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 MC Marcelly 
dribla a polícia 
e não presta 
depoimento

Polícia

 Major Fabiana deixa
 governo Witzel e
 diz que é fiel à 
família Bolsonaro
 A secretária estadual de Vitimização Policial, Major 
Fabiana, anunciou nas redes sociais na manhã de ontem 
que deixou o cargo na pasta. 
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TRF-2 decide que deputados 
soltos devem ser julgados 
em 1ª instância no RJ

Furna da Onça

Tribunal Regio-
nal Federal da 
2ª Região de-
terminou, em 
julgamento nes-
ta quinta-feira 

, que os cinco deputados colo-
cados em liberdade deverão ser 
julgados em primeira instância. 
Até então, o próprio TRF-2 era o 
responsável pelos casos. 

Os parlamentares foram colo-O

Deputados réus na Furna da Onça

cados em liberdade nesta quinta, 
dois dias após votação na Alerj. 
Foram soltos: 
André Correa (DEM),
Chiquinho da Mangueira (PSC)
Luiz Martins (PDT)
Marcus Vinicius Neskau (PTB)
Marcos Abrahão (Avante)

De acordo com a Corte, o caso 
deve ser julgado em primeira ins-
tância porque a decisão da Alerj 
determina que os deputados ficam 
impedidos de exercer os mandatos. 

"É até mesmo inusitado que 
a Casa Legislativa utilize o fato 
de os denunciados serem Depu-
tados para que possa deliberar 
sobre suas solturas e logo depois 
impedir-lhes gozo da situação 
que possibilita isto”, escreveu o 
relator Abel Gomes. 

Ele também determinou que 
o Tribunal não poderia expedir o 
alvará de soltura. 
Alerj decide soltar deputados 
presos

Veja como votou cada deputado
TRF-2 não emite alvará de soltura

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) enviou, 
nesta quinta-feira (24), um 
ofício à Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) pe-
dindo que os cinco deputados 
fossem soltos. Em nota, a Seap 
informou que a "solicitação 
será cumprida dentro das nor-
mas de segurança". Às 16h30, 
eles deixaram a cadeia.

Queiroz aparece em áudio sobre in-
dicações para cargos no Congresso: 
‘20 continho aí pra gente caía bem’

Em uma conversa por áudio, Fa-
brício Queiroz, ex-policial militar e 
ex-assessor de Flávio Bolsonaro, traz 
orientações sobre indicações polí-
ticas para cargos comissionados no 
Congresso Nacional e fala em uma 
“fila” no gabinete do hoje senador. 

“Tem mais de 500 cargos lá, 
cara, na Câmara e no Senado”, dis-
se. "Vinte continho aí para gente 
caía bem", emendou.

A reportagem foi publicada no 
site do Jornal O Globo desta quin-
ta-feira (23). O jornal afirma que 
o áudio é parte de uma conversa 
travada em junho deste ano – oito 
meses depois de Queiroz ter sido 
exonerado por Flávio – a um inter-
locutor não identificado. 

No áudio obtido pelo Globo, 
Queiroz demonstra conhecer o 
funcionamento do gabinete do se-
nador e sugere que o interlocutor 
poderia procurar parlamentares 
que frequentam o local para tratar 
de nomeações.

A transcrição do áudio
Tem mais de 500 cargos lá, cara, 

na Câmara e no Senado. Pode in-
dicar para qualquer comissão ou, 
alguma coisa, sem vincular a eles 
em nada, em nada. Vinte continho 
aí para gente caía bem para c*, meu 
irmão, entendeu? 

Não precisa vincular ao nome. 
Só chegar lá e, pô cara, o gabinete 
do Flávio faz fila de deputados e 

senadores, pessoal para conversar 
com ele, faz fila.

Só chegar lá e, pô meu irmão, 
nomeia fulano aí para trabalhar 
contigo aí, salariozinho bom desse 
aí, cara, para a gente que é pai de 
família, cai como uma uva.

O que dizem os citados
Nota de Flávio Bolsonaro 
A assessoria do senador divul-

gou uma nota em que questiona a 
autenticidade do áudio. 

"O senador Flávio Bolso-
naro não mantém qualquer 
contato com Fabrício Quei-
roz há quase um ano. O áu-
dio comprova que seu ex-as-
sessor não possui qualquer 
influência junto ao gabinete 
do senador, tanto que sugere 
ao suposto interlocutor bus-
car outros caminhos para ter 
acesso a cargos", disse. 

"Se é que a voz no áudio é de 

Queiroz, estaria usando o nome 
do senador sem sua autorização 
e promete algo impossível, que ja-
mais poderia entregar", emendou.

"Quem sugere a existência de 
vínculos ou influência sobre o ga-
binete do senador está mentindo", 
completou.

Nota de Fabrício Queiroz 
Por nota, a defesa de Fabrício 

Queiroz declarou que “vê com na-
turalidade o fato dele ser uma pes-
soa que ainda detenha algum ca-
pital político, uma vez que nunca 
cometeu qualquer crime, tendo 
contribuído de forma significativa 
na campanha de diversos políti-
cos no Estado do Rio de Janeiro”. 

Desse modo, “a indicação de 
eventuais assessores não cons-
titui qualquer ilícito ou algo 
imoral, já que, repita -se, Fabrí-
cio Queiroz jamais cometeu 
qualquer ato criminoso”.

A prática da ‘rachadinha’
Fabrício Queiroz é ex-assessor e 

ex-motorista do deputado estadu-
al e senador eleito Flávio Bolsona-
ro (PSL), para quem trabalhou no 
mandato na Assembleia Legisla-
tiva do Rio (Alerj). Ele movimen-
tou R$ 1,2 milhão em sua conta 
de maneira considerada "atípica", 
segundo relatório do Conselho de 
Atividades Financeiras (Coaf).

O Ministério Público Estadual 
do Rio de Janeiro abriu procedi-
mento investigatório criminal 
para apurar o caso. Queiroz é in-
vestigado por suposta prática da 
rachadinha, quando os servidores 
comissionados devolvem parte 
dos salários. 

O inquérito foi suspenso por 
decisão do presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli. Quem pediu a sus-
pensão das investigações foi 
Flávio Bolsonaro.

