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Anatel autoriza bloqueio de
 sinal de celular em áreas onde
estiverem Bolsonaro ou Mourão

Área isolada

Agência Na-
cional de Te-
l e c o m u n i c a -
ções (Anatel) 
autorizou o 
Gabinete de 
S e g u r a n ç a 
I n s t it u c i o n a l 

da Presidência da República 
a utilizar equipamentos blo-
queadores de sinal de celu-
lar nos locais próximos de 
onde estiverem o presiden-
te da República, Jair Bolso-
naro, ou o vice-presidente, 
Hamilton Mourão. 

Ainda segundo a decisão 
da Anatel, o uso dos blo-
queadores deve ser feito em 
operações específicas, epi-
sódicas, urgente e temporá-

rias “em que se identifiquem 
evidências concretas de ris-
co potencial ou iminente de 
ações necessárias à preser-
vação da segurança” do pre-
sidente e do vice. 

A decisão autoriza o blo-
queio onde as duas autorida-
des “trabalham, residem, es-
tejam ou haja a iminência de 
virem a estar”. A autorização 
permite o bloqueio no local 
e até a uma distância de 200 
metros em torno deles. 

A medida foi publicada 
no “Diário Oficial da União” 
desta segunda-feira (14). No 
sistema da Anatel, os do-
cumentos relacionados ao 
processo estão classificados 
como “acesso restrito”. 

A
O presidente Jair Bolsonaro durante transmissão de cargo ao vice-presidente, Hamilton Mourão, em setembro, antes de viagem aos EUA 

Foto: Alan Santos/Presidência da República 

O governo federal anun-
ciou nesta segunda-feira que 
vai liberar aos ministérios R$ 
7,12 bilhões do orçamento 
deste ano que estavam blo-
queados.

O Ministério da Economia 
informou que do total,  R$ 
2,15 bilhões serão distribu-
ídos por meio de emendas 
impositivas.  Essas emendas 
são recursos já direcionados 
pelo Congresso na definição 
do Orçamento.

A União vai repassar ainda 
quase R$ 146 milhões para 
despesas dos poderes Legis-
lativo e Judiciário.

O detalhamento de quanto 
será liberado por órgão será 

divulgado na semana que 
vem, por meio de um decreto 
presidencial.

A liberação de recursos vai 
dar fôlego às pastas, que des-
de março vinham enfrentan-
do dificuldades para execu-
tar seus programas e ações. 
Naquele mês, o governo 
anunciou o bloqueio de R$ 
29,7 bilhões do Orçamento. 
Em julho, bloqueou mais R$ 
1,44 bilhão.

De acordo com o secre-
tário especial de Fazenda, 
Walder y Júnior,  seguem 
bloqueados cerca de R$ 17 
bilhões em despesas discri-
cionárias da União, isto é, 
não obrigatórias.

Governo libera R$ 7,12 bilhões 
aos ministérios

Foto: Divulgação

O Ministério da Economia informou que do total, R$ 2,15 bilhões serão distribuídos por meio de emendas impositivas
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s provas 
do Exame 
N a c i o n a l 
do Ensi-
no Médio 
( E n e m ) 
2019 fo-
ram todas 
impressas 

e metade delas já foi remetida 
aos locais de aplicação. “Aca-
bou o risco de não ter Enem”, 
enfatizou o ministro da Edu-
cação, Abraham Weintraub. O 
Enem 2019 será realizado nos 
dias 3 e 10 de novembro, em 
1.727 municípios brasileiros. 
Mais de 5 milhões de pessoas 
farão o exame em 14 mil locais 
de aplicação de provas.

Ao todo, foram impressas 
10,3 milhões de provas. A pri-
meira remessa, de 408 mil 
provas, foi enviada no dia 3 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTudo pronto

A
de outubro, para locais de difícil 
acesso do Pará e Bahia. Outros 
malotes seguiram para Rondô-
nia, Piauí, Pernambuco e Mato 
Grosso. Os materiais estavam 
sob a guarda do 4º Batalhão de 
Infantaria Leve do Exército Bra-
silieiro, em Osasco (SP). 

Conteúdo 
A prova deste ano será foca-

da em questões que avaliem 
objetivamente o aprendiza-
do dos estudantes, segundo o 
presidente do Inep, Alexandre 
Ribeiro Lopes. “A prova foi pro-
duzida da mesma forma dos 
anos anteriores. O que houve 
foi uma orientação para que [as 
questões] focassem na apren-
dizagem”, diz.

Após polêmica envolven-
do questões do Enem no ano 
passado, o Inep criou, no início 

deste ano, um grupo respon-
sável por "identificar aborda-
gens controversas com teor 
ofensivo a segmentos e gru-
pos sociais, símbolos, tradi-
ções e costumes nacionais" e, 
com base nessa análise, reco-
mendar que tais itens não fos-
sem usados na montagem do 
Enem 2019.

Lopes afirmou que nem ele 
nem o ministro tiveram aces-
so às provas que serão aplica-
das em novembro. 

Logística
Para colocar o Enem de pé 

é necessária uma megaope-
ração de logística e seguran-
ça. São 400 mil profissio-

nais envolvidos em todo o 
processo da avaliação. Só a 
operação de transporte dos 
malotes envolve 31 mil cola-
boradores, a maioria, agen-
tes de segurança pública. 
São 4,2 toneladas de papéis, 
transportados em 3.746 con-
têiners levados em aviões, 
carretas e barcos.

Provas do Enem foram 
todas impressas

Mais de 5 milhões de pessoas farão o exame em 14 mil locais de aplicação de provas

Arte EBC

 Fechamento aconteceu por conta de um acidente envolvendo cinco carros

 O Túnel  Marcello Alen-
car,  na Zona Portuária  do 
Rio,  foi  interditado nos 
dois  sentidos na manhã 
desta terça-feira.  O fecha-
mento foi  por conta de 
um acidente envolvendo 
cinco carros.  B ombeiros 

Acidente interdita Túnel Marcello 
Alencar nos dois sentidos

se deslocaram para o local . 
O tráfego foi  reaberto por 
volta de 7h40.

O Centro de Operações 
(COR) recomendou que os 
motoristas optassem pela 
Via Binário do Porto, que 
apresentava tráfego intenso, 

  Primeiro Fórum Inter-
nacional Sócio-Cultural 
de Debate sobre Abuso 
Sexual e Violência Contra 
as Mulheres,  que aconte-
ceria entre os dias 30 e 31 
de outubro, no Vivo Rio,  na 
Zona Sul do Rio,  foi  adiado 
depois de receber ataques 
de ódio.  De acordo com 
a organização do evento, 
ameaças vindas de pessoas 
contrárias ao debate moti-
varam o adiamento.

