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O vereador Ismael Breve (DEM) e o filho
dele, Thiago Breve, foram assassinados
dentro de casa em Maricá.
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Gilmar Mendes

Processo contra
Albertassi não
será supenso
Pág 2

'Rei do blefe' em
Portugal, Jorge Jesus
repete estratégia com
Gabigol no Flamengo
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Rio

MMX, de Eike Batista,
tem falência decretada
pela Justiça
A 4ª Vara Empresarial da Comarca
do Rio de Janeiro decretou, nesta
quarta-feira, a falência da MMX, do
empresário Eike Batista. A decisão
acontece quase cinco anos após pedido de recuperação judicial apresentado pela empresa, que disse
Pág 10
pretender recorrer.

Defesa de
Cabral tenta
transferência
de presídio
no Rio

Foto: Divulgação

O ex-governador do estado do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, condenado a mais de 200 anos
de cadeia, deseja mudar
de presídio. Ele se diz
ameaçado e que familiares dele estão sofrendo
provocações de parentes de outros envolvidos
Pág 10
na Lava Jato
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Albertassi

ECONOMIA
Bolsonaro diz que vai
ouvir Guedes sobre novo
imposto
O presidente Jair Bolsonaro
disse nesta quinta-feira que
vai ouvir a opinião do ministro
da Economia, Paulo Guedes,
sobre a criação de um imposto
sobre transações financeiras,
parecido com a antiga Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira (CPMF),
criada no governo de Fernando
Henrique Cardoso, e depois extinta. O novo imposto seria incluído na proposta de reforma
tributária que o governo encaminhará em breve ao Congresso Nacional.
"Vou ouvir a opinião dele
[Guedes]. Se desburocratizar
muita coisa, diminuir esse cipoal de impostos, essa burocracia enorme", disse o presidente
ao deixar o Palácio da Alvorada,
na manhã de hoje.

Gilmar Mendes

nega suspender processo
contra ex-deputado preso

O

ministro Gilmar Mendes,
do Supremo
Tribunal Federal (STF),
negou
um
pedido
do
ex-deputado
Edson Albertassi (MDB) para suspender o
processo em que ele foi preso
na Lava Jato do Rio.
O ex-deputado pediu para
que Gilmar estendesse a decisão do presidente da Casa,
Dias Toffoli, que suspendeu
investigação contra Flávio
Bolsonaro (PSL).
No mês passado, Toffoli
determinou a suspensão temporária das investigações que
tivessem dados sigilosos compartilhados pelo Coaf e pela Receita Federal sem autorização
prévia da Justiça.
O novo pedido foi feito a Gilmar Mendes um dia depois de o

ministro do STF suspender um
processo da Lava Jato do Rio na
semana passada, também utilizando a ação de Flávio como
argumento.

A defesa de Albertassi já fez o mesmo pedido
a Toffoli, que ainda não o
analisou. A recusa de Gilmar Mendes ao apelo do
ex-deputado é da última
quarta-feira.
Albertassi foi preso no ano
passado na Operação Furna da Onça. Um relatório do
Controle de Atividades Financeiras (Coaf) anexado à
investigação apontou movimentação financeira suspeita
de 22 deputados, incluindo o
de Flávio Bolsonaro (PSL).
Após a suspensão da investigação contra o filho do presidente da República, hoje senador, o
Supremo recebeu vários pedidos para paralisar investigações.

Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Edson Albertassi foi preso no fim do ano na Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato do Rio

Um deles, na semana passada,
foi acolhida por Gilmar Mendes.
O ministro suspendeu o processo
da C'Est Fini, desdobramento da
Lava Jato no Rio, que tem o exFoto: Divulgação

Ministros votaram pela proibição

-governador Sérgio Cabral (MDB)
como um dos réus. O processo
fica suspenso até que o plenário
do Supremo julgue o caso no dia
21 de novembro.

Maioria no STF vota pela proibição da redução
de salário de servidor por estados e municípios
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou
nesta quinta-feira, 22 de agosto, por
proibir que estados e municípios reduzam temporariamente a jornada
de trabalho e salário de servidores
públicos quando os gastos com pessoal ultrapassarem o teto previsto
em lei, de 60% da Receita Corrente
Líquida (RCL) com gasto de pessoal.
A redução salarial temporária
está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mas está suspensa desde 2002 pelo Supremo
pela possibilidade de ferir a Consti-

tuição. Nesta semana, a Corte retomou a análise de ações que questionavam diversos dispositivos da lei.
6 dos 11 ministros entenderam
que a redução temporária de carga
horária e salários fere o princípio
constitucional de irredutibilidade,
contrariando a demanda de estados
e municípios que ultrapassam o limite legal.
Votaram nesse sentido os
ministros: E dson Fachin; Rosa
Weber; C ármen Lúcia; Ricardo
L ewandowski; Luiz Fux; e Marco
Aurélio Mello.
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Diretoria do Hospital de
Saracuruna é exonerada
após morte de criança

A

morte
de
um menino
de 4 anos,
logo após
ser submetido a uma
cirurgia de
fimose, levou a Secretaria estadual de Saúde a
exonerar parte da direção do
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mais conhecido
como Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. A
medida, segundo a Secretaria, foi para que as investigações sobre o caso fossem
conduzidas “de forma isenta
e eficaz”. Uma sindicância
aberta vai apurar a responsabilidade de funcionários do
hospital durante o atendimento do menino.

Na quinta-feira passada,
Lucas Gabriel de Jesus morreu após passar por cirurgia.
O sofrimento tira o sono da
mãe do menino, Zaira de Macedo Santos.

“Eu não consigo dormir.

