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 investiga o caso
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testes do Brasil 
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Show do Padre
Em única apresentação, o Padre Fá-
bio de Melo  esteve no último sába-
do (07) no ginásio do Caio Martins, 
em Niterói. Com o show “O Amor 
me elegeu”, ele foi recebido pelo 
Vice-Governador, Cláudio Castro, e 
sua esposa, Analine Castro.
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Deputados do RJ reforçam 
pedido para retomada da 
obra do metrô com dinheiro 
recuperado da Lava Jato

Linha 4

F r e n t e 
P a r l a m e n-
tar em 
d e f e s a 
da cons-
trução da 
Linha 4 
do metrô 
disse, nes-
ta segun-

da-feira (9), que também 
pretende pedir ao Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
recursos da operação Lava 
Jato para retomar as obras.

Na semana passada, o 
governador Wilson Witzel 
(PSC) já havia declarado que 
esta era uma possibilidade e 
que vinha pedindo os recur-
sos desde janeiro.

Em nota, a força-tarefa 
afirmou que o pedido só 
foi feito há duas semanas e 
que Witzel tenta imputar ao 
MPF a responsabilidade da 
conclusão da estação Gávea.

Segundo os investigado-
res, os valores desviados já 
devolvidos foram listados 
em mais de 100 processos.

"Essa devolução também 
deverá ser ajustada com a 
União e o município do Rio 
de Janeiro, além do Estado, 
e deferid=a pela Justiça", di-
zem eles.

Estudo da PUC
O secretário estadual de 

Transportes do Rio de Janeiro, 
Delmo Pinho, disse que a Pon-

tifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio) se 
ofereceu para apresentar um es-
tudo onde serão apresentadas 
possíveis soluções e prováveis 
custos para a estação de metrô 
da Gávea.

A entrega parcial desse estu-
do, segundo o secretário, está 
prevista para a próxima sexta-
-feira (13).

“Desde uma audiência públi-
ca recente que tivemos há cerca 
de dois meses e meio na As-
sembleia Legislativa do Estado 
(Alerj), ficou uma oferta da PUC 
para gratuitamente fazer uma 
série de estudos e recomenda-
ções relacionadas à questão do 
risco, a mitigação do risco e a 
solução do problema da estação 
Gávea”, explicou.

A afirmação foi dada após 
uma reunião no Palácio Guana-
bara nesta segunda-feira (9).

“Ficou combinando também 
nessa reunião um prazo de 30 
dias para termos uma definição 
de que atitude vamos poder to-
mar e que montante de recursos 
vamos poder contar”, disse ele.

Além do secretário de Trans-
portes e do governador Wilson 
Witzel, participaram da reunião 
sete deputados estaduais da 
Frente Parlamentar, represen-
tantes da Associação de Mora-
dores da Gávea (AmaGávea); o 
vice-reitor de desenvolvimento 
da PUC-Rio, Sérgio Bruni; o pro-
curador da Secretaria de Trans-

A
Abaixo assinado com 7 mil assinaturas foi entregue pelos deputados

REUNIÃO
     Procuradores do MPF no Rio 
protestam contra indicação 
de novo procurador-geral

portes, Carlos André; represen-
tantes da da Procuradoria-Geral 
do estado, e representantes da 
RioTrilhos.

O secretário acrescentou di-
zendo que existem “várias solu-
ções” que podem ser dadas para 
resolver o problema da obra que 
está parada, mas que elas depen-
dem basicamente “da velocidade 
de implementação de mitigação 
do risco e da disponibilidade de 
recursos”.

Secretário pede ‘tranquilidade’
Delmo Pinho pediu ainda que 

todos tenham “tranquilidade” 
para as decisões do governo sobre 
as obras do metrô.

“Gostaria de pedir a todos tran-
quilidade para a decisão. Nós não 
podemos precipitar as soluções. 
A atitude do governo do estado 
no sentido de colocar esse pro-

blema foi no sentido de uma 
busca de ajuda de todos os que 
podem contribuir pra solução. 
Nós entendemos a importância 
da conclusão da obra”, declarou o 
secretário.

O governador Wilson Witzel se 
reuniu nesta segunda-feira no Pa-
lácio Guanabara com deputados 
estaduais Frente Parlamentar em 
defesa da construção da Linha 4 
do metrô, com o presidente da 
Associação de moradores e ami-
gos da Gávea (Amagávea), Rene 
Hasenclever, e representantes da 
PUC-Rio.  

  O chefe do executivo já cogi-
ta a possibilidade de voltar atrás 
na decisão de aterrar as obras da 
estação do metrô Gávea, na Zona 
Sul do Rio. Witzel irá decidir em 
até 30 dias qual será o futuro do 
"buraco da vergonha", apelido 
dado por ele ao espaço.  

Procuradores do Mi-
nistério Público Federal 
(MPF) no Rio se reuniram, 
nesta segunda-feira, con-
tra a indicação de Augusto 
Aras para o cargo de procu-
rador-geral da República, 
feita pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) na sema-
na passada.

O presidente da Re-
pública não seguiu a lista 
tríplice indicada pela ca-
tegoria. Os investigadores 
estenderam uma faixa:

"Lista tríplice para PGR 
é a independência do MPF 
levada a sério”.

Aras foi anunciado 
por Bolsonaro na última 
quinta-feira. Foi a primei-
ra vez em 16 anos que um 
presidente da República 
não respeitou as indi-
cações da associação de 
procuradores.

Na última sexta-feira, 
em meio a protestos contra 
a indicação, dois procura-
dores escolhidos para co-
mandar o MPF em Sergipe 
renunciaram ao cargo.

Aras ainda precisa pas-
sar por uma sabatina no 
Senado para poder assumir 
o cargo.

Na semana passada, o 
presidente disse que que-
ria um procurador-geral 
da República "alinhado" 
com ele, comparou o go-
verno com um jogo de 
xadrez no qual, ele, Bol-
sonaro, era o "rei" e o pro-
curador-geral, a "dama".

Foto: Reprodução/GloboNews
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Acabou o Caô 

Prestando socorro 

Nota Zero

Nota Dez

Ao perceber que um homem não 
se sentia bem caminhando em dire-
ção ao banheiro do avião, o Governa-
dor Wilson Witzel não pensou duas 
vezes, pulou da cadeira e impediu a 
queda do homem que estava tendo 
uma crise de hipoglicemia. O ocorrido 
foi durante um voo vindo de São Luiz 
do Maranhão, na semana passada, 
onde o homem recebeu os primeiros 
socorros e depois fez questão de agra-
decer Witzel em suas redes sociais.

Para o Ministro da Fazenda Pau-
lo Guedes pelas ofensas dirigidas 
à primeira-dama francesa, Brigitte 
Macron. As palavras de Guedes são 
ofensivas às mulheres de um modo 
geral, além de envergonharem o 
Brasil mundialmente.

