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 É no Maraca!
Maracanã vai 
receber a final da 
Copa Libertadores 
de 2020

Praça 
Elizabeth 
Paixão será 
revitalizada 
em Mesquita
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Áudio revela articulação de 
Bolsonaro para tirar Delegado 
Waldir da liderança do PSL

Conspiração 

m áudio revela-
do nesta quar-
ta-feira pelo site 
da revista Época 
e da revista Cru-
soé, o presidente 
Jair Bolsonaro 
fala com interlo-
cutor sobre lista 

de assinaturas para tirar o depu-
tado Delegado Waldir (GO) do 
cargo de líder do PSL na Câmara. 
Waldir é ligado ao presidente do 
legenda, deputado Luciano Bivar 
(PE), e tem feito críticas públicas 
a Bolsonaro. 

Nesta quinta (17), o presidente 
afirmou que não discute "publica-
mente" a disputa pela liderança do 
PSL na Câmara. "Converso indivi-
dualmente. Se alguém grampeou 
telefone, primeiro é uma desones-
tidade", disse Bolsonaro. 

Pelas regras internas da Câmara 
dos Deputados, a escolha do líder 
partidário é oficializada por docu-

mento enviado ao presidente da 
Casa, atualmente Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). O requerimento deve 
ser assinado pela maioria absoluta 
dos integrantes da sigla, que hoje 
tem 53 deputados. 

"Olha só, nós estamos com 26, 
falta só uma assinatura pra gente 
tirar o líder, tá certo, e botar o outro. 
E gente acerta, e entrando o outro 
agora, em dezembro tem eleições 
para o futuro líder a partir do ano 
que vem", afirma o presidente.

"A maneira como tá, que poder 
tem na mão atualmente o presi-
dente, o líder aí? É o poder de in-
dicar pessoas, de arranjas cargo no 
partido, é promessa pra fundo elei-
toral pro caso das eleições... é isso 
que os caras têm. Mas você sabe 
que o humor desses caras muda, 
de uma hora pra outra, muda." 

A voz do interlocutor de Bol-
sonaro não aparece na gravação, 
o que sugere que o trecho foi pre-
viamente editado para não ha-

E Presidente revela planos de tirar Waldir do partido

Foto: Divulgação

ver identificação da pessoa com 
quem o presidente conversou 
sobre o assunto. 

"(...) numa boa porque é uma 
medida legal (inaudível). Eu nunca 
fui favorável à lista, vou deixar bem 
claro. Sou a favor da eleição direta, 
mas, no momento, você não tenho 
outra alternativa, só tem a lista", 
afirma o presidente na conversa.

"Aqui tem 25. Já falei com Pedro 
(inaudível), vou ligar pra outras 
pessoas. Até quem sabe a gente 
passe aí do... tenha um número 
com folga até. Mas se você fechar 
agora, já tem o suficiente." 

Na noite desta quarta, o líder do 
governo na Câmara, deputado Ma-
jor Vítor Hugo (PSL-GO), anunciou 
nesta quarta-feira que 27 dos 53 de-

putados do PSL assinaram um re-
querimento para tornar novo líder 
da bancada o deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), filho do presi-
dente Jair Bolsonaro. 

Logo em seguida, porém, o de-
putado Delegado Waldir (PSL-GO) 
apresentou uma lista com 31 de as-
sinaturas para retomar a liderança. 
Somadas, as duas listas continham 
58 assinaturas, cinco a mais que o 
número de deputados do partido. 

Cabe ao líder, por exemplo, 
orientar os votos da bancada e ne-
gociar com os deputados os proje-
tos de interesse do partido. 

Crise 
A crise interna do partido se tor-

nou pública na semana passada, 

quando o presidente Jair Bolsona-
ro sugeriu a um apoiador "esque-
cer" o PSL porque o presidente 
do partido, Luciano Bivar, estava 
"queimado para caramba". 

Desde então, a ala do PSL que 
defende as posições de Bolsonaro 
tem protagonizado embates com 
o grupo aliado de Bivar (veja no co-
mentário abaixo). 

Na queda de braço entre 
Bolsonaro e Bivar, parte dos 
deputados da legenda mani-
festou estar ao lado do Palá-
cio do Planalto. O atrito gerou 
o rumor de que Bolsonaro e 
esse grupo de parlamentares 
poderão deixar o partido, in-
formação que o presidente 
não confirmou oficialmente.

 Nomeado afirma que assumir a cadeira não significa apoio do PSL a reeleição do prefeito no ano que vem

 Novo Secretário de Ordem Pública 
de Crivella já foi árbitro de futebol e 
é ligado ao presidente Bolsonaro

 Por: Hyago Santos

 O prefeito Marcelo Cri-
vella vai nomear para a Se-
cretaria de Ordem Pública 
Gutemberg Fonseca, ex-árbi-
tro de futebol, que também 
já foi secretário de Governo 
de Wilson Witzel. Gutemberg 
vai entrar no lugar do Coro-
nel Paulo César Amêndula.

 O novo nomeado tam-
bém é ligado ao presidente 

Jair Bolsonaro.  E mesmo 
que tenha vínculos com o 
presidente, Gutemberg diz 
que sua posse na cadeira 
não significa laços de apoio 
entre Crivella e o PSL para a 
reeleição a prefeito do ano 
que vem.  Ele diz que já era 
sondado pelo prefeito para o 
cargo, e agora que resolveu 
aceitar.  Ele foi exonerado do 
cargo de secretário de gover-
no de Witzel em junho.

Foto: O Globo“Não tem apoio eleitoral 
algum envolvido. O prefeito 
já vinha me sondado há um 
tempo, e agora resolvi acei-
tar. Acho que o momento é 
de unir forças. Os governos 
municipal, estadual e federal 
precisam estar cada vez mais 
integrados”, disse.

O que faz um secretário 
de Ordem Pública

O secretário de Ordem Pú-
blica é responsável por tra-
balhos sociais. Uma de suas 
atribuições é o acolhimento de 
dependentes químicos e pes-
soas em situação de rua. 
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ma lei já 
em vigor 
d e t e r m i -
na que 
casos de 
desapare-
c i m e n t o 
de crian-
ças e ado-

lescentes registrados em 
quaisquer delegacias do RJ 
sejam comunicados à Fun-
dação para a Infância e Ado-
lescência (FIA), a fim de 
atualizar o Programa SOS 
Crianças Desaparecidas.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio 

U
O texto diz ainda que o 

responsável da criança e 
do adolescente seja enca-
minhado à FIA para atendi-
mento psicossocial.

“Nós temos casos de de-
manda espontânea, porque 
as famílias nos procuram. 
Agora teremos dados estatís-
ticos”, disse Ana Mutuano, 
presidente da FIA.

Segundo dados da FIA, 
há hoje 563 menores desa-
parecidos. Já o Instituto de 
Segurança Pública registrou 
no ano passado 1.515 casos. A 

maioria é do sexo feminino: 
947, ou 62,51%.

A fundação alerta para 
que os responsáveis comu-

niquem à polícia tão logo se 
deem conta do sumiço de 
seus filhos.

