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O laudo preliminar da perícia indica 
que Estela Evangelista de Oliveira, de 
6 anos, foi morta por asfixia mecânica.
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Bolsonaro convida as 
pessoas a conhecerem 
a Amazônia

 TRF-2 autoriza viagem de Temer à Inglaterra

Convite

presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) 
fez discurso 
nesta quinta-
-feira, em even-
to em São Pau-
lo, convidando 
as pessoas a co-

nhecer a Amazônia. "Conhe-
çam a Amazônia. Vocês não 
serão queimados, com certe-
za", afirmou durante a aber-
tura do Fórum de Investi-
mentos Brasil 2019.

"Muitos jornais e televi-
sões mostram não é a reali-
dade. É uma área lindíssima, 
quase totalmente preserva-
da. Essa terra é patrimônio 
do Brasil. A Amazônia não é o 
pulmão do mundo, isso está 
cientificamente comprova-
do", disse o presidente.

"Queremos explorar a nos-
sa Amazônia de forma sus-
tentável. Fazer com o que ela 
tem de bom sirva para nós 
e para a humanidade. Esse 
Brasil é simplesmente feno-

menal, não é por que eu sou 
brasileiro."

 Queimadas em setembro
Os focos de queimadas na 

Amazônia caíram no mês de 
setembro, mas apresentaram 
alta em outros biomas do país: 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa 
e Pantanal. Na Caatinga, o regis-
tro é quase o mesmo em relação 
ao ano passado.

No acumulado do ano, todos 
os biomas, exceto a Caatinga, re-
gistram alta no número de focos 
de queimadas. Os dados são do 
Programa Queimadas, do Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe).

Apesar da queda no índice 
de queimadas, os alertas de des-
matamento na floresta amazô-
nica aumentaram em setembro 
em relação ao mesmo mês do 
ano passado. Foram 1.173,11 km² 
sob alerta de 1 a 19 de setembro, 
número 58,65% maior do que 
o registrado em todo o mês 
de setembro do ano passado, 

 O Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região ( TRF2) 
decidiu nesta quarta-feira, 
por 2 votos a 1,  que Michel 
Temer pode viajar à Ingla-
terra,  entre os dias 13 e 18 
de outubro, para dar pales-
tras na Oxford Union. Os 
desembargadores votaram 
em manter a liminar do 
relator Ivan Athié,  que já 
havia autorizado a viagem, 

contrariando decisão do 
juiz Marcelo Bretas,  da 7ª 
Vara Federal Criminal.

O Ministério P úblico Fe-
deral (MPF) do Rio solicitou 
à Justiça Federal a cassação 
da liminar que autorizava 
a viagem. Na audiência de 
hoje,  os desembargadores 
Ivan Athié e Paulo Espírito 
Santo votaram a favor do 
habeas corpus que autori-

O
 Presidente diz que quer explorar Amazônia de forma sustentável

Michel Temer 

 Foto: Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

 Foto: Divulgação

za a viagem. Já Abel G omes 
votou contra.

O ex-presidente da Repúbli-
ca foi preso duas vezes este ano 
pela Operação Lava Jato do Rio 
acusado dos crimes de corrup-
ção passiva, peculato e lavagem 
de dinheiro. Após ter sido solto 
pelo Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), Temer teve que entre-
gar o passaporte à Justiça e foi 
proibido de deixar o país.

quando foram emitidos alertas 
para 739,4 km², ou ainda 101,5% 
acima da média registrada em 
todos os meses de setembro de 
2015 a 2018, segundo o Inpe.

A queda no número de 
focos de queimadas na Flo-

resta Amazônica pode ser 
explicada em parte pela 
presença do Exército, após 
o decreto do presidente Jair 
Bolsonaro prever o uso das 
tropas no combate ao fogo, 
afirma Carlos Nobre, clima-

tologista, membro da Aca-
demia Brasileira de Ciências 
e ex-pesquisador do Inpe.

"Os criminosos ambientais 
sabem que é fácil identificar a 
fumaça de um incêndio", diz 
Carlos Nobre.



m novo relató-
rio de vistoria 
feito por peri-
tos da Justiça 
indica que 
ainda há ris-
cos nas obras 
da Avenida 

Niemeyer no caso de reabertura 
da via. O documento foi entre-
gue aos desembargadores nesta 
quarta-feira, no fim do expedien-
te judicial. A equipe técnica ava-
liou a evolução das obras da pre-
feitura e afirma que os riscos de 
"segurança geotécnica tendem à 
diminuição", mas "permanecem 
os riscos de operação de obra". 
A maior preocupação dos enge-
nheiros é com a movimentação 
de maquinário pesado no alto do 
morro e o fluxo de operários no 
local — o que pode trazer riscos 
imprevisíveis. Os engenheiros 
constataram que o muro de con-
tenção necessário no topo da en-
costa e a construção de um canal 
de drenagem ainda não foram 
sequer iniciados.

A equipe de peritos judiciais 
foi liderada pelo engenheiro 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVistoria

U ambiental Luiz Roberto Sertã, 
pós-graduado em Georreferencia-
mento pela Faculdade de Enge-
nharia de Minas Gerais.

“O risco operacional existe. Vão 
começar a construir no topo da 
encosta a cortina atiranda supe-
rior, para buscar estabilidade da-
quela parte do deslizamento. No 
curso deste trabalho, pode haver 
o deslocamento de alguma pedra 
ou qualquer outro material. Neste 
cenário, não pode ser afastada esta 
possibilidade, existindo risco para 
os funcionários que estiverem na 
parte inferior da obra. Como bem 
disseram os próprios técnicos da 
Geo Rio, não existe risco zero. En-
quanto existir obra, existirá risco, 
o que classificamos como uma 
eventualidade inerente à atividade 
da engenharia”, afirma Sertã, que 
atua para a Justiça há 25 anos.

O objetivo da visita dos técni-
cos foi verificar a evolução das 
obras feitas nos últimos dois 
meses e informadas pela prefei-
tura exclusivamente "no local 
de maior interesse" na encos-
ta da Morro do Vidigal — onde 
houve um deslizamento de 350 

metros de comprimento por 
60 metros de largura.