À prefeitura do Rio que final-
mente acertou, lançando o pro-
jeto “Sábado Carioca”, que abre 
as escolas municipais em áreas 
carentes aos sábados, oferecen-
do aulas de reforço escolar, com 
direito a café da manhã e almoço 
para cada um dos alunos.

Show do Padre
Em única apresentação, o Padre Fábio de Melo  

esteve no último sábado (07) no ginásio do Caio 

Martins, em Niterói. Com o show “O Amor me ele-

geu”, ele foi recebido pelo Vice-Governador, Cláudio 

Castro, e sua esposa, Analine Castro.

O governo do Rio estuda 
um novo modelo de paga-
mento pelo consumo do gás 
natural, o sistema pré-pago, 
com foco nas populações mais 
pobres. Com isso, espera redu-
zir o preço ao usuário final. A 
ideia é que a população do Es-
tado adeque o consumo à sua 
capacidade de pagamento.

O novo modelo deve ser 
apresentado por uma co-
missão técnica ao conselho 
diretor da Agência Regu-
ladora de Energia e Sanea-
mento Básico do Estado do 
Rio (Agenersa) em 60 dias. 
Esse prazo, no entanto, ain-
da pode ser prorrogado.

Nos próximos dois meses, 
os técnicos da Agenersa vão 

se debruçar sobre a viabilida-
de técnica e também econô-
mica da instalação de medi-
dores de consumo, com foco 
no pré-pago, em residências 
e prédios comerciais aten-
didos pelas concessionárias 
CEG e CEG Rio, empresas do 
grupo Naturgy.

"O modelo de recarga fra-
cionada já é uma realidade em 
outros países, como no Méxi-
co, cuja operação do sistema 
é realizada pelo mesmo grupo 
responsável pela Ceg e Ceg 
Rio. Esta categoria beneficia os 
usuários de baixa renda, que 
necessitam do acesso a gás re-
sidencial canalizado a custos 
e condições adequadas a sua 
realidade", afirma o conselhei-

De olho na população pobre, 
governo do Rio avalia sistema 
pré-pago para o gás

Foto: Agência Brasil
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PSD aliviado 
Brasil Futebol Expo 

Chegando ao presídio,  o ex-parlamentar foi re-
cebido por outros políticos presos que não per-
deram a oportunidade e,  de forma irônica,  can-
taram o jingle das últimas campanhas de Índio: 
“acabou o C aô, o Índio chegou.. .”. 

Membros do PSD, ex-partido de Índio da Cos-
ta,  agradeceram aos Deuses pela saída do ‘f icha 
suja” da agremiação. Antes de sua prisão, o ex-
-deputado (hoje sem partido) saiu do PSD ale-
gando que não compactuava com a entrada do 
deputado federal Wladimir Garotinho nas f ilei-
ras do partido. À época Índio criticou o fato dos 
pais de Wladimir,  os ex-Governadores Garotinho 
e Rosinha, terem sido presos por compra de vo-
tos nas eleições de 2016 .  Agora o casal Garoti-
nho assiste de camarote a prisão do desafeto. 

Preso na última sexta-feira por fraude nos Correios, o 
ex-deputado e agora ficha suja, Índio da Costa, não poderá 
mais bater no peito e dizer que é ficha limpa, título que 
ele atribuiu em suas candidaturas durante anos, chegan-
do até ser candidato à Vice-Presidente da República em 
2010. Detalhe: Índio foi o relator do projeto popular que 
visa proteger a probidade administrativa e a moralidade 
no exercício do mandato.

A cidade de São Paulo re-
cebeu a Brasil Futebol Expo 
– maior feira e congresso de 
futebol da América Latina. 
Com a presença de grandes 
marcas, patrocinadores, atle-
tas e clubes de todo o país, a 
Federação de Futebol do Rio 
marcou presença no evento 
e promoveu ações de divul-
gação do futebol carioca. O 

ro presidente da Agenersa, Luigi 
Eduardo Trosi.

Em nota, a agência regula-
dora diz ainda que a criação da 

categoria pré-paga na estrutura 
tarifária do serviço de gás cana-
lizado é coerente com os "avan-
ços na política de desenvolvi-

mento do mercado de gás, com 
regulamentação adequada e a 
consequente redução do preço 
final do insumo aos usuários".

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

estande da FFERJ foi um dos 
espaços mais concorridos e vi-
sitados dos 15 mil metros qua-
drados  ocupados pela feira.
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ápis, papel e 
muito talen-
to. Com ape-
nas 15 anos, 
Lucas Henri-
que Alves da 
Silva, aluno 
do 8º ano da 
Escola Muni-
cipal Marcí-

lio Dias, em Santa Rita, em Nova 
Iguaçu, impressiona professores 
e amigos pela vocação artística 
para o desenho. Suas mãos criam 
imagens ultra realistas de pássa-
ros como Carcará, Curicaca, Jacu-
rutu, Alma-de-gato, Gavião-Real 
(harpia), Quero-Quero, Inhambu, 
Maria-Leque, Beija-Flor, Urubu 
Rei e outros, a partir de fotogra-
fias. Os desenhos fazem parte do 
livro ‘Aves para Colorir’, lançado 
ano passado pelo rapaz.

A paixão de Lucas pela arte 
de desenhar começou há 5 anos, 
segundo ele inspirado pelos per-
sonagens da Disney. Seu talento 
foi desenvolvido em sala de aula, 
ao ser descoberto pelo professor 
Gabriel Jorge de Meneses Melo, 
de 32 anos, que dá aulas de artes 
na Escola Marcílio Dias. O vínculo 
entre os dois, segundo o estudan-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

L
te, surgiu de forma inusitada. “Eu ti-
nha levado para a aula um livro feito 
pelo professor e o irmão dele, mas 
eu não sabia quem era o autor. Foi a 
maior coincidência. Meu professor 
também é fotógrafo de aves e eu de-
senhava animais durante as aulas. 
Estávamos juntos na mesma escola 
com o mesmo livro”, conta Lucas.

O talento do aluno encantou o 
professor. “Desde que ele era do 
6º ano já vinha desenhando mui-
to bem. Ele dá uma personalidade 
ao animal desenhado. É como se 
fosse uma releitura do desenho. 
O Lucas está estimulando outros 
estudantes a se interessarem pelo 
desenho”, afirma Gabriel. Além de 
pássaros, Lucas também faz dese-
nhos de animais como dinossau-
ro e caricaturas.

