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uem esta-
va com ex-
p e c t a t i v a s 
a n c o r a d a s 
em rece-
ber a vaci-
na contra 
a covid-19 
no início 
do próximo 
ano pode 

se frustrar com a declaração 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Nesta quarta-
-feira, 9, a cientista-chefe 
da entidade, Soumya Swa-
minathan, advertiu que não 
espera que vacinas estejam 
disponíveis para a popu-
lação em geral antes 2022, 
embora os grupos de risco 

Q
possam ser imunizados em 
meados de 2021.

“Muitos pensam que no 
início do ano que vem che-
gará uma panaceia que re-
solverá tudo, mas não será 
assim. Há um longo processo 
de avaliação, licenciamento, 
fabricação e distribuição”, 
disse porta-voz da entidade 
em uma sessão de perguntas 
e respostas com internautas 
nas redes sociais.

Soumya afirmou que o 
cenário mais otimista da or-
ganização é que a primeira 
chegada de vacinas a vários 
países aconteça em meados 
do próximo ano. Porém, no 
primeiro momento, serão 
vacinados apenas os grupos 

vacina contra covid-19 
não alcançará todo 
mundo antes de 2022

Soumya Swaminathan diz que vacinação massiva não deve acontecer antes de 2022

A Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro divul-
gou, na tarde desta quarta-fei-
ra, os números atualizados da 
Covid-19 no estado. Até o mo-
mento, o Rio contabiliza 233.873 
casos confirmados e 16.770 óbi-
tos da doença respiratória pro-
vocada pelo novo coronavírus. 
Somente nas últimas 24 horas, 
mais 500 infectados e 124 novas 

mortes foram acrescentadas aos 
dados oficiais.

De acordo com os números 
atualizados, 212.963 pacientes se 
recuperaram da Covid-19 em todo 
o território fluminense. Já a taxa de 
letalidade, ou seja, a proporção de 
mortes por números de contami-
nados, apresentou um crescimen-
to em relação ao balanço anterior e 
está na marca de 7,17%.

Em 24 horas, estado do Rio registra 
500 novos casos da Covid-19 e 124 
mortes pela doença

Entre os municípios, a ca-
pital fluminense ainda con-
centra a maior parte dos casos 
e dos óbitos. Até esta quarta-
-feira, são 94.212 contamina-
dos e 10.027 mortes. Niterói, 
na Região Metropolitana, é 
a segunda cidade do estado 
com maior incidência da do-
ença, com 11.747 infectados 
e 394 mortes. Em seguida, 
aparecem São Gonçalo (11.193 
casos e 667 mortes), Duque 
de Caxias (8.487 casos e 669 
mortes) e Belford Roxo (7.997 
casos e 270 mortes).

de maior risco, como profis-
sionais da saúde e pessoas 
idosas.

Ela reforçou que até que uma 
vacinação em massa aconteça é 
preciso seguir todas as medi-

das de prevenção, como uso de 
máscaras, higiene das mãos e 
distanciamento social.

De acordo com os números atualizados, são 212.963 recuperados em todo o território fluminense

Foto: Reprodução
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Câmara de 
C o m é r c i o 
E x t e r i o r 
(Camex) de-
cidiu nesta 
quarta-feira 
(9) reduzir a 
zero — até 31 
de dezembro 
deste ano — a 
alíquota do 

imposto de importação para o ar-
roz em casca e beneficiado.

O Comitê-Executivo de Ges-
tão da Camex estabeleceu que a 
redução está restrita a uma cota 
de 400 mil toneladas de arroz 
com casca não parboilizado e 
arroz semibranqueado e bran-
queado, não parboilizado.

A
O objetivo da Camex é redu-

zir o custo do arroz importado 
para aumentar a oferta e conter 
a alta de preços do produto no 
mercado interno.

A alta no preço de alimentos 
da cesta básica tem preocupado o 
governo. O presidente Jair Bolso-
naro se reuniu nesta quarta-feira 
com o presidente da Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras), João Sanzovo Neto, para 
discutir o assunto. Segundo ele, os 
supermercados não são "vilões".

Na terça (8), Bolsonaro afir-
mou que fez um "apelo" a do-
nos de supermercados para 
conter a alta do preço do arroz.

