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Atletas de Nilópolis faturam 
Ouro no Mundial de Karate-do 

Esporte

Aspones fazem 
promessas para 

deputado assumir 
mandato

2

4

A rua Iguaba se 
encontra, mesmo 
sem chover, com 
poças de lama que 
não secam nun-
ca, dificultando os 
moradores do bair-
ro Jardim Delama-
re, em Japeri, a se 
locomoverem. A 
Prefeitura ignora 
e continua agindo 
com descaso.

Descaso da rua
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o ‘Prefeitura Pre-
sente’ chegou ao bairro 
Figueira 2, em Nova 
Iguaçu, ontem (29). Fo-
ram oferecidos serviços 
de saúde e assistência 
social na rua Adelaide 
Mendes, no Campo do 
Afonso. 

Figueira 2

6

Falta de ambulâncias 
e hospitais superlotados. 
Dois fatores que têm impe-
dido o bom funcionamento 
do Serviço de Atendimen-
to Médico de Urgência 
(SAMU) no Rio. os atra-
sos são constantes e vidas 
acabam perdidas. 

Samu vai mal

7

o Jornal Hora H no-
ticiou ontem (29) o de-
saparecimento da cadela 
Mel, que foi levada por 
criminosos depois de um 
assalto de carro. Ela foi re-
cuperada pela polícia em 
São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio.

Cadela

Estudantes de 
Mesquita vão 

lançar livro infantil

Civil, MP e Forças Armadas sacodem o tráfico e prendem 31

7

Rombo de milhões deixa ex-prefeito de Nilópolis inelegível
4

Pezão chega à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro após entrar em cana

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o Comando Conjunto da Intervenção Militar e o MP-RJ, deflagraram, 
ontem (29), a megaoperação Fênix, para combater o tráfico de drogas. Foram expedidos 71 mandados de prisão. A ope-
ração terminou com 31 presos.
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Belford Roxo
Alunos e professores orientados contra incêndio

Agentes da Defesa 
Civil, professores e 
alunos do Ciep Muni-
cipalizado Constanti-
no Reis participaram 
ontem da simulação 
de um incêndio e 
como agir durante o 
sinistro. Durante a si-
mulação todos foram 
direcionados a um 
local seguro pelos 
instrutores.

RAFAEL BARREto/PMBR

O secretário adjunto Marcelo Pereira orientou 
alunos sobre uma situação real de incêndio

Viagem no tempo
Origens de Queimados mostrada em praça pública

Alunos recontaram a trajetória do município por meio de maque-
tes, cartazes e apresentações de teatro, dança e música. A aula de 
história da cidade mereceu elogios e aplausos de quem viu.

Luiz Otávio e Nicole da Conceição exibem livro produzido em aulas

tHIAGo LoUREIRo / PMQ

Pezão é preso na ‘Boca de Lobo’

6

o governador do Rio 
de Janeiro Luiz Fernan-
do Pezão (MDB) foi pre-
so preventivamente pela 
Polícia Federal na ma-
nhã de ontem, dentro do 
Palácio Laranjeiras, re-
sidência oficial do chefe 
do executivo. A prisão in-
tegra um desdobramento 
da operação Lava Jato. A 
ordem de prisão foi ex-
pedida pelo ministro Fe-
lix Fischer, do Superior 
tribunal de Justiça.

MAURo PIMENtEL/AFP

Alvo de delação premiada



Queimados paga 
antes da virada
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Vó Candinha, por acaso, descobriu algo que 
deve interessar boa parte dos nossos leitores. 
Aquele garoto branquinho que se elegeu na elei-
ção passada está com as barbas de molho. “Ainda 
mais agora que pegaram um peixe grande, o rapaz 
está com medo”, conta Vó.

Se elegeu e botou as barbas de molho

Na campanha o sujeito gastou muito. teve 
milhares de cabos eleitorais e pagando em 
dia. os cabeças-de-chave foram muito bem 
remunerados e correram atrás do voto dia e 
noite. Hoje, todos vivem tensos e nem que-
rem imaginar a PF batendo na porta do su-
jeito às seis da matina.

“Nosso deputado vai sentar na cadeira, se 
Deus quiser. Ficaremos todos bem, nem que fa-
çamos promessas para vários santos católicos e 
outros tantos da macumba. o homem não vai 
em cana e será muito feliz”, torce um dos puxa-
-sacos”. Enquanto a turma cruza os dedos para 
espantar o azar, o branquinho resolveu sumir 
dentro de sua mansão. Se sairá de lá algemado 
ou não, só o tempo dirá. 

Promessa para todos os santos

Gastou bem com os ‘cabos’

o abraço desta sexta-
-feira vai para Josy Lou-
zada, de Nova Iguaçu. 
Um dos talentos da arte 
na Baixada ela canta 
e encanta a todos com 
sua voz por onde passa. 
Aquele Abraço, Josy!!!

(21) 98037-1338
          WhatsaPP

Aquele Abraço!

 DIVULGAÇÃo

Alunos de Mesquita escrevem livro infantil

****************************************

****************************************

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

ontem, quinta (29), 
os cerca de 3 mil fun-
cionários da Prefeitura 
de Queimados, entre 
estatutários e comis-
sionados, acordaram 
com os proventos, re-
ferentes ao mês de no-
vembro, disponíveis na 
conta. o Executivo tem 
até o 5º dia útil para pa-
gar os servidores, mas 
optou mais uma vez 
por antecipar o bene-
fício dos trabalhado-
res. os 421 servidores 
inativos, entre aposen-
tados e pensionistas, 
também irão receber 
antes de virar o mês. 
o Instituto de Previ-
dência de Queimados 
( P R E V I Q U E I M A -
DoS), deposita nesta 
sexta (30) os proventos 
dos funcionários. o 13º 
salário, tanto dos ser-
vidores ativos, quanto 
dos inativos, devem 
cair na conta até 20 de 
dezembro.

Vini Carta é Top

MAICoN FERRAz/PMM

o cantor Vini Carta se apre-
senta no topShopping nesta 
sexta-feira, dia 30 de novem-
bro, às 19h. Nascido e criado 
em Nova Iguaçu, o multi-ins-
trumentista iniciou seus estu-
dos musicais em 1999 influen-
ciado por grandes artistas da 
cena do rock nacional e inter-
nacional. Com um mês de es-
tudos já mostrava habilidade e 
talento no violão e guitarra. No 
ano 2000 formou sua primeira 
banda com amigos e compôs 
suas primeiras canções. Vini 
leva para os clientes do top um 
show cativante, ao som de voz 
e violão, com um repertório de 
sucessos de Nando Reis, tiago 
Iorc, Ed Sheeran, Jason Mraz, 
Melim, Sandy, Anavitoria e 
Vitor Kley. A apresentação na 
nova praça de alimentação, 
3º piso (expansão). Evento 
gratuito! o topShopping está 
localizado na Av. Governador 
Roberto Silveira 540, Centro 
– Nova Iguaçu. telefone: (21) 
2667-1787.

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Cruzeiro do sul escreveram “a Casa Bem assombrada” 

Espetáculos teatrais gratuitos em Queimados

Com o objetivo de 
incentivar a es-
crita e a leitura, 

a professora Rosalina de 
Freitas, que leciona para 
o 3º ano do Ensino Fun-
damental, na Escola Mu-
nicipal Cruzeiro do Sul, 
desenvolveu o projeto 
“Contando e Encantan-
do”. A atividade resultou 
na construção do livro “A 
Casa Bem Assombrada”, 
criado com a participação 
dos 24 alunos da turma.

Com a proposta lança-
da em sala de aula para a 
construção de um livro, 
o projeto foi desenvolvi-
do de forma democráti-
ca. o primeiro passo foi 
escolher o tipo de texto, 
que entre poesia, história 
em quadrinhos, fábulas 
e contos, os alunos opta-
ram pela história. Depois 
foi a vez do gênero da 
narrativa, que entre ro-
mance, policial e suspen-
se, a turma ficou dividida 
entre terror e aventura e 
por isso, a história gira 
em torno das duas temá-
ticas. Com 17 páginas, 
todos os alunos tiveram 

participação em um tre-
cho do livro e nas ilustra-
ções, que por vez foram 
desenvolvidas durante as 
aulas de artes, ministra-
das pelo professor Ricar-
do Nicacio. Já para a capa 
da obra, foi realizado um 
concurso cultural em que 
todos os alunos do 1º ao 
5º anos da escola pude-
ram votar. o aluno João 
Victor da Silva conquis-
tou o gosto da maioria 
e teve o seu desenho es-

Abram as cortinas 
que a arte pede pas-
sagem! o 1º Festival 
FUNARJ de Artes e 
Literaturas vai ofe-
recer mais três peças 
teatrais gratuitas para 
os moradores de Quei-
mados. os espetácu-
los serão apresenta-
dos, neste sábado (1), 
no Centro de Artes e 
Esportes Unificados- 
CEU Planeta Futuro. 
o evento é uma par-
ceria entre a Prefeitu-
ra local, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Cultura e turismo, 
com a Fundação Anita 
Manutuano de Artes 
do Estado do Rio de 
Janeiro (FUNARJ).

Na semana passa-
da, foram realizadas 
oficinas, leituras dra-
matizadas e até sho-
ws. Para este fim de 
semana, serão 100 

ingressos distribuí-
dos no local, por ses-
são, uma hora antes de 
cada apresentação. Na 
programação especial, 
está a Anna Velloso e 
Cia apresentando duas 
peças: ‘Bossa Novi-
nha’, às 15h e ‘Sam-
binha’, às 17h, ambas 
no teatro Delcy de 
Souza, com a classi-
ficação livre. Já a Isa-
bel Cavalcanti, apre-
sentará ‘the And’, às 
18h30, na Praça CEU, 
para maiores de 14 
anos. De acordo com 
o Secretário Munici-
pal de Cultura e tu-
rismo, Marcelo Lessa, 
o objetivo da parceria 
é oferecer cada vez 
mais eventos culturais 
para os queimadenses. 
“Nossa função é pro-
porcionar momentos 
de apreciação à arte de 
forma gratuita para os 

moradores da região e 
é isso que estamos fa-
zendo com a FUNARJ. 
Acredito que quanto 
mais jovens estiverem 
envolvidos nessas ati-
vidades, menos ado-
lescentes iremos per-
der para o mundo da 
criminalidade no futu-
ro”, concluiu o gestor.

Programação: 15h- 
Bosa Novinha (Ana 
Velloso e Cia); Local: 
teatro Delcy de Sou-
za, CEU; 17h- Sam-
binha (Ana Velloso 
e Cia). Local: teatro 
Delcy de Souza, CEU; 
18h30- the And (Isa-
bel Cavalcanti). Lo-
cal: Praça CEU. 

tampado na primeira pá-
gina. “Fiquei muito feliz, 
tanto que vou levar para 
casa para mostrar para a 
minha família”, disse o 
menino de 9 anos. Res-
ponsável pelo projeto, 
a professora comemora 
a dedicação dos alunos. 
“todos se empenharam 
muito. Nossa aluna que 
tem Síndrome de Down 
também participou de 
tudo. Vejo que agora, eu 
deixei de ser a contado-

ra de histórias, pois esse 
papel agora é deles. A 
turma amadureceu mui-
to e hoje tem autonomia 
para sugerir as atividades 
que iremos desenvolver”, 
avalia.

o livro “A Casa Bem 
Assombrada” foi enca-
dernado e está disponível 
para empréstimo entre os 
alunos da turma. A Escola 
Municipal Cruzeiro Sul é 
a pioneira em Educação 
Integral em Mesquita
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Prevenção

Defesa Civil de Belford Roxo orienta alunos
e professores durante simulado de incêndio

GERAL

Durante a simulação, alunos, professores e funcionários tiveram orientação oral e prática
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A Prefeitura de Bel-
ford Roxo, através 
da Secretaria de 

Defesa Civil e ordem Ur-
bana, realizou uma simu-
lação de incêndio, no Ciep 
Municipalizado Constan-
tino Reis, no bairro São 
Bernardo, na quinta-feira 
(29). Cerca de 150 alunos, 
de quatro turmas do 4º ao 
5º ano (9 aos 12 anos), 
participaram da simula-
ção, junto aos respectivos 
professores. A ação con-
tou com agentes da Defesa 
Civil, chefe operacional 
e uma assistente social. A 
escola tem dois andares e 
um térreo, onde cada um 
tem um extintor de incên-
dio, além da cozinha, re-
feitório e pátio.

