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 mundo re-
gistrou na 
t e r ç a - f e i r a 
(27) um re-
corde de 
mais de 500 
mil novos 
casos de co-
r o n a v í r u s , 
s e g u n d o 
um balanço 

da agência AFP com base nos 
números divulgados pelas 
autoridades de saúde.

No total, foram declara-
das 516.898 novas infecções 
e 7.723 mortes em 24 horas. 
De acordo com especialistas, 
este aumento do número de 
casos no mundo não pode ser 
explicado apenas pelo maior 
número de testes realizados 
desde a primeira onda mun-
dial da epidemia, compreen-
dida entre março e abril.

Mais da metade dos casos 

"Não sabemos se algum dia 
teremos uma vacina. É im-
portante prevenir-se contra a 
complacência e o otimismo ex-
cessivo. A primeira geração de 
vacinas tende a ser imperfeita, 

O
registrados em 24 horas es-
tão localizados nos dez paí-
ses mais afetados, segundo 
o levantamento da AFP: Es-
tados Unidos, Índia, Brasil, 
Rússia, França, Espanha, 
Argentina, Colômbia, Reino 
Unido e México.

Estados Unidos também 
vive um aumento no número 
de casos detectados. Pela pri-
meira vez, registrou mais de 
500 mil infectados em uma 
semana, enquanto na semana 
passada eram 370 mil.

Alerta na Europa
A Europa é o continente 

onde a pandemia avança mais 
rápido, com uma média diária 
maior que 220 mil novos ca-
sos nos últimos sete dias, um 
aumento de 44% em relação 
à semana anterior, segundo a 
AFP. A região se aproxima dos 
2 mil mortos por dia. Durante 

e devemos estar preparados 
para que não previnam a infec-
ção, mas reduzam os sintomas 
e, mesmo assim, podem não 
funcionar para todos ou por 
muito tempo."

Mundo registra mais de meio milhão 
de casos da Covid-19 em apenas um 
dia e bate novo recorde

Vacina contra Covid-19: primeiras 
aprovadas devem ser incapazes de pôr fim 
à pandemia, dizem Reino Unido e EUA

o pior momento da pandemia, 
em abril, eram registrados 
mais de 4 mil mortes diárias.

A República Tcheca tem 
a maior taxa de infecção da 

Europa. Enquanto o mundo 
apresentou um aumento mé-
dio de cerca de 7% nos casos 
nas últimas duas semanas, 
segundo dados da OMS, essa 

taxa no país do Leste Europeu 
é de cerca de 40%.

Vários países europeus estão 
aumentando as restrições para 
controlar essa segunda onda.

Equipe médica luta para salvar paciente na unidade de coronavírus do United Memorial Medical Center, em Houston, no Texas, em julho

A análise acima é assinada 
por Kate Bingham, chefe da for-
ça-tarefa britânica criada para o 
desenvolvimento e a produção 
de vacinas contra a Covid-19, em 
texto publicado na revista cien-
tífica The Lancet.

Segundo ela, não se pode 
descartar a hipótese de todas 
as vacinas acabarem sendo ine-
ficazes, principalmente para o 

grupo mais vulnerável e atingi-
do pela doença: os idosos. Para 
Bingham, a vacina não será 
"uma bala de prata" que permi-
tirá que a vida volte ao normal 
"da noite para o dia".

A autoridade britânica se 
soma a um número crescen-
te de especialistas que ten-
tam dosar as expectativas 
em torno do surgimento de 

uma vacina contra o novo 
coronavírus.

Anthony Fauci, maior espe-
cialista em doenças infecciosas 
dos Estados Unidos e cientis-
ta-chefe da equipe especial da 
Casa Branca contra o corona-
vírus, explicou que a grande 
maioria das vacinas contra vírus 
não visam evitar o contágio, mas 
sim a forma grave da doença.
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O candida-
to à prefeitura 
de Tanguá 
Rodrigo Me-
deiros (PP) 
lidera com 
folga as inten-
ções de votos 
dos eleitores 
do municí-
pio. Pesquisa 

encomendada pelo jornal POVO 
ao Instituto Grande Rio Pesquisas 
indicam que se as eleições fossem 
hoje Rodrigo Medeiros venceria 
com 56% dos votos. O segundo 
colocado Pastor Jezaias (PL)  tem 
15,1% de intenção, índice menor 
que os indecisos que registra 17,4% 