Interdição na Justiça
A decisão sobre a reabertura só 

deve ser discutida em novembro. 
A 13° Câmara Civil do Tribunal 
de Justiça começou a analisar há 
duas semanas o processo que in-
terditou a Avenida Niemeyer em 
maio. O julgamento, no entanto, 
foi interrompido após o desem-
bargador Agostinho Texeira pe-
dir vista do processo. Antes disso, 
dois magistrados já haviam vota-
do pela reabertura da Niemeyer 
em dias secos e com fechamen-
to em caso de chuva na região. 

Ao todo, três desembargadores 
analisam o caso e os votos po-
dem mudar na próxima sessão 
de julgamento.

Uma fonte que trabalha no 
Tribunal de Justiça afirmou que 
o laudo judicial pode impactar 
no voto dos desembargadores 
— que vinham se baseando nos 
relatórios da própria prefeitura. 
Os desembargadores foram pro-
curados através da assessoria de 
imprensa do TJ, mas ainda não 
retornaram o contato.

“Um novo laudo, contradizen-
do em parte a narrativa da prefei-
tura pode fazê-los mudar de opi-
nião”, afirmou a fonte.

Os votos dos magistrados fo-
ram para rever a liminar concedi-
da anteriormente que manteve a 
avenida fechada. O mérito do pro-
cesso não foi examinado porque 
o Ministério Público pediu mais 
tempo para analisar documentos 
recém apresentados pela prefei-
tura.

“São vidas humanas. A Nie-
meyer tem precedentes de desli-
zamentos, pessoas já morreram 
por causa disso. É um barril de 
pólvora. Prefiro ter a cautela de 
analisar melhor a questão para ter 
a convicção da decisão”, justifi-
cou o desembargador Agostinho 
Texeira durante a sessão.

 Novo laudo da Justiça aponta 
que ainda há riscos no caso de 
reabertura da Avenida Niemeyer

Justiça indica que ainda há riscos nas obras da Avenida Niemeyer no caso de reabertura da via

 Foto:Brenno Carvalho
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Sérgio Cabral é condenado novamente e penas chegam a 267 anos de prisão

O ex-governador do Rio Sér-
gio Cabral (MDB) foi condenado 
a mais 33 anos, 3 meses e 13 dias 
de prisão. É a 12ª condenação 
dele na Lava Jato. Somadas, as 
penas chegam a 267 anos. 

Esta denúncia trata de re-
cebimento de propina da 
Odebrecht, no valor de US$ 3 
milhões. A acusação diz que 
Cabral recebeu o valor através 
de uma empresa de fachada 
no exterior, em troca de bene-
fícios à empreiteira nas obras 
realizadas pelo poder público. 

Em nota, o ex-governador 
informou que vai recorrer e que 
vai manter a "postura de auxiliar 
as autoridades". 

Nesta ação penal, segundo o 
advogado Márcio Del'ambert, 
Cabral não chegou a ser reinter-
rogado e ainda era atendido por 
outro advogado. Até então, ele 
não havia confessado o recebi-
mento de propina. 

Sérgio Cabral é condenado de novo e pena chega 
a 267 anos de prisão; juiz vê versão 'fantasiosa'

Versão 'fantasiosa'
Na sentença condenatória, o 

juiz Marcelo Bretas assinala que 
a versão de Cabral era "fantasiosa" 
por dizer que os valores recebi-
dos eram para caixa dois. 

"A defesa desse acusado apre-
senta a fantasiosa tese de que os 
milhões de reais que recolhia, 
através de outros membros da 
organização criminosa montada, 
seriam apenas 'doações de cam-

 Um grupo de ambientalistas 
protestou nesta quinta-feira no 
Rio de Janeiro contra o leilão de 
áreas de exploração de petróleo 
que aconteceu em um hotel na 
Barra da Tijuca. A manifestação é 
contra a oferta de blocos cuja ex-
ploração poderia trazer riscos ao 
parque marinho de Abrolhos, no 
litoral da Bahia.

A Agência Nacional de Pe-
tróleo, Gás e Biocombustíveis 
(ANP) leiloa nesta quinta 36 blo-
cos exploratórios de petróleo e 
gás. As áreas, que serão oferta-
das sob regime de concessão, 
estão nas bacias sedimentares 
marítimas de Pernambuco-Pa-
raíba, Jacuípe, Camamu-Alma-
da, Campos e Santos.

Uma ação que corre na Justiça 
da Bahia, no entanto, colocou as 
ofertas dos 7 blocos nas bacias de 
Camamu-Almada e Jacuípe sub-
-judice. Esses blocos, localizados 

Ambientalistas protestam no Rio 
contra leilão de áreas de petróleo

panha', e não propinas decorren-
tes de acordos espúrios firmados 
entre um governador de estado 
corrupto e empresas interessa-
das em contratar com o governo 
estadual", escreve.

No processo, foram condena-
dos também o ex-secretário Wilson 
Carlos (18 anos e 4 meses) e Sérgio 
Castro de Oliveira, o Serjão, aponta-
do como seu operador financeiro (7 
anos e 6 meses de reclusão).

na costa baiana, seriam os que 
oferecem risco a Abrolhos.

Antes do leilão, no entanto, o di-
retor-geral da ANP, Décio Oddone, 
apontou que, "havendo um Rela-
tório de Impacto Ambiental bem 
conduzido, não há problemas". "A 
proximidade (com Abrolhos) já foi 
discutida. Temos blocos que são 
ainda mais próximos de Abrolhos 
do que estes leiloados hoje. Foi 
isso que levou a nós e o Ibama a 
assinarem os documentos que 
permitiram este procedimento. Se 
achássemos que Abrolhos estaria 
em risco, nem colocaríamos em 
licitação”, afirmou.

Foto: Giuliano Gomes/PR Press 



s crianças de 
Mesquita vão 
ganhar uma 
festa especial 
neste sábado. 
O governo 
m u n i c i p a l 
p r o m o v e r á , 

das 9h às 13h, uma comemo-
ração pelo Dia das Crianças. 
Entre as atividades culturais, 
haverá balé, dança de rua, 
palhaços, música e até um 
workshop de teatro. A festa 
será na Escola Municipal de 
Artes da Chatuba. O endereço 
é Rua Dr. Godoy 230, no bair-
ro Chatuba. E a entrada é livre 
para qualquer pessoa.

