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 Na delegacia, agentes descobriram 
que agressor possuía 27 passagens na 
Lei Maria da Penha.
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Bolsonaro veta projeto de 
lei que previa psicólogos 
nas escolas públicas

Publicação

presidente Jair 
Bolsonaro vetou 
i n t e g r a l m e n t e 
um projeto de 
lei que obrigava 
escolas públicas 
a contratar pro-

fissionais de psicologia e de 
assistência social. O veto, pu-
blicado nesta quarta-feira (9) 
no Diário Oficial da União, vê 
“inconstitucionalidade e con-
trariedade ao interesse pú-
blico” na proposta aprovada 
pelo Congresso Nacional em 
setembro. 

Segundo o governo, os mi-
nistérios da Educação e da 
Saúde manifestaram-se a fa-
vor do veto porque a propos-
ta cria despesas sem indicar 
uma fonte de receita e impac-
tos orçamentários. 

O veto presidencial foi cri-
ticado por entidades dos seto-
res de educação e psicologia. 
Para Norma Cosmo, represen-
tante do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), a contrata-
ção de profissionais multidis-
ciplinares para a rede pública 
de ensino não deveria ser vis-
ta como uma despesa. 

"A gente entende que inse-
rir psicólogos e assistentes so-
ciais na escola não é um gas-
to, mas um investimento", diz 
Cosmo. "Essa medida poderia 
inclusive evitar muitos gastos 
que chegam no sistema de 
saúde público e que decorrem 
de problemas nas escolas. O 
presidente deveria olhar para 
o projeto numa perspectiva 

de economia em outros siste-
mas, não de despesa." 

Por sua parte, a professora 
do departamento de Psicolo-
gia Educacional da Unicamp, 
Ana Aragão, acredita que o 
veto vai na contramão de 
tendências internacionais 
para educação.

"As boas escolas particu-
lares já têm psicólogo há 
muitos anos. Esta é uma dis-
cussão muito antiga: quan-
do eu saí da faculdade, em 
1981, eu já fazia parte de um 
grupo de pessoas que briga-
va muito para ter psicólogos 
inseridos de maneira multi-
disciplinar no ambiente es-
colar", diz Aragão. 

A psicóloga explica que 
existe um preconceito de 
achar que este profissional no 
está nas instituições de ensino 
para realizar um atendimento 
de psicoterapia, o que não é 
verdade. Ela ressalta que este 
tipo de trabalho acontece em 
centros de saúde. 

"Esse projeto não propõe 
que o profissional de psico-
logia trabalhe com consul-
tas, mas com políticas esco-
lares, de maneira universal", 
disse Aragão. "Foi uma bata-
lha enorme para conseguir 
aprovar uma legislação as-
sim e aí o presidente sim-
plesmente veta um texto 
sobre um tema que ele pro-
vavelmente não conhece e 
que já foi votado em plená-
rio e discutido longamente 
pela sociedade." 

O
Presidente Jair Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quarta-feira

 Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil 

Projeto de lei 
Se fosse sancionada pelo 

presidente, a lei daria prazo de 
um ano para as escolas públi-
cas incluírem assistentes so-
ciais e psicólogos no seu qua-
dro de funcionários. A medida 
valeria tanto para a educação 
básica quanto para o ensinos 
fundamental e médio, segun-
do a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB). 

O projeto determinava ain-
da que as equipes multipro-
fissionais deveriam "desen-
volver ações para a melhoria 
da qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem, com a 
participação da comunidade 
escolar". 

O trabalho das equipes de-
veria "considerar o projeto 
político-pedagógico das redes 
públicas de educação básica e 
dos seus estabelecimentos de 

ensino," segundo a proposta. 
O texto final foi relatado 

pela deputada Jandira Fegha-
li (PCdoB-RJ) no plenário. Ela 
emitiu parecer pela aprova-
ção do texto, exceto a de um 
artigo que estabelecia que es-
tudantes com "necessidades 
específicas" seriam atendidos 
pela equipe da escola em par-
ceria com profissionais do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Apoio ao projeto 
A proposta, aprovada pela 

Câmara, mas vetada pelo pre-
sidente, contava com apoio 
de entidades do setor de edu-
cação e psicologia. Um mani-
festo favorável ao projeto foi 
assinado em setembro pelo 
Conselho Federal de Psicolo-
gia (CFP), a Associação Brasi-
leira de Psicologia Escolar e 
Educacional (Abrapee), a As-
sociação Brasileira de Ensino 

de Psicologia (Abep), a Fede-
ração Nacional de Psicólogos 
(Fenapsi) o Conselho Federal 
de Serviço Social (Cfess) e a 
Associação Brasileira de Ensi-
no e Pesquisa em Serviço So-
cial (Abepss). 

A carta conjunta destaca a 
importância da psicologia nas 
escolas para beneficiar a rela-
ção entre professores e estu-
dantes e promover o respeito 
à saúde mental como alterna-
tiva a violência e ao precon-
ceito nas escolas. 

O CFP chegou a organizar 
audiências com líderes da 
Câmara dos Deputados para 
defender a importância do 
projeto para o enfrentamento 
da violência no ambiente es-
colar, no início de setembro. 
Após a articulação o projeto 
de lei ganhou requerimento 
de urgência na Câmara.



vacina pen-
tavalente - 
que previne 
contra difte-
ria, tétano, 
coqueluche, 
hepatite B e 
meningite - 

está em falta nos postos de 
saúde do todo o Estado do 
Rio de Janeiro. O Ministério 
da Saúde, responsável pela 
distribuição das doses aos es-
tados, que depois repassam 
aos municípios, confirmou o 
problema. 

A vacina é aplicada nas 
crianças aos dois, quatro e 
seis meses de idade, mas 
muitas mães estão preocu-
padas pois não conseguiram 
vacinar os filhos. 

“Eu já fui em mais de 
cinco postos de saúde 
atrás dessa vacina e lá fui 
informada de que não tem 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOS Saúde

A
a vacina e não tem previsão 
para chegar. A gente acaba 
tendo que pagar uma vaci-
na que é muito cara”, disse 
uma mãe, de Cabo Frio, na 
Região dos Lagos. 

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a vacina foi repro-
vada em testes de qualidade 
realizados pela Anvisa e pelo 
Instituto Nacional de Con-
trole de Qualidade em Saúde 
(INCQS) e, por isso, as com-
pras com o antigo fornecedor 
foram interrompidas. 

Ainda de acordo com o ór-
gão, não há disponibilidade 
imediata da vacina e, desde 
agosto, a compra de 6,6 mi-
lhões de doses para todo o 
país começou a chegar de 
forma escalonada. A previsão 
é que o abastecimento vol-
te à normalidade a partir de 
novembro. O governo do RJ 
confirma o problema. 

