busca de boa música e re-
velado novidades no gênero, 
tornando a atração uma tra-
dição nos Armazéns do Enge-
nhão, localizados na parte ex-
terna do Estádio Nilton Santos, 
no Engenho de Dentro.

O evento gratuito semanal já 
reuniu mais de 12 mil pessoas por 
apresentação nos galpões e sem-
pre traz grandes nomes do samba 
como convidados especiais. O 
evento começa às 17h, com o grupo 
“Seligaê”, anfitrião do evento.

Nesta edição, o convidado 
é o cantor Belo. Para segundo 
encontro com o público do En-
genho de Dentro, Belo separou 
o repertório de clássicos de sua 
carreira como “Tua boca”, “Que-
ro te amar”, “Intriga da oposi-
ção” e “Um sonho bom”,  além 
das novas canções: “Do Nada”;  
“Perfeita pra Mim” e “Fases”.

Serviço: 
Samba da Feira convida 

Belo

 "Samba da Feira" convi-
da o cantor Belo

996266164
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O evento gratuito semanal já reuniu mais de 12 mil pessoas

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

 Neste domingo, o Barril 8000 
do Méier vai receber mais uma edi-
ção do projeto ‘Sou Feliz Assim’. Os 
cantores Vitinho e Pdrinho são a 
atração do evento, que tem início 
às 19h. Serão dois shows comple-
tos para comemorar o Dia dos Pais 
com muito pagode.

Durante os intervalos, o DJ 
Edi toca todos os ritmos. A pro-
dução é assinada por Rafael Ba-
tuta, figura conhecida na zona 
norte carioca, por mais de uma 
década de eventos.

No grupo Disfarce por mais 
de cinco anos, Vitinho decidiu 
seguir carreira solo e não se arre-
pendeu. Compositor de canções 
de sucesso, acabou de lançar a 
música “12 de junho”, que faz 
parte do seu próximo DVD ‘So-
nhos’, que contou com a partici-
pação de grandes nomes como 
Péricles, Sorriso Maroto, Pixote, 
Tiee, entre outros.

Ainda no repertório do show, 
outros hinos já conhecidos da 

 Vitinho e Pedrinho fazem a festa no Barril 8000 do Méier  Livro fala da importância do amor próprio

 Conectar mulheres e suas histó-
rias como forma de promoção da 
regulação emocional e elevação de 
autoestima. Essa é a proposta do li-
vro Autoamor, com a coordenação 
autoral das psicólogas Ellen Moraes 
Senra e Gizeli Hermano. A obra con-
ta com análises de 21 especialistas 
que visam exercitar a importância 
da empatia entre as mulheres e 
mostrar que elas não estão sozinhas 
em suas dores ou amores.

A psicóloga Ellen explica que o 
“autoamor” não se trata apenas 
de autoestima, mas inclui o amor-
-próprio, generosidade, empatia, 
carinho e tudo aquilo voltado para 
as figuras femininas fortes que são 
tão cobradas pela sociedade. “En-
caradas sempre como fortalezas, 
muitas vezes, somos impedidas 
de demonstrar nossas fragilidades, 
como se tivéssemos que nos mos-
trar ‘super’ a todo momento”.

 Foto: Divulgação
 Foto: Divulgação

 Os artistas se apresentam em mais uma edição do projeto 'Sou Feliz Assim'                

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

galera, como “Deixa eu te tocar”, 
“Traição”, “Sintomas de amor”, 
“Que cena”, “Proposital” e “Não 
desligue”.

Serviço:
Sou Feliz Assim – Vitinho e Pedrinho

Data: 10 de agosto (sábado)
Local: Armazém do Enge-

nhão - Rua José dos Reis, 189 - 
Engenho de Dentro

Horário: 17h
Classificação Livre 

Data: 11 de agosto (domingo)
Local: Barril  8000 do Méier 
- Rua Adolfo Bergamini, 371 
- Méier)
Horário: 19h
Informações: (21) 99250-6346
Classificação: 18 anos
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 Maria da Paz defende Ama-
deu. Adão tem um ataque car-
díaco e não resiste. Rael insiste 
em resgatar sua arma. Amadeu e 
Maria selam seu acordo de paz. 
Rael afirma que Jô tem o sangue 
dos Matheus e oferece ajuda 
para a prima. Vivi decide acom-
panhar Chiclete ao Espírito San-
to para o enterro de Adão. Sílvia 
ajuda Márcio a se afastar de Kim. 
Vivi chega à casa de Chiclete e 

tem a sensação de já conhecer o 
local. Merlin ouve quando Linda 
reclama de sua presença. Merlin 
briga com Sílvia, que alerta Téo. 
Rock instiga Téo a pressionar 
Jô. Jô planeja um novo golpe 
contra Maria, e Régis se recusa 
a participar. Régis confessa a 
Gladys que se apaixonou por 
Maria da Paz. A mando de Jô, 
Rael ateia fogo no depósito da 
fábrica de Maria da Paz.