“Teremos, por exemplo, 
brinquedos e distribuição de 
brindes para as crianças. Nossa 
intenção, além de promover 
uma manhã divertida e cultu-
ral para os nossos moradores 
mirins, é principalmente acos-
tumar as crianças a frequen-
tarem nossa escola de artes. A 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

A
Chatuba é uma região que pre-
cisava de um espaço como esse. 
Agora que ele existe, vamos nos 
esforçar para promover uma in-
teração cada vez maior entre os 
profissionais do espaço e os ci-
dadãos”, avisa Kleber Rodrigues, 
subsecretário municipal de Cul-
tura, Esporte, Lazer e Turismo 
de Mesquita.

A ação faz parte de uma par-
ceria entre a subsecretaria de 
Cultura e as secretarias muni-
cipais de Saúde e Assistência 
Social. Além das atividades e 
apresentações culturais, have-
rá vacinação contra sarampo e 
febre amarela. E ainda atendi-
mento sobre o Programa Bolsa 
Família. “A ideia é entreter o pú-
blico infantil, mas também ofe-
recer serviços para os adultos”, 
explica Kleber.

Atividades fixas
Inaugurado no dia 24 de 

agosto, a Escola Municipal de 
Artes da Chatuba tem turmas 

de Danças Urbanas, Dança 
de Salão, Teatro, Capoeira e 
Circo, todas gratuitas, para os 
moradores de Mesquita. Para 
se inscrever, é preciso compa-
recer ao local nos dias úteis, 
na Rua Dr. Godoy 230, na 

Chatuba, com original e cópia 
de RG e comprovante de resi-
dência, das 10h às 16h.

Vale frisar que os menores de 
18 anos precisam estar acom-
panhados por um responsável. 
E que a matrícula depende de 

vagas sobrando nas turmas já 
existentes. Nos casos de turmas 
cheias, é realizado um cadastro 
para uma lista de espera. Ela 
preencherá vagas que surjam a 
partir de desistências ou de no-
vas turmas. 

Mesquita terá festa gratuita 
de Dia das Crianças

 Evento acontecerá no próprio dia 12, das 9h às 13h, na Escola Municipal de Artes da Chatuba

 Foto: Divulgação
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Centenas de pessoas, entre mi-
litares, familiares e amigos se reu-
niram em frente ao monumento 
dos paraquedistas na Praça Eliza-
beth Paixão para homenagear São 
Miguel Arcanjo.

A Confraria Mesquitense de 
Paraquedista promoveu uma 
grande festa no domingo, dia 6 
de outubro, para homenagear São 
Miguel Arcanjo, padroeiro dos 
paraquedistas. O encontro reuniu 
centenas de pessoas, entre ami-
gos, militares e familiares, na Pra-
ça Elizabeth Paixão, em frente ao 
monumento da categoria.

Em um altar montado sobre 
um palanque em frente à Banca de 
Jornal da Praça, o padre Alexandre 
Ferreira celebrou missa de ação de 
graças em comemoração à data de 
29 de setembro, dia do padroeiro. 
Enquanto isso, a banda da Briga-
da Paraquedista, comandada pelo 
tenente Medeiros, embalava as 
emoções com canções de época, 
encantando o público.

O presidente da Confraria, José 
Candial de Almeida, aproveitou a 
ocasião para prestar homenagens 
a várias personalidades. Relações 
Públicas da Confraria, José Bezer-
ra, também conhecido como “Co-

Festa do padroeiro dos paraquedistas em Mesquita

mandante Zé Bezerra”, recepcionou 
os convidados, enquanto o locutor 
Jorge Bandeira e o tesoureiro Regi-
naldo da Silva, cuidavam da organi-
zação e do atendimento ao público. 
Apesar do Dia do Padroeiro ser co-
memorado no dia 29 de setembro, 
a celebração da data ocorreu no 
domingo (06/10), segundo Bezerra, 
para se adequar à agenda do padre.  

Vários paraquedas foram aber-
tos sob as árvores na Praça, para 
abrigar centenas de pessoas, en-
tre representantes reformados da 
Brigada e seus familiares, muitas 
das quais receberam homenagens 
póstumas em nome de parentes 
e esposo. O vice da Confraria, Val-

demes Augusto, e os diretores 
Alfredo Messias e Wlamir Pinto, 
fizeram parte da boa recepção aos 
paraquedistas convidados, dentre 
eles major Serpa, tenente Pacífi-
co, além do coronel Cardoso. O 
vice-prefeito da cidade, Waltinho 
Paixão, acompanhado de Paula 
Paixão, prestigiou a festa. 

Memória - A Confraria é uma 
entidade que procura manter viva 
a memoria sobre a pátria, de forma 
que muitos dos seus dirigentes 
não perdem a oportunidade de 
desfilar perante o chefe da Nação 
durante os desfiles militares de 7 
de Setembro, na Avenida Presi-
dente Vargas, no centro do Rio. O Abrigo Novo Amanhecer, atende a menores carentes em São João de Meriti

Homenagem aconteceu na praça Elizabeth Paixão, no centro de Mesquita

O Abrigo Novo Amanhecer, 
que atende a menores caren-
tes em São João de Meriti, na 
Baixada Fluminense, receberá 
uma série de melhorias nes-
te mês da Criança. A Riopae, 
empresa de assistência fami-
liar com sede na região, doará 
quatro computadores para a 
montagem de um minilabora-
tório na instituição, que serão 

Abrigo para crianças na Baixada ganha 
computadores e aulas de ballet

usados para incrementar os 
estudos das crianças. A ins-
tituição ainda investirá em 
atividades complementares 
para os pequenos, contribuin-
do mensalmente com R$ 1 mil 
para pagar os honorários de 
uma professora de ballet, cur-
so que passará a ser oferecido 
no local. O abrigo acolhe 25 
crianças com até 12 anos. 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



menina Estela 
Evangelista de 
Oliveira, de 6 
anos, foi morta 
por asfixia me-
cânica. Segundo 
laudo preliminar, 

a criança tinha sinais de estran-
gulamento. O laudo definitivo 
sai em até 30 dias. Parentes da 
jovem estiveram no Instituto 
Médico Legal (IML) na manhã 
desta quinta-feira para liberar 
o corpo de Estela, que foi en-
contrada morta no Morro dos 
Prazeres, em Santa Teresa, 
nesta quarta.