“Gosto de ensinar meus amigos. 
Eles pedem para aprender. Fico 
muito feliz em despertar neles a 
curiosidade por esta arte”, afirma 
Lucas, que teve o livro ‘Aves para 
Colorir’ participando da feira ‘Avis-
tar- Rio de Janeiro’, que reúne pes-
quisadores, artistas plásticos, fotó-
grafos e entusiastas da causa animal 
com o objetivo de estimular a ob-
servação e fotografia de aves.

O estudante já está trabalhando 

num novo livro, ‘Corujinhas do 
Brasil’, onde vai representar filho-
tes de várias espécies e que deve 
ser publicado ainda este mês. “Es-
tou ansioso e não vejo a hora de ver 
crianças pintando meus desenhos. 
Quero ser biólogo e estudar a vida 
selvagem dos animais, principal-
mente dos pássaros”, conta Lucas, 
que é morador do bairro Rancho 
Fundo e o mais velho de uma fa-
mília de três irmãos. Seu animal 
preferido é o Gavião-Real (harpia).

De acordo com a secretária 
municipal de Educação, Maria 
Virgínia Andrade, a habilidade do 
aluno já é referencial na região e 

na unidade escolar. “Ele vai de-
senvolver oficinas e uma tarde de 
autógrafos na Casa do Professor 
em outubro assim que lançar o 
livro. Isso vai ajudar a estimular 
o aprendizado e as linguagens ar-
tísticas no segundo segmento dos 
nossos alunos e dos próprios cole-
gas”, destaca a secretária.

Contando com o incentivo de 
professores e familiares, o rapaz 
está dando seus primeiros passos 
como ilustrador. “O Lucas já fez 
alguns trabalhos profissionais. Um 
fotógrafo do Amapá o contratou 
para fazer logomarcas para ele. Ain-
da fez desenho para um Congresso 

de Observações de Aves, que teve 
uma edição no Rio. Ele tem todo 
o perfil de alguém que consegue 
viver da arte. Pode se especializar e 
desenvolver este talento”, afirma o 
professor Gabriel.

O estudante não afasta a pos-
sibilidade de trabalhar com dese-
nho, mas sua prioridade é ser um 
biólogo. “Posso ser desenhista, 
mas tenho preferência em me tor-
nar um grande biólogo, estudar a 
vida selvagem dos animais, prin-
cipalmente dos pássaros. É que eu 
sempre digo: não gosto de pássa-
ros engaiolados, eles têm que estar 
no céu ou no papel”, afirma.

Aluno de escola de Nova 
Iguaçu esbanja talento 
com desenhos realistas

A paixão de Lucas pela arte de desenhar começou há 5 anos

 Foto: Divulgação
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 Mãe de um garoto de qua-
tro anos, Ana Paula Gomes, 34 
anos, não tinha ideia da impor-
tância de levar o filho, Pedro 
Henrique, para atendimento 
neuropediátrico na Policlíni-
ca Municipal Celestina José 
Ricardo Rosa, no bairro Santa 
Terezinha, em Mesquita.

Mais de 240 crianças e ado-
lescentes, na faixa de 1 aos 15 
anos, são atendidos por mês, a 
sempre partir das 07h30, às sex-
tas-feiras e de 13h, as quintas-
-feiras, com acompanhamento 
multidisciplinar, pelos neurolo-
gistas Dr. Newman Teixeira de 
Nigro e Dr. Júlio Alves Góes.

De acordo Ana Paula, houve 
um momento em que ela perce-
beu que Pedro precisava de um 
atendimento médico diferen-
ciado, devido ao comportamen-

Policlínica Municipal de Mesquita 
atende casos de neuropediatra

to agitado do filho. “Uma mulher 
em Belford Roxo me sugeriu que 
levasse o Pedro à Policlínica de 
Mesquita, para uma consulta 
com neuropediatra, pois o aten-
dimento era muito bom”, reve-
la. “Ela me disse também que 
consulta nessa especialidade era 
muito cara e difícil de encontrar, 
e que em Mesquita era de graça”, 
completa. “Após a primeira con-
sulta, vi o quanto é importante 
esse atendimento para a vida e 
saúde de uma criança”, comenta.

Na Policlínica de Mesquita, si-
tuada na Avenida União, 676, no 
bairro Santa Terezinha, às sex-
tas-feiras, o atendimento é feito 
pelo neuropediatra Dr. Newman 
de Nigro. “Aqui atendemos casos 
de autismo, terapia ocupacional, 
coordenação motora, fisioterapia, 
fonoaudiologia, paralisia cere-

, Na Policlínica de Mesquita, o atendimento é feito pelo neuropediatra Dr. Newman de Nigro 

bral, retardo mental, microcefa-
lia, epilepsia, síndrome de Down 
e transtorno do déficit de aten-
ção com hiperatividade (TDAH)”, 
destaca.  Já às quintas-feiras, a 
partir das 13:00h, quem atende é 
o médico Júlio Góes.

Como esses fatores não são 
considerados doenças, muito 
embora possa haver quadros 
crônicos, conforme explicam 
os especialistas, após a con-
sulta os pacientes podem ser 
encaminhados, a depender do 
caso, para acompanhamento 
multidisciplinar – fonoaudiolo-
gia, terapia ocupacional, coor-
denação motora e fisioterapia. 
Mas quando se trata de casos 
que a criança se mutila, estes 
são tratados também com me-
dicamentos.

De acordo com Márcio Perei-
ra da Silva, diretor da Policlínica, 
cada um dos médicos atende, em 
média, 30 pacientes nos dias de 

  Foto: Divulgação

suas consultas. “Mas todos que 
chegam são atendidos, o que 
eleva para mais de 240 a média 
mensal de atendimentos”, garan-
te. Márcio lembra que se houver 
transferência de atendimento 
para o dia de sábado, todos são 
avisados com antecedência. Para 
Dr. Newman, são poucos os mu-
nicípios que atendem casos de 

neuropediatria.“A prefeitura de 
Mesquita atende e vai ampliar 
ainda mais esse serviço”, adianta. 
Para isso o setor de reabilitação 
da secretaria municipal de Saúde 
está fazendo levantamento da 
quantidade de crianças e adoles-
centes, na faixa de 1 a 15 anos, em 
Mesquita, que precisa de atendi-
mento nessa especialidade. 
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investiga-
ção sobre o 
desapare-
cimento de 
oito jovens 
na favela 
Cinco Bo-
cas, em Brás 
de Pina, na 
Zona Norte 

do Rio, no fim de maio, concluiu 
que as vítimas foram assas-
sinadas e seus corpos dados 
para porcos comerem.

De acordo com o inquérito 
da 22ª DP (Penha), os jovens 
foram mortos por traficantes 
da facção que domina as fa-
velas Vigário Geral, Parada de 
Lucas, Cidade Alta e Pica-pau. 
Na ocasião, o bando queria 
ocupar a Cinco Bocas. No úl-
timo dia 4, o juiz Alexandre 
Abrahão Dias Teixeira, da 3ª 
Vara Criminal, decretou a pri-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBarbárie

A
são de 11 traficantes pelos cri-
mes de homicídio e ocultação 
de cadáver.

