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 De olho em 2022, Witzel relata 
a aliados que recebeu acenos do 
PSL, em crise com Bolsonaro

Rio de Janeiro

g o v e r n a d o r 
do Rio, Wilson 
Witzel, relatou 
nos últimos 
dias a aliados 
ter recebido 
acenos de in-
terlocutores do 
PSL, em meio à 

crise nacional da legenda com 
o presidente Jair Bolsonaro. 
A sondagem do PSL, contam 
auxiliares de Witzel, seria para 
uma troca de partido.

Hoje, Witzel é do PSC, co-
mandado por Pastor Everaldo, 
um dos principais aliados do 
governador no Rio.

Segundo informações, atu-
almente, Witzel não tem in-
tenção de deixar o PSC. E que 
trabalha para fechar um plano 
de olho na eleição presidencial 

de 2022. Para pavimentar uma 
possível candidatura, ele tem 
conversado com diversos par-
tidos e se distanciado do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Nos bastidores, a avaliação 
do Palácio Guanabara, sede do 
governo do Rio, é a de que não 
existe espaço, hoje, para duas 
candidaturas no mesmo cam-
po, o da direita.

Witzel está rompido com o 
senador Flavio Bolsonaro (PSL-
-RJ), que comanda o PSL no Rio 
(deve ser destituído) e orientou 
a bancada do partido na Assem-
bleia Legislativa, a maior da 
Casa, a romper com o governa-
dor, o que não ocorreu.

Diante da crise nacional do PSL 
com o presidente, interlocutores 
do partido acenaram para Witzel 
– que se diz grato ao PSC – o que, 

O
O governador do Rio, Wilson Witzel 

na avaliação de políticos, atrapa-
lha alianças com outros partidos, 
como o DEM, do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (RJ).

Motivo: o PSC tem no gover-
no fluminense o secretário da 
Casa Civil, André Moura.

Deputado federal por dois man-

datos, André Moura é integrante 
histórico do PSC e fez parte da tro-
pa de choque do ex-presidente da 
Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha. Também foi líder do gover-
no Michel Temer no Congresso.

Quando Cunha deixou o car-
go, porque virou alvo da Lava 

Jato, o grupo do então presiden-
te da Câmara trabalhou contra 
a eleição de Rodrigo Maia para 
a presidência da Câmara. Além 
disso, no governo Temer, Cunha 
conseguiu emplacar André 
Moura para a liderança do gover-
no – cargo que Maia almejava.

Ala ligada a Eduardo Bolsonaro 
protocola nova lista pela 
liderança do PSL na Câmara

O líder do governo na Câmara, 
Vitor Hugo (PSL-GO), protoco-
lou nesta segunda-feira (21) uma 
nova lista para indicar o deputa-
do Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
como líder do partido na Casa. 

A nova lista é a quarta apresen-
tada por deputados do PSL nos 
últimos dias, a terceira em favor 
do filho do presidente. Segundo 
Vitor Hugo, são 29 signatários na 
lista (veja nomes abaixo). 

Na semana passada, a Secretaria 
Geral da Mesa (SGM) validou uma 
lista pela manutenção do deputa-
do Delegado Waldir (PSL-GO) na 
liderança do partido na Câmara. 

É preciso ter, no mínimo, 27 
assinaturas válidas, mais da me-
tade do número de parlamen-
tares do PSL na Casa. Segundo 
a SGM, o critério é cronológico. 
Isso significa que vale a lista mais 
recentemente apresentada. 

A disputa pela liderança é 
mais um capítulo da crise inter-
na do partido, que divide a sigla 
em uma ala ligada ao presidente 
da República, Jair Bolsonaro, e o 
presidente do PSL, Luciano Bi-
var. 

Na semana passada, am-
bas as listas do grupo ligado 
a Eduardo Bolsonaro tinham 

sido apresentadas com 27 
assinaturas. Após análise da 
SGM, porém, alguns nomes 
foram descartados por não 
baterem com o cartão de as-
sinaturas que todo deputado 
preenche ao assumir o man-
dato. No caso de Waldir, a lis-
ta tinha 31 assinaturas, mas 
duas não conferiram. 

Assinaturas
Cinco dos 29 deputados que 

assinaram a nova lista foram 
anunciados como suspensos 
pelo partido na semana pas-
sada - Alê Silva, Bibo Nunes, 
Carlos Jordy, Carla Zambelli, 
Filipe Barros. Delegado Waldir 
chegou a dizer na última sex-
ta-feira (18) que, com a suspen-
são, seus nomes não contariam 
como válidos para a contagem 

de uma nova lista de escolha 
de liderança partidária. 

O líder do governo na Câma-
ra, porém, disse nesta segunda-
-feira que as suspensões dos de-
putados não foram confirmadas 
oficialmente e por isso todas as 
assinaturas estão válidas. 

A assessoria do PSL informou 
que as suspensões dos cinco de-
putados "estão em fase de pro-
cessamento". 
Segundo Vitor Hugo, a lista apre-
sentada nesta segunda-feira 
contou com a assinatura dos se-
guintes nomes: 
Alê Silva (MG) 
Aline Sleutjes (PR) 
Bia Kicis (DF) 
Bibo Nunes (RS) 
Carla Zambelli (SP) 
Carlos Jordy (RJ) 
Caroline de Toni (SC) 

Chris Tonietto (RJ) 
Coronel Armando (SC) 
Coronel Chrisóstomo (RO)
Daniel Freitas (SC) 
Daniel Silveira (RJ) 
Dr. Luiz Ovando (MS) 
Eduardo Bolsonaro (SP) 
Enéias Reis (MG) 
Filipe Barros (PR) 
General Girão (RN) 
General Peternelli (SP) 
Guiga Peixoto (SP) 
Helio Lopes (RJ) 
Junio Amaral (MG) 
Léo Motta (MG) 
Luiz Lima (RJ) 
Luiz Philippe de Orleans e Bra-
gança (SP) 
Marcelo Brum (RS) 
Marcio Labre (RJ) 
Ricardo Pericar (RJ) 
Sanderson (RS)
Vitor Hugo (GO) 

  Foto: Reprodução/TV Globo



Terça-feira 22 de outubro de 2019 

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

quipes do 
Corpo de 
B o m b e i r o s 
afirmam que 
há risco de 
desabamen-
to do quarto 
andar da ter-
mas Quatro 

por Quatro, prédio atingido 
por um incêndio na últi-
ma sexta-feira. Segundo os 
militares, a estrutura está 
comprometida e há a possi-
bilidade de parte do imóvel 
cair. As equipes chegaram 
ao local por volta das 7h40, 
após um chamado pela cen-
tral de atendimento que in-
dicava fumaça no prédio. Os 
militares acharam novo foco 
de incêndio.