Um tio de Estela foi a última 
pessoa vista com a menina, no 
sábado, quando saíram para ir 
à praia. A mãe da vítima está 
em estado de choque e chorou 
muito. Ela chegou a desmaiar 
e foi consolada pelos parentes. 
"A Estela não merecia morrer 
dessa forma. Era uma criança 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSTio é o principal suspeito

A
muito alegre dentro da família", 
disse Edileuza Evangelista, tia 
da Luciana e madrinha da Estela. 
Ela pede justiça e que o assassino 
da sua afilhada seja preso. "Não 
quero acreditar que ele (tio) seja 
capaz de tal ato", falou. 

A família diz que Paulo Evan-
gelista, de 29 anos, tio de Estela, 
era usuário de drogas. Eles disse-
ram ter recebido informações de 
testemunhas que viram Paulo 
pela última vez na madrugada 
de quarta-feira no Centro do 
Rio. O homem é irmão da mãe 
de Estela e foi a última pessoa 
vista com a menina, no sábado, 
quando saíram para ir à praia. 
Ele é procurado pela polícia para 
prestar esclarecimentos sobre a 
morte da menina.

Nas redes sociais, Luciana 
Evangelista, mãe de Estela, rela-
ta que perdeu um filho, Heron, 
há três meses, por complicações 
de uma pneumonia.

Parentes denunciam que a 
Polícia Civil não realizou pe-
rícia na cena do crime e que 
o corpo foi removido por 

moradores da comunidade e 
dois militares da Defesa Ci-
vil Estadual. De acordo com 
a Delegacia de Homicídios 

da Capital (DHC),  as inves-
tigações estão em anda-
mento e diligências estão 
sendo realizadas.

Menina Estela foi 
morta por asfixia, 
aponta laudo

Estela, de 6 anos, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira no alto do Morro dos Prazeres

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

Jorge Luiz Barbosa Lopes (camisa polo listrada), 52 anos, é apontado como o maior ladrão de cargas da Baixada

 A Secretaria Polícia Civil (Se-
pol), através de 19 delegacias da 
Baixada Fluminense e da Divisão 
de Capturas (DC-Polinter), fez 
uma operação para cumprir man-
dados de prisão contra foragidos 
da Justiça acusados de roubos. A 
ação ocorreu nos 13 municípios 
da Baixada e, até 15h30, 65 pesso-
as tinham sido presas, entre elas o 
maior ladrão de cargas da região, 
identificado como Jorge Luiz Bar-
bosa Lopes, de 52 anos.

Os mandados foram expedidos 
com base em investigações das de-
legacias do Departamento Geral de 
Polícia da Baixada (DGPB) e levan-
tamento feito pela DC-Polinter. As 
apurações apontam que a maioria 
dos roubos praticados na região foi 
financiado pelo tráfico de drogas.

“Além de incentivar a prática 
do crime, emprestavam armas 
para os roubadores de carga, ve-
ículos, transeuntes, residências, 
instituições financeiras e esta-
belecimentos comerciais, visan-
do o aumento de lucro das ações 
ilícitas”, diz a polícia.

Operação prende mais de 50 assaltantes 
que atuam na Baixada Fluminense

Segundo o diretor do DGPB, 
Felipe Curi, de janeiro a setem-
bro desse ano cerca de 2.400 au-
torias de roubos na região foram 
elucidadas, cerca de 49% a mais 
que em 2018, com os criminosos 
tendo a prisão pedida à Justiça. 
Mais de 400 autores de roubo já 
foram presos em 2019 pelas de-
legacias da Baixada, 118% a mais 
do que no ano anterior.

 A Polícia Civil do RJ prendeu 
nesta quinta-feira Leandro dos 
Santos Campos, o Leandro Fa-
mília, suspeito de integrar uma 
milícia na Zona Oeste do Rio e 
foragido da Justiça.

Leandro tem uma condena-

 Preso suspeito de integrar milícia na Zona Oeste

“Essas ações estão contri-
buindo de forma eficaz para 
a redução dos índices de rou-
bos na Baixada. Estamos re-
alizando prisões em cumpri-
mento a mandado de prisão, 
fruto de trabalho de inteli-
gência. Essas prisões vão per-
mitir que esses roubadores 
permaneçam mais tempo na 
cadeia”, falou o delegado.

ção por porte ilegal de armas e 
também é suspeito de homicídio. 
Nas redes sociais, ostentava luxo, 
como passeios de lancha e joias.

A polícia afirma que Leandro 
está envolvido na guerra com 
traficantes na Praça Seca.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



 Segundo o portal, ele desenvolve estudos sobre alguns tipos de câncer. Porém, nenhum aborda o coco.

t r a t a m e n t o 
com ozônio 
m e d i c i n a l 
– também 
c o n h e c i d o 
como Ozo-
n i o t e r a p i a 
– foi de-

senvolvido na Alemanha 
no final do século XIX e 
está disponível em cerca 
de 50 países em todos os 
continentes.  A Ozoniote-
rapia utiliza uma mistura 
de gases - oxigênio e ozô-
nio – produzido por um 
equipamento denominado 
gerador de ozônio medici-
nal. O aparelho gera uma 
descarga elétrica sobre 
a matéria-prima que é o 
oxigênio puro medicinal, 
separando as moléculas 
de oxigênio (O2) e produ-
zindo ozônio medicinal, 
que é coletado numa se-
ringa e pode ser utilizado 
de diversas formas. É uma 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEstudo

O
técnica segura e com efeitos 
colaterais mínimos, poden-
do ser aplicado em todas as 
faixas etárias. 