De acordo com o se-
cretário adjunto da pasta, 

Marcelo dos Santos Perei-
ra, a simulação anual, tem 
a finalidade de orientar e 
controlar a evacuação de 
crianças das salas de aula 
de forma segura e ordena-
da. “As orientações de pre-
venção e de como agir em 
uma situação real foram 
passadas aos professores e 
repassadas aos alunos. Ao 
ouvirem o alarme de in-
cêndio, todos devem sair 
das salas de forma ordena-
da, mãos dadas ou braço 
no ombro do amigo, sem 
correr e sempre olhando 
para frente sem encostar 
nas paredes”, informou 
Marcelo, que conversou 
e reforçou com os alu-
nos os procedimentos em 
caso real.

A diretora da unidade 
escolar, Vera Lúcia Mar-
tins oliveira, achou in-
teressante a simulação. 

“Essa situação é boa para 
as crianças e os funcio-
nários ficarem cientes 
dos procedimentos em 
um caso real de incêndio, 
principalmente para pre-
pararmos o nosso psico-
lógico. As informações 
e orientações passadas 
também são úteis para 
os alunos levarem para 
a casa, pois tivemos um 
caso no ano passado de 
incêndio na casa de um 
estudante por causa de 
um celular”, destacou a 
diretora.  

aCidENtE COM 
BOtiJãO dE gás
Em junho do ano pas-

sado, aconteceu uma si-
mulação de acidente com 
botijão de gás na cozi-
nha na Escola Municipal 
de Educação Especial 
Albert Sabin, onde 600 

alunos participaram da 
ação. o simulado contou 
com cerca de 200 pesso-
as, dentre elas agentes da 

Assessoria de Imprensa

Defesa Civil, o Corpo de 
Bombeiros, agentes de 
trânsito e guardas mu-
nicipais. Em caso de in-

cêndio, a população deve 
ligar para o Corpo de 
Bombeiros pelo número 
193.

durante a simulação, alunos e professores foram direcionados a um local seguro

RAFAEL BARREto/PMBR

Mostra pedagógica resgata origens
de Queimados em praça pública

alunos recontaram a trajetória do município por meio de maquetes,  apresentações, dança e música

Uma verdadeira aula 
sobre as origens de Quei-
mados em plena praça 
pública. Assim foi a Mos-
tra Pedagógica realizada, 
na quinta-feira (29), pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação. Sob o tema 
“Quem ama a sua histó-
ria, conserva a sua me-
mória”, os alunos das 30 
escolas municipais e três 
creches públicas da cida-
de promoveram uma via-
gem através do tempo, no 
evento que contou com a 
parceria do Sesc. A ini-
ciativa fez parte da pro-
gramação comemorativa 
pelos 28 anos de emanci-
pação de Queimados.

Por meio de maquetes, 
cartazes e apresentações 
de teatro, dança e músi-
ca, os estudantes da rede 
contaram aos espectado-
res detalhes sobre o sur-
gimento dos bairros onde 
estudam, com o objetivo 
de resgatar o histórico das 
origens do município.

Presente no evento, o 
Prefeito Carlos Vilela fez 
questão de visitar todos 
os estandes do evento e 
elogiou a ação. “É preci-
so parabenizar a todos os 

envolvidos nesse projeto 
maravilhoso, porque res-
gatar a história é muito 
importante para a forma-
ção de cada indivíduo. 
Que nunca esqueçamos 
as origens de Queimados 
para fazer valer toda a 
nossa luta pela emancipa-
ção”, declarou o gestor.

Para o Secretário da 
Pasta, Lenine Lemos, a 
educação de Queimados 
vive um momento mui-
to especial. “Mostrar na 
prática a história da nossa 
gente, vivenciando o pas-
so a passo da emancipa-
ção, bem como as experi-
ências vividas no período 
fortalece o conhecimento 
da nossa terra e mostra o 
quanto são importantes 
as nossas origens. Desta-
co também que parcerias 
como a que temos cons-
truído com o Sesc são ne-
cessárias para a evolução 
da cidade”, declarou o 
gestor.

Além de disponibilizar 
as 46 tendas utilizadas 
no evento, o Sesc ofertou 
uma série de serviços gra-
tuitos à população, como: 
orientação de saúde bucal 
com aplicação de flúor, 
oficina de xilogravura 

(arte e técnica de fazer 
gravuras em relevo sobre 
madeira), orientações so-
bre câncer de mama, de 
colo de útero, doenças se-
xualmente transmissíveis 
e as Exposições Eco Áfri-
ca, Imagens da Juventude 
Sesc e Eco Sistemas do 
Nordeste Brasileiro.

MãOs quE 
RECONtaRaM a 

históRia
orgulhosos, os alunos 

do Pré II Luiz otávio (6) 
e Nicole da Conceição 
(6) exibiam um gran-
de livro com fatos que 
marcaram a trajetória de 
Queimados. o material 
foi produzido em sala sob 
a orientação da profes-
sora Alessandra Martins. 
“Usamos chá preto e café 
para dar esse efeito “en-
velhecido” nas páginas. 
Contei a história de uma 
forma lúdica, aproveitan-
do pra trabalhar a pintura, 
reciclagem com o pape-
lão e as garrafas pet, além 
das formas geométricas. 
Quando meus aluninhos 
viram o livro pronto fica-
ram super satisfeitos con-
sigo mesmos”, declarou a 
educadora da Escola Mu-

nicipal Paulo Freire.
E o que pode ser mais 

característico para uma 
cidade que seu brasão? 
Para os alunos do 4º ano 
da E. M. Metodista, cada 
bolinha de papel colada 
na peça produzida sob a 
supervisão da professora 
Eliane Ferraz traz gran-
des acontecimentos sobre 
a trajetória de Queima-
dos. “Usamos mais de 2 
mil bolinhas de papel fino 
respeitando os vários tons 
do brasão. Eles faziam as 
bolinhas e eu orientava na 
colagem. A importância 
de escolhermos recriar o 
brasão era resgatar a ci-
dadania, porque hoje eles 
sabem o significado do 
trem, da laranja, das es-
trelas... Foi muito gratifi-
cante.”, afirma a docente.

outro estande que atraiu 
cliques dos espectadores 
foi o da Escola Muni-
cipal Prof. Washington 
Manoel de Souza. Com 
maquetes realistas da 
antiga estação ferroviá-
ria e da Paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, a 
professora Fátima Muniz 
incrementava suas aulas 
de história. “Deixei as sa-
las de aula em 2017, mas 
a educação nunca saiu de 
mim. Aquela mesmice 
de focar apenas na teoria 
não atrai mais a atenção 
das crianças e adolescen-
tes. Já trabalhar usando 
as mãos ajuda a gravar 
na memória o que está 
sendo estudado. Sempre 
usei técnicas em argila, 
recorte, colagem, pintu-
ra e desenho em sala de 
aula e amo os resultados”, 
contou a docente que se 
aposentou em 2017, mas 
segue apoiando ações pe-
dagógicas da SEMED.

DIVULGAÇÃo

 Frederico Castro é 
homenageado pela 

Câmara de Nova Iguaçu

Com a presença dos 
familiares e de vários 
amigos, Frederico de 
Castro Pereira Netto, 
84 anos, sendo 63 de-
les dedicados ao fun-
cionalismo municipal, 
foi homenageado pela 
Câmara de Vereadores 
na noite de quarta (27), 
durante a sessão plená-
ria. Assessor de Patri-
mônio Arquitetônico e 
Urbanístico na Secre-
taria municipal de In-
fraestrutura da cidade, 
seu Frederico esbanja 
vitalidade e jovialidade. 
A Moção de Congratu-
lações e Aplausos, de 
autoria do vereador Fe-
lipinho Ravis, foi apro-
vada por unanimidade 
pela Casa. “A vida de 
seu Frederico guarda 
muito a história de Nova 
Iguaçu: ele é tataraneto 
do Comendador Soares, 
primeiro presidente da 
Câmara Municipal”, 
disse Felipinho. Para 
Juninho do Pneu, presi-
dente da CMNI, é dever 
do Poder Legislativo 
homenagear as perso-
nalidades que fizeram e 
ainda fazem a diferença 
para o crescimento da 
região: “É uma honra 
poder participar desta 
cerimônia”.

Serviço de Mototáxi: 
outro destaque da ses-
são de ontem foi a apro-
vação do projeto que 
regulamenta o serviço 
de mototáxi em Nova 
Iguaçu. Assinam o do-
cumento os vereadores 
Fabinho Maringá, Juni-
nho do Pneu, Carlinhos 
BNH, Felipinho Ravis 
e Renata da telemensa-
gem. Com a regulamen-
tação, a lei precisa ser 
sancionada pelo prefei-
to para começar a valer. 
Entre outros pontos, o 
texto diz, em seu artigo 
2º, que a exploração do 
serviço de transporte de 
passageiros por motoci-
cleta dependerá de pré-
via autorização emitida 
pelo órgão responsável 
na área de trânsito.

tatiane Cordeiro Mo-
reira, Miss Nova Iguaçu 
2018, também foi agra-
ciada com uma Moção 
pelo vereador Fabinho 
Maringá. “tatiane é um 
grande valor de nossa 
terra. Dedicada, tem lu-
tado para alcançar seu 
sonho que é participar 
de diversas competi-
ções de beleza pelo país 
afora. É um talento que 
merece nosso reconhe-
cimento”, disse Fabi-
nho.

DIVULGAÇÃo

Vereador Felipinho Ravis: “seu Frederico 
é um patrimônio da nossa cidade”



toda quinta-feira, na Arena Dicró, às 
19h, o trapezista Alexandre Pawlowsky 
ensina a arte circense a pessoas a partir 
de 15 anos; Na sexta, 16h, tem Dança 
do Passinho e, às 19h, mais aula de cir-
co; Domingo, às 14h, é dia de danças de 
todos os ritmos. tudo gratuito. A Arena 
Dicró, localizada no Parque Municipal 
Ary Barroso, na Penha Circular, promo-
ve outras atrações ao público. Para saber 
mais, ligue: 3486-7643.

A operação de trânsito contará com a participação de 
110 homens, entre Guardas Municipais, controladores da 
CEt-Rio e equipes de apoio, com 7 veículos operacionais 
e 13 motocicletas, que trabalharão para manter a fluidez do 
tráfego, coibir o estacionamento irregular e orientar pedes-
tres. o estacionamento estará proibido em todo o entorno 
da Lagoa.

Arena Dricó Árvore de Natal 

Árvore de Natal II Árvore de Natal III

Eles disseram...
“devo reconhecer, nós todos que temos uma longa estrada política, que eu penso que há muito tempo 

não se fazia uma transição tão cordial e tão civilizada como aquela que está sendo feita nestes últimos 
tempos”, afirmou Temer.

Celebrado desde 1964 em 2 de Dezembro, o Dia do Samba será 
comemorado em diversas regiões da cidade neste domingo. No Im-
perator, quem comanda a festa é Mariene de Castro no show Santo de 
Casa, com canções de Roque Ferreira, a partir das 19h. Seguindo para 
a Barra, Cartola será lembrado na Cidade das Artes com o tributo feito 
pela orquestra Petrobrás Sinfônica em duas sessões: às 11h e às 15h.

Encerrando a temporada 2018, o Samba de Lona, em Irajá, 
faz a festa com o Batuque na Cozinha, a partir das 15h. Além de 
música, o evento terá comidinhas de boteco, feira de artesana-
to e espaço para crianças. Lona Cultural Municipal João Bosco, 
Avenida São Félix, 601, Parque orlando Bernardes, Vista Alegre. 
Ingressos à venda por R$ 10 (meia), no bilheteria.