A pesquisa foi realizada entre 
os dias 15 e 17 de outubro e ouviu 
300 moradores de Tanguá e foi 
registrada no TSE com o número: 
RJ-03124/202 

Rodrigo Medeiros 56,1%;   
Pastor Jezaias 15,1% 
Rocha da Vila 2,0%  
Dersan 1,0%  
Fernando GAC 0,7%  
NS / NR 17,4%   
Nulo 7,7% 

Rejeição 
 Quando perguntado em que 

candidato você NÃO VOTARIA DE 
JEITO NENHUM, o Pastor Jezaias  
tem o maior indice 30,8%.. 

Pastor Jezaias 30,8% 
Dersan 8,0% 
Rodrigo Medeiros 6,7% 
Rocha da Vila 6,4% 
Fernando GAC 2,3% 
 NS /NR 24,1% 
 Nenhum Deles 21,7% 

 Avaliação do governo 
Em Tanguá, 70% da popula-

ção desaprova atuação do pre-
feito Valber. 25,4% como ruim 
e 44,5% muito ruim. Em nú-
meros exatos 69,9%, segundo 
pesquisa realizada pelo Instituto 
Grande Rio Pesquisa e registra-
da pelo TSE com o número: RJ-
03124/202 . A pesquisa realizada 
entre os dias 15 e 17 de outubro 
ouviu 300 moradores de Tanguá 
em pontos estratégicos do muni-
cípio e mostra a verdadeira situa-
ção da política atual na cidade.  

Entre os 92 municípios do Esta-
do, Tanguá é um dos que registra 
o maior índice de rejeição de um 
governo. Se for acrescentado o ín-
dice de 15,4% de avaliação regular, 
o total chega muito perto dos 90% 
de desaprovação.  

O
Rodrigo Medeiros lidera com folga 
disputa pela prefeitura de Tanguá  

Rodrigo Medeiros dispara na preferência do eleitorado e deverá ser eleito em Tanguá
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atual pre-
feito e can-
didato à re-
eleição em 
Nova Igua-
çu, Rogé-
rio Lisboa 
(PP), lidera 
com ampla 
vantagem a 

disputa chegando a 49% das 
intenções de voto no mu-
nicípio, segundo pesquisa 
Ibope publicada nesta quar-
ta-feira. Bem abaixo de Lis-
boa, estão empatados Dele-
gado Carlos Augusto (PSD) e 
Max Lemos (PSDB), com 7%.

Completam a corrida 
pela prefeitura da cidade 
Luiz Novaes (PSB), Marce-
lo Lajes (PRTB) e Rosange-
la Gomes (Republicanos) 

O
com 4%, cada; os candida-
tos Berriel (PT) e Profes-
sora Leci (PSOL) com 2% 
das menções; e Robson Paz 
(REDE) com 1%.

O candidato Dr. Letinho 
(PSC) não atingiu nem 1% 
das intenções. 15% dos en-
trevistados declaram voto 
em branco ou nulo e 5% não 
sabem ou preferiram não 
responder.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 24 e 26 de ou-
tubro de 2020 e contou com 
602 entrevistados. A mar-
gem de erro é de 4 pontos 
percentuais para mais ou 
para menos e o nível de con-
fiança utilizado é de 95%. A 
pesquisa foi contratada pela 
Associação Comercial e In-
dustrial de Nova Iguaçu.

Em Nova Iguaçu, Rogério 
Lisboa lidera com vantagem 
disputa pela prefeitura

Rogério Lisboa, prefeito de Nova Iguaçu deverá, segundo pesquisa, ser reeleito já no primeiro turno 

A Mesa Diretora da Câma-
ra dos Deputados decidiu por 
unanimidade nesta quarta-
-feira (28) enviar para o Con-
selho de Ética o caso da depu-
tada Flordelis (PSD-RJ). Um 
eventual processo no conse-
lho, que ainda não está se reu-
nindo devido à pandemia (leia 
mais ao final da reportagem), 
pode levar à cassação do man-
dato da parlamentar.