Quando fecho os olhos, vejo
quando os médicos estavam
tentando socorrer ele com a
língua branca para o lado de
fora. Eu só vejo essa imagem
dele”, relembrou, com pesar.
Quando voltou da sala
de cirurgia, a mãe achou que
Lucas estivesse dormindo. “O
médico falou que, entre 20 e
30 minutos, ele iria acordar.
Mas não acordou”. Zaira diz,
entre lágrimas, que sente falta da personalidade marcante
do filho: “Ele era um menino
esperto e brincalhão”, diz ela,

Secretaria investiga caso de menino de 4 anos morto logo após operar fimose

também indignada com o que
ocorreu no hospital.
“Se ele tivesse uma doença,
tudo bem. Agora, um menino
saudável que gostava de brincar e pular... e sair dentro de um
caixão? Não me conformo. Eu

Presa no trânsito durante sequestro, grávida
é levada por agente de moto para ter a filha
Em meio ao imenso engarrafamento formado em Niterói por
conta do sequestro do ônibus
2520 na Ponte, Stephany Guimarães, de 26 anos, entrava em trabalho de parto para dar à luz sua
primeira filha menina, Morena
Beatriz. Dentro do carro, na Avenida do Contorno, a manicure já
sentia fortes contrações por cerca
de cinco horas, quando o motorista de aplicativo que a levava
para o hospital resolveu chamar
um guarda municipal. André
Luis Taranto, 39, até tentou acionar uma ambulância, mas com
a urgência do caso, não pensou
duas vezes: colocou a gestante
na garupa da moto e, em poucos minutos, chegou com ela na
emergência.
“Foi um anjo que apareceu na
minha vida e na da minha filha.
Estava desesperada, com muitas dores. Achei que ia parir no
carro. Logo quando cheguei ao
hospital, a bolsa estourou. Tanto
dia para nascer, Morena escolheu
um tão complicado. Nunca conseguirei agradecer a todo esse

Foto: Luciano Belford/Agência O Dia

Guarda municipal André Luis Taranto visita a pequena Morena Beatriz

carinho do guarda”, conta a mãe.
Morena nasceu às 13h44, com
47cm e 2.890kg, esbanjando saúde e cabelos. Taranto, que visitou a
pequena duas vezes após o nascimento, já é quase considerado um
membro da família. “Em quatro
anos na Guarda, nunca passei por
uma adrenalina e responsabilidade parecida. Sei que optei pela
atitude certa, uma sensação de dever cumprido. Me seguro para não

chorar”, diz ele.
O agente do grupamento motorizado de trânsito ainda retornou para buscar o pai de primeira
viagem, Ronald de Oliveira, de 20
anos.
“Fico muito feliz de ter ajudado essa família. Minha ficha só
caiu quando vi foto da Morena
horas depois e percebi que valeu a
pena”, acrescenta o guarda, pai de
um menino de 11 anos.

e a família precisamos de uma
resposta”, esclareceu.
A Secretaria informou que,
ainda no dia 15, designou uma
equipe multidisciplinar e de
humanização para fazer acompanhamento dos familiares de

Lucas. O corpo do menino foi
levado para o Instituto Médico Legal para fazer autópsia. O
laudo e os exames de laboratório complementares, que ainda não saíram, vão determinar
a causa da morte.

Detran suspende exames de carteira de
habilitação em circuitos do RJ
O Departamento Estadual
de Trânsito (Detran) decidiu
suspender os exames práticos para acesso à carteira de
habilitação no circuito de
Guaratiba, na Zona Oeste do
Rio, após denúncias sobre
as condições do asfalto nas
ruas do percurso.
Alunos reclamavam dos
buracos na via principal dos
exames, a Avenida Nelson
Moura Brasil, além das outras pistas em que as aulas
eram realizadas.
Além de Guaratiba, o Detran
enviou um comunicado interno
para as autoescolas para suspender os exames a partir desta
quinta-feira também em Itaguaí, Mangaratiba, São Gonçalo
e Niterói e transferir os locais
das provas.
De acordo com o diretor de
habilitação do Detran, Jivago de
Almeida Moraes, os alunos vão
poder optar, junto à autoescola,
pelos locais mais convenientes
para a realização da prova, respeitando os cronogramas e possibilidade de agendamento.

Foto: Divulgação

"Com a suspensão temporária dessa área, até que haja o
recapeamento, e ela tenha condições plenas de realização de
provas, nós vamos continuar
oferecendo três áreas de provas no Rio: Santa Cruz, Campo
Grande e Tubiacanga, na Ilha do
Governador", explica Jivago.
Ainda segundo o diretor,
devido ao grande volume
de provas na unidade - são
900 ao longo de uma semana - alguns reagendamentos
podem ser prejudicados, mas
que há um trabalho para otimização do serviço.
O órgão também informou
que uma reunião está marcada
para o dia 27 de agosto para a
montagem de um cronograma
com a previsão de retomada
dos exames em Guaratiba.
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Piquenique ecológico
marca encontro de crianças
especiais com a natureza

U

m dia diferente para
cerca de 40
crianças
mais
que
especiais de
Queimados.
Isso porque
a aula desta quinta-feira, foi de muita diversão e
aprendizagem para os alunos
de 17 escolas da rede pública
municipal de ensino que possuem sala de recursos. É que a
Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Educação
e Ambiente e Defesa dos Animais, realizou um piquenique
ecológico na Área de Preservação Ambiental (APA) Horto
Luiz Gonzaga de Macedo, no
bairro Fanchem. A atividade
realizada é em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
A chuva não foi o motivo
de desistência. Com muita dis-

posição os professores das salas
de recursos foram ensinando de
forma lúdica a importância de
cuidar e preservar o meio ambiente. Durante toda manhã, os
alunos junto aos seus pais, percorrem pela trilha Pau-Brasil.
Na atividade também foi realizado o plantio de 45 mudas de
Sibipiruna,Ingá Branco, Miramba Rosa, Capororoca Orelha de
Nego e Arco de Piepa, Farinha
Seca e Samaneia. A atividade
realizada visou à interação e valorização da pessoa com deficiência. O encontro contou com a
participação de profissionais da
Educação Especial, responsáveis de educandos.
No total a rede municipal de
ensino conta com 100 profissionais capacitados para trabalharem de cerca de 300 alunos que
possuem diferentes deficiências, entre eles: cuidadores, intérpretes e professores da sala de
recursos. “Estamos felizes com o
novo momento da educação da

A programação em Queimados contou com alunos de 17 escolas da rede pública da cidade

cidade, em relação a inclusão.
Nossa rede mais que dobrou o
atendimento nos últimos dois
anos e eventos como o de hoje
é uma demonstração que a
gestão municipal vem entendendo a necessidade de todos
estarem envolvidos nesse processo de socialização. Por isso
estamos contratando pelo concurso passado mais cuidadores
e ampliando o atendimento nas
unidades”, contou o professor e
Secretário de Educação Lenine
Lemos. Já a Secretária Munici-