Além dos bombeiros, po-
liciais da 1ª DP (Praça Mauá) 
também estiveram no local. 
A termas fica na Rua Bue-
nos Aires, no Centro do Rio. 
O Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do 
Rio de Janeiro (CREA-RJ), 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCorpo de Bombeiros afirmam:

E
que tem ao prédio localiza-
do ao lado, cancelou o expe-
diente nesta segunda-feira. 
Segundo funcionários da ins-
tituição, eles foram avisados 
da medida por meio da co-
municação interna.

“O fogo voltou agora de 
manhã, e há risco de desabar 
o quarto andar. Os bombeiros 
acabaram de avisar e fomos 
avisados pelo nosso gerente 
de infraestrutura. Estamos um 
avisando ao outro, pelo what-
sapp”, diz uma funcionária 
sem querer se identificar.

Em nota, a Defesa Civil do 
Rio de Janeiro informa que “o 
prédio segue interditado por 
risco estrutural”. Nesta segun-
da-feira, cerca de 20 bombei-
ros do Quartel Central partici-
param do trabalho. Segundo 
eles, a ação contou ainda com 
a fase de rescaldo. O trabalho 
dos agentes foi marcado pela 
emoção: alguns não consegui-
ram conter o choro.

Os bombeiros mortos fo-
ram sepultados neste fim de 

semana. Outros militares que 
trabalharam na ação e estive-
ram no local devem prestar 
depoimento nesta segunda-
-feira, na 1ª DP, que investiga 

o caso. A perícia, prevista para 
sábado e adiada por causa das 
altas temperaturas no prédio, 
foi feita neste domingo e du-
rou cerca de três horas. O lau-

do preliminar aponta asfixia 
por fumaça como causa da 
morte. As primeiras informa-
ções indicam que o fogo co-
meçou no depósito do prédio.

Parte do prédio onde 
funcionava a Quatro por 
Quatro corre o risco de desabar

As equipes chegaram ao local por volta das 7h40

Foto: Divulgação

Nos últimos 13 anos, quase 15 mil animais foram atropelados na rodovia

Uma parceria entre a Concer, 
concessionária que administra a 
BR-040, e a Universidade Veiga 
de Almeida (UVA) faz com que 
animais que foram atropelados no 
Rio de Janeiro ajudem na ciência. 
Depois de serem empalhados, eles 
são levados para o Museu Nacional, 
onde fica armazenado.

O material é usado por cientistas 
e estudantes de várias áreas para pes-
quisas. Futuramente, esses animais 
empalhados estarão em exposição. 
Eles vão ajudar a repor o acervo que 
foi perdido no incêndio de 2017.

Nos últimos 13 anos, quase 15 
mil animais foram atropelados na 
rodovia. Entre eles capivaras, jagua-
tirica e lobo guará.

Desde 2006, o Museu Nacional 
tem essa parceria entre a universi-
dade e a concessionária. A empresa 
entrega os bichos que foram atro-
pelados e morreram para o setor de 

Animais atropelados em rodovia do RJ vão 
ajudar a repor acervo do Museu Nacional

biologia da UVA , que faz a taxider-
mia, ou seja, empalha os animais.

A bióloga e professora Cecília 
Bueno foi quem idealizou o projeto. 
Antes disso, ela já fazia um trabalho 
para tentar conscientizar as pesso-
as sobre a importância do cuidado 
com os animais nas estradas.

“A gente consegue desenvolver 
pesquisa, gerar dados e o bicho já vem 
morto. Você não tem que fazer uma 
coleta do animal. Ele está morto, ele 

está ali. Com esses dados, eu já conse-
guia fazer a distribuição do lobo-guará 
no Rio de Janeiro. Já consegui ver que 
a gente tem espécies exóticas no Rio 
de Janeiro, através do atropelamento. 
Problemas, inclusive dos bichos co-
mendo plástico e outras coisas mais 
que a gente encontra quando faz ne-
cropsia”, explicou Cecília.

Só de mamíferos, foram 800 
atropelados - e empalhados - desde 
o início do projeto.

Foto: Divulgação

 Um caminhão de coleta de 
lixo da Comlurb desgovernado 
atingiu vários veículos na Es-
trada do Quitungo, em Brás de 
Pina, na Zona Norte do Rio. Pelo 
menos duas pessoas ficaram fe-
ridas, uma delas um motorista 
que ficou preso entre as ferra-
gens após o automóvel ser des-
truído pelo caminhão.

Segundo um morador da 
região, o caminhão desceu apa-
rentemente sem freio a Rua Ber-
tioga, que é uma ladeira, e veio 
atingindo tudo o que via pela 
frente, parando somente dentro 
de um estabelecimento e atingin-
do um carro, que ficou embaixo 
do veículo de coleta de lixo.

Caminhão de lixo da Comlurb 
desgovernado deixa feridos 
na Zona Norte

“Atravessou a Estrada do 
Quitunugo, pegou o carro da 
oficina do Seu Américo, e en-
trou por dentro da loja, do ou-
tro lado da pista e, destruiu os 
carros. Tem um motorista de 
um carro preso nas ferragens, 
embaixo do caminhão. E o mo-
torista do caminhão também 
está preso nas ferragens”, diz o 
relato do morador.

Bombeiros foram acionados 
às 8h03 e realizaram o socorro 
das vítimas, levadas para o Hos-
pital Estadual Getúlio Vargas, 
na Penha. Não há informações 
sobre o estado de saúde deles. 
A PM também foi acionada e 
isolou o local.
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Espaço Mu-
lher Mes-
q u i t e n s e 
ofereceu na 
última sex-
ta-feira, uma 
tarde espe-
cial para as 
m o r a d o r a s 

da cidade. Localizado na rua 
Libânia 195, na Vila Emil, o 
espaço celebrou o mês de 
conscientização do câncer 
de mama e de colo do útero 
com palestras e atividades 
que ajudaram a melhorar a 
autoestima das mulheres. A 
partir de música, artesanato 
e fotografia, a Coordenadoria 
Municipal de Políticas para 
Mulheres debateu os perigos 
da falta ou atraso no diagnós-
tico do câncer de mama, que 
leva a óbito mais de 1 milhão 
de pessoas ao ano no Brasil.

Um dos palestrantes do 
dia foi o Dr. Haroldo Millet, 
que trabalha no Hospital da 
Mulher de Bangu. Ele con-
versou com as mesquitenses 
sobre a prevenção da doença. 
“A verdade é que não existe 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
forma de evitar o câncer. Mas, 
temos meios de identificá-lo a 
tempo para que seja feito um 
tratamento capaz de ser bem-
-sucedido“, disse.

Ele evidenciou, ainda, mé-
todos que a mulher pode se-
guir para se manter atenta a 
possíveis sinais. “A mulher 
pode e deve olhar para o pró-
prio corpo. Ela não é profissio-
nal, mas pode fazer o exame 
de toque. É conhecendo o cor-
po que descobrimos os aler-
tas”, refletiu Millet.