DIRETO AO PONTO

o presidente eleito, Jair Bolsonaro, se reuniu na manhã de 
ontem (29) com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Es-
tados Unidos, John Bolton. também participaram do encontro 
o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo; o 
futuro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), 
general Augusto Heleno; e o futuro ministro da Defesa, gene-
ral Fernando Azevedo e Silva. No encontro foram discutidos 
assuntos como o comércio entre os dois países, a situação da 
Venezuela, relações comerciais com a China e segurança.

Codesp Estágio 
Em comunicado no Diário oficial da última terça 

(27), a Comissão de Programação e Controle de Des-
pesa - Codesp informa que sua última reunião este ano 
será no dia 20 de dezembro. Com encerramento do 
exercício de 2018, as atividades da Codesp estarão sus-
pensas entre 21 de dezembro e 4 de janeiro de 20149, 
permanecendo apenas os servidores internos inerentes a 
seu funacionamento e situações de emergência.

Edital da Subsecretaria de Serviços Compar-
tilhados (Secretaria Municipal de Casa Civil), no 
Diário Oficial, na última terça-feira (27), divulgou 
o gabarito da prova objetiva  do 38º exame de sele-
ção para estágio forense na Procuradoria Geral do 
Município do Rio de Janeiro. Com 20 questões, a 
prova foi realizada no último domingo (25), con-
forme resolução SMA N. 1.975, de 19/10/15.

Dia do Samba

Dia do Samba IIos incêndios que atingem o estado de Queensland, 
no nordeste da Austrália, obrigaram as autoridades a 
ordenar que cerca de 8 mil moradores da região de 
Gracemere deixassem suas casas. As elevadas tem-
peraturas provocaram 138 incêndios, que estão sem 
controle há vários dias no estado, segundo a agência 
Efe. os bombeiros declararam área de catástrofe em 
Capricornia, Central Highlands e Coaldfield.

Segurança Nacional dos EUA

Painéis de mensagens variáveis informarão as condi-
ções do tráfego nas vias do entorno. o Centro de opera-
ções Rio - CoR estará monitorando toda a área do evento 
com câmeras, implantando ajustes na programação dos se-
máforos com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito. A 
operação será mantida durante todo o tempo de exposição 
da árvore de Natal.

A Prefeitura do Rio, por meio 
da CEt-Rio, divulga esquema es-
pecial de trânsito para o evento de 
inauguração da Árvore do Rio, no 
sábado, dia 1º de Dezembro. o es-
quema especial de tráfego será im-
plantado nos arredores da Lagoa 
Rodrigo de Freitas e nas principais 
vias impactadas pelo evento.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

É assim que a rua 
Iguaba se encontra, 
mesmo com sol, as 
poças de lama não 
secam nunca, dificul-
tando os moradores 
do bairro Jardim De-
lamare, em Japeri. A 
via possui diversos 
comércios, até uma 
academia e mesmo 
com as inúmeras re-
clamações, a Prefei-
tura ignora e continua 
agindo com descaso. 
A situação é tão preo-

nos bairros
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Lama não acaba nunca na rua Iguaba 

Seis meses após o tribu-
nal de Contas do Estado ter 
emitido parecer contrário à 
prestação de contas do ex-
-prefeito Alessandro Cala-
zans, a Câmara de Vereado-
res de Nilópolis manteve a 
decisão do tCE e reprovou 
as contas referentes ao exer-
cício de 2016. Com isto, 
o político, que tem já uma 
pena de inelegibilidade im-
posta em junho deste ano 
pelo tribunal Regional Elei-
toral, vai acrescentar mais 
uma ao seu currículo. As 

contas tinham sido aprecia-
das pelo tCE em abril deste 
ano, quando a corte apontou 
um déficit financeiro de R$ 
62.397.706,38.

Além do rombo o tCE 
constatou irregularidades 
como despesa que não pode 
ser paga dentro do manda-
to, cancelamento, sem jus-
tificativa, de restos a pagar 
processados no valor de R$ 
1.018.342,95; e não observa-
ção de normas federais para 
o funcionamento da previ-
dência própria municipal.

DIVULGAÇÃo

o ‘ P r e f e i t u r a 
Presente’ che-
gou ao bairro 

Figueira 2, em Nova 
Iguaçu, ontem (29). Fo-
ram oferecidos serviços 
de saúde e assistência 
social na rua Adelaide 
Mendes, no Campo do 
Afonso. A Secretaria de 
trabalho e a Fundação 
Educacional e Cultural 
de Nova Iguaçu (Fenig) 
também marcou presen-
ça com várias ativida-
des.

Quem foi ao local 

pode fazer cadastramen-
to e recadastramento 
do Bolsa Família e do 
Benefício de Prestação 
Continuada, Vale Social, 
ID Jovem, agendamento 
para carteira de trabalho 
e caderneta do idoso e 
reconhecimento de pa-
ternidade, além da isen-
ção da segunda via de 
certidões de nascimento, 
casamento e óbito, de 
dentro e fora do estado. 
os moradores de Figuei-
ra 2 também tiveram ser-
viços de saúde, como os 
testes rápidos de hepati-
tes B e C, sífilis e HIV, 
aferir a pressão arterial e 

Assessoria de Imprensa

o presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, prestou continên-
cia para o assessor de Segu-
rança Nacional dos EUA, 
John Bolton, antes de uma 
reunião entre os dois na ma-
nhã desta quinta-feira (29) 
no Rio. Depois de deixar o 
local, Bolton disse nas redes 
sociais que a reunião “foi 
muito produtiva” e convidou 
Bolsonaro para um encontro 
com o presidente dos EUA, 
Donald trump. “Estamos 
ansiosos para uma parceria 
dinâmica com o Brasil”, es-
creveu. 

o encontro aconteceu na 
casa de Bolsonaro, na Barra 
da tijuca, zona oeste da ci-
dade. Bolton chegou às 6h54 
escoltado por batedores da 

PM numa comitiva com qua-
tro carros e não falou com 
os jornalistas. Ele deixou 
o local uma hora depois. o 
assessor fez uma escala no 
Brasil antes de viajar para o 
encontro do G-20, em Bue-
nos Aires.  Bolton é um dos 
principais conselheiros do 
presidente Donald trump 
em política externa e figura 
controversa. o assessor é um 
crítico dos governos da Ve-
nezuela, Cuba e Nicarágua 
e costuma chamar esses pa-
íses de “troica da tirania”. 
Ele já disse que os EUA têm 
interesse em fazer alianças 
com os governos do Brasil 
e da Colômbia para aumen-
tar a segurança e melhorar a 
economia na América Lati-

na. Com Bolsonaro, Bolton 
deve reforçar os pedidos do 
governo americano para que 
o Brasil imponha sanções à 
Venezuela. o presidente elei-
to é acompanhado no encon-
tro por três de seus futuros 
ministros: Fernando Azeve-
do e Silva (Defesa), Augusto 
Heleno (Gabinete de Segu-
rança Institucional) e Ernes-
to Araújo (Relações Exterio-
res). Depois do encontro com 
o assessor de Donald trump, 
Bolsonaro participará da for-
matura na Escola Superior 
de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais, na Vila Militar. Lá, o 
presidente eleito deverá falar 
sobre a reunião com Bolton. 
Hoje (30), Bolsonaro visitará 
Guaratinguetá e Aparecida

Assesor de Trump convida Bolsonaro para encontro  com presidente dos EUA
MUNDO

ISS-2013
Duas listagens das 3ª e 4ª Gerências de Fiscali-

zaçãodo ISS, da Secretaria Municipal de Fazenda, 
no Diário oficial da última terça-feira (27), totalizam 
82 infratores do Imposto sobre serviços de qualuer 
natureza no exercício de 2013. Íntegra do auto de in-
fração e guia para pagamentos até 27 de dezembro 
ou parcelamento estão no site: www.notacarioca.rio, 
no menu Confissões, opção Autos de infração.

Rombo de milhões deixa 
ex-prefeito de Nilópolis inelegível

Quem foi ao local pode fazer cadastramento e recadastramento do Bolsa Família 

superintendência de Vigilância ambiental também marcou presença 

           DIVULGAÇÃo

A prova de que nunca é tarde para ser feliz. Ele tem 78 
anos. Ela, 76. os dois se conheceram em um baile de ter-
ceira idade e se apaixonaram. o casal de idosos Cipriano 
Ramos e Lurdes Formes é de Chapecó, no oeste de San-
ta Catarina. Eles tinham um sonho: se casar na igreja. os 
dois nunca haviam subido no altar antes. Graças a amigos 
e vizinhos, o sonho se realizou na semana passada.

Prefeitura Presente chega ao bairro Figueira 2

DILVULGAÇÃo

Izabelle Rodrigues
izas2rodrigues@gmail.com

cupante, que segundo 
moradores, uma crian-
ça já chegou a cair em 
uma dessas poças, o 
que não traz tranquili-
dade pra nenhum mo-
rador. o asfaltamento 
virou uma promessa 
distante da realidade, 
além da falta de sane-
amento básico e uma 
iluminação pública 
muito precária, a rua 
só fica iluminada por 
conta dos comércios 
abertos a noite. 

Estagiária             21 98037-1338

glicemia capilar.
Já a Superintendência 

de Vigilância Ambiental 
(Suvam) também marcou 
presença dando orienta-
ções sobre o controle de 
roedores (PCR), caramu-
jo (Malacologia), cuida-
dos com água (Vigiágua), 
prevenção de desastres 
ambientais (Vigidesas-
tres) e sobre dengue.

Para as crianças se di-
vertirem e aprenderem 
sobre a matemática atra-
vés de jogos, a Fundação 
Educacional e Cultural 
de Nova Iguaçu (FENIG) 
disponibilizou o projeto 
Matemática na Praça.
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Marcelo Oliveira é demitido do Flu após
Eliminação da Sul-Americana para o Atlético-PR
Salários atrasados e torcida com raiva do time completam a crise nas Laranjeiras

‘Tchau, querido’  

ontem (29), o 
F l u m i n e n s e 
demitiu o téc-

nico Marcelo oliveira. 
o treinador não resistiu 
a eliminação na Copa 
Sul-Americana para o 
Atlético-PR. Além dis-
so, o time não vence há 
oito jogos e não marcou 
sequer um gol nessas 
partidas. Fábio Moreno, 
auxiliar do clube vai di-
rigir a equipe diante do 
América-MG.

Em 33 jogos dirigin-
do o tricolor das Laran-
jeiras, foram 12 vitó-
rias, oito empates e 13 
derrotas. Porém, o que 
mais pesou foi a sequ-
ência negativa. os pro-
blemas fora de campo, 
como os salários atra-
sados seguravam o co-
mandante no cargo, mas 
a derrota para o Furacão 

acabou sendo decisiva. 
Marcelo foi chamado 
de “burro” pela torcida 
presente no Maracanã.

A demissão acontece 
às vésperas de um jogo 
de vida ou morte para 
o Flu. No domingo, a 
equipe receberá o Amé-
rica, às 17h00 no Mara-
canã. Um empate basta 
ao time para se manter 
na elite do futebol. Caso 
perca, terá que torcer 
por tropeços de Vasco e 
Chapecoense.

Curiosamente, há 
dois anos, Marcelo oli-
veira havia sido demi-
tido do Atlético-MG, 
depois de ser derrotado 
no primeiro confronto 
da Copa do Brasil para 
o Grêmio por 3 a 1. Na 
volta, o Galo foi com o 
interino Diego Giaco-
mini. Treinador não resistiu à falta de vitórias e gols nas últimas partidas e ficou sem emprego

LUCAS MERÇoN / DIVULGAÇÃo

Vasco trabalha contra afobação 
para ‘final’ no Brasileirão

o Vasco segue tra-
balhando de olho no 
confronto com o Ceará 
neste domingo, às 17h, 
na Arena Castelão, em 
Fortaleza (CE), pela úl-
tima rodada do Campe-
onato Brasileiro. o time 
precisa pelo menos de 
um empate para se ga-
rantir na elite do futebol 
nacional e justamente 
por conta disso o elenco 
vem pregando o controle 
emocional para evitar a 
afobação.

Em alguns jogos o 
time buscou o ataque de 
maneira afobada e per-
deu pontos importantes.