Nesta quarta, o Ministério 
da Justiça notificou represen-

Nos últimos 12 meses, a 
cesta básica do brasileiro ficou 
20% mais cara. Apesar de o au-
mento da cotação do arroz ser 
comum no segundo semestre 
do ano, em 2020 a elevação foi 
ainda mais significativa: a Pro-
consBrasil já registrou um rea-
juste de até 320% no preço do 
produto, com um saco de 5kg 
chegando a custar R$ 40 para o 
consumidor — o que gerou até 
memes nas redes sociais. Na 
última semana, a questão foi 
levada ao governo federal pela 
entidade de defesa do consumi-
dor e pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), que 
inclusive alertou sobre a possi-
bilidade de desabastecimento 
nas gôndolas, se as condições 
persistirem. Em alguns estabe-
lecimentos comerciais do Rio 
de Janeiro, limites para as com-
pras por cliente já começaram a 
ser impostos.

De forma geral, o motivo 
para a alta nos preços, se-
gundo especialistas, é o de-
sequilíbrio entre a oferta e 
a demanda dos itens e suas 
matérias-primas no mercado 
interno. Os produtores têm 
preferido exportar, motivados 
pela mudança na taxa de câm-
bio, que provocou a valoriza-
ção do dólar frente ao real.

Por conta do risco de desa-
bastecimento, a rede de su-
permercados e hipermercados 

Extra informou que “para um 
maior número de clientes se 
abastecer”, limitou a compra 
de 10 kg de arroz e 5 unidades 
de óleo de soja por cliente, 
por tempo indeterminado. O 
racionamento foi observado, 
por exemplo, na loja da Aveni-
da Maxwell, em Vila Isabel, na 
Zona Norte do Rio. A equipe de 
reportagem ainda encontrou 
limite para compra de 12 caixas 
de leite longa vida por cliente, 
na unidade da Avenida Mara-
canã, na Tijuca, na mesma re-
gião da cidade.

O Prezunic também contou 
que “para garantir a disponi-
bilidade destes itens e poder 
abastecer mais famílias”, além 
de buscar alternativas junto aos 
fornecedores, temporariamen-
te limitou a compra de óleo de 
soja (5 unidades), arroz 1kg (10 
unidades) e arroz 5kg (5 unida-
des) por cliente.

Quando o limite não é im-

Toffoli nega suspender afastamento 
de Wilson Witzel

Mercados do Rio já limitam compras de arroz, leite 
e óleo de soja devido ao risco de desabastecimento

O ministro Dias Toffoli, pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), negou nesta 
quarta-feira (9) suspender o 
afastamento do governador do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel 
(PSC). O recurso foi apresentado 
pela defesa de Witzel.

Witzel foi afastado do cargo pelo 
ministro Benedito Gonçalves, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
em 28 de agosto. Desde então, o 
governador afastado tem recorrido 
ao próprio STJ e ao STF.

No último dia 2, a Corte Espe-
cial do STJ decidiu, por 14 votos a 
1, manter o afastamento de Witzel 
(relembre no vídeo abaixo).

O afastamento de Witzel vale 
por 180 dias e foi determinado a 
pedido da PGR na Operação Tris 
In Idem, que investiga irregulari-
dades e desvios na saúde. Witzel 
nega as acusações.

Argumentos da defesa
 de Witzel

Os advogados do governador 
disseram ao STF que o ministro 
Benedito Gonçalves submeteu 
sua decisão à Corte Especial do STJ, 
"sem sequer franquear à defesa o 
direito ao uso da palavra, em sus-
tentação oral".

Eles também dizem que ain-
da não tiveram oportunidade de 
apresentar suas argumentações. 
Na prática, os advogados querem 
a volta de Witzel imediatamente 
ao comando do governo do estado.

A decisão de Toffoli
Na decisão, Toffoli afirmou que 

a decisão da Corte Especial, que 
confirmou o afastamento do go-
vernador do Rio, substituiu inte-
gralmente a decisão individual do 
ministro Benedito Gonçalves.