Números alarmantes
As mulheres também tive-

ram a oportunidade de pas-
sar pela palestra da psicóloga 
Carla Amorim. Ela falou sobre 
autoestima e empoderamento 
feminino. “Diante do diagnós-
tico, é importante trabalhar-
mos uma nova motivação de 
vida. Apesar da dor, autoco-
nhecimento e investigação 
são armas fortes da mulher”, 
defendeu. A estimativa do 
Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) é de que o estado do 
Rio de Janeiro chegue a 8.050 

casos da doença até o fim do 
ano de 2019.

A coordenadora de Polí-
ticas para Mulheres de Mes-
quita, Silvânia Almeida, evi-

denciou a importância de se 
celebrar o outubro rosa na 
cidade. “Temos um espaço es-
pecífico feito para as mulhe-
res da cidade e que deve ser 

usufruído por elas”, exaltou. 
Foram feitos, também, cortes 
de cabelo e design de sobran-
celhas, para melhora a auto-
estima do público presente. 

Espaço Mulher Mesquitense 
celebra mês de combate ao 
câncer de mama

 Secretaria de Assistência Social promoveu tarde de palestras, momentos de beleza, artesanato, workshop e sorteio de brindes

Foto: Divulgação

A expectativa é que ainda mais visitantes passem pelo parque este ano

Conferência municipal 
vai debater turismo em 
Nova Iguaçu

 Município com 520 qui-
lômetros quadrados, Nova 
Iguaçu tem cerca de 65% de 
seu território composto por 
áreas verdes de proteção 
ambiental cobertas por mata 
atlântica, o que faz da cidade-
-mãe da Baixada Fluminense 
uma região com grande po-
tencial para o desenvolvi-
mento do turismo ecológico. 
Este é um dos temas da I Con-
ferência Municipal de Turis-
mo de Nova Iguaçu, que será 
realizado nos dias 22 e 23 de 
outubro, na Casa de Cultura, 
no Centro.

O aumento do número de 
visitantes ao Parque Natural 

Municipal de Nova Iguaçu – 
Parque do Vulcão, por exem-
plo, comprova a vocação 
turística do município. Em 
2016, cerca de 7.600 pesso-
as frequentaram a unidade 
de conservação ambiental. 
Já em 2018, foram 27.226. A 
expectativa é que ainda mais 
visitantes passem pelo par-
que este ano.

“Tivemos um crescimen-
to de 258% do número de 
pessoas que frequentam o 
parque em apenas dois anos. 
Isto é reflexo do trabalho que 
vem sendo desenvolvido no 
sentido de incentivar o turis-
mo na região. Aumentamos o 

Foto:Divulgação

efetivo da Guarda Ambiental 
Municipal de nove para mais 
de 30 agentes, promovemos 
atividades no parque como o 
projeto Música na Natureza 
e levamos crianças da rede 
municipal de ensino para co-
nhecer a unidade”, recorda o 
prefeito Rogerio Lisboa.

Mas não só de atividades 
ecológicas vive o turismo 
de Nova Iguaçu. A confe-
rência também irá debater 
outras vertentes como o 
turismo cultural, histórico, 
gastronômico, esportivo e 
de negócios.

“Nosso objetivo é discutir o 
cenário atual da atividade tu-
rística no município, as pers-
pectivas para os próximos 
anos, estratégias de curto, 
médio e longo prazo e apre-
sentar contribuições para o 

próximo ciclo das políticas 
públicas de turismo em Nova 
Iguaçu”, explica o secretário 
municipal de Meio Ambien-
te, Agricultura, Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo 
(Semadetur), Fernando Cid.

A I Conferência Municipal 

de Turismo de Nova Iguaçu 
terá abertura às 19h desta 
terça-feira. Na quarta, as ati-
vidades começam a partir 
das 8h e se estendem até as 
17h com a eleição dos mem-
bros do Conselho Municipal 
de Turismo.



e m p r e s á -
ria Shanna 
H a r r o u c h e 
Garcia, de 34 
anos - filha 
do bicheiro 
Va l d o m i r o 
Paes Garcia, 
o Maninho - 

chegou às 11h15 desta segunda-
-feira ao Instituto Médico Legal 
(IML), no Centro do Rio, para 
fazer o exame de corpo de de-
lito solicitado pela Delegacia de 
Homicídios da Capital (DHC). 
No último dia 8, ela sofreu 
uma tentativa de homicídio no 
Recreio dos Bandeirantes, na 
Zona Oeste do Rio.

O caso está sendo inves-
tigado pela DHC. Ao sair do 
local, quase uma hora depois, 
ela voltou a acusar o ex-cu-
nhado Bernardo Bello pelo 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDesdobramento

A
atentado e afirmou que pensa 
em deixar estado "por questões 
de segurança dos filhos":

“Esse exame foi um pedido 
da DH. Não sei para que eles 
querem o exame de corpo de 
delito”, disse a empresária, que 
cobrou providências na investi-
gação do caso. “Eu não sei como 
estão as investigações, porque 
correm em segredo, mas eu es-
pero que tudo possa ser resol-
vido o mais rápido. Eu estou 
aguardando, mas eu espero que 
eles possam agir”, salientou.

A filha de Maninho contes-
tou a forma que a polícia in-
vestiga o caso:

“Eles estão tratando ele (o 
Bernardo) como testemunha e 
eu não sei por quê. Eu o acuso. 
Continuo o acusando. Não tenho 
provas, mas espero que a polícia 
e a Justiça tomem providências. 

Eu já expus no meu depoimento 
por que acho que foi ele, agora 
não quero mais entrar em deta-
lhes. Ele já foi intimado e espero 
que ele tenha esclarecido muita 
coisa”, disse Shanna.

Perguntada se pensa em dei-
xar o estado, Shanna é categórica:

“Apavora muito, eu não sei 
o que pode acontecer amanhã. 
Não sei se vão tentar novamen-
te. A justiça e a polícia tem que 

fazer algo. Por precaução e por 
conta dos meus filhos, eu pen-
so em deixar o estado”, afirmou.

Segundo Shanna, sua vida 
parou após a tentativa de 
homicídio:

“Eu não tenho feito nada. 
Tudo que faço é dentro de 
casa. Tenho que esperar a polí-
cia e a justiça agirem”, comple-
tou ela, que saiu do IML pouco 
depois de 12h10.

Há duas semanas, Shan-
na sofreu um atentado em 
um shopping no Recreio dos 
Bandeirantes, na Zona Oeste 
do Rio. Na ocasião, a empre-
sária foi baleada duas vezes. 
O exame realizado hoje es-
tava marcado para a última 
sexta-feira.Entretanto, falta-
va um laudo médico do Hos-
pital Municipal Lourenço 
Jorge, da Barra da Tijuca.