Os jovens assassinados são 
Matheus Silva das Neves, Ale-
xandre Gomes Correia, Rafael 
Magalhães Celestino, Thiago 
Moreira Sbano, Adalberto Bispo 
Pereira Neto, Darlan Gonçalves, 
Rafael Magalhães e Victor Hugo 
de Queiroz Surcin.

O destino dos corpos foi 
revelado por testemunhas à 
polícia. Em depoimento na 
22ª DP, um morador da Cinco 
Bocas afirmou que “os cor-
pos das vítimas, totalmente 
picotados, são jogados como 
alimentos para porcos selva-
gens que são criados em Para-
da de Lucas, os quais comem 
inclusive os ossos”. Segundo 
a denúncia do Ministério Pú-
blico contra os traficantes, os 
cadáveres não foram locali-

zados porque “foram descar-
tados e dados a porcos para 
serem comidos”.

Parentes das vítimas conta-
ram à polícia como os jovens 
foram raptados. Um deles foi 
tirado de casa pelos crimino-
sos. Segundo o depoimento 
de um parente, os criminosos 
chegaram na residência da fa-
mília, onde havia até crianças 

de colo, e ordenaram que os 
moradores abrissem a porta. 
“Diziam ser da polícia e que se 
não abrissem a porta lançariam 
uma granada dentro da resi-
dência”, disse a testemunha 
à polícia. Diante da ameaça, a 
porta foi aberta.

Os criminosos “diziam que 
estavam procurando por va-
gabundos” e quando viram o 

jovem, que estava com o filho 
no colo, um dos criminosos 
afirmou: “Esse aqui é envolvi-
do”. A vítima então foi levada a 
coronhadas. Sua família nunca 
mais o viu. Testemunhas con-
tam que cerca de 50 homens 
invadiram a favela naquela 
madrugada. Todas as vítimas 
foram torturadas, espancadas 
e executadas em seguida.

Corpos de jovens sequestrados 
foram dados a porcos
em Brás de Pina

De acordo com o inquérito da 22ª DP, os jovens foram mortos por traficantes da facção que domina as favelas Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta e Pica-pau

 Foto: Divulgação

 Acusado de integrar milícia 
que atua na Zona Oeste do Rio, 
Adriano Rodrigues Moura, co-
nhecido como Dedo, de 35 anos, 
tentou fugir pela janela ao receber 
voz de prisão dos policiais da De-
legacia de Homicídios da Capital. 
Mas, ao ser informado de que a 
casa estava cercada não apresen-
tou resistência, até mesmo por-
que estava desarmado. Porém, 
tentou destruir com os pés um 
dos três aparelhos de telefone ce-
lular apreendidos pela equipe.

O delegado Daniel Rosa, titular 
da DH Capital, acredita que o apa-
relho possa conter informações 
importantes sobre a quadrilha. 
Dedo foi preso por volta das 6h40, 
numa casa na Estrada do Campi-
nho, em Campo Grande, na Zona 
Oeste do Rio. No momento da 
prisão, ele estava acompanhado 
apenas da esposa.

O preso, que pertence ao gru-
po de Wellington da Silva Braga, 
o Ecko, seria o responsável pelo 
controle do Conjunto Campi-
nho, de casas e apartamentos, 
segundo o delegado. De acordo 
com Daniel Rosa, cabia ao acu-

Ciraldo Fernandes da Sil-
va (DEM) foi baleado por 
homens em frente a um bar. 
Prefeita decretou luto de três 
dias no município

O vereador Ciraldo Fer-
nandes da Silva (DEM), de 57 
anos, foi morto na noite deste 
domingo, no bairro da Fazen-
dinha, em Araruama, na Re-
gião dos Lagos.

Ciraldo é o segundo político 
morto no município em 2019. 

A prefeita Lívia de Chiquinho 
decretou luto na cidade por 
três dias. A Polícia Civil inves-
tiga o caso.

De acordo com testemu-
nhas, o vereador foi morto em 
frente a um bar.

Ciraldo estava em seu 
quarto mandato como vere-
ador em Araruama. Na elei-
ção de 2016, Ciraldo foi o 
terceiro mais votado na ci-
dade, com 1.904 votos.

Vereador é morto a tiros em Araruama, 
Região dos L agos

 Acusado de integrar milícia na Zona Norte 
tentou fugir da prisão pulando da janela Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O preso, que pertence ao grupo do Ecko, seria o responsável pelo controle do Conjunto Campinho

O vereador Ciraldo Fernandes da Silva (DEM), foi morto na noite deste domingo

sado todo o controle das taxas 
de cobrança, extorsões e até 
mesmo a decisão sobre quem 
deveria morrer ou não. Ele consi-
derou a prisão importante e acha 
que, a partir dela, pode chegar a 
outros integrantes da quadrilha.

“Era um criminoso perigo-
so e estava foragido há alguns 
anos. Ele vinha aterrorizando 
os moradores daquela área. Por 
isso, foi uma prisão importante, 
porque conseguimos tirá-lo de 
circulação e isso vai trazer um 

pouco de tranquilidade para 
os moradores daquela região”, 
acredita o delegado.

Durante a ação, os policiais 
apreenderam também uma pisto-
la Glock calibre 40 com a numera-
ção raspada, carregador, munição, 
uniforme semelhante ao do Bope 
(Batalhão de Operações Especiais) 
e um veículo da marca Volkswa-
gen, modelo Virtus. O carro, de cor 
branca, foi roubado em Itaguaí, no 
mês passado, segundo o delegado, 
e estava com a placa trocada.



ma das dú-
vidas atuais 
que causa 
g r a n d e s 
d e b a t e s , 
apesar de 
parecer sem 
muita im-
p o r t â n c i a , 

é o momento de introdução 
de sucos na dieta de nossas 
crianças. Devemos iniciar a 
alimentação complementar 
com sucos, logo aos 6 meses? 
Só depois de um ano? Qual a 
quantidade de suco que pode-
mos oferecer?  

Os sucos devem ser intro-
duzidos a partir de 1 ano de 
idade, uma vez que os sucos 
mesmo sendo naturais, pode 
levar à longo prazo a obesi-
dade e consequentemente as 
doenças crônicas como, dia-
betes, hipertensão, colesterol 
alto, etc diz a nutricionista 
Saridiele Oliveira.