Nova Iguaçu vai criar Guarda Municipal
O prefeito Rogerio Lisboa
encaminhou à Câmara de Vereadores, projeto de lei dispondo sobre a criação da Guarda
Municipal de Nova Iguaçu. A
assinatura do documento foi
realizada nesta terça-feira, durante a solenidade de formatura dos novos integrantes da
Guarda Ambiental Municipal
(GAM). O prefeito pediu urgência aos vereadores na votação
do projeto de lei. A intenção da
prefeitura é realizar o concurso
público para seleção dos guardas ainda este ano. Serão 400
vagas, com percentual mínimo
de 15% para mulheres.
“A Guarda Municipal é
uma necessidade real para
a cidade e um desejo antigo
da população. Irá, junto com
os agentes do Segurança Presente, que trouxemos este
mês para Nova Iguaçu em
parceria com o Governo do
Estado, trazer mais segurança para população. A meta é

Foto: Divulgação

Prefeito já encaminhou o projeto à Câmara dos Vereadores

realizar o concurso ainda este
ano para que eles já comecem a atuar logo no início de
2020”, disse o prefeito, que
participou da formatura dos 12
novos guardas ambientais da
cidade. Com a chegada dos novos servidores, a Guarda Ambiental de Nova Iguaçu passa
a contar com 30 agentes, que
têm como missão, fiscalizar e
proteger as áreas ambientais
do município, como a Serra de
Madureira e o Parque Munici-

pal Natural, além de combater
incêndios nas matas, entre outras atribuições ligadas a preservação ambiental.
O prefeito enfatizou a importância da chegada dos novos
Guardas Ambientais. “Nova
Iguaçu funciona com a ajuda de
seus servidores, que são um orgulho para a cidade. O trabalho
desses guardas é árduo, cuidam
e protegem nosso patrimônio
ambiental, merecem todo nosso reconhecimento”, afirmou.

pal de Ambiente e Defesa dos
Animais, Gabriela Chernicharo,
destacou a importância do local
para a população: "Aqui é um
espaço muito especial. Os queimadenses de todas as idades
podem ter um momento único
com a natureza, pois oferecemos segurança para todos os visitantes. Foi um prazer receber
nossas crianças que passaram
uma manhã maravilhosa junto
com toda equipe. Tenho certeza que nem o mau tempo atrapalhou a diversão", completou.

E quem aproveitou esse
momento foi o aluno da E.M
Metodista Daniel Albino. Com
apenas nove anos, o pequeno
plantou sua primeira árvore acompanhado da sua mãe
Adriana Albino, de 43 anos, que
comemorou a iniciativa: “O trabalho feito pela educação está
lindo demais. Fiz questão de
vir acompanhar esse momento.
Daniel tem autismo, mas pelo o
trabalho realizado tenho visto
mudanças positivas”, frisou a
mãe.

Xande de Pilares e outros artistas na
comemoração do aniversário de Nilópolis
Encerrando o dia de comemoração dos 72 anos de emancipação político-administrativa da cidade, a quadra da
Beija-Flor recebeu um grande
evento com atrações musicais:
grupo Nosso Brilho, Bacaninha, Fael Nobre, Bruno Mendes e participação especial de
Xande de Pilares.
Com entrada gratuita, o objetivo deste ano foi compartilhar amor entre os nilopolitanos. O evento contou com a

presença de empresários, políticos, celebridades do município e população.
A atração principal, Xande
de Pilares, parabenizou a cidade e cantou seus maiores
sucessos, animando o público. Segundo o cantor, “É um
grande momento estar nessa
cidade que é muito importante pra mim. Tenho familiares que vivem aqui e laços
afetivos com personalidades
do samba de Nilópolis”.
Foto: Divulgação

Prefeito Farid Abrão com Xande de Pilares
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Vereador de Maricá e seu
filho são assassinados
dentro de casa

O

vereador Ismael Breve,
do Democratas, de 51
anos, e seu
filho, Thiago Martins,
de 31, foram mortos
dentro de casa, no bairro Zacarias, em Maricá. A polícia
investiga o caso.
O crime aconteceu por volta
de 4h. De acordo com as investigações, no momento dos assassinatos haviam mais duas
pessoas na casa: A esposa do
vereador e a enteada dele. A
esposa disse depoimento que
os criminosos estavam encapuzados. Eles teriam arrombado a porta da casa, ido até o
quarto do filho do parlamentar

e atirado contra ele. Ismael teria
ouvido o barulho e foi do que se
tratava. Ao se deparar com um
dos homens, entrou em luta corporal e levou um tiro do comparsa do bandido.
Os dois conseguiram fugir.
O caso é investigado pela Delegacia de Niterói, São Gonçalo e
Itaboraí (DHNSG).
Eleito em 2016 com 1.443
votos, Ismael estava em seu primeiro mandato como vereador
de Maricá. Em nota, a Câmara
dos Vereadores da cidade lamentou a morte dele e do filho.
Foi decretado um luto de três
dias na Casa.
"Ambos foram brutalmente assassinados na madrugada
desta quinta-feira. A Câmara
decreta luto de três dias e por
isso a Casa de Leis permanece-

Ismael Breve entrou em luta corporal com um dos bandidos e acabou baleado

rá fechada neste período", diz
parte da nota.

deles pretendia seguir carreira política.
Robson Giorgino, o dono
Dois jornalistas mortos do jornal “O Maricá”, foi
esse ano em Maricá
morto na porta da sua casa
Dois jornalistas de Maricá em Maio. Robson pretendia
foram mortos esse ano, um vir a candidato a prefeito da

Homem tenta colocar fogo em ônibus e
depois se esfaquea na Zona Sul

Foto: Divulgação

Um homem se esfaqueou
após tentar incendiar um ônibus, na tarde desta quinta-feira,
na Rua Barata Ribeiro, na esquina com a Rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, na Zona
Sul. Segundo o motorista do coletivo, o homem retirou de uma
mochila um produto e o jogou
em um dos bancos. Em seguida,
ele ateou fogo e saiu do veículo.
O motorista usou um extintor para apagar o fogo. Seis
passageiros estavam no veículo e saíram correndo. O Corpo
de Bombeiros informou que
foi acionado para o local às
12h49. O caso ocorreu na es-

cidade no ano que vem.
Já Romário da Silva Barros, de 31 anos, dono do
portal “Lei Seca Maricá
(LSM). Romário foi assassinado dentro de seu carro,
no mês de junho.