“A gente está começando 
a receber as primeiras do-
ses. O Rio de Janeiro rece-
beu agora 40 mil doses. Não 
é suficiente para vacinar 
toda a demanda reprimida, 
mas já começou a ser repas-

sada para os municípios, 
que devem estar começan-
do a abastecer os postos e 
convocar essas crianças”, 
explicou o médico Alexan-
dre Chieppe, da Secretaria 
Estadual de Saúde do RJ 

O Ministério da Saúde ga-
rante que, com os estoques 
completos, o Sistema Único de 
Saúde fará uma busca ativa por 
crianças que completaram a 
idade limite para a vacinação e 
não foram imunizadas.

Vacina pentavalente 
está em falta nos postos 
de saúde do RJ

Pais reclamam da falta da vacina pentavalente nos postos de saúde do RJ 

 Foto: Divulgação
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Plenário fluminense vai votar PL para mudar legislação

A Alerj vota hoje o futuro das 
academias em condomínios e 
até mesmo da categoria de per-
sonal trainer. O plenário do par-
lamento fluminense vai apreciar 
o Projeto de Lei (PL) 991/19, que 
altera a polêmica Lei 8070/18, 
que obriga os conjuntos resi-
denciais a registrarem suas salas 
de ginástica no Cref e a contra-
tarem profissional de Educação 
Física para tais espaços dos mo-
radores poderem funcionar.

De autoria dos deputados 
Coronel Salema (PSL) e Ale-
xandre Freitas (Novo), o PL 
991 vai à votação em clima de 
expectativa e de mais polêmi-
ca. Isso porque recebeu emen-
das, inclusive três do deputado 
Luiz Paulo que inibem a flexi-
bilização da legislação.

Entre as emendas, uma es-
tabelece um máximo de área 
de 36 m² e seis equipamentos 
para que a sala de ginástica 
fique isenta da necessidade 
de profissional. Segundo par-
lamentares e profissionais de 

Projeto que altera lei das academias vai à votação

educação física, tais requisitos 
foram feitos sem qualquer fun-
damento técnico.

“Qual a diferença entre uma 
academia com 35 m² ou 37 m²? 
Uma sala de academia com sete 
equipamentos tem muita dife-
rença qualitativa? São critérios 
absurdos que prejudicam a le-
gislação e os condomínios”, diz 
Alexandre Freitas.

O próprio deputado Luiz Pau-
lo reconhece que o critério foi 
“empírico”. “Nas emendas, há 
uma diferença grande entre sa-

 Três candidatos que concor-
reram ao cargo de conselheiro 
tutelar no Rio já tiveram as can-
didaturas impugnadas. O Con-
selho Municipal de Direito das 
Crianças e dos Adolescentes 
confirmou, nesta quarta-feira, 
com exclusividade ao RJ1, que 
dois deles concorriam ao cargo 
de conselheiro no Centro da ci-
dade e o outro disputava uma 
vaga na Zona Sul, no Conselho 
Tutelar da Rocinha.

Só no Rio, o Ministério Público 
tinha pedido a impugnação de 
sete candidatos. Segundo os pro-
motores, esses três primeiros já 
foram afastados de forma direta, 
sem chance de defesa, pois havia 
provas concretas contra eles.

Um caso foi arquivado por 
falta de provas, mas outros três 
ainda aguardam análise, porque 
os denunciados estão dentro do 
prazo para se defender.

Segundo o coordenador da 
comissão eleitoral do CMDCA, 
até festa com open bar foi ofe-
recida aos eleitores. "Primeiro, 
uma boca de urna, né, a outra 
candidata realizando eventos 

Rio tem três candidaturas ao cargo de 
conselheiro tutelar impugnadas

las de ginásticas e academias. 
Sala é o que existe na grande 
maioria dos condomínios. Tem 
que ter uma diferenciação físi-
ca”, defende o parlamentar.

Desde que entrou em vigor, 
em dezembro de 2018, a Lei 
8070 provocou o fechamento 
de várias academias de condo-
mínios, devido ao receio dos 
moradores com multas e autu-
ações. A norma recebeu duas 
ações de inconstitucionalidade 
- uma delas já acatada pelo Mi-
nistério Público do Rio.

com churrasco, open bar, car-
reata, e, por fim, uma candi-
data que foi eleita num outro 
município, como conselheira, 
se candidatou aos dois mu-
nicípios diferentes”, afirmou 
Carlos Roberto Laudelino.

Em todo o estado, o Ministé-
rio Público do Rio recebeu 113 
denúncias de irregularidades no 
dia da eleição. A maioria delas 
por transporte irregular de elei-
tores, por eventos feitos no dia 
da eleição e também por boca de 
urna.

Dário Miranda, presidente 
da Associação de Moradores do 
Tuiuti, na Zona Norte do Rio, 
passou a manhã inteira na fila 
conversando com as pessoas. 
Em uma das imagens é possível 
vê-lo entregando um pedaço de 
papel a uma eleitora.

Sem saber que estava sendo 
gravado, Dário admitiu que es-
tava indicando uma candidata 
da comunidade, apoiada pela 
associação. Depois do flagrante, 
o conselho disse que a candidata 
apoiada por Dário Miranda tam-
bém será impugnada.

 Foto: Divulgação



ais de 4 mil 
e l e i t o r e s 
foram às 
urnas para 
eleger seus 
r e p r e s e n -
tantes no 

cuidado com as crianças e 
adolescentes do município 
pelos próximos quatro anos. 
O número de votantes foi 
o dobro em comparação a 
última eleição que teve 2,4 
mil em 2017. O resultado foi 
divulgado nesta segunda, 
após apuração no Fórum 
Municipal.

O pleito elegeu cinco 
conselheiros titulares: Cris-
tina, Ezequiel, Renata, Ste-
phanie Ximenes e Gabriela 
Rezende e outros cinco su-
plentes: Prof. Thiago Vieira, 
Júnio Coelho, Alex Fidelis, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

M Rosa Maria e Vandinha. Lis-
ta pode ser alterada pelas 
impugnações, os eleitos par-
ticiparão durante o mês de 
novembro do curso de forma-
ção obrigatório e a posse será 
no dia 10 de janeiro de 2020.

Segundo o secretário da 
pasta, Elton Teixeira, esta foi 
a maior votação desde o início 
do conselho na cidade. "O tra-
balho que o CMDCA realizou 
durante todo esse processo 
foi muito importante para ga-
rantir uma eleição justa e os 
candidatos se empenharam 
para a realização de um pro-
cesso limpo e transparente. O 
marco dessa eleição foi a parti-
cipação da população queima-
dense que deu a essa missão a 
maior votação da história do 
conselho em Queimados. Isso 
reforça a luta pela garantia de 

direitos das nossas crianças e 
legitima ainda mais o traba-
lho  dos nossos conselheiros", 
afirma o gestor.