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Marcos convence Silvana 
de que não é um bom momen-
to para apresentá-la a Alberto. 
Nana hostiliza Paloma ao vê-la 
em sua casa. Eugênia não gosta 
de saber que Machado readmi-
tiu Ramon. Nana fica magoada 
com a cumplicidade entre Sofia 

 Bom Sucesso

 A Lierj (Liga das Escolas de 
Samba do Rio de Janeiro) vem 
a público ressaltar a importân-
cia da parceria com a Liesa (Liga 
Independente das Escolas de 
Samba) para que o Carnaval do 
Rio de Janeiro possa se forta-
lecer cada dia mais. Em meio 
a tantos contratempos, não se 
pode causar intrigas e divisões 
entre as agremiações que fazem 
o Maior Espetáculo da Terra, 
nem mesmo entre as entidades 
que as representam.

É importante frisar que a 
declaração do Vice-Presidente 

 O “Salgueiro Convida” continua neste sábado 
com a participação de mais duas escolas convida-
das. Desta vez, quem chega para a festa que reú-
ne sambistas de toda a cidade é a São Clemente e 
a Mocidade Independente de Padre Miguel que 
se apresentam com seus segmentos e um reper-
tório de sambas inesquecíveis para o Carnaval.

O evento começa às 20h30 com a apresenta-
ção do grupo Pegada Brasileira. Em seguida, a 
Bateria Furiosa dita o ritmo para que as estrelas 
da Academia do Samba comandadas por Quinho 
e Emerson Dias cantem e encantem o público. A 
entrada custa R$30 e os camarotes estão à ven-
da (valor sob consulta).

Dividido em duas etapas, o “Salgueiro Convi-
da” terá sua primeira fase acontecendo até o fim 
de agosto. O mês de setembro ficará reservado 
para as eliminatórias de samba para o Carnaval 
2020 e o retorno do evento acontece em outu-
bro, logo após a escolha do hino oficial que ilus-
trará o enredo da vermelha e branca para o desfi-
le no Sambódromo. O calendário com a primeira 

 Lierj ressalta importância de parceria com 
a Liesa para o bem do Carnaval Carioca

e Paloma. Alberto empresta li-
vros para Paloma e afirma que 
gosta de sua companhia. Nana 
diz a Paloma que não confia na 
moça, mas reconhece que a cos-
tureira faz bem ao pai. Marcos 
fica surpreso ao ver Paloma no 
carro de Alberto.

Fábio Montibelo a respeito da 
quantidade de escolas que deve 
subir e/ou descer, traduz uma 
grande preocupação de todos 
os presidentes das agremiações 
filiadas à Lierj, principalmen-
te diante da falta de barracões 
por parte de algumas escolas, a 
exemplo da Santa Cruz e Vigário 
Geral que receberam ordem de 
despejo recentemente. 

 "Não houve desafio algum. 
O acesso de duas escolas e des-
censo outras duas é um desejo 
antigo tanto dos presidentes, 
quanto das pessoas que acom-

panham o dia a dia do carnaval", 
explicou o vice-presidente da 
Lierj, Fábio Montibelo. 

Diante dos problemas, a Lierj 
salienta o profundo respeito ao 
presidente da Liesa, Jorge Cas-
tanheira, entendendo a impor-
tância da parceria e do diálogo, 
como melhor caminho para 
o Carnaval do Rio de Janeiro. 
Temos certeza que em 2020 o 
Grupo Especial e a Série A farão 
mais um grande carnaval, com 
as ligas e agremiações filiadas 
caminhando juntas em prol da 
nossa cultura.

 Foto: Leandro Milton/SRzd  

 Salgueiro recebe São Clemente e 
Mocidade Independente neste sábado

fase do evento, já está no site da escola 
(www.salgueiro.com.br

Serviço:
Salgueiro Convida
Atrações: São Clemente e Mocidade In-

dependente
 Data: 10 de agosto (sábado)
Horário: 20h30
Entrada: R$30
Informações: (21) 2238 9226
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B2W Digi-
tal — maior 
plataforma 
digital da 
América La-
tina e dona 
das marcas 
A m e r i c a -
n a s . c o m , 

Submarino, Shoptime e Sou 
Barato — está com as inscri-
ções abertas para seu pro-
grama de trainee até 26 de 
agosto, pelo site https://trai-
neeb2w.gupy.io/