O#EuNãoVouMeCalar pro-
moveria uma reflexão so-
bre o problema da violência 
contra a mulher, por meio 
de diversas formas de arte e 
exemplos de superação. Iva-
ni Serebrenic, Chanceler da 
Paz Mundial, era a anfitriã do 
evento.

Em nota,  a organização 
informou que, "temendo a 
integridade dos participan-
tes e por falta de confir-
mação dos órgãos dev idos 
pela segurança pública", 
lamentava "informar a de-
cisão do adiamento".  Os 
ingressos de quem se ins-

Fórum sobre violência contra mulher 
é adiado após ameaças

mas sem retenções, ao lon-
go do sentido Praça Mauá.

Para quem tentava chegar 
à região portuária do Rio, o 
COR recomendou rotas pelo 
Centro, como a Avenida Pas-
sos, Avenida Presidente Var-
gas e Avenida 31 de Março.

creveu para participar do 
fórum serão devolv idos.

Os responsáveis pelo de-
bate prometeram "mostrar 
fatos concretos dos ataques 
e ameaças sofridos" para ex-
por o motivo do adiamento.

Serviço
Política de reembolso para 

as participantes que já ha-
viam adquirido ingressos:

BOLETO BANCÁRIO:
Para solicitar o estorno, 

favor entrar em contato com 
o SAC pelo e-mail contato@
eunaovoumecalar.com e 
passar as informações do 
seu número do pedido para 
compras realizadas no Site. 
Onde serão solicitadas as 
informações bancárias para 
devolução.

CARTÃO DE CRÉDITO:
Aos que compraram com 

cartão de crédito, será soli-
citado automaticamente o 
estorno para a operadora do 
cartão. E enviado um email 
de confirmado do estorno.

Foto: Divulgação



 Por Francisco Braga

cigano An-
dré Almeida 
M o n t e i r o , 
recentemen-
te nomeado 
comendador 
e chanceler 
pelo Estado 
de São Pau-

lo e premiado com a Cruz 
do Mérito da Cultura Cigana 
pela Câmara Brasileira de 
Cultura, fala sobre seu povo 
e festival que completará sua 
3ª edição no Rio de Janeiro.

O termo “cigano” é uma 
expressão criada na Europa 
do Século XV para designar 
os povos nômades. O des-
conhecimento que as pes-
soas têm dos ciganos faz 
com que sejam vistos de um 
modo estereotipado.

Muitos motivos poderão 
estar na gênese desta parti-
cularidade, no entanto, uma 
das realidades inquestioná-
veis é que todos nós, quase 
sem exceção, já testemu-
nhamos situações em que a 
aplicação do termo assume 
um caráter preconceituoso.

 Em Portugal, por pre-
conceito, o nome cigano é 
muitas vezes associado a 
qualidades negativas. Esta 
razão deve-se ao seu antigo 
nomadismo.

Hoje, na Europa e nos 
Estados Unidos, a expres-
são "cigano" (gypsy) é evi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCultura

O
tada pelos ciganólogos não-
-ciganos, os quais preferem 
a expressão adotada pelos 
movimentos de afirmação 
dessa etnia, adotando a ex-
pressão Romá.

Os ciganos distinguem-
-se pelo menos três grandes 
grupos: Os Rom que falam a 
lín gua roma ni, que são divi-
didos em vários sub-grupos, 
com denominações próprias, 
como os Kalderash, Mat-
chuaia, Lovara e Curara, que 
são predominantes nos paí-
ses balcânicos, mas a partir 
do século XIX migraram para 
outros países europeus e para 
as Américas.

Os Sinti, que falam a lín-
gua sintó e são mais encon-
trados na Alemanha, Itália 
e França, onde também são 
chamados Manouch. E os 
Calon ou Kalé, que falam a 
língua caló, tido como “ci-
ganos ibéricos”, que vivem 
em Portugal e  Espanha, mas 
que no decorrer dos tempos 
se espalharam também por 
outros países da Europa e 
foram deportados ou migra-
ram para a América do Sul. 

Os primeiros ciganos chega-
ram ao Brasil em 1574, expul-
sos da Europa pela Igreja Ca-
tólica, que os considerava "um 
povo diabólico". No Brasil, se 
dividiram entre Calons – de 
origem portuguesa e espanho-
la – e Roms, do leste europeu,  
que se estabeleceram princi-
palmente no Rio de Janeiro, 

Paraná, Pará, Bahia e em São 
Paulo. Durante a segunda 
guerra mundial, os ciganos 
europeus perseguidos por Hi-
tler aumentaram o contingen-
te da comunidade brasileira.

Para preservar as tradições, 
a maioria deles evitava 

convívio com os brasileiros
Alguns trabalhavam como 

menestréis, ferreiros, artistas 
e damas de companhia, mas 
a maioria vivia em economia 
de subsistência. Isolados nas 
barracas, não acompanharam 
as inovações tecnológicas e 
rejeitavam o acesso à educa-
ção, temendo perder as tradi-

ções. Até hoje, nem todas as 
famílias ciganas deixam seus 
filhos estudar após o ensino 
fundamental, mas tenho vis-
to que muitos ciganos e ci-
ganas se modernizaram e se 
graduaram em diversas áreas.    

"Este foi o meu caso, que 
resolvi estudar e estudar 
bastante. Aliás sou professor 
universitário com 25 anos de 
experiência e não pretendo 
parar de estudar tão cedo. E 
minha missão é levar a ban-
deira do meu povo em nos-
so país, e deixar claro que 
nós ciganos também somos 
brasileiros. Este ano estare-
mos realizando o Festival da 

Cultura Cigana Opre Romá 
(“avante ciganos”, em roma-
ni) que tem a visão de divul-
gar a cultura cigana contem-
porânea através de shows 
nacionais, internacionais, 
teatro, dança, artesanato, 
oráculos, palestras e comidas 
típicas. Desta vez com a prin-
cipal atração, a maior banda 
da cultura cigana mundial, 
ganhadora do Grammy 2018, 
os famosos GIPSY KINGS ori-
ginais, no "ITAGUAÍ SHOW", 
localizado no bairro Jardim 
América, nos dias 30 de No-
vembro e 1º de Dezembro na 
cidade de Itaguaí, Rio de Ja-
neiro", concluiu André.

