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Bolsonaro ficará afastado 
da Presidência por 
mais quatro dias

MPRJ investiga Carlos Bolsonaro 
por suspeita de contratação de 
'funcionários fantasmas'

Repouso 

nternado des-
de o último sá-
bado para re-
tirada de uma 
hérnia, o presi-
dente Jair Bol-
sonaro não po-
derá retomar 
o cargo nesta 
s e x t a - f e i r a , 
como previsto 

inicialmente. Por determinação 
da equipe médica, que avalia a 
necessidade de mais descanso, 
o presidente só retomará as fun-
ções na próxima terça.

Com isso, o vice-presiden-

te, Hamilton Mourão, perma-
necerá à frente da Presidên-
cia. De acordo com nota da 
Assessoria do Palácio do Pa-
lanto, divulgada nesta quin-
ta-feira, o estado de saúde de 
Bolsonaro requer mais quatro 
dias de descanso, antes de re-
tomar suas atividades.

"A recuperação do Senhor 
Presidente da República, Jair 
Messias Bolsonaro, evolui 
positivamente. Entretanto, a 
equipe médica da Presidência 
da República decidiu mantê-lo 
afastado do exercício da fun-
ção de chefe do poder Execu-

O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) está investi-
gando a suspeita de contratação 
de "funcionários fantasmas" no 
gabinete do vereador Carlos Bol-
sonaro (PSC), filho do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL).

Durante boa parte dos cin-
co mandatos como vereador, 
Carlos Bolsonaro deu emprego 
à ex-mulher do presidente Jair 
Bolsonaro, Ana Cristina Valle, e 
outros sete parentes dela.

Por essa razão, o MPRJ in-
vestiga oficialmente indícios 
de que eles eram "funcioná-
rios fantasmas".

O MP também quer saber se 
no gabinete de Carlos Bolsonaro 
havia a pratica da "rachadinha", 
que é a devolução de parte dos 
salários dos funcionários para 
quem exerce o mandato.

São duas investigações pa-
ralelas: uma é a investigação 

criminal, que está nas mãos do 
procurador-geral de Justiça do 
estado, Eduardo Gussem.

E há também o procedimento 
cível, que apura se houve impro-
bidade administrativa, que está 
nas mãos da Promotoria de Defe-
sa da Cidadania do MPRJ.

A revista Época confirmou a 
existência dos procedimentos, 
que correm em segredo de justi-
ça. A base da investigação é uma 
reportagem da própria revista, 
publicada em junho deste ano.

Na época, foi revelado que, 
embora a atuação de um verea-
dor seja na esfera municipal, vá-
rios desses funcionários de Carlos 
Bolsonaro nunca moraram no 
Rio de Janeiro. E eles nem sequer 
tinham crachá para entrar no pré-
dio da Câmara dos Vereadores, no 
Centro do Rio.

O casal Guilherme e Ananda 
Hudson, e uma cunhada, Moni-

I Bolsonaro ao lado dos médicos Luiz Henrique Borsato e Antônio Luiz Macedo

SOLIDARIEDADE
   Presidente divulga nota 
de pesar sobre o incêndio 
no Hospital Badim

O presidente Jair Bolso-
naro prestou solidariedade 
às vítimas do incêndio no 
Hospital Badim, no Rio de 
Janeiro. Os sentimentos fo-
ram expressados pelo porta-
-voz da Presidência, Otávio 
Rêgo Barros. “O presidente 
declinou a solidariedade aos 
familiares das vítimas do 
incêndio ocorrido lá no Rio 
de Janeiro e coloca o gover-
no federal, observados os 
aspectos legais, à disposição 
para ajudar no que for neces-
sário”, disse durante a coleti-
va de imprensa sobre o esta-
do de saúde de Bolsonaro.

O presidente está desde o 
fim de semana no Hospital Vila 
Nova Star, na capital paulista, 
onde passou por uma cirurgia 
para a tratamento de uma her-
nia na região do abdome. É o 
quarto procedimento a que 
ele é submetido desde que foi 
atacado com uma facada em 
setembro de 2018, durante a 
campanha eleitoral.

Rêgo Barros também 
passou o desejo do presi-
dente para que sejam feitas 
“orações” e transmitidos 
“pensamentos positivos” 
para os pacientes, as famílias 
e os que trabalham no resga-
te e apoio às vítimas.

Ao menos onze pessoas 
morreram durante o incên-
dio que atingiu na noite de 
ontem (12) o Hospital Badim. 
Havia mais de 100 pacientes 
no hospital particular no mo-
mento do acidente e 90 deles 
tiveram que ser transferidos 
para outros hospitais. Duran-
te a retirada, vários pacientes 
chegaram a ser acomodados 
na própria rua.

Eles foram transferidos 
para os hospitais Israelita Al-
bert Sabin, Municipal Souza 
Aguiar, Copa Dor, Quinta Dor, 
Norte Dor, Caxias Dor e São 
Vicente de Paulo.

tivo por mais quatro dias, a con-
tar de 13 de setembro de 2019, 
com a finalidade de proporcio-
nar maior tempo de descanso".

Na quarta-feira, Bolsonaro 
recebeu uma sonda nasogás-
trica para solucionar um qua-
dro de distensão abdominal. O 

equipamento serve para retirar 
gases do estômago e do intes-
tino do presidente. A distensão 
aconteceu devido à ingestão de 
ar depois de Bolsonaro ter pas-
sado pela cirurgia no abdômen, 
justamente para retirar uma 
hérnia incisional.

que Hudson, moravam, e traba-
lhavam ou estudavam em Re-
sende, no interior do Rio, a 168 
quilômetros da capital.

Marta Valle morava além da 
divisa do estado, em Juiz de Fora, 
Minas Gerais, a 185 quilômetros 
da Câmara. Gilmar marques vivia 
mais longe ainda, em Rio Pomba, 
a 272 quilômetros do gabinete.

A professora Marta Valle, 
cunhada de Ana Cristina Valle, 
passou sete anos e quatro me-
ses como funcionária oficial do 
gabinete, recebendo um salário 
bruto de R$ 17 mil. A docente 
disse à revista Época que nunca 
trabalhou na Câmara.

Marta: Eu não trabalhei em ne-
nhum gabinete, não.

Repórter: Não?
Marta: A minha família que tra-

balhou, mas eu não.
Outro funcionário, Gilmar Mar-

ques, ex-cunhado de Ana Cristina 
Valle, disse à revista que não se 
lembrava de ter trabalhado no 
gabinete de Carlos Bolsonaro. Per-
guntado sobre o salário de R$ 14 
mil, Gilmar respondeu à repórter:

"Meu Deus do céu. Ah, 
moça, você está me deixando 
meio complicado aqui. Eu ga-
nhava? Isso aí você deve estar 
enganada", afirmou.

Dois parentes de Fabrício 
Queiroz, ex-assessor do senador 
Flávio Bolsonaro, quando ele era 
deputado estadual, também tra-
balharam para Carlos Bolsonaro 
na Câmara de Vereadores.