“Não podemos repe-
tir o erro pois estamos 
falando de uma decisão. 
Agora é ter inteligência e 
nada de afobação. temos 
que ter consciência que 
dependemos do nosso 
próprio resultado”, disse 
o zagueiro Luiz Gusta-
vo, que vem jogando de 
maneira improvisada na 
lateral direita.

o meia thiago Ga-
lhardo reforça esta tese.

“Não temos a respon-

sabilidade de vencer, um 
empate é suficiente, mas 
o Vasco entra em campo 
para vencer, para ganhar. 
As palavras de ordem 
são tranquilidade e equi-
líbrio. Precisamos saber 
que teremos 90 minutos 
de jogo e não vamos jo-
gar bem durante todo 
esse tempo. teremos um 
momento de oscilação, 
mas precisamos saber 
sofrer. Aquela coisa de 
sofrer de uma forma con-
fortável, podendo a qual-
quer momento encaixar 
um contra-ataque para 
matar o jogo. Equilíbrio 
para segurar a tensão, a 
ansiedade, e tranquili-
dade para executar tudo 
que treinamos. Depende-
mos apenas de nós”, dis-
se o apoiador.

o técnico Alberto Va-
lentim tem problemas 
para este jogo. o lateral-
-esquerdo Ramon e o 
volante argentino Lean-
dro Desábato deixaram 
a partida com dores na 
coxa direita e foram ve-
tados. Dessa forma, o vo-
lante Willian Maranhão 

deve ser improvisado no 
setor, com Raul herdan-
do o posto do platino. 
outro argentino, Andrés 
Ríos, será utilizado no 
lugar de Pikachu, com o 
Vasco atuando com mais 
um atacante em busca de 
gols. Em fase irregular, 
o goleiro uruguaio Mar-
tín Silva segue barrado 
e Fernando Miguel será 
outra vez titular do arco 
vascaíno.

Assim, um esboço de 
time para domingo teria: 
Fernando Miguel, Luiz 
Gustavo, Werley, Lean-
dro Castan e Willian Ma-
ranhão; Raul, Andrey, 
thiago Galhardo e Kel-
vin; Andrés Ríos e Maxi 
López. Nesta quinta-
-feira o elenco treina na 
parte da manhã.

Fora de campo, a di-
retoria do Vasco colocou 
em dia o salário do mês 
de outubro do elenco, 
que teria que ter rece-
bido antes do dia 20. o 
dinheiro foi conseguido 
junto a instituições ban-
cárias. Já os funcionários 
continuam sem receber.

técnico alberto Valentim terá problemas para montar a equipe titular 

DIVULGAÇÃo/CRVG

Zé Ricardo promove mudanças 
para último jogo da temporada

Já garantido na 
Copa Sul-Ameri-
cana, o Botafogo 
vai apenas cum-
prir tabela contra 
o Atlético-MG, 
em Belo Horizon-
te, na última ro-
dada do Campe-
onato Brasileiro. 
Por isso, o téc-
nico zé Ricardo 
vai promover mu-
danças na equipe 
carioca para este 
confronto. Al-
guns jogadores 
terão a chance de 
mostrar serviço 
antes do fim da 
temporada.

Sem poder con-
tar com o zaguei-
ro Joel Carli, le-
sionado, Yago 
pode ganhar uma 
chance ao lado 

de Igor Rabello. 
No meio, Rodrigo 
Lindoso também 
está fora por lesão. 
Com isso, Gustavo 
Bochecha segue na 
equipe. Leo Valen-
cia está suspenso e 
Marcos Vinícius é o 
favorito a começar 
o jogo.

Além disso, o ata-
que deve ser muda-
do completamente. 
Erik não pode atuar 
contra os mineiros 
e Brenner foi libe-
rado para iniciar as 
férias. Com isso, 
Rodrigo Pimpão e 
Kieza vao começar 
a partida. Uma dú-
vida é a presença de 
Luiz Fernando. o 
meia pode ser pou-
pado para a entrada 
do jovem Ezequiel.

outros jogado-
res também já fo-
ram liberados e 
dificilmente vão 
permanecer para 
2019, casos do la-
teral-direito Luis 
Ricardo, o volante 
Dudu Cearense e 
o meia Renatinho.

Assim, o Bo-
tafogo deve ir a 
campo com a se-
guinte formação: 
Gatito Fernández, 
Marcinho, Yago 
(Marcelo Bene-
venuto), Igor Ra-
bello e Moisés; 
Matheus Fernan-
des, Gustavo Bo-
checha e Marcos 
Vinícius; Ezequiel 
(Luiz Fernando), 
Rodrigo Pimpão e 
Kieza.

treinador abre chances de outros jogadores apresentarem o que sabem na última rodada da competição  

VItoR SILVA / SSPRESS/BotAFoGo



 delator ‘‘botou quente’’
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Maldição de Cabral pega mais um; 
Pezão foi preso pela Lava Jato

6

 PGR informou que o chefe do Executivo integra o núcleo político de uma organização criminosa

Redação

 O governador foi surpreendido pelos policiais federais logo pela manhã no Palácio Laranjeiras

ontem, mal clareou 
o dia, o governa-
dor do Rio Luiz 

Fernando Pezão (MDB) 
foi preso preventivamente 
pela Polícia Federal, den-
tro do Palácio Laranjeiras, 
residência oficial do chefe 
do executivo, em um des-
dobramento da operação 
Lava Jato. A ordem de 
prisão foi expedida pelo 
ministro Felix Fischer, do 
Superior tribunal de Jus-
tiça.

Na ação, a Procurado-
ria-Geral da República 
disse que o governador in-
tegra o núcleo político de 
uma organização crimino-
sa que cometeu vários cri-
mes contra a administra-
ção pública, com destaque 
para corrupção e lavagem 
de dinheiro. o político 
do MDB foi alvo de de-
lação premiada de Carlos 
Miranda, suspeito de ser 
operador financeiro de es-
quemas de seu antecessor, 
Sergio Cabral, de quem 

foi vice-governador.
o delator acusou Pezão 

de receber mesadas de 
150 mil reais entre 2007 a 
2014, na época em que Pe-
zão, então vice, era secre-
tário de obras do governo 
estadual. De acordo com 
a PGR, os valores soma-
riam mais de 25 milhões 
de reais no período, en-
quanto durou o mandato 
do ex-governador, preso 
desde novembro de 2016 
— atualizado, o montan-
te chega a 39 milhões. os 
repasses, segundo a dela-
ção, continuaram quando 
Cabral passou o comando 
do estado a Pezão.

No pedido de prisão 
preventiva ao StJ, a pro-
curadora-geral Raquel 
Dodge argumentou que 
Pezão poderia dificultar a 
recuperação dos valores, 
além de ocultar o patrimô-
nio adquirido em decor-
rência da prática crimino-
sa. 

A Polícia Federal infor-
mou que as investigações 
começaram em julho des-

te ano, após o acordo de 
delação de Carlos Miran-
da ter sido homologado 
pela Justiça. os agentes 
da PF também cumpriram 
mandado de busca e apre-
ensão no Palácio Guana-
bara, sede do Executivo 
no estado, e na casa de 
Pezão em Piraí, no sul do 
estado do Rio de Janeiro, 
onde o governador iniciou 
sua vida política como ve-
reador e foi prefeito.

Além de Pezão, oito 
pessoas foram alvos de 
mandados de prisão pre-
ventiva expedidos pelo 
ministro Felix Fischer. 
ordens contra o ex-secre-
tário de obras do estado 
do Rio, Hudson Braga, e 
dois homens apontados 
como operadores de um 
complexo esquema de se-
gurança. As operações co-
meçaram por volta das 6h 
envolvendo pelo menos 
três viaturas e helicópte-
ros que sobrevoam a re-
gião.

Pezão é o terceiro go-
vernador do Rio de Janei-

ro preso e o primeiro em 
cumprimento do mandato. 
os ex-governadores An-
thony Garotinho e Ser-
gio Cabral foram presos. 
também foram detidos, 
anteriormente, o presiden-
te da Assembleia Legisla-
tiva do Rio, Jorge Picciani 
(MDB) e vários parlamen-

tares da Casa.

BOCa dE LOBO
A ação foi batizada pela 

Polícia Federal de opera-
ção Boca de Lobo, em alu-
são aos dispositivos insta-
lados em vias públicas para 
o recebimento de águas da 
chuva drenadas pelas sarje-

tas com destino às galerias 
pluviais. No total, 150 poli-
ciais federais estiveram en-
volvidos no cumprimento 
de 39 mandados judiciais, 
sendo nove mandados de 
prisão preventiva e 30 
mandados de busca e apre-
ensão. (Com Reuters, AFP 
e Agência Brasil)

ALESSANDRo BUzAS/FUtURA PRESS/FoLHAPRESS

Pacientes aguardam até 10 horas pelo 
atendimento de ambulâncias do SAMU

Falta de ambulâncias e 
hospitais superlotados. Dois 
fatores que têm impedido o 
bom funcionamento do Ser-
viço de Atendimento Médico 
de Urgência (SAMU) no Rio. 
os atrasos são constantes e, 
diante desse quadro, vidas 
acabam perdidas.

o Plano Estadual de Saúde 
prevê que até 2019, 74 ambu-
lâncias do SAMU deveriam 
estar nas ruas. No entanto, 
uma tabela mostra que, a pou-
cos meses desse prazo, ainda 
são apenas 49 em circulação.

Um dos exemplos foi o 
caso do irmão da dona de 
casa Shirlei Vianna, morado-
ra de Piedade, na zona Norte 
do Rio.

“Às 8h, eu chamei o Samu. 
Mas eles só apareceram aqui 
em casa mais de 10 horas 
depois. Eu perdi meu irmão 

por relaxamento do Samu. 
Ao longo daquele dia, liguei 
várias vezes e fui orientado 
a não descer as escadas com 
ele, porque ele poderia cair e 
quebrar um fêmur”.

Para um serviço que deve-
ria ser de urgência, a demora 
se tornou rotina. Quem afir-
ma, é um dos próprios bom-
beiros que cuidam do serviço.

“Hoje em dia, é normal 
uma pessoa esperar até duas 
ou três horas por uma ambu-
lância porque o número de 
veículos para o atendimen-
to não dá conta. Enquanto a 
gente está atendendo uma dor 
na coluna, um evento de bai-
xa complexidade, o infarta-
do, o atropelado, está aguar-
dando a ambulância”.

o problema não é apenas 
a falta de ambulâncias. os 
bombeiros explicaram que a 

demora no atendimento ainda 
é causada por um outro fator: 
quando chegam aos hospi-
tais, as macas do SAMU ain-
da ficam presas durante horas 
dentro das unidades, uma vez 
que faltam leitos para os pa-
cientes.

“A gente encontra corredo-
res cheios, sem macas. Então 
as nossas ambulâncias ficam 
paradas hospitais até qua-
tro horas. Já houve casos de 
nossos carros passarem mais 
de 24 horas em um hospital. 
Algumas vezes ficamos para-
dos nos hospitais e em outras 
ocasiões, vamos atender sem 
maca”, explicou um bombei-
ro.

No Hospital Municipal Al-
bert Schweitzer, em Realen-
go, a espera era de uma hora 
entre a chegada do paciente e 
a liberação da maca.

Ipanema abriga acampamento e
provoca discussões entre moradores

os cariocas e tu-
ristas que frequen-
tam a orla de Ipane-
ma têm percebido o 
grande número de 
pessoas que passa-
ram a dormir nas 
areias da praia nos 
últimos meses. São 
acampamentos fei-
tos com barracas de 
sol, lonas e outros 
materiais que pos-
sam proteger do sol 
e afastar o frio du-
rante a noite.

os espaços não 
são formados só por 
moradores de rua. 
No local, também 
dormem trabalha-
dores que buscam 
economizar com 
a passagem entre 
suas casas e a zona 
Sul do Rio de Janei-
ro.

os acampamen-
tos irregulares vêm 
causando discus-
sões entre os mo-
radores do bairro. 
Para o professor 
de educação física, 
Walter Miranda, a 

situação pode causar 
problemas de saúde 
para quem frequenta 
o local. “Eles usam as 
barracas deles como 
se fosse uma casa com 
pavimento. Urinam, 
escovam dente. tudo 
como se estivessem na 
própria casa deles”, 
comentou Miranda.

o comerciante Mau-
rício Lobo também 
acredita a falta de hi-
giene pode ser preju-
dicial. “Isso pode ser 
visto pela qualidade 
da areia, que está mui-
to ruim, cheia de pom-
bo. Eles têm animais 
que moram na areia 
com eles”, disse.