Festival da Cultura 
Cigana em Itaguaí 

O termo “cigano” é uma expressão criada na Europa do Século XV para designar os povos nômades

 Foto: Divulgação
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Moradores de Imbariê vão às ruas 
para festejar inauguração de praça 

O forte calor da manhã do úl-
timo sábado, não impediu que 
os moradores da localidade 22 
de abril, em Imbariê, fossem 
às ruas para comemorar com 
o prefeito Washington Reis a 
entrega das praças das áreas 
I e III que ganharam pista de 
skate, playground, quadra de 
vôlei, pergolado e paisagismo. 
A primeira praça do complexo 
de lazer foi inaugurada em ju-
nho com campo de futebol de 

grama sintética, academia de 
ginástica ao ar livre, área de 
caminhada, além de jardins e 
iluminação em LED. As obras 
foram realizadas com recursos 
federais. O dia também foi de-
dicado às crianças que se diver-
tiram muito nos novos espaços 
de lazer e participaram de ativi-
dades culturais.

A Prefeitura garantiu atendi-
mento gratuito aos moradores 
da região, através do programa 

Governo Presente, que mobili-
zou as Secretarias Municipais 
de Obras, Defesa Civil, Segu-
rança Pública, Cultura e La-
zer, Meio ambiente, Fazenda 
e Planejamento, Urbanismo e 
Habitação, Trabalho e Renda, 
Cultura e Turismo e Educação. 
Foram feitos centenas de aten-
dimentos, principalmente na 
área de saúde, com preventivo, 
vacinação, higiene oral, verifi-
cação de pressão arterial, teste 
de glicemia, pediatra, dentista 
e auriculoterapia.

A FUNDEC (Fundação de 
Apoio à Escola Técnica, Ci-

ência, Tecnologia, Esporte, 
Lazer, Cultura e Políticas 
Sociais), levou serviços de 
beleza com Corte de Cabelo, 
Manicure e Design de So-
brancelha. No ônibus da fun-
dação moradores também 
agendaram atendimento para 
o cadastramento biométrico 
obrigatório do TER.

Na região, a Secretaria 
Municipal de Obras realizou 
a reforma geral da Escola 
Municipal Francisco Barbo-
za Leite, recapeou as ruas 
do entorno e desassoreou o 
Canal Sandi e o Rio Negro. 

Os serviços foram realizados 
por administração direta.

O prefeito Washington Reis 
disse que o distrito de Imbariê 
está sendo beneficiado com 
obras importantes depois de 
anos de abandono pelo po-
der público. “Estamos traba-
lhando nos quatro distritos 
levando serviços públicos de 
qualidade e dando dignidade 
às famílias. O dinheiro público 
está sendo aplicado com mui-
ta responsabilidade”, disse o 
prefeito acrescentando que 
outras localidades receberão 
serviços da prefeitura.



Polícia Civil, 
através do De-
partamento Ge-
ral de Combate 
à Corrupção ao 
Crime Organi-
zado e à Lava-
gem de Dinhei-

ro (DGCOR-LD) deflagrou 
nesta terça-feira a operação 
‘Disk Gás’, que teve como 
objetivo realizar oito manda-
dos de busca e apreensão a 
parentes de Fábio Pinto dos 
Santos, o ‘Fabinho São João’, 
chefe do tráfico no Engenho 
Novo e em Manguinhos, pre-
so em Itaboraí.

De acordo com a Polícia, 
as investigações tiveram 
início há cinco meses pela 
Especializada, que apura cri-
mes contra ordem tributária, 
ordem econômica e de lava-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNa mira da polícia

A
gem de dinheiro. Todo o lucro 
obtido através das empresas 
dos parentes de ‘Fabinho São 
João’ era investido e tirado do 
tráfico de drogas. O grupo tem 
duas distribuidoras ilícitas de 
gás: Uma em Manguinhos e 
outra no Jacaré.

Quase R$ 1 milhão em 18 
meses movimentados

As investigações ainda 
mostram que um sobrinho 
de ‘Fabinho São João’ movi-
mentou quase R$ 1 milhão 
em cerca de 18 meses com o 
esquema de lavagem de di-
nheiro. A polícia não descar-
ta a possibilidade de pessoas 
usadas como “laranjas”, que 
emprestaram suas contas 
bancárias para serem usadas 
pelos criminosos como conta 
de passagem.

Quem é ‘Fabinho São João’
Considerado um dos prin-

cipais líderes da maior facção 
criminosa do Estado, ‘Fabinho 
São João’ é apontado como 
um dos chefes do tráfico de 
drogas no Morro do São João, 
no Engenho Novo e na Comu-
nidade de Manguinhos, em 

Bonsucesso. Contra ele já ha-
viam três mandados de prisão 
por crimes de homicídio e as-
sociação ao tráfico de drogas.

Ele chegou a ser preso em 
2009 e condenado por tráfi-
co de drogas. Foi transferido 
para o Presídio Federal de 
Campo Grande e saiu em se-

tembro de 2016, após cum-
prir pena. Em abril deste ano, 
foi alvo de outra operação da 
Polícia Civil, em que policiais 
da 25ª DP apuraram que ele 
promoveria invasões no Mor-
ro dos Macacos, em Vila Isa-
bel, comunidade ao lado do 
Morro do São João.

Chefe do tráfico é preso 
em operação contra 
lavagem de dinheiro

De acordo com a Polícia, as investigações tiveram início há cinco meses

Foto: Reprodução 
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Leandro é apontado como integrante da milícia da região

Shanna foi baleada na Zona Oeste do Rio. Polícia investiga tentativa de homicídio

Após ser intimada a depor 
sobre o ataque a tiros que so-
freu, Shanna Garcia, filha do bi-
cheiro Maninho, não compare-
ceu à Delegacia de Homicídios 
nesta terça-feira. 

De acordo com a polícia, Shan-
na ligou pouco antes de 11h dizen-
do que por motivos pessoais não 
poderia prestar depoimento. 

Shanna recebeu alta médica 
na sexta-feira. Na manhã desta 
segunda, os agentes estiveram 
em três endereços, mas não 
encontraram Shanna em ne-
nhum deles. Ela foi encontrada 
no início da tarde, em local não 
divulgado. 

Shanna foi atingida por tiros 
quanto estava em um shopping 
no Recreio dos Bandeirantes, 
Zona Oeste do Rio. Segundo a 
polícia, ela foi seguida por um 
carro branco que tinha placa 
clonada. Um vídeo mostrou o 
momento em que a filha do bi-
cheiro foi baleada. 