Sendo assim, entendeu Tof-
foli, não havia mais motivo para 
o prosseguimento da ação. "Essa 
alteração substancial no quadro 
jurídico-processual, inicialmente 
apresentado, acarretou, na esteira 
de precedentes, a perda superve-
niente do interesse processual", 
escreveu.

Para o presidente do STF, a ação 
no Supremo também ficou invia-
bilizada porque há chance de re-
curso ao próprio STJ.

Ainda na decisão, afirmou que 
sempre considerou possível, na 
esteira de entendimentos do STF 
sobre o tema, a possibilidade de 
decretação e prorrogação de afas-
tamentos desse tipo. Para Toffoli, 
isso vale desde que sejam seguidos 
determinados critérios, como a 
ordem ser fundamentada em ele-
mentos específicos e não ser por 
tempo indeterminado.

Nas filiais do Extra, a quantidade de arroz por cliente foi limitada

Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro 

Foto do leitor

Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

posto, é o preço que vira uma 
barreira para o consumidor:

— Fui ontem ao mercado e 
não encontrei nenhuma marca 
de leite por menos de R$ 4,99. 
Um absurdo! Acabei compran-
do só cinco caixas. Meu plano 
era comprar 12, pois era para 
toda a família. Agora, vou ter 
que procurar em outros lugares 
ou esperar alguma promoção 
— reclama o designer Cícero de 
Souza, de 36 anos.

Segundo dados do Depar-
tamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), referentes 
ao varejo na cidade do Rio de 
Janeiro, em agosto deste ano 
na comparação com julho, ain-
da subiram de preço o óleo de 
soja (22,39%) e o feijão preto 
(0,82%).

Para a ProconsBrasil, a so-
lução para garantir o acesso à 
cesta passa por uma ação con-
tundente do governo.

Após disparada do preço, 
governo zera imposto para 
importação de arroz

Inflação fica em 0,24% em agosto, maior taxa para o mês desde 2016, aponta IBGE; alimentos puxaram alta

tantes de supermercados e pro-
dutores de alimentos para que 
em cinco dias expliquem o au-
mento no preço dos alimentos 
da cesta básica.

O preço dos alimentos foi des-
taque na alta de 0,24% inflação 
oficial do país em agosto, segundo 

dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) nesta quarta-feira.

O Índice de Preços para o 
Consumidor Amplo (IPCA) 
subiu 2,44% em 12 meses, en-
quanto a inflação dos alimentos 
subiu 8,83% no período.

Essa alta não tem somente 
um alimento como responsável. 
A maioria está com preços recor-
des no campo. Mas dois chama-
ram a atenção nos últimos dias: 
o arroz, com alta de 19,2% no 
ano, e o óleo de soja, que subiu 
18,6% no período.
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força-tarefa 
da Lava Jato 
realiza na 
manhã desta 
quarta-feira, 
a Operação 
E$quema S 
para cumprir 
mandados de 
busca e apre-
ensão em 

endereços residenciais, escritórios 
de advocacia e outras empresas 
investigadas pelo possível desvio, 
entre 2012 e 2018, de cerca de R$ 
355 milhões das seções fluminen-
ses do Serviço Social do Comércio 
(Sesc RJ), do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac 
RJ) e da Federação do Comércio 
(Fecomércio/RJ). 

A ação do Ministério Públi-
co Federal (MPF) com a Polícia 
Federal (PF) e Receita Federal, 
faz busca e apreensão em 50 
endereços no Rio, São Paulo e 
Brasília. A ordem dos mandados 
foi expedida pelo juiz Marcelo 
Bretas, titular da 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, aproximadamen-
te 170 agentes federais, divididos 
em 44 equipes, dão cumprimento 
aos mandados. Entre os alvos das 
buscas estão o advogado Frederi-
ck Wassef, ex-advogado da família 

A
Bolsonaro, o advogado Cristiano 
Zanin, que representa o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva e a 
advogada Ana Tereza Basilio, que 
defende o governador afastado do 
Rio, Wilson Witzel.

A operação E$quema S foi de-
flagrada em paralelo ao início do 
trâmite de uma ação penal contra 
26 pessoas, incluindo o ex-gover-
nador Sérgio Cabral e a ex-primei-
ra-dama Adriana Ancelmo. 