A companhia busca pes-
soas que tenham vontade de 
aprender e sejam apaixonadas 
por tecnologia e inovação. O 
processo seletivo é quase todo 
online, e os candidatos só pre-
cisam comparecer presencial-
mente à última etapa.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades Foto: Marcelo Theobald

A
"A B2W é uma companhia 

digital, que respira inovação. 
Aplicamos tecnologia em todos 
os nossos processos e na sele-
ção dos trainees não poderia ser 
diferente", afirma José Mauro 
Barros, diretor de Recursos Hu-
manos da B2W Digital, que com-
pleta: "Utilizamos plataformas 
que empregam inteligência arti-
ficial na triagem dos currículos, 
além de recursos como games 
online para avaliar os perfis dos 
candidatos. Queremos poten-
cializar a diversidade durante a 
seleção e acreditamos que a tec-
nologia é uma aliada para isso, já 
que evitamos vieses inconscien-
tes que poderiam surgir no pro-
cesso de seleção clássico".

Podem se candidatar pessoas 
de todos os cursos que tenham 
se formado entre julho de 2017 e 

julho de 2019, com nível avan-
çado de inglês e disponibilida-
de para morar no Rio de Janeiro 
ou em São Paulo. Serão consi-
derados diferenciais MBA, pós-
-graduação ou mestrado.

Os aprovados começarão 
a atuar em janeiro de 2020. 
Além de salário compatível 
com mercado, a empresa 
oferece vale-refeição, vale-
-transporte, plano de saúde, 

plano odontológico e seguro 
de vida e descontos em uni-
versidades, escolas de idio-
mas, academias e nos sites 
de compras das marcas da 
companhia.

Submarino e Americanas.com 
abrem inscrições para 
Programa de Trainee

Maior plataforma digital da América Latina abre inscrições para processo seletivo de trainee

 Mais de 45 milhões de tra-
balhadores, incluindo apo-
sentados e pensionistas do 
INSS, que ganham salário 
mínimo, terão um reajuste 
de 4,2%. Com isso o mínimo 
vai passar dos atuais R$ 998 a 
1.040 no ano que vem. O piso 
será reajustado pelo INPC do 
ano anterior e não mais será 
aplicada a variação do Produ-
to Interno Bruto (PIB) de dois 
anos antes, como era feito an-
teriormente. 

O projeto de Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO), 
aprovado na quarta-feira, pre-
vê ainda um mínimo de R$ 
1.082 em 2021, e R$ 1.123 no 
ano seguinte. A correção será 
de 4,2% somente com base 
no INPC de 2019. O reajuste 
começará a valer em janeiro 
do ano que vem, com paga-
mento a partir de fevereiro. 
É importante ressaltar que o 
índice correto, que fecha com 
os dados de dezembro, só 
será conhecido em janeiro do 
próximo ano.

Com a estimativa do INPC, 

 Salário mínimo será de R$ 1.040 no ano que vem  Alerj: projeto de lei autoriza fim 
de carreira de inspetor da Seap

 Tramita na Assembleia 
L egislativa do Rio (Alerj) 
um projeto de lei  que au-
toriza o governo do estado 
do Rio a  extinguir  o cargo 
de inspetor de S egurança e 
Administração Penitenciá-
ria,  integrante d o  Q u a d r o 
Pe r m a n e nt e  d a  S e c r e t a r i a 
d e  E s t a d o  d e  Ad m i n i s t r a -
ç ã o  Pe n i t e n c i á r i a  ( S e a p) . 
A  p r o p o s t a  é  e m  v i s t a  d a 
p o s s i b i l i d a d e  d e  c o nt r a t a -
ç ã o,  p o r  p a r t e  d o  e s t a d o, 
d e  p a r c e r i a  p ú b l i c o - p r i v a -
d a  p a r a  c o n s t r u ç ã o  e  a d -
m i n i s t r a ç ã o  d e  e s t a b e l e c i -
m e nt o s  p e n a i s  n o  R i o.

Com o f im da carreira de 
inspetor na S eap,  esses pro -
f issionais  passariam a inte-
grar  o quadro de investiga-
dores da Polícia  Civ il ,  sem 
redução salarial .  O texto é 
de autoria  dos deputados 
Subtenente B ernardo,  Ro -
senverg Reis  e  Dr.  S erginho.

Ainda de acordo com 
o projeto,  enquanto não 
ocorrer  a  implementação 
da parceria  público -priva-
da no sistema penitenci-
ário,  os  atuais  inspetores 
poderão ser  imediatamen-
te aproveitados no quadro 
efetivo da Polícia  Civ il  no 
cargo de investigador po -
licial ,  exercendo,  transi-
toriamente,  as  ativ idades 
de v igilância,  custódia e 
transporte de presos na 
S eap.