De acordo com os 
moradores de Ipane-
ma, esses acampa-
mentos começaram a 
se formar há cerca de 
um ano. As barracas 
têm cobertores, col-
chões, galões de água 
e até roupas pendura-
das. Muitas pessoas 
que usam essas barra-
cas trabalham na praia 
de Ipanema e dizem 

preferir dormir na 
areia para econo-
mizar e não gastar 
dinheiro com a pas-
sagem.

“Eu não moro 
aqui. No momento 
eu tenho casa. Mas 
como os meus fi-
lhos já estão de fé-
rias, ai eu fico mais 
aqui do que em 
casa. Porque eu pra 
ir e voltar eu pago 
72 reais de passa-
gem ta?! Eu guar-
dando já dá pra fa-
zer as compras do 
meu filho. Se eu 
for todo dia, como 
é que eles vão co-
mer?”, questionou 
Gorete oliveira de 
Moura, vendedora 
ambulante.

A Prefeitura do 
Rio de Janeiro in-
formou que “sem-
pre faz ações e ofe-
rece abrigo a quem 
precisa. Mas que 
não pode obrigar 
ninguém a ficar nas 
unidades de acolhi-
mento”.

Prefeitura oferece abrigo, mas não pode obrigar ninguém a ficar nas unidades 
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Ciclovia Tim Maia é saqueada e 
continua com obras inacabadas 

Depois de mais de dois 
anos após a queda de um tre-
cho da Ciclovia tim Maia, a 
obra, que deveria ser legado 
olímpico, está sendo destruí-
da e saqueada.

Localizada ao longo da 
Avenida Niemeyer, a ciclo-
via de 7km e R$44 milhões, 
que deveria ligar a Barra da 
tijuca, na zona oeste, ao 
Leblon, na zona Sul do Rio, 
permanece com vários tre-
chos interditados.

Do Vidigal à Praia de São 
Conrado, a pista está fechada 
desde abril de 2016, ano da 
interdição da obra, quando 
duas pessoas morreram após 

uma onda derrubar parte da 
pista durante uma ressaca.

Da Praia de São Conrado 
até o fim da pista na Barra, a 
ciclovia também está interdi-
tada desde que parte da pista 
afundou em fevereiro deste 
ano. A obra que iria refazer 
a galeria de águas pluviais, 
em São Conrado, deveria ter 
sido entregue em setembro 
de 2018, mas o local conti-
nua interditado e sem con-
clusão dos reparos.

Além do problema impos-
to por pedestres e ciclistas 
que ultrapassam as áreas si-
nalizadas com faixas, cade-
ados e placas de concreto, 

cerca de 1.2km do guarda 
corpo de alumínio, avaliado 
em R$1 milhão, vem sendo 
roubado desde outubro do 
ano passado.

A Secretaria Municipal 
de Conservação e Meio Am-
biente prevê a reposição da 
proteção, mas de resina. o 
material, no entanto, ainda 
passa por avaliação orça-
mentária e testes. Cerca de 
65% das obras da galeria 
estão concluídas e o atraso 
se deve à alta complexidade 
do serviço, ainda segundo o 
órgão, que não especificou 
uma data para término da 
obra.
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Ação visou prender 71 integrantes do tráfico de drogas na região

Civil faz megaoperação com 
Comando Conjunto no Salgueiro

7Polícia

Redação

A Polícia Civil, com apoio 
do Comando Conjunto 
e das Forças Armadas, 

realizou uma megaoperação, 
na manhã de ontem (29), para 
tentar prender 71 suspeitos de 
integrar o tráfico de drogas em 
favelas do Complexo do Sal-
gueiro, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana do Rio. 
Ao final das ações 31 pessoas 
foram presas.

Entre os alvos estava um dos 
chefes do tráfico do Salgueiro, 
thomas Jhayson Vieira Gomes, 
conhecido como 2N ou Neném. 
Ele é denunciado por associa-
ção para o tráfico, porte ilegal 
de arma de uso restrito, tráfico 
de drogas.

“Verdadeiro líder dos denun-
ciados e de outros de identidade 
ainda desconhecida, sua pala-
vra era determinante na defini-
ção da estrutura da associação, 
organização de suas atividades, 

distribuição e abastecimento 
dos pontos de venda de entorpe-
centes (‘bocas de fumo’, ‘loja’ 
ou ‘firma’), compra de armas de 
fogo e munições para facção e 
controle do faturamento”, diz a 
denúncia sobre o traficante.

De acordo com a polícia, 
o Complexo do Salgueiro se 
transformou numa espécie de 
quartel general do tráfico de 
armas e drogas da região. Um 
dos fornecedores de drogas de 
armas da região era o traficante 
Marcelo Pinheiro Veiga, o Mar-
celo Piloto, preso no Paraguai e 
recentemente expulso e trazido 
para o Brasil para um presídio 
de segurança.

também estão sendo cum-
pridos mandados de busca e 
apreensão na região, que é um 
dos principais redutos do Co-
mando Vermelho.

De acordo com as inves-
tigações, os denunciados por 
associação para o tráfico con-
centram suas atividades ilegais 
no Complexo do Salgueiro, 

Investigações mostram que Salgueiro se transformou em um entreposto do tráfico

Milicianos chegam a cobrar R$ 10 mil 
por modificações em imóveis ilegais
Milicianos da 

zona oeste do Rio 
estão cobrando R$ 
10 mil por modi-
ficações em imó-
veis ilegais que eles 
constroem na re-
gião. Qualquer mo-
dificação estrutural 
precisa ser comu-
nicada e paga aos 
milicianos. o paga-
mento é feito, por 
exemplo, se mais 
um andar for ergui-
do em uma constru-
ção, conta uma tes-
temunha.

A revelação foi 
feita um mês após 
a denúncia de que a 
milícia de Rio das 
Pedras está explo-
rando a construção 
de prédios na comu-
nidade e em regiões 
vizinhas. 

os moradores de-
nunciaram o lotea-
mento de terrenos 
vizinhos a um con-
domínio fechado. 
os criminosos mon-
tam um conjunto 
habitacional, no in-
terior da comuni-
dade, sem qualquer 

documentação.
De acordo com a 

denúncia, as cons-
truções ilegais não 
param, principal-
mente na região de 
Rio das Pedras. Um 
dos principais “em-
preendimentos” dos 
milicianos está no 
Itanhangá, região 
da Muzema. 

o promotor Minis-
tério Público Luiz 
Antônio Ayres res-
salta que as pessoas 
que compram imó-
veis ilegais correm 
o risco de perder a 
propriedade vendi-
da pelos crimino-
sos. Segundo ele, os 
criminosos podem 
expulsar quem com-
prou e revender por 
outro valor.

“Eles [os mili-
cianos] podem ar-
recadar o valor de 
construção, por 
exemplo. Eles po-
dem recuperar em 
um ano fazendo tro-
ca de pessoas que 
habitam, que com-
pram aquelas uni-
dades. Não há fis-

calização nenhuma, 
então, infelizmente 
isso acontece”, afir-
ma Ayres.

Eduardo Batista, 
professora da escola 
poltécnica da UFRJ/
Coppe, lembra que 
o domínio dos mi-
licianos é garantido 
pela ausência de po-
der público.

“o que garante a 
praça, a rua adequa-
da, a calçada que 
serve para as pesso-
as se deslocarem em 
segurança adequa-
damente é o poder 
público. Se você tira 
o poder público, aca-
bou.”

De acordo com rela-
tos, a milícia parcela 
os valores do imóvel 
mas o apartamento 
não é registrado. A 
única documentação 
de posse é expedi-
da pela associação de 
moradores. os valores 
dos imóveis variam 
entre R$ 15 mil e R$ 
25 mil. Com parcelas 
de R$ 2 mil por mês. 
Não há garantia para o 
imóvel.

Justiça julga ex-PM suspeito 
de matar jovem em Nilópolis

Começou na quarta-
-feira (28) o julgamento 
do ex-policial militar sus-
peito de atirar e matar Ra-
íssa Vargas Motta, de 22 
anos, em agosto de 2014. 
Ela estava em um carro 
com amigos, em Nilópo-
lis, na Baixada Fluminen-
se, quando PMs dentro de 
uma viatura atiraram 12 
vezes contra o automóvel. 
o grupo voltava de uma 
festa, quando o carro foi 
confundido pelos policiais 
com o de criminosos.

o crime foi gravado pelas 
câmeras da viatura. o PM se 
debruçou na janela e come-
çou a atirar. Dos 12 disparos 
feitos, 10 atingiram o carro e 
um deles atingiu as costas da 
jovem. Ao descer do carro, 
os PMs ouviram um pedido 
de socorro.

Dois policiais estavam na 
viatura, mas apenas um vai 
à júri popular: Márcio José 
Watterlor Alves, que fez os 
disparos de fuzil. A Justiça 
entendeu que o outro agen-
te, Delviro Anderson Ferrei-

ra, não teve participação e 
nem induziu o colega a fa-
zer os disparos.

Os dois chegaram a ficar 
dois meses presos, mas de-
pois foram soltos. Márcio 
foi expulso da corporação, 
mas Delviro segue na Po-
lícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro.

Márcio José Watterlor 
Alves responde pelo ho-
micídio doloso de Raíssa e 
outras quatro tentativas de 
homicídio dos outros ocu-
pantes do carro.

Mulher condenada por tentiva 
de assalto à mão armada é presa
Policiais da 

Delegacia Es-
pecial de Aten-
dimento à Mu-
lher (Deam) 
de São Gonça-
lo, na Região 
M e t r o p o l i t a -
na, prenderam 
Irene Joaquina 
Vargas Louren-
ço, condenada 

por tentativa de 
assalto a mão 
armada.
De acordo com 

os agentes, Ire-
ne foi presa no 
bairro de Santo 
Expedito, em 
São Gonçalo. 
Contra ela ha-
via mandado 
de prisão, ex-

pedido pela 3ª 
Vara Criminal 
da Comarca de 
São Gonçalo.
Irene não re-

sistiu à prisão 
e se encontra à 
disposição da 
Justiça. Ela será 
e n c a m i n h a d a 
ao sistema pe-
nitenciário. 

Cadela levada por criminosos em 
assalto é recuperada pela polícia
 o Jornal Hora 

H noticiou ontem 
(29) o desapare-
cimento da cadela 
Mel, que foi leva-
da por criminosos 
depois de um as-
salto de carro. Ela 
foi recuperada pela 
polícia em São 
Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana 
do Rio.
A golden retriever 

foi levada na últi-
ma segunda-feira 
(26) da Rodovia 
RJ-106, no muni-
cípio de São Gon-
çalo.
o animal foi aban-

donado pelos crimi-
nosos nas proximi-
dades da localidade 
Novo México, no 
bairro de Santa Bár-
bara, segundo poli-
ciais do 7ª BPM (São 
Gonçalo) e da 75ª 
DP, em Rio d’ouro.
Nas redes sociais, 

muitos internautas 
ficaram comovidos 
com a história e a 
postagem do dono 
da cadela, Leandro 
Mello, relatando o 
caso foi comparti-
lhada mais de 30 mil 
vezes no Facebook. 
Nos comentários da 
publicação, várias 

pessoas colocaram 
informações de ca-
chorros parecidos 
com Mel encon-
trados pelo Rio, 
até que um dos co-
mentário realmente 
mostrava a cadela.
Um morador aco-

lheu Mel e a en-
tregou às autori-
dades. os donos 
foram informados 
e já foram buscar 
Mel na delegacia. 
Já o carro roubado 
é um Nissan Fron-
tier cinza, modelo 
2018 e o veículo 
ainda não foi en-
contrado.
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quatro homens armados interceptaram o veículo da família

compreendido pelos bairros do 
Salgueiro, Itaoca, Fazenda dos 
Mineiros, Luiz Caçador, Morro 
do Céu, Palmeiras, Conjunto da 
Marinha, Bairro 13 e outras lo-
calidades de São Gonçalo.