Segundo a denúncia do MPF, 
dos R$ 355 milhões gastos a pre-
texto de advocacia, por serviços 
supostamente prestados à Feco-
mércio/RJ, ao menos R$ 151 mi-
lhões foram desviados em esque-
ma liderado por Orlando Diniz, 
ex-presidente da Fecomércio, Mar-
celo Almeida, Roberto Teixeira, 
Cristiano Zanin, Fernando Hargre-
aves, Vladimir Spíndola, Ana Tere-
za Basílio, José Roberto Sampaio, 
Eduardo Martins, Sérgio Cabral e 
Adriana Ancelmo. Segundo o Mi-
nistério, o esquema incluía o uso 
de contratos falsos com escritórios 
daqueles acusados ou de terceiros 
por eles indicados, em que servi-
ços advocatícios declarados não 
eram prestados, mas remunera-
dos por elevados honorários.

As apurações comprovaram 
que Diniz era persuadido pelos in-
tegrantes da organização criminosa 

Wassef e advogados de Lula e 
Witzel são alvos de operação 
sobre desvios no sistema S

Advogado Frederick Wassef, que já defendeu a família Bolsonaro 

no sentido de que novos contratos 
(e honorários) eram necessários para 
ter facilidades em processos em cur-
so no Conselho Fiscal do Sesc Nacio-
nal, no TCU e no Judiciário.

Os investigados responderão 
pelos crimes de tráfico de influên-
cia, exploração de prestígio, pecu-
lato, estelionato, corrupção ativa e 
passiva, lavagem de dinheiro e or-
ganização criminosa.

Os recursos do Sesc e Senac têm 
origem pública, que a Receita Fede-
ral repassa de contribuições sobre 
folhas de pagamento de empresas 
comerciais para os Serviços investi-
rem na capacitação e bem-estar de 
comerciários. A Força-tarefa Lava 
Jato do Rio apurou que aquelas en-
tidades paraestatais no Rio teriam 
destinado mais de 50% do seu 
orçamento anual a contratos com 
escritórios de advocacia.

Após o mandado, o advoga-
do de Lula, Cristiano Zanini se 
manifestou e afirmou que "era 
óbvio que a Lava Jato iria promo-
ver alguma retaliação" contra ele 
e informou que fará uma denún-
cia por conta da "invasão" em sua 
casa e escritório.

"Era óbvio que a Lava Jato iria 
promover alguma retaliação contra 
mim, afinal, nos últimos anos atuei 
incessantemente para desmascarar 
seus abusos. Afinal, nos últimos 
anos atuei incessantemente para 
desmascarar seus abusos. A inva-
são da minha casa e do meu escri-
tório será por mim denunciada em 
todos os foros para que os respon-
sáveis sejam punido", escreveu em 
uma rede social.

Segundo ele, "na guerra jurídica 
travada entre duas entidades pri-
vadas, a Fecomercio/RJ e a CNC, te-

mos 12.474 horas de atuação, cerca 
de 1.400 petições e 77 profissionais 
envolvidos apenas no nosso es-
critório, tudo lançado em sistema 
auditado".

Por fim, Zanin ainda questio-
nou: "Sobre 'timing': no último dia 
31/08 o STJ mandou o Ministro da 
Justiça falar em 5 dias sobre as co-
operações internacionais da Lava 
Jato com os EUA - onde alguns 
juízes e promotores brasileiros fi-
zeram 'cursos'. O prazo venceu on-
tem e a decisão não foi cumprida. 
Nesta semana, após quase 3 anos 
de batalha judicial, deveríamos co-
meçar a fazer o exame do material 
proveniente do acordo de leniência 
da Odebrecht, que foi guardado até 
agora com muito sigilo pela Lava 
Jato. Dá para imaginar por que a 
Lava Jato invadiu nosso escritório e 
pegou nosso material?".

O Diário Oficial desta ter-
ça-feira (8) veio recheado de 
exonerações. E quem ficou 
sem espaço foi a turma que 
votou a favor do malfadado 
pedido de impeachment do 
prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos) na última 
quinta-feira (3).

Os principais perdedores 
são Luiz Carlos Ramos Filho 
(PMN), Rafael Aloisio Freitas 
(Cidadania), Welington Dias 
(PDT) e Willian Coelho (DC).