O jornal Estado de São Paulo 
revelou, em junho, que Claudio-
nor Gerbatim de Lima e Márcio 
da Silva Gerbatim passaram o 
período em que estavam lotados 
no gabinete de Carlos Bolsonaro 
sem ter a presença atestada pelo 
sistema da Câmara.

Nesta semana, Carlos Bol-
sonaro tirou uma licença não 
remunerada da Câmara munici-
pal. Em uma rede social, ele dis-
se que o objetivo é acompanhar 
o pai no hospital.

Numa rede social, o vereador 
Carlos Bolsonaro escreveu está 
"tranquilo e despreocupado". A 
TV Globo não conseguiu entrar 
contato com o vereador.

Foto: Divulgação
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arcebispo 
do Rio, 
C a r d e a l 
Orani João 
T e m p e s -
ta, enviou 
uma carta 
ao presi-
dente do 
T r i b u n a l 

de Justiça do Rio, desembarga-
dor Claudio de Mello Tavares, 
para manifestar solidariedade e 
classificar como "sábia" a atitu-
de do desembargador durante 
a Bienal do Livro. O presidente 
do TJ-RJ emitiu uma liminar, 
cassada pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que permi-
tia à Prefeitura do Rio recolher 
livros no evento encerrado no 
último domingo.

O cardeal arcebispo do Rio 
defende que a decisão não 
constituiu censura. "Desejo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSArcebispo

O
manifestar minha solidarie-
dade a Vossa Excelência pela 
sábia decisão em defesa das 
nossas famílias e das crianças. 
Não se trata, conforme Vossa 
Excelência muito bem pon-
derou, de uma censura. Agra-
deço a sua postura diante da 
situação", diz trecho do ofício 
encaminhado à presidência do 
TJ-RJ na quarta-feira.

Supremo cassou liminar do 
presidente do TJ-RJ

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) cassou, no último do-
mingo, a liminar emitida pelo 
Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro que permitia a apreen-
são de livros que abordassem a 
temática LGBTQI+, que não es-
tivessem lacrados, na 19ª edi-
ção da Bienal do Livro do Rio.

Foram duas as decisões que im-
pediram as apreensões. Na primei-
ra, o presidente do STF, ministro 

Dias Toffoli, atendeu pedido da
Procuradora Geral da Repú-

blica (PGR) Raquel Dodge. De-
pois, o ministro Gilmar Mendes 

proferiu decisão semelhante ao 
analisar pedido

feito pela GL Events, orga-
nizadora do evento e falou em 

“censura prévia, com o nítido ob-
jetivo de promover a patrulha do 
conteúdo de

publicação artística”. 

Dom Orani agradece presidente 
do TJ-RJ por decisão que permitia 
recolhimentos na Bienal

O cardeal arcebispo do Rio defende que a decisão não constituiu censura

O desembargador federal 
João Pedro Gebran Neto, da 8ª 
Turma do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF-4), 
concedeu na tarde desta quin-
ta-feira um habeas corpus ao 
ex-deputado federal do Rio In-
dio da Costa, revogando a sua 
prisão preventiva. O político 
estava preso desde o dia 6/9 por 
decisão proferida pela 7ª Vara 
Federal de Florianópolis.

Indio da Costa é investigado 
pela Polícia Federal (PF) na Ope-
ração Postal Off em um inquéri-
to que apura suposto esquema 
de fraude envolvendo crimes de 
corrupção passiva e ativa e de 
organização criminosa contra a 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (EBCT), com a ob-
tenção de vantagem indevida 
mediante pagamento a menor 
no valor dos serviços postais. 
Segundo a PF, o ex-deputado 
seria um dos envolvidos do nú-
cleo político da organização.

No habeas corpus, a defesa 
de Indio da Costa requisitou a 

 TRF-4 concede habeas corpus ao 
ex-deputado federal Indio da Costa

 Liesa diminui tempo de desfile das escolas 
de samba do Grupo Especial em 2020

concessão de liberdade ar-
gumentando que o investi-
gado não tem ligação com 
os demais envolvidos, já que 
a organização criminosa te-
ria origem eminentemente 
no estado de Santa Catarina, 
onde ocorreram todos os fa-
tos em apuração, local muito 
longe da área de atuação do 
ex-deputado. Os advogados 
dele acrescentaram que o 

 As escolas de samba do Grupo 
Especial do carnaval carioca terão 
menos tempo para cruzar a pista da 
Marquês de Sapucaí na próxima folia. 
Em plenária realizada na sede da Liga 
Independente das Escolas de Samba 
na noite desta quinta-feira, as agre-
miações decidiram reduzir em cinco 
minutos o tempo mínimo e máximo 
de desfile. A apresentação de cada 
agremiação deverá ser de 60 a até 70 
minutos, no máximo. Para tentar di-
namizar mais os desfiles, a Liesa tam-
bém optou por reduzir de cinco para 

O político estava preso desde o dia 6 por decisão proferida pela 7ª Vara Federal de Florianópolis

Desfile campeão da Estação Primeira de Mangueira em 2019

político é primário, portador de 
bons antecedentes, possui resi-
dência fixa e exerce atividade 
profissional lícita, não existindo 
motivo concreto que justificas-
se a decretação da prisão pre-
ventiva.

O desembargador Gebran, rela-
tor do caso no TRF4, determinou, 
de forma liminar, a soltura do in-
vestigado, impondo a ele medidas 
cautelares diversas da prisão.

quatro o número mínimo de carros 
alegóricos e reduzir de quatro para 
três o número de paradas durante o 
desfile para a apresentação das agre-
miações aos jurados.

Até mesmo uma alteração 
para o regulamento do carnaval 
de 2021 já foi definida: o dinheiro 
da verba de TV será distribuído 
levando em consideração a colo-
cação de cada escola no carnaval 
de 2020, critério semelhante ao já 
adotado na distribuição da receita 
oriunda com a venda de ingressos.

 Foto: Armando Paiva

 Foto: Luis Alvarenga / Agência O Globo 

Foto: Luciano Belford/Agência O Dia
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Programa 
Municipal 
de Arte-
sanato, da 
Prefeitura 
de Nova 
I g u a ç u , 
i n a u g u r a 
neste sá-
bado mais 
uma Feira 

de Artesanato na cidade. Será 
às 9 horas, na Praça de Miguel 
Couto. Esta será a sexta uni-
dade instalada no município 
pelo programa, que valoriza o 
trabalho dos artesãos possibili-
tando geração de renda. A ação 
é desenvolvida pela Fundação 
Educacional e Municipal de 
Nova Iguaçu – FENIG.

“Quando eu era criança mi-
nha mãe fazia tapetes de reta-
lhos e saía para vender, andan-
do de Miguel Couto até Vila de 
Cava. Naquela época não havia 
lugar para expor. Era de porta 
em porta. Agora nós temos fei-
ras onde podemos expor nos-
so trabalho e ser reconhecidos. 
Estamos muito felizes”, afirma 

Rosangela Ribeiro de Carvalho, 
uma das coordenadoras da Feira 
de Miguel Couto. Ela faz pintu-
ras em tecido e cria peças em bis-
cuit e EVA (produto em etileno, 
vinil e acetato).