Polícia Civil estoura fábrica clandestina
de linha chilena na Zona Oeste
Agentes da Delegacia do Consumidor (DECON) estouraram
uma pequena fábrica clandestina de linha chilena na Praça
Seca, Zona Oeste do Rio, na tarde
desta quinta-feira, 22 de agosto.
Através de uma denúncia
anônima, os agentes conseguiram localizar a fábrica na rua
Capitão Menezes. No local foram encontrados equipamentos usados para fabricação de

linha chilena, além de dois carretéis cheios do material.
O dono do imóvel conseguiu
fugir durante a incursão da especializada. No entanto, compareceu a DECON e confessou
fabricar o material sim, mas
que já tinha parado de produzir
há cerca de três meses. Ele foi
autuado pelo contra relações
de consumo e pode pegar até
cinco anos de cadeia.
Foto: Divulgação

O homem tentou atear fogo no coletivo e em seguida se esfaqueou

quina da 12ªDP (Copacabana).
Segundo testemunhas, após
sair do ônibus, o homem se esfaqueou na esquina das ruas
Hilario de Gouveia com Barata
Ribeiro.
De acordo com o motorista, o co-

letivo era da linha 125, Troncal 3, e fazia o trajeto Central - General Osório.
O Batalhão de Copacabana (19º BPM) informou que
o homem foi levado para o
Hospital Municipal Miguel
Couto, na Gávea.

material apreendido pela polícia na incursão
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Contato com a natureza
deixa crianças mais calmas
e bem-comportadas

N

ada melhor
que a natureza para
deixar uma
criança menos hiperativa e mais
comportada.
Isso mesmo!
A informação faz parte de um novo estudo,
publicado no jornal científico
Plos One. A pesquisa revelou que
crianças pré-escolares que têm
mais contato com a natureza são
menos hiperativas, apresentam
menos dificuldades comportamentais e emocionais e, como
consequência, tem um comportamento social mais adequado.
Outro dado interessante é
que as crianças que assumiram uma maior responsabilidade em relação aos cuidados
com a natureza tiveram menos
dificuldades de relacionamento com seus colegas.
A pesquisa foi realizada com
493 famílias, com filhos entre
2 e 5 anos, que participaram
por meio de questionários. Foram avaliadas quatro áreas que
refletem a relação da criança
com a natureza: apreciação da

natureza, empatia pela natureza,
responsabilidade com a natureza
e consciência da natureza.
O estudo, conduzido por especialistas das Universidades de
Hong Kong e Auckland (Austrália)
foi tão relevante que o questionário está sendo implementado
em vários países, a fim de avaliar
o quanto as crianças têm ou não
contato com a natureza.
Nos casos negativos, serve como
um instrumento para criar programas que possam aumentar essa
conexão. Agora o mesmo grupo de
pesquisadores irá realizar uma extensão do estudo para avaliar qual
o efeito da exposição das crianças
à natureza na microbiota intestinal.

Opinião da especialista
Segundo a neuropediatra Dra.
Andrea Weinmann, hoje há uma
tendência por parte de alguns
pais de evitar o contato dos filhos com a natureza por vários
motivos. “Existe o medo de se
sujar, de se machucar, de ter
contato com algum inseto que
possa atacar etc. Quando esse receio é passado para uma criança
em formação, ela pode absorver
esses medos e passar a evitar o
contato com a grama, com in-

Estudo mostra impacto da meditação
na redução do risco de Alzheimer
A técnica da atenção plena –
ou mindfulness – já se tornou
uma das formas de meditação
mais populares dos últimos
tempos. Isso porque, além de
ser uma maneira simples de
trabalhar o foco e a concentração, o método tem sido cada
vez mais associado à melhora
do bem estar mental e físico.
Agora, novo estudo indica que
a atenção plena pode trazer
outros benefícios para o praticante: a redução do risco de
demência.
A pesquisa, publicada no
periódico Journal of Alzheimer’s Disease, indica que essa
modalidade meditativa pode
prevenir o risco de Alzheimer
e outras doenças neurode-

generativas em pessoas que
apresentam comprometimento
cognitivo leve(CCL), condição
neurológica caracterizada pelo
declínio em diversas funções
cognitivas, como memória e
pensamento. Especialistas indicam que 15% dos doentes
diagnosticados com CCL desenvolvem demência, o que torna a
condição um fator de risco para
doenças neurodegenerativas.
"Nosso estudo mostrou evidências promissoras de que os
adultos com comprometimento
cognitivo leve podem aprender
a praticar a atenção plena e, ao
fazer isso, aumentar sua reserva cognitiva”, explicou Rebecca
Erwin Wells, principal autora do
estudo, ao Daily Mail.

Estudo mostrou que a conexão com a natureza é fundamental para o desenvolvimento infantil

setos, sentir nojo da lama e da
areia, por exemplo”.
Além desses aspectos, o estilo
de vida de quem mora em grandes centros urbanos não colabora
para tornar esse contato com a natureza algo corriqueiro.
O poder da meditação
Para chegar a esta conclusão,
os cientistas acompanharam
14 participantes entre 50 e 90
anos diagnosticados com comprometimento cognitivo leve.
Os voluntários foram divididos
em dois grupos: o de intervenção participou de um curso de
oito semanas em que foram ensinadas técnicas de atenção plena e ioga; já o grupo de controle,
não fez nada.
Ao final do acompanhamento, a equipe entrevistou os participantes para verificar habilidades cognitivas. Os resultados
mostraram que os praticantes
de meditação apresentaram
melhora no bem-estar e relaxamento, além de terem sido
capazes de diminuir o stress,
melhorar habilidades interpessoais e desenvolver a cognição.