O SOS Crianças Desapare-

cidas atende nos telefones 
2286-8337 e 98596-5296 e 
no e-mail soscriancasdesa-
parecidas@fia.rj.gov.br.

 Lei determina que delegacias 
do RJ informem sumiço de 
crianças e adolescentes à FIA

Medida determina que as delegacias cariocas  divulguem  o desaparecimento de crianças e adolescentes

Foto: Divulgação

Governador  acredita que isso irá sanar crimes de roubo aos arredores de comunidades

Maurício Sherman morre aos 88 anos 

 O governador Wilson Wit-
zel anunciou a criação de um 
programa de segurança para 
fechar o acesso de caminhões 
e carros suspeitos a comuni-
dades utilizadas como rota de 
quadrilhas de roubo de carga. 
A ideia é que o projeto esteja 
em funcionamento até o final 
do ano e utilize viaturas que 
irão parar caminhões nos prin-
cipais acessos a favelas para 
onde as cargas são levadas 
com frequência, como o Com-
plexo do Chapadão e Pedreira, 
na Zona Norte.

Além das viaturas, o gover-
no pretende usar helicópteros 
e motos de alta velocidade 
para fazer a ronda das estradas 
estaduais.

O anúncio foi feito pelo 
governador Wilson Witzel, 
ontem. "Esta semana fizemos 
uma grande reunião para um 
investimento gigantesco para 
os corredores de entrada do 
Rio: as estradas. Vamos re-
duzir praticamente a zero o 
roubo de carga. Vamos fechar 
os corredores de acesso onde 
tem a entrada de roubo de 
carga, na entrada de comu-
nidades. Esse programa vai 
se iniciar em breve, no mais 
tardar, no início do ano que 

Witzel quer conter acesso a favelas para 
combater roubo de cargas

vem. Isso diminuirá muito a 
pirataria e o financiamento do 
tráfico", disse.

Ainda segundo Witzel, não 
haverá prejuízos aos morado-
res das regiões que terão o pro-
grama e ele pretende realizar 
uma reunião para debater o 
assunto. "Não vai ter nenhuma 
invasão ao direito de ir e vir 
do cidadão. Isso só poderia ser 
feito se ele concordasse assim 
como é em um condomínio. 
Os condomínios têm contro-
le de acesso, ninguém entra 

Morreu, na manhã desta 
quinta-feira, Maurício Sher-
man, aos 88 anos. O ator, produ-
tor e diretor é um dos pioneiros 
da televisão no Brasil.

Segundo informações, Sher-
man morreu em casa, na Zona 
Sul do Rio. A Rede Globo con-
firmou a notícia no perfil oficial 
da emissora no Facebook. Ain-

e ninguém sai se não estiver 
devidamente controlado.A 
comunidade é que tem que 
conversar conosco e dizer que 
quer este controle de acesso", 
afirmou.

Como ainda está em fase de 
estudo, as favelas que terão 
esse policiamento especial 
ainda não tiveram os nomes 
revelados. A ideia é seguir a 
mancha criminal e um levan-
tamento do Sindicato de Car-
gas, que já tinha sugerido esse 
tipo de estratégia.

da não há informações sobre a 
causa da morte.

Sherman foi um dos criado-
res do "Fantástico" e dirigiu pro-
gramas de humor, como "Faça 
Humor, Não Faça Guerra", "Os 
Trapalhões", os de Chico Anysio 
e "Zorra Total". Também diretor-
-executivo da Central Globo de 
Produção.

Foto: Divulgação
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Praça Eliza-
beth Paixão, 
no centro de 
M e s q u i t a , 
será comple-
tamente re-
vitalizada. As 
obras foram 

iniciadas no dia 7 de outubro, 
com previsão para conclusão 
nos próximos quatro meses, 
e serão integradas ao projeto 
Ruas Completas.  O espaço 
será harmonizado para pro-
porcionar mais conforto e se-
gurança à população, desde 
crianças às pessoas de todas 
as idades. 

O piso será recuperado, 
assim como o parquinho 
das crianças e os aparelhos 
de ginástica e o monumen-
to à Bíblia Sagrada. Os can-
teiros serão mais baixos e 
sem gradil, e onde há gra-
ma sintética será piso em 
borracha. Os bancos de ma-
deira serão substituídos, 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMesquita

A
a estrutura do monumento 
dos paraquedistas será pin-
tada e a Praça ganhará novas 
cores e iluminação.

A revitalização da Praça 
Elizabeth Paixão faz parte de 
um pacote de obras que muda 
para melhor o aspecto físico e 
estrutural das ruas centrais de 
Mesquita, desde o centro co-
mercial, passando pela Aveni-
da Getúlio de Moura, que terão 
os canteiros revitalizados, e Es-
trada Feliciano Sodré, que terá 
a ciclovia ampliada até a divisa 
com Nova Iguaçu, nos mesmos 
padrões do que foi feito na Ave-
nida Baronesa de Mesquita. 

Tudo isso será integrado 
ao projeto Ruas Completas, 
que restaura ruas e calçadas 
do centro, com novo dese-
nho, pintura, iluminação e 
mais espaço para pedestres, 
com a finalidade de ampliar 
o movimento de pessoas no 
centro comercial. Além disso, 
segundo o secretário de Infra-

estrutura e Mobilidade Urba-
na, Rholmer Louzada Junior, 
por determinação do prefeito 
Jorge Miranda, a prefeitura já 
fez estudo para acabar com 
os pontos de alagamentos da 
cidade por ocasião das chu-
vas torrenciais.

Já a Praça Elizabeth Paixão 
passará por uma faxina ge-
ral, desde os equipamentos 
instalados no espaço, como 
brinquedos e aparelhos de 
ginástica, até a Banca de 

Jornal, o Quiosque com res-
tauração da pintura e novo 
verniz na parte de madeira. 
O piso que se encontra dete-
riorado em alguns trechos, 
será restaurado, assim como 
o parquinho destinado às 
crianças, cujo espaço ganha-
rá piso emborrachado, para 
dar mais segurança à crian-
çada. E os monumentos da 
Bíblia e dos Paraquedistas 
serão preservados. As pistas 
no entorno da Praça, a fa-

chada dos imóveis ganharão 
pintura padrão, o que torna-
rá o ambiente em um espaço 
bucólico, com arborização, 
lugar bom de viver, caminhar 
e se divertir.
As obras vão restaurar o piso, 
parquinho das crianças, apa-
relhos de ginástica, cantei-
ros, iluminação, monumen-
tos e bancos, tornando o 
espaço mais aconchegante, 
com mais conforto e segu-
rança para a população.   

Praça Elizabeth Paixão 
passará por completa 
revitalização 

ANTES DEPOIS 

Praça Elizabeth Paixão 
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A praça vai ser totalmente reformada para os moradores do  município 
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POLÍTICA

IN
FO CIDADES

Sexta-feira 18 de outubro de 2019

4

A  unidade de saúde vai receber a ação neste final de semana

 Posto Central recebe grande 
ação da Secretaria municipal 
de saúde no próximo sábado

 No próximo sábado, de 8h 
às 16h30, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, realizará uma 
grande ação no Posto Central 
como parte da campanha do 
Outubro Rosa e também, no 
mesmo local, a população po-
derá participar do dia D de 
multivacinação e do Dia Nacio-
nal de Combate a Sífilis.