Flordelis é ré na Justiça, acu-
sada de ter sido a mandante do 
assassinato do marido, o pas-
tor Anderson do Carmo. Ele foi 
morto a tiros em junho de 2019.

Desde o início das inves-
tigações, Flordelis nega as 
acusações do Ministério 
Público e afirma ser alvo de 
"perseguição".

Por ter imunidade parla-
mentar, a deputada segue em 
liberdade, mas, desde o dia 8, 
tem sido monitorada por uma 
tornozeleira eletrônica. Foram 
quase três semanas entre a or-
dem da Justiça para monitorá-la 
e a instalação do equipamento.

Relatório aprovado
A reunião da Mesa Direto-

ra aconteceu na residência 

oficial do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ). O encontro estava pre-
visto para terça (27), mas foi 
adiado para esta quarta.

Os integrantes da Mesa 
Diretora aprovaram o relató-
rio do corregedor da Câmara, 
Paulo Bengtson (PTB-BA), 
que recomendou o prosse-
guimento do caso ao Conse-
lho de Ética.

No relatório, Bengtson afir-
mou que os fatos descritos na 
representação feita à Câma-
ra pelo deputado Léo Motta 
(PSL-MG), em agosto, e no in-
quérito policial, "constituem 
indícios suficientes de irre-

'Obscuro', 'apressado' e 'inconstitucional': 
especialistas analisam decreto sobre 
privatização de postos de saúde do SUS

Direção da Câmara decide por unanimidade enviar 
caso Flordelis para o Conselho de Ética

O governo federal editou 
um decreto que libera estudos 
sobre parcerias com o setor 
privado para a privatização de 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O foco do decreto 
é a busca de alternativas para 
"a construção, a modernização 
e a operação" das UBS.

Especialistas demonstra-
ram preocupação com o tex-

to publicado na terça-feira 
(27). "Obscuro", "apressado" 
e "inconstitucional" foram 
alguns dos adjetivos usados 
para qualificar o decreto.

Em notas do Ministério da 
Economia e da Presidência, 
o governo federal ressaltou 
que "a medida não representa 
qualquer decisão prévia". O 
Ministério da Saúde não se po-
sicionou sobre o tema.

Sera difícil para a parlamentar escapar da degola

UBS Álvaro Corrêa, no bairro São Lázaro, em Macapá

 Foto: Divulgação / TSE

gularidades ou de infrações 
às normas de decoro e ética 
parlamentar".

"O relatório foi aprovado 
de forma unânime e será en-
caminhado o caso da depu-
tada Flordelis para a comis-
são de ética que, segundo o 
presidente, será encaminha-
da e retomada na próxima 
semana”, afirmou o correge-
dor da Câmara.

De acordo com Bengtson, 
os deputados costuram 
uma acordo para aprovar 
um projeto de resolução no 
plenário e permitir o traba-
lho do Conselho de Ética de 
forma remota.
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aiara Olivei-
ra da Silva, 
de 20 anos, 
baleada du-
rante troca 
de tiros na 
Maré, per-
deu o bebê 
nesta quar-
ta-feira (28).

A jovem, grávida de cinco 
meses, foi atingida no fim de 
uma operação da Polícia Civil 
na região, com o objetivo de 
localizar cerca de 100 foragi-
dos da Justiça.

Ainda segundo a corpora-
ção, a mulher foi socorrida 
pelos policiais, que fizeram o 
primeiro atendimento, e con-
duzida para Hospital Evandro 
Freire, na Ilha do Governador.

A Subsecretaria de Esta-
do de Vitimados disse que 
ofereceu atendimento psi-

M
cológico e social para a fa-
mília de Maiara.

Chefias do tráfico na mira
A Operação Gota D'Água, 

da Polícia Civil do RJ, tinha 
como alvos integrantes fora-
gidos do Comando Vermelho 
— a maior facção do tráfico do 
estado.

Ainda de acordo com a Ci-
vil, o tiroteio começou quan-
do agentes da Coordenadoria 
de Recursos Especiais (Core) 
se preparavam para deixar a 
Maré e tiveram uma pane no 
veículo blindado.