Herança de R$ 25 milhões
Em entrevista ao Jornal 

Extra, a filha do bicheiro afir-

Após ser intimada, Shanna não vai à Delegacia 
de Homicídios depor sobre ataque a tiros

mou que uma disputa por R$ 
25 milhões pelo espólio de 
seu pai motivou o ataque. 

Na entrevista, dada logo 
após ela ter alta do hospital 
na sexta, Shanna diz que o 
responsável pelo crime é seu 
ex-cunhado Bernardo Bello, 
que foi casado com sua irmã 
gêmea Tamara.

A Polícia Federal (PF) prendeu 
nesta segunda-feira um funcio-
nário dos Correios e um militar da 
Marinha por roubo de cartões de 
crédito. Segundo as investigações, 
a quadrilha interceptava correspon-
dências e desbloqueava os cartões 
para fazer compras pela internet.

A Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio da Polícia Federal 
apreendeu, no carro de Luiz Mar-
ques Silva, 288 cartões de vários 
bancos diferentes.

Luiz foi preso na Agência Cen-
tral dos Correios do Rio, na Cidade 
Nova, onde trabalha. A PF afirma 
que o funcionário sabia em quais 
envelopes os cartões estavam, in-
dependentemente do lacre.

Já Carlos Alberto Barros Junior, 
segundo a PF, iria receber os enve-
lopes em um shopping da Zona 
Oeste do Rio.

 PF prende funcionário dos Correios e militar da 
Marinha por roubo de cartões de crédito no Rio

Ainda segundo Shanna, 
Bernardo controla atualmen-
te os pontos do jogo do bicho 
e máquinas caça-níqueis her-
dados de Maninho. Bernardo 
Bello também deve prestar 
depoimento à polícia nesta 
terça-feira. No entanto, Shan-
na não apresenta provas de 
sua acusação.

Senha era descoberta
Uma das formas que os 

bandidos usavam para des-
bloquear os cartões era com a 
própria senha. Alguns bancos 
ainda enviam o código por 
correspondência, seja junto 
com o cartão ou depois, num 
envelope novo.

As investigações estimam 
que milhares de cartões de 
banco tenham sido desviados 
nos últimos meses.

A PF agora busca outros in-
tegrantes da quadrilha.

Os correios declararam que 
contribuíram com as investi-
gações, que a conduta desse 
funcionário é inaceitável e 
que instauraram um proces-
so administrativo disciplinar 
para tomar providências.

 

Foto: Reprodução / rede social 

Foto: Divulgação



Para o veterinário Jorge Morais, da Animal Place, castração é a principal forma de combater a doença

tingir a fluên-
cia de um se-
gundo idioma 
é um desejo 
de mais da 
metade da po-
pulação. Um 
levantamento 

do Conselho Britânico revelou 
que apenas 1% dos brasileiros é 
verdadeiramente fluente em in-
glês e outros 4% se relacionam 
com a língua em vários estágios 
inferiores ao da fluência plena. 
Uma outra pesquisa, desta vez 
desenvolvida pela Catho, site de 
busca de emprego, mostrou que 
os salários de profissionais que 
dominam a língua podem che-
gar até a 61% a mais.

É diante deste cenário que 
escolas de idiomas crescem no 
Brasil, com o objetivo de esti-
mular o aprendizado de uma 
nova língua ainda antes da al-
fabetização. O contato com in-
glês desde a primeira infância 
é o mais indicado e, se feito de 
maneira adequada e natural, faz 
bastante diferença no processo 
de aprendizado, pois é capaz 
de envolver a criança de ma-
neira que ela aprenda com mais 
facilidade, criando gosto pela 
língua. O cérebro infantil, por 
estar em formação, possui uma 
elasticidade e uma facilidade na 
absorção das informações. A ca-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

A
pacidade de adaptação do sistema 
nervoso e a desinibição das crian-
ças tendem a ser maior do que dos 
adultos.

De acordo com Sylvia de Moraes 
Barros, CEO da The Kids Club, rede 
de escolas de inglês para crianças a 
partir dos 18 meses até os 12 anos, 
quando o indivíduo aprende um 
segundo idioma desde a primei-
ra infância, torna-se também um 
agente ativo da sua aprendizagem 
e capaz de desenvolver outras habi-
lidades, como a melhora no raciocí-
nio, na capacidade de memorização 
e até no uso da sua própria língua 
materna. Já em nível pessoal, o con-
tato com outras culturas desde bem 
pequeno estimula o comporta-
mento tolerante com as diferenças, 
fazendo com que o indivíduo tenha 
maior consciência da parcialidade 
de sua própria cultura.

Há diversos métodos disponí-
veis hoje no mercado, mas segun-
do Sylvia, a ludicidade e as brin-
cadeiras são o melhor caminho. 
“Dos 18 meses até os três anos de 
idade, utilizar músicas e histórias 
infantis para apresentar sons e 
palavras aos pequenos é uma ex-
celente alternativa. Conforme vão 
se desenvolvendo, o desafio pode 
aumentar, utilizando recursos 
mais divertidos e prazerosos para 
que o aluno vá se envolvendo 
cada vez mais com a nova língua e 
passe a se relacionar com o idioma 

 Estudar inglês na infância estimu-
la o desenvolvimento e aumenta 
as chances profissionais

Incluir o ensino de um segundo idioma é opção para os pais que buscam investir na educação de seus filhos

Foto: Divulgação

como algo fácil e divertido. Dessa 
forma, nunca mais vai parar de 
aprender”, destaca Sylvia.

Na The Kids Club, por exem-
plo, os professores são orienta-
dos a falar apenas inglês durante 
toda a aula e a ensinar o idioma 
dentro de um contexto conhe-
cido do aluno, criando um am-
biente onde o uso seja real e não 
apenas por meio de palavras sol-
tas. Para estimulá-los, músicas, 
histórias, culinária, jogos e recur-
sos tecnológicos podem ajudar 

a assimilar o novo de maneira 
divertida e espontânea. Em casa, 
a dica que a CEO da rede de fran-
quias dá é que os pais e respon-
sáveis podem acompanhar os 
filhos pedindo para que eles os 
“ensinem” o que aprenderam 
nas aulas, sem traduzir, para não 
atrapalhar o processo.