Serão oferecidos agenda-
mentos de exames de mamo-
grafia, preventivos realizados 
na hora e encaminhamento 
para o mastologista. Outros 
programas de saúde do municí-
pio também estarão presentes 
para atender os munícipes.

No mesmo dia acontece o dia 
D de multivacinação, com atua-
lização da caderneta de vacina-
ção assim como, o Dia Nacional 
de Combate a Sífilis, que conta-

rá com orientações sobe a IST e 
o teste rápido para diagnostico.

Outubro Rosa:
O Outubro Rosa é uma cam-

panha anual realizada mundial-
mente, com o intuito de alertar 
a sociedade sobre o diagnóstico 
precoce do câncer de mama. 
A mobilização visa também à 
disseminação de dados preven-
tivos, dando destaque a impor-
tância de olhar com atenção 
para a saúde, além de lutar por 
direitos como o atendimento 
médico e o suporte emocional, 
garantindo um tratamento de 
qualidade para todos.

Dia Nacional de Combate 
à Sífilis:

O Dia Nacional de Combate à Sífilis, 
acontece sempre no terceiro sábado 

Foto:Divulgação

do mês de outubro, com o objetivo 
de enfatizar a importância do diag-
nóstico e do tratamento adequados 
da sífilis como Infecção Sexualmente 
Transmissível (IST), especialmente na 
gestante durante o pré-natal.

Dia D da Campanha Na-
cional de multivacinação:

O Dia D, tem como objetivo 
vacinar o maior número pos-
sível de adolescentes entre 11 
e 19 anos, em diversos postos 

do município, para atualiza-
ção da caderneta de vacina-
ção de tal faixa etária.

Posto de Saúde Central: 
Rua João Pessoa, 1530, Cen-
tro – Nilópolis.



ois torcedores 
que estavam indo 
para o jogo entre 
Vasco e Botafogo 
na quarta-feira 
foram agredidos 
em um posto de 

gasolina em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. Jeferson 
de Oliveira, de 21 anos, e Alexan-
dre da Cruz, de 30, foram cerca-
dos pelos agressores, que esta-
vam armados com pneus e paus.

Foi próximo da Av. Expedi-
cionário José Amaro, na Vila São 
Luís, que tudo aconteceu. Paren-
tes das vítimas relatam que eles 
estavam no ponto de ônibus em 
direção a partida, quando outros 
torcedores se aproximaram. O 
irmão de um deles afirma que 
esses torcedores estavam com 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

D
camisas do Flamengo. Imediata-
mente, Jeferson e Alexandre foram 
buscar abrigo no posto de combus-
tível próximo dali, mas foram al-
cançados.  Uma mulher que estava 
no local teve seu carro depredado 
pelo bando. Antes disso, um deles 
ainda tentou fugir usando o veícu-
lo, mas não conseguiu.

“Estavam indo para a Wa-
shington Luiz para pegar o 
ônibus e o grupo de rapazes da 
torcida do Flamengo os abor-
daram e agrediram", afirmou o 
irmão de uma das vítimas.

"Pararam dois carros e uma 
moto. Saíram do carro umas 
dez pessoas com pedaço de 
madeira na mão. Abriram o 
carro do meu pai que o menino 
estava escondido. Começaram 
a bater muito no garoto até 

conseguir tirar ele do carro. 
Quando tiraram, bateram mais 
ainda", contou a motorista.

Os dois agredidos foram leva-
dos para o Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Carmo. Jor-

ge foi liberado e Jeferson tomou 
dois pontos na cabeça e foi trans-
ferido para o Hospital de Saracu-
runa. Ele está fora de perigo.

Segundo a Polícia Civil, ce-
lulares foram levados das víti-

mas. Os donos do carro onde as 
vítimas tentaram se esconder 
registraram queixa por vanda-
lismo e roubo. Tudo o que ha-
via dentro do veículo foi leva-
do durante a confusão.

Torcedores do Vasco 
são agredidos em 
Duque de Caxias

Os dois torcedores foram cercados no posto de gasolina e agredidos 

Foto: Reprodução 
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Acusado seria fornecedor de armas para o miliciano Ecko

Policiais da Delegacia de Defrau-
dações cumpriram, na manhã desta 
quinta-feira, 18 mandados de busca 
e apreensão em uma operação des-
tinada a apurar suposto desvio de 
recursos do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) pela prefeitura de 
Belford Roxo, na Baixada Fluminen-
se. Os agentes visitaram 13 locais, 
atrás de provas. Os alvos são, além 
das sedes da prefeitura e da Secre-
taria municipal de Educação escolas 
particulares do município. A Coor-
denadoria de Recursos Especiais 
(Core) apoia a operação.

Segundo polícia, o esquema fun-
cionaria da seguinte forma: a rede 
municipal, que não tem vagas para 
todos os alunos, que procuram as es-
colas, matriculava os estudantes ex-
cedentes em unidades particulares. 
A polícia suspeita de que nem todas 
as matrículas correspondam com a 
realidade e que parte desses alunos 
podem ser “fantasmas”. Ou seja, nun-
ca frequentaram a escola.

— Estamos arrecadando as licen-
ças de funcionamento dessas esco-
as. Temos notícia de que algumas 
obtiveram documentação fraudu-
lenta para que ganhassem o crédito 
para conseguir essas verbas, como 
licença de bombeiros, alvará de 
funcionamento e algumas coisas 
nesse sentido. Estamos também 

Polícia realiza operação em Belford Roxo para 
apurar desvio de verbas da educação

atrás do número de matriculados. 
A verba federal varia de acordo com 
o número de matriculados. A sus-
peita é de que haja mais matrículas 
de que crianças estudando efetiva-
mente — afirmou o delegado Mar-
cos Cipriano de Oliveira Mello, que 
está comandando a operação.

Uma vez comprovado o esque-
ma, o delegado quer saber também 
há quanto tempo ele funciona. Ainda 
segundo o delegado, o Fundeb paga 
R$ 3 mil anuais por cada criança ma-
triculada. O município receberia um 
repasse mensal de R$ 600 mil. A Po-
lícia quer saber deste montante o que 
era efetivamente destinado ao ensino 
e o que era desviado.

O delegado disse que três das 
escolas visitadas, constam como 
tendo alunos matriculados, mas os 
agentes as encontraram com as por-
tas fechadas. Todo material apre-
endido será levado para a Cidade 
da Polícia, no Jacarezinho, na Zona 
Norte do Rio. Caso seja comprova-
do o desvio, os responsáveis pode-
rão responder por vários crimes. 
Entre eles, estelionato, fraude em 
licitação e desvio de verba pública.