Foto: Arte/G1 



m torcedor 
do Flamen-
go que via-
jou de ôni-
bus de Mogi 
Mirim (SP) 
rumo ao Rio 
de Janeiro 

para realizar o sonho de ver 
o time do coração e conhe-
cer o Maracanã morreu após 
passar mal na praia, nesta 
quarta-feira  horas antes da 
semifinal da Copa Libertado-
res entre a equipe carioca e o 
Grêmio.

De acordo com amigos, 
Diego Fernandes, de 26 

Luto na Gávea

U
anos, passou mal após co-
mer camarão na praia de Co-
pacabana pela primeira vez. 
Ele foi socorrido, mas mor-
reu no hospital. Segundo 
Leonardo Alves, de 37 anos, 
o amigo era apaixonado por 
futebol e deixa mulher e 
uma filha pequena.

"O Diego sempre teve o 
sonho de conhecer o Maraca 
e nunca dava certo. Estava 
todo mundo feliz, era uma 
expectativa muito grande. 
Agora, acabou o mundo pra 
nós", disse Alves.

O grupo, que embarcou de 
volta ao interior de São Paulo 

no começo da noite, após os 
trâmites com o serviço fune-
rário, conseguiu vender os 

ingressos e vai doar o dinhei-
ro arrecadado para ajudar a 
famílila de Diego. "Pagamos 

R$ 230 cada ingresso, e con-
seguimos R$ 3 mil para a fa-
mílila", contou.

Diego  (sem camisa) realizaria o sonho de ver o Flamengo no Maracanã, mas morreu horas antes do jogo contra o Grêmio começar

Torcedor do Flamengo que 
veio de São Paulo morre 
horas antes da partida
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Acidente aconteceu por volta de 5h17 

 Um grave acidente na Estrada 
Francisco da Cruz Nunes, no bair-
ro Boa Esperança, em Niterói, na 
Região Metropolitana do Rio, re-
sultou na morte de duas pessoas 
e deixou outras duas feridas. O au-
tomóvel colidiu contra um poste 
de energia e depois capotou.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o acidente aconteceu 

 Acidente grave deixa dois mortos em Niterói

por volta de 5h17. Por conta da car-
ga elétrica que atingiu o veículo, 
os militares tiveram dificuldades 
para realizar o resgate. A equipe 
precisou entrar em contato com 
a distribuidora de energia para 
desligar o fornecimento no local e 
só assim os agentes conseguirem 
atuar.

Ainda segundo a corpora-

ção, as vítimas fatais do aci-
dente foram identificadas 
como Marcelo Marques e Je-
ferson Gomes. Glaudson F. dos 
Santos, de 18, está internado 
em estado estável no Hospital 
Estadual Azevedo Lima, no 
Fonseca. Um menor de idade 
que também estava no carro 
foi atendido e já recebeu alta.

 Foto: Reprodução/Internet

Torcedores cometeram vandalismo após a partida

 O fim do jogo entre Flamen-
go e Grêmio pela semifinal da 
Libertadores, nesta quarta-fei-
ra, foi marcado por festa e van-
dalismo. Dos seis trens extras 
disponibilizados pela SuperVia, 
três deles foram depredados 
por torcedores do clube rubro-
-negro. De acordo com a con-
cessionária, ao todo foram 28 
janelas arrancadas e a estação 

 Três trens da SuperVia são vandalizados 
após jogo do Flamengo pela Libertadores

Oswaldo Cruz, na Zona Norte, 
foi depredada.

Um vídeo mostra dezenas 
de homens quebrando parte 
de um trem na estação Cam-
po Grande, na Zona Oeste. Os 
trens vandalizados estão fora 
de operação na manhã desta 
quinta-feira para reparos e a 
previsão é que voltem a circu-
lar em um ou dois dias.

Foto: Divulgação



ãe da pe-
quena Lai-
la Vitória, 
de 4 anos e 
Rayan, de 
1, a dona 
de casa Ana 
Luiza Fer-
reira Le-

mos, 20, aproveitou a nova 
edição do “Prefeitura Pre-
sente”, no Condomínio Cha-
monix para cadastrar a filha 
no programa “Busca Ativa 
Escolar”, e garantir, desde 
já, vagas para o próximo ano 
letivo escolar. O “Prefeitura 
Presente” também teve pro-
gramas de assistência social 
e saúde, tudo de graça.

“Estamos realizando 
esse estudo de demanda e 
verificando se há alguma 
criança fora da sala de aula. 
Ela sendo detectada, enca-
minhamos a criança a uma 
escola mais próxima de sua 
residência. Esse programa 
já existe no município e 
acontece constantemente. 
Vamos estar presentes neste 
tipo de evento para facilitar 
a vida da população”, expli-
cou a secretária de Educa-
ção Maria Virgínia Andrade.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNova Iguaçu

M
Entre outros serviços ofe-

recidos durante o ‘Prefeitura 
Presente’ estiveram o agen-
damento de mamografia; re-
alização de testes rápido de 
hepatite B e C, sífilis e HIV; 
pesagem para o Bolsa Família; 
aferição de pressão arterial 
e de glicemia capilar; cader-
neta do idoso, todos serviços 
oferecidos pela Secretaria de 
Saúde.

“Fiz o teste de glicose, pois 
estava preocupado, já que 
toda minha família é diabé-
tica. Quis quebrar esse tabu 
de que homem não se cuida. 
Já aferi a pressão e vou tirar 
a segunda via de identidade. 
Ainda tive um tempinho para 
trazer minha mãe para tirar o 
cartão do idoso e fazer o Vale 
Social. Uma oportunidade 
como esta não podia perder”, 
destacou o garçom e morador 
do bairro Ipiranga, Marcos 
Alexandre Rodrigues de Sou-
za, de 41 anos.

Já a Secretaria de Assistên-
cia Social ofereceu o cadastra-
mento e recadastramento do 
‘Bolsa Família’ e benefício de 
Prestação Continuada; agen-
damento de 1ª e 2ª via de car-
teira de trabalho e da carteira 

do idoso; reconhecimento 
de paternidade; Vale Social; 
ID Jovem e cadastramento 
na Agência Nova Iguaçu de 
Oportunidades.