Indicados dos quatro no-
bres receberam o envelope 
de papel pardo nas Adminis-
trações Regionais da Tijuca, 
Campo Grande e Guaratiba, 

além da cúpula da Fundação 
Parques e Jardins — incluin-
do servidores efetivos, que 
foram dispensados de cargos 
comissionados.

Houve uma limpa também 
na coordenadoria de Ações 
de Cidadania, conhecida por 
abrigar cabos eleitorais de 
quem vota de acordo com os 
interesses do governo.

Na encolha
A base esperava contar com 

33 votos a favor do prefeito.
Mas só obteve 25 — apenas 

dois além do que era necessá-
rio para afastar o processo de 
impeachment.

Vereadores que votaram 
pelo impeachment de 
Crivella perdem cargos

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella

 Foto: Hermes de Paula / Agência O Globo
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 Polícia Civil 
i n v e s t i g a 
o desapa-
re c i m e nto 
de Thaysa 
C a m p o s 
dos Santos, 
de 23 anos. 
A jovem 
está grávi-
da de oito 

meses, com parto previsto 
para outubro e foi vista pela 
última vez no dia 3 de se-
tembro, após sair de sua casa, 
em Deodoro, que divide com 
uma amiga. As investigações 
estão em andamento na Dele-
gacia de Descoberta de Para-
deiros (DDPA) para apurar os 

fatos. Os agentes estão ouvin-
do testemunhas e buscando 
informações que ajudem a 
localizar a vítima.

Na casa da manicure fo-
ram encontrados brindes, 
um berço com enxoval. Uma 
festa estava marcada para 
o último domingo, que não 
aconteceu por causa do desa-
parecimento da grávida.

A tia de Thaysa faz um ape-
lo para que quem tiver qual-
quer informação sobre o caso, 
informe ao Disque-Denúncia. 
"É muito triste a gente não sa-
ber como ela está. São muitas 
perguntas que se resumem a 
uma única questão: Onde está 
minha sobrinha? Uma ges-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBuscas

A
Foto: Divulgaçãotante de oito meses não some 

na poeira. Você que sabe o que 
aconteceu, use os canais de de-
núncia, por favor", disse Jamile 
em entrevista à TV Globo.

As denúncias podem ser 
feitas pelo telefone do Disque-
-Denúncia (21) 2253-1177 e pelo 
WhatsApp (21) 98849 6254. O 
anonimato é garantido. A Polícia 
Civil também recebe informa-
ções sobre o caso no 2202-0338 
e 2582-7129.

Polícia Civil investiga 
desaparecimento de grávida 
de oito meses em Deodoro

Polícia investiga desaparecimento de Thaysa Campos dos Santos, de 23 anos 

O projétil que feriu o motoris-
ta de van Juadson Luz Almeida, 
de 32 anos, na virilha, na noite 
de terça-feira, foi amortecido 
pelo botão de sua bermuda. O 
motorista disse que foi salvo por 
Deus e pelo desvio da bala. Ju-
adson foi baleado por uma PM 
lotada na UPP Fazendinha, no 
Complexo do Alemão. Os dois 
se  desentenderam e a militar 
atirou contra o motorista após 
desembarcar do veículo.

"Ela pediu para saltar fora do 
ponto, não especificou em qual 
ponto ela ia saltar. Eu não posso 
sair parando em qualquer lugar, 
da forma que ela quiser. Têm lo-
cais corretos para poder parar. Eu 
desembarquei do carro, ela me 
xingando. Diz ela que eu meti a 
mão na arma, o que não aconte-
ceu, e ela atirou. O médico falou 
que o que me salvou, primeira-
mente, foi Deus, mas a bala bateu 
aqui e desviou", disse Juadson.

A militar discutiu com Juad-
son Luz Almeida, de 32 anos, 
enquanto seguia para a Coorde-
nadoria de Polícia Pacificadora 
(CPP), em Bonsucesso, onde as-
sumiria o serviço noturno.