Shanna faz exame de corpo 
de delito no Instituto Médico 
Legal, no Centro do Rio

 Shanna faz exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, no Centro do Rio

 Foto: Rafael Nascimento de Souza/Agência O Globo

Terça-feira 22 de outubro de 2019 

POLÍTICA

IN
FOPOLÍCIA 5

 A força especial da PM está realizando operação na comunidade do Rio Comprido

 Marcela foi atingida no tórax e encaminhada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)

 Uma mulher,  identif ica-
da como Marcela de S anta-
na,  de 41 anos,  foi  baleada 
durante uma tentativa de 
assalto na noite deste do -
mingo,  no bairro Metró -
pole,  em Nova Iguaçu,  na 
B aixada Fluminense.  D e 
acordo com o 20º BPM 

Mulher é baleada durante tentativa 
de assalto em Nova Iguaçu

(Mesquita) ,  a  mulher foi 
encaminhada para o Hos-
pital  G eral  de Nova Iguaçu 
(HGNI). 

Marcela teria reagido a 
uma tentativa de roubo ao 
seu carro, na Rua República 
Árabe da Síria. Os crimino-
sos atiraram contra a vítima, 

 A força especial da PM 
está realizando operação na 
comunidade do Rio Compri-
do, na Zona Norte, desde o 
início da manhã e foram re-
gistrados tiros

Um policial do Batalhão de 
Operações Policiais Especiais 
(Bope) foi baleado durante 
confronto com criminosos 
do Morro do Turano, na ma-
nhã desta segunda-feira. A 
força especial da PM está re-

Policial do Bope é baleado em operação 
no Morro do Turano

que foi atingida no tórax, 
e fugiram em seguida. Se-
gundo a Prefeitura de Nova 
Iguaçu, Marcela realizou 
um procedimento cirúrgico 
e continua internada, com 
quadro de saúde estável.

O caso foi encaminhado 
para a 52ª DP (Nova Iguaçu).

alizando operação na comu-
nidade do Rio Comprido, na 
Zona Norte do Rio.

Segundo informações ini-
ciais, o policial foi atingido 
no pescoço. Ele foi socorrido 
para o Hospital Central da 
Polícia Militar (HCPM), mas 
não há informações sobre o 
seu estado de saúde. Às 6h 
foram registrados tiros no 
Turano, na região conhecida 
como Chacrinha.

 Foto:  Divulgação

Foto: Divulgação



Muito comum entre praticantes de atividades físicas, principalmente no fisiculturismo

uita gente co-
nhece esse 
gás poderoso, 
com odor ca-
r a c t e r í s t i c o 
e que entre 
muitas fun-
ções, é usado 

para desinfetar e esterilizar 
tratamentos de água. A grande 
novidade que poucos sabem, 
porém, é o poder de seu uso, já 
muito disseminado no exterior, 
para inúmeros fins medicinais 
comprovados, reconhecidos e 
com alta credibilidade médica.

De acordo com a Dra. Maria 
Emília Gadelha, presidente da 
Sociedade Brasileira de Ozo-
nioterapia Médica (SOBON), a 
Ozonioterapia é indicada para 
uma série de melhorias, tais 
como problemas circulatórios, 
virais, feridas, dores muscu-
lares e em geral, processos 
inflamatórios, revitalização 
para atletas,  além de pos-
suir resultados significativos 
como terapia complementar 
em vários tipos de câncer, tra-
tamentos retais (que por mais 
desconfortantes que possam 
aparentar, são rápidos -frações 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMedicina

M
de segundos- e totalmente hi-
giênicos com sondas descartá-
veis), insuflações vaginais para 
tratar corrimentos, candidíase, 
e até mesmo para fins estéticos 
como celulite, gordura localiza-
da, manchas de pele, cicatrizes, 
entre outros.

Na Europa, onde o procedi-
mento é reconhecido pelo Mi-
nistério da Saúde em diversos 
países, existem mais de 10 mil 
médicos que utilizam o método 
e, inclusive, os convênios ofere-
cem reembolso ao paciente

Nos pacientes com baixa imu-
nidade, por exemplo, é feito um 
processo chamado auto-hemo-
terapia, em que pequenas quan-
tidades de ozônio são aplicadas 
ao seu sangue, o que provoca a 
ativação dos sistemas antioxi-
dantes e removedores dos radi-
cais livres. "No mecanismo de 
ação da Ozonioterapia, as célu-
las imunes do corpo produzem 
mensageiros especiais, chama-
dos citoquinas, que proposital-
mente provocam uma cadeia de 
mudanças positivas no sistema 
imunológico, tornando-o mais 
capaz de resistir contra as doen-
ças", diz Dra. Maria Emília.

Comum na Europa, 
ozonioterapia engloba 
diversos benefícios

A grande novidade que poucos sabem, porém, é o poder de seu uso

Foto: Divulgação

Já na área odontológica, o 
uso da água bidestilada é al-
tamente interessante princi-
palmente no tratamento de 
canais dentários e afecções 
da gengiva, assim como em 
dermatites. Para combate às 
dores e em conjunto com o 
ortopedista, é utilizada uma 
injeção intra-discal (a mes-

ma realizada por neurocirur-
giões) dentro do espaço da 
articulação afetada, possibi-
litando tratar grande número 
de hérnias de disco, artrites e 
rigidez muscular.

Para fins estéticos, o uso da 
injeção subcutânea de ozônio 
melhora a celulite e flacidez, 
olheiras e rugas de expressão 

e até queloides e cicatrizes. 
Também pode ser utilizado 
para analgesia no alívio de 
dores crônicas. Também tem 
efeito relaxante muscular a 
sauna com ozônio, que pro-
move a eliminação de toxinas 
e promove a vasodilatação dos 
vasos de menor calibre, acele-
rando o metabolismo.

Os benefícios e riscos dos 
suplementos alimentares

Os suplementos alimentares 
são preparações destinadas a 
complementar a dieta e forne-
cer nutrientes, como vitaminas, 
minerais, fibras, ácidos graxos 
ou aminoácidos, que podem es-
tar faltando ou não podem ser 
consumidos em quantidade su-
ficiente na dieta de uma pessoa. 

Muito comum entre pratican-
tes de atividades físicas, principal-
mente no fisiculturismo, o uso in-
discriminado desses suplementos 
pode trazer sérios danos à saúde. 

 Efeitos adversos do uso de 
suplementos podem surgir de 
diversos fatores, incluindo a segu-
rança, a composição do produto e 
padrões inadequados de uso pelos 
consumidores. “A mistura indiscri-
minada e o consumo de muitos 
produtos sem considerar as doses 

totais de alguns ingredientes ou 
interações problemáticas entre os 
compostos podem acarretar diver-
sos problemas para a saúde. Mes-
mo produtos mais simples, ditos 
“inofensivos”, podem ter efeitos 
colaterais negativos, especialmen-
te quando usado fora do protocolo 
ideal.  Por exemplo, suplementa-
ção de ferro, naqueles com inges-
tão adequada do mineral, pode 
resultar em efeitos colaterais que 
vão desde vômitos, diarreia e dor 
abdominal até doenças graves 
como hemocromatose e insufici-
ência hepática” adverte Iomara Isi-
dorio Cavalcante, nutricionista do 
Hospital Albert Sabin (HAS).