"Os agentes, últimos a deixar 
a operação, foram emboscados 
por traficantes e atacados com 
rajadas de tiros. Após o fim do 
confronto, próximo aos poli-
ciais, havia uma moradora feri-
da pelos disparos dos crimino-
sos", disse a Polícia Civil.

Grávida baleada durante 
operação na Maré perde o bebê

Maiara Oliveira da Silva, grávida baleada na Maré 

Um confronto entre poli-
ciais militares e traficantes 
deixou dois suspeitos mor-
tos no Complexo do Lins, 
na Zona Norte do Rio, na 
tarde de segunda-feira, dia 
26. Adriano dos Santos Pas-
sos, conhecido como Adria-
no Mad Bull, de 35 anos, e 
Marcos Vinícius Galdino da 
Conceição, conhecido como 
Basquete, de 29, chegaram 
a ser levados feridos para o 
Hospital Getúlio Vargas, mas 
não resistiram. Juntos, eles 
somam 45 passagens pela 
polícia, sendo que Marcos 
Vinícius tinha 32 anotações 
enquanto Adriano tinha 13.

Segundo a Polícia Militar, 
equipes da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) foram ata-
cados durante policiamento 
na Rua Jupi, no fim da tarde 
de segunda-feira, quando cri-
minosos armados atacaram 
os policiais. Houve confronto 
e os dois indivíduos foram fe-
ridos. Duas pistolas, um rádio 
comunicador e drogas foram 
apreendidas.

Ainda segundo a PM, mo-
radores atiraram objetos 

contra as equipes em forma 
de protesto e o policiamen-
to foi reforçado na região. 
A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) investiga 
o caso. Um vídeo publicado 
nas redes sociais mostra os 
PMs saindo da comunidade 
enquanto os moradores jo-
gam coisas neles.

Polícia resgata mula usada para 
transportar material de construção 
na Baixada Fluminense

Confronto entre PM e traficantes no Lins deixa dois 
mortos; Suspeitos tinham, juntos, 45 passagens

A Polícia Civil apreendeu 
uma mula, nesta terça-feira, que 
transportava material de cons-
trução no bairro Chacrinha, em 
Japeri, na Baixada Fluminense. 
Policiais da Delegacia de Prote-
ção ao Meio Ambiente (DPMA) 
foram ao local para apurar os 

maus tratos ao animal, usada 
como tração animal. 

Na loja de material de constru-
ção, os agentes encontraram o ani-
mal preso a uma carroça dentro 
do estabelecimento. O proprietá-
rio da loja e o dono do animal fo-
ram conduzidos para a delegacia. 

Moradores hostilizaram os policiais militares após dois suspeitos ficarem feridos em confronto. Eles morreram

Foto: Reprodução / Twitter

Polícia resgata mula que era usada para transportar material de construção na Baixada 

Foto: Divulgação / Polícia Civil
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s artistas e as 
instituições 
culturais de 
Queimados 
que dese-
jam se can-
didatar aos 
b e n e f í c i o s 
concedidos 
pela Lei Al-

dir Blanc precisam ficar aten-
tos, pois as inscrições para 
participar do chamamento 
público ocorrerão até o dia 2 
de novembro na cidade. O pro-
jeto do Legislativo Nacional, 
intermediado pela Secretaria 
Municipal de Cultura e Turis-
mo (SEMUCTUR), consiste em 
assistir financeiramente profis-
sionais e espaços que atuam na 
produção cultural.

Os interessados precisam 
seguir os seguintes passos: 
criar proposta por escrito de 

O
um vídeo de arte e cultura; 
preencher o formulário dis-
ponível no site https://www.
queimados.rj.gov.br/transpa-
renciaaldirblanc; unir com-
provantes de experiência na 
área, como print de publi-
cações na internet, recortes 
de jornais, cópia de diplo-
ma ou certificado e encami-
nhar todo o material para o 
e-mail aldirblanc@queima-
dos.rj.gov.br ou entregar na 
SEMUCTUR (Rua Macaé, 
430, São Roque).