Ainda segundo a denúncia, 
a atuação dos criminosos ultra-
passa os limites da cidade, al-
cançando Niterói, Itaboraí, Ca-
choeira de Macacu, Cabo Frio 
e Rio das ostras. A operação é 
resultado de uma investigação 
que durou um ano e três meses 
e identificou grande parte da 
organização criminosa que tra-
fica armas e drogas para essas 
cidades.

“o Complexo do Salgueiro 
foi escolhido pelos traficantes 
por ser uma região estratégica 
geograficamente. São várias as 
comunidades de difícil acesso. 
Não por acaso, eles se refugiam 
por lá”, explicou a promotora 
de Justiça Renata Bressan.

As investigações mostraram 
também que os criminosos vi-
nham expandindo seus domí-
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nios territoriais por bairros de 
São Gonçalo, como Gebara, 
Boaçu, Carobinha, Mutuapi-
ra, Colina, Jockey, Papucaia 
e Unamar. Locais onde vinha 
se registrando um aumento da 
criminalidade, não só no que se 

refere ao tráfico de drogas, mas 
também de roubo de veículos, 
roubos de cargas e ameaças.

A denúncia aponta como in-
questionável o poder exercido 
pelos denunciados nas comuni-
dades sob seu domínio.

“o comportamento de in-
submissão às regras e de agres-
sividade denota que, entre os 
denunciados, reina o desprezo 
ao patrimônio alheio, à paz so-
cial, à tranqüilidade psíquica 
dos moradores”.
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Futuro ministro da Cidadania 
defende ‘pente-fino’ na Lei Rouanet
Terra deu a declaração durante entrevista à Rádio Gaúcha, 
na qual comentou seus planos para o Ministério da Cidadania
Assessoria de Imprensa

terra citou a possibilidade de se estabelecer uma “cota” 

o futuro ministro 
da Cidadania, 
deputado osmar 

terra (MDB-RS), defen-
deu ontem (29) a realiza-
ção de um “pente-fino” 
na Lei Rouanet, utilizada 
como forma de incentivar 
a cultura.

terra deu a declaração 
durante entrevista à Rá-
dio Gaúcha, na qual co-
mentou seus planos para 
o Ministério da Cidada-
nia, que reunirá no gover-
no de Jair Bolsonaro as 
atuais pastas da Cultura, 
Esporte e do Desenvolvi-
mento Social (MDS). Ele 
foi confirmado na última 
quarta (28) como futuro 
titular da pasta.

Questionado sobre as 

leis de incentivo à cul-
tura, terra destacou a 
necessidade de se reali-
zar um “pente-fino” na 
Lei Rouanet. Criada em 
1991, a legislação permi-
te a dedução de imposto 
de renda (IR) de pessoas 
física e jurídica para o 
apoio a atividades cultu-
rais.

“Ela [a lei] precisa de 
uma auditoria. tem que 
fazer um pente-fino na 
Lei Rouanet para ver 
como é que foi gasto esse 
dinheiro esses anos to-
dos”, declarou terra.

Durante a campanha 
eleitoral, Bolsonaro de-
fendeu mudanças na 
legislação e criticou o 
repasse de vervas para 
“artistas famosos”. Na 
entrevista, terra concor-

dou com a posição do 
presidente.

“tem artistas que são 
famosos que nem precisa-
vam de Lei Rouanet, que 
só o nome deles já daria 
grandes bilheterias, gran-
de audiência, que esta-
vam lá pegando milhões 
da Lei Rouanet, enquanto 
artistas que estão come-
çando, artistas populares 
e tal, não tinham acesso 
à Lei Rouanet, tinham 
dificuldade de conseguir 
patrocinadores”,disse o 
futuro ministro.

“As empresas acabam 
dando dinheiro para 
quem tem mais prestígio. 
Então artistas que já são 
mais conhecidos têm uma 
possibilidade imensa de 
ter recursos da Lei Roua-
net”, acrescentou.
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Petróleo negociado nos EUA cai abaixo 
dos US$ 50 pela 1ª vez desde 2007

o preço do barril de 
petróleo WtI, referên-
cia nos Estados Unidos, 
caiu ontem (29) abaixo 
da barreira dos US$ 50, 
pela primeira vez des-
de outubro de 2007, 
num momento em que 
os mercados estão pre-
ocupados com a possi-
bilidade de excesso de 
oferta.

o WtI para entre-
ga em janeiro estava 
a US$ 49,81 nas tran-
sações eletrônicas do 
New York Mercantile 
Exchange (Nymex), 

depois de ter caído no 
início da sessão a US$ 
49,41, seu nível mais 
baixo em quase 14 me-
ses.

Ao mesmo tempo, o 
barril de Brent do Mar 
do Norte, referência 
europeia, também para 
entrega em janeiro caiu 
para US$ 57,50 no In-
tercontinental Exchan-
ge (ICE) em Londres, 
seu menor nível desde 
o início de outubro de 
2017.

os preços do petróleo 
refletem o impacto cau-

sado pelo novo aumento 
nas reservas comerciais 
dos EUA, o que alimen-
ta o medo de uma oferta 
global excessiva.

Desde meados de se-
tembro, as ações dos 
EUA aumentaram 56 
milhões de barris. o 
novo aumento nos es-
toques foi atribuído em 
grande parte ao fato de 
que a produção perma-
nece em níveis históri-
cos.

Na semana passada, 
11,7 milhões de barris 
foram extraídos por dia.

Barril do WTI para entrega em janeiro estava a US$ 49,81
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Desemprego tem 7ª queda seguida, 
mas ainda atinge milhões de pessoas

A taxa de desempre-
go no Brasil caiu para 
11,7% no trimestre en-
cerrado em outubro, 
mas ainda atinge 12,4 
milhões de brasileiros, 
segundo dados divul-
gados ontem (29) pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE).

Foi a sétima queda 
mensal seguida do de-
semprego no país e da 
taxa mais baixa desde o 
trimestre terminado em 
julho de 2016, quando 
foi de 11,6%. A queda 
foi puxada mais uma 
vez pelo aumento do 
número de trabalhado-
res sem carteira e por 
conta prória, que bate-
ram recorde.

Em termos de contin-
gente, o número de de-
sempregos é o menor 
desde dezembro do ano 
passado, quando o país 
reunia 12,3 milhões de 
desocupados. Na com-
paração com o mesmo 
período do ano passado, 
o número de pessoas 
que procuram trabalho 
e não encontram caiu 
3,1% (menos 389 mil 
pessoas).

“Essa notícia [queda na 
taxa de desocupação] se-
ria bastante favorável não 
fossem os motivos que 
levaram essa taxa a cair 
e o tipo de ocupação que 
teve aumento. Emprego 
sem carteira e trabalho por 
conta própria, este sem 
CNPJ, o que demonstra 
a informalidade e a pre-
carização do mercado de 
trabalho”, avaliou Cimar 
Azeredo, gerente da pes-
quisa do IBGE.

A população ocupada e 
com rendimentos no país 
aumentou 1,4%, reunin-
do 92,9 milhões de brasi-
leiros. Em 1 ano, cresceu 
1,5%, o que representa 1,4 
milhão de pessoas a mais.

Na comparação com o 
trimestre terminado em 

julho, aumentou em 1,2 
milhão o número de 
ocupados. Destes, uma 
boa parte trabalhou em 
atividades ligadas às 
eleições. “Cerca de 240 
mil pessoas estavam no 
grupamento de outros 
serviços, que engloba 
basicamente as pessoas 
que estão em serviços de 
embelezamento e, tam-
bém, aqueles que estive-
ram envolvidos em cam-
panha política. Já outros 
214 mil ingressaram no 
grupamento de infor-
mática, comunicação e 
atividades financeiras, 
e são aquelas pessoas 
que trabalharam com as 
pesquisas de opinião do 
período eleitoral”, ex-
plicou o pesquisador.

Taxa de desemprego caiu para 11,7% 

DIVULGAÇÃo

Governo marca para 15 de março leilão de aeroportos
o governo anun-

ciou ontem (29) 
que vai realizar no 
dia 15 de março de 
2019 a o leilão de 
12 aeroportos da 5ª 
Rodada de Licita-
ção. os 12 aeropor-
tos foram dividi-
dos em três blocos: 
Nordeste, Sudeste 

e Centro oeste.
A arrecadação 

mínima com o lei-
lão dos 12 termi-
nais será de R$ 219 
milhões. Esse va-
lor deve ser pago 
à vista. Ao longo 
da concessão ain-
da devem ser pagos 
R$ 2,1 bilhões em 

outorga.
A outorga, 

variáve,l será cal-
culada em cima da 
receita bruta da fu-
tura concessioná-
ria, sendo de 8,2% 
para o bloco Nor-
deste; 8,8% para 
o bloco Sudeste; e 
0,2% para o Cen-

tro-oeste. o prazo 
de concessão será 
de 30 anos.

o edital prevê o 
leilão individual de 
cada um dos blo-
cos, sendo que uma 
empresa que ganhar 
um dos blocos tam-
bém poderá dispu-
tar e levar os outros 

blocos. o edital 
deve ser publicado 
hoje (30).

o modelo de blo-
cos dará liberdade 
para que o admi-
nistrador do aero-
porto fixe o valor 
que cobrará pelas 
tarifas de embar-
que, conexão, pou-

so e permanência 
desde que a média 
de todas as tarifas 
cobradas dos aero-
portos que compõe 
o bloco não ultra-
passe a receita-teto 
por passageiro, que 
será definida pelo 
contrato de conces-
são.
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SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

A Prefeitura de Re-
sende iniciou, 
semana passada, 

a troca do sistema de ilu-
minação pública do muni-
cípio, que passará a fun-
cionar com lâmpadas de 
LED, mais brancas e com 
melhor e com maior poder 
de iluminação. A medida, 
que proporcionará mais 
segurança à população, 
também representará uma 
economia de mais de 40% 
aos cofres públicos. Con-
forme o projeto, cerca de 
14 mil pontos de luz, loca-
lizados na área urbana do 
município, terão as lâmpa-
das tradicionais, que são 
mais amareladas, substitu-
ídas por LED.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de obras, 

Resende inicia troca do sistema de 
iluminação do município por lâmpadas de led

GERAL

além de proporcionarem 
uma iluminação mais efi-
ciente, as lâmpadas de 
LED também trazem be-
nefícios ambientais, já que 
têm uma vida útil maior, 
que pode chegar a 100 mil 
horas de uso, e não usam 
materiais tóxicos em sua 
composição, além de se-
rem recicláveis. Só para 
ter uma ideia do que isso 
representa, basta dizer que 
as lâmpadas incandescen-
tes duram em torno de mil 
horas, e as fluorescentes 
por cerca de 10 mil horas.

Segundo o secretário 
municipal de obras e 
Serviços Públicos, Vitor 
Sampaio, os primeiros 
bairros a serem beneficia-
dos pela iniciativa são o 
Centro, Campos Elíseos e 
Boa Vista I e II, além da 
entrada da cidade, onde 
algumas unidades de LED 

já foram instaladas como, 
por exemplo, no viaduto 
de acesso ao bairro Para-
íso, que ficou bem mais 
iluminado após a substi-
tuição das lâmpadas.

o prefeito Diogo Ba-
lieiro Diniz ressalta que a 
troca do sistema atende a 
uma reivindicação antiga 
da população, que vê nesta 
medida, uma ação impor-
tante de reforço da segu-
rança.