Além de Miguel Couto, o Pro-
grama Municipal de Artesanato 
já organiza feiras nas praças Rui 
Barbosa e Antônia Flores, no 
Centro, na praça de Morro Agu-
do, no bairro KM 32 e no Espaço 
de Artesanato FENIG/SEBRAE 
no TopShopping. E ainda tem 
o Kiosque das Artes, em Morro 
Agudo e quatro pontos de ofici-
nas de artesanato.

“Esses espaços não são ape-
nas um ponto de venda, são 
pontos de referência. Nós temos 
certeza que com esse caminho 
nós vamos tornar Nova Iguaçu 
a Cidade do Artesanato do Esta-
do do Rio de Janeiro”, destaca o 
presidente da FENIG Miguel Ri-
beiro. Segundo ele, o Programa 
será estendido a outros bairros, 
ocupando áreas centrais dessas 
localidades.

Luiz Baumflek também coor-
denador da Feira de Miguel Cou-

to, explica que serão 20 barracas 
que estarão montadas todos os 
sábados de 9h às 17h na praça. 
“Vamos ter bijuterias, trabalhos 
em biscuit, costuras criativas, 
bonecas de inclusão, jogos edu-
cativos, bordados, crochê e ou-
tras criações”, destaca ele, que 
trabalha na criação de caixas, 

abajures e outras peças decora-
tivas utilizando madeira e jornal 
reciclado.

O Programa Municipal de 
Artesanato da Prefeitura de 
Nova Iguaçu é um dos maiores 
programas do setor em todo o 
Estado do Rio, com 1.200 ar-
tesãos cadastrados. Além da 

organização de feiras, eles re-
cebem apoio através de cursos 
de capacitação, pontos de ar-
tesanato, descontos em lojas 
parceiras e estímulo para par-
ticipação em eventos como o 
Salão Estadual do Turismo, a 
Rio Artes Manuais e a Mega Ar-
tesanal de São Paulo.

Nova Iguaçu ganha 
mais uma Feira de 
Artesanato

Foto: Divulgação

O
Esta será a sexta unidade instalada no município pelo programa, que valoriza o trabalho dos artesãos possibilitando geração de renda

Baixada

 Com a finalidade de atender 
aos contribuintes que conside-
ram que seus direitos foram 
desfavoráveis em processos 
junto à secretaria de Fazenda, a 
Prefeitura de Mesquita reinsta-
lou o Conselho específico que 
trata desses assuntos.

Os membros do novo Con-
selho de Contribuintes foram 
empossados dia 5 de setembro 
para o biênio 2019/2020. O gru-
po já está em ação e tem pela 
frente o desafio de decidir sobre 
mais de 1.900 processos acu-
mulados no setor fazendário.

O Conselho de Contribuin-
tes é um órgão colegiado, 
criado por lei, e integrado por 
representantes do governo, 
comércio e indústria, CRECI 
(Conselho Regional de Correto-
res de Imóveis), CRC (Conselho 

Prefeitura de Mesquita instala 
Conselho para atender 
reclamações de contribuintes

Regional de Contabilidade) e da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). Segundo o presidente do 
órgão, Marcos Dias, os conselhei-
ros tem a atribuição de julgar, 
em 2ª instância, os recursos de 
decisões referentes a processos 
administrativos tributários, de 
natureza contenciosa.

Para Marcos, isso significa 
que os contribuintes que não 
concordam com as decisões de 
1ª instância do setor, já podem 
recorrer dos procedimentos in-
deferidos pela secretaria de Fa-
zenda, caso entenda que a deci-
são tenha sido desfavorável ao 
seu direito.  “Todas as reuniões 
(julgamentos) são públicas e a 
função principal do Conselho 
é mostrar transparência do go-
verno, dentro do que determina 
com a legislação”, completa o 

O grupo já está em ação e tem pela frente o desafio de decidir sobre mais de 1.900 processos acumulados no setor fazendário.

Foto: Divulgação
vice-presidente do órgão, Luiz 
Alberto de Melo Rosa.

Como a gestão dos conse-
lheiros anterior acabou em 
fevereiro, o novo Conselho de 
Contribuintes tem pela frente 
o desafio decidir sobre 1.923 
processos acumulados na se-
cretaria de Fazenda. “Nossa 
ideia é que, pela primeira vez 
no município de Mesquita, o 
contribuinte tenha uma res-
posta mais rápida, pois o poder 
público deve esse tipo de satis-
fação à população”, avalia Mar-
cos. “Nosso papel é mostrar 
transparência e fidedignida-
de dos atos da administração 
pública fazendária, de acordo 
com a legislação vigente”, as-
segura Luiz Alberto.

Dona de um estabelecimen-
to comercial, Maria das Neves, 
56 anos, disse que a existência 
de um Conselho para esse fim 
ajuda a mostrar que o governo 
da cidade é bem intencionado. 
“Chega de coisa escondida nes-

se país”, exalta.    O presidente da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), seção Nova Iguaçu/
Mesquita, Hilário Franco, con-
sidera importante a instalação 
do órgão. “A responsabilidade é 
grande e esse Conselho possui 
alguns dos nossos represen-
tantes mais competentes. Nós 
oferecemos todo o suporte para 
ajudar”, evidenciou.

Segundo Phelipe Amorim, 
membro do Conselho, as prin-
cipais demandas são prescrição 
de débitos (quando o fisco perde 
o prazo para cobrança dos tribu-
tos) e, além deste, existe tam-
bém processos de impugnação 
de lançamento (quando o con-
tribuinte, de alguma forma, não 
concorda com os lançamentos 
impostos a ele), entre outros. 
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abo da 
P o l í c i a 
M i l i t a r 
b a l e a d o 
ao che-
gar em 
casa em 
O s w a l d o 
Cruz, na 
Zona Nor-
te do Rio, 

não resistiu aos ferimentos. 
Tarssis Mesquita da Motta 
Faria, de 32 anos, foi atingido 
na cabeça após ser vítima de 
uma tentativa de roubo, na 
manhã desta quinta-feira. A 
informação foi confirmada 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Barbaridade 

C
pela Polícia Militar. Com mais 
este caso, subiu para 34 o nú-
mero de policiais militares 
mortos no estado neste ano, 
segundo a corporação.

O crime ocorreu na Rua An-
drade de Araújo. Na ocasião, o 
irmão do cabo, também poli-
cial militar, ouviu os disparos 
e encontrou a vítima caída. 
Ele, então, levou Tarssis para o 
Hospital estadual Carlos Cha-
gas, em Marechal Hermes.

Posteriormente, o praça 
foi transferido para o Hospi-
tal Central da Polícia Militar 
(HCPM), no bairro do Estácio, 
onde morreu.