É importante que os sucos 
não sejam coados e também, 
não seja adoçado.
Recomendação é:

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidado infantil

U
• Até 1 ano de idade não oferecer
• 1 a 3 anos oferecer apenas 
120ml/dia
• 4 a 6 anos oferecer apenas 
180ml/dia
• 7 a 18 anos oferecer apenas 
240ml/dia
A nutricionista materno infan-
til, Saridiele Oliveira, passou a 
receita de três sucos especiais e 
que vão ajudar muito a criança 
nessa fase.

Suco de limão com couve
Ingredientes:
·  1 limão taiti
·  1 folha de couve
·  300ml de água
·  1 colher (sopa) de açúcar deme-
rara
Modo de preparo: Higienize 
o limão, corte ele em 4 par-
tes e bata liquidificador com 
os demais ingredientes, coe 
e adoce ao final. O ideal é 
consumir na hora.
Obs.: Açúcar somente para crian-
ças maiores de 2 anos de idade.
Suco de melancia com beterraba
Ingredientes:
·  1 xícara (chá) de melancia

·  1 /4 da beterraba pequena
·  200ml de água
Modo de preparo: Bata todos os 
ingredientes no liquidificador e 
pronto. Se preferir, coe.

Suco de laranja com cenoura
Ingredientes:
·  3 laranjas de sua preferência
·  ½ cenoura pequena
·  100ml de água

Modo de preparo: Esprema as 
laranja e reserve. No liquidifica-
dor adicione a cenoura cortada, 
a água e o suco da laranja, bata e 
pronto. Se preferir, coe.

 Um estudo realizado na 
Califórnia, nos Estados Uni-
dos, revelou que é possível 
reverter o envelhecimen-
to e não apenas retardá-lo. 
Cientistas medicaram um 
grupo de nove voluntários 
com um coquetel de três 
medicamentos comuns por 
um ano - um hormônio do 
crescimento e dois medi-
camentos para diabetes, na 
esperança de regenerar a 
glândula timo.

Mas o resultado mostrou 
que os participantes haviam 
perdido em média 2,5 anos 
em seu "relógio epigenéti-
co", medido pela análise de 
marcas nos genomas de uma 
pessoa, segundo a revista 

 Estudo descobre que envelhecimento 
pode ser reversível

Qual é o melhor momento para 
começar a introduzir sucos na 
introdução alimentar?

Nature. O sistema imunológi-
co dos participantes também 
mostrou sinais de rejuvenes-
cimento.

Os cientistas responsáveis 
pelo estudo ficaram chocados 
com a descoberta.  "Eu espera-
va ver a desaceleração do re-
lógio, mas não uma reversão", 
disse Steve Horvath, pesqui-
sador da UCLA. "Isso pareceu 
meio futurista."

Os pesquisadores alertam 
que os resultados são pre-
liminares, porém, se novas 
pesquisas confirmarem as 
conclusões, o impacto nos 
cuidados de saúde e na rela-
ção da sociedade com o en-
velhecimento como um todo 
pode ser enorme.

 A Nutricionista Saridiele Oliveira deu três receitas que ajudam nessa fase da introdução
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 Foto: Divulgação

Cientistas medicaram um grupo de nove voluntários com um coquetel de três medicamentos comuns por um ano

  Foto: Divulgação



Cultura

G a l e r i a 
M o d e r -
n i s t a s , 
l o c a l i -
zada no 
b a i r r o 
c u l t u r a l 
de Santa 
T e r e s a , 
r e c e b e , 

até dia 22 de setembro, a 
exposição "Os Quatro Ele-
mentos de Timbuca e Fiúza" 
- uma homenagem póstuma 
aos dois artistas tão impor-
tantes no cenário cultural 
da baixada fluminense. A 
mostra, com curta duração, 
tem coordenação do artista 
visual Raimundo Rodriguez 
e texto de abertura da crítica 
de arte e professora adjunta 

do IART-DEACP-UERJ Rena-
ta Gesomino.

Os artistas Deneir, Jorge 
Duarte, Julio Ferreira Seki-
guchi e Raimundo Rodriguez 
expõem trabalhos autorais 
em paralelo as obras de Tim-
buca e Fiúza pertencentes a 
seus acervos pessoais.

As obras de Timbuca e Fi-
úza são elaboradas partir de 
sobras de matérias-primas 
como: gesso estuque, latas 
de alumínio, chapa galvani-
zada, arame queimado, iso-
por e infinitas e inimaginá-
veis sobras de tantos outros 
materiais. Assim como as 
obras dos quatro artistas con-
temporâneos que são seus 
discípulos. Júlio Ferreira 
Sekiguchi apresenta "pintu-

Timbuca e Fiúza, artistas da 
baixada fluminense, são tema 
de exposição em Santa Teresa

996266164
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Os artistas Deneir, Jorge Duarte, Julio Ferreira Sekiguchi e Raimundo Rodriguez expõem trabalhos autorais

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

ras-cartazes". Deneir escul-
turas cinéticas. Jorge Duarte 
apresenta pinturas brocha-
das. E, por fim, Raimundo Ro-
driguez apresenta sua série 
"Latifúndios" e outras obras, 
que criam uma narrativa com 
a história de Timbuca, Fiúza 

e os demais artistas da expo-
sição coletiva.

 A exposição fica em car-
taz até 22 de setembro de 
2019. A entrada da mostra 
é gratuita e livre para todas 
as idades. Para visitar basta 
comparecer a Galeria Moder-

nistas, que fica localizada na 
Rua Paschoal Carlos Magno, 
nº 39, Santa Teresa, Rio de 
Janeiro. Horários de visita-
ção: quarta-feira a segunda, 
das 11h às 17h, sendo, excep-
cionalmente, de 10h às 14h 
aos domingos.

 Foto: Divulgação

 Aniversário, Dia das 
Crianças, Natal, o que essas 
datas têm em comum? Em 
cada uma delas, crianças 
cada vez mais novas pre-
param listas de presentes 
do que esperam ganhar, 
pouco tempo depois das 
comemorações, já não se 
interessam mais. Essa ten-
dência é conhecida como 
Consumismo Infantil, e 
têm assombrado pais de 
pequenos cada vez mais 
novos, sem saber de uma 
alternativa para combater 
isso: Mas, calma, existe saí-
da, as oficinas de Artesana-
to Infantil do Projeto Esco-
la Criativa.

Promovido pelo Institu-
to Musiva, o projeto, a cada 
encontro, tem rediscutido 
os brinquedos, através de 

 Musiva combate consumismo 
infantil com oficinas gratuitas

oficinas. As aulas que acon-
tecem na Escola Municipal 
Professor Paulo Freire, na 
Maré, Zona Norte do Rio, 
dialogam e mostram que 
para ter um brinquedo legal, 
você não precisa de dinhei-
ro, mas sim de criatividade 
e materiais encontrados em 
sua própria casa. Cada aula, 
tem um tema: Viseira; Tapa 
olhos; marcadores de livros; 
chaveiros; blocos de anota-
ções; estojo de garrafa PET; 
porta-copos; e vai-e-vem 
são apenas alguns dos itens 
que serão confeccionados 
pelos alunos.