“Me cadastrei para tentar 
uma vaga de emprego e com 
o Prefeitura Presente que-
ro dar o primeiro passo para 
alcançar meus objetivos. Há 
três anos que minha cartei-
ra não é assinada. Meu últi-
mo emprego foi de auxiliar 
de serviços gerais”, contou a 
moradora Fabiana Rosa Fa-
biano, 29 anos.

Pais de Sofia, de 2 meses, 
o casal Wesley Maia da Silva, 
de 20 anos, e Roberta de Al-

meida, 21, também se cadas-
trou na Agência Nova Iguaçu 
de Oportunidades e ainda 
aproveitou para se inscrever 
no Bolsa Família.

“Nossa renda é pouca, en-
tão qualquer ajuda é bem-
-vinda. Se fosse buscar por 
este serviço no Centro de 
Nova Iguaçu iríamos gastar 
muito dinheiro com pas-
sagem. Aqui é na porta de 
casa”, lembrou Wesley.

Também aconteceram ati-
vidades do ‘Matemática na 
Praça’ da Fenig, oficina de 
artesanato, contação de his-
tórias, pinturas e recreação 
para as crianças com pula-

-pula e ações da Suvam com 
orientações sobre o controle 
de roedores (PCR), caramujo 
(Malacologia), cuidados com 
água (Vigiágua), prevenção 
de desastres ambientais (Vi-
gidesastres) e sobre a den-
gue.

“Fiz os testes rápidos de 
saúde, mas há outros pon-
tos que devemos nos preo-
cupar, como os caramujos 
africanos, que se proliferam 
no calor. Aprendi que o quin-
tal deve estar sempre limpo 
e devemos fazer o descarte 
correto do caramujo”, disse 
a manicure Márcia Cardoso 
Batista, 46 anos.

Moradores participaram da ação realizada pela prefeitura de Nova Iguaçu

 Foto: Divulgação
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 Programa Prefeitura 
Presente reúne moradores 
do bairro Ipiranga

Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

 Segundo dados do Obser-
vatório Nacional de Seguran-
ça Viária, a moto é o veícu-
lo que mais mata no Brasil. 
Cerca de 12 mil motociclistas 
morrem por ano nas estradas 
brasileiras e, para conscien-
tizar os condutores sobre os 
perigos das motocicletas, 
o  Detran, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito, reali-
zou uma ação em comemo-
ração à Semana Nacional do 
Trânsito, em Queimados.

A iniciativa teve o ob-
jetivo de alcançar os mo-

tociclistas do município, 
principalmente, os que tra-
balham com o transporte 
de passageiros,  já que o ser-
viço de mototáxi é regula-
mentado na cidade. A ação 
movimentou as principais 
ruas de Queimados.

Os agentes do Detran reali-
zaram uma “Blitz Educativa”, 
através da Operação Educa-
ção no Trânsito, na qual dis-
tribuíram um material didá-
tico que aponta sete atitudes 
para diminuir os riscos de 
acidentes fatais de motoci-
clistas no trânsito.

 Motociclistas de Queimados 
participam de trabalho de 
conscientização

O  Detran, em parceria com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, realizou uma ação em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, em Queimados

O  S e c re t á r i o  Mu n i -
c i p a l  d e  T ra n s p o r te  e 
T râ n s ito,  A l a n  Pe r f e ito, 

Foto: Divulgação

f a l o u  s o b re  a  i m p o r t â n c i a 
d a  a ç ã o :  “ E s te  a n o  a  S e m a -
n a  N a c i o n a l  d o  T râ n s ito 

e s t á  f o c a d a  n o  c o n d u to r. 
Te m o s  q u e  i nte n s i f i c a r  a 
c o n s c i e nt i z a ç ã o"  d i s s e .
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ma menina 
de 14 anos 
morreu na 
UPA Jardim 
Íris, em São 
João de Me-
riti, após se 
sentir mal na 
madrugada 

desta quarta-feira. A adolescen-
te Lorrana Madalena da Luz Ma-
noel sofreu uma parada cardíaca 
e uma das linhas de investiga-
ção é que ela tenha sido envene-
nada ao ganhar um pirulito de 
uma mulher no trem.

De acordo com familiares, 
Lorrana chegou em casa sentin-
do fortes dores de cabeça e disse 
ter aceitado um pirulito de uma 
mulher no vagão. Próximo da 
meia-noite, a dor se intensificou 
e ela foi levada às pressas para a 
UPA do Jardim Íris.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMistério

U
A 64ª DP (São João de Meri-

ti) está investigando o caso. De 
acordo com o delegado Vinicius 
Domingos, ainda não há cer-
tezas de que houve realmente 
intoxicação, mas a suspeita não 
está descartada.

"Ainda temos que aguardar 
o laudo de toxicologia para 
saber. Nesta quinta-feira, va-
mos mandar policiais na Su-
perVia para saber o horário 
em que ela se deslocou e pe-
gar as imagens das câmeras", 
disse o delegado.

Nas redes sociais, a comoção 
com o caso já é grande. A Escola 
Municipal Prof. Olga Teixeira de 
Oliveira, de Caxias, lamentou 
a morte de sua aluna. "Lorrana 
querida, sua lembrança estará 
sempre nas memórias e nos co-
rações de seus amigos!", diz um 
trecho da postagem.

A adolescente Lorrana Madalena da Luz Manoel sofreu uma parada cardíaca

 Foto: Divulgação

Um cabo do 12º BPM (Niterói) foi ferido por estilhaços durante um intenso tiroteio no Morro do Cavalão

Um cabo do 12º BPM (Ni-
terói) foi ferido por estilhaços 
durante um intenso tiroteio no 
Morro do Cavalão, em Icaraí, 
Niterói, na Região Metropoli-
tana do Rio, na manhã desta 
quinta-feira. Thiers do Amaral 

PM fica ferido em tiroteio em Niterói

Fernandes Júnior foi socorrido 
por colegas de farda e levado 
para o Hospital estadual Azeve-
do Lima, no Fonseca. A Polícia 
Militar informou que o estado 
de saúde do agente é estável.

Segundo a corporação, du-

rante a ação dois suspeitos 
foram presos com uma pisto-
la e drogas. Em redes sociais, 
perfis alertam para a troca de 
tiros e pedem cuidado para 
quem passar nas proximida-
des do Cavalão.