Segundo a Dra. Maria Emi-
lia Gadelha Serra presidente 
da Sociedade Brasileira de 
Ozonioterapia Médica (SO-
BOM), durante o tratamento 
oncológico, o ozônio medici-
nal ajuda a construir um am-
biente que melhora o siste-
ma imunológico, preserva as 
células saudáveis e colabora 
para melhorar o resultado da 
radioterapia, uma vez que di-
minui a baixa de oxigenação 
dos tecidos. Outros pontos 
importantes: faz controle de 
dor oncológica, ajusta altera-
ções metabólicas de diversos 
órgãos, além de diminuir os 
efeitos colaterais observa-
dos durante a quimioterapia, 
sendo um importante coad-
juvante em ajudar a controlar 
náuseas, vômitos, infecções 
oportunistas e úlceras bu-

Ozonioterapia traz benefícios 
durante o tratamento de 
câncer de mama

A Ozonioterapia utiliza uma mistura de gases, oxigênio e ozônio

Foto: Divulgação

cais. É relatada também me-
lhoria da qualidade de sono, 
de cicatrização de feridas 
(nos casos de complicações 
cirúrgicas) e recuperação 
mais rápida dos cabelos ao 
final do tratamento, o que 
ajuda a melhorar a auto-es-
tima das pacientes. Um es-
tudo italiano demonstrou 
alívio da fadiga oncológica, 

com otimização da sensação 
de bem-estar em pacientes 
portadoras de câncer de 
mama. É frequente a ocor-
rência de linfedema nos 
braços como complicação 
do tratamento cirúrgico do 
câncer de mama – a boa no-
tícia é que a Ozonioterapia 
pode reduzir o volume e a 
espessura do linfedema.

Em resumo: a Ozoniote-
rapia tem seu papel tanto 
na prevenção e redução do 
risco de câncer de mama, 
quanto durante o tratamen-
to, melhora da qualidade de 
vida, mesmo para pacientes 
no final da vida, sem pos-
sibilidades de tratamento 
e na vigência de cuidados 
paliativos.

É verdade que o suco de coco 
quente pode curar o câncer?

Segundo um texto que circu-
la nas redes sociais, o professor 
Chen Huiren, do Hospital Geral 
da China, descobriu a cura para 
todos os tipos de câncer. É bem 
simples: basta tomar água de 
coco quente – não aquela tradi-
cional, mas uma feita com flo-
cos finos do fruto. Isso seria o 
suco de coco quente.

Só que a história não tem 
quase nada de verdade. Desde 
2017, ela é desmentida por au-
toridades e veículos da impren-
sa, inclusive de outros países. 
Ainda assim, vira e mexe ela 
ressurge, com um outro detalhe 
diferente.

“Não há nenhum estudo so-
bre o assunto, mas infelizmente 
essa notícia falsa se espalhou 
pelo mundo”, comenta Daniel 
Garcia, oncologista clínico do 
A.C.Camargo Cancer Center.

O único elemento real do tex-
to é que existe um cientista cha-
mado Chen Hui-Ren (o nome 
está um pouco diferente mes-
mo), que atua no Hospital Ge-
ral da China. Seu nome está no 
Research Gate, site que compila 
pesquisadores do mundo todo.

Segundo o portal, ele desen-
volve estudos sobre alguns ti-
pos de câncer. Porém, nenhum 
aborda o coco.

Daqui em diante, é inconsis-
tência atrás de inconsistência. 
Comecemos pela ideia de que 
uma única estratégia é capaz de 
eliminar qualquer tumor.

 “O câncer não é uma doença 
só. Por isso, é impossível existir 
um remédio que mate todas as 
suas versões”, aponta Clarissa 
Baldotto, oncologista e diretora 
da Sociedade Brasileira de On-
cologia Clínica (Sboc).

Foto:Divulgação
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Dia das Crianças

 ara comemorar 
o Dia das Crian-
ças, neste sába-
do, 12 de outu-
bro, o colégio 
Mopi vai levar 
atividades di-

vertidas e educativas à Praça do 
Pomar, na Barra da Tijuca, RJ. 
Das 10h às 13h, a escola vai pro-
mover uma edição especial do 
Mopi na Praça – evento gratuito 
com atividades para toda a fa-
mília, como brincadeiras senso-
riais, músicas, gincanas, pintu-
ra, contação de histórias, oficina 
de massinha, cama elástica e es-

paço especial para os bebês de 
até dois anos. Até dezembro, o 
Mopi na Praça acontecerá todo 
o último sábado do mês. Para 
mais informações, acesse a pá-
gina do instagram: ColégioMopi

 Serviço:
Mopi na Praça  Edição Especial 

Dia das Crianças
Dias: 12 de outubro (sábado)
Duração: das 10h às 13h
Local: Praça do Pomar (Praça 

Professor José Bernardino, Jar-
dim Oceânico), Barra da Tijuca

Classificação: Livre
Gratuito

Edição especial do Mopi 
na Praça acontece 
neste sábado

Sexta-Feira 11 de outubrode 2019
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 Evento gratuito vai celebrar Dia das Crianças, com diversão para toda a família e espaço para bebês de até dois anos

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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 O evento acontece na quadra da escola neste domingo 

A festa começa às 22 horas e além da apresentação dos sambas finalistas

 Atual campeã do carna-
val carioca, a Estação Pri-
meira de Mangueira esco-
lhe este sábado, no Palácio 
do Samba, tradicional ber-
ço carioca de grandes bam-
bas, seu hino para o carna-
val 2020, a voz do enredo 
autoral do carnavalesco 
Leandro Vieira, “A Verdade 
Voz Fará Livre”, que levará 
para a avenida a biografia 
de Jesus Cristo.

A festa começa às 22 ho-
ras e além da apresentação 
dos sambas finalistas, a 
noite terá show da Bateria 
da Mangueira "Tem Que 
Respeitar Meu Tamborim", 
sob o comando do Mestre 
Wesley Assumpção; intér-
pretes, com a voz principal 
de Marquinhos Art Samba; 
baianas, passistas, velha 
guarda e o bailado campeão 
do casal de mestre-sala e 
porta-bandeira, Matheus 
Olivério e Squel Jorgea, de-

 Final da disputa de samba-enredo da Mangueira

fendendo e empunhando 
o pavilhão verde e rosa da 
Mangueira. 