“Além de terem itens sus-
tentáveis, eles também terão 
peças exclusivas, já que cada 
uma é única. Além disso, as 
oficinas também incentivam 
a criatividade dos pequenos, 

 Aulas gratuitas são ofertadas para 600 alunos da Escola Municipal Paulo Freire, na Maré

porque no final das contas, 
eles mesmos que decidirão 
cores, formas e desenhos”, 
aponta Raquel Motta, co-

  Foto: Divulgação

ordenadora pedagógica do 
Instituto Musiva. O Escola 
Criativa conta com o patro-
cínio da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro, Secretaria 
Municipal de Cultura e Lei 
Municipal de Incentivo a 
Cultura - Lei Do ISS.
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 Jô transfere seu dinheiro 
para Bill, e Téo a incentiva. 
Kim dispensa Márcio para 
ficar com Paixão. Eusébio 
acusa Cornélia de ter rouba-
do seu dinheiro. Agno afirma 
a Cássia que não pode arru-
mar uma namorada. Cássia 
desabafa com Lyris. Camilo 
procura Vivi. Antero elogia 
Evelina. Maria da Paz agra-
dece a ajuda de Téo em seu 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Sinistro sugere que Ste-
fany siga Paloma para saber 
onde ela trabalha. Francisca 
descobre que Luan precisa ar-
rumar um emprego. Sinistro 
decide sequestrar a família de 
Paloma para entrar na man-
são. Sinistro obriga Waguinho 
a participar do assalto. Mario 

 Bom Sucesso
 Em uma noite de muitas 

emoções com a quadra lota-
da, a Unidos de Padre Miguel  
escolheu seu hino oficial 
para 2020  na madrugada 
deste sábado, feriado de 7 de 
setembro.  

As portas da quadra foram 
abertas às 22h com apresen-
tação de grupo de pagode. 
A noite seguiu com a apre-
sentação dos  segmentos 
da escola, que deram show, 
todos embalados pela voz 
do intérprete oficial Diego 
Nicolau e seus cantores de 
apoio. Grandes sambas anti-
gos foram relembrados ani-
mando ainda mais os pre-
sentes que se divertiram ao 
som da bateria Guerreiros 
de mestre Dinho.

Outro momento de emo-
ção foi a apresentação do 
novo símbolo da escola da 

  Unidos de Padre Miguel já tem 
seu samba para 2020

avisa a Nana que Jesse Júnior 
a convidou para um piqueni-
que. Alberto confessa a Pa-
loma que tem vergonha de 
como agiu com Eric no passa-
do. Mario revela a Nana que 
armou o piquenique para eles 
reviverem sua história. Mario 
e Nana se beijam.

vila vintém. O primeiro ca-
sal de Mestre-sala e Porta-
-bandeira, Vinicius Antunes 
e Jéssica Ferreira, recebe-
ram o novo pavilhão estam-
pado com o boi vermelho, 
um dos primeiros símbolos 
da agremiação quando foi 
fundada, em 1957.

A festa da final recebeu 
convidados ilustres  no car-
naval como Milton Cunha, 
Wilson Rei Momo, Regina 
Céli, Edcleia Neves, Sandro 
Avelar, Wallace Palhares,  
Heitor Fernandes,  Evelyn 
Bastos, entre outros repre-
sentantes do carnaval do 
Rio de Janeiro.

Por volta das 01  hora da  
manhã, as  seis parcerias 
finalistas  começaram as 
apresentações. Cada par-
ceria teve 6 passadas do 
samba para apresentação, 

4 passadas com bateria e 
4 passadas só o canto dos 
componentes.

Já passava das  quatro da 
manhã quando o Diretor de 
Carnaval Cícero Costa subiu 
ao palco para dar o resulta-
do do samba campeão.

“A escolha não foi fácil 
este ano, tivemos grande 
sambas, mas o samba que 
irá nos representar eu vou 
contar aqui agora. E quando 
vejo o povo da Vila Vintém, 
Que na briga não teme nin-
guém...”, contou.  

O samba aclamado pela 
escola e que será o hino da 
UPM para 2020, foi o sam-
ba 05   da parceria de Samir 
Trindade, Jr Beija-Flor, Ri-
beirinho, Guto Biral, Davi 
Show Serrinho, Ricardo da 
G. Braga , Dilson PS Medei-
ros, Rômulo Presidente.

 Foto: Rodrigo Borges

plano para tentar ajudar Jô a 
mudar. Fabiana implica com 
Britney. Beatriz comunica a 
Zé Hélio que não irá mais en-
contrá-lo. Régis diz a Roma 
que deseja saber se é o pai de 
Arthur. Kim discute com Jô. 
Sílvia faz sucesso com suas 
fotos na internet. Camilo 
conta a Vivi o que descobriu 
sobre o passado de Chiclete. 
Fabiana chantageia Jô.



Sistema Na-
cional de 
E m p r e g o 
(Sine) cadas-
tra trabalha-
dores para 
d i s p u t a r 
1.657 vagas 
de emprego 
formal dis-

poníveis no Estado do Rio, nesta 
semana. As oportunidades com 
carteira assinada estão espalha-
das por diferentes regiões. Basta 
comparecer a um dos endere-
ços listados com os documen-
tos pessoais. É preciso verificar 
se o perfil da pessoa cadastrada 
no sistema é compatível com a 
oportunidade existente.

O candidato também pode se 
inscrever por meio do aplicativo Sine 
Fácil ou pelo site Emprega Brasil.

Quem também busca quali-
ficação profissional pode se ins-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

O
crever para 150 vagas para cursos 
gratuitos por meio de uma parce-
ria do governo do estado com da 
Firjan e Senai.. Há formação para 
assistente administrativo (com 
aulas ministradas na Tijuca), ins-
talador de acessórios automoti-
vos (no Caju) e pintor de obras (no 
Santo Cristo).

Neste caso, o interessado 
deve procurar uma unidade do 
Sine e informar ao atendente 
seu interesse por um dos módu-
los de capacitação existentes no 
sistema. Uma vez cadastrado, é 
preciso comparecer à unidade 
escolhida com os documentos 
pessoais para fazer a matrícula 
no prazo de 48 horas.

Distribuição das vagas 
de emprego

Somente na capital, há 367 
postos de trabalho disponíveis, a 
maior parte para operador de tele-

marketing ativo (145), vendedor 
de serviços (30) e auxiliar de lim-
peza (29). Além disso, na região 
metropolitana como um todo, 
existem 52 oportunidades, sen-
do 50 para trabalhar em Duque 
de Caxias — 48 delas para auxiliar 
de limpeza, função que exige ní-
vel médio incompleto.