 Foto: Divulgação

Adolescente morre
depois de aceitar doce 
de desconhecida no trem

 funkeira foi de carro ao local, mas desistiu de entrar na unidade ao constatar a presença da imprensa

Intimada a prestar esclareci-
mentos sobre um vídeo no qual 
aparece cantando músicas que 
fazem apologia ao tráfico de 
drogas, a funkeira MC Marcelly 
foi até a 74 ª DP, em São Gonça-
lo, na Região Metropolitana do 
Rio, na manhã desta quinta-fei-
ra, mas decidiu não depor. De 
acordo com um inspetor da Po-
lícia Civil, a funkeira foi de carro 
ao local, mas desistiu de entrar 
na unidade ao constatar a pre-

Mc Marcelle é intimada a depor após fazer 
apologia ao crime; na delegacia ela decide 
não prestar depoimento

sença da imprensa. Ainda se-
gundo o policial civil, Marcelly 
pediu o adiamento do depoi-
mento, mas ainda não recebeu 
resposta do delegado.

O depoimento estava mar-
cado para as 11h. As imagens 
que são o alvo da investiga-
ção foram gravadas no últi-
mo dia 12, durante um even-
to em comemoração ao Dia 
das Crianças, na comunida-
de Jardim Catarina.

Foto: Divulgação



lém de ser 
forte aliada 
na preven-
ção e comba-
te de inúme-
ras doenças, 
uma alimen-
tação saudá-
vel também 

ajuda a melhorar nossa ca-
pacidade de concentração, 
memória, criatividade e dis-
posição, fatores essenciais 
na rotina de estudos para jo-
vens em fase pré-vestibular.

Com objetivo de ajudar 
os estudantes que estão se 
preparando para a prova do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) e demais 
vestibulares, Jessica Santos, 
nutricionista da Superbom, 
empresa alimentícia espe-
cializada na fabricação de 
produtos saudáveis, lista 
cinco dicas de alimentação:  

Nada de bebidas 
energéticas

Café e demais bebidas ri-
cas em cafeína apesar de es-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEstudo 

A
pantarem o sono, aumentam 
a ansiedade, o que pode ser 
prejudicial para estudantes 
que já estão sob a tensão pré-
-vestibular e deixá-los mais 
agitados. “O melhor é evitar 
o consumo dessas bebidas, 
principalmente à noite para 
não atrapalhar o sono”, indi-
ca. 

Esqueça lanches pesa-
dos e frituras  

Alimentos ricos em gordu-
ras trans como frituras produ-
zem a sensação de sonolência 
e deixam o metabolismo mais 
lento. Tanto durante a rotina 
de estudos quanto no dia pro-
va é essencial manter distân-
cia desses alimentos para ter 
mais disposição. Uma ótima 
alternativa é fazer lanches 
com carnes 100% plant-ba-
sed, que são nutritivas e não 
pesam no estômago.

Boas refeições antes
 da prova

Na manhã da realização do 
teste, é importante tomar um 

 5 Dicas de alimentação 
para estudantes

 Entenda como hábitos alimentares saudáveis podem ajudar jovens em fase pré-vestibular

Foto: Divulgação
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Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

 Na semana passada, um 
amplo estudo publicado no 
“Annals of Internal Medici-
ne” indicou que aborda-
gens não farmacológicas, 
como massagem ou terapia 
do toque, podem ser mais 
eficientes que medica-
mentos para reduzir com-
portamentos de agitação 
e agressividade de pacien-
tes com demência. Trata-
mentos alternativos já são 
usados no manejo dos sin-
tomas neuropsiquiátricos; 
entretanto, apesar dos ris-
cos dos efeitos colaterais, a 
prescrição de antidepressi-
vos e antipsicóticos é am-
plamente disseminada.

Pesquisadores da Uni-

versidade de Toronto 
(C anadá)  rev isaram 163 
estudos,  que abrangiam 
mais de 23 mil  pacientes, 
comparando inter venções 
para tratar  agressão e agi-
tação em adultos com 
demência.  O s resultados 
mais favoráveis  aponta-
vam para abordagens que 
util izavam massagem, to -
que terapêutico,  musico -
terapia e  recreação para 
estimulação cognitiva,  em 
comparação com a medi-
cação convencional.

Essa discussão não é re-
cente.  Em outro trabalho, 
especialistas de diversas 
instituições de pesquisa, 
incluindo a Universida-

Demências:  agitação 
pode ser controlada 
sem medicação?

 Tratamentos alternativos já são usados no manejo dos sintomas neuropsiquiátricos; entretanto

de de Michigan e a Johns 
Hopkins,  em Baltimore – 
ambas nos EUA – hav iam 
chegado ao consenso de 
que a chamada “aborda-
gem não farmacológica”, 
ou seja,  sem medicamen-
tos,  deveria ser a primeira 
opção. O foco no paciente 
determinaria as ativ idades 
compatíveis com suas ne-
cessidades.

Além disso, é funda-
mental adaptar o ambiente 
de maneira que se torne o 
mais acolhedor possível, o 
que inclui o treinamento 
de cuidadores. Um exem-
plo: o fim do dia pode ser 
um período difícil para 
pacientes com Alzheimer. 
Um em cada cinco apre-
senta um comportamento 
de agitação e desorienta-
ção, causado pelas sombras 
e diminuição da luz, mas 

Foto: Divulgação

essa angústia pode ser mi-
nimizada com uma ilumina-
ção que leve em conta essas 
necessidades. Pode ser mais 
trabalhoso, mas investigar 
os “gatilhos” que provocam 
esse tipo de comportamen-
to pode resultar em adapta-

ções que trarão um bem-es-
tar maior para o doente. Não 
se trata de abolir comple-
tamente os medicamentos, 
mas considerar alternativas 
que não resultem apenas na 
contenção química de um 
ser humano.

bom café da manhã com cereais 
integrais, frutas (in natura ou su-
cos) e gorduras boas que podem 
ser encontradas em oleagino-
sas, por exemplo. A combinação 
desses alimentos se torna uma 
ótima fonte de energia.