Já a presidente do CMDCA, 
Dora Lima, falou da importân-

cia da participação dos órgãos 
públicos na realização da elei-
ção. "A população participou 
e abraçou essa eleição, graças 
ao apoio e suporte dos órgão 
pudemos concluir essa vota-

ção, mesmo com as sessões 
lotadas, chegamos ao fim de 
um processo democrático que 
levou mais de 4 mil eleitores 
as urnas", comemorou a assis-
tente social.

Democracia em pauta: 
Queimados elege novos 
conselheiros tutelares 

Votação bateu recorde de eleitores. Mais de 4 mil queimadenses foram às urnas para escolha dos novos conselheiros

 Foto: Divulgação

POLÍTICA

IN
FO CIDADES

Quinta-Feira 10 de outubro de 2019

4

 A campanha de refor-
ço na vacinação contra o 
Sarampo para crianças de 
seis meses a menores de 
cinco anos de idade em 
Nova Iguaçu já começou.  
No município são 51 pos-
tos de saúde oferecendo a 
imunização, funcionando 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

Na primeira etapa, de 7 a 25 
de outubro, a meta é vacinar 
todas as crianças não vacina-
das, de seis meses a menores 
de 5 anos de idade (4 anos, 11 
meses e 29 dias), com o Dia D 
Vacinação em 19/09, quando 
os postos funcionarão ex-
cepcionalmente no sábado. 
Já na segunda etapa, que 
acontece de 18 a 30 de no-
vembro, para adultos na fai-
xa etária de 20 a 29 anos de 
idade, com dia D, em 30/11. 
O estado do Rio de Janeiro 
registrou 57 casos de saram-
po confirmados em 2019.

A dona Creuza Barbosa da 

Campanha de vacinação contra o Sarampo 
na cidade de Nova Iguaçu

Rocha, de 57 anos, não perdeu 
tempo e garantiu a imuniza-
ção da neta,  Helena Pequeno 
Barbosa, de 11 meses. Logo 
no primeiro dia, ela procurou 
o Centro de Saúde Dr. Vasco 
Barcelos, no Centro, onde va-
cinou a bebê.

“Apesar do chorinho doer 
o coração da gente, vacinar é 
prevenir contra doenças. Tive 
três filhos, que agora são adul-
tos, e sempre me preocupei 
em manter atualizada a ca-
derneta de vacinação. Agora 
estou tendo a oportunidade 
de fazer a mesma coisa pela 
minha neta”, afirma.

 “O sarampo é uma doença 
viral, infecciosa e de trans-
missão fácil. Por isso, a im-
portância em intensificar a 
vacinação. Além de aderir à 
campanha nacional, Nova 
Iguaçu capacitou os profissio-
nais de saúde para identificar 
os sintomas com diagnóstico 
mais rápido e preciso”, garan-
te o secretário municipal de 

 A cidade de Belford Roxo 
ganhou mais um reforço na 
saúde. A Unidade de Saúde da 
Família (USF) Vilar Novo foi 
inaugurada com especialida-
des de clínico geral, pediatria, 
odontologia e generalista (mé-
dico da família). Situada na Es-
trada Parque Várzea do Campo 
com a Rua Belo Horizonte, o 
espaço possui recepção, admi-
nistração, cinco consultórios 
(sendo um para odontologia), 
sala de curativo, sala de vaci-
nação, triagem, três banheiros, 
acessibilidade e paisagismo 
em uma estrutura de 123m². A 
equipe é composta por 12 fun-
cionários, incluindo  três agen-
tes de saúde, um pediatra, um 
clínico, um enfermeiro e dois 
técnicos. A unidade funciona 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

O prefeito Wagner dos San-
tos Carneiro, o Waguinho, 
destacou o Vilar Novo, assim 
como outros bairros, estão 
passando por transformações 
urbanísticas. “Começamos 

 Belford Roxo ganha mais uma Unidade 
de Saúde da Família

Saúde, Manoel Barreto.
A transmissão do Saram-

po se dá por meio de secre-
ções ao tossir, espirrar, falar 
ou respirar. Os sintomas 
são febre, acompanhadas 
de um ou mais dos seguin-
tes sinais e sintomas: tosse, 
coriza, conjuntivites e man-
chas vermelhas pelo corpo.

“O Sarampo era uma do-
ença que estava erradica-
da e agora surgiram esses 
novos casos no Estado do 
Rio de Janeiro. A intensifi-
cação com essa campanha 
é para justamente criar um 
bloqueio para que não sur-
jam novos casos”, esclare-
ce Nielsen Carlos Estevão 
Machado, coordenador do 
Programa de Imunização de 

com a USF novinha que vai 
atender à população. Vamos 
fazer também um calçadão 
para emendar na praça que 
iremos construir em frente à 
escola José Mariano dos Pas-
sos com muitos outros atra-
tivos também. A escola tam-
bém vai ganhar uma nova 
estrutura para 900 alunos. 
A deputada federal Daniela 
do Waguinho conseguiu em 
emendas dois milhões de re-
ais para a obra. O campo do 
japonês já está licitado e a 
obra será iniciada dentro de 
30 dias. O prazer e o desejo 
de ver o Vilar Novo transfor-
mado é muito vivo em mim”, 
explicou Waguinho que ain-
da anunciou um banho de 
asfalto e concreto em Belford 
Roxo. O prefeito também 
destacou a parceria com a 
deputada federal Daniela do 
Waguinho e o deputado es-
tadual Márcio Canella. “Estão 
conseguindo emendas e en-
viando recursos para o muni-
cípio”, concluiu.  



aniela Mousinho 
da Silveira, de 47 
anos, uma das 
mulheres tranca-
das em uma casa 
que foi incen-
diada em Nova 

Friburgo, na Região Serrana 
do Rio, morreu na manhã des-
ta quarta-feira (9) no Hospital 
Estadual Melchiades Calazans, 
em Nilópolis. A mulher teve 
90% do corpo queimado. 

O caso aconteceu na noi-
te de segunda (7) no distrito 
Mury. O suspeito foi preso em 
flagrante na madrugada de ter-
ça (8) e confessou o crime. O 
homem é ex-companheiro da 
artista plástica Alessandra Vaz, 
amiga de Daniela e que tam-
bém ficou ferida. 

Segundo a Polícia Civil, Ro-
drigo Alves Marotti, de 30 anos, 
contou aos investigadores que 
tinha uma sociedade com a ex e 
que ela não estava cumprindo a 
parte dela no acordo após o fim 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEmboscada

D
do relacionamento, o que o levou 
a perder a cabeça. 