Contudo, quando utilizados 
de forma correta, acompanhado 
sempre de um profissional de 
nutrição, os suplementos alimen-

Foto:Divulgação
tares podem trazer diversos bene-
fícios, pois, desempenham papel 
importante na performance de 
atletas profissionais ou amadores, 
podem ajudar no emagrecimento 
e repõe deficiências nutricionais.

 Quando há um plano de 
nutrição adequada para cada 
objetivo, com produtos que in-
cluem micronutrientes, alimen-
tos esportivos, suplementos de 
desempenho e suplementos de 
saúde, os benefícios alcançados 
são inúmeros. “Alguns produ-
tos ajudam o atleta a cumprir 
as metas de nutrição esporti-
va e melhoram sua eficiência, 
mantendo-o saudável e livre de 
lesões. No entanto, é preciso co-
nhecimento especializado para 
identificar quais produtos são 
adequados, como integrá-los 
ao plano de nutrição e como ga-
rantir que quaisquer benefícios 
superem os possíveis efeitos co-
laterais”, explica Iomara.
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 Vale lembrar que os suple-
mentos nutricionais não servem 
para substituir uma refeição, 
eles devem ser utilizados como 
recurso para complementá-
-la. Dessa forma, são úteis para 
pessoas que não conseguem 
somente com os alimentos su-
prir as calorias nutricionais ne-
cessárias para o funcionamento 
adequado do organismo ou para 

compensar os gastos energéti-
cos decorrentes de treinamentos 
físicos de alto rendimento.

“Por regra, nunca utilize suple-
mentos alimentares sem orienta-
ção profissional. Procure sempre 
um nutricionista, pois, somente 
ele, de acordo com as necessida-
des individuais do paciente, pode-
rá definir qual a melhor estratégia 
nutricional”, finaliza a especialista.



Apresentação

iogo Noguei-
ra apresenta o 
show inédito 
e especial “Eu, 
Violões e Can-
ções", em única 
apresentação, 
no Teatro Oi Ca-

sagrande, no dia 30 de outubro, 
quarta, às 20h, dentro do evento 
beneficente "Amor a São Conra-
do", voltado para arrecadação de 
fundos para a manutenção da 
igreja matriz e a capela de São 
José de Anchieta da Paróquia de 
São Conrado. Outras edições já 
rolaram com shows de Maria Be-
thânia, Elba Ramalho, Alcione, 
Preta Gil e Gilberto Gil.

Acompanhado dos músicos 
Rogério Caetano (violão de 7 
cordas) e Rafael dos Anjos (vio-
lão de 6 cordas), numa combina-
ção única, cantando algumas das 
mais emblemáticas músicas do 

cancioneiro popular brasileiro.
Diogo vai fazer um passeio 

por este repertório brasileiro, 
contemporâneo, histórico e mo-
derno. No repertório “O Mundo 
É Um Moinho” (Cartola), “Minha 
Missão” e “Espelho” (João No-
gueira), “Rosa” (Otávio de Sou-
za e Pixinguinha), “Como uma 
Onda” (Lulu Santos e Nelson 
Motta), “Violão Vadio” (Baden 
Powell), “Evidências” (José Au-
gusto), “Canta, Brasil” (Alcir Pires 
Vermelho e David Nasser), “Chi-
clete com Banana” (Gordurinha 
e Almira Castilho) e “Tocando 
em Frente” (Almir Sater), entre 
outras, mostrando as diversas de 
referências que o formaram.

Um show imperdível e neces-
sário, em única apresentação.

Serviço:
Show: Diogo Nogueira em 

“Eu, Violões & Canções” com 

 Diogo faz o show "Eu, Violões & 
Canções" no Teatro Oi Casa Grande 
em prol da Igreja de São Conrado 
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Diogo vai fazer um passeio por este repertório brasileiro, contemporâneo, histórico e moderno

DIANA PIRESCulturando 
dianapiresassessoria@gmail.com
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Rafael dos Anjos e Rogério Cae-
tano - Evento Beneficente “Amor 
a São Conrado”

Local: Oi Casa Grande (Aveni-
da Afrânio de Melo Franco, 290, 
Loja A, Leblon )

Data: 30 de Outubro (Quarta-
-feira)

Horário: às 20h
Preços: Plateia Vip e Camarote 

R$ 200,00 e Balcão R$ 150,00
Vendas: na bilheteria do teatro 

ou no site da www.tudus.com.br.
Informações: 2511-0800 - Ter-

ça a sexta a partir das 12h e sába-
do e domingo a partir das 15h

Capacidade: 926 lugares
Classificação: Livre.

O espetáculo, que acontece nesta terça-feira, integra a agenda do Som do Sesc

 Em 1958, nascia a Bossa Nova 
com a gravação do álbum “Chega 
de Saudade”, de João Gilberto. Ano 
passado, para celebrar os 60 anos 
do movimento, o cantor e compo-
sitor Carlos Lyra passou a rodar o 
Brasil na companhia do sobrinho 
Cláudio Lyra com o show “Cantos 
& Contos da Bossa Nova”, cuja pró-
xima parada será no Teatro Sesc Gi-
nástico, no centro do Rio. O espetá-
culo, que acontece nesta terça-feira, 
integra a agenda do Som do Sesc, 
projeto que acontece no local, sem-
pre às terças, às 19h, com o propósi-
to de ser mais uma opção de lazer 
para os trabalhadores do centro da 
cidade após o expediente.