Neste contexto, os jovens que 
são inseridos desde cedo no in-
glês tem mais chances de obter 
sucesso profissional. “Ter fluên-
cia em um segundo idioma, na 

sociedade em que vivemos hoje, 
onde estão todos conectados, 
não é mais um diferencial e sim 
um pré-requisito, por isso quanto 
mais cedo o idioma for inserido 
no cotidiano do futuro profissio-
nal melhor e se feito de maneira 
adequada trará inúmeros benefí-
cios à vida pessoal e profissional. 
finaliza a CEO.  A rede The Kids 
Club atua em parceria com esco-
las, podendo ser indicada pelos 
próprios pais nos colégios onde 
os filhos estudam.  

Outubro Rosa para os pets: como prevenir 
tumores mamários em cães e gatos 

A campanha “Outubro Rosa”, 
que alerta sobre os perigos do 
câncer de mama e a importân-
cia da prevenção, não se limita 
somente aos humanos. O tu-
mor também é comum em pets. 
“Apesar de ocorrer em machos, a 
doença é muito mais frequente 
nas fêmeas, pois, na maioria dos 
casos, está relacionada a disfun-
ções ovarianas. A produção de 
hormônios em excesso acaba es-
timulando o desenvolvimento 
mamário de forma desordenada, 
o que favorece a formação dos 
nódulos”, alerta o veterinário 

Jorge Morais, fundador da rede 
Animal Place.

O desenvolvimento do câncer 
de mama também acontece por 
conta da presença de hormónios 
injetáveis utilizados para inibir o 
cio ou devido a má alimentação. 
“Uma dieta gordurosa provoca 
obesidade e os animais obesos 
têm maior risco de apresenta-
rem a enfermidade. É preciso se 
atentar aos hábitos alimentares 
e o valor nutricional do que é 
oferecido ao pet”, complementa 
o especialista.

Para evitar que o câncer evo-

Foto:Divulgação
lua para uma Metástase, ou seja, 
o aparecimento do tumor em ou-
tras partes do corpo do animal, 
os donos devem castrar os pets, 
especialmente as fêmeas, ainda 
em fase juvenil. “Se por acaso 
isso não foi feito, a recomenda-
ção é realizar exames nas cadelas 
ou gatas frequentemente. O tes-
te é  semelhante ao autoexame 
que as mulheres fazem, basta 
palpar a região das mamas e, ao 
notar qualquer protuberância, 
procurar um médico veterinário 
o mais rápido possível. E, caso 
algum tumor seja identificado 
é fundamental realizar um raio 
X do tórax o quanto antes, para 
eliminar a suspeita de metástase 
pulmonar”, finaliza.
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Atividades culturais

n i v e r s a r i a n t e 
do dia 17 de 
outubro, Chi-
quinha Gon-
zaga, primeira 
maestrina do 
Brasil, compo-
sitora da pri-

meira marcha-rancho com 
letra da história do carnaval 
(Ó Abre Alas) abolicionista 
e republicana (ela morreu 
em 1935), será homenageada 
com um evento no Theatro 
Municipal.

Nesta quinta-feira, o “En-
contro com Chiquinha Gon-
zaga no Municipal” começa às 
11h, com uma visita guiada ao 
foyer, no nível do balcão no-
bre, onde será montada uma 
exposição com fotos e objetos 
de Chiquinha. Ali também es-
tará o piano que pertenceu à 
compositora, que manifestou 
o desejo de que fosse doado, 
depois de sua morte, ao The-
atro Municipal, palco onde 
nunca se apresentou.

Em seguida, ao meio-dia, 
começa o recital na Sala Má-
rio Tavares, estrelado pela 
soprano Neti Szpilman, a 
pianista Maria Luísa Lun-
dberg e o clarinetista Moisés 
Santos. Neti representará a 
Chiquinha jovem e Maria Lu-
ísa, a artista na fase madura. 
O trio interpretará as peças 
mais conhecidas de Gonza-
ga, como Ó Abre-Alas, Anita, 
Machuca, Corte na Roça, Mu-
latinha, Meditação, Feijoada 
Brasileira, Não Insista Rapa-
riga, Lua Branca e Corta-Ja-
ca, entre outras.

A visita guiada e o recital 
estarão disponíveis para 120 
pessoas, mediante senha que 
será distribuída às 10h30 do 
dia 17 de outubro. O espe-
táculo é livre, com duração 
aproximada de 70 minutos.

O piano de Chiquinha 
no Foyer do TM

O piano foi fabricado em 
Dresden, Alemanha, em 1902, 

 Aniversário de Chiquinha 
Gonzaga será comemorado 
no Theatro Municipal
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pela manufatura Ronisch e 
adquirido por Chiquinha Gon-
zaga em 1909. Era desejo de 
Chiquinha, manifestado a seu 
marido, que o instrumento 
fosse doado para o Theatro 
Municipal. Na década de 1960, 
o piano foi cedido ao Museu 
do Teatro Municipal pela So-

ciedade Brasileira de Autores 
Teatrais – SBAT.  

Com a transferência do 
acervo do Museu do Teatro 
Municipal à Fundação Esta-
dual de Museus do Estado do 
Rio de Janeiro – FEMURJ, em 
1976, o instrumento passou a 
integrar a coleção do Museu 

dos Teatros.  Em 26 de outu-
bro de 2013, a Fundação Tea-
tro Municipal do Rio de Janei-
ro recebeu todo o acervo do 
Museu e, incluído nele, o pia-
no que, depois de restaurado 
em 2014, retornou ao público 
para tributo à memória da pri-
meira maestrina brasileira.

 Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe 
mostra "Franco Zeffirelli - amor, tragédia 
e religião no cinema"

 Até 03 de novembro de 2019 
(terça-feira a domingo), a CAIXA 
Cultural Rio de Janeiro recebe a 
mostra Franco Zeffirelli - Amor, 
Tragédia e Religião No Cinema, 
primeira mostra brasileira sobre 
o famoso cineasta italiano, mun-
dialmente reconhecido por títu-
los como Romeu e Julieta, Jesus 
de Nazaré e Amor Sem Fim. Sob 
curadoria de Sérgio Moriconi, 
com coordenação geral de Nilson 
Rodrigues, o projeto conta com 
9 dos principais filmes de Zeffi-
relli, os mais importantes de sua 
carreira, trazendo um panorama 
bem representativo de sua pro-
dução, destacando-se suas adap-

tações de Shakespeare, além de 
sessão comentada pela curadoria 
e a distribuição de catálogos em 
homenagem ao cineasta.