PM morre ao chegar em 
casa na Zona Norte

 Tarssis Mesquita da Motta Faria, de 32 anos, foi atingido na cabeça após ser vítima de uma tentativa de roubo

Foto: Divulgação

 A Polícia Civil localizou um 
homem, conhecido pelo apeli-
do de Fabão, que se relacionou 
com Flordelis no fim dos anos 
90. Ele prestou depoimento 
no último dia 2. Segundo in-
formações obtidas pela polícia, 
Fabão e Flordelis se casariam, 
mas ele acabou rompendo 
com a parlamentar. Em segui-
da, em 1998, ela se casou com 
Anderson. Em sua biografia, 
Flordelis afirma que se casou 
com Anderson no início dos 
anos 90. Na época, no entanto, 
o pastor ainda era adolescente.

O casamento com Ander-
son foi o segundo de Florde-
lis. Ainda nos anos 80, ela se 
casou com Paulo Rodrigues 
Xavier, pai de seus três filhos 
biológicos. Atualmente, Paulo 
vive fora do estado do Rio.

Os policiais também estão ou-
vindo parentes da vítima e pes-
soas que eram próximas à famí-
lia, mas se afastaram. Na primeira 
fase das investigações do assassi-
nato, dois filhos de Flordelis fo-
ram indiciados pelo crime - Flá-
vio dos Santos Rodrigues, filho 
biológico de Flordelis e Paulo, 
e Lucas Cézar dos Santos, que 
foi adotado pela parlamentar e 
Anderson. O primeiro é acusado 
de ter atirado contra o pastor, e o 
segundo, de ter ajudado o irmão 
a comprar a arma do crime.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) recuperou uma 
motocicleta roubada, em 
uma abordagem na rodovia 
Washington Luiz (BR-040), 
em Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense. O f lagran-
te aconteceu na manhã de 
sexta-feira.

Em ronda, no km 120 da 
rodovia Washington Luiz, 
policiais rodoviários fede-
rais tiveram sua atenção vol-
tada para duas motocicletas. 
Foi dada ordem de parada, 

porém os dois motociclistas 
fugiram pela rodovia.

Durante a fuga, um dos 
suspeitos desembarcou ar-
mado do veículo na via, aban-
donou a motocicleta, roubou 
outra e fugiu.Após a identifi-
cação veicular na motocicleta 
abandonada, os agentes cons-
tataram que a motocicleta 
utilizada na fuga, TRIUMPH/
TIGER 800 XRX, constava no 
sistema como roubada.

O veículo foi encaminha-
do para o Pátio Legal.

PRF recupera motocicleta roubada 
na rodovia Washington Luiz

 Prestes a completar três meses da morte de pastor, 
investigação mira no passado de Flordelis Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Segundo informações obtidas pela polícia, Fabão e Flordelis se casariam, mas ele acabou rompendo com a parlamentar

O flagrante aconteceu na manhã de sexta-feira

Após a primeira fase das in-
vestigações, a DH abriu um novo 
inquérito para continuar investi-
gando o crime. A delegacia apura 
a participação de outras pessoas 
no assassinato, inclusive a pró-
pria Flordelis. Em entrevista co-
letiva realizada no fim do primei-
ro inquérito, a delegada titular 
da Delegacia de Homicídios de 
Niterói e São Gonçalo, Bárbara 
Lomba, afirmou que a motiva-
ção do crime ainda não estava 
clara, mas as investigações, até 

aquele momento, apontavam 
para o assassinato estar ligado a 
questões financeiras e desaven-
ças familiares.

Anderson foi morto a tiros 
dentro da casa da família, em 
Pendotiba, Niterói, na madruga-
da do dia 16 de junho. O corpo do 
pastor tinha 30 marcas de perfu-
rações. Flávio, filho de Flordelis, 
confessou que atirou seis vezes 
contra o padrasto. A polícia des-
confia que outras pessoas te-
nham atirado na vítima.
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incêndio que atingiu o prédio do 
Hospital Badim, no Maracanã, 
na noite de quinta-feira, deixou 
pelo menos 11 mortos, todos pa-
cientes. A informação foi confir-
mada pela direção do hospital e 
pela Polícia Civil.

A madrugada de quinta para 
sexta-feira foi de varredura in-
tensa dos bombeiros no hospi-

tal. O trabalho de buscas começou por volta de 21h45. 
De acordo com a Polícia Civil, todas as vítimas morre-
ram por asfixia causada pela fumaça. Os mortos foram 
identificados como Alayde Barbieri, Ana Almeida do 
Nascimento, de 90 anos; Berta dos Santos, de 93 anos; 
Darcy da Rocha Dias, Irene Freitas de Brito, 84 anos; 
José Costa de Andrade, Luzia dos Santos Melo, de 88 
anos, Maria Alice Teixeira da Costa, de 76 anos, Marlene 
Menezes Fraga e Virgilio Claudino da Silva, de 66 anos.

Os pacientes que sobreviveram tiveram suas macas 
colocadas nas ruas próximas ao hospital, aguardando 
transferência para outras unidades de saúde. Foram 
103 pacientes que sobreviveram. Desse número, 90 
conseguiram transferência. Além disso, havia 224 fun-
cionários trabalhando no momento do fogo. De acordo 
com o hospital, nenhum deles morreu.

Acompanhante cai do 3° andar 
durante o incêndio

Para escapar da morte, uma acompanhante de uma 
paciente fez um corda com lençóis para escapar das 

chamas. Giggiani dos Santos, de 24 anos, quebrou os dois 
tornozelos e teve fraturas na bacia no momento da que-
da. Ela foi encaminhada para o Hospital Quinta D’Or, em 
São Cristóvão, onde está internada aguardando para fazer 
cirurgia. Seu estado de saúde é estável.

O início do incêndio
As chamas começaram no prédio antigo do Hospital 

Badim, por volta de 18h30. A principal suspeita é de que 
um curto-circuito no gerador do prédio um tenha causa-
do o incidente e espalhado a fumaça por todo o local.

Quem mora aos arredores do hospital precisou sair de 
casa imediatamente por conta das paredes das residên-
cias que poderiam desabar a qualquer momento.

Em nota, o Hospital Badim lamentou o ocorrido:
"A Direção do Hospital Badim vem a público ex-

pressar seu profundo pesar em relação ao incêndio 
ocorrido na noite desta quinta-feira.

Informamos que 103 pacientes estavam internados 
no hospital no momento do episódio.

Imediatamente, a brigada de incêndio iniciou a 
evacuação do prédio, mesmo antes da chegada do 
Corpo de Bombeiros.

Desde o primeiro momento a prioridade total foi so-
correr os pacientes e funcionários e salvar vidas. Mais de 
100 médicos foram mobilizados para dar assistência aos 
pacientes que estavam sendo socorridos.

Face a esse fato trágico, a solidariedade dos 
hospitais privados e das Secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde está garantindo que os pa-
cientes sejam transferidos.

Para transmitir informações seguras, a Direção 
se manifestará novamente à medida em que o Cor-
po de Bombeiros terminar o seu trabalho e liberar 
o acesso ao prédio.