“Este projeto do Legislati-
vo Nacional é muito impor-
tante para todas as cidades. 
Nossa missão será fazer esses 
recursos chegarem à maioria 
dos trabalhadores culturais 
de Queimados que, infeliz-
mente, tiveram suas ativida-
des interrompidas devido à 
pandemia do novo coronaví-

Lei Aldir Blanc: Prefeitura de 
Queimados abre chamamento 
público para artistas e instituições

Inscrições ocorrem até o dia 2 de novembro. Interessados devem criar proposta de um vídeo de arte e cultura

rus. Para que isso aconteça, 
todos os artistas e instituições 
- com ou sem CNPJ - precisam 
enviar suas propostas o mais 
rápido possível”, destacou o 
Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Cultura de Queima-
dos, Leandro Santanna.

A lista dos ganhadores deve 
ser divulgada  em 16 de no-
vembro. Os artistas vencedo-
res receberão uma bolsa de R$ 
2.500,00 cada e as instituições 
terão subsídios de R$ 9.000,00, 
R$ 15.000,00 ou R$21.000,00 
mediante análise de critérios. 

O edital pode ser retirado no 
site http://queimados.rj.gov.
br ou na SEMUCTUR, em dois 
horários: das 9h às 12h ou das 
14h às 16h, mediante a entre-
ga de um pacote de 100 folhas 
A4. Para mais informações: 21 
2665-1541.

Atenta em oferecer temas 
atuais que ampliem as oportu-
nidades no mercado de trabalho 
para alunos de qualquer idade, a 
Firjan SENAI Caxias passa a ofe-
recer, em 2021, um novo curso, 
desta vez na área de Sistema de 
Energias Renováveis. As aulas se-
rão realizadas a distância e o uso 
de laboratórios e oficinas será fei-
to no segundo semestre de 2021. 
As inscrições já estão abertas e 
terminam em 03/02, data de iní-
cio das aulas on-line.

No curso Sistema de Energias 
Renováveis, o aluno vai aprender 
sobre as especificidades das for-
mas limpas de energia no contex-
to energético atual e dos poten-
ciais cenários futuros, incluindo 
projetos, montagem e operação, 
como também ferramentas de 
gestão de energia e eficiência 
energética, imprescindíveis para 
saber como realizar estudos de 
impacto e incorporar as tecno-
logias renováveis e de eficiência 
energética dentro do sistema de 
gestão global da empresa. Após 
a conclusão, o formado terá con-
dições de buscar oportunidades 

em empresas de projeto, instala-
ção, operação, montagem e ma-
nutenção de sistemas de geração, 
transmissão e distribuição de 
energia elétrica de fontes renová-
veis de energia, entre outras.

Edson Melo, gerente de Edu-
cação Profissional da Firjan SE-
NAI, ressalta que as novidades 
do próximo ano estão antenadas 
com o futuro do mercado de tra-
balho. Ele cita, por exemplo, a 
importância do curso de Sistema 
de Energias Renováveis: “Hoje as 
construções estão sendo projeta-
das e construídas em uma pers-
pectiva sustentável. Esse curso 
agrega competências para que 
as pessoas atuem no desenvolvi-
mento e implantação de projetos, 
sejam a partir do sol, vento ou 
outras fontes de energia, ou ainda 
na garantia da funcionalidade do 
sistema e da gestão do consumo 
de energia, sejam em empresas e/
ou empreendimentos diversos”, 
explica ele.

O mundo está em constante e 
acelerada transformação e o pro-
fissional deverá estar pronto para 
assumir novos desafios a qual-

Firjan SENAI Caxias lança novo 
curso técnico EaD para 2021

Aulas on-line começam em 3 de fevereiro. Uso de laboratórios fica para o segundo semestre do ano que vem

quer momento, e a capacitação na 
Firjan SENAI atua para uma forma-
ção ampla, objetivando aumentar 
as possibilidades de inserção no 
mundo do trabalho. “Preparamos 
o aluno para ir além do saber fazer. 
Em nossos cursos, o aluno enten-
de o que está fazendo e é capaz de 
agir de maneira técnica e tática na 
gestão dos processos do seu dia a 
dia profissional", ressalta Melo.