A mostra apresenta filmes 
que revelam as três facetas da 
obra do diretor – Amor, Tragédia 
e Religião. Seu ideal romântico 
demonstrado nas produções 
cinematográficas encantou o 
mundo, assim como sua proxi-
midade com as obras do escritor 
britânico William Shakespeare. 
Religioso fervoroso, Zeffirelli 
também foi reconhecido por 
sua obra histórica cristã. Em 
suas mãos tudo parecia ganhar 
uma intensidade irresistível.

Foto:Divulgação"As obras que abordam o 
amor, de Shakespeare ou não, 
os trágicos e os religiosos. Ze-
ffirelli foi um dos mais impor-
tantes adaptadores de Shakes-
peare para o cinema. Ele veio 
da ópera e foi para o cinema 
pelas mãos de Luchino Vis-
conti. A intenção não é uma 
exposição completa da obra, 
com todos os títulos do cine-
asta, mas uma mostra con-
ceitual a partir do momento 
em que Zeffirelli se instituiu 
como uma marca", explica 
Nilson Rodrigues. Os filmes 
que serão apresentados são 
os clássicos Hamlet, Romeu e 
Julieta, Otello, Jane Eyre, Chá 
com Mussolini, Jesus de Na-
zaré, O Campeão, Irmão Sol 
Irmão Lua, e Amor Sem Fim. A mostra apresenta filmes que revelam as três facetas da obra do diretor
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Régis é colocado em uma 
cela. Antero tem uma lem-
brança com Marlene e pensa 
que é Evelina. Fabiana pla-
neja acabar com o romance 
de Rock e Joana. Abel avi-
sa que se classificou para o 
concurso. Gladys critica re-
lacionamento de Lyris com 
Rael. Tonho afirma que Ma-
ria da Paz entrará no con-
curso. Berta ajuda Vivi a se 
encontrar com Chiclete. Ré-
gis confidencia seu álibi a 

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

Ramon não concorda com o 
retorno de Paloma para a man-
são. William entrega a Gisele 
a medalha que Yuri esqueceu. 
Alice e Gabriela pedem a Palo-
ma para não voltar a trabalhar 
para Alberto. Gisele e Yuri se 
beijam. Ramon vibra ao saber 
que conseguiu o apoio da NBA 

 Bom Sucesso

 atriz Gabi Lo-
pes dará vida à 
Carol no filme 
que contará a 
história sobre 
Suzane Von Ri-
chthofen. Carol 
era namorada 
de Cristian Cra-

vinhos e filha de ex-policial.
O filme terá duas versões. Uma 

baseada no julgamento de Su-
zane, “A Menina Que Matou Os 
Pais”, e a outra no de Daniel, “O 
Menino Que Matou Meus Pais”. 
A ideia de abordar desta forma 
partiu dos roteiristas Ilana Casoy 
e Raphael Montes, autor de livros 
policiais. Eles se juntaram à equi-
pe a convite do produtor Marcelo 
Braga e do diretor Maurício Eça 
que, junto com os demais produ-
tores, decidiram dividir o projeto 
em dois filmes, que serão exibidos 
em sessões alternadas.

“Na versão do Daniel, todo 
mundo é mais louco e mais radi-
cal. Na de Suzane, é todo mundo 
um tom a menos. A gente faz esse 
filtro, pois os filmes são rodados 

Gabi Lopes é confirmada em elenco de 
filme sobre Suzane Von Richthofen

Quadra da Manguinhos recebe "Projeto 
Ziquinha" de Mestre-sala e Porta-bandeira

para o projeto de basquete na 
quadra de Bonsucesso. Ramon 
fica decepcionado quando Ali-
ce lhe conta que Paloma deci-
diu voltar a trabalhar na man-
são. Alberto promete a Paloma 
que irá ajudá-la a realizar seus 
sonhos. Ramon termina seu 
noivado com Paloma.

ao mesmo tempo. Às vezes a 
gente está numa cena que é do 
filme do Daniel, aí a gente troca 
para uma próxima que é da Suza-
ne. Está sendo tudo muito bem 
contado, muito bem dividido, o 
trabalho do elenco está impecá-
vel”, adianta Gabi.

Suzane Von Richthofen será 
interpretada por Carla Diaz e os ir-
mãos Daniel e Cristian Cravinhos, 
serão feitos por Leonardo Bitten-
court e Allan Souza Lima, respecti-
vamente. Gabi conta que o convite 
para participar da produção partiu 
do diretor Maurício Eça.

 Formando os futuros 
sambistas, a Unidos de 
Manguinhos abriu as por-
tas para o "Projeto Ziqui-
nha" comandado por Mi-
chele e Wallace em busca 
de formar novos casais de 
Mestre-sala e Porta-ban-
deira. 

As aulas acontecem 
toda quinta-feira, a par-
tir das 19h, e são válidas 
para crianças a partir dos 
7 anos  e adultos. Os inte-
ressados devem compare-
cer no horário  das aulas 
portando:

CRIANÇAS
Xerox da Certidão de 

Nascimento
2 Fotos 3X4
Documento do Res-

ponsável
Declaração escolar
Xerox do comprovante 

de residência
ADULTOS
Xerox documento com 

foto (Rg)
Foto 3x4
Xerox do comprovante 

de residência

 Fotos: Divulgação

Maria da Paz. Zé Hélio induz 
Beatriz a terminar com ele e 
Linda avisa a Otávio. Fabia-
na pensa em fazer uma festa 
surpresa para Rock. Maria da 
Paz acredita na inocência de 
Régis e conversa com Ama-
deu. Fabiana contrata Joana 
para a trabalhar na festa de 
Rock e arma contra os dois. 
Começa o programa do con-
curso de bolos na televisão 
e Maria da Paz lamenta sua 
desclassificação.

Carol era namorada de Cristian Cravinhos e filha de ex-policial
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geração de va-
gas formais 
através do tra-
balho tempo-
rário deve cres-
cer 13,86% até 
dezembro de 
2019 em com-

paração ao mesmo período do 
ano passado, segundo previsão 
da Associação Brasileira do Tra-
balho Temporário (Asserttem). 
A entidade aponta que neste 
período poderão ser disponibi-
lizadas mais de 570 mil vagas 
diante das 500 mil vagas de 
2018. A  especialista em trei-
namento e desenvolvimento 
humano, Ester Gomes dá dicas 
para conseguir se efetivar.

1- Efetivação
Uma vez que se está tra-

balhando, o ideal é encarar o 
emprego como algo que o seu 
desempenho determinará a 
sua efetivação desde o primei-
ro dia.

2- Dedique-se ao máximo
As empresas procuram can-

didatos que tenham bastante 
energia. O temporário deve estar 
predisposto a estar disponível e 
aberto para novos aprendizados.