As investigações, iniciadas há 
dois meses, se baseiam em denún-
cias anônimas recebidas pela polícia. 
Na ação desta quinta-feira, a polícia 
busca por documentos que compro-
vam as irregularidades. Os agentes 

 A polícia prendeu na noite 
desta quarta-feira, Denis Vale 
de Aguiar. Ele que é apontado 
como fornecedor de armas da 
milícia do Rio, estava foragido 
e foi localizado num pagode 
em Bangu, por agentes do De-
partamento Geral de Combate 
à Corrupção, ao Crime Organi-
zado e à Lavagem de Dinheiro 
(DGCOR-LD).

O suspeito também é inves-

Homem suspeito de ser fornecedor de 
arma para  milícia é preso

também querem saber quantos alu-
nos “fantasmas” estão matriculados 
nas escolas. Além disso, a Polícia Ci-
vil quer saber quantos estudantes, 
que precisam estudar, deixaram de 
ser matriculados.

A prefeitura de Belford Roxo 
informou que das escolas, alvos 
de busca e apreensão, oito nunca 
tiveram qualquer tipo de relação 
com o município. Seis delas man-
têm convênio por causa do chama-
mento público realizado na admi-
nistração passada e renovado por 
força de decisão judicial.

Ainda segundo a prefeitura, 
em fevereiro houve um chama-
mento público para o convênio de 
instituições sem fins lucrativos vi-
sando aumentar a oferta de vagas 
na educação infantil. "Porém, a 
Secretaria municipal de Educação 
verificou que havia vícios admi-
nistrativos e o chamamento não 
foi adiante", informa a nota.

A nota diz ainda que foi aberto 
um inquérito administrativo para 
verificar o envolvimento do servi-
dor responsável, que está afastado 
de suas funções. A prefeitura infor-
mou que as seis creches convenia-
das têm atualmente 1.420 alunos e 
recebem mensalmente um total de 
R$ 383.400 (R$ 270 por aluno). "Os 
recursos são pagos pelo Fundeb e re-
passado pela prefeitura às unidades."

tigado por crimes de lavagem 
de dinheiro e ocultação de 
bens adquiridos pelo lucro do 
tráfico de armas. Segundo a 
polícia, Aguiar fazia parte do 
grupo do PM Thiago Soares, o 
‘Batata’, que está preso.

A polícia também diz que o 
preso fornecia armas para o gru-
po paramilitar de Wellington da 
Silva Braga, o ‘Ecko’, atualmente 
o maior miliciano do Estado.

Foto: Divulgação



Fernanda lembra que é primordial fazer com que o inglês seja apetitoso para a criança

opularizado 
como um 
p ó s - t r e i n o 
b a s t a n t e 
eficiente, os 
b e n e f í c i o s 
do whey 
protein vão 

muito além da recuperação 
e do ganho de massa mus-
cular. Um estudo divulgado 
no The American Journal 
of Clinical Nutrition des-
taca a proteína do soro do 
leite como precursora da 
glutationa, a mãe de todos 
os antioxidantes, indispen-
sável na desintoxicação do 
organismo. Além disso, o 
whey também é apontado 
como "substância nutri-
cional suprema" por uma 
pesquisa da University of 
Cambridge devido a seu 
alto valor biológico - o 
quanto o corpo consegue 
utilizar em seu metabolis-
mo -, a qualidade de seus 
aminoácidos e a sua ação 
como precursor de antioxi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCuidados

P
dantes e desintoxicantes.

Proteína extraída do soro 
do leite, o whey protein é ge-
rado durante o processo de 
fabricação de queijo. Pode 
ser concentrado (WPC), 
isolado (WPI), hidrolisado 
(WPH) ou não hidrolisado, 
o que indica  a concentração 
de proteínas e sua capacida-
de de absorção pelo organis-
mo. Quanto mais filtrado é, 
maior o seu valor biológico. 
E quanto menor a partícula, 
melhor e mais rápida a ab-
sorção e utilização pelo or-
ganismo.

O leite de vaca possui de 
3% a 4% de proteína, sendo 
destes, 80% na forma de ca-
seína. Se você tomar 100ml 
de leite, você estará ingerin-
do somente de 3 a 4 gramas 
de proteína, sendo menos de 
20% proteínas de whey. Já o 
suplemento whey protein na 
forma isolada, por exemplo, 
que é considerado o mais 
puro, contém de 90% a 99% 
de proteína pura.

Proteína do soro do 
leite ganha destaque 
terapêutico

 Pesquisas reforçam a eficácia da proteína do soro do leite no tratamento integrado de doenças como a diabetes e o câncer

Foto: Divulgação

 Ensinar crianças a aprender 
inglês, qual a diferença?

Por Fernanda Surian

“Eu recebo muitos pedidos de 
pais que estão desesperados por-
que o filho, ainda criança, sim-
plesmente não se interessa por 
inglês. Ou demora para aprender. 
E o que mais vemos por aí são 
adolescentes, de 13, 14 anos, que 
já não aguentam mais fazer aula 
de inglês. Estudam uma vida 
toda e não aprenderam tudo”. 
A frase é da professora de inglês 
há 11 anos e que está prestes a 
lançar sua Metodologia própria, 
Fernanda Surian. Segundo ela, a 
equação tem uma saída.

“Ao contrário do que muita 
gente pensa, essa não é uma tarefa 
tão difícil assim”, explica ela, “mas 
o primeiro passo para entender a 
questão é perceber que o inglês, 
geralmente, é colocado como mais 
uma obrigação na vida da criança. 
Poxa, gente, deixa a criança brin-

car, deixa ela ser feliz. E aí, basta 
ser feliz no inglês, também”! Ou 
seja, só se aprende se houver uma 
conexão entre a pessoa e o objeto 
de estudo.

Fernanda lembra que é pri-
mordial fazer com que o inglês 
seja apetitoso para a criança, gerar 
curiosidade, manter essa chama 
acesa e entregar o conhecimento 
de forma que a criança consiga 
entender, para que ela sinta que 
está aprendendo algo que faça 
sentido para ela. “Se a gente forçar 
demais, ela rapidamente enjoa. 
Se usarmos algo que esteja além 
da compreensão de mundo dela, 
vai se tornar algo inatingível e 
aí rola o total desinteresse, tam-
bém. Quantas vezes nós, adultos, 
pensamos ‘para que estou apren-
dendo isso?’ e simplesmente não 
conseguimos fazer aquele conhe-
cimento entrar na mente, porque 
ele parece, naquele momento, 

Foto:Divulgação

inútil? Acontece o mesmo com os 
pequenos”, enfatiza.