No interior do estado, as áre-
as com a maior quantidade de 
vagas são Baixadas Litorâneas 

(em Casimiro de Abreu, são 134 
postos) e Região Serrana (com 80 
chances, sendo 77 delas para tra-
balhar em Teresópolis).

Candidatos com deficiência
Para candidatos com algum 

tipo de deficiência, há 980 pos-
tos de trabalho disponíveis, dos 
quais 150 são para atendente 
balconista (sem escolaridade 
mínima), 50 para atendente de 

lanchonete (é preciso ter ensino 
fundamental incompleto) e 40 
para atendente de loja (atividade 
que requer nível fundamental 
completo).

Neste caso, há uma unidade 
de atendimento especializada: 
o Sine / Nead, que funciona na 
Casa da Inclusão, na Rua do La-
vradio 42, no Centro do Rio. O 
atendimento é feito de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Estado do Rio tem 1.657 
chances de emprego e 150 
vagas em cursos gratuitos

 As oportunidades com carteira assinada estão espalhadas por diferentes regiões

 Foto: Divulgação

 A Comissão de Seguridade So-
cial e Família da Câmara dos Depu-
tados aprovou o pedido do depu-
tado Alexandre Serfiotis (PSD-RJ) 
para que a ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Rosa We-
ber receba os servidores da Saúde 
estadual representantes do 'Movi-
mento PCCS Já'.

A ministra é relatora de uma 
ação ajuizada em maio pelo gover-
nador Wilson Witzel, que questio-
na a constitucionalidade da lei que 
instituiu o Plano Carreiras, Cargos 
e Salários (PCCS) dos servidores da 
Saúde. O argumento do governo 
é que se o PCCS for implantado, o 
Rio vai ser excluído do Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF).

Solicitadas a se manifestarem 
no processo, a Alerj e a Advocacia-
-Geral da União declararam que 
a lei do plano de cargos não fere a 
Constituição.

Articulação com Brasília
Os servidores também con-

seguiram articular um seminário 
que vai reunir deputados estadu-
ais e a bancada dos parlamentares 
federais do Rio. O encontro está 

 Os agentes penitenciários 
do estado terão um reajuste 
de 48% no Regime Adicional 
de Serviço (RAS), a hora extra. 
O Conselho de supervisão do 
Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF) aprovou a compensação 
financeira apresentada na nota 
técnica da Secretaria estadual 
de Administração Penitenciá-
ria (Seap), que vai extinguir 158 
cargos de inspetor de seguran-
ça, em razão de falecimentos, 
exonerações e aposentadorias 
que ocorreram após a adesão 
do estado ao RRF. Segundo a 
pasta o reajuste da gratificação 
vai ter um impacto financeiro 
anual de R$ 4,5 milhões, em 
média, e poderá chegar ao va-
lor máximo de R$ 9,7 milhões.

O governador Wilson Wit-
zel já havia prometido o au-
mento do RAS para esses 
servidores retroativo a maio, 
mês em que concedeu rea-
juste na gratificação para os 
PMs e policiais civis.

Com a mudança, os agen-
tes de nível C, de cargos mais 

baixos, receberão R$ 166 por 
seis horas de trabalho e R$ 
333 por 12 horas. Já os servi-
dores de nível A, de cargos 
mais altos, vão receber R$ 277 
por seis horas trabalhadas e 
R$ 555 por 12 horas. 

"Considerando os argumen-
tos apresentados pela Seap, 
conclui- se pela admissibilida-
de da realização de compen-
sação financeira mediante a 
extinção de 158 cargos de Ins-
petor de Segurança e Adminis-
tração Penitenciária – Classe 
III, surgidas após o ingresso 
do Estado do Rio de Janeiro 
no RRF, desde que essa extin-
ção se dê em caráter definitivo, 
dado não ter sido viabilizada 
pela administração estadu-
al, até o presente momento, a 
possibilidade de se bloquear a 
ocupação dos referidos cargos 
até o fim do RRF", afirma o pa-
recer do conselho, que alerta 
que a Seap deverá informar as 
medidas adotadas para efeti-
var a extinção antes de fazer o 
pagamento do reajuste.

 Aprovado reajuste de 48% no RAS dos 
agentes penitenciários do Rio

Servidores da Saúde estadual vão reivindicar 
plano de cargos ao Supremo  Foto: Octacilio Barbosa/Alerj

Os servidores também conseguiram articular um seminário

previsto para ocorrer no dia 23 de 
setembro, na Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj).

A categoria tenta avançar nas 
reivindicações com todos as esfe-
ras da gestão pública. Os servidores 
têm um encontro marcado com o 
secretário estadual de Saúde, Ed-
mar Santos, no próximo dia 18. Essa 
reunião era para ter acontecido na 
terça-feira, dia 3, mas foi desmarca-
da a pedido do secretário. Esse será 
o primeiro encontro desde que a 
ação contra o PCCS foi ajuizada.

"A categoria espera que solu-
ções sejam apresentadas, pois a Lei 
7946/2018 está em plena vigên-
cia, a implementação gradual do 

PCCS pode ser compensada por 
medidas apresentadas pela própria 
Secretaria de Estado de Saúde, e a 
categoria não pode ser a única que 
não tem um plano de carreira, com 
vencimentos aviltantes, fixados no 
mesmo valor para servidores com 
5, 15 ou mesmo 30 anos de serviço. 
Vencimentos inferiores ao salário 
mínimo nacional e regional. Essa 
situação merece o investimento do 
Governo Witzel, pois certamente 
o Governo Bolsonaro não vai ex-
tinguir o Regime de Recuperação 
Fiscal só por causa do PCCS da Saú-
de. Essa desculpa não cola mais", 
comentou um dos líderes do 'Mo-
vimento PCCS Já', Andre Ferraz.
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Brasil ga-
nha nesta 
segunda-
-feira o 
p r i m e i r o 
laboratório 
de bioen-
g e n h a r i a 
de tecidos 
que vai 

disponibilizar pele reconstruída 
para testes em produtos. A uni-
dade, no Rio, vai fornecer amos-
tras de pele humanas recriadas 
como alternativa ao uso de ani-
mais como cobaias.

A filial da Episkin, subsidiária 
da L’Oréal, será inaugurada às 
14h no Centro de Pesquisa e Ino-
vação, no câmpus do Fundão 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). É a terceira a 
entrar em operação no mundo, 
juntando-se à de Lyon, na Fran-
ça, e à de Xangai, na China.

“Produzimos a cada semana 
milhares de tecidos de pele e epité-
lios, como córnea, com um rigoroso 
controle de qualidade”, explicou ao 
G1 Rodrigo De Vecchi, diretor-presi-
dente da Episkin Brasil.