3- Aprenda com quem já 
trabalha na empresa como 
efetivo

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSUtilidade Pública

A
O temporário precisa estar 

atento a toda movimentação in-
terna na corporação, principal-
mente em relação à expectativa 
da empresa para com os colabo-
radores. Por isso, aprender com 
funcionários efetivos é de grande 
importância.

4- Trabalhe em equipe
A competência da colaboração 

pode favorecer o temporário na 
hora de decidir uma efetivação. 
“A opinião dos funcionários anti-
gos conta muito. Quem consegue 
mostrar suas qualidades perante 
o RH também tem mais chances 
de ser contratado.

5- Adapte-se a cultura da 
empresa

É preciso ter interesse pelas ta-
refas da empresa, iniciativa, força 
de vontade, boa comunicação, 
bom humor e trabalhar todos os 
dias como se fosse o primeiro.

6- Foque em resultados
Para ser efetivado, o temporá-

rio precisa “ir além” mostrando 
ideias inovadoras e consequen-
temente gerando resultados.

7- Inteligência Emocional
A I.E é uma competência es-

sencial para todos os profissio-
nais. O temporário que se destaca 
em saber lidar com conflitos utili-
zando a I.E já ganha pontos para 
uma futura contratação.

8- Faça cursos
Realize cursos direciona-

dos à área em que está tra-
balhando, pois atualizar-se 
academicamente pode de-
senvolver ainda mais suas 
habilidades.

9- Leia sempre
É muito bom se atualizar 

lendo livros, notícias, enfim, 

estar conectado com o que 
está acontecendo no mundo. 
O mercado admira profissio-
nais atualizados.

10- Não fale mal com 
seus colegas da empresa , 
muito menos do salário ou 
benefícios.

Mesmo não ocorrendo a 
efetivação, todo aprendiza-

do é válido. Você também 
pode aproveitar o emprego 
temporário para consolidar 
a carreira, construir uma boa 
reputação e ser um profissio-
nal de excelência. E por fim, 
deixas as portas abertas para 
ser contratado quando a em-
presa abrir vagas  como fun-
cionário efetivado.

10 dicas de como transformar 
uma vaga de temporário em 
uma vaga efetiva

A entidade aponta que neste período poderão ser disponibilizadas mais de 570 mil vagas

Foto: Divulgação
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As inscrições estão abertas até 8 de novembro

FAETEC abre 209 vagas para profissionais 
de ensino médio e superior

A Fundação de Apoio à Escola 
Técnica (FAETEC), instituição vei-
culada à Secretaria Estadual de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (Sec-
ti) do Governo do Rio de Janeiro 
lança o edital do concurso público 
para o preenchimento de 209 va-
gas para cargos de níveis médio, 
técnico e superior. 

As inscrições já estão abertas e 
podem ser realizadas pelo site do 
Instituto Acesso até as 23h59 de 8 
de novembro. As taxas de inscrição 
variam entre R$ 83 e R$ 148 e po-
derão solicitar isenção candidatos 
inscritos no CadÚnico ou doadores 
de medula óssea.

Os Técnicos-Administrativos 
serão remunerados com ven-
cimentos de R$ 1.607,13 a R$ 

4.554,00, e os Professores com 
vencimentos de R$ 1.500,00 e R$ 
4.554,00. A lotação será Regiões 
Metropolitana, Noroeste Flumi-
nense, Norte Fluminense, Baixada 
Litorânea, Médio Paraíba e Centro-
-Sul Fluminense.

Entre vagas oferecidas no 
processo seletivo estão:

Professor: Educação Especial, 
Enfermagem, Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física, Análises Clí-
nicas, Psicologia, Biologia, Física, 
Matemática, História, Pedagogia, 
Sociologia, Estética, Meio Ambien-
te, Psicologia, Prótese Dentária, 
Segurança do Trabalho, Eletrônica, 
Mecânica, Química, Geografia, In-
glês, Libras, Ciências, Contabilida-

Foto:Divulgação
de, Gastronomia, Turismo, Infor-
mática, Informática/Jogos Digitais, 
Edificações, Moda, Eletrotécnica, 
Direito e Legislação, Logística, Me-
talurgia, Administração, Contabili-
dade, entre outras áreas.

Técnico-Administrativos: Ins-
petor de Alunos, Instrutor para 
Disciplinas Profissionalizantes 
I (Química, Eletrotécnica, Infor-
mática e Eletromecânica), Orien-
tador Educacional, Assistente 
Social, Agente Administrativo e 
Supervisor Educacional.

Lembrando que o certame re-
serva 5% das vagas para pesso-
as com deficiência, outras 20% 
para negros e índios, e 10% para 
os candidatos com hipossufici-
ência econômica.

A seleção de todos os candida-
tos será feita por meio de prova ob-
jetiva, composta por 35 questões 

de múltipla escolha. Também ha-
verá as seguintes etapas, confor-
me o cargo indicado:

Técnico-administrativo: reda-
ção (texto dissertativo-argumen-
tativo) e avaliação de títulos.

Professor: prova de títulos e 
prova de desempenho didático.

A aplicação das provas objeti-
vas e discursivas está programa-

da para o dia 15 de dezembro de 
2019, às 9 horas, nas cidades de 
Rio de Janeiro, Itaperuna, Cam-
pos dos Goytacazes, Cabo Frio, 
Resende e Três Rios.

A Banca de Concursos Instituto 
Acesso disponibiliza edital com-
pleto com todas as informações 
em: https://concursos.institutoa-
cesso.org.br/informacoes/22/



g o v e r n a d o r 
do Estado, 
Wilson Wit-
zel, sancio-
nou a lei que 
estabelece os 
pipódromos 
— espaços  

públicos para a realização de 
festivais ou apenas para o lazer 
de soltar pipas. O decreto foi pu-
blicado no Diário Oficial nesta 
segunda-feira. 

De autoria do deputado Leo 
Vieira (PRTB), a lei estabelece 
que os pipódromos deverão 
estar localizados em área res-
trita aos participantes e a uma 
distância mínima de 1 km de ro-
dovias públicas e de redes elétri-
cas, para que a prática de soltar 
pipa seja realizada com seguran-
ça. Outra medida de segurança 
faz referência a linha utilizada 
pelos pipeiros.