“A violência urbana, os

espaços reduzidos de moradia,
como os apartamentos, e as
poucas áreas verdes nas cidades
são fatores que impactam nessa
desconexão com o verde”,
comenta Dra. Andrea.

A neuropediatra acredita
que esse estudo confirma as
conclusões de várias pesquisas anteriores, que apontaram
que o contato com a natureza
é excelente para reduzir o estresse e a ansiedade.

A meditação ajuda em diversos aspectos
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Foto: Divulgação
Foto: Rodrigo Barionovo

Lins Imperial realiza

Arraiá neste final de
semana em sua quadra

O

final de semana da Lins Imperial será em
clima festivo. A
escola promove neste fim de
semana, a partir
das14h,oArraiá
Imperial. A quadra da agremiação no
bairro do Lins será transformada em
grande arraiá com direito a quadrilhas
e barraquinhas de comidas e bebidas
típicas organizadas pelos segmentos
da escola.Aentradaéfranca.
Em clima caipira, a família Lins
Imperial propõe a valorização da
tradição da cultura popular com a
realização do Arraiá Imperial neste
sábado e domingo. O foco do even-

to serão as brincadeiras e a confraternização. Além do clima familiar
e das deliciosas comidas típicas, a
festa contará também com brincadeiras de barracas, como pescaria e
boca do palhaço; e as brincadeiras
de terreiro, como corrida do saco,
corrida da colher e cabo de força. A
festa acontecerá até as 22 horas.
Naocasião,aescolarecebeshowde
transformistascomo atração.
Serviço:
Arraiá Imperial
Data: 24 e 25 de agosto (sábado e domingo)
Horário:14h
Local:Rua LinsdeVasconcelos - 623
Entrada Franca

A quadra da agremiação no bairro do Lins será transformada em grande arraiá

Turma da Mônica anuncia novidades na 19ª Bienal
Internacional do Livro do Rio de Janeiro

Foto: Divulgação

Considerada a maior produtora de conteúdo infantil do Brasil,
a Mauricio de Sousa Produções
(MSP), chega com muitas novidades à 19ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro,
que acontecerá de 30 de agosto a 8
de setembro, no Riocentro – RJ.
No ano em que a MSP completa
60 anos, a empresa lançará dez livros por sete editoras, além de contar
com a participação de outras editoras
parceiras, totalizando 13 (Boa Nova,
Ciranda Cultural, Companhia das
Letras, Cortez, Culturama, Ave Maria, Rocco, Senac, Autêntica/Nemo,
L&PM, Melhoramentos, Panini e Sextante). E, durante a programação do
evento, Mauricio de Sousa participará
de palestras e sessões de autógrafos.
Quem estiver na Bienal terá a
chance de conhecer o pai da Turminha mais amada do Brasil, Mauricio
de Souza. Ele falará sobre os lançamentos e estará em sessões de autógrafos nos estandes de várias editoras,
inclusive no próprio estande da MSP,
nos dias 31/08 e 08/09.

Cantora Alcione: samba com muito estilo
Alcione é sinônimo de samba e também de estilo. As unhas
decoradas, o batom impecável, as
roupas cheias de personalidade
são uma marca da nossa eterna
Marrom. Na hora de escolher seus
óculos para compor seu visual,
ela também não abre mão de beleza e, de preferência, no conforto de seu lar. Semana passada ela
aproveitou uma pausa na agenda
de shows para escolher novo modelito da Ótica Diniz do Shopping
Tijuca, recebendo atendimento
especializado e pra lá de vip.

“Além da comodidade, levamos um equipamento portátil para tirar as medidas, e
um portfólio exclusivo com
as últimas tendências. O
foco é oferecer conforto, praticidade e, principalmente,
economia de tempo”, explica Denise Musser, proprietária da loja, que começou a
entender essa mudança do
mercado, tempos atrás, após
receber solicitações de atendimento personalizado de
clientes mais antigas.
Foto: Divulgação

Quem estiver na Bienal terá a chance de conhecer o pai da Turminha mais amada do Brasil

Na hora de escolher seus óculos para compor seu visual, ela também não abre mão de beleza
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Thiago Santanna

Foto assessoria

apresenta sambas concorrentes
neste sábado, 24
A Independentes de Olaria dará inicio a escolha do
seu samba para o Carnaval
2020 neste Sábado (24). A
partir das 20h, o Lobo Forte
da Leopoldina abre as portas
do Clube 18 de Julho para
dar inicio a sua disputa de
samba. Nesta primeira noite
não haverá cortes, apenas as

apresentações das obras.
Seis parcerias estão na disputa para serem o hino do
enredo "O Acólito do Rei - As
memórias do Padre Perereca",
que será desenvolvido pelo
carnavalesco Marcos Januário. A Azul e Branca abrirá os
desfiles da Segunda-feira de
Carnaval pelo Grupo Especial

Conheça a influenciadora digital
que está bombando no Instagram
Foto: Marcos Mello/ Divulgação

A digtal influencer Vivi
Winkler contou como está sendo uma preparação para novos
concursos.
Mantendo uma dieta regrada com apenas uma refeição contendo carboidratos,
Vivi disparou que não acredita em estética, fazendo uso
apenas de massagens modeladoras e drenagens linfáticas. Seu único procedimento
cirúrgico são as próteses de
silicone nos seios.
Seus vídeos diários na internet, tem motivado milhões
de pessoas em busca do tão
sonhado corpo perfeito. Vivi

posta seus treinos pesados,
cuidados com o corpo, além
de mostrar o preparo de suas
refeições com dicas saudá-

Camarote Vivant realiza o seu
Carnaval antecipado com
feijoada e muita animação
Um dos camarotes mais tops da
Marquês de Sapucaí – o Vivant realizou, no dia 10 de agosto, um Carnaval antecipado, ao realizar a sua primeira feijoada. Depois de sua estreia
de sucesso, na Passarela do Samba,
neste ano de 2019, o camarote aposta suas fichas para que em 2020, as
expectativas ainda sejam maiores.