 Além de celebrar o gênero mu-
sical, o espetáculo comemora os 65 
anos de carreira do artista, numa 
viagem cronológica desde sua 

Carlos e Cláudio Lyra celebram a Bossa 
Nova em show no Sesc Ginástico nesta terça

primeira composição até as mais 
atuais. No palco, ele apresenta toda 
essa bagagem, contando as histórias 
do Carnegie Hall, do encontro com 
Brigitte Bardot, Jacqueline Kenne-

 Você já conhece o projeto 
de compotas do chef  Romano 
Fontanive? Foi pensando no 
destarte de infinidades de ali-
mentos que ele criou um pro-
jeto lindo de recuperação de 
alimentos. O chef recupera a 
comida, higieniza e transforma 
todo esse "lixo" em deliciosos 
molhos e compotas. Tudo feito 

Restaurante Gabbiano recebe potes de vidro 
com tampa de metal para projeto social

dy, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, 
João Gilberto, Ronaldo Bôscoli, Ge-
raldo Vandré, Gianfrancesco Guar-
nieri e tantas outras mais que se 
intercalam com seus clássicos.

com muito amor e com a quali-
dade do seu trabalho. Para isto 
ele está recolhendo potes de 
vidro com tampa metálica de 
qualquer tamanho, que serão 
aproveitados nesse ação cheia 
de amor. Interessados em 
contribuir poderão levar até o 
restaurante, ou ligar para que 
alguém recolha. A renda do 
projeto é revertida para ongs 
infantis e de animais da cidade 
do RIo. Informações pelo tele-
fone:  3153-5529

O Gabbiano fica na Av. das 
Américas, 3255 - Loja 142 | Sho-
pping Barra Garden, Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro 
22640-100, Brasil Tel.: 3153-
5529. Dom, das 12h às 20h; 2ª 
a 5ª, das 12h à meia-noite; 6ª e 
sábado, das 12h à 1h.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação



 Vivi dá nota baixa para Maria 
da Paz durante o concurso. Már-
cio termina com Kim e Paixão a 
pede em casamento. Amadeu 
aconselha Sílvia sobre o alcoolis-
mo de Abdias. Jô procura Evelina 
e pede ajuda. Jô arma para preju-
dicar Régis. Maria da Paz comenta 
com Marlene sobre a perseguição 
de Vivi. Jô beija William. Todos 
comentam as falsas notícias di-
vulgadas sobre Régis na internet. 
Cássia rejeita a companhia de Le-

Resumo das novelas
 A Dona do Pedaço

 Gisele surpreende Diogo 
ao aparecer com Yuri na festa 
de Réveillon da mansão. Fran-
cisca encontra Ramon na fes-
ta de Ano Novo da Unidos do 
Bom Sucesso. Mário e Silvana 
se beijam. Eugênia hostiliza 
Paloma. Esther repreende Ra-

 Bom Sucesso

próximo sá-
bado, será o 
último dia 
para as inscri-
ções de novos 
c o m po ne nte s 
para o desfile 

da Unidos de Padre Miguel 
em 2020.

 Último dia de inscrição para 
desfilar na Unidos de Padre Miguel

 UPM seleciona negras e mulatas 
para desfilar com seios à mostra

mon ao vê-lo dançando com 
Francisca. Nana agradece a 
Paloma ao ver a alegria de Al-
berto. Vicente é rejeitado por 
Gabriela, Patrick e Michelle. 
Marcos abraça Paloma na che-
gada do Ano Novo e os dois 
acabam caindo na piscina.

O s interessados em 
desf i lar,  devem compare-
cer  na quadra da escola, 
localizada na Rua Mes-
quita,  8 –  Padre Miguel, 
de 16h às 19h e apresen-
tar  uma (1)  foto 3x4 (re-
cente)  e  Xerox da iden-
tidade (v isível) ,  além do 

pagamento da taxa de 
R$30,00 (trinta reais) .

A Vermelha e branca da 
Vila Vintém será a sexta 
agremiação a desfilar no sá-
bado de carnaval, pela Série 
A, do Rio de Janeiro, em bus-
ca do tão sonhado título e o 
acesso ao Grupo Especial.

 A Unidos de Padre Mi-
guel seleciona mulheres 
negras e mulatas com 18 
anos ou mais para desfilar 
com os seios à mostra no 
próximo Carnaval.

A seleção não tem ne-
nhum pré-requisito quan-
to ao porte físico e as ins-
crições devem ser feitas  
através do e-mail: mma-
rinhoassessoria@gmail.
com -  no campo assunto, 
informar – Inscrição des-
file UPM. Será necessário 
encaminhar os dados pes-
soais - nome, idade, telefo-
ne de contato. 

A Unidos de Padre Mi-
guel será a sexta agremia-
ção a desfilar no sábado de 
carnaval, pela Série A, do 
Rio de Janeiro, em busca 
do tão sonhado título e o 
acesso ao Grupo Especial. 

 Fotos: Divulgação

andro. Téo desconfia de Jô com 
William. Abel pede um aumento 
a Fabiana. Galdys e Lyris apoiam 
Régis. Sílvia termina o namoro 
com Abdias. Fabiana procura 
concorrente de Maria da Paz para 
prejudicar a empresária. Rock 
dispensa Abdias e pede a ajuda 
de Agno. Joana conta a Maria da 
Paz que Matilde mencionou seu 
nome novamente. Rock promete 
a Téo que descobrirá a chantagem 
de Fabiana a Jô.

Os interessados em desfilar, devem comparecer na quadra da escola, localizada na Rua Mesquita

O
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Departamento 
Geral de Ações 
S o c i o e d u c a -
tiva (Degase) 
pode pagar 
50 vagas por 
dia de Regime 
Adicional de 

Serviço (RAS) aos agentes de 
segurança socioeducativos. 
Eles receberão R$ 278 por 12 
horas trabalhadas a mais. A 
lei que permitiu a hora extra 
foi sancionada em julho, mas 
faltou a efetivação.

O diretor do órgão, Márcio 
Rocha, explicou em entrevis-
ta ao EXTRA que vai compen-
sar a despesa mensal, de cerca 
de R$ 500 mil, com o fim do 
pagamento aos 204 agentes 
temporários, demitidos após 
decisão expedida no último 
dia 10 pela Justiça do Rio.

“Calculamos que o custo 
dos agentes contratados seria 
suficiente para arcar com 50 
RAS. Entregamos, na última 
terça-feira, o nosso parecer 
para a PGE (Procuradoria-Ge-
ral do Estado) analisar, e estou 
esperançoso”, disse Rocha, 
que contou que o órgão ainda 
não analisou o documento.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSServiço RAS

O
O valor da hora extra se igua-

la ao RAS pago aos servidores 
de classe C dos órgãos de Segu-
rança, já com o reajuste de 48% 
feito em maio.

Esse tema será um dos tópi-
cos a serem tratados na reunião 
com o secretário da Casa Ci-
vil, André Moura.Inclusive, os 
servidores ameaçam entrar em 
greve se não houver avanço nas 
reinvindicações.

Outros pontos a serem deba-
tidos no encontro são o porte 
de armas (já autorizado por lei) 
e a realização de concurso para 
preencher os cargos vagos. O 
diretor explicou que, apesar de 
o Degase ter uma vacância de 
715 servidores, somente 95 fun-
ções ficaram vagas no período 
de vigência do Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF), ou seja, 
de setembro de 2017 até agora. 
Então, um eventual concurso 
somente poderia contemplar 
essas vagas de imediato.