São, ao todo 40 vagas, com 
carga horária de 1.200 horas, o 
que representa de um ano a um 
ano e meio de estudos. Ao longo 

Foto: Divulgação

do ano letivo, as 20 horas semanais 
exigidas em cada curso serão dividi-
das em 10 horas para o autoestudo, 
quando o aluno se dedica ao estu-
do individual na plataforma; seis 
horas (três vezes por semana) para 
aulas on-line com instrutor e com 
a turma; e quatro horas (dois dias 
por semana) voltadas para tutoria, 
quando o instrutor tira dúvidas 
com cada aluno.

Aulas presenciais
O uso de laboratórios e ofi-

cinas ficará para o segundo se-

mestre de 2021, quando está 
previsto o início das aulas pre-
senciais, e espera-se que a pan-
demia tenha sido vencida. “São 
momentos em que o aluno es-
tará na Unidade em que se ma-
triculou para o curso, usando 
os laboratórios e oficinas para 
praticar aquilo que aprendeu 
durante o estudo on-line. Ele 
vai vivenciar os conhecimentos 
e praticar em ambientes indus-
triais bem próximos aos que ele 
encontrará no mercado de tra-
balho”, acrescenta.
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Blow Gummies é o melhor jeito 
de crescer o cabelo? Veja aqui!

Aniversariante da semana

 A Ótica Joyvita que 
vai até você

Joyce começou a trabalhar no 
ramo óptico como recepcionista. 
Depois de 1 mês de trabalho foi 
promovida a consultora óptica, e 
depois de 7 anos de muitos cursos, 
estudo, especializações e esforço 
ela começou a própria empresa 
com atendimento domiciliar.

Pouco tempo depois, ela 
abriu sua primeira loja física, 
mas mesmo assim continuou 
com os atendimentos em do-
micilio e empresas para pessoas 
com necessidades especiais.

Exames necessários são 
agendados em locais perto da 
residência do paciente, e com 
o carro da empresa levam o pa-
ciente. Além de indicar o me-

er uma cabeleira longa, bo-
nita e saudável é o sonho 
de muita gente que investe 
pesado em cosméticos para 
os fios. Mas você sabia que 
o segredo para ter madeixas 
de dar inveja começa de den-
tro para fora? Pois bem, nes-
te post, conto por que Blow 
Gummies é o melhor jeito 
para crescer o cabelo!

Obviamente, os sham-
poos, cremes de hidratação 
e tantos outros produtos são 
fundamentais para manter os 
fios sedosos e brilhantes. En-
tretanto, se o organismo não 
estiver bem nutrido, nem a 
máscara capilar mais poten-
te do mundo dará resultado, 
principalmente no que se re-
fere ao crescimento.

Ficou curiosa para saber 
como Blow Gummies pode te 
ajudar? Então, vem comigo!

Contém nutrientes
 específicos para os fios
Não é segredo para nin-

guém que uma alimentação 
saudável é fundamental 
para ter uma boa saúde no 
geral, inclusive capilar. En-
tretanto, nem sempre a gen-
te consegue consumir todos 
os nutrientes necessários 
somente com os alimentos. 
É aí que começa o problema.

A natureza é muito sá-
bia.  S e o corpo passa por 

T
uma carência nutricional, 
começa a economizar os 
nutrientes que vão para 
as partes não vitais.  Des-
sa maneira,  os primeiros 
a sofrer com a falta de vi-
taminas e minerais são os 
cabelos e as unhas.  O re-
sultado? Fios quebradiços 
e com crescimento lento e 
unhas fracas.

Por que estou explican-
do tudo isso? Para falar que 
Blow Gummies contém nu-
trientes específicos para a 
saúde dos cabelos. Junto a 
uma alimentação saudável, 
esse suplemento capilar 
é capaz de fornecer tudo 
o que o organismo preci-
sa para manter madeixas e 
unhas incríveis!

É gostoso e fácil 
de consumir

Com o dia a dia cada vez 
mais corrido, o que a gente 
mais quer é praticidade, não 
é mesmo? Diferentemente 
dos outros suplementos ca-
pilares em cápsulas ou com-
primidos, Blow Gummies 
são gominhas — bem gos-
tosas, por sinal — que você 
pode carregar na bolsa para 
onde for.

Como são mastigáveis, 
você não precisa de água 
para engolir, o que facilita 
o consumo fora de casa e 
ajuda quem tem pavor de 
ingerir comprimidos. O que 
essa grande vantagem tem 
a ver com o crescimento 
dos fios? Por ser mais gos-
toso e fácil de consumir, a 
adesão é bem maior.