Prova disto é a realização de
eventos que agreguem parceiros,
amantesdoCarnaval,foliõesepersonalidades deste grande espetáculo,
através de eventos como a feijoada
“Bon Vivant”. E com nova edição já
marcada para o dia 20 de outubro.
O camarote, já conceituado na
Marquês de Sapucaí, como um es-

da Intendente Magalhães.
Serviço
Apresentação dos Sambas
Concorrentes
Dia: 24 de Agosto
Horário: 20h
Entrada Franca
Local: Rua Major Rêgo - 236
- Olaria

Musa fitness e celebridade
da folia carioca, Letícia
Guimarães abre loja no Rio
O Carnaval acaba mas os
projetos continuam, pelo menos para Letícia Guimarães. Figura conhecida na Sapucaí não
somente pela beleza e pelo corpo escultural, mas também pelo
samba no pé, a beldade colecionadora de títulos da folia iniciou
uma nova etapa sem deixar de
lado suas paixões, a educação
física e o Carnaval.
Musa, rainha de bateria,
princesa do Carnaval e rainha
da corte do Carnaval no Rio de
Janeiro e fora do país, a personal trainer resolveu empreender e abriu uma loja de moda

paço de muito samba, pretende levar
paraoseupúblicoeventosexclusivos,
como a sua feijoada e boa música. E o
espaço utilizado como palco para a realização do evento foi e pretende ser o
hotel Grand Mercure.
Nesta primeira feijoada, as atrações foram o cantor Reinaldo – “Príncipe do pagode”, que encantou o público presente com as suas canções;
a banda Canta, Canta, Minha Gente!
– que vem encantando o seu público
com as homenagens ao Martinho da
Vila;eumabelaapresentaçãodaescola de samba Unidos de Vila Isabel.

fitness e lingerie, Rainha de Ferro, na Baixada Fluminense.
“Eu atuo na área de personal e minhas alunas sempre
me perguntavam de onde eram
os meus modelitos. Comecei
fazendo uma pesquisa de mercado e resolvi investir na loja
porque são produtos que eu uso
e me identifico. Estou começando agora, mas tomara que renda
frutos”, diz a bela que além de
musa do Carnaval, também atua
em competições na categoria
wellness de fisiculturismo.
No Carnaval, a morena continua mais firme do que nunca.

O mestre de cerimônia foi
Milton Cunha, que com muito talento conduziu o evento. Sorteios
de brindes, musas, rainhas de bateria, princesa do Carnaval, passistas
e personalidades carnavalescas,
prestigiaram este que promete ser
um dos pontos altos em termos de
animação e gente bonita, até o Carnaval de 2020.
Para a próxima edição da
feijoada “Bon Vivant” atrações
como Leci Brandão, Diogo Nogueira e as escolas de samba Paraíso do Tuiuti e Mangueira.

Foto: Daniel Pinheiro

Rainha da Inocentes de Belford
Roxo, Leticia também está confirmadíssima no desfile da São Clemente que terá mais um enredo
bem humorado em 2020.

Foto: assessoria: Clinton Paz
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Bienal do Livro vai debater
o empreendedorismo
na literatura

O

s caminhos
para um autor iniciante
hoje
passam pela internet. Em
plataformas
de autopublicação ou
mesmo pelas mídias sociais,
cada vez mais surgem escritores que, a partir dos leitores/seguidores conquistados
na rede, chegam às editoras e
prateleiras de livrarias. É um
movimento
impulsionado
pelo público jovem, que está
oxigenando o mercado da literatura. O tema será discutido
em duas mesas de debates na
XIX Bienal Internacional do
Livro Rio, que será realizada

entre os dias 30 de agosto e 8 de
setembro, no Riocentro.
A trajetória do escritor João Doederlein, o @akapoeta, é um dos
cases dos novos tempos. Com mais
de um milhão de seguidores no
instagram, seus versos chamaram
a atenção de grandes editoras, que
o chamaram no o'direct' (caixa de
mensagens privadas da rede social).
João assinou com a Companhia das
Letras, que editou as publicações 'O
Livro dos Ressignificados' (2017) e
'Coração-Granada' (2018).
"Eu estava preparando uma
publicação independente quando surgiu o convite. Escrevo na
internet desde os 12 anos e fui entendo como ela funciona. Quando comecei a publicar os versos
no Instagram, o crescimento foi
exponencial", conta @akapoe-

IBGE recebe mais de 25 mil inscrições
para concurso do Censo 2020
com 400 vagas
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
recebeu 25.787 inscrições de
candidatos para o processo
seletivo simplificado com
400 vagas temporárias de
analistas censitários. As contratações visam a realização
do Censo 2020.
São todos postos de nível
superior, distribuídos por todas as unidades federativas.
Os candidatos farão, no dia 1º
de setembro, uma prova com
60 questões objetivas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e, exceto para a
área de conhecimento de Métodos Quantitativos, haverá
cobrança de Raciocínio Lógi-

Concurso

Guarda de
Nova Iguaçu: PL que cria
400 vagas será avaliado

co. A previsão é que os aprovados sejam convocados a partir
de 27 de setembro.
Veja abaixo como está a
concorrência para cada função
Análise de Sistemas e Desenvolvimento de Aplicações Para 17 vagas,são 206 inscritos.
Análise de Sistemas e Desenvolvimento de Aplicações
Web Mobile - São 13 inscritos
para duas vagas.
Análise de Sistemas, Suporte a
Comunicações e Rede - Cinco
vagas, 66 inscritos.
Análise de Sistemas, Suporte
Operacional e de Tecnologia São 84 inscritos para 4 vagas.
Análise Socioeconômica - São
3.764 inscritos para 36 vagas.
O Projeto de Lei que cria
400 vagas para provimento
inicial na Guarda Municipal de
Nova Iguaçu, no Estado do Rio
de Janeiro, foi enviado pelo
prefeito para aprovação na Câmara Municipal. Este era o único processo que precisava ser
realizado para que o concurso
fosse confirmado.
Previsto desde 2017, o con-

Programação de mesas redondas terá a participação de autores iniciantes que ganharam visibilidade na internet

tak, que participa da mesa 'Pequenas Empresas, Grandes Negócios', no próximo dia 3, às 19h.
Para o escritor Bruno Levinson, as redes sociais se
adequam bem à publicação

de versos e hoje são o maior
meio de divulgação de novos
poetas. Levinson é curador da
mesa 'Poesia Compra Sapato',
que será realizada no dia 1º,
às 15h. "Na música, muitos