Durante a prova
A especialista explica 

que para se manter hidra-

tado e bem disposto na re-
alização de todo o teste,  o 
estudante pode levar água, 
sucos integrais e frutas 
práticas de comer.

Não ficar sem comer
Também não é aconse-

lhável f icar longos perí-
odos sem comer, princi-
palmente no dia da prova, 

porque pode causar fra-
queza e queda de pressão. 
“Os nutrientes são respon-
sáveis também pelo bom 
funcionamento do cére-
bro, logo o vestibulando 
precisa se alimentar bem 
para manter a capacidade 
de raciocínio lógico e o 
maior nível de concentra-
ção possível”,  conclui.



Música

ara  os aman-
tes do samba 
de raiz que 
estavam com 
saudades da-
queles encon-
tros nostálgi-
cos regados 

a muito samba, cerveja 
gelada, comidinhas de bu-
teco e resenha está de vol-
ta neste sábado, dia 26 de 
outubro, a partir das 16h, 
o Projeto "AqueleRena". A 
ideia é fazer uma reedição 
dos encontros musicais que 
aconteciam aos sábados no 

Renascença Clube com con-
vidados especiais e muito 
samba.

"Pilotando o bonde" es-
tão de volta e mais uma vez 
juntos, um time de feras:

Renato Milagres, João 
Martins, Pipa Vieira, Mar-
cio Ricardo, Guaracy Cardo-
so, Tiago Misamply, Rafael 
Tiru, Thiago Orega e Pedri-
nho Ferreira.

O evento vai acontecer 
uma vez por mês.

Serviço:
Projeto  "AqueleRena"  

 Pátio Guadalupe promove 
shows gratuitos durante 
toda a semana

Sexta-feira 25 de outubro de 2019 
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"Pilotando o bonde" estão de volta e mais uma vez juntos, um time de feras

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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Dia:  26 de outubro (sá-
bado)

Hora: 16h
Local: Renascença Clube 

- Rua Barão de São Francis-
co, 54

Ingresso: R$ 20- Anteci-
pado

Mesa: R$ 20
Mais informações: (21) 

96414-3426
Classificação: 18 anos.

O cantor e compositor Leandro Sapucahy é uma das atrações musicais da Feijoada da Viradouro

O Shopping Metropolitano Barra disponibilizará um cupom de 10% desconto, com o código OUTROSA

 O cantor e compositor Le-
andro Sapucahy é uma das 
atrações musicais da Feijoada 
da Viradouro, no próximo do-
mingo, a partir de 14h, na qua-
dra da escola de Niterói. Tam-
bém estarão se apresentando 
Marquinhos Sathan e Charles 
André, além do elenco-show 
da vermelho e branco, lidera-
dos pelo intérprete Zé Paulo 
Sierra e por mestre Ciça, com 
a bateria da escola.

A quadra fica na Avenida 
do Contorno, 16, no Barreto, 
em Niterói. O ingresso de pista 
custa R$ 15, e o prato da fei-
joada, R$ 20. A mesa sai a R$ 
180; camarotes lateral (para 
10 pessoas, com direito a con-
sumação de R$ 400) custa R$ 
800; camarote frontal (para 
10 pessoas, com direito a con-
sumação de R$ 400) custa R$ 
1.000. Informações: (21) 2628-
5744.

Feijoada da Viradouro:
Data: 27 de outubro (do-

mingo)
Atrações: Leandro Sapu-

Feijoada da Viradouro recebe Leandro Sapucahy

cahy, Marquinhos Sathan e 
Charles André, e show da es-
cola

Local: Avenida do Contorno 
16, Barreto, Niterói

Horário: A partir de 14h
Ingresso (pista): R$ 15

 Outubro é o mês de preven-
ção contra o câncer de mama, 
o tipo mais comum entre mu-
lheres no mundo todo. Para 
reforçar a campanha mundial, 
conhecida como Outubro Rosa, 
o Shopping Metropolitano Bar-
ra disponibilizará um cupom 
de 10% desconto, com o código 
OUTROSA. A campanha será 
válida até o dia 31/10.

“Sabemos da importância 
da campanha e não podíamos 
deixar de participar. Em nosso 

 Shopping Metropolitano Barra promove 
ação em prol do Outubro Rosa

Mesa (04 lugares) R$ 180
Camarote p/ 10 pessoas – 

lateral, R$ 800; frontal, R$ 
1.000

Prato de feijoada: R$ 20
Classificação etária: Livre
Informações: (21) 2628-5744

site temos um link para aces-
sar a cartilha disponibilizada 
pelo INCA para conscientizar 
ainda mais os nossos clientes”, 
afirma Eliza Santos, gerente de 
marketing do Shopping Metro-
politano Barra.

Com o código promocional 
da campanha, os produtos que 
já estão com descontos no site, 
ficam com o valor de desconto 
acumulado, com exceção das 
lojas Euro Colchões, CVC e Mi-
nimimos.

 Foto:Digulgação

 Foto: Divulgação
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com Thiago Santanna

Tata Werneck e Rafa Vitti apresentam
 sua filha aos seus seguidores 

Marca de pipoca lança novos 
sabores em festa luxuosa com a 
presença de várias celebridades

Na manhã do dia 23, nasce a primeira filha do 
casal em um hospital no Rio de Janeiro, a atriz e 
apresentadora já deu à luz fazendo descontrain-
do em seu perfil do Instagram, já o ator Rafa 

Vitti, mostrou que está babando pela filha que 
ainda não teve o nome divulgado. Vale lembrar 
que o casal estava em dúvida do nome. 

Você tem uma dica? 

Nesses últimos dias, a empre-
sária Josy Fernandes não tem 
dormido direto de tanta felicida-
de. Josy lançou os novos sabores 
da pipoca Palomithas em uma 
festa pra lá de luxuosa que con-
tou com a presença do Promoter 
David Brasil, o apresentador Léo 
Dias, os cantores Buchecha e Bi-
gode Grosso (ex The Voice) e o re-
pórter da Record Fábio Ramalho, 
que foi o apresentador do even-
to. A marca é conhecidíssima no 
meio das celebridades, mas para 
quem não conhece o colunista 
que vos fala vai viajar com você 
nesse “túnel do tempo”.  A mar-
ca Palomithas, pipocas em espa-
nhol, foi fundada em 2003. 