Duvido que você vai se 
esquecer de comer sua Blow 
Gummies diariamente! Con-
sumindo certinho, o resulta-
do logo aparece.

lhor tipo de armação e lentes 
para cada necessidade. 

A ótica Jovita, pode ser con-
siderada uma ótica como tan-
tas outras existentes no merca-
do. Mas o diferencial deles é o 
atendimento domiciliar e sem 
custo extra. O cliente só paga 
pelo óculos completo. Pelo fato 
de não ter um espaço físico que 
demande aluguel e outras des-
pesas, o custo benefício da ótica 
Jovita é um dos melhores do 
mercado. É a combinação per-
feita de preço e qualidade sem 
abrir mão do pós venda pois da-
mos todo o suporte desde ajus-
te e garantia dos nossos produ-
tos, sem o cliente sair de casa.

Essa
 colunista, 

Rafa Brites
com esposo, 

Felipe 
Andreoli e o 
filho Rocco

É econômico
Blow Gummies sai muito 

mais em conta do que muito 
shampoos, máscaras e loções 
de crescimento. Como o po-
tinho contém 60 unidades e 
a orientação é consumir uma 
gominha por dia, cada frasco 
equivale a 60 dias de trata-
mento. Com essa vantagem, 
fica bem mais fácil manter o 
seu processo de crescimento 
capilar, não é verdade?

Viu como a Blow Gum-
mies é o melhor jeito de cres-
cer o cabelo? Essas gomas 
deliciosas e práticas de con-
sumir apresentam todas as 
vitaminas e minerais impor-
tantes para a saúde dos fios, 
fazendo com que tenham um 
crescimento acelerado, além 
de mais força e vitalidade. Ou 
seja, tudo o que a gente so-
nha para as nossas madeixas!

Quer saber onde en-
contrar Blow Gummies? É 
muito fácil! Basta acessar o 
nosso site e fazer o pedido! 
Ficou alguma dúvida? En-
tre em contato e envie a sua 
mensagem!

www.blowhair.com.br
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scolhido para 
a entrevista 
coletiva no 
Fluminense 
nesta terça-
-feira, Luccas 
Claro falou 
pela primeira 
vez com a im-
prensa após a 

renovação de seu contrato no mês 
passado. Questionado sobre o 
que mais pesou para ficar, diante 
de sua valorização no mercado, e 
se brinca com Dodi para também 
renovar, em novela que se arrasta 
no clube, o zagueiro argumentou 
que sua decisão foi uma forma 
de retribuir ao clube e aproveitou 
para fazer lobby pela permanên-
cia do companheiro:

– Na minha renovação, estava 
muito tranquilo porque minha 
fase era muito boa naquele mo-
mento, e o Fluminense é um 
grande clube. Estava aparecendo 
para o mundo inteiro através do 
Fluminense, e achei que deveria 
retribuir o carinho, o esforço que 

E
o clube fez em um momento de 
desconfiança por eu estar jogan-
do o Campeonato Turco, e o Flu-
minense acreditou em mim.

– Claro que todo jogador 
balança com oportunidade de 
sair do país, mas acredito mui-
to que tudo tem o momento 
certo e que com humildade 
as coisas acontecem. Pensei: 
"Vou renovar e, se for da von-
tade de Deus sair do país no-
vamente, vai vir coisa boa para 
mim e para o Fluminense. Es-
tou feliz mantendo todo meu 
desempenho, o Fluminense 
é clube de chegar e acredito 
muito que podemos conquis-
tar essa vaga tão desejada na 
Libertadores – afirmou, en-
trando na campanha por Dodi:

– Estamos apreensivos, 
como a torcida, na expectativa 
de que ele fique. Desejo tudo 
de melhor para ele, que possa 
com a cabeça muito tranquila, o 
coração tranquilo, tomar a deci-
são correta. De preferência aqui 
com a gente (risos).

Luccas Claro diz que renovou para 
retribuir Fluminense e faz "lobby" 
por Dodi: "Estamos apreensivos"

Luccas Claro chegou a cinco gols marcados em 2020