Segundo a lei, a prática de 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovardia

O soltar pipa com linha esportiva 
de competição (LEC), poderá ser 
utilizada, exclusivamente, nos 
pipódromos por pessoas maiores 
de idade e por menores com ida-
de acima de 16 anos, devidamente 
autorizados pelos pais ou respon-
sáveis. Estas devem estar inscritas 
na Associação de Pipas Artísticas e 
Esportivas do Estado do Rio de Ja-
neiro (Aperj) ou na Associação Ca-
rioca de Pipas Esportivas (ACPE).

O texto ainda determina que a li-
nha deverá ter uma cor visível e ser 
exclusivamente de algodão, com 
no máximo três fios entrançados, 
não superior a 0,5 milímetros de 
espessura. Fica terminantemente 
proibida a utilização de linha es-
portiva de nylon, fibras de metal 
ou qualquer material sintético.

Os pipódromos serão adminis-
trados por associações de pipei-
ros, legalizadas e reconhecidas 
pela Aperj, cabendo ao Poder Pú-
blico a autorização e a fiscalização.

Witzel regulamenta
pipódromos no estado 

Witzel sanciona lei que estabelece Pipódromos

Foto: Divulgação / Rafael Wallace

A operação apura o uso de candidatura laranja pelo partido do presidente Jair Bolsonaro 

 A Polícia Federal cumpriu 
mandado de busca e apreensão 
na casa do deputado federal 
Luciano Bivar, presidente do 
PSL, em Jaboatão dos Guarara-
pes (PE), nesta terça-feira (15). 
A operação apura o uso de can-
didatura laranja pelo partido do 
presidente Jair Bolsonaro na 
eleição de 2018. Também fo-
ram cumpridos mandados na 
sede do PSL em Pernambuco e 
em uma gráfica.

Ao todo, o Pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral de Pernam-
buco (TRE-PE) autorizou nove 
mandados para a Operação Gui-
nhol, atendendo a um pedido 
do Ministério Público Eleitoral 
(MPE). Todos os nove já foram 
cumpridos.

A ação busca saber se houve 
fraude no emprego dos recur-
sos destinados às candidaturas 
de mulheres – ao menos 30% 
dos valores do Fundo Partidá-
rio deveriam ser empregados 
em campanhas femininas. Se-
gundo a PF, há indícios de que 
o dinheiro foi desviado e usado 
por outros candidatos.

O advogado de Bivar e do 

 Presidente do PSL é alvo de investigação por candidaturas 

PSL divulgou nota afirmando 
estranhar a operação em um 
momento de "turbulência po-
lítica" – nos últimos dias, Bol-
sonaro atacou o PSL, ameaçou 
deixar o partido e foi criticado 
por Bivar.

A PF e o TRE em Pernambu-
co não quiseram comentar a de-
claração.

"A defesa enfatiza que o in-
quérito já se estende há 10 me-

Prefeitura do Rio enviou à 
Justiça mais uma peça em que 
pede a reabertura da Avenida 
Niemeyer, fechada há quase 
cinco meses.

Um agravo de instrumento 
foi enviado à 13ª Câmara Cível 
do Rio.

No documento, o procura-
dor Victor Willcox de Souza 
Rancaño Rosa responde ao lau-
do mais recente da perícia de-
terminada pela Justiça.

Segundo o jornal O Globo, 
o relatório, emitido no dia 9, 
indica que ainda há riscos nas 
obras da encosta.

A equipe técnica avaliou a 
evolução das obras da prefei-
tura e afirma que os riscos de 
“segurança geotécnica tendem 
à diminuição”, mas “permane-
cem os riscos de operação”.

O agravo desta sexta destaca 
o “tendem à diminuição” como 
argumento para liberar a via.

Julgamento indefinido
O documento cita ainda o re-

sultado parcial do julgamento 
do dia 25, em que dois desem-

Prefeitura do Rio entra com agravo de instrumento 
para reabrir a Avenida Niemeyer

ses, já foram ouvidas diversas 
testemunhas e não há indícios 
de fraude no processo eleito-
ral. Ainda na visão da defesa, a 
busca é uma inversão da lógica 
da investigação, vista com mui-
ta estranheza pelo escritório, 
principalmente por se estar 
vivenciando um momento de 
turbulência política", diz a nota, 
assinada pelo escritório de ad-
vocacia de Ademar Rigueira.

bargadores votaram pela rea-
bertura da via em dias secos.

Mauro Pereira Martins, re-
lator do recurso da prefeitu-
ra, abriu a sessão. Ele reviu 
decisão anterior e votou pela 
liberação, exceto em dias de 
chuva.

A segunda a se manifes-
tar foi a desembargadora 
Sirley Biondi, que acompa-
nhou o relator, abrindo dois 
votos a zero.

O desembargador Agosti-
nho Teixeira, último a votar, 
pediu vista, afirmando que 
a avenida é “um barril de 
pólvora”.

“São vidas humanas. A 
Niemeyer tem precedentes 
de deslizamentos, pessoas 
já morreram por causa dis-
so. É um barril de pólvora. 
Prefiro ter a cautela de ana-
lisar melhor a questão para 
ter a convicção da decisão”, 
justificou Teixeira.

Um novo julgamento só 
deve ser marcado para novem-
bro porque Pereira Martins 
está de férias.

Foto: REUTERS/Ian Cheibub 
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lateral-direito 
Rafinha re-
cebeu alta na 
manhã desta 
te rç a - f e i ra , 
após passar 
por cirurgia na 
última segun-

da. O jogador do Flamengo esta-
va internado após sofrer fratura 
no osso zigomático, também 
conhecido como "osso da boche-
cha", no rosto. O objetivo da ci-
rurgia foi para fixação da fratura. 

O lance aconteceu em cho-
que com o atacante Rony, do 
Athletico-PR, em confronto no 
último domingo, em Curitiba, 
ainda no primeiro tempo. O 
Flamengo venceu o duelo por 
2 a 0 e lidera o Brasileiro.

Não foi necessário utilizar 
placa ou parafuso na cirurgia, 
comandada pelo médico Au-
gusto César, o que joga a favor 
da recuperação em tempo para 
o dia 23. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDepois do susto

Rafinha recebe alta, deixa 
hospital e se reapresenta 
na quinta ao Flamengo

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

O
O Flamengo está otimista 

em tê-lo em campo nesta data 
contra o Grêmio, pela volta da 
semifinal da Libertadores. No 
entanto, o clube só terá con-
dição de saber na quinta-feira, 
quando o lateral se reapresen-
tará e será reavaliado.

O lance aconteceu em choque com o atacante Rony, do Athletico-PR
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Rafinha aparece usando capacete estilo Petr Cech