Com apenas R$ 5,00 reais, Josy 
empreendeu e mesmo com ne-
nhum recurso, arregaçou as man-
gas e comprou 500g de milho e 
uma garrafa de óleo e fez dezenas 
de sacos com pipocas que um dia 
mudariam a sua vida. Foi para a 
primeira escola, perto da sua casa, 
vender e foi ali que tudo começou.

Vieram as encomendas e a 
cada dia mais e mais, ficando 
impossível entregar de ônibus 
o que fez pensar o negócio para 
superar mais um desafio, com-
prar um carro para atender as 
dezenas de pedidos.

Após a primeira conquista, vie-
ram muitas e assim realizar dois so-
nhos: ir à Disney e colocar silicone, 
contou ela em um vídeo passado 
na festa luxuosa. Hoje a marca Pa-
lomithas e renomada no mercado, 
uma das melhores marcas. Vale 
lembrar que Josy tem um sonho, 
levar sua marca para os E.U.A. 
Temos certeza quem em breve 

isso acontecerá, sem dúvidas!
Não poderíamos esquecer 

de agradecer a assessora da 
marca, Vaninha.

Fo
to

/D
iv

ul
ga

çã
o:

 In
st

ag
ra

m
 Foto/Divulgação: Márcia Pereira
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A diretoria da Lierj (Liga das 
Escolas de Samba do Rio de Ja-
neiro) reuniu os presidentes de 
suas agremiações filiadas no au-
ditório da gravadora Som Livre, 
na tarde desta segunda-feira, 18, 
na Barra da Tijuca, para realizar 
a audição dos sambas-enredo da 
Série A para o Carnaval 2020.

Os presidentes das agre-
miações ouviram pela primei-

ra vez os 14 sambas-enredo 
e assistiram a um teaser dos 
clipes que foram gravados no 
estúdio da Som Livre e serão 
lançados em breve no canal 
oficial da gravadora, na plata-
forma youtube. 

“Estamos muito felizes com o 
trabalho que vem sendo realiza-
do. Agradeço a toda a equipe da 
Lierj, a produção musical e dos 

clipes que farão sucesso, com 
certeza - destacou o presidente 
da Lierj, Wallace Palhares.”

Além dos clipes gravados na 
Som Livre, que serão a novidade 
na produção do Carnaval 2020 
da Lierj, também serão disponi-
bilizados os já tradicionais CD’s 
físicos, que devem estar a dispo-
sição dos sambistas no mês de 
novembro.

Lierj realiza audição dos sambas-enredo 
com presidentes das agremiações 



esta sexta-fei-
ra, o Afrohub, 
programa de 
c apacitação 
para empre-
e n d e d o r e s 
negros que 
tem apoio do 
F a c e b o o k , 

realiza mais uma edição em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, dentro da pro-
gramação do Impulsione com 
Facebook. O evento aconte-
ce às 18h30 e contará com o 
tema "Gestão 360º do Negócio 
+ Facebook e Instagram para 
Negócios", com conteúdos 
relacionados a gestão dos em-
preendimentos e estratégias 
de comunicação e vendas atra-
vés das duas redes sociais. As 
inscrições são gratuitas.

O AfroHub é um progra-
ma de fomento a empreendi-
mentos negros e conta com 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

N
workshops, networking facili-
tado, painéis inspiradores vol-
tados para a decodificação de 
ferramentas e estratégias para o 
crescimento dos negócios. Com 
o objetivo de fortalecer e incen-
tivar o ecossistema do empreen-
dedorismo, a segunda edição do 
Afrohub, tem a expectativa de 
capacitar mais de 3 mil empre-
endedores, em oito Estados bra-
sileiros. A iniciativa foi lançada 
em maio de 2018, quando acele-
rou 10 negócios e capacitou mais 
de 1.2 mil empreendedores, em 
cinco Estados.

Até dezembro serão realiza-
dos 19 encontros e workshops 
gratuitos, sendo 5 em São Paulo 
(SP) e 14 distribuídos entre Rio 
de Janeiro (RJ), Porto Alegre 
(RS), Brasília (DF), Belo Horizon-
te (MG), Salvador (BA), Recife 
(PE) e Belém (PA). Os inscritos 
participarão de painéis volta-
dos para a decodificação de fer-

Inscrições abertas para 
programa de capacitação 
para empreendedores negros

 Encontro vai acontecer em Duque de Caxias com participação gratuita. Programa oferece workshops e painéis voltados para afroempreendedores

 Foto:Digulgação
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ramentas e estratégias para o 
crescimento dos negócios e 
networking. A cada encontro, 
um empreendedor convidado 
irá compartilhar sua trajetória, 
insights e estratégias de negó-
cios com os participantes. As 

vagas são limitadas. Para fazer 
a inscrição clique aqui. 

Serviço:
AfroHub RJ - Duque de 

Caxias
Gestão 360º + Facebook e 

Instagram para Negócios
Data: 25 de outubro
Horário: 18h30
Local: Teatro Sesi Duque de 

Caxias - R. Arthur Neiva, 100 - 
Circular, Duque de Caxias .

Os consórcios responsáveis pelos veículos foram multados

Termina nesta sexta-fei-
ra, o prazo para os servidores 
do estado ativos, inativos e 
pensionistas nascidos em ou-
tubro realizarem o recensea-
mento obrigatório (prova de 
vida), feito em em qualquer 
agência do banco Bradesco. 
Segundo a Casa Civil, 15.443 
pessoas estão com os salários 
suspensos por não terem feito 
o procedimento entre novem-
bro de 2018 e agosto de 2019. 
O valor retido pelo governo é 
de R$ 30,3 milhões.

Quem ainda não fez a pro-
va de vida, vai ter até o últi-
mo dia bancário do ano para 
regularizar a sua situação. Ao 
fim desse período, o governo 
estadual vai decidir o que vai 
fazer em relação à pessoas 
que não se recadastraram, ou 
seja, se os pagamentos serão 
cortados em definitivo ou se 
continuarão suspensos.