Ao desembarcar do veículo, 
os dois tiveram um novo atrito. 
Segundo testemunhas, o moto-
rista desceu do veículo para tirar 
satisfação e a policial atirou con-
tra ele. Juadson foi socorrido ao 

Hospital Estadual Getúlio Vargas, 
na Penha, Zona Norte do Rio. A 
direção do Hospital Estadual Ge-
túlio Vargas (HEGV) informa que 
o paciente Juadson Luz Almeida 
deu entrada às 19h15 de ontem 
(08) na unidade, recebeu atendi-
mento na sala de trauma e teve 
alta hospitalar.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o quartel da Penha 
foi acionado para uma ocorrên-
cia de disparo de arma de fogo às 
18h45, na Avenida Itaoca, 1465, 
em Bonsucesso.

A militar alegou à Polícia que 
disparou como forma de defesa, 
depois do desentendimento en-
tre ela e o motorista da van. "No 
desembarque, ocorreu um atrito 
verbal entre eles. Após a saída 
da policial, o motorista desceu 
do veículo indo na direção dela. 
Temendo pela sua integridade 

Viúva e irmã de Marielle Franco citam relação 
entre a operação Déjà vu e a morte da vereadora

Projétil atingiu botão de bermuda antes de ferir 
motorista de van baleado por passageira

A operação Déjà vu, realiza-
da na manhã desta quarta-feira, 
mostrou as similaridades entre 
os assassinatos do ex-policial An-
dré Henrique da Silva, o André 
Zóio, e de sua companheira, Ju-
liana Sales de Oliveira, em junho 
de 2014, e da vereadora Marielle 
Franco e seu motorista Ander-
son Gomes, em março de 2018. 
A relação entre os crimes fizeram 
com que familiares de Marielle 
destacassem o avanço nas in-
vestigações. Anielle Franco, irmã 
da vereadora, e Mônica Benício, 
viúva da parlamentar, se ma-
nifestaram nas redes sociais ao 
receberem a notícia sobre a ação 
que teve como alvo o ex-verea-
dor Cristiano Girão, o miliciano 
Leandro Siqueira de Assis, o Le-
andro Cabeção ou Gargalhone, o 
PM aposentado Ronnie Lessa e 
outros dois homens.

Mônica destacou como as in-
vestigações sobre o Caso Marielle 

contribuíram para a ligação, pela 
primeira vez, entre Girão e Lessa 
numa mesma ação criminosa. A 
polícia também apontou a opera-
ção desta quarta-feira como um 
passo na direção dos mandantes 
da morte da vereadora. As inves-
tigações chegaram aos suspeitos, 
seis anos depois, com o resulta-
do da quebra do sigilo de dados 
digitais de Lessa, autorizada pelo 
juiz do 4º Tribunal do Júri, Gus-
tavo Kalil, por conta do Caso Ma-
rielle. Os investigadores consta-
taram que o sargento reformado 
usou o buscador Google para 
pesquisar, em 2018, a morte de 
Zóio e de Juliana.

A irmã de Marielle, Anielle, 
também citou a relação entre o 
ex-vereador e o PM aposentado 
em um caso de assassinato. Ela 
ainda destacou não haver, até 
o momento, a identificação do 
mandante do crime que hoje 
completa 910.

Bala foi desviada em botão antes de atingir virilha de motorista de van em Bonsucesso, Zona Norte 

A irmã de Marielle, Anielle, também citou a relação entre o ex-vereador e o PM aposentado

Foto: Reprodução/ TV Globo

Foto: Reprodução

física, a policial fez um disparo 
defensivo, que veio a feri-lo", diz 
a PM em nota.

A ocorrência foi registrada 
na 44ª DP e, em paralelo, a CPP 
ouviu a policial e instaurou um 
procedimento interno para ave-
riguar o fato. A militar é lotada na 
UPP Fazendinha, no Complexo 
do Alemão.

Uma testemunha que estava 
na van disse, em entrevista ao 
jornal Voz das Comunidades, 
que a policial discutiu e xingou o 
motorista dentro do veículo. "Eu 
estava no celular e de repente a 
mulher começou a discutir com 
ele, xingando de tudo quanto é 
nome. Aí, ele não gostou. Quan-
do ela desceu (da van), deu o 
dinheiro a ele na maior força, 
saiu e continuou xingando. Ele 
saiu para tomar satisfação e ela 
atirou nele", relata.
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#TrancaOsDentesEVaiPraCima!