O homem fugiu no carro de 
uma das vítimas após incendiar a 
casa e acabou se envolvendo em 
um acidente. O suspeito buscou 
ajuda em posto da Polícia Militar 
em Lumiar, e os agentes o leva-
ram para a delegacia. 

O Corpo de Bombeiros infor-
mou que foi acionado, mas quan-
do chegou ao local as vítimas já 
tinham sido retiradas do imóvel 
com ajuda de vizinhos. 

Alessandra está internada 
em um hospital particular em 
Nova Friburgo. Segundo a uni-
dade, ela está em estado gravís-
simo, com 80% do corpo quei-
mado. A unidade informou que 
a vítima está respirando com 
ajuda de aparelhos. 

O suspeito foi transferido para 
uma unidade prisional no Rio de 
Janeiro na manhã desta quarta e 
o caso é investigado na Delegacia 
Especializada de Atendimento à 
Mulher (Deam). 

Mulher trancada em casa que 
foi incendiada por ex de amiga 
morre em hospital no RJ

Amiga da artista plástica teve 90% do corpo queimado e foi transferida para Nilópolis 

Foto: Reprodução/Facebook 
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Shanna foi baleada na Zona Oeste do Rio

A Polícia Civil trata a ten-
tativa de homicídio contra a 
filha do bicheiro Maninho, 
Shanna Harrouche, 34 anos, 
como atentado. Os agentes 
investigam a participação de 
milicianos no crime. O caso 
saiu da 16ª DP (Barra da Tiju-
ca) e foi para a Delegacia de 
Homicídios da capital nesta 
quarta-feira (9). A informa-
ção é do comentarista de se-
gurança pública do RJ1, Fer-
nando Veloso. 

Está afastada a hipótese 
de uma tentativa de roubo. 
Os policiais trabalham com a 
informação de que o atenta-
do contra Shanna foi ordena-
do por meio de uma aliança 
entre milicianos e parte de 
um clã que domina o jogo do 
bicho e teria sido motivado 
por uma disputa por territó-
rio de atuação. 

Filha do bicheiro Maninho 

Atentado contra a filha do bicheiro Maninho passa a 
ser investigado pela Delegacia de Homicídios do RJ

atingida por tiros na Zona Oes-
te do Rio teve pai, marido e ir-
mão assassinados

A filha do contraventor 
Waldomir Paes Garcia, o "Ma-
ninho", foi baleada em frente 
a um shopping na Avenida 
das Américas, no Recreio dos 
Bandeirantes, na Zona Oeste 
do Rio, na manhã desta terça 
(8). Maninho, ex-patrono da 
escola de samba Acadêmi-

 Um homem com 27 passagens 
pela polícia pela Lei Maria da Pe-
nha foi detido por assediar sexual-
mente uma passageira dentro de 
um trem da Supervia na Central 
do Brasil na noite desta terça-feira.

Segundo passageiros, o assédio 
aconteceu por volta das 18h30, den-
tro de uma composição com des-
tino a Japeri. Agentes da Supervia 
foram chamados e conseguiram re-
tirar o homem antes de o trem partir 
da estação no Centro do Rio.

 Homem com 27 passagens pela polícia é 
preso por assediar passageira em trem no RJ

cos do Salgueiro, foi assassi-
nado em 2004, também na 
Zona Oeste. 

Segundo as investigações, 
uma placa de um carro furta-
do em Senador Camará no dia 
19 de julho foi usada para clo-
nar o carro usado no crime. O 
veículo teve multas em Cam-
po Grande e Guaratiba, tam-
bém na Zona Oeste, em áreas 
dominadas por milicianos. 

Policiais encaminharam 
o agressor à 4ª DP (Centro), 
onde foi constatada a exten-
sa ficha criminal de violência 
contra mulheres. O homem foi 
autuado e preso por crime de 
importunação sexual.

De acordo com a Supervia, 
desde o início do ano, a con-
cessionária registrou 19 ca-
sos de prisões ou detenções 
por assédio sexual dentro de 
trens ou estações.

Foto: Reprodução / rede socia

Foto: Estefan Radovicz/Agência O Dia



Daniela Generoso é Psicóloga e presidente da Ong é Possível Sonhar

pós passar 
por Floria-
nópolis, a 4° 
edição do Y 
Rosa retor-
na ao Rio 
de Janeiro e 
a c o n t e c e r á 

nos dias 25 e 26 de outubro 
no Yurgan Tattoo Studio. No 
projeto social, o tatuador 
Yurgan Barret e sua equipe 
ajudam mulheres que ven-
ceram câncer de mama a su-
perarem suas marcas.

Desta vez, além de ofere-
cer gratuitamente recontru-
ção de aréola para  pacientes 
mastectomizadas , o Y Rosa 
contará com novos serviços, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSY Rosa

A
como sobrancelha fio a fio e 
palestras conduzidas pelo Ins-
tituto Vamos Viver.

O método é o mesmo da ta-
tuagem artística e busca fazer 
um desenho realista da aréola, 
sendo indicado para mulheres 
que já fizeram a reconstrução 
da mama e possuem autoriza-
ção médica para tatuar a área.

Além disso, haverá pales-
tra da enfermeira e estudante 
de psicologia  Katerine Mau-
rente de como lidar com as 
diferentes emoções após o 
câncer de mama.

As vagas são limitadas e in-
formações podem ser obtidas 
pelo Instagram do tatuador: @
yurganbarret.

Projeto gratuito para 
mulheres que tiveram 
cancêr de mama ganha força

No Y Rosa, o tatuador Yurgan Barret e sua equipe redesenham aréolas de mulheres mastectomizadas

Foto: Divulgação

 Como identificar se uma 
criança foi abusada

 Daniela Generoso*

Captar a dor humana é 
algo que apenas o silêncio 
pode alcançar. No entanto, 
essa dor pode fugir das per-
cepções humanas, principal-
mente quando uma criança 
é abusada. A sociedade de 
um modo geral precisa estar 
atenta, já que as crianças são 
extremamente vulneráveis a 
qualquer tentativa de malda-
de humana.

É importante ressaltar que 
elas sofrem como um adul-
to no conceito de dor. O que 
muda é a forma que perce-
bemos isso. Há alguns indi-
cadores psicológicos muito 
comuns, quando uma criança 
é violentada, inclusive as me-
nores de três anos de idade.

As principais caracterís-
ticas são os transtornos ali-
mentares, irritabilidade, alte-
rações no nível de atividade 
junto com condutas agressi-
vas ou regressivas, uma com-
preensão precoce da sexua-
lidade e atividades sexuais 
inadequadas, a mentira como 
artifício frequente. Além de 

crueldade contra os outros 
e os animais e sentimentos 
profundos de tristeza e de-
sesperança.