A instalação das novas 
lâmpadas, que é uma ini-
ciativa muito aguardada 
pelos moradores, já está 
sendo feita em alguns pon-
tos da cidade, onde o ser-
viço estava bastante precá-
rio, causando insegurança 
para a comunidade, como 
é o caso do bairro Boa Vis-
ta. Ao longo das próximas 
semanas, outros bairros 
também serão beneficia-
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Conforme o projeto, cerca de 14 mil pontos de luz serão substituídos

Iniciativa vai gerar uma economia de aproximadamente 40% para os cofres públicos 

Obras de recapeamento asfáltico 
chegam à estrada da Vila de Furnas

A Prefeitura de Itatiaia, 
por meio da Secretaria de 
obras e Serviços Públi-
cos, tem se empenhado no 
trabalho de revitalização 
do asfalto do Município e 
que atualmente tem con-
tinuidade na Estrada de 
acesso à Vila de Furnas. Já 
foi feita a limpeza do local 
e estão arrumando o meio 
fio para que possam pas-
sar a máquina e asfaltar. 
o serviço que começou há 
uma semana tem um prazo 
de 180 dias para ser entre-
gue, conforme licitação. 
Os engenheiros fiscais da 
prefeitura acompanham a 
realização das obras.

Para o Secretário de 

Piraí ganha Polo Gastronômico

dos, chegando ao total de 
mais de 14 mil pontos de 
luz substituídos. Com esta 
medida, embora não seja 
uma responsabilidade do 

município, a Prefeitura 
está fazendo a sua parte 
para reforçar a segurança 
da cidade, garantindo o 
direito de ir e vir dos ci-

dadãos que precisa circu-
lar no período noturno, em 
especial os estudantes e os 
trabalhadores que fazem 
turno - disse o prefeito.

Rua 33 dobra o número de 
vagas de estacionamento

Desde ontem (29), 
os motoristas que 
passam na Rua 33, 
uma das principais 
da Vila Santa Ce-
cília, em Volta Re-
donda, estão sen-
tindo a diferença ao 
trafegar pela via. A 
Secretaria Munici-
pal de transporte e 
Mobilidade Urbana 
(Stmu) implantou 
uma nova sinali-
zação horizontal, 
transferindo as va-
gas de estaciona-
mento para o lado 
dos canteiros cen-
trais da Rua 33.

A medida, que 
quase dobra o nú-
mero de vagas na 
via – de 90 para 170 
– é mais uma solu-
ção para melhorar 
a mobilidade urba-
na do município, 
assim como acon-
teceu na última 
semana com a im-

Além de ampliar o número de vagas, mudança também visa mehorar o fluxo de veículos

DIVULGAÇÃo

plantação da mão 
inglesa em trecho 
da Rua Cel. Camilo 
de Assis, no Jardim 
Amália I.

De acordo com o 
secretário munici-
pal de transpor-
te e Mobilidade 
Urbana, Maurício 
Batista, as modi-
ficações no trân-
sito do município 
são definidas após 
estudo do tráfego 
no local com base 
em estatísticas da 
Guarda Munici-
pal. o objetivo é 
sempre melhorar a 
mobilidade urba-
na. “toda mudança 
requer um período 
de adaptação e a 
StMU, juntamen-
te com agentes da 
Guarda Municipal, 
estará trabalhando 
no local para orien-
tar os motoristas”, 
explicou Maurício.

Ele acrescentou 
que a mudança, 
além de ampliar o 
número de vagas 
de estacionamen-
to, vai melhorar o 
fluxo de veículos, 
já que ficam im-
possibilitados os 
“balões” de uma 
mão para a outra na 
Rua 33. “os moto-
ristas podem ape-
nas atravessar a via 
para acessar as ruas 
transversais”, dis-
se.

o secretário es-
clarece ainda que 
os pontos de ôni-
bus serão mantidos 
nos mesmos locais 
e nos quarteirões 
de parada dos co-
letivos não haverá 
vagas de estaciona-
mento. “o objeti-
vo é que o trânsito 
flua, sem interrup-
ção por conta da 
parada dos ônibus”.  

obras, Carlos Alberto de 
Barros Soares, começar a 
recuperação das ruas foi 
muito importante e quere-
mos melhorar todas as loca-
lidades que precisam reparo, 
mas é um trabalho que exige 
paciência:

É importante que a gente 
atenda os casos mais ur-
gentes, mas que façamos 
um serviço de qualidade. 
As intervenções vão acon-
tecendo por ruas, de acordo 
com a demanda, por isso o 
trabalho não é realizado em 
todas as ruas de um mesmo 
bairro, é feito conforme as 
urgências do recapeamento, 
disse Carlos Alberto.

 A recuperação das ruas da 

cidade teve início em maio 
deste ano, em Penedo, in-
cluindo vias dos arredores 
como Jambeiro I e II, Vale 
do Ermitão, Fazendinha, 
Avenida das Mangueiras, 
entre outras. outros bairros 
também já foram contem-
plados como Campo Alegre 
e Jardim Paineiras.

o recapeamento asfáltico, 
que ocorre quando o asfal-
to é refeito, o asfaltamento, 
que é quando a rua de terra 
recebe asfalto pela primeira 
vez e o tapa-buracos, são 
todos feitos por meio de 
empresas contratadas por li-
citações, que são realizadas 
de acordo com a necessida-
de de cada local.

o lançamento do Polo Gas-
tronômico Piraí foi realizado 
ontem (29), no Casarão Cul-
tural em Arrozal. A iniciativa 
conta com 18 empreendimen-
tos da cidade, entre restauran-
tes, bares e lanchonetes, pou-
sadas, hotéis e fornecedores 
do setor de alimentação fora 
do lar.

o objetivo do Polo é ampliar 
e consolidar uma identidade 
gastronômica, promovendo 
o fortalecimento sustentável 
das empresas assim como, o 
associativismo entre os em-
presários.

A iniciativa, que partiu da 
Prefeitura Municipal de Pi-
raí, foi prontamente atendida 
pelo Sebrae e apresentada 
para os empresários do ramo 
em abril, quando iniciaram-se 
circuitos de palestras e cursos 
para o setor de alimentação 
fora do lar. A partir de maio, 
as reuniões de capacitação e 
planejamento do Polo já fo-
ram realizadas.

A consultora do Sebrae na 
Mesa, Cristina Cabral, lembra 
que a criação do Polo só foi 

realizada após levantamentos 
que apontaram um crescente 
potencial no setor. “Foi feito 
um estudo na região e se com-
provou que dentro do polígo-
no Piraí e Arrozal existia um 
grande número de empresas 
onde podia ser trabalhado o 
associativismo, tanto que o 
Polo está sendo lançado com 
18 empresas, mas sabemos 
que seu potencial é muito 
maior”, disse.

“Hoje Piraí tem uma área 
a ser explorada, no qual po-
demos divulgar muito mais 
o potencial turístico e a es-
trutura das empresas que já 
estão estabelecidas. Umas 
das estratégias do Polo é pro-
mover a aproximação entre 
os empresários, por isso são 
criados grupos com diretrizes 
em comum, como compra co-
letiva, eventos gastronômicos 
e capacitação profissional”, 
completou.

Para a consultora, o em-
penho dos empresários foi 
fundamental para criação do 
Polo. “Foram exatas 13 reuni-
ões de mobilização e divulga-

ção e a gente viu na contrapar-
tida o comprometimento das 
empresas que desde o começo 
participaram de reuniões, ca-
pacitações, eventos e fóruns. 
Percebemos que existem em-
presários extremamente com-
prometidos, que a gente sabe 
que vai fazer o Polo evoluir 
como um grupo, por isso que 
o Sebrae investiu.”

Na oportunidade, Cristina 
também enalteceu a pareceria 
com a Prefeitura. “os empre-
sários entenderam que é um 
projeto que vai trazer me-
lhorias tanto paras empresas 
individualmente, quanto em 
grupo, e para cidade. Além é 
claro, do apoio da prefeitura 
e da Acepi que também foi 
marcante, pois é raro ver um 
Polo com apoio governamen-
tal.”

A intenção do Polo Gastro-
nômico de Piraí é proporcionar 
uma gastronomia de excelên-
cia, acolhendo e encantando 
moradores e visitantes, com os 
sabores, a natureza, a história, 
a cultura e a hospitalidade da 
cidade de Piraí.
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Você sabia?

Atualmente, a top Gisele Bündchen está muito bem casada com 
o jogador de futebol americano Tom Brady, com quem tem dois fi-
lhos. A modelo, no entanto, teve outros namorados famosos, como 
o surfista Kelly Slater e o ator Leonardo DiCaprio. Rodrigo Santo-
ro também foi um dos casos passageiros da bela.

Filho homenageia Arlindo Cruz: ‘‘Volta 
que ainda tenho muito o que aprender
Arlindinho, fi-

lho de Arlindo 
Cruz, fez uma 

homenagem ao pai nes-
ta quarta-feira (28) no 
Instagram. Ele publi-
cou uma foto de rosto 
colado com o sambis-
ta e escreveu um texto 
emocionante.

“tenho teu amor, tua 
cor, tua cruz. Mas nun-
ca serei você. Enquan-
to Deus me der forças, 
eu vou lutar pelo teu 
nome, pela tua família, 
pelos teus princípios, 
pois o pouco que eu sei 
você me ensinou, volta 
que ainda tenho mui-
to o que aprender! Eu 
acredito, Deus tem um 
plano maravilhoso”, 
postou Arlindinho.

Arlindo Cruz so-
freu um AVC em 2017 

e vem se recuperando 
gradualmente. No iní-
cio de novembro, du-
rante participação do 
“Altas Horas”, o filho 
do sambista falou como 
está o estado de saúde 
do pai. “Ele está bem, 
cara. Ele está forte, 
está entendendo as coi-
sas, está interagindo. 
Está comendo, agora, 

está dando umas pa-
lavrinhas, apontando 
para onde sente dor. tá 
vivo, né? tá vivo. Foi 
um susto muito grande, 
mas a gente está muito 
feliz. Naquele passinho 
dele ele, lentinho, ele 
volta a ser feliz, volta a 
curtir, volta a sentir os 
prazeres da vida”, dis-
se..  Arlindinho.

Túlio Gadêlha é diagnosticado com
 trombose após ferias com Fátima Bernardes

Advogado achou que 
dores nas pernas eram 
musculares após via-
gem de dezesseis dias 
na Europa túlio Ga-
dêlha revelou na sua 
conta do Instagram que 
foi diagnosticado com 
trombose após sentir 
dores nas pernas. Eleito 
deputado federal pelo 
PDt em Pernambuco 
nas eleições de 2018, 
Gadêlha voltou das fé-
rias de dezesseis dias 
pela Europa junto com 
Fátima Bernardes na 
segunda-feira. “o que 
pensei que era uma dor 
muscular, por conta das 
caminhadas no frio, na 
verdade, se trata de uma 
trombose nas fibulares”, 
contou túlio através do 
Instagram Stories. o ad-
vogado foi diagnostica-

do depois de ir ao hos-
pital para acompanhar 
o pai em uma cirurgia. 
Gadêlha ainda cancelou 
uma viagem para Brasí-
lia, que estava marcada 
para segunda-feira pas-
sada, por recomendação 
médica.

A trombose, doença 
causada pela formação 
de coágulos nas veias, 
é comum na região da 
panturrilha após um pe-
ríodo longo de imobili-
dade prolongada, como 
acontece em viagens 
aéreas.

Dado Dolabella tem habeas corpus 
negado e pode ser preso novamente

Dado Dolabella teve um 
pedido de habeas corpus 
negado pelo Supremo tri-
bunal de Justiça na segun-
da-feira, dia 26 - e pode 
ser preso novamente.

Ele tentou recorrer con-
tra uma decisão desfa-
vorável em um processo 
iniciado em 2010, movido 

por sua ex-mulher, Vivia-
ne Sarahyba por injúria. 
Dado foi condenado a um 
ano e um mês em regime 
aberto, pelo 3º Juizado de 
Violência Doméstica de 
Jacarepaguá, no Rio de 
Janeiro - porém, ele não 
cumpriu a prestação de 
serviços comunitários que 

acompanhavam o regime 
aberto. No processo, seu 
advogado alega que ele 
não teve como cumprir in-
tegralmente suas obriga-
ções por motivos alheios à 
sua vontade, e cita a prisão 
de 60 dias, causada pelo 
não pagamento de pensão 
alimentícia.