@VANINHAASSESSORIA 

Alimentação saudável 
para crianças e gestantes

Fazendo a diferença 
através das redes sociais

Cabelo 
grande e 

saudável!

Imagine ativar e potencializar sua 
vida emocionalmente, fisicamente e 
espiritualmente de maneira simples e 
com dicas que mais parecem um bate 
papo com aquela amiga querida de in-
fância? É com essa vibe que a influen-
cer Vivien Poelzer vem multiplicando 
seu público vertiginosamente e atrain-
do uma legião de fãs. Morando na Ale-
manha há 26 anos, numa jornada que 
foi repleta de dificuldades e obstáculos 
vencidos, a nutrition and life coach, 
hairstylist e praticante da milenar prá-
tica de cura havaiana Ho’Oponopono, 
que significa trabalhar a reconciliação, 
o perdão e a resolução de conflitos e 
dá dicas e conselhos para lidar com os 
desafios e percalços com os quais todos 
temos que lidar. Em seu perfil no Ins-
tagram, um conteúdo primoroso com 
injeções de ânimo e vigor para encarar 
as atribulações do dia a dia.

Linda e exuberante principalmen-
te na energia que emana, Vivien usa 
a rede social para ajudar e aconselhar 
sobre os cuidados essenciais com o 
corpo, nossa morada nessa terra; sobre 
energias tóxicas e sobre amor, cuidado 
e respeito em nossas relações, sejam 
elas de trabalho ou familiares, e princi-
palmente, com nós mesmos.

Para acompanhar Vivien no Insta-
gram, só segui-la no endereço: https://
w w w.instagram.com/v iv ienpoel-
zer/?hl=pt-br

Cansou de esperar o cabelo cres-
cer? Blow Gummies são vitaminas em 
forma de goma saborosa. É  simples e 
prático,  1 gominha ao dia para auxiliar 
na queda dos fios, estimular o cresci-
mento capilar, tornar os fios mais fortes 
e aumentar a nossa imunidade. Então 
amigos venha conhecer a Blow clican-
do aqui no @ deles: @blowhairoficial e 
@blowgummies

 

onsultório de nutrição e espaço de gastronomia agora tam-
bém atende gestantes, bebês e crianças.

Cardápio para toda a família e atendimento personali-
zado presencial ou online. Além disso atende nutrição es-
portiva e nutrição clínica (diabetes, pressão alta, alteração 
de colesterol, emagrecimento).

Os pacientes participam do clube da Nutrichef onde po-
dem contar com aulas de gastronomia funcional saudável.

Gostou e quer conhecer? Vai lá!!  Dentro do shopping 
Center Point em Valqueire atende com hora marcada.C



Ensino

iante do mundo 
artístico cada vez 
mais digitalizado, 
surge a 1ª Escola 
Nacional das Ar-
tes em formato 
digital dos sócios 
Caio Bucker e Fá-
bio Gonçalves. A 
instituição conta 

com plataforma própria de en-
sino e promete cursos nas mais 
variadas linguagens artísticas e 
também de posicionamento es-
tratégico de carreira.

Sabedor da importância da 
representatividade, Bucker con-
vidou Rodrigo França, nome de 
destaque nas artes cênicas do Rio 
e vencedor do Prêmio Shell de Te-

Rodrigo França ministra 
curso de teatro online pela 
1ª Escola Nacional de Artes

atro, para assumir o Curso de Teatro 
da instituição digital.

O “Curso de Teatro” ministrado 
pelo ator e diretor Rodrigo Fran-
ça oferece uma experiência para 
o exercício de interpretação para 
atores iniciantes e profissionais. 
Possibilita um mergulho na história 
do teatro e análises de obras teatrais 
e de sua recepção, além da relação 
com diversos processos de criação 
da cena contemporânea.