A esperança de Rocha é que, 
com a construção de 21 novas 
unidades do departamento 
anunciadas pelo governador 
Wilson Witzel, o Conselho de 
Supervisão que monitora o Regi-
me de Recuperação Fiscal possa 

Degase quer pagar 50 horas 
extras por dia aos agentes; falta 
aprovação da Procuradoria

O diretor do Degase, Márcio Rocha, já tem os cálculos para pagar o RAS

  Foto: Divulgação / Degase

Terça-feira 22 de outubro de 2019 

POLÍTICA

IN
FO SERVIÇOS 9

aprovar um concurso com mais 
vagas. Para as unidades saírem 
do papel, deve ser assinado um 
Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) entre o Ministério 
Público do Rio (MPRJ) e gover-
no estadual.

“Um TAC entre o governo 
e o Ministério Público vai ser 
assinado em breve. Para isso, 
estão sendo feitas diversas 
reuniões. A Emop (Empresa de 
Obras Públicas do Estado do 
Rio de Janeiro) e a Secretaria 

de Fazenda estão envolvidas 
para elaborarem os estudos de 
viabilidade, do equipamento, 
do mobiliário e do custeio com 
pessoal. Para o estado ter mais 
vagas para os internos, é pre-
ciso contratar mais agentes. 
Ainda não foi definido o prazo 
para o TAC sair”, disse.

Em relação ao porte de armas 
para os agentes, Márcio Rocha 
conta que não chegou nenhum 
documento oficial com o pa-
recer da Procuradoria-Geral do 

Estado contrário à lei que auto-
rizou a liberação do armamento.

“Estamos aguardando o do-
cumento chegar. A lei não es-
pecifica se o Degase é o órgão 
competente para normatizar o 
porte. Isso cabe ao setor jurídico 
do governo analisar. Pelo o que 
a gente entende, um decreto vai 
ter que ser feito para dar poder 
ao Degase de fazer a essa nor-
matização, ou a própria Casa Ci-
vil deve fazer isso (a implemen-
tação da lei)”.

Alerj vota no dia 29 projeto 
sobre progressão funcional 
de servidores do Judiciário

 A Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) vai votar no 
próximo dia 29 o projeto de 
lei que muda as regras para a 
progressão funcional dos ser-
vidores do Judiciário aconte-
cer a cada dois anos. A pro-
posta trata das carreira dos 
serventuários, deixando de 
fora os magistrados. A mensa-
gem enviada pelo presidente 
do Tribunal de Justiça do Rio, 
desembargador Claudio de 
Mello Tavares, foi aprovada 
no último dia 7 pelo Órgão 
Especial do TJ-RJ.

O presidente da Alerj, An-
dré Ceciliano (PT) informou 

a data de votação: "O projeto 
vai entrar na pauta no dia 22 
para receber emendas. Uma 
semana depois, dia 29, será 
apresentado, já com as emen-
das, ao colégio de líderes, às 
13h, e, em seguida, será leva-
da a plenário para votação", 
explicou o parlamentar.

O projeto deve ser objeto 
de intensa discussão entre os 
parlamentares, já que o Rio 
passa pelo ajuste nas con-
tas públicas, está em estado 
de calamidade financeira e 
ainda, no Regime de Recu-
peração Fiscal. O argumento 
do presidente do Tribunal é 

 Foto: Alerj / Octacílio Barbosa 

que a verba para custear as 
promoções são referentes à 
extinção de 309 cargos. Hoje, 
há 645 cargos de analista ju-
diciário e 128 de técnico de 
atividade judiciária vagos. 
Essas duas carreiras são com-
postas por 12 padrões valores 
de vencimentos, ou seja, o 
último padrão será alcançado 
pelo servidor ao final de 22 
anos de carreira.

Atualmente, a progressão 
e promoção dos serventuá-
rios ocorrem com a vacância 
de cargos. Com a alteração, a 
evolução funcional passará a 
ocorrer a cada dois anos, ini-
cialmente, observados os cri-
térios que serão definidos por 
meio de um regulamento que 
vai definir, por exemplo, a 
exigência de capacitação con-

tinuada pela Escola de Ad-
ministração Judiciária (Esaj). 
Segundo o desembargador, 
toda a despesa continuará 
sendo paga pelo próprio Ju-
diciário, com o duodécimo 
recebido do Poder Executivo.

"Esse projeto traz a valori-

zação do servidor da Justiça, 
que há tantos anos pleiteia 
a mudança da lei", observou 
o presidente do TJ-RJ, lem-
brando que outras institui-
ções, como o Ministério Pú-
blico Estadual, já têm projeto 
similar implementado.

Os deputados vão decidir no plenário sobre progressão funcional 



Crivella assinou na manhã desta segunda-feira um decreto no Palácio da Cidade, em Botafogo

pós quatro 
horas de reu-
nião, os sete 
d e p u t a d o s 
membros da 
Comissão de 
C o n s t i t u i -
ção e Justiça 

(CCJ) da Assembleia Legisla-
tiva do Rio anunciaram que o 
projeto de resolução que será 
apresentado nesta terça-feira, 
para votação em plenário, será 
pela libertação dos deputados 
presos pela Operação Furna da 
Onça. O grupo foi capturado 
em novembro do ano passado 
sob acusação de montar um 
esquema criminoso na Assem-
bleia Legislativa.

Por 5 votos a 2, os integrantes 
da CCJ decidiram pela formata-
ção de um projeto não apenas 
pela soltura dos acusados, mas 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSRio

A
também estendeu a votação para 
os cinco presos. A decisão da mi-
nistra Carmem Lúcia, na semana 
passada, tratava apenas de três 
deles. Assim, os beneficiados 
podem ser André Corrêa (DEM), 
Luiz Martins (PDT), Marcus Vi-
nicius Neskau (PTB), Marcos 
Abrahão (Avante) e Chiquinho 
da Mangueira (MDB), este ultimo 
cumpre prisão domiciliar.

Ainda de acordo com o texto do 
projeto, mesmo que seja solto, o 
quinteto deverá se manter afasta-
do do mandato. Isso porque a pos-
se conferida na cadeia foi suspensa 
este mês pelo Tribunal de Justiça 
do Rio. E a Alerj ainda não recorreu. 

Quem votou a favor
Os deputados Luiz Paulo 

(PSDB) e Dr. Serginho (PSL) 
votaram contra a soltura. Já 
Márcio Pacheco (PSC), Rodri-

go Bacelar (SDD), Max Lemos 
(MDB), Jorge Felippe Neto 
(PSD) e Carlos Minc (PSB) vo-
taram a favor da libertação. 
Agora, caberá ao plenário da 
Casa decidir pela soltura ou 
não dos cinco presos. São ne-
cessários pelo menos 36 votos 
favoráveis ao projeto para que 
o grupo seja libertado.

Contrario à libertação, o 
deputado Luiz Paulo (PSDB) 
defendeu a manutenção da 

prisão. "As prisões foram de-
cididas em reunião colegiada 
por cinco desembargadores, 
que também transformaram as 
prisões em preventivas. Apesar 
de vários recursos, não houve 
relaxamento de prisão. Se es-
sas instancias jurídicas não fi-
zeram esse relaxamento, como 
posso votar divergente em 
apenas 48 horas de trabalho? 
São mais de três mil paginas de 
processo", destacou.