A ordem de apresentação 
já está definida. A primei-
ra parceria da noite será da 
dupla Manu da Cuíca e Luiz 
Carlos Máximo, samba de 
número 16, que terá como 
intérprete o cantor Bico 
Doce. O segundo samba a se 
apresentar será o de núme-

 A Unidos da Tijuca prepara 
uma grande festa neste domingo, 
para coroar sua nova rainha de 
bateria, a cantora Lexa. Com por-
tas abertas a partir das 13 horas, o 
evento será marcado também pelo 
lançamento do samba-enredo da 
agremiação do grupo Especial do 
Rio para o Carnaval 2020. 

Vale destacar que Lexa secou 
10 kg para a sua coroação e para 
gravação do clipe de "Chama 
Ela", sua nova música de traba-
lho.Recentemente, a cantora im-
pressionou seus seguidores ao 

 Lexa será coroada rainha de bateria da Unidos da Tijuca 

ro 08, da parceria de Beto 
Savana, Índio da Manguei-
ra, Luiz Paulo Jr. e Sandra 
Portella, que será interpre-
tado por Douglas Diniz. E 
para finalizar o show dos 
concorrentes, o intérpre-
te Psé Diminuta, cantará 
o samba de número 13, da 
autoria de Rodrigo Pinho, 
Pedro Terra, Bruno Souza e 
Leandro Almeida.

compartilhar uma montagem 
do antes e depois deste proces-
so, em que ela contou com as 
instruções da coach de emagre-
cimento Mayra Cardi. 

Os ingressos custam R$ 20. A 
mesa com 4 lugares custa R$ 50. 
Camarotes inferiores com capaci-
dade para 10 pessoas saem por R$ 
300; os superiores, por R$ 400. A 
compra antecipada poderá ser fei-
ta no televendas 21 96492-0940 
ou no barracão da escola localiza-
do na Rua Rivadávia Corrêa, 60 – 
Gamboa, Cidade do Samba.

 Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Nascido em Campo Bom, 
cidade do interior do Rio Gran-
de do Sul, Fernando Toledo, 
(26 anos) é sinônimo de suces-
so por onde passa e nos sur-
preendeu novamente em seu 
mais recente ensaio fotográfi-
co, realizado nesta semana em 
Balneário Camboriú. 

Ainda bem jovem, optou 
em sair de casa aos 20 anos 
para ir em busca dos seus so-
nhos, foi descoberto por agên-
cias na cidade de São Paulo, e 
desde então a sua carreira co-
meçou a decolar.  

O galã acumula 3 novelas 
na Rede Globo, sendo a mais 
recente em "Novo Mundo", 
novela das 19 horas, de The-
reza Falcão e Alessandro Mar-
son, onde contracenou com o 
ator Caio Castro.  

Além de brilhar nas teli-
nhas como ator, Fernando 
Toledo é bastante requisitado 
para fotografar e estampar fo-

 O ator e mágico Ossamá 
Sato, faz o maior sucesso do 
público com o seu bordão 'Ih, 
Compricô', onde semanalmen-
te está com o seu personagem 
em programas do SBT, seja no 
elenco do humorístico A Praça 
é Nossa, exibido todas às quin-
tas-feiras, com o comando de 
Carlos Alberto de Nóbrega, ou 
até mesmo nos quadros de dra-
matização do Teste de DNA do 
Programa do Ratinho. 

O ator é formado em artes 
cênicas pela Universidade São 
Judas Tadeu e está comple-
tando 15 anos de participações 
nos Programas do SBT e a 30 
anos como Mágico Ilusionista, 
líder do grupo The ORIENTAL 
Magic Show.

A mais recente novidade de 
Ossamá é o lançamento da mú-
sica  'Ih Compricô', com direito 
a vídeo clipe, com a participa-
ção do cantor Luiz Gustavo, de 
Itapeva em SP.

O hits foi gravado no JCT Es-

Querido dos famosos, DJ 
Português (Fernando Le-
mos) já se solidificou como 
um dos melhores de sua 
área, se destacando nas pis-
tas das melhores baladas, 
casas noturnas e eventos de 
todo o Brasil.

Reconhecido por sua ino-
vação, DJ Português gosta de 
misturar as tendências musi-
cais brasileiras com o que há 
de mais novo nas pistas em 
todo o mundo, principalmen-
te da Europa. Em seu históri-
co, coleciona festas impor-
tantes e é muito requisitado 
no mundo das celebridades.

Recentemente, o DJ agi-
tou a festa de 10 anos de 
um dos brechós mais char-
mosos do Brasil  –  o Brechó 
Fashion Carioca,  localiza-
do na Barra da Tijuca.  E 

 Mágico do SBT Ossamá Sato lança 
música do bordão 'Ih, Compricô!'

DJ Português festeja os 10 anos do Brechó Fashion Carioca

 Foto: Rodrigo Farias / Renato Cipriano - Divulgação

Foto: Divulgação / Renato Cipriano

 Ator Fernando Toledo posa 
para campanha de famosa grife

 masculina em Balneário Camboriú

Rafael Vasconselos

tos dos catálogos de roupas das 
mais variadas grifes, além de pu-
blicidades e comerciais.

 O Gaúcho atua também pelo 
Brasil inteiro como DJ, atividade 
esta que é requisitado com frequ-
ência, não só pelas músicas que 
é seu principal instrumento, mas 
também pelo diferencial de sua 
vivência no palco, na hora de se co-
nectar com os integrantes na pista, 
com muita energia e carisma.

Fernando já se apresentou em 
casas noturnas do Rio de Janeiro, 
São Paulo, Nordeste, Rio Grande 
do Sul e agora está entrando na 
noite Catarinense, onde no pró-
ximo sábado, dia 12 de outubro, 
se apresentará na Shed Western, 
casa sertaneja mais glamurosa e 
bem frequentada de Balneário 
Camboriú e considerada uma 
das casas mais famosas do Brasil.

Para conhecer mais a res-
peito da carreira do ator, basta 
segui-lo através do Instagram 
@fernandootoledo    

túdios, na cidade de Sorocaba 
pelo Produtor e Maestro Júlio 
Paz, com o clima de um reggae-
ton universitário, mesclado com 
sertanejo, totalmente bem hu-
morado, mostrando o dia-a-dia 
do nosso cotidiano.

Com a música escrita para 
alegrar todas as faixas etárias, 
o vídeo clipe teve a Direção e 
Produção realizado pela Produ-
tora Walter Alves Filmes, e foi 
gravado na Casa de Espetáculo 
Catedral Hall, em SBC e com ce-
nas também no Plaza Shopping 

em Carapicuíba em SP e não po-
deria ser com outro clima, a não 
ser de muita descontração.