Rodrigo França é ator, diretor, 
dramaturgo, articulador cultural 
e artista plástico. Começou a car-
reira em 1992 e já trabalhou em 42 
espetáculos como ator e 8 como 
diretor. Foi o vencedor do Prêmio 
Shell de Teatro 2019 na categoria 
“Inovação”, e no 18º Prêmio Ques-
tão de Crítica, ambos pelo trabalho 
no Coletivo Segunda Black, onde é 
cocriador e curador. Dos trabalhos 
mais recentes como diretor, desta-
cam-se “Oboró - Masculinidades 
Negras”, "O Amor como Revolu-D

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

França é nome de destaque nas artes cênicas do Rio e vencedor do Prêmio Shell de Teatro

Foto: Divulgação
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CCulturando ulturando Foto: Thiago Lima/ge

o u  C í n t i a  Z a c c o n i , 
t e n h o  3 5  a n o s ,  m o r a -

d o r a  d e  P a d r e  M i g u e l , 
R i o  d e  J a n e i r o ,  m o -

d e l o  e  d i g i t a l  i n f l u e n -
c e r, a p r e s e n t a d o r a  d e 

p a l c o s  c a r n a v a l e s c o s ,  f l a m e n g u i s -
t a ,  a m o  p r a i a  e  t r e i n a r. 

Tenho o objetivo de crescer nesse 
mundo e influenciar cada vez mais as 
mulheres serem independentes e ser 
aquilo que querem ser.

S Zacconi Cíntia 
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ção", “Yabá - Mulheres Negras" e 
"Enlaçador de Mundos". Escreveu 
os livros "O Pequeno Príncipe Pre-
to" e "Confinamentos & Afins - o 

olhar de um homem negro sobre 
resistência e representatividade", 
e já expôs suas pinturas no Brasil, 
Estados Unidos e Portugal.
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steve claro 
que o sex-
to clássico 
entre Flu-
minense e 
F l a m e n g o 
seria dife-
rente dos 
anteriore s 
logo quan-
do as es-

calações foram divulgadas. 
Os desfalques aos montes 
obrigaram Odair Hellmann 
e Domènec Torrent a ten-
tarem algo novo. Neste em-
bate de estratégias, melhor 
para o lado Rubro-Negro que 
venceu por 2 a 1 ontem, no 
Maracanã, e mostrou por-
quê a palavra evolução é 
frequente quando se fala do 
trabalho do técnico catalão.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFutebol

E
Não houve dúvida de que 

os desfalques afetaram mais o 
Fluminense. Sem Evanilson, 
vendido ao Porto, e Fred, que 
era dúvida até pouco antes de a 
bola rolar — mas acabou jogan-
do —, a solução de Odair foi tes-
tar Nenê de falso 9. Não deu cer-
to. Se havia qualquer estratégia, 
acabou com sete minutos.

Quando Isla cruzou bola na 
área e Arrascaeta cabeceou 
com perigo, Muriel até salvou 
com uma boa defesa. Mas o 
rebote de Filipe Luís abriu o 
placar e praticamente definiu 
o que seria visto durante os 
90 minutos.

O Flamengo não pareceu 
sentir falta de Diego Alves ou 
Bruno Henrique. Pelo con-
trário. As entradas de Diego 
Ribas e um avançado Arrasca-

Flamengo domina Fluminense, 
vence clássico e emplaca 
4ª vitória seguida no Brasileiro

 Foto: Ivan Storti/Santos FC

Everton Ribeiro teve gol anulado por impedimento. Já Gabigol e Willian Arão obrigaram Muriel a fazer belas defesas
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eta melhoraram a equipe. Se 
os atletas tricolores tromba-
vam entre si pela falta de en-
trosamento, os Rubro-Negros 
sabiam exatamente onde cada 
companheiro estava.

A falha de Muriel no gol 
de Gabigol pode parecer algo 
isolado, mas não se engane: 

se não fosse neste lance, o 
Flamengo teria ampliado nas 
inúmeras outras oportunida-
des que teve.

Everton Ribeiro teve gol 
anulado por impedimento. Já 
Gabigol e Willian Arão obriga-
ram Muriel a fazer belas defe-
sas. No fim, mais pareceu um 

jogo-treino de um Flamengo 
já pensando no próximo jogo 
e o Fluminense que descon-
tou com Digão.

Aos Tricolores, restou ver a 
equipe melhorar minimamen-
te após a entrada de Fred. Ain-
da muito pouco para reagir no 
clássico.