Biblioteconomia e Documentação - Quatro vagas, 276 inscritos.
Ciências Contábeis- São 1.588
inscritos para 30 vagas.
Ciências Sociais - São 742 inscritospara 12 vagas.
Desenho Instrucional- São 69
vagas para duas vagas.
Geoprocessamento - Para 24
vagas, são1.281 inscritos.
Gestão e Infraestrutura- São
12.897 inscritos para 142 vagas.
Jornalismo - São 1.597 inscritos para 35 vagas.
Letras - Para uma vaga, são
200 inscritos.
Logística - Para cinco vagas,
240 inscritos.
Métodos Quantitativos - São
1.837 inscritos para 57 vagas.
Planejamento e Gestão - Uma
vaga para 96 inscritos.
Produção Gráfica/Editorial -

Foto: Guilherme Leporace / Agência O Globo

São duas vagas para 95 inscritos.
Programação Visual/Web Design - São 10 vagas para 68
inscritos.
Recursos Humanos - São sete
vagas para 632 inscritos

curso Guarda de Nova Iguaçu-RJ deve ocorrer ainda este
ano. A confirmação foi dada
pela Assessoria de Imprensa
do município à FOLHA DIRIGIDA, nesta quarta-feira, 21.
De acordo com o setor, o Projeto de Lei foi enviado com
urgência pelo prefeito, Rogerio Lisboa (PL), na última terça-feira, 20.

Concurso PGM Nova Iguaçu-RJ: procuradora avalia propostas de bancas
Segundo a Assessoria, mais
de 400 vagas foram solicitadas
no PL. No entanto, estas oportunidades serão distribuídas
por três níveis. Para o ingresso
no início de carreira, serão 400
oportunidades, que serão oferecidas no concurso.

artistas ganharam mercado
a partir da internet. Isso está
começando a acontecer na
poesia, que se presta bem ao
formato curto e imediato das
redes", diz o escritor.
OPORTUNIDADE
Estácio reúne mais de 7
mil vagas em feira virtual
de estágios e empregos

Vagas são para 2020

A Estácio tera mais de 7 mil
oportunidades de trabalho
em uma feira que será realizada, pela internet, de 9 a 13 de
setembro. A 3ª Feira Virtual de
Estágios e Empregos contará
com a participaçao de empresas como Cervejaria Ambev,
Amil, IBM, Itaú Unibanco,
OLX, Stone Pagamentos, Universia Santander, Infoglobo,
brMalls, Estante Mágica, White Martins, entre outras.
Além das vagas, o evento
também oferecerá aos estudantes de todo o Brasil palestras e conteúdos sobre as
novas profissões que estão
surgindo no mercado, como
alavancar a carreira, dicas
para elaboração de currículos,
como se comportar e o que
dizer durante uma entrevista
e muitos mais.
Foto: Divulgação
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4ª Vara Empresarial da
Comarca do
Rio de Janeiro decretou,
nesta quarta-feira, a falência da MMX,
do empresário Eike Batista.
A decisão acontece quase
cinco anos após pedido de
recuperação judicial apresentado pela empresa, que
disse pretender recorrer.
Em nota, a empresa informou “que ainda não foi formalmente intimada da Decisão” e se disse surpresa com
a sentença, uma vez que “na
Assembleia Geral de Credores
realizada em 1º de julho 2019,
foram obtidos votos favoráveis
à aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado”.
No comunicado, a MMX
enfatizou que “a decisão não é
definitiva e está sujeita a recursos” e afirmou que irá recorrer.
Destacou, ainda, que “manterá
os acionistas e o mercado em
geral devidamente informados e atualizados sobre o tema,
bem como sobre quaisquer outros atos ou fatos relacionados

Foto: Reuters

Faliu

MMX, de Eike Batista,
tem falência decretada pela
Justiça do RJ

Eike Batista chegou a se tornar o homem mais rico do Brasil

que possam influir nas decisões
de investimento de seus acionistas e do mercado em geral”.
A decisão da 4ª Vara atinge
a MMX Mineração e Metálicos
S.A. e sua subsidiária, a MMX
Corumbá Mineração S.A.
“Ficam suspensas todas as
ações e execuções contra o fa-

lido, com a ressalva das ações
que demandarem quantia ilíquida, as quais prosseguirão no
juízo no qual tiverem em trâmite”, determinou o juiz Paulo
Assed Estefan.
Na sentença, o magistrado destacou que o Plano de
Recuperação
apresentado

Defesa de Cabral tenta transferência de presídio no RJ
O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, condenado a mais de
200 anos de cadeia, deseja mudar de presídio. Ele se diz ameaçado e que familiares dele
estão sofrendo provocações de
parentes de outros envolvidos
na Lava Jato em dias de visita
no local onde ele está preso
atualmente, a Cadeia Pública
Pedrolino Werling de Oliveira,
conhecida como Bangu 8.
No fim de março, a defesa
do ex-governador pediu ao juiz
Marcelo Bretas, responsável
pelos casos da Lava Jato no
RJ, a transferência dele para a
Unidade Prisional da Polícia
Militar, em Niterói, na Região
Metropolitana.
No local está preso o também ex-governador Luiz Fernando Pezão, que foi detido
em novembro do ano passado,
quando ainda ocupava o cargo.
Ele foi mantido no local mesmo depois de ter deixado o comando do estado, em janeiro.
De acordo com o pedido en-

Foto: Divulgação

No fim de março, a defesa do ex-governador pediu ao juiz Marcelo Bretas a transferência dele

caminhado à Justiça Federal, a
defesa de Cabral argumenta que
ele “vem confessando os seus
delitos sempre que interrogado. E sua inédita postura pode
desagradar inúmeras pessoas,
já tendo percebido tal fato na
unidade prisional em que se encontra recolhido”.
O pedido diz ainda que Cabral “foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio, senador
da República e governador do
Estado do Rio, por dois man-

datos. E a legislação concede
tratamento prisional diferente
aos presidentes, ex-presidentes,
governadores e ex-governadores, sobretudo para proteger a
dignidade do cargo e segurança
física da pessoa”.
Ainda de acordo com o documento, “no passado recente
das operações policiais em todo
o país, especialmente os governadores e ex-governadores vêm
sendo recolhidos em ambientes
prisionais distintos, como quar-

pela companhia foi aprovado
pela unanimidade dos credores das classes I e IV, mas
reprovado pelos credores da
classe III. “Os créditos quirografários (classe em que não
houve aprovação ordinária)
representam 99% do total da
dívida”, enfatizou o juiz.