Contou com a participação 
especial dos Humoristas Hulk 
Magrelo, que ficou conhecido 
após trabalhar no extinto Pro-
grama Legendários, e também 
do Robson Bob Show, que atuou 
no Programa da Ana Hickmann 
e no Domingo Legal.

"Após 32 anos de carreira, é 
extremamente gratificante lan-
çar uma música e vivenciar no-
vos desafios", afirma Ossamá.

não faltou animação, gente 
bonita e badalada, na come-
moração como David Brazil 
e a inf luenciadora digital 
Flávia Costa.  A produção 
do evento foi da produtora 
Ana Carla.  Para Manuella e 

Allan, proprietários do em-
preendimento, foi  um dia 
marcante.

Afora ser requisitado por 
muitos famosos para tocar, Dj 
Português segue com sua tur-
nê – “A festa”.

Por dentro da fama
Thiago Santanna

 Fotos: Gutho Oliveira



uem busca uma 
chance de qua-
lificação na área 
da construção 
civil, o Progra-
ma Vizinho do 
Bem, da MRV, 
em parceria 

com o Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Esta-
do do Rio (Sinduscon-Rio) e 
realização do Serviço Social 
da Indústria da Construção 
do Rio de Janeiro (Secon-
ci-Rio) e Sebrae, é uma boa 
oportunidade. Está com 
inscrições gratuitas para 
o projeto Reconstruir nos 
meses de outubro e novem-
bro, no bairro Colégio, na 
Zona Norte do Rio. 

O público-alvo são traba-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

Q
lhadores desempregados do 
setor da construção civil, pes-
soal que está na informalidade 
e representantes de pequenos 
negócios em comunidades. Os 
cursos têm carga horária de 24 
horas (8 horas por dia, das 8h às 
17h) e cada turma é formada por 
cerca de 25 alunos, por ordem 
de inscrição.

O curso abordará os temas 
'Empreendedorismo para Co-
meçar Bem', 'Plano de Negó-
cios', 'O Microempreendedor 
Individual', 'Sei Controlar 
meu Dinheiro', 'Formação de 
Preço', 'O Microempreende-
dor Individual: Passo-a-passo 
para a Formalização', 'Como 
utilizar a internet para divul-
gar seus serviços' e 'Ética, Va-
lores e Cidadania'.

A ideia do curso é ensinar 
a empreender, a tornar-se au-
tônomo. "Eles aprenderão a 
fazer um orçamento, legalizar 
sua situação como MEI, passar 

recibos, divulgar sua ativida-
de nas redes sociais", afirma 
a gerente de Relações Institu-
cionais do Seconci-Rio, Ana 
Claudia Pontes Gomes.

Os interessados deve-
rão mandar mensagem para 
o Whatsapp número (21) 
99497-6315 para saber dia e 
horário da seleção.

Projeto possibilita 
capacitação na área 
da construção civil

Projeto levará capacitação para trabalhadores da construção civil

Foto: Divulgação
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Governador Wilson Witzel

Processo seletivo oferece 12 vagas e possibilidade de trabalhar no exterior 

A partir desta quarta-fei-
ra  estão abertas as inscrições 
para o novo Programa de Trai-
nee da Serasa Experian 2020. 
São oferecidas 12 vagas para 
as áreas de Dados, Negócios, 
Vendas e Tecnologia. Os inte-
ressados podem fazer a inscri-
ção até 8 de novembro, pelo 
site traineeserasaexperian.
com.br

Podem participar pessoas 
de quaisquer áreas, com for-
matura de dezembro de 2017 
a 2019, que tenham bom nível 
de inglês e disponibilidade de 
mudança para São Paulo ou 
São Carlos, no interior paulista. 
Além da remuneração mensal 
de R$ 5.700, os contratados 
terão benefícios, como vale-re-
feição, assistências médica e 
odontológica, seguro de vida, 
previdência privada, partici-
pação nos lucros da empresa e 
possibilidade de efetivação em 
cargo de liderança.

As primeiras fases do pro-
cesso serão digitais: depois dos 
testes de inglês e lógica, os par-
ticipantes deverão fazer uma 
apresentação individual criati-
va, podendo usar vídeo, texto 

Serasa Experian abre vagas para trainees com 
salário de R$ 5.700 e benefícios

ou foto. Cada etapa do processo 
terá uma escala de pontos, de 
acordo com o engajamento, até 
a fase final, que contará com 
dinâmicas presenciais e conver-
sas com o CEO da Serasa Expe-
rian, José Luiz Rossi, e com os 
vice-presidentes da companhia.

Segundo o vice-presidente 
de Recursos Humanos da Sera-
sa Experian e Experian América 
Latina, Flávio Balestrin, além 
das habilidades técnicas, o can-
didato ideal precisa ter capaci-
dade para tomar decisões em 
tempo real, estar por dentro das 

O governo estadual vai ante-
cipar para esta sexta-feira o de-
pósito dos salários de setembro 
para todos os 466.352 servido-
res ativos, inativos e pensionis-
tas de todas as categorias.

De acordo com a Secretaria 
de Fazenda, a folha total tem 
o valor líquido de R$ 1,784 bi-
lhão e o pagamento será efe-
tuado no nono dia útil do mês 
de outubro. Pelo calendário 
oficial, o depósito ocorreria na 
próxima segunda-feira, quan-

Estado do Rio antecipa salário de setembro 
para esta sexta-feira

novas tecnologias e pronto para 
enfrentar desafios, como expe-
riências internacionais.

“Buscamos pessoas que te-
nham match cultural com a 
companhia e que estejam dis-
postas a trabalhar com novos 
modelos de gestão em am-
bientes colaborativos. Vamos 
proporcionar uma experiência 
ímpar de carreira e a nossa ex-
pectativa é que principalmente 
a oportunidade em Tecnologia 
possa inspirar as mulheres para 
ampliar a presença feminina 
nesse mercado”, disse.

do cairá o 10º dia útil do mês 
seguinte ao trabalhado. 