Fernanda pese que pensemos 
na linguagem hipotética como 
um exemplo: “o adulto vai poder 
aprender algo que ele vai usar “se 
alguma coisa acontecer”. A crian-
ça não funciona assim, ela quer o 
agora, o lógico, no tempo dela. Não 
adianta colocar o carro na frente 
dos bois, não adianta ensinar coi-
sas que a criança não usa. Ou que 
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ela “vai usar um dia”, lembra ela. 
“Inglês para criança tem que 

ser divertido, tem que ser lúdico, 
tem que ser no agora. A aula tem 
que ter brincadeira, música, voca-
bulário, conversa, mas dentro do 
universo infantil, com as limita-
ções nos recursos de linguagem. E 
ir aprimorando, acrescentando, no 
devido tempo”, explica Fernanda, 
que enfatiza a importância do 
tempo: “criança aprende no seu 

tempo. Quanto mais tranquilo e 
divertido, melhor. Sem pressão, 
sem pressa, e mais: sem querer 
que ela aprenda algo que não está 
no seu alcance. Deixe que ela vá 
no seu passo, que guie um pouco 
as aulas. Vai ser mais divertido, 
com menos expectativas não al-
cançadas e, quem sabe, ela consi-
ga aprender antes de virar aquele 
adolescente que vai dizer “pô, 
mãe, inglês é chato”, finaliza



Barbaridade 

m menino de 
14 anos morreu 
e l e t r o c u t a d o 
quando joga-
va futebol com 
amigos na qua-
dra de uma es-
cola municipal 

de Nova Iguaçu, na Baixada Flu-
minense, no sábado à tarde (12). 

Como normalmente acon-
tecia, a escola estava fechada 
e eles pularam o muro que fica 
ao lado de um terreno. Quan-
do chegou a vez de William 
dos Santos Silva passar, ele so-
freu uma descarga elétrica. 

"Ele colocou o pé e a mão 
entre o refletor e encostou a 
barriga. Quando eu subi, ele 
já tinha caído segurando a 
mão ali. Eu coloquei a mão 
nele e levei um choque. Nes-
se choque foi a hora que eu 

entrei em desespero. O Ma-
theus (amigo) tinha pulado 
para o outro lado e puxou 
ele", disse um dos amigos. 

Os próprios colegas pedi-
ram ajuda e levaram o jovem 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento, mas ele não re-
sistiu. Os amigos de William 
dizem que faltam opções de 
lazer no bairro. 

"A gente teve que pular 
porque é o único lugar que 
tem para a gente jogar bola 
porque a outra quadra de la-
zer está interditada há mui-
to tempo, há cinco anos já 
que não abre", disse outro 
amigo de William. 

A quadra foi interditada 
com uma fita de isolamento, 
inclusive no poste em que os 
amigos de William dizem que 
ele sofreu a descarga elétrica.

Adolescente morre 
eletrocutado pulando 
muro de escola no RJ
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Adolescente morre eletrocutado quando jogava futebol na quadra de escola de Nova Iguaçu 
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O avô de William afirma 
que o neto e os amigos pu-
laram o muro da escola, mas 
com consentimento do zela-
dor. Quando foi ao local no 
domingo e na segunda-feira, 
encontrou agentes da Defesa 
Civil no local e falou com a 
direção da escola. 

"A Defesa Civil falou que es-
tava aguardando a perícia para 
dar o procedimento. O próprio 
vigia falava que quando ele 
não estivesse, eles poderiam 
pular e jogar bola porque não 

tinha problema", disse Ailton. 
Fotos foram feitas por um 

morador do bairro no domingo 
e mostram a fiação cortada no 
poste da quadra. 

Na manhã desta quinta-
-feira (17), o poste estava 
com fio para fora. De acordo 
com a família de William, na 
sexta-feira (11), aconteceu 
uma festa na quadra da es-
cola para comemorar o Dia 
das Crianças e pode ter havi-
do alteração nas instalações 
elétricas da quadra. 

"O sonho de ver a casa pron-
ta, ver o irmão nascer e ajudar a 
mãe. Ele sempre falou pra mim 
que ia me dar tudo devido ao 
futebol", disse Leila dos Santos, 
mãe de William. 

A prefeitura de Nova Iguaçu la-
mentou a morte do jovem e disse 
que a escola estava fechada quan-
do tudo aconteceu. Afirmou que 
a diretora registrou ocorrência na 
delegacia, e que espera que a mor-
te seja esclarecida. 

A família ainda não registrou o 
caso na delegacia.

Shanna Garcia chega à DH para prestar depoimento

 Shanna Garcia, filha do 
bicheiro Valdomiro Paes Gar-
cia, o Maninho, chegou às 
11h35 desta quinta-feira à De-
legacia de Homicídios (DH) 
da capital, na Barra da Tijuca, 
para depor sobre o atentado 
que sofreu.

Antes de entrar na espe-
cializada, ela conversou com 
jornalistas e voltou a citar o 
ex-cunhado Bernardo Bello 
- ela ainda não apresentou 
provas de sua acusação.

“Eu tenho desconfiança 
do meu ex-cunhado. Briga de 
família. Houve uma situação 
em que ele me ameaçou. Ele 
toma conta de todos os bens 
legais que tenho em inven-
tário, e acho que para ele eu 
sou uma ameaça. Estou com 
medo”, disse Shanna.

“Já teve uma situação 
em que ele me ameaçou, 
que eu já dei depoimen-
to aqui.  Não sei como ele 
toma conta do jogo do bi-
cho hoje”,  explicou ela.

Shanna também falou 

 Shanna Garcia chega para depor sobre o atentado que 
sofreu: 'tenho desconfiança do meu ex-cunhado'

sobre as acusações de que 
havia “policiais vendidos” 
na Delegacia de Homicí-
dios. Segundo ela, houve 
dois casos que ela poderia 
dizer que “algo estranho es-
tava acontecendo”.

“Teve dois casos meus que 
eu tive aqui na delegacia de-
pondo, que eu fui induzida, 
que o depoimento já estava 
pronto, eu tive que assinar, 
não levei própria. Não quis 

O Ministério Público (MP) do Rio 
de Janeiro pediu na Justiça a anu-
lação da votação para o Conselho 
Tutelar de Niterói, na Região Metro-
politana. A 1ª e a 2ª Promotorias de 
Justiça da Infância e da Juventude 
defendem que um novo pleito seja 
realizado. 

Uma ação civil pública enviada 
na última terça-feira (15) enumera 
“uma série de irregularidades”. 

Segundo o MP, a Prefeitura de 
Niterói atrasou a avaliação psicoló-
gica dos candidatos, “uma das fases 
indispensáveis do processo”. 

Os promotores lembram na 
ação que, somente após ordem 
judicial, o município deu início à 
avaliação. “O cronograma desta 
etapa, iniciado em 17 de setem-
bro e finalizado no dia 30 de se-
tembro, adentrou o prazo estabe-
lecido para a propaganda oficial 
dos candidatos”, destacam. 

Seção trocada
O documento cita também a 

transferência, “à revelia da Comis-
são Eleitoral”, de seções eleitorais na 
antevéspera do pleito. O MP afirma 
que uma “publicação apócrifa” em 

Ministério Público do RJ pede anulação da 
eleição para o Conselho Tutelar de Niterói

generalizar a DH, não quis 
generalizar hora nenhuma a 
polícia, até porque duas la-
ranjas podres também não 
quer dizer que todo mundo 
aqui é ruim”, avaliou. Shan-
na chegou 11h34 à delegacia.

Ela era esperada para de-
por nesta terça, mas, alegan-
do motivos pessoais, pediu o 
adiamento para esta quarta. 
Mais uma vez, solicitou a re-
marcação.

um jornal local informava que uma 
igreja receberia os eleitores inicial-
mente alocados em um colégio. 