Segundo De Vecchi, a imple-
mentação do modelo de pele re-
construída no Brasil começou em 
2016, em colaboração com o Ins-
tituto D'Or. Mas o laboratório do 
Fundão traz uma vantagem.

“A diferença é que agora este 
modelo está disponível para as 
comunidades científicas brasi-
leiras e latino-americanas e para 
quaisquer empresas interessadas, 
a fim de estimular o uso de méto-
dos alternativos”, destacou o dire-
tor-presidente.

Os modelos da Episkin são os 
únicos validados e recomendados 
pela Organização para a Coopera-
ção do desenvolvimento Econô-
mico - e aceitos no mundo todo.

Como funciona
A “matéria-prima” são restos de 

cirurgias plásticas. O descarte, ce-
dido com autorização do pacien-
te, vai para o laboratório, onde se 
extraem os queratinócitos.

Essas células específicas são 
cultivadas em placas de cultura 
e, após 17 dias em contato com o 
ar, se proliferam, formando múlti-
plas camadas.

No caso de testes com cos-
méticos, a parte que interessa é 
a epiderme, a mais externa – e a 
que será produzida no Rio.

“Uma das principais vanta-
gens deste modelo é o seu alto 
nível de reprodutibilidade. Este 
modelo é histologicamente se-
melhante à epiderme humana 
‘in vivo’”, afirmou De Vecchi.

“Isso significa que ela pode 
ser usada em avaliações de 
segurança para produtos quí-
micos cosméticos, bem como 
qualquer tipo de produto que 
toca a nossa pele”, detalhou.

“Nossa tecnologia reage a 

diferentes estímulos, como a 
agentes químicos, luz e estres-
se, liberando fatores específi-
cos que refletem o potencial 
toxicológico e corrosivo de 
novos compostos químicos”, 
exemplificou.

Legislação ainda engatinha
Uma resolução normativa do 

Conselho Nacional de Contro-
le de Experimentação Animal 
(Concea), órgão ligado ao Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, 
previa há cinco anos o uso de 
alternativas a cobaias.

O texto enumerava 17 proce-
dimentos e fixava o próximo dia 
24 de setembro como data-limi-
te para a adoção, quando possí-
vel, dos métodos validados.

O Brasil ainda não tem uma 
lei federal sobre o fim de testes 
em animais. Um projeto de lei 
está no Congresso desde 2014.

Oito estados, porém, criaram 
leis para proibir a exploração de 
cobaias para este fim:

Amazonas, Mato Grosso do 
Sul,

Minas Gerais, Pará, Paraná, 
Pernambuco,Rio de Janeiro, São 
Paulo (o pioneiro).

Primeiro laboratório de produção 
de pele humana para testes 
do Brasil é inaugurado no Rio

Foto: Samuel Allard/Divulgação

O
Epiderme é recriada a partir de sobras de cirurgias plásticas 

Avanços
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A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro enviou ação ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) pedin-
do que sejam esclarecidas em 
quais circunstâncias livros e 
publicações destinadas ao pú-
blico infanto-juvenil podem 
ter sua publicação proibida.

No texto, assinado pelo 
procurador-geral Marcelo 
Silva Moreira Marques e 
pelo subprocurador-geral 
Paulo Maurício Fernandes 
Rocha, o município faz o 
seguinte pedido:

"Com todo o exposto, Ex-
celentíssimo Senhor Ministro 
Presidente, pede e espera o 
Município do Rio de Janei-
ro, em integração declarató-
ria e buscando contribuir ao 
aperfeiçoamento e precisa 

Prefeitura do Rio pede esclarecimentos 
ao STF sobre decisão que impediu 
apreensão de livros da Bienal

intelecção do provimento ju-
risdicional, sejam melhor des-
critos e de fato exauridos os 
dois pontos suscitados, orien-
tando a conduta hoje e futura 
sobre a proibição a exposição, 
divulgação e comercialização 
de qualquer livro, revista, im-
presso ou material que atente 
contra as vedações estabeleci-
das nos artigos 78 e 79 do Es-
tatuto da Criança e do Adoles-
cente, em especial que possa 
ser considerado impróprio e 
inadequado ao público alvo, 
sem os invólucros necessários, 
sob pena de apreensão".

Os quatro últimos dias da 
Bienal do Livro do Rio foram 
marcados por uma guerra ju-
dicial entre o prefeito Marce-
lo Crivella, que determinou a 

Crivella manda recolher livro dos Vingadores que traz beijo entre homens

apreensão do romance gráfico 
"Vingadores - A cruzada das 
crianças", supostamente por 
trazer imagens impróprias 
para menores de idade, e a or-
ganização do evento, que ten-
tava impedir o ato.

ruba a liminar e permite o 
recolhimento de livros com 
temática LGBT para o públi-
co jovem e infantil que não 
estejam lacrados.

Fiscais retornam aos pavi-
lhões e anunciam uma varre-
dura à paisana.

À noite, público da Bienal 
faz 'beijaço' contra ordem de 
Crivella para apreender livros 
e grita palavras de ordem con-
tra o prefeito.

A Seop alega não ter encon-
trado nada de irregular.

Decano do STF, o ministro 
Celso de Mello classificou a cen-
sura a livros da Bienal do Rio 
como "fato gravíssimo".

  Foto: Bruno Beiruth



l i d e r a n ç a 
isolada do 
Campeona-
to Brasilei-
ro deixa o 
F l a m e n g o 
perto de 
"c o n q u i s -
tar" o pri-

meiro turno. Com 39 pontos, 
o time comandado pelo por-
tuguês Jorge Jesus abriu dois 
de diferença para o vice-líder, 
o Santos , que tem 37 pontos. 
Segundo o matemático Tris-
tão Garcia, do site " Infobola 
", o rubro-negro já aparece 
com 60% de chance matemá-
tica de levantar o troféu em 
dezembro. 

O Santos aparece em segun-
do, com 20% de chance, seguido 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

A
do Palmeiras com 12%. Já o Corin-
thians, São Paulo e Bahia têm 2%. 
O Internacional e o Atlético-MG 
fecham o G-7 com 1% de possibili-
dade de ganharem a competição.

No próximo fim de semana, 
Flamengo e Santos se enfrentam 
no Maracanã, às 17h, pela última 
rodada do primeiro turno. Se 
vencer, o Rubro-negro amplia-
rá a diferença de pontos para o 
Peixe e as suas chances de ven-
cer mais uma vez o Campeonato 
Brasileiro, algo que não acontece 
desde 2009.

Flamengo já tem 60% de 
chance de conquistar o título 
do Campeonato Brasileiro 

Flamengo já lidera as chances matemáticas de ser campeão do Campeonato Brasileiro

Foto: Alexandre-Vidal/Flamengo 
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