"Após a  implementa-
ção da parceria  público 
privada no sistema peni-
tenciário,  os  investigado -
res policiais  adv indos do 
aproveitamento do cargo 
de inspetor de segurança 
e administração peniten-
ciária  serão lotados grada-
tivamente em delegacias 
policiais" ,  informa o pro -
jeto de lei .

as aposentadorias e as pen-
sões do INSS também devem 
subir 4,2% a partir de janeiro 
de 2020. E com esse índice 
em mãos, os aposentados já 
podem estimar para quanto 
vai o seu benefício. Com esse 
reajuste, o teto do INSS deve 
passar dos atuais R$5.839,45 
para R$ 6.084,71. 

O atual modelo de correção 
vale desde 2004, e garantia 
correção pela inflação do ano 
anterior pelo INPC mais a va-
riação do PIB dos dois anos 
anteriores. A regra foi confir-
mada em leis de 2011 e 2015, 
mas a legislação em vigor (Lei 
13.152, de 2015) só previa a 
manutenção desses critérios 
até 1º de janeiro de 2019. O go-
verno Bolsonaro ainda não de-
finiu uma nova política para o 
salário mínimo.

Segundo boletim divulga-
do pela Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, 
o valor médio dos benefícios 
concedidos em janeiro foi de 
R$ 1.531,77. Aposentadorias 

nesse valor passariam para R$ 
1.596,10 no próximo ano.

Para João Batista Inocen-
tini, presidente do Sindicato 
Nacional dos Aposentados e 
Idosos (Sindinapi), filiado à 
Força Sindical, a falta de va-
lorização do mínimo achatará 
ainda mais os benefícios. "É 
preciso criar uma forma de 
recompor a renda do aposen-
tado", afirmou ao DIA.

A política de reajustes do 
salário mínimo pela inflação e 
variação do PIB começou em 
2004, após pressão de centrais 
sindicais na época do governo 
Lula, virou lei em 2015 (gover-
no Dilma), e vigorou até 2018. 
Mas como nem sempre o salá-
rio mínimo passou a inflação, 
esse reajuste ficou aquém do 
esperado por aposentados.

Em 2018, por exemplo, o 
reajuste dos benefícios acima 
do mínimo foi de 2,07%, en-
quanto a variação do salário 
mínimo foi de apenas 1,81%. 
Foi a correção mais baixa em 
24 anos que os aposentados 
do INSS tiveram.

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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m dia após 
a Justiça 
arquivar a 
d e n ú n c i a 
de estu-
pro contra 
N e y m a r , 
o jogador 
usou as re-

des sociais para desabafar 
sobre a acusação movida 
pela modelo Najila Trinda-
de. No post, o atacante do 
PSG se disse "aliviado".

A primeira manifestação 
de Neymar sobre o caso se 
deu em um vídeo polêmico 
publicado na internet, no 
qual o camisa 10 revelava 
trechos da conversa com 
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Najila e expunha imagens ín-
timas trocadas por meio de 
um aplicativo. Depois, o joga-
dor se limitou a se manifestar 
diante das autoridades. Ago-
ra, desabafou nas redes.

"Esse vai ser um capítulo 
jamais esquecido na minha 
vida por muitos motivos, 
o principal deles 'O DANO' 
causado em mim, na minha 
família e nas pessoas que re-
almente me conhecem. Vou 
ser sincero e não vou dizer 
que estou feliz, mas sim ali-
viado. A cicatriz vai conti-
nuar pra me lembrar o quan-
to o ser humano é capaz de 
fazer coisas boas mas tam-
bém de fazer coisas RUINS! 

Neymar se diz 'aliviado' 
após arquivamento de 
denúncia de estupro

Polícia conclui que Neymar não cometeu crime de estupro 

(sic)", escreveu Neymar, 
que complementou:

"Sim, meu mundo desabou 
e fui pro chão ... mas, como 
diz uma lenda no jiu-jítsu, 
"para muitos o chão é o fim 

de tudo, pra nós é só o come-
ço”. Que seja o começo não só 
pra mim, mas pra todos que 
sofreram esse tipo de falsa 
acusação e PRINCIPALMEN-
TE pra toda MULHER que 

é REALMENTE vítima des-
te ato. O meu desejo é que 
vocês sejam fortes, lutem e 
consigam tudo que todas vo-
cês merecem! Obrigado Deus 
POR TUDO, sempre (sic)".