O magistrado considerou,
ainda, que a MMX disse pretender alienar seus ativos para
pagar os débitos submetidos à
recuperação. “Isso equivale a
aplicar sobre as dívidas um desconto de cerca de 97%. Vale dizer: o pagamento será da ordem
de 3%”, destacou o juiz.

Witzel assina decreto que cria programa
de integridade para servidores do Rio
O governador Wilson Witzel
assinou, nesta quinta-feira, durante evento da Polícia Federal
em Salvador, um decreto estadual que cria o programa de integridade a ser aplicado aos servidores do estado. O programa é
compostos por uma série de iniciativas voltadas para combate,
prevenção e remediação da corrupção. Objeto de um outro texto
que será apresentado à parte, o
chamado "teste de integridade"
ainda está em fase de discussão
por integrantes do governo. No
teste, uma pessoa é colocada

como espiã entre os servidores e
avalia a possibilidade de fraudes.
Os testes de integridade eram
uma das dez medidas contra a
corrupção propostas pelo Ministério Público Federal e previam que servidores fossem
submetidos, de forma aleatória,
a situações de conflito ético e de
infrações contra a administração
pública, para verificar se o comportamento seria adequado ou
se o funcionário público estaria
propenso a atitudes como recebimento de propina. O Congresso,
porém, rejeitou a medida.
Foto: Guito Moreto

O governador assinou decreto de integridade a servidores do Estado
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Fotos: Alexandre Vidal/Flamengo

'Rei do blefe' em Portugal,

Jorge Jesus repete estratégia
com Gabigol no Flamengo

U

Gabigol lesionado? Tudo pode ter
sido um blefe de Jorge Jesus — e não
seria algo absurdo a ser cogitado sabendo do seu histórico. A escalação
do camisa 9 do Flamengo contra o
Internacional, no Maracanã, pela
Copa Libertadores, pode ter sido uma
estratégia do técnico português para
confundir o adversário. E isso foi feito
— muitas vezes — em Portugal.

Gabigol foi a surpresa de Jorge Jesus na escalação do Flamengo

Não à toa, o apelido de "rei
do blefe" foi criado pela imprensa portuguesa após Jorge
Jesus ter "blefado" em 22 dos
37 clássicos disputados entre

2009 e 2015 em terras lusitanas. A lista feita pelo jornalista
Rui Miguel Gomes, do site "O
Jogo", traz jogadores que tiveram ausência informada, mas

Se foi uma estratégia de Jorge Jesus, deu certo

Como Botafogo, Fluminense e
Vasco trabalham para evitar
crise como o W.O do Figueirense
Um episódio preocupante
marcou o futebol brasileiro
na última terça-feira: o Figueirense perdeu por W.O
depois que seus jogadores
se recusaram a entrar em
campo contra o Cuiabá, pela
segunda divisão. A medida
foi um protesto por conta
dos atrasos no pagamento

de salários, direitos de imagem e falta de recolhimento
de FGTS. Mas, e se fosse no
Rio de Janeiro?
Tirando o Flamengo, todos
os três grandes clubes convivem com problema financeiro semelhante, com o passivo
que bate à porta do vestiário.
Ainda assim, não existe a

entraram em campo; nomes
que seriam poupados, mas
apareceram como titulares; e
até falsas lesões que se transformaram em classificações.
Um dos exemplos clássicos foi em 2009, quando Jesus
descartou a escalação de Javier
Saviola no Benfica, em clássico
contra o Sporting. No entanto, o
argentino atuou por 86 minutos
e levou a equipe à vitória. Naquele mesmo ano, o brasileiro
Ramires e o também argentino
Pablo Aimar atuaram no triunfo
contra o Porto após terem sido
vetados anteriormente.
Outro momento lembrado
foi em 2012, quando o treipreocupação de greve entre
cruz-maltinos, tricolores e
alvinegros. A principal explicação para isso é a relação
de confiança que os clubes
ainda conseguem estabelecer com os elencos.
No Vasco, o departamento de futebol aponta três
fatores para administrar as
insatisfações que existem
no grupo. A transparência
na conversa com o elenco,
deixando as dificuldades
bem claras, é considerada
fundamental. O grupo de

nador decidiu não escalar os
zagueiros Luisão e Garay, bancando o reserva Jardel na equipe. Com a bola rolando, a dupla
titular foi para campo, mas a
estratégia não deu certo: derrota no clássico para o Sporting.
Já na Taça de Portugal de
2015, pelo Sporting, Jesus disse que o meia Bryan Ruiz e o
atacante Slimani eram dúvidas, mas os dois atuaram na
partida — com os leoninos
vencendo com um gol do centroavante na prorrogação.
— Se pensarmos em cartas,
o jogador pode fazer um blefe
nas cartas — justificou Jorge
Jesus na ocasião.

Trazendo a situação para o
Flamengo, Gabigol foi ausência
na lista de relacionados divulgada por conta de dores musculares, mas teria realizados novos
testes no vestiário e mostrou-se
apto para atuar. Dentro de campo, ajudou a equipe a construir o
placar por 2 a 0 contra o Internacional, nesta quarta-feira.
No entanto, o que levanta a
suspeita do "blefe" foi a desenvoltura do camisa 9: correndo,
dando carrinho, não sendo substituído e mostrando a mesma
disposição de sempre. Fisicamente bem, não pareceu atuar
no sacrífico. Se foi uma estratégia de Jorge Jesus, deu certo.

Foto: Picasa

Arbitragem e jogadores do Cuiabá ouvem o Hino Nacional sem a presença da equipe do Figueirense

jogadores também ajuda,
tem se mostrado mais comprometido com o projeto de

recuperação do clube da Colina, mesmo no momento de
dificuldade financeira.