“Após ter negado a intenção de 
incluir o novo local de votação, a 
Comissão Eleitoral comunicou ao 
MPRJ, a apenas 48h antes da elei-
ção, que a paróquia seria, realmen-
te, o novo local”, diz a nota. 

Foram constatadas ainda, 
entre outras situações: manipu-
lação indevida dos documentos 
de votação, falta de divulgação 
quanto aos locais de votação e 
de acessibilidade nas seções elei-
torais, além de problemas de in-
fraestrutura em seções e no local 
onde ocorreu a apuração. 

O que diz a prefeitura
Em nota, a Prefeitura de Ni-

terói afirmou ter aberto um pro-
cedimento administrativo para 
apurar o processo e a autuação 
da empresa contratada para rea-
lizar a eleição. 

O município informou ainda 
que não houve contestação dos 
votos considerados válidos, que 
estavam de acordo com o bole-
tim de urna.

  Foto: Jose Lucena/Futura Press/Estadão Conteúdo
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Lívia Portella, 35 anos, mamãe 
de três lindos meninos, dois gê-
meos de 15 anos e um de 10 anos. 
Rainha de Bateria da GRES Guer-
reiros Tricolores e Rainha da Fiel 
Tricolor, esta rainha é mais uma 
que faz parte da nossa cultura do 
sem make. Lívia está na sua ma-
turidade como mulher e acredita 
na sensualidade. Ela não está nos 
padrões da mídia mas sim, está 
bem e está se sentindo bem.

Curtinhas

SEM MAKE

MAROMBADA, EM FORMA!

Waldomiro Penna
Coluna

Pelas ondas das Rádios da Web

Gaby Amarantos sofreu um pe-
queno acidente neste final de sema-
na, após bater cabelo no palco como 
as Drag-queens costumam fazer em 
seus shows, girar cocuruto, a cantora 
ficou tonta e caiu batendo a cabeça 
na quina de uma mesa, para alegria 
de seus fãs ela está bem. Está na hora 
de fazer um regime hein, Gaby!

Aos 36 anos, Kelly Key mostra 
corpão e barriga chapada em seu 
perfil no Insta, a cantora que já é 
mãe de três filhos aproveita dia 
de sol e céu azul na Cidade Mara-
vilhosa para pegar um bronze de 
forma mais saudável na piscina 
de sua casa. 

O ator Renato Góes levan-
tou suspeita de gravidez com 
atriz Thaila Layala em suas 
redes sociais, recém casados, 
o casal desfruta de Lua de 
Mel nas Ilhas Maldivas.

SERÁ VERDADE OU SERÁ MENTIRA?

Já foi tempo que eu corria na tendinha do falecido seu Neném Cotô para comprar pilhas para ouvir bons 
programas de radio. Os tempos são outros, agoras as rádios migraram para ondas da internet. 

E não posso deixar de falar do amigo Max Kinder e o amigo Owerlack, ex-galã das novelas da extinta TV 
Manchete,  do Programa Mistureba, sempre com gente bonita falando de samba e futebol. O programa rola 
de segunda a sexta, na rádio FERJ, disponível em todas as plataformas.

Para quem gosta de mais comodidade, os aplicativos estão disponíveis nos smartphones com vários re-
cursos de interação. 

Também tem o Programa Bole Bole, todas as terças das 17h às 18h30, pelo aplicativo da Priority Conteú-
dos. Apresentação das intrépidas radialistas, as gatas Cissa & Gisela, carregando o pesado Junior Bombinha.

O MEDICO DO BONSUCESSO

 Foto / Divulgação 

Em uma missão especial fomos no Hos-
pital Geral de Bonsucesso, no Projac caçar o 
CRM do médico que fez a confusão dos exa-
mes de Grazi Massafera e Antonio Fagundes, 
e o achamos para bater um papo pelo zap.  O 
pernambucano Edmilson, ator experiente 
com uma carreira sólida no cinema ("Baile 
Perfumado", "Sem Controle", "O Bem Ama-
do", "A Máquina"), teatro ("Mamãe Não Pode 
Saber", "Doze Homens e Uma Sentença", 
"Edukators", "Bonitinha, Mas Ordinária") e, 
claro, na TV ("Decamerão", "Gabriela", "Velho 
Chico", "Cordel Encantado" e muito mais).

Ele está na segunda temporada do humo-
rístico "Tô de Graça", do Multishow. 

Edmilson, com tanto tempo de carreira 
ainda é difícil trabalhar e viver da arte de ser 
ator no Brasil?

Infelizmente sempre foi difícil de se vi-
ver de arte, ser ator e interpretar neste país e 
normalmente isso está associado e não  está 
desvinculado o momento econômico. Quan-
do você tem um momento de economia pu-
jante fica mais fácil, as pessoas que tem mais 
dinheiro vão ao teatro e isso ajuda ao ator.

No momento atual, a gente está em uma 
crise uma recessão, praticamente a primeira 
coisa que se corta é o lazer e principalmente 
o teatro, as pessoas vão  ver a tv, ver a novela, 
e deixa de ir ao teatro. Quem chega a tv e cine-
ma é uma parcela diminuta de classe teatral. 
Principalmente agora que temos um governo 
que não valoriza isso tanto na esfera munici-
pal, estadual e federal, infelizmente as  pesso-
as não veem arte como algo que tenha que ser 
incentivado. 

A gente vê isso pelo número de redu-
ção de editais.

O que está faltando interpretar em 
sua carreira?

Todos os personagens que vão aparecer 
na minha carreira são um personagem novo. 
É sempre uma nova abordagem, uma nova 
realidade e uma nova personalidade que eu 
tenho que estudar. Acredito que cada um que 
aparece em sua frente é porque estava de-
signado para você. Tem muitos personagens 

que tenho muito carinho e tenho uma saudade 
grande e acho que vão vir muitos outros que vou 
continuar sentindo essa sensação.

O nordeste ainda continua produzindo bons 
atores com veia e criatividade cômica? 

Com certeza! Não só o nordeste, mas outras re-
giões do país têm grandes talentos e alguns conse-
guem furar a bolha local e ter uma projeção a nível 
nacional. Uma vez, há uns 15 anos atrás eu encon-
trei a Arlete Sales e, conversando com ela, disse 
que o que se faz na cidade repercute na localidade, 
mas quando você faz em uma grande emissora a 
repercussão é nacional.

Os personagens de Fagundes e Grazi che-
garam a esboçar um romance. Você acredita 
que o amor cura? 

Eu acho que o amor faz muito bem. Se ele cura 
eu até desconfio que sim, mas no caso, como a 
doença do personagem do Fagundes eu não te-
nho nenhuma base teórica, mas sei que muitas 
doenças são consequências da somatizações de 
problemas que você tem em sua cabeça, no seu 
psicológico. Acredito que o amor vai te fazer ver a 
vida de outra maneira e vai transformar teu olhar 
muito mais harmônico. 