Algumas ainda desenvol-
vem transtorno de atenção, 
síndrome da acomodação e 
da vitimização, Jogos sexuais 
persistentes e inadequados 
com crianças da mesma ida-
de, como também a insisten-
te desconfiança das figuras 
significativas, mau relaciona-
mento com seus pais e difi-
culdades em fazer amizades 
dentre outros.

Esses sintomas isolados 
podem caracterizar muitas 
outras questões. Porém, para 
análise correta temos que 
correlacionar a observação 
clínica, os dados coletados 
em anamnese pelos pais, tes-
tes psicológicos e a escuta 
ativa. Na abordagem existen-
cial humanista, não olhamos 
para criança como diagnósti-
co e, sim, como um ser que 
precisa ser visto e a sua alma 
tocada.

A criança que é abusada 
seja por tortura psicológica, 
física ou sexual, tem sua in-

Foto:Divulgação

fância roubada e sua alma 
dilacerada aos poucos. Ge-
ralmente, elas conseguem se 
refazer de forma mais rápida 
que um adulto. Porém, quan-
do crescem, acabam remoen-
do sua dor e seu algoz por di-
versas vezes pela lembrança 
de sua mágoa.

É fundamental protegê-
-las de possíveis predadores. 
Pais, precisam saber quem se 
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aproxima de seus filhos, por 
onde andam. Esse cuidado é 
importantíssimo, pois a dor 
do abuso perdura por anos e 
anos e alguns, quando che-
gam na adolescência ou na 
fase adulta, chegam até a 
desenvolver pensamentos 
suicidas.

Em todo caso de dúvida, 
se uma criança foi abusada 
ou não, procure um profis-

sional de psicologia infantil 
ou converse com pediatra, 
porque através de testes psi-
cológicos e a observação clí-
nica é possível identificar.

(*) Daniela Generoso é Psi-
cóloga e presidente da Ong é 
Possível Sonhar que atende 
crianças, adolescentes e mu-
lheres vítimas de violência 
doméstica.



Rio

 repare-se! Por-
que nos dias 11, 12 
e 13 de outubro 
(sexta, sábado e 
domingo), das 
16h às 22h, acon-
tece a Oktober-

fest Valqueire. O evento conta 
com danças típicas, concurso de 
chopp a metro, Food Truck, Food 
Bikes, Barracas Gourmet, mais 
de 30 torneiras de cervejas arte-
sanais e muita música. A atração 
acontece na Praça Saiqui, no Val-
queire e tem entrada gratuita.

Organizado pela Feira Gastro-
nômica Itinerante – FGI, a progra-

mação pretende agradar todas as 
famílias do entorno, promoven-
do gastronomia, moda, artesa-
nato, músicas variadas de mpd, 
blues, rock, dj tocando ao longo 
do evento e as bandas Liz Boa, Ice 
N Fire, Os Cascas, Just For Fun, 
além da cantora Caroline Alves.

Os apaixonados por cerveja 
poderão se divertir no concurso 
de chopp a metro. Para participar, 
basta se inscrever no local. A par-
ticipação tem inscrições limita-
das e será por ordem de chegada. 

Na gastronomia o sabor fica 
por conta das marcas: Trazz 
Beer, Oficina dos Mimos, Kom-

Oktoberfest Valqueire 
agita a Zona Oeste neste 
final de semana 
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A atração acontece na Praça Saiqui, no Valqueire e tem entrada gratuita

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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brew, Emporium Alemão, Jalis-
co, Madame La Massa, Cacau 
Store, Skullburguer, Diliças da 
Gabi, Villa 182 Hamburgueria, 
Sunset, Tô no Rímel, Biomarte 
Brasil, Chope Fest, Cocadas do 
Alex, Dilinda, Churro Loco, Tai 
Aki, Doceria da Naná, Cozinha 

Mandala, Bia Prata, Cheff Lenai-
de Motta, Barril beer Truck, Spu-
mants, Migursos e King Snack 
Burguer, trazendo variedades de 
hamburgueres, pizzas, e muito 
sabor ao evento.

A meninada também tem seu 
espaço, com uma animada área 

infantil. E, como faz parte da tradi-
ção dos eventos organizados pela 
FGI, a feira que é do bem, convi-
da os visitantes a levar seu óleo 
usado, para descarte correto, tam-
pinhas plásticas, alimento não 
perecível, agasalhos e brinquedos 
para doação à ONGs da região.

Espetáculo People entra em cartaz junto com Mostra Urban Charme

A banda tem um rock progressivo, esotérico e rock puro

A banda Anjos de Vidro lan-
çou, com distribuição da Tra-
tore, em todas as plataformas 
digitais, seu primeiro álbum 
"Ciências Ocultas e Sonhos 
Premonitórios" – rock pro-
gressivo, esotérico e rock puro 
– gravado no estúdio Casebre 
por Pedro Tambellini e Diogo 
Viola, produção musical de 
Tambellini e masterizado por 

 Banda Anjos de Vidro faz show de lançamento de 
seu primeiro disco no Solar de Botafogo 

Léo Moreira no Estúdio Mara-
vilha 8.  Agora, os Anjos de Vi-
dro já têm data para o primeiro 
show de lançamento do disco, 
no dia 12 de outubro, no Solar 
de Botafogo, mostrando, além 
das músicas do álbum, duas 
canções inéditas “Anjos de Vi-
dro” e “Falta de Compaixão”, 
ambas de Luciano Strazzer.

A Anjos de Vidro traz o voca-

 O charme e o hip hop serão as 
grandes atrações dos espetáculos 
que serão realizados de 11 a 13 de 
outubro no Centro Coreográfico da 
Cidade do Rio de Janeiro, no Tea-
tro Angel Vianna, sob a direção de 
Marcus Azevedo e Eduardo Gon-
çalves. Em sua 8ª edição, a Mostra 
de Dança Urban Charme convida, 
de forma inédita, 30 coreógrafos 
renomados e especializados em 
danças urbanas, oriundos do Es-
tado do Rio de Janeiro e de Brasí-
lia. As apresentações acontecerão 
sempre às 20h. No mesmo final de 
semana, será promovida a 2ª edi-
ção da peça coreografada ‘People’, 
que traz novas cenas e retrata o co-
tidiano vivido nos bailes de char-
me do Rio, e será encenada às 18h.