Também deverão se reca-

dastrar os empregados públi-
cos, profissionais comissiona-
dos, servidores temporários 
e beneficiários de pensões 
especiais custeadas pelo Te-
souro Estadual, que tenham 
sua folha de pagamento geri-
da pela Secretaria estadual de 
Fazenda.

Documentos 
necessários

Ativos: é preciso apresen-
tar documento de identidade 
com foto (inclusive digital), 
CPF e comprovante de resi-
dência em nome do próprio, 
referente a um dos três últi-
mos meses ou, na ausência 
deste, declaração de residên-
cia preenchida antes. Além 
disso, será preciso levar PIS/
Pasep e título de eleitor (va-
lem também e-Título e com-
provante de votação ou qui-
tação eleitoral em 2018), além 
de carteira de trabalho.

 Recenseamento do estado termina 
nesta sexta-feira; Governo do Rio
 já reteve R$ 30,3 milhões

 O valor retido pelo governo é de R$ 30,3 milhões

Inativos e pensionistas: os 
mesmos documentos citados 
acima, exceto a carteira de tra-
balho. No caso dos pensionis-
tas, será preciso levar a certi-
dão de nascimento (se o menor 
não tiver RG). Os adolescentes 
que não tiverem comprovan-
te de residência em seu nome 
deverão apresentar declaração 
assinada pelo titular do ende-
reço onde moram. O menor de 
idade deverá ser representado 
pelo pai ou pela mãe, pelo tu-
tor, pelo curador ou pelo guar-
dião. Se for emancipado, terá 
que apresentar declaração de 
emancipação ou documento 
equivalente.

Pessoas com dificuldade de 
locomoção: o procedimento 
pode ser feito por um procura-
dor. Este representante deverá 
ter uma procuração outorgada 
há menos de três meses, emi-
tida com poderes específicos e 
firma reconhecida. Documentos 
originais ou cópias autenticadas 
do titular deverão ser levados.

Pessoas com dificuldade 
de locomoção e que não têm 
condições de nomear um 

Foto: Divulgação

procurador: Terceiros podem 
representar o titular, mediante 
a a apresentação dos documen-
tos pessoais citados acima e o 
laudo médico legível e emitido 
há, no máximo um mês, ates-
tando que o servidor ou o pen-
sionista está vivo, mas incapaz 
de se locomover e de nomear 
um procurador. O laudo deve 
conter o Código Internacional 
de Doenças (CID) e a identifi-

cação do médico responsável. 
Além disso, sera preciso levar 
Termo de Responsabilidade, 
com firma reconhecida, que de-
verá ser preenchido e assinado 
pelo representante do servidor 
ou pensionista. O portador dos 
documentos deverá encami-
nhá-los pelos Correios para Rua 
da Quitanda 106, CEP: 20091-
005, aos cuidados do Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC).



Major Fabiana (PSL) diz que vai sair do governo Witzel 

uso de sacolas 
plásticas no 
Rio caiu quase 
pela metade 
de junho para 
cá. Segundo a 
Associação de 
Supermerca-

dos do Rio de Janeiro (Asserj), o 
volume de sacolinhas plásticas 
nos estabelecimentos foi redu-
zido em 42% nesse período. 
Inicialmente, a meta estabele-
cida para junho de 2020 visava 
diminuir em 40% a utilização 
de sacolas de uso único, que 
utilizam 100% de derivados do 
petróleo em sua composição. 
Contudo, a meta foi alcançada 
nos quatro primeiros meses 
após a lei entrar em vigor.

De acordo com a supe-
rintendente da Asserj, Keila 
Prates, calcula-se que foram 
tiradas de circulação – e con-
sequentemente do descarte 
irregular no meio ambiente 
– cerca de 560 milhões de sa-
colinhas plásticas.

Antes da lei eram distribu-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDiminuição 

O
ídas nos supermercados qua-
tro bilhões de sacolas por ano, 
pelas redes e grandes merca-
dos do estado.

“Quando a lei entrou em vi-
gor em junho deste ano, tínha-
mos como meta atingir 40% de 
redução em um ano. Como su-
peramos essa meta com quatro 
meses, só temos a comemorar. 
Isso mostra a aceitação da lei pelo 
consumidor, que está levando 
sua sacola de casa ou retornan-
do com a sacola menos poluente 
para suas compras no supermer-
cado. O consumidor está mais 
consciente”, afirma Keila.

Além da consciência ecológi-
ca do consumidor, a superinten-
dente da Asserj, credita a redução 
no uso da sacolinha plástica ao 
custo, já que os supermercados 
cobram R$ 0,08 - preço de cus-
to - por cada sacola. Somente as 
duas primeiras sacolas são dadas 
gratuitamente.

“A partir de 25 de dezembro 
não haverá mais a distribuição 
gratuita das duas primeiras sa-
colas. Ou seja, os supermercados 

vão passar a cobrar por todas 
elas. E também em 25 de dezem-
bro a lei começa a vigorar para os 
pequenos mercados, aqueles 
com faturamento mensal de 
R$ 3,6 milhões. Eles vão ter de 
adotar as novas sacolas. Então, 
estamos prevendo uma redução 

maior ainda”, calcula Keila.
Em cinco anos, a Asserj es-

pera que ter reduzido em mais 
de 80% o número de sacolas 
plásticas - de supermercados e 
mercadinho - no meio ambien-
te. Outras redes – de farmácia, de 
departamento, de roupas – tam-

bém estão substituindo a saco-
linha convencional por sacolas 
menos poluente ou de papel.

“O Rio foi pioneiro nessa lei e 
esperamos que essa consciência 
ecológica alcance outros esta-
dos. Pelo bem de todos”, conclui 
a superintendente da Asserj.

Supermercados do Rio
 batem meta de redução 
de uso de sacolas plásticas

Consumo de sacolas em supermercados do RJ cai 42% em quatro meses, superando a meta estabelecida para um ano

  Foto: Reprodução/ TV Globo

 A autoestrada é uma das principais ligações entre as zonas Norte e Oeste

A secretária estadual de Viti-
mização Policial, Major Fabiana, 
anunciou nas redes sociais na 
manhã desta quinta-feira,  que 
deixou o cargo na pasta. Ela afir-
mou que comunicou a decisão 
na noite de quarta-feira,  ao go-
vernador Wilson Witzel. 