Mais de R$ 50 milhões 
em propinas

Desdobramento da Lava Jato, 
a Furna da Onça mira um suposto 
esquema que teria movimentado 
R$ 54,5 milhões em propinas, entre 
2011 e 2014, segundo mandato do 
governador Sérgio Cabral (MDB).

Inicialmente, foram emitidos dez 
mandados de prisão. No entanto, 
parte dos parlamentares já cumpria 
prisão desde novembro de 2017 por 
conta da Operação Cadeia Velha.

CCJ da Alerj decide por projeto 
favorável para soltar deputados 
presos na Furna da Onça

O placar foi 5 a 2 a favor da libertação de André Corrêa (DEM), Luiz Martins (PDT) e Marcus Vinicius Neskau (PTB. 

Foto: Octacílio Barbosa/Alerj

Motoristas estacionaram atrás de shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste, para saírem em carreata 

 Cerca de 100 escolas munici-
pais começam a ter aulas de artes 
marciais no próximo sábado, de 8h 
às 12h, pelo projeto Escola de Lutas, 
inserido em conjunto ao Sábado 
Carioca. O prefeito Marcelo Crivella 
assinou na manhã desta segunda-
-feira um decreto no Palácio da Cida-
de, em Botafogo, que regulamenta 
o início das atividades. A cerimônia 
contou com a presença de grandes 
nomes desse universo, como o ca-
poeirista mestre Camisa e o lutador 
Rodrigo Minotauro.

“É o pontapé de algo que atin-
girá o país inteiro. Um projeto 
importante para as crianças da ci-
dade e também as de todo estado 
do Rio, que está trabalhando com 
a gente para criação de um projeto 
semelhante. É de uma represen-
tatividade muito grande para a 
classe”, afirma Minotauro.

A secretária municipal de educa-
ção, Talma Romero, prometeu que, 
até o fim deste ano, 300 das cerca 
de 1.500 escolas do município terão 
aulas de boxe, muay thai, jiu-jitsu e 
capoeira. Até o final de 2020, a previ-
são inicial é que 837 unidades sejam 
contempladas, assim como já acon-

Cem escolas municipais terão aulas de 
artes marciais a partir deste sábado

tece com o Sábado Carioca. O proje-
to é feito em regiões da cidade com 
baixo Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Funcionam como 
unidades-polo, recebendo alunos de 
escolas do entorno.

De acordo com o prefeito, 20 mil 
alunos — 3% da rede municipal — es-
tiveram no último sábado nas esco-
las recebendo o reforço escolar, café 
da manhã e almoço. Hoje a rede es-
colar do município conta com mais 
de 635 mil alunos.

“Esperamos receber ainda mais 
estudantes com essas atividades. 
Não sei se nós poderíamos ter 
uma política de prevenção às dro-
gas tão boa quanto a inclusão às 

 Motoristas de vans reali-
zaram, nesta segunda-feira, 
um protesto contra os rou-
bos no Rio. Eles querem mais 
segurança e reclamam que 
estão sendo vítimas de as-
saltos. Segundo a categoria, 
principalmente as vans de 
turismo têm sido roubadas.

Ainda segundo eles, os 
bandidos levam a van para os 

Motoristas de vans fazem protesto 
contra roubos no Rio

artes marciais. Quem se apaixona 
pelas lutas, não pensa em dro-
gas”, afirmou Crivella.

A iniciativa visa a empregar mes-
tres das diferentes lutas, mas ainda 
não foi informado quantos lutado-
res serão contratados pela Secreta-
ria de Educação. Procurada, a pasta 
ainda não informou de que forma 
serão divididas as aulas.

 “O desemprego atinge a todos 
segmentos com essa crise, mas es-
peramos por um novo vislumbre 
de positividade. Será uma ótima 
oportunidade para nossas crianças e 
também para todos esses profissio-
nais que se dedicam tanto às lutas”, 
comenta o mestre João da Vila.

morros do Chapadão, Pedrei-
ra e Costa Barros, onde os 
veículos são desmontados e 
as peças vendidas para fer-
ros-velhos.

O protesto saiu da Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste, e 
seguiu pelo Aterro do Fla-
mengo. A produção do RJ1 
procurou a Polícia Militar, 
mas não obteve resposta.

  Foto: Divulgação

 Foto: Reprodução
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sina de 
Luan con-
tinua. O 
a t a c a n t e 
do Grêmio 
nem mes-
mo foi para 
o treina-

mento na tarde desta se-
gunda-feira com a delega-
ção e deve desfalcar o time 
gaúcho no segundo jogo 
da semifinal da Libertado-
res, contra o Flamengo, no 
Maracanã. O camisa 7 tem 
dores no pé direito e pouco 
tempo para se recuperar. 

Quando os jogadores 
embarcaram no ônibus 
para seguir ao CT do Flumi-
nense, por volta das 14h, o 
atacante não apareceu. Um 
torcedor chegou a pergun-
tar para Maicon se o meia-
-atacante iria treinar. O gre-
mista ouviu um "acho que 
não" como resposta. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

Luan fica fora de treino do 
Grêmio e deve ser desfalque 
em semi contra o Flamengo

A
Junto do grupo tricolor no Rio 

de Janeiro, Luan tem dificuldade 
para caminhar e chegou ao hotel 
mancando no último domingo. 
Nesta segunda, Jean Pyerre, ain-
da em recuperação de lesão, foi 
para o trabalho, ainda que tam-
bém não deva estar no jogo. 

O departamento médico 
gremista não confirma qual-
quer informação. Cita ape-
nas uma pancada recebida 
na derrota contra o Bahia, 
na quarta-feira passada. O 
problema ganha proporções 
maiores porque Luan já era 
o substituto de Jean Pyerre. 
Portanto, Renato fica com a 
terceira opção para o setor.

Como mostrou o Globo-
Esporte.com, o Tricolor tem 
algumas alternativas para a 
função. Pode mudar a forma 
de jogar, com a presença de 
Michel ao lado de Maicon e 
Matheus Henrique, mas tam-
bém existe a possibilidade da 

Renato Gaúcho não deve ter Luan contra o Flamengo 
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entrada de Thaciano, titular 
na posição contra o Fortaleza. 

O Grêmio volta a treinar 
na tarde de terça, novamen-
te no CT do Fluminense, 

com portões fechados. O 
provável time para enfren-
tar o Flamengo, às 21h30 
de quarta, pela semifinal 
da Libertadores, tem: Paulo 

Victor; Léo Moura, Geromel, 
Kannemann e Bruno Cortez; 
Maicon, Matheus Henrique, 
Thaciano (Michel), Alisson e 
Everton; Diego Tardelli.

Foto: Eduardo Moura 