Dose dupla de Dança Charme e Hip 
Hop agita o Teatro Angel Vianna

lista e letrista Luciano Strazzer 
(filho do ator Carlos Augusto 
Strazzer), o baterista Beto Ba-
tera (ambos da primeira forma-
ção), o guitarrista e produtor 
musical Pedro Tambellini (filho 
do cineasta Flávio Tambellini), 
no baixo Ricardo Richaid (so-
brinho-neto de Carmem Mi-
randa) e Frederico Santiago nos 
teclados.

“A proposta desta edição 
do Urban Charme é homena-
gear o ritmo ‘charme’ em suas 
diversas vertentes e sob os di-
ferentes olhares daqueles que 
defendem este movimento 
cultural através da dança, dos 
passos elegantes e de toda a 
trajetória de luta e resistência 
que carregam em si. O público 
poderá conhecer o trabalho ar-
tístico de coreógrafos de diver-
sas regiões do Rio de Janeiro e 
de Brasília. Este encontro pro-
mete fortalecer ainda mais o 
charme, ritmo consagrado nos 
anos 80 e 90 e que encanta ge-
rações até hoje”, conta Marcus 
Azevedo, diretor da mostra e 
líder da Dança & Charme Cia.

 Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Olá a todos!! Chegamos 
no mês de outubro. O calor 
vem aí. O Dia das crianças, 
Dia de Nossa Senhora Apa-
recida. É um mês que par-
ticularmente amo. Amo a 
primavera, essa energia das 
flores, da natureza, dos ele-
mentais de xangô, dos Ibejis 
e de Exu. 

Cigano Iago do Oriente 
trás agora as prev isões atra-
vés do baralho cigano, sig-
no por signo, para o mês de 
outubro.

Áries: 

São Cosme e Damião nos 
Ibejis trazem muitas novida-
des para os arianos que pro-
curam abrir um negócio e são 
autônomos. Sinal de fartura 
trazendo boas alianças, acor-
dos comerciais e profissionais. 
Xangô vem trazendo sucesso 
sobre vendas.
Banho de Erva de Santa Maria 
Salmo: 23 
Números: 11,2,34,47,8,19

Touro: 

Tenha cuidado com cor-
tes, com drenagem de ener-
gia negativa, sua energia 
estará muito sucumbida. 
Preste atenção ao assinar 
papéis. Não é um bom mês 
para assinar papéis, quais-
quer que sejam, pelo menos 
até o dia 20.
Banho de manjericão 
Salmo: 34 
Números: 3,30,28,20,41,44

Gêmeos:

Cuidado com inveja e aborre-
cimentos, gêmeos. Sinal de no-
vidades na área, principalmente 
sobre coisas ocultas na sua vida. 
Você precisa tomar decisões im-
portantes nesse momento. 
Banho de Arruda 
Salmo: 37 
Números: 46,32,33,49,9,17

Câncer:

A carta da inveja vem para o 
signo de câncer, indicando para 
tomar cuidado. Se proteja de ener-
gias negativas. O mês pede limpe-
za espiritual e proteção. Será um 
mês pesado, com muita carga.
Banho com espada de São Jorge 
Salmo: 71 
Números: 7,14,21,24,45,5

        Leão:

Novas alianças estarão sur-
gindo. Tenha cuidado com pes-
soas falsas ao redor. O mês vem 
com novas alianças, mas tam-
bém trás rompimentos de ami-
zades. Para os solteiros essas 
novas alianças podem sim se 
estender para relacionamento 
sério. 
Banho de Alevante  
Salmo: 44 
Números: 6,16,36,30,33,3

Virgem: 

Período de paz e harmo-
nia. Papéis serão assinados, 
contratos. Período bom para 
locar, alugar e vender. É um 
mês ótimo para os negócios. 
A conquista da casa própria 
pode chegar.
Banho de rosa branca  
Salmo: 56 
Números: 18,2,22,39,49,11

               Libra:

Entrando no primeiro de-
canato, o mês dos librianos. Na 
área amorosa nas questões de 
relacionamento, para os soltei-
ros um novo par pode surgir. É 
o mês de aquecimento no re-
lacionamento. Um período de 
muita sexualidade estará a flor 
da pele. O período será muito 
fértil. O que não afastará o sen-
timento de estarem perdidos e 
indecisos. A dica é focar no seu 
sentimento para não confundir 
o coração.

Banho de Alecrim
Salmo: 17 
Números: 7,17,47,34,21,18

Escorpião: 

Mês de clareza. Momen-
tos em família. Sentimento de 
Harmonia. Esses momentos vi-

rão como resposta a confusão 
sobre parentes e amigos próxi-
mos que surgirão do nada.
Banho de Sementes de Girassol 
Salmo: 30 
Números: 6,26,16,23,43,4

             Sagitário:

Confusão mental em rela-
ções a questões amorosas. Se 
sentirão muito confusos. Te-
nha cuidado com falsas ami-
zades e pessoas próximas que 
podem trazer fofocas e intrigas, 
que na verdade são mentiras.
Banho de Mirra 
Salmo: 59 
Números: 36,10,1,21,22,33

Capricórnio: 

Tenha cuidado com o des-
gaste de energia. Um mês para 
se dedicar a família. Novidades 
podem surgir de pessoas do seu 
passado que você irá reencontrar.
Banho de Malva  
Números: 32,29,39,8,16,6

Aquário: 

Cuidado com aborrecimen-
tos, cuidado com relaciona-
mento que está consumindo 
sua energia. Novidades podem 
surgir, assim como traições, fo-
focas  e falsidade. 

Banho de Quebra Demanda 
Salmo: 91 
Números: 45,35,25,5,6,9

          Peixes:

eríodo de sexualidade a flor 
da pele, muitas novidades. Pe-
ríodo de muitas paqueras e de 
muita fartura. Muita sorte pra 
os piscianos que devem usu-
fruir do momento, mas com 
muita cautela no consumo de 
bebidas alcoólicas.

Banho de Guiné  
Salmo: 89 
Números: 37,7,14,4,13,6

Essas foram as previsões 
para o mês de outubro, do vi-
dente Cigano Iago do Oriente. 
Não se esqueça que as previsões 
para 2020 já estão disponíveis 
nos canais Extra(a) normal, que-
bra de rotina, tarot cigano Iago, 
no canal 3 da Claro tv e nos ca-
nais 28 da Sky e Oi tv. No youtu-
be canais Extra A Normal, Tarot 
Cigano Iago e Quebra de Rotina.

Previsão do mês para todos 
os signos - Confira o seu

Biografia 

Cigano Iago do Oriente 
é cartomante, numerólogo, 
mago, espiritualista univer-
salista. Atende online via 
whatssap em toda América 
Latina, Europa e Estados 
Unidos. A mais de 8 anos 
vem desenvolvendo um tra-
balho referencial de consulta 
a distância e limpeza espiri-
tual.