Por : Mingos Lobo

RODOPIOU PAROU E, CAIU FEIO!



e s p o n s a b i l i -
dade Social. 
Essas duas 
palavras têm 
um significado 
bastante im-
portante para a 
sociedade. Ao 

pé da letra, é quando empresas 
promovem, sempre de forma 
voluntária, ações que visam o 
bem-estar do público, seja ele 
interno (da própria empresa) 
ou externo (população).

Para valorizar essa vertente, 
a Naturgy, em parceria com a 
Firjan Senai, criou uma gra-
duação técnica até então iné-
dita no mercado. Chamado 
de "Técnicas para Análise de 
Projetos de Gás Canalizado", 
o curso vai oferecer 24 vagas 
gratuitas para profissionais de 
diferentes níveis de escolari-
dade se especializarem. Isso 
mesmo. Até a passagem, ma-
terial didático, uniforme e o 
deslocamento para o local do 
curso serão gratuitos.

"Em conversas com o Sin-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidade

R
duscon-Rio (Sindicato da In-
dústria da Construção Civil no 
Estado do Rio de Janeiro), fomos 
informados da necessidade de 
profissionais mais capacitados 
para melhorar a qualidade dos 
projetos de gás em novas cons-
truções. Com isso, em parceria 
com Firjan/Senai/Sesi, criamos 
o curso, até então inédito no 
mercado, visando melhorar a 
qualidade dos serviços na área", 
conta Fernanda Amaral, diretora 
de comunicação e responsabili-
dade social da Naturgy.

A executiva ressalta que, além 
de melhorar a qualidade dos 
projetos, esses profissionais po-
dem facilitar e agilizar o proces-
so de análise do projeto de gás, 
diminuindo o custo para empre-
sas que sofrem com problemas 
neste quesito, além de aumentar 
a segurança das instalações nas 
novas construções. O curso tam-
bém ajuda os profissionais a se 
realocarem no mercado, já que 
todos recebem um certificado 
de especialização.

A formação contempla as se-

Primeira turma já começou o curso. As inscrições vão até o dia 18 e ainda há vagas disponíveis para os interessados na graduação 

 Foto: Divulgação
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guintes escolaridades: técnico 
em edificações, técnico em 
mecânica industrial, superior 
em arquitetura ou superior em 
engenharia. Muito mais do que 
um ensino técnico, os alunos 
do curso também terão aulas 
de desenvolvimento humano. 
Serão práticas para evoluir tam-
bém o lado pessoal.

"Além da técnica, trabalha-
mos outras áreas dentro do cur-
so, como mercado de trabalho 
e ética. O curso tem carga total 
de 112 horas, sendo 96 de curso 
técnico e 16 de desenvolvimen-
to humano. Todos que forem 

aprovados (tanto por presença 
quanto por qualificação técni-
ca) receberão um certificado do 
Senai, assinado pelo MEC, ates-
tando a qualidade do curso", 
conta Débora Targino, analista 
de responsabilidade social da 
Firjan.

As aulas ocorrerão na uni-
dade do Firjan Senai Tijuca, de 
segunda à sexta, com quatro 
horas diárias. A primeira das 
duas turmas já deu início o cur-
so na última segunda-feira. A 
próxima começará no dia 21. A 
próxima começará no dia 25 de 
novembro e as inscrições po-

derão ser realizadas até o dia 18 
de novembro diretamente na 
unidade.

Projeto Gás Canalizado
Inscrições
Formações contempladas: 

técnico em edificações, técnico 
em mecânica industrial, supe-
rior em arquitetura ou superior 
em engenharia

Nº de vagas: 12 por turma
Carga horária: 112 horas
Local: Firjan Senai Tijuca - 

Rua Mariz e Barros, 678 - Inscri-
ções no local

Informações: 4002-0231

 Iniciativa da Prefeitura de São João de Meriti e TJ-RJ visa renegociação de débitos de tributos municipais

 Shopping Grande Rio recebe 
posto fixo do Concilia Meriti

 Curso prepara profissionais 
para atuar na análise de 
projetos de gás

 Contribuintes de São 
João de Meriti que estão em 
débito com o pagamento de 
tributos municipais terão 
uma grande oportunidade 
de negociar as suas dívidas. 
Até 19 de dezembro de 2019, 
o Shopping Grande Rio rece-
be um posto fixo do Concilia 
Meriti – iniciativa promovi-
da pelo Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro 
e a Prefeitura de São João de 
Meriti, onde poderão ser ne-
gociados descontos de juros 
e multas de até 100% no pa-
gamento à vista.

Poderão ser negociadas 
dívidas em IPTU (Imposto 
sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana), ISS 
(Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) e outros 

tributos. Os descontos so-
bre os juros e multas serão 
ofertados de acordo com o 
número de parcelas. Haverá 
redução de 100% para paga-
mento à vista e de 80% no 
parcelamento de 2 a 6 ve-
zes. Nas parcelas de 13 a 18 
vezes será ofertado 50% de 
desconto; e de 18 a 24 vezes, 
redução de 40%.

O posto do Concilia está 
instalado na loja L-410, ao 
lado dos cinemas, e o aten-
dimento é realizado de se-
gunda-feira a sábado, das 
10h às 22h.

Mais informações pelo 
WhatsApp: (21) 9 9774-7883.

Serviço:
Shopping Grande Rio recebe 

posto fixo do Concilia Meriti

Foto:Divulgação

Data: Até 19 de dezembro 
de 2019

Horário: De segunda-feira 
a sábado, das 10h às 22h

Local: Loja L-410 (ao lado 
dos cinemas)

O Shopping Grande Rio 
fica na Rua Maria Soares 

Sendas 111, São João de Me-
riti – Telefone: (21) 2430-
5111 | WhatsApp: (21) 9 
9068-5587.



Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna
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10 ENTRETENIMENTO

O Nosso colunista contou um pouco da 
sua história ao Programa Superação: 
“Ninguém acreditava em mim!”

Renata Banhara  participa de 
evento Outubro Rosa na Câmara 
Municipal de São Paulo

Essa semana o nosso colunista deu entre-
vista para apresentadora Patrícia Marcial na 
rádio Bandeirantes e na NET TV, na entrevista 
ele contou um pouco como tudo começou. “As 
pessoas me perguntavam o que eu queria ser 
quando fosse adulto, eu na mesma hora res-
pondia: “Quero aparecer na televisão, diz ele 
sem saber o que queria fazer na TV...” Thiago 
também contou que hoje vive uma fase em 
sua vida muito boa, “as vezes eu acho que es-
tou sonhando!” 

Patrícia Marcial também faz um traba-
lho em seu programa, de “TRANSFORMA-
ÇÃO”, onde ela transforma vidas, dando a 
elas o sentido à vida! Em breve a coluna 
falará mais sobre esse assunto e vocês po-
derão acompanhar. 

Ah! E aguardem que vem novidades, em 
breve! 

Segue o programa nas redes sociais @pro-
gramasuperacao_rj 

Na noite desta quarta-feira (16), 
foi realizado na Sala Oscar Pedro-
so Horta, localizada na Câmara 
Municipal de São Paulo, situada 
no Viaduto Jacareí, no centro da 
cidade, o evento "Outubro Rosa, 
tem gente que não se toca".