A Major Fabiana é filiada ao 
PSL e decidiu reassumir o man-
dato de deputada federal no Con-
gresso Nacional. Ela tinha resisti-
do ao pedido - feito pelo filho do 
presidente Jair Bolsonaro, Eduar-
do Bolsonaro - de rompimento 
com o Governo Estadual. 

Major Fabiana volta a Brasília 
para tentar superar outra crise 
que o partido enfrenta entre de-
putados ligados ao presidente e 
parlamentares defensores de Lu-
ciano Bivar, presidente do PSL. 
Fabiane seria mais ligada à Bolso-
naro do que seu suplente. 

A exoneração deve ser publi-
cada no Diário Oficial nos próxi-
mos dias.

Major Fabiana anuncia que vai deixar governo Witzel 
para reassumir mandato de deputada e apoiar Bolsonaro

 A Autoestrada Grajaú-Jacarepa-
guá será fechada em dias de chuva 
para a segurança de motoristas e 
passageiros de ônibus.

O presidente da CET-Rio, Airton 
Aguiar Ribeiro, informou que a via 
expressa é uma das que vão rece-
ber cancelas até o fim do verão.

A autoestrada é uma das 
principais ligações entre as zo-
nas Norte e Oeste.

A lista prevê 19 barreiras em 
uma lista que ainda será divulgada.

Outras serão instaladas na Ave-
nida Niemeyer, fechada desde 

Prefeitura do Rio anuncia fechamento da Autoestrada 
Grajaú-Jacarepaguá em dias de chuva

maio por determinação da Justiça, 
e no Alto da Boa Vista - não se sabe 
se a Estrada de Furnas e a Avenida 
Edson Passos, que ligam a Tijuca à 
Barra, estão no pacote.

Segundo Ribeiro, o critério é 
o risco de queda de barreiras – o 
mesmo que mantém a Niemeyer 
fechada e opõe o prefeito Marcelo 
Crivella e a Justiça do RJ.

A CET-Rio terá motoqueiros 
que fecharão as cancelas quan-
do o Centro de Operações Rio 
detectar chance de escorrega-
mentos nas vias.

 Foto: Divulgação
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m dia após a 
e l i m i n a ç ã o 
vexatória na 
semifinal da 
Libertadores, 
o Grêmio trata 
de começar a 
cicatrizar as 
feridas da der-

rota por 5 a 0 para o Flamengo 
no Maracanã, na última quarta-
-feira. Sob a sombra do vexame 
em solo carioca, o presidente Ro-
mildo Bolzan foi aos microfones 
para bancar a permanência de 
Renato Gaúcho e projetar a sequ-
ência da temporada. 

Em entrevista concedida 
no saguão do hotel da concen-
tração do Grêmio na Barra da 
Tijuca, o mandatário afirmou 
que a equipe viveu um "jogo 
infeliz" no Maracanã. O diri-
gente rechaçou abalo de con-
fiança no elenco e afirmou que 
o clube e o treinador passam 
por um processo de "autoco-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Presidente do Grêmio vê "noite 
infeliz" e banca Renato após 
goleada: "Não atrapalha em nada"

U
brança" para traçar diagnósticos 
e corrigir os erros apresentados 
na goleada sofrida no Maracanã. 

– Já houve outras situações 
idênticas. Não acredito no abalo de 
confiança. Foi um jogo infeliz. Mas 
o Grêmio vai reagir no Campeona-
to Brasileiro. A primeira coisa que 
se faz é a autocobrança. Não pense 
que o Renato não está amargando, 
que não é capaz de fazer sua auto-
análise. Ele não tinha jogadores à 
disposição no esquema tradicio-
nal. Fez um primeiro tempo muito 
bom, segurou o jogo. A supremacia 
do Flamengo se deu no segundo 
tempo – afirma o dirigente. 

Torcedor gremista, você acha 
que o ciclo de Renato no Grêmio 
chegou ao fim?

Romildo não só falou sobre a 
permanência de Renato para a 
sequência da temporada, como 
foi além em seu discurso. O presi-
dente afirmou que Grêmio e trei-
nador já tiveram um contato ini-
cial para a renovação de contrato 

Romildo Bolzan, presidente Grêmio
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de olho em 2020. Mas o técnico 
pediu para "dar uma segurada" 
até o fim das decisões. O processo 
deve se intensificar agora. 

– Já iniciamos. Sabe quando? 
Na derrota para o Athletico. Quem 
pensa que o processo do Grêmio 
é um processo atuando só no pro-
blema, não. Quando perdemos 
para o Athletico, sugeri essa con-
versa. E ele me disse o seguinte: 
"Vamos aguardar mais adiante, 
presidente, não há problema ne-
nhum, vamos em frente". Ele que 
pediu para dar uma segurada. 
Cada momento é um momento – 
garante Romildo Bolzan. 

"Quero dizer em alto e bom som: 
não atrapalha em absolutamente 
nada esse resultado para um pro-
cesso de continuidade (de Renato)" 
(Romildo Bolzan).

Romildo também negou "sober-
ba" do treinador ao falar que o Grêmio 
"joga o melhor futebol do Brasil" an-
tes da decisão. O presidente garantiu 
que o discurso adotado por Renato 
serve para valorizar o trabalho dele 
próprio e do elenco gremista.

– Todo mundo conhece o com-
portamento do Renato, ele valoriza 
o seu trabalho, valoriza também 
o grupo de jogadores do Grêmio. 
Quando o Renato faz a avaliação 

dessa natureza, faz uma avaliação 
dos processos que o Grêmio fez 
nesses três anos. Vamos combinar, 
foram processos vitoriosos. O Grê-
mio jogou, sim, fez grandes mo-
mentos do futebol brasileiro. Ele 
tem o direito de dizer isso, mas que 
isso não possa se uma regra, uma si-
tuação de autoconfiança excessiva 
– diz o mandatário. 

Eliminado na Libertadores, o 
Grêmio foca em conseguir a vaga 
na competição continental via Bra-
sileirão. O Tricolor volta a campo no 
próximo domingo, às 16h, quando 
enfrenta o Botafogo, na Arena, pela 
28ª rodada.

Foto: Fernando Becker/RBS TV 