O trabalho dos bombeiros continua e nos mantemos 
solidários às famílias, pacientes e funcionários envolvidos.”

 A  P re fe it u ra  do  R i o  a f i r m ou 
q u e  a s  l i c e n ç a s  do  Ho s p it a l  B a d i m 
e s t ã o  e m  d i a s .  A  u n i da de  p o s s u i 
o  Hab ite - s e  de s de  2 0 03 ,  e ,  a lé m 
d i s s o,  e m  a go s to  do  a n o  p a s s a -
do  fo i  i n s t au ra do  p e lo  mu n i c í p i o 
u ma  l i c e n ç a  de  m o d i f i c a ç ã o,  q u e 
dá  a c ré s c i m o  da  á re a  de s c ob e r t a 
de  p av i m e nto  de  e s t a c i o na m e n -
to  e leva do.  A  l i c e n ç a  te m  re n ovo 
até  feve re i ro  de  2 02 0.  O  C o r p o  de 
B o mb e i ro s  t a mb é m  a f i r m ou  q u e 
a s  l i c e n ç a s  do  h o s p it a l  n o  ó rgã o 
t a mb é m  e s t ã o  e m  d i a .

Crivella diz que incêndio 
foi ‘sabotagem’

O prefeito Marcello Crivella esteve no 
local e disse que o incidente teria sido 
uma ‘sabotagem’.

“Confesso a vocês que, na hora que eu 
vi todas as instalações, eu posso estar er-
rado, eu quero estar errado, peço a Deus 
que esteja errado, mas é uma coisa que 
tem que ser investigada, se houve algu-
ma sabotagem”, disse o prefeito.

Crivella enfatizou a importância das 
investigações e decretou três dias de 
luto em memória das vítimas.

O
 Suspeita é de que as chamas começaram a partir de um curto-circuito

 Licenças do Hospital Badim estavam em dia
Delegado diz que afirmação de 

Crivella é ‘prematura’
Roberto Ramos, delegado da 18º DP (Pra-

ça da Bandeira), titular das investigações do 
caso, diz que a afirmação de Crivella é “com-
pletamente prematura”.

“É completamente prematuro. Nós so-
mos técnicos, fazemos avaliação técnica e, 
para isso, a perícia da Polícia Civil está aqui”, 
disse o delegado.

O delegado ainda disse que ainda afir-
mou que, apesar da principal suspeita do 
incêndio ter sido causada por um curto-cir-
cuito, ainda há outro local que pode ter sido 
o foco das chamas.

“Sabemos que o fogo chegou ao gerador, 
mas estamos vendo o foco primário para sa-
ber se o foco primário foi no gerador ou não. 
Os peritos ainda estão fazendo essa inves-
tigação. O local e de difícil acesso, há muita 
fuligem, o local está quente e com muita fu-
maça. Por isso estamos aguardando para ter 
um acesso melhor a essa localidade”, disse. 

Incêndio no Hospital Badim deixa 11 mortos
TRAGÉDIA



Estreia

 streia neste 
d o m i n g o , 
a partir das 
17h, a Roda 
de Samba 
do Social 
R a m o s 
Clube com 
Família Re-
trô e Grupo 

Revelação ao vivo. O novo point 
de cultura, entretenimento e di-
versão, terá um ambiente fami-
liar, com muita alegria, seguran-
ça, boa comida e cerveja gelada.

Os ingressos já estão à 
venda por R$ 10 antecipa-
do. Na hora, R$20.

Serviço:
Estreia da Roda de Samba 

do Social Ramos Clube
Data do evento: 15 de se-

tembro (domingo)
Horário: 17h
Telefones para informa-

ções: (21) 2260-8344/ 21 
98368-0414- Andréia / 21 
98187-7485- Leo

Classificação: Livre

 Estreia da Roda de Samba 
do Social Ramos Clube 

E
O novo point de cultura, entretenimento e diversão, terá um ambiente familiar, com muita alegria

Culturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

 Foto: Divulgação

 O Projeto Criolice que 
está sempre inovando em 
matéria de cultura e en-
tretenimento realiza neste 
domingo, a partir das 15h, 
no Parque de Madureira, na 
Arena Fernando Torres, o 
primeiro "Concurso de Vo-
zes", que tem como finali-
dade descobrir novos talen-
tos do mundo samba. Essa 
eliminatória contará com 
os seguintes participantes: 

 Neste sábado e domingo, o 
Shopping Grande Rio, em São 
João de Meriti, promove oficinas 
gratuitas de aromatizador, em 
parceria com o Sesc RJ. As ativida-
des acontecem das 14h às 17h, no 
Espaço Laboratório Ecológico, e 
destinadas aos adultos e crianças.

Uma excelente oportunida-
de para o público adulto com-
plementar a renda de suas fa-
mílias por meio de uma opção 
econômica e criativa, e a garo-
tada brincar para valer através 
de diferentes técnicas. 

Serviço:
Oficinas de aromatizador
Datas: 14 e 15 de setembro 

(sábado e domingo)
Horário: Das 14h às 17h
Local: Espaço Laboratório 

Ecológico (Corredor da Moda)

Grátis
O Shopping Grande Rio fica 

na Rua Maria Soares Sendas, 
111, São João de Meriti. Telefo-
ne: (21) 2430-5111| WhatsApp: 
(21) 9 9068-5587.

Shopping Grande Rio promove oficinas gratuitas 
de aromatizador em parceria com o Sesc RJ

 Projeto Criolice realiza o concurso 
“Vozes do Samba” no Parque de Madureira

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Essa eliminatória contará com os seguintes participantes: Denise Mattos, Raphaela Mendes, Karllote Well e Ronaldo Gomes

As atividades acontecem das 14h às 17h, no Espaço Laboratório Ecológico

Denise Mattos, Raphaela 
Mendes, Karllote Well e Ro-
naldo Gomes.

O vencedor receberá 
prêmio de R$ 1 mil reais. A 
grande final acontece no dia 
20 de novembro, feriado do 
Dia da Consciência Negra. 
Outra novidade e inovação 
do evento é uma lista cola-
borativa é que quem quiser 
curti o evento paga um va-
lor simbólico de R$ 2,00/ R$ 

4,00/ R$ 6,00  até 17h. Após 
às 17h, R$10.