 O Tarot Cigano Iago foi 
eleito a empresa referencial 
no ramo holístico pelo Insti-
tuto Pesquizare.

Cigano Iago já participou 
de programas de tv no Brasil, 
Chile e México. 

Atualmente trabalha no 
canal 28 da oitv e sky tv a ni-
vel nacional.

Cigano Iago



esde o início do 
ano, o Institu-
to Nacional do 
Seguro Social 
(INSS) vem in-
vestindo na au-
tomatização dos 

serviços em suas plataformas 
digitais, como o Meu INSS e a 
central telefônica 135. O pro-
blema é que, além da falta de 
familiaridade com o ambiente 
da internet, muitos segurados 
vinham encontrando dificulda-
des também com a linguagem 
utilizada nessas plataformas. 
Para facilitar o entendimento, o 
INSS decidiu mudar a nomen-
clatura dos serviços oferecidos 
nesses canais, substituindo 
algumas palavras por opções 
mais simples.

O item "Calculadora", por 
exemplo, passou a aparecer no 
Meu INSS como "Simulação 
de Aposentadoria". E a palavra 
"requerimento" foi trocada por 
"solicitação", em outro item do 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPrevidência

D
menu. Já o serviço "Resultado de 
Requerimento / Benefício por in-
capacidade" foi simplificado para 
"Resultado de perícia".

Segundo o diretor de Atendi-
mento do INSS, Castro Júnior, 
as mudanças estão sendo feitas 
com base em um estudo de gru-
pos focais.

"Estamos trazendo para o INSS 
grupos de cidadãos com perfis 
diferentes, mas todos potenciais 
usuários das plataformas, para 
dizer como o serviço está che-
gando às pessoas. Descobrimos 
que alguns cidadãos tinham di-
ficuldade, por exemplo, para en-
tender a palavra "requerimento". 
Por isso, decidimos substituir por 
"solicitação"",explica.

O desafio, de acordo com Cas-
tro, é encontrar nomenclaturas 
que sejam de fácil entendimento 
para segurados de todos os perfis.

"No mercado, as pessoas dão 
nomes diferentes para a mes-
ma coisa. A palavra contrache-
que, por exemplo, em algumas 

empresas é espelho de paga-
mento, em outras é holerite. 
Então, acabamos optando por 
usar "Extrato de pagamento 
de benefício"", justifica.

A simplificação da nomen-
clatura dos serviços se soma 
a outras duas medidas que 
o INSS tem adotado para fa-
cilitar o uso das plataformas 
digitais pelos segurados do 
instituto. A primeira é reenge-
nharia de processos no canal 
135, que reduziu em 60% as 
palavras e as frases ditas ao 
cidadão pelo atendente ele-

trônico para tornar o serviço 
mais eficiente e direto.

"A segunda ação é a transfor-
mação do atendimento humano 
em eletrônico. Em dois meses e 
meio, transformamos 25% dos 
atendimentos do 135 em aten-
dimento eletrônico, ou seja, em 
que o cidadão tem a resposta 
automaticamente. Com isso, o 
tempo de espera foi reduzido de 
11 minutos para três", diz o dire-
tor de Atendimento.

Prova de vida com biometria
Em julho, o INSS anunciou 

que ainda este ano os segura-

dos poderão fazer a prova de 
vida pelo celular, por meio de 
biometria. Segundo Castro Jú-
nior, os técnicos do instituto 
estão na fase final de validação 
da ferramenta, que deverá ser 
lançada em breve.

Um dos projetos-pilotos está 
sendo feito em parceria com a 
Dataprev. O recadastramento 
vai dispensar o beneficiário do 
comparecimento às agências 
bancárias e da Previdência So-
cial, facilitando o procedimento 
principalmente para segurados 
com dificuldade de locomoção.

INSS muda nomenclatura de 
serviços em plataformas digitais 
para facilitar entendimento

O item "Calculadora", por exemplo, passou a aparecer no Meu INSS como "Simulação de Aposentadoria"

Foto: Divulgação

No início de setembro, o governo estadual assinou um contrato com duração de 180 dias

 O empréstimo consigna-
do para servidores e pensio-
nistas do Estado do Rio pode 
voltar na semana que vem, 
mas isso ainda vai depender 
da decisão dos bancos. Essa 
incerteza já dura quase um 
mês, pois desde o dia 13 de 
setembro novos créditos não 
estão sendo concedidos.

No início de setembro, o 
governo estadual assinou um 
contrato com duração de 180 
dias, em caráter emergencial, 
com a empresa Talktelecom, 
para a prestação do serviço de 
gestão da margem do consig-
nado. Segundo a Casa Civil, a 
migração está em andamento 
e deve ser finalizada até a pró-
xima semana.

"A empresa contratada de-
monstrou aptidão para operar o 
sistema, com plenas condições da 
volta do serviço de processamen-

to de consignados", informou a 
nota. A pasta também disse que o 
contrato não tem custo para o go-
verno, porque "se configura como 
contrato de receita, com previsão 
de pagamento ao Estado no valor 
mensal de R$104 mil".

Os bancos — representados 
pela Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) — dizem que 
a Talktelecom ainda não dis-
ponibilizou o sistema para as 
operações de crédito e querem, 
antes de conceder novos em-
préstimos, uma reunião com a 
Casa Civil para tratar do assunto.

"A concessão de crédito 
consignado para servidores 
públicos do Estado do Rio de 
Janeiro está suspensa porque 
a empresa contratada para 
processar os contratos não 
tornou disponível aos bancos 
o sistema para a realização 
das operações. Além disso, os 

 Empréstimo consignado para 
servidores do estado pode 
voltar na próxima semana

Foto: Divulgação

bancos ainda estão avaliando os 
documentos de formalização do 
serviço fornecidos pela empre-
sa", afirmou a nota da federação.

A Casa Civil disse que a reunião 
será agendada "assim que houver 
disponibilidade na agenda".

O processo na Justiça
A pasta também informou que 

o contrato com a TalkTelecom 

pode durar até que a empresa 
vencedora da licitação seja homo-
logada pelo governo. No entanto, 
o processo licitatório foi suspen-
so no final de agosto, por decisão 
liminar do Tribunal de Justiça do 
Rio (TJ-RJ), que acatou o manda-
do de segurança de uma das em-
presas participantes do edital, a 
Zero 8 Participações Ltda.