Segundo o governo, a an-
tecipação foi possível pelo in-
cremento da arrecadação tri-
butária, em consequência das 
diversas medidas realizadas 
pela Receita Estadual, como 
as operações de combate à so-
negação fiscal.

Os pagamentos serão efe-
tuados ao longo do dia, mes-
mo após o término do expe-
diente bancário.

 Foto: Marcelo Régua

Foto: Luciano Belford 



m protesto rea-
lizado por taxis-
tas em frente à 
Câmara Munici-
pal de Vereado-
res, no Centro 
do Rio nesta 

quinta-feira provocou interdição 
parcial na Rua Evaristo da Veiga. 
A categoria se mobilizou porque, 
nesta quinta, será votado na Câ-
mara de Vereadores o projeto 
de lei que estabelece regras para 
o transporte de passageiros por 
meio de aplicativos.

O proposta, de autoria dos 
vereadores Jorge Felippe e Vera 
Lins, foi votada,  mas já recebeu 
algumas emendas. Uma delas 
diz que a decisão de limitar a 
quantidade de carros por habi-
tantes é inconstitucional e pede 
a retirada da proposta.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSProtesto

U
No texto original, o tempo 

de vida dos carros seria de qua-
tro anos, mas a emenda pede 
que passe para oito anos. Fica-
rá permitido também o uso de 
carros hatch, o que estava veta-
do no projeto original e foi re-
tirada a cobrança de uma taxa 
mensal de R$ 148.

As emendas serão apresentadas 
pelas comissões em plenário, mas 
continuam valendo as proibições 
de preços dinâmicos, pontos de 
parada para os motoristas pode-
rem pegar os passageiros e obriga 
que todos os motoristas sejam re-
gistrados na secretaria municipal 
de transportes.

Como é um primeiro projeto 
complementar, precisa de 26 vo-
tos, independente da quantidade 
de vereadores que vão estar pre-
sentes na sessão.

 Taxistas fecham acessos da 
Câmara de Vereadores do Rio

Taxistas pararam os arredores da Câmara de Vereadores do Rio 

Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO 
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Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas

Deslizamento na BR-116 

A partir  desta sexta-fei-
ra,  a Avenida Brasil  terá 
interdições parciais em 
Parada de Lucas,  na Zona 
Norte,  para obras do BRT 
Transbrasil .  De acordo 

Avenida Brasil terá interdições parciais em Parada 
de Lucas para obras da Transbrasil

com o Centro de Operações 
Rio (COR),  os bloqueios co-
meçam às 23h, para o alar-
gamento da pista lateral, 
sentido Centro do Rio,  pró-
ximo à Rua Mabá. 

A BR-116 está bloqueada 
nos dois sentidos devido a 
uma queda de barreira ocorri-
da na manhã desta quinta-fei-
ra em Cachoeiras de Macacu.

De acordo com a conces-
sionária Rota 116, o acidente 
aconteceu na altura do qui-
lômetro 53. Não há expecta-
tiva de liberação de via. Ima-

Queda de barreira bloqueia BR-116 nos dois 
sentidos na altura de Cachoeiras de Macacu

A obra tem previsão de 
uma semana e enquanto ela 
é realizada, uma agulha vai 
ser aberta entre a pista late-
ral e a central, na altura da 
passarela 23.

gens do local mostram que 
um grande volume de terra 
obstruiu a pista após o des-
lizamento.

Equipes da concessio-
nária trabalham no local. A 
empresa recomenda que os 
motoristas usem a RJ-150 e 
a estrada Serra-mar como al-
ternativas.

Reprodução/Google Maps

Foto: Reprodução / Redes Sociais



F l a m e n g o 
entrou em 
acordo com 
o Governo 
do Estado 
do Rio de 
Janeiro e o 
p r e s i d e n -
te Rodol-

fo Landim assinará nesta 
sexta-feira o novo termo 
de permissão para gestão 
do estádio, que terá du-
ração até abril de 2020. O 
Rubro-Negro é o permis-
sionário oficial, mas o Flu-
minense segue como ges-
tor em parceria. 

A decisão foi tomada em 
paralelo a abertura do Pla-
no de Manifestação de In-
teresse (PMI), homologado 
pelo Governo do Estado no 
último dia 25 de setembro. 
Com isso, qualquer inte-
ressado em assumir o Ma-
racanã pelos próximos 35 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Dupla Fla-Flu define 
continuidade da gestão do 
Maracanã por mais seis meses

Foto: Reprodução 

O
anos tem 30 dia para se can-
didatar ao posto. Questões 
burocráticas ligadas ao pro-
cesso aumentam as chances 
de o acordo com o Flamengo 
ser ampliado por mais 180 
dias no ano que vem. 

Explica-se: todo processo 
previsto para o PMI tem dura-
ção de 150 dias (candidatura, 
apresentação de projeto, vali-
dação do mesmo e avaliação). 
Passado este período, há ain-
da que ser feita uma licita-
ção. É improvável que tudo 
seja definido antes de abril 
de 2020, o que naturalmen-
te abriria a possibilidade de 
um novo termo de permissão 
temporária. 

Nas tratativas para a reno-
vação que será assinada nesta 
sexta, o Governo do Estado elo-
giou a gestão da dupla Fla-Flu e 
as melhorias apresentadas. 

Nos últimos seis meses, o 
Maracanã pulou de 44% de 

O Maracanã é da dupla Fla-Flu por, pelo menos, mais seis meses
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efetividade da iluminação 
para 77%, ativou o sistema de 
energia solar, corrigiu defei-
tos dos telões, reduziu a conta 
de luz em 30%, entre outros 
avanços estruturais. 

Permissionário desde o últi-
mo mês de abril, o Flamengo é 

o único clube carioca habilita-
do a se candidatar no PMI. Para 
tal, a legislação exige que o ór-
gão tenha todas as certidões 
negativas necessárias. A ten-
dência é que o Rubro-Negro se 
inscreva para tentar gerir o Ma-
racanã pelos próximos 35 anos. 

Com toda previsão burocrá-
ticas até a conclusão de PMI e 
processo de licitação, não há 
chances de o projeto para reti-
rada de cadeiras atrás dos gols 
e aumento de capacidade do 
estádio ser sequer discutido 
antes do fim de 2020.