Serviço:
 Projeto Criolice Concur-

so Vozes do Samba
Data: 15 de setembro (do-

mingo)
Horário: 15h
 Local: Arena Fernando 

Torres - Parque de Madurei-
ra

Classificação: Livre

POLÍTICA

IN
FO

Sábado 14 a Segunda 16 de Setembro de 2019

8 VARIEDADES

DIANA PIRES



Sábado 14 a Segunda 16 de Setembro de 2019

POLÍTICA

IN
FO SERVIÇOS 9

 Rock e Joana trocam elogios 
e Maria da Paz provoca o rapaz. 
Lyris se preocupa com a proxi-
midade de Cássia e Merlin. Rael 
pede ajuda a Lyris para vender 
um quadro que pegou da casa de 
Jô. Marlene conversa com Maria 
da Paz sobre a perda de memória 
de Antero. Evelina incentiva An-
tero a esquecer Marlene. Jô deci-

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

Paloma e Antônio são 
obrigados a depor na delega-
cia. Marcos diz a Ramon que 
tem certeza de que Paloma é 
inocente. Nana avisa a Mar-
cos que o estado de saúde 
de Alberto pode ser grave. 
Ramon diz a Léo que Diogo 
quer prejudicar Paloma. Ali-
ce não gosta da postura de 
Luan diante do que acon-

 Bom Sucesso

 Segunda escola a desfi-
lar na Marquês de Sapucaí, 
no domingo de Carnaval em 
2020, a Unidos do Viradouro 
faz a semifinal do concurso 
de samba-enredo neste sá-
bado, a partir de 18h. Quatro 
obras estarão disputando as 
três vagas para a grande fi-
nal, que será no sábado se-
guinte, dia 21. Os sambas da 
semifinal são de autoria das 
parcerias:

– Claudio Mattos, Thiago 
Meiners, Maninho da Cuí-
ca, Oliveira, José Bastos e 
Marco Moreno

– Dadinho,  Fadico,  Ril-
do S eixas,  Manolo,  An-

 Por onde passa, Fábio Alves 
acaba chamando atenção por 
causa de uma parte do seu cor-
po: o bumbum. Também pu-
dera, o muso da Porto da Pedra 
tem 116 cm de quadril.

 "Não ligo de olharem. O que me 
incomoda às vezes é alguém es-
tar cochichando e apontando pra 
mim com  outra pessoa  e falando 
da minha bunda como se eu não 
estivesse presente no local", avisa.

Fábio também revela que 
os seus fãs acabam pedindo 

 Viradouro: semifinal é neste sábado 
e ingressos pra final estão à venda

 Muso da Porto da Pedra diz que fãs querem 
tirar foto do seu bumbum de 116 cm

teceu com ela. Diogo pede 
ajuda a Pessanha para incri-
minar Paloma. Nana e Mar-
cos comemoram quando o 
médico anuncia que Alberto 
irá se recuperar. Paloma con-
sola Alice. Diogo diz a Nana 
que pretende que Paloma e 
Antônio sejam presos.Mar-
cos comunica a Ramon que 
quer conversar com Paloma.

derson L emos,  C arlinhos 
Fionda e Alves

– Dominguinhos do Es-
tácio, PC Portugal, Mocotó, 
Lico Monteiro, Willian Ne-
ves, Família Azul e Rosa, 
Lucas Valentin, Marcelo Le-
piane, Luizinho das Cami-
sas e Serginho Piranha

– Dan Passos, Victor Ran-
gel, Deco, Hélio Porto, Cris-
tiane Mazarim, Ari Jorge, 
Serjão, Henrique Hoffman e 
Miranda

No próximo sábado, a en-
trada é gratuita, com mesa a 
R$ 50 e camarote a R$ 500 
(para 10 pessoas). Para a fi-
nal do concurso, no dia 21, 

camarotes e mesas estão es-
gotados e o ingresso de pis-
ta custa R$ 20, já à venda na 
quadra, que fica na Avenida 
do Contorno, 16, no Barreto, 
em Niterói. Informações: 
(21) 2628-5744.

No próximo Carnaval, a 
vermelho e branco, atual 
vice-campeã do Grupo Es-
pecial carioca, levará à Mar-
quês de Sapucaí o enredo 
“Viradouro de alma lavada”, 
inspirado no repertório mu-
sical das Ganhadeiras de 
Itapuã. O desfile marcará a 
estreia dos carnavalescos 
Marcus Ferreira e Tarcísio 
Zanon na escola.

 Foto: Divulgação

de vender a mansão. Agno aprova 
o jantar oferecido por Leandro. 
Cássia visita Agno e se incomoda 
ao ver o pai com Leandro. Agno 
afirma a Jô que ela deverá vender 
a mansão por menos dinheiro do 
que a comprou. Téo alerta Maria 
da Paz sobre a situação de Jô. Ca-
milo chega a Rio Vermelho. Maria 
da Paz procura Jô.

para tirar fotos, mas focando 
em seu bumbum.

"Parece que querem tirar 
foto de uma outra pessoa e não 
de mim. Querem tirar foto co-
migo de costas visando o bum-
bum ", contou. 

Além de desfilar na Sapucaí 
como muso da Porto da Pedra e rei 
de Bateria do Bloco Bafo da Onça, 
Fábio também  sairá de muso em 
Vitória, Espirito Santo, com a MUG, 
escola de samba do grupo Especial 
e atual campeã do carnaval de lá. 

 Foto: Fabio Ferreira



e janeiro 
a setem-
bro desse 
ano, 792 
p o l i c i a i s 
f e d e r a i s 
f o r a m 
d e s l i g a -
dos da Po-
l í c i a 

Federal (PF). Esse número, 
que representa 8% do efeti-
vo (reduzido de 10.771 para 
9.979 servidores), inclui al-
guns casos de falecimentos 
e pedidos de demissão, mas 
a maior parte é por requeri-
mento de aposentadoria. O 
levantamento foi feito pela 
Federação Nacional dos Po-
liciais Federais (Fenapef ). 
A entidade acredita que a 
corrida é para os servidores 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPressa

D
garantirem os direitos antes 
da reforma da Previdência ser 
finalizada pelo Senado.

Depois de muitas negocia-
ções e protestos da catego-
ria, a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) 06/2019 
acatou alguns pontos rein-
vindicados pelos policiais, 
como o direito à pensão in-
tegral em caso de morte por 
exercício ou em decorrência 
da profissão e 100% da mé-
dia salarial para aposenta-
doria por invalidez.

A PEC também estabeleceu 
uma regra de transição para 
aqueles servidores que já estão 
perto de se aposentar: idade 
mínima de 52 anos (mulheres) 
e 53 (homens), com pedágio de 
100% do tempo de contribui-
ção que falta.

Esperança na PEC paralela
A categoria ainda tem ex-

pectativa em relação à PEC 
paralela (PEC 133/2019), que 
tramita no Senado Federal e 
que pode garantir regras mais 
brandas para os policiais e 

outras carreiras ligadas à Se-
gurança Pública. Uma das 
emendas feitas ao texto pode 
permitir que regras de aposen-
tadoria e pensão sejam modi-
ficados futuramente por meio 
de lei complementar.

Outra modificação feita ao 
projeto pode garantir a parida-
de (vencimentos iguais aos da 
ativa) e a integralidade (último 
salário recebido) para os servi-
dores da área que ingressaram 
no funcionalismo até 2003.