Criado no início da década de 
1990, o Outubro Rosa é uma cam-
panha anual realizada mundial-
mente em outubro, com a inten-
ção de alertar a sociedade sobre o 
diagnóstico precoce do câncer de 
mama. A mobilização visa tam-
bém à disseminação de dados 
preventivos e ressalta a impor-
tância de olhar com atenção para 
a saúde, além de lutar por direitos 
como o atendimento médico e o 
suporte emocional, garantindo 
um tratamento de qualidade.     

Com entrada franca e organiza-
ção de Zuleika Ferreira, o encontro 
foi realizado entre o Movimento 
das Mulheres Republicanas da ca-
pital de São Paulo e profissionais 
especialistas para o esclarecimen-
to e incentivo do autoexame.

Doze profissionais de áreas di-
ferenciadas ligada a saúde foram 
convidados para falar da causa 
nobre em prol a defesa das mulhe-
res. Entre os convidados também 
constavam três mulheres que 
haviam sido diagnosticadas com 
Câncer de Mama e que devido a 
descoberta no início da doença e 
com o tratamento, foram devida-

mente curadas e fizeram questão 
de darem os seus depoimentos.

Entre os convidados que inte-
graram a mesa de debate e pales-
trante, estava o Presidente Repu-
blicanos Marcos de Alcântara e a 
atriz e apresentadora Renata Ba-
nhara, a qual também é uma Ati-
vista de Causas Femininas, e está 
prestes a lançar a sua biografia.

Os convidados e participan-
tes realizaram a doação de len-
ços ou tocas, que serão doados 
a pacientes em tratamento do 
Câncer de Mama.  
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Fotos: Renato Cipriano/Divulgação

Foto: Flavio Cabral
A Digital Influencer e apresentadora 

Flavinha Cheirosa esteve nesta última 
terça-feira (15), na sede da emissora SBT, 
onde foi realizada mais uma edição da 
Coletiva de Imprensa do Teleton.

A loirinha que faz o maior sucesso 
com a criançada, esbanjou muita alegria 
e carisma ao lado da Liga Extraordinária, 
composta por três pacientes da Insti-
tuição sendo eles Rayssa da Conceição 
Albieri de 10 anos, Gabrielly Valentim 
Gomes de 4 anos e Paulo Sérgio Dias de 
42 anos que serão os responsáveis por 
representar a AACD durante a Campa-

nha na maratona solidária deste ano, que 
acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro.

A meta da edição 2019 do Teleton é 
de R$ 30 milhões. No ano passado, a arre-
cadação foi de R$ 31,9 milhões. As redes 
sociais do Teleton no Twitter, Facebook, 
Youtube e Instagram já estão ativas.

A arrecadação do Teleton é res-
ponsável por aproximadamente 200 
mil atendimentos realizados anual-
mente pela AACD.

Todas as doações feitas para o Tele-
ton são fundamentais para o trabalho 
da instituição, que anualmente realiza 

cerca de 800 mil atendimentos, sendo 
a maior parte deles via SUS, ou seja, sem 
nenhum custo direto para os pacientes e 
hoje conta com nove unidades localiza-
das nos estados de São Paulo, Pernam-
buco, Minas Gerais, e Rio Grande do Sul.

Os padrinhos do Teleton, os apre-
sentadores Celso Portiolli, Eliana e 
a Maísa, além do Cantor Daniel, irão 
abrir de forma emocionante ao vivo a 
primeira noite do Teleton direto dos 
estúdios do SBT com a participação 
de todo elenco da emissora e artistas 
de parceiros solidários. 

Flavinha Cheirosa traz alegria na Coletiva de Imprensa do Teleton 2019



m 2020, quando 
completará seu 
70º aniversário, 
o Maracanã será 
palco da final da 
Copa Libertado-
res. A decisão 
foi anunciada 

nesta quinta-feira, na sede da 
Conmebol, em Assunção, no 
Paraguai. A partida final do 
principal torneio de clubes da 
América do Sul está marcada 
para o dia 21 de novembro, um 
sábado. No mesmo evento, a 
Conmebol escolheu Córdoba 
como sede da decisão da Copa 
Sul-Americana.

"Nós vamos preparar um 
espetáculo também para 
quem não for ao jogo, com fan 
fests e outras atrações. Em vez 
das 60 mil pessoas que forem 
ao estádio, será uma festa para 
200 mil pessoas", afirmou 
Wilson Witzel, governador 
do Rio de Janeiro e que parti-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSÉ no Maraca

Maracanã vai receber 
a final da Copa 
Libertadores de 2020

E
cipou do evento que definiu o 
Maracanã como sede.

Witzel declarou ainda que 
será capaz de garantir que epi-
sódios como os da final da Copa 
Sul-Americana de 2017 não vão 
se repetir. Na ocasião houve con-
frontos entre torcedores do Fla-
mengo, do Independiente e da 
Polícia Militar.

"Nós acabamos de receber o 
Rock In Rio, com 800 mil pes-
soas e nenhum problema. Nossa 
política de segurança vai garantir 
que a final da Libertadores será 
uma festa segura".

Finais de Libertadores no 
Maracanã

No ano que vem será apenas 
a segunda vez na história da Li-
bertadores que o campeão dará 
a volta olímpica no Maracanã. 
A única, até agora, foi em 2008, 
quando a LDU bateu o Fluminen-
se nos pênaltis.

O estádio chegou a receber 
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outras duas finais. Mas eram 
partidas de ida, abrindo a de-
cisão. Em 1963, o Santos ven-
ceu o Boca Juniors no, então, 
"Maior do Mundo" (depois, na 
volta, derrotou o Xeneizes em 
La Bombonera e ficou com o 
título). Em 1981, o Flamengo 
bateu o Cobreloa, do Chile, em 
Montevidéu – após empate no 
saldo de gols nas partidas no 
Maracanã e no Estádio Nacio-
nal, a decisão foi para um ter-

ceiro jogo, em campo neutro. 
Em 1998, o Vasco ergueu a taça 
em Guaiaquil, no Equador -- a 
primeira partida, em casa, ha-
via sido em São Januário.
O Maracanã venceu a concorrên-
cia de outros sete estádios:
    Mario Kempes - Córdoba (ARG)
    Mineirão - Belo Horizonte
    Arena do Grêmio - Porto Alegre
    Beira-Rio - Porto Alegre
    Morumbi - São Paulo
    Arena Corinthians - São Paulo

    Estádio Nacional - Lima
Desde 2019 a Copa Liberta-

dores e a Copa Sul-Americana 
são decididas num final única, 
em lugar do consagrado forma-
to de ida e volta, com um jogo 
na casa de cada rival. Neste ano, 
a final da Libertadores será no 
dia 23 de novembro, em San-
tiago, no Chile. Duas semanas 
antes (9 de novembro), ocorre 
a decisão da Sul-americana, em 
Assunção, no Paraguai.

Fotos: Divulgação

O Maracanã vai ser palco da final da Libertadores no ano que vem