O governo entrou com recur-

so, mas a relatora do processo 
(que foi para a segunda instân-
cia), desembargadora Cristina 
Tereza Gaulia, negou o pedido de 
suspensão da liminar. Com isso, a 
licitação somente vai continuar 
após o julgamento do caso, que 
ainda não tem data marcada. A 
decisão da magistrada foi publi-
cada Diário de Justiça Eletrônico 
desta segunda-feira, dia 7.
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orreu nesta 
quarta-fei-
ra (9) uma 
p a c i e n t e 
de 65 anos 
que estava 
no Hospital 

Badim durante o incêndio 
ocorrido no mês passado. 

O corpo será levado para o 
Instituto Médico Legal (IML), 
onde será submetido a ne-
crópsia para saber se há cor-
relação com o incêndio. 

Ela é a 19ª pessoa socorrida 
da unidade que acaba morta. 
Um dia antes, outro paciente 
morreu. Dos 103 pacientes 
envolvidos no incêndio, ou-
tros 20 ainda estão interna-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAdvertências 

M
dos. Há ainda 5 acompanhan-
tes que estão internados. 

Após o incêndio, a idosa 
foi levada ao Hospital Quinta 
D'Or, também na Zona Nor-
te do Rio. Segundo a rede, a 
maioria dos pacientes ainda 
internados estão tratando ou-
tras enfermidades. 

"Reforçamos que a maior 
parte dos pacientes segue in-
ternada para a continuidade do 
tratamento das patologias que 
motivaram suas admissões no 
Hospital Badim e não por conta 
da inalação de fumaça, uma vez 
que se trata de uma instituição 
voltada para o atendimento de 
casos de alta complexidade ci-
rúrgica e clínica. 

Morre 19ª paciente internada 
no Hospital Badim, no Rio, 
durante incêndio

Camas chegaram a ser montadas no meio da rua durante o incêndio do Hospital Badim

Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO 
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 O prefeito foi até o local para entregar o Registro Geral de Imóveis a 416 famílias do Condomínio Destri

 Marcelo Crivella comemo-
rou o aniversário de 62 anos 
nesta quarta-feira em Sena-
dor Camará, na Zona Oeste 
do Rio. O prefeito foi até o 
local para entregar o Registro 
Geral de Imóveis a 416 famí-
lias do Condomínio Destri. 
e um bolo foi servido a seus 
apoiadores que participaram 
do evento

Crivella festeja aniversário de 62 anos com bolo 
em Senador Camará, na Zona Oeste

Crivella divulgou uma foto 
do evento nas redes sociais 
com a seguinte legenda: "Que 
Benção! Comemorar o Aniver-
sário com o povo de Senador 
Camará! Obrigado, Senhor!". 
Na imagem, é possível ver um 
bolo branco com detalhes em 
azul - entre eles, o nome do 
prefeito. A foto mostra cerca 
de 100 pessoas, inclusive o 

O Festival de Cinema do 
Rio acontecerá entre 9 e 19 
de dezembro de 2019. A con-
firmação do evento foi anun-
ciada nas redes sociais do 
festival nesta quarta-feira.

O festival ficou ameaça-
do de não acontecer este 
ano devido a problemas fi-
nanceiros. Com um finan-

Após ameaça de cancelamento, Festival do Rio 
terá sua 20ª edição entre 9 e 19 de dezembro

secretário de Infraestrutura, 
Habitação e Conservação, Se-
bastião Bruno.

Até 11h, a publicação feita 
por volta de 10h havia rece-
bido mais de 120 comentá-
rios e 16 compartilhamentos 
no Facebook. Muitos usuá-
rios do site aproveitaram a 
oportunidade para dar os pa-
rabéns aos prefeito.

ciamento coletivo feito por 
"benfeitores", no entanto, 
parte do problema foi re-
solvida, e a 20ª edição po-
derá ocorrer em dezembro.

Segundo nota nas redes 
sociais do festival, uma 
nova meta de financiamen-
to foi aberta no valor de R$ 
800 mil.

 Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



"jeito Jorge 
Jesus" virou 
assunto no 
F l a m e n g o 
desde a bron-
ca do treina-
dor em Rei-
nier após a 
vitória sobre 

a Chapecoense no último do-
mingo. Em entrevista coletiva 
na manhã desta quarta-feira, 
no Ninho do Urubu, Pablo 
Marí saiu em defesa do "estilo 
Mister de ser", citando o pró-
prio caso como exemplo: 

– É capaz de um minuto 
após o jogo corrigir e melho-
rar. É para poucos. O Mister 
mudou a minha vida em três 
meses. Se ele não treinasse da 
maneira que treina, não teria 
tirado o melhor de mim. Te-
mos que agradecer que temos 
um belíssimo treinador. (...) 
O Mister tem conseguido nos 
passar muito bem o que quer 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMengão

Marí compensa cansaço com 
motivação e elogia jeito de Jesus: 
"Mudou minha vida em 3 meses"

Foto: Douglas Magno/BP Filmes 

O
em cada partida. Se parece mui-
to com o que passa na Europa. 

Contratado da Segunda Divi-
são da Espanha com aval de Jesus, 
Pablo Marí rapidamente se firmou 
no Flamengo e não saiu mais do 
time desde que estreou. Já são 
16 jogos seguidos sem sequer ser 
substituído. O zagueiro espanhol 
admite desgaste, mas diz que 
compensa com a motivação: 

– Cansando, evidentemente, 
estou. Não estava acostumado a 
jogar tantas partidas seguidas, do-
mingo e quarta, mas tenho gana 
de seguir. Quando jogo pelo Fla-
mengo esqueço que estou cansa-
do. Quero muito ajudar a equipe. 

Confira outras respostas 
de Marí:

Sequência de jogos
– Tenho sorte que o clube e o 

elenco me acolheram muito bem. 
Desde a estreia contra o Botafogo 
depositaram confiança em mim 
e ganhei sequência. Agora é a fase 

Pablo Marí saiu em defesa do "estilo Jorge Jesus
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mais difícil. Temos que seguir tra-
balhando e nos preparando 

Rhodolfo ou Thuler?
– Já mostramos que temos um 

elenco forte. Qualquer um pode 
jogar. É um momento que necessi-
tamos de todo o elenco. Todos são 
importantes. Quem entrar na zaga te-
nho certeza que cumprirá seu papel. 

Experiência sul-americana
– É diferente jogar aqui. Há 

um ano eu estava na segun-
da divisão da Espanha. Agora 
vou jogar uma semifinal de 
Libertadores. É fruto do tra-
balho do dia a dia, trabalhan-
do forte e desfrutando do fu-
tebol. Jogar no Flamengo tem 
sido muito bonito. 

Faltas sofridas
– Temos recebido muitas 

faltas. É uma das armas dos 
adversários para tentar pa-
rar nosso jogo. Temos que 
jogar nosso futebol e con-
fiar no trabalho da arbitra-
gem. Não podemos depen-
der dos outros. Temos que 
fazer a nossa parte