Policiais federais correm para se 
aposentar antes do fim da votação 
da reforma da Previdência

 O levantamento foi feito pela Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef)

 Foto: Daniel Marenco
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 Uma comissão de servi-
dores aposentados das redes 
municipais de Educação de 
Duque de Caxias e São João 
de Meriti peregrinaram, nesta 
semana, pelos corredores da 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) e pediram ajuda aos de-
putados para resolver o atraso 
no pagamento dos salários. A 
categoria conseguiu uma reu-
nião, marcada para a próxima 
segunda-feira, com pelo me-
nos seis comissões da Casa: de 
Educação, Trabalho, Servidor, 
Direitos Humanos, Assuntos 
Municipais e Idosos.

Os aposentados de São 
João estão com oito salários 
atrasados, referentes aos me-
ses de abril, maio, outubro, 
novembro e dezembro de 
2018 e junho, julho e agos-
to de 2019. Já os inativos 
de Caxias não receberam os 
salários de julho e agosto e 
somente uma parte da cate-
goria recebeu o 13º de 2018.

Aposentados de Caxias e São João 
de Meriti pedem ajuda à Alerj para 
receber salários atrasados

"Falta ser pago o 13º a 40% 
dos aposentados de Caxias. 
Vai chegar em dezembro e 
não vai ser pago ainda, é um 
desrespeito e desesperador 
porque muita gente que está 
adoecendo por conta dessa 
situação. E em São João já são 
oito meses de atraso. Muitos 
aposentados estão indo para 
a casa dos filhos e de parentes 
porque não estão conseguir 
pagar as contas como o alu-
guel. Eu mesma só consegui 
pagar o plano de saúde por-
que fizeram vaquinha para 
mim", explicou Marisa Gonza-
ga, representante da comissão 
dos aposentados do Sindicato 
dos Profissionais de Educação 
do RJ (Sepe-RJ).

Marisa contou que a catego-
ria também quer ter acesso aos 
dados do município:

"Caxias é o segundo muni-
cípio que mais arrecada, fora 
que nossa contribuição já au-
mentou para a previdência já 

A categoria conseguiu uma reunião, marcada para a próxima segunda-feira

Foto: Divulgação
foi para 14%, mas não tem 
transparência sobre essas 
informações. Queremos ter 
acesso aos dados da previ-
dência", disse.

Tribunal de Contas
 do Estado

Presidente da Comissão de 
Educação, o deputado Flávio 
Serafini (PSol) disse que a Casa 
vai atuar sob duas vertentes, 
uma para dialogar com os pre-
feitos e outra para ter escla-
recimentos sobre os regimes 
previdenciários dos dois mu-
nicípios.

"Queremos abrir uma in-
terlocução institucional com 
as prefeituras e também 
vamos pegar informações 
com o TCE e os institutos de 
previdência de São João e 
Caxias para ver o que houve 
com os regimes e como estão 
os repasses das contribui-
ções patronais", disse.

A deputada Mônica Fran-
cisco, presidente da Comissão 
de Trabalho, informou que vai 
enviar um ofício para as prefei-
turas pedindo esclarecimentos 
sobre os atrasos.

Caxias diz que pagou 
parte de julho

A assessoria de Duque de 
Caxias informou que o Instituto 
de Previdência dos Servidores 
Públicos do município (IPMDC) 
fez, na segunda-feira, dia 9, o pa-
gamento de 615 inativos que re-
cebem até R$ 1.200 líquidos e es-
clarece que "novos pagamentos 
serão feitos nos próximos dias, 
de acordo com a entrada de recei-
ta, até que todo o funcionalismo 
tenha recebido", afirma.

Assim como já havia infor-
mado anteriormente, a assesso-
ria da Prefeitura de São João de 
Meriti justificou que precisa do 
recurso da venda de dois terre-

nos para quitar a dívida com os 
inativos. Confira a nota:

A Prefeitura de São João de Me-
riti informa que está em curso a 
venda dos dois terrenos para o pa-
gamento da dívida com os aposen-
tados. A lei, aprovada pela Câmara 
Municipal, já entrou em vigor au-
torizando o andamento do proces-
so administrativo. Em breve, será 
realizada uma audiência pública, 
em que também serão convida-
dos os dirigentes das ações sociais 
realizadas no local para a busca 
conjunta de soluções. Depois, será 
marcada a data para o leilão dos 
terrenos. Com a conclusão, os re-
cursos serão imediatamente usa-
dos para o pagamento do débito.



 Por Dr Fernando Cerqueira, 
nutrólogo da clínica FC

s hormô-
nios do 
corpo, em 
m é d i a 
são 22, e 
seu bom 
f u n c i o -
n a m e nt o 
tem rela-
ção direta 

com nosso bem-estar, podendo 
interferir e atuar em diversos fa-
tores, que vão desde o emagre-
cimento até funções sexuais.

Dr. Fernando Cerqueira, 
nutrólogo especializado no as-
sunto, explica: “Os hormônios 
são substância químicas pro-
duzidas pelas glândulas e lan-
çadas na corrente sanguínea, 
onde por meio dos receptores, 
se acoplam em células-alvo e 
executam suas funções, traba-
lhando como verdadeiros men-
sageiros”. Quando essas ações 
não ocorrem de forma natural, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBem estar

O
ocorrem as disfunções, tanto para 
mais quanto para menos.

Um exemplo claro dessas ocor-
rências, é a Tensão Pré Menstrual 
(TPM) nas mulheres, quando 
ocorrem oscilações. Já o cortisol, 
por exemplo, conhecido como o 
hormônio do stress, faz com que 
o fígado produza glicose, o que 
também pode aumentar a sensa-
ção de adrenalina. Por isso o siste-
ma endócrino é tão importante, já 
que atua na sua regulação e inte-
gridade das funções.

Outra glândula comum é im-
portante é a tireoide, que muitas 
vezes tem baixa em sua produção 
e está caracterizada pelo hipoti-
reoidismo. A insulina, por sua vez, 
possui ação de regulação do nível 
de glicose no sangue, que muitas 
vezes é estimulado pela alimen-
tação, como o consumo excessivo 
de carboidratos.

Hormônio preferido dos atle-
tas, o GH possui ação direta com 
o crescimento dos músculos 
(massa magra) e uma das me-
lhores maneiras de estimulá-lo 

é com uma boa quantidade de 
sono, assim como a melatoni-
na, responsável pela reparação 
do corpo e relógio biológico e 
que é estimulada em um am-
biente escuro. Por isso é co-
mum ver muitas pessoas quan-
do saem da rotina consumirem 

melatonina em forma de cáp-
sulas, como em situações de 
jet lag, por exemplo.

Distúrbios hormonais
As disfunções hormonais, 

muito comuns em mulheres, 
podem ocasionar diversos pro-

blemas, tais como: dificuldade 
para dormir, excesso de ape-
tite, dificuldade na digestão, 
excesso de acne e até mesmo 
depressão. Com um exame de 
sangue é possível detectar o 
problema e, consequentemen-
te, o melhor tratamento.

 A importância dos hormônios

Quando essas ações não ocorrem de forma natural, ocorrem as disfunções, tanto para mais quanto para menos

Foto: Divulgação
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Muitas pessoas não são 
capazes de enxergar o corpo 
de forma adequada e realis-
ta, criando uma distorção de 
imagem, um problema sério 
que precisa ser tratado.

Formada em enfermagem 
e cursando psicologia, Kathe-
rine Maurente diz que a dis-
torção de imagem corporal é 
uma visão irrealista de como 
a pessoa vê seu próprio cor-
po. É preciso ficar atento aos 
sintomas e causas, segundo a 
profissional de saúde:

Sintomas:
- a insatisfação com o cor-

po é tão grande que há repul-
sa de si mesmo

- comentários contínuos 
da insatisfação como: “ estou 
gorda” ou “ estou muito ma-
gro”

- fobia social
- depressão
- baixa auto estima
- uso de medicamentos 

Saiba o que é distorção de imagem corporal
impróprios, laxantes...

- exercícios ao extremo

Causas:
- Existem muitos fatores 

entre eles é quando a pessoa 
coloca para o externo culpas 
e traumas que não consegue 
explicar

- geralmente na adolescên-
cia a mudança do corpo gera 
essa ansiedade e pode vir a 
gerar o transtorno

- tratamento depende do 
grau que a pessoa esteja. O 
melhor é procurar um psi-
quiatra e um psicólogo para 
ajustar o tratamento de acor-
do com a pessoa.

Por propagarem um modelo 
padrão de beleza, os meios de 
comunicação, de certo modo, 
ajudam a causar a doença.

"Influencia muito, pois as 
pessoas assim tendem a se 
comparar mais, daí gera a in-
satisfação de não ser igual", 
pontua Katherine.

 Segundo a especialista Katherine Maurente, quem sofre com o mal tem repulsa do próprio corpo

Foto: Divulgação

Para ajudar as pessoas que 
sofrem com o transtorno, é pre-
ciso que não haja julgamentos 
com as mesmas. Saber ouvir 
pode ser um grande aliado.

"O ideal é saber respeitar o 
que ela esta sentindo, não jul-
gar e não tentar ajudar falan-
do frases motivacionais, que 
as vezes piora, pois gera uma 

culpa e uma ansiedade muito 
maior. Devemos apoiar, ouvir 
e se fazer presente preser-
vando a particularidade de 
cada individuo", completa.
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Lucas Soares

e um 
lado, o 
F l a m e n -
go do por-
t u g u ê s 
Jorge Je-
sus, sen-
sação da 
tempora-
da. Líder 

do Brasileirão, melhor ata-
que e embalado nas últimas 
rodadas. Do outro, o Santos 
do argentino Sampaoli, que 
encantou no toque de bola, 
no jogo rápido e na pressão 
ofensiva. O duelo de líder 
e vice-líder do Brasileirão, 
neste sábado, às 17h, no 
Maracanã, vai parar o Rio 
de Janeiro.

Para se manter na lideran-
ça, o Rubro-Negro carioca 
precisa vencer e se distan-
ciar dos primeiros coloca-
dos. O técnico Jorge Jesus 
deve fazer três mudanças 

importantes na equipe que 
venceu o Avaí na última ro-
dada. Rodrigo Caio, que esta-
va suspenso, De Arrascaeta e 
Bruno Henrique, que servi-
ram a seleção, estão de volta, 
garantindo força máxima para 
o time neste duelo decisivo. 
Dessa forma, Rhodolfo, Pi-
ris da Motta e Reinier devem 
voltar ao banco de reservas. 
Na frente, o artilheiro Gabriel 
está confirmado.

Dessa forma, o provável 
time de Jorge Jesus é: Die-
go Alves; Rafinha, Rodri-
go Caio, Pablo Marí e Filipe 
Luís; Arão, Gerson, Everton 
Ribeiro, Bruno Henrique e 
Arrascaeta; Gabriel.

Já os santistas tentam recu-
perar a boa fase que tiveram 
no Brasileirão e investem as 
chances na partida decisiva 
contra o Rubro-Negro cario-
ca. A grande novidade pode 
ser a volta de Cueva ao time 
titular. Se isso acontecer, Der-
lis Gonzáles não deve ser re-

lacionado. Outros desfalques 
confirmados são: Pará, que 
pertence ao Flamengo, Evan-
dro, com lesão e Diego Pituca, 
suspenso. Sensação do time 
no ano, o baixinho Soteldo, 
jogará com liberdade para 
tentar ganhar os lances pelas 
pontas de ataque.

Com isso, Sampaoli deve 
manter o tradicional 3-4-3, 
com: Everson; Lucas Veríssi-
mo, Felipe Aguilar e Gusta-
vo Henrique; Victor Ferraz, 
Alisson (Felipe Jonatan), 
Carlos Sánchez e Jorge; Ma-
rinho (Cueva), Soteldo e 
Eduardo Sasha.

Se o Flamengo vencer o 
Santos se mantém isolado 
na liderança, podendo abrir 
cinco pontos para o rival. Já 
o triunfo dos praianos jogaria 
o time carioca para a segunda 
colocação. A expectativa é de 
Maracanã cheio para um due-
lo com requintes de decisão. 

Flamengo e Santos fazem 
“final antecipada” do 
Brasileirão neste sábado 

Foto: Divulgação

D
Para se manter na liderança, o Rubro-Negro carioca precisa vencer e se distanciar dos primeiros colocados

Futebol

De afastado a possível 
titular em confronto im-
portante na luta contra o 
rebaixamento. O atacante 
Ribamar é o trunfo de Lu-
xemburgo para o jogo do 
Vasco diante da Chapeco-
ense, neste sábado (14), às 
11h, na Arena Condá. O téc-
nico testou o jogador no 
lugar de Marrony no treino 
de sexta-feira, no CT do Al-
mirante, e a mudança pode 
ser mantida.

Ribamar estava treinan-
do separadamente com o 
auxiliar e ex-jogador Ra-
mon Menezes, e recebeu 
elogios que chegaram até 
o “chefe” Luxemburgo. O 
treinador decidiu dar mais 
uma chance ao atleta e o 

Ribamar deve ser titular no Vasco 
contra a Chapecoense 

relacionou na derrota do 
Vasco para o Bahia por 2 a 
0. Mas no entendimento da 
Comissão Técnica, apesar 
do resultado ruim, Ribamar 
se apresentou bem para o 
jogo e na carência de cen-
troavantes, pode acabar fa-
zendo a diferença.

Quem volta ao time é a jo-
vem promessa Talles Mag-
no. O jogador de 17 anos, 
que estava defendendo a 
seleção sub-17 e cumpriu 
suspensão na última roda-
da, é uma das apostas de 
Luxa para o jogo. Richard, 
que cumpriu suspensão no 
último jogo, retorna ao time 
titular e o Vasco deve ter 
uma formação sólida para 
encarar a Chapecoense.O atacante Ribamar é o trunfo de Luxemburgo para o jogo do Vasco diante da Chapecoense, neste sábado (14), às 11h, na Arena Condá

Foto: Divulgação