2 pacotes de biscoito  maisena
½ xícara (chá) de leite Creme:
6 colheres (sopa) de açúcar
4 gemas
200 g de margarina
1 lata de creme de leite sem soro
1 colher (chá) de essência de 
baunilha
Cobertura:
125 g de chocolate meio amargo 
picado
125 g de chocolate ao leite picado
1 lata de creme de leite sem soro
Para decorar:
Raspas de chocolate branco e ce-
rejas

INStRUÇÕES

Creme: Na batedeira, bata o 
açúcar, as gemas e a margarina 
até formar um creme fofo e es-
branquiçado. Junte o creme de 
leite e a essência de baunilha e 
misture bem. Reserve.

Cobertura: Em uma tigela, 
coloque os chocolates e o cre-
me de leite e, em banho- maria 
ou no micro-ondas, aqueça o 
suficiente para derreter o cho-
colate. Misture bem.

Montagem: Em um refratá-
rio, alterne camadas de biscoi-
tos umedecidos no leite e ca-
madas do creme, até finalizar 
todos os ingredientes. Cubra 
com o creme de chocolate e 
leve à geladeira até firmar. 
Antes de servir, decore com 
as raspas de chocolate branco 
e cerejas.

     Torta Alemã
INGREDIENtES

500 g de fusilli (para-
fuso)
Sal
2 caixinhas de creme 
de leite (400 g)
400 g de queijo prato 
ralado grosso
100 g de parmesão ra-
lado fino
1/2 xícara (chá) de fo-
lhas de salsinha
1/2 xícara (chá) de fo-
lhas de manjericão
2 colheres (chá) de 
páprica picante
1 colher (chá) de pi-
menta-caiena

INStRUÇÕES

Cozinhe o macar-
rão em água fervente 
abundante com sal 
até o ponto desejado 
[quando ficar al den-
te, retire 1 e ¾ de xí-
cara (chá) da água].
Enquanto isso, bata 
os demais ingredien-
tes no liquidificador 
com a água do cozi-
mento até ficar homo-
gêneo e ajuste o sal.
Escorra o macarrão e 
sirva com o molho.

Macarrão com molho 
de queijo e ervas 

INGREDIENtES

6 batatas médias
1/2 vidro de requeijão cremoso 
(catupiry)
Queijo parmesão ralado a gosto.
Sal a gosto

INStRUÇÕES

Lave as batatas e com um garfo 
faça alguns furos ao redor. Co-
loque-as em um recipiente com 
tampa e leve ao Microondas por 
aproximadamente 20 minutos 
(até as batatas ficarem macias)
Abra-as ao meio, fazendo uma 
cavidade com uma colher
Misture o requeijão e o parme-
são e tempere com sal
Coloque dentro das batatas
Leve ao forno pré aquecido a 
180 graus, por aproximadamen-
te 15 minutos

Batata assada com 
catupiry

INGREDIENtES

DIVULGAÇÃo

DIVULGAÇÃo

DIVULGAÇÃo



Há superação financeira. 

É importante atuar 

com autocontrole e 

entendimento do que 

realmente é possível no 

momento atual. Você está em busca 

de autonomia e novos valores daqui 

para frente. Use todo o seu potencial 

para isso.

Não desista de suas 

metas profissionais. 

Esteja inteiro dentro 

de seus propósitos, em 

conjunto com a chefia 

ou com pessoas que colaboram com 

suas metas. O campo afetivo toma 

uma proporção maior, então adotar 

uma postura é importante.

Áries

Reconstrua novos 

valores, edificando 

os seus talentos. Ser 

feliz é conscientizar-

se e libertar-se de 

tensões que não estão ao seu alcance. 

Existem situações que fogem do seu 

controle, mas ainda assim você ganha 

entendimento sobre o que cabe a 

você.

Touro

Há superação 

para lidar com 

assuntos familiares 

e domésticos. Você 

é capaz de transpor 

os desafios com entendimento e 

sabedoria. É levado a adotar posturas 

para obter liberdade, e isso afeta os 

amigos e o namoro.

Gêmeos

Você é levado a 

interagir com uma 

pessoa que agrega em 

sua vida superação e 

uma nova forma de 

perceber a vida. O relacionamento 

passa por transformações. Você está 

disposto a mudar e identificar o seu 

verdadeiro espaço neste momento 

evolutivo.

Câncer

Leão

É um dia importante 

para assumir o seu poder 

pessoal. Quando duvida 

de sua capacidade, 

você abre brechas 

para intensificar a 

dificuldade. Acredite em seu potencial 

e busque os resultados que almeja.

Virgem

Você está curando 

muitas situações em 

família. Neste dia, 

busque silenciar e 

entender todo esse 

processo pelo qual 

você vem passando. Não tenha medo 

do novo e reconstrua novas pontes. A 

autenticidade é o seu troféu.

Libra

Há superação para 

interagir com pessoas 

próximas e expressar 

as suas ideias. Você 

adquire consciência dos 

pensamentos que vem carregando 

secretamente. É importante superar 

os medos e construir uma ponte 

entre os sentimentos e a expressão.

Escorpião

É momento de superar 

os desafios a assumir 

o seu papel no campo 

profissional. Não 

esmoreça diante 

dos desafios e das 

responsabilidades que surgem. Ainda 

existem pontos a serem tratados no 

campo afetivo.

Sagitário

Há superação para 

trilhar um novo caminho 

filosófico ou para exercer 

o seu conhecimento. 

Você está enxergando a 

vida de forma diferente. É importante 

buscar uma atuação mais independente 

e aprender a receber o melhor da vida.

Capricórnio

Você precisa vencer a 

si mesmo. Além disso, 

está em condições 

de transpor desafios 

que bloqueiam o 

seu emocional. É 

importante problematizar a sua 

liberdade e se desenvolver para 

interagir com as pessoas próximas de 

forma saudável.

Aquário

Há superação no 

relacionamento. Você 

está enxergando o 

cônjuge de uma forma 

diferente – ou está 

fazendo isso com a qualidade da 

interação a dois. Há determinação 

para conduzir os projetos. É 

importante problematizar o modo 

como podem atuar de forma saudável 

e independente com os investimentos.

Peixes
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Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 159/2018
O Município de Porto Real /RJ, através da Secretaria 
Municipal de Licitações Compras e Contratos torna pú-
blico que realizará às 09 horas, do dia 13 de dezembro 
de 2018 na Sala de Licitações do Centro Administrativo 
Municipal no Palácio 5 de Novembro à Rua hilário Et-
tore, 442, Centro Porto Real, RJ, licitação nº. 159/2018 
na modalidade Pregão na forma presencial, tipo me-
nor preço, objetivando COMPRA DE AMACIANTE E 

SABÃO EM PÓ, para atender a SECRETARIA MuNI-
CIPAL DE EDuCAÇÃO, CuLTuRA E TuRISMO, con-
forme especificações contidas no edital e seus anexos 
que é parte integrante do Processo Administrativo nº. 
5547/2018. O Edital poderá ser retirado no portal ofi-
cial do município no endereço eletrônico https://www.
portoreal.rj.gov.br. Para retirada do edital na Secretaria 
de Licitações Compras e Contratos os interessados de-
verão trazer: 1 (uma) resma (500 folhas) de papel sulfite 

tamanho de A4 branco e documentos de identificação 
civil. VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$ 10.341,00 (dez 
mil, trezentos e quarenta e um reais).

Porto Real, 29 de novembro de 2018.
CARLOS JOSÉ DA SILVA

SECRETÁRIO MuNICIPAL DE LICITAÇÕES, COM-
PRAS E CONTRATOS

Prefeitura Municipal de belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

29 DE NOVEMBRO DE 2018. PUBLICADO EM 30/11/2018 – CÓD-PMBR 191.

DECRETO Nº 4.586 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018
”Dispõe sobre cancelamento de contrato de pessoal por prazo determinado da Secretaria Municipal 
de Saúde.”

O Prefeito do Município de Belford Roxo no Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais.

DECRETA:
Art. 1º - O cancelamento de contrato administrativo por prazo determinado do servidor com a matrícula 
abaixo relacionada, oriunda do Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2017 – SEMUS, com fulcro nos 
incisos III e VIII do Art. 12 da Lei Nº 1.549 de 06 de abril de 2017, publicada em 07 de abril de 2017.

MATRÍCULA CANCELAMENTO A CONTAR DE
25/066936 01/11/2018

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Wagner dos Santos Carneiro - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 015/SEMASC/2018, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
Designar a contar da data da publicação os servidores DOUGLAS ALAN RODRIGUES SILVEIRA – Ma-
trícula nº 60/60398, VANESSA DA SILVA FRANCISCO SALES DOS SANTOS Matrícula nº 60/60352 
e KELLY RIJO RIBEIRO COELhO Matrícula nº 60/67614, respectivamente, para 
exercerem a fiscalização da execução contratual relativa ao contrato de locação de 
impressoras celebrado por esta Secretaria de Assistência Social e Cidadania para 
atendimento dos Programas e Projetos, em conformidade com o que dispõe o artigo 

67 da Lei Federal 8.666/93, oriundo do processo sob nº 03/303/2013. 

PORTARIA Nº 016/SEMASC/2018, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
Designar a contar da data da publicação os servidores DOUGLAS ALAN RODRIGUES SILVEIRA – Ma-
trícula nº 60/60398, VANESSA DA SILVA FRANCISCO SALES DOS SANTOS Matrícula nº 60/60352 e 
DAYANE SANTOS DE FARIA ALVES Matrícula nº 60/67423, respectivamente, para exercerem a fiscali-
zação da execução contratual relativa a prestação de serviços de infraestrutura de eventos à Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania, oriunda dos processos sob nº 49/000125/2017, Pregão 
sob nº 026/2017, em conformidade com o que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 8.666/93.

PORTARIA Nº 017/SEMASC/2018, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018.
Designar a contar da data da publicação os servidores DOUGLAS ALAN RODRIGUES SILVEIRA – Ma-
trícula nº 60/60398, DANIELLA MAIDADO RODRIGUES Matrícula nº 60/68871 e ALINE FRANCISCO 
BARREIRA Matrícula nº 80/41924 respectivamente, para exercerem a fiscalização da execução contra-
tual relativa à prestação de serviços de comunicação visual à Secretaria Municipal de Assistência So-
cial e Cidadania, oriunda dos processos sob nº 56/000005/2017 e 49/0000023/2017 em conformidade 
com o que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 8.666/93. 

ROSANA FRANCISCO DE MOURA CORREIA 
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
Por determinação do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Belford 
Roxo, nos autos do Processo nº 0017044-47.2016.8.19.0008, faz-se publicar o seguinte:
“(...) presentes os elementos que evidenciam a “probabilidade do direito e o perigo do dano”, e ausente 
a hipótese prevista no artigo 300, § 3º, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a concessão de 
tutela de urgência antecipada e determino:

1) A imediata suspensão do concurso público municipal previsto nos editais 001/2016 e 002/2016, 
promovido pela Prefeitura Municipal de Belford Roxo;
2) A indisponibilidade dos valores arrecadados referentes à taxa de inscrição do concurso em tela, 
devendo os réus informarem nos autos, no prazo de 72 horas, a quantidade de inscritos e o valor 
arrecadado;
3) Que a Prefeitura Municipal promova ampla publicidade da presente decisão, inclusive nas rádios e 
jornais locais, em especial nos mesmos meios de comunicação utilizados para sua divulgação, a fim de 
proteger direito de terceiros, no prazo de 72 horas.”

Previsão do tempo - Rio de Janeiro Condições do
mar no Rio

Carmen consegue agradar Nico e Kiki

Alain fica transtornado com Cris, que deixa 
a festa. Padre Leo cobra a obra na igreja e Ana 
afirma que Flávio pode fazer a restauração do 
confessionário. Padre Leo surpreende Lenita 
e Emiliano namorando no quarto de Tavares. 
Bola não deixa Isabel seduzir Alain. Mariane 
flagra Pat beijando Mauro. Isabel humilha Le-
nita. Edméia/ Grace revela a Margot o sonho 
que teve com ela. Cris vê a foto de filho de 
Margot e fica intrigada.

Sampaio chega à casa de Valentina e Louise se 
espanta. Luz estranha o comportamento de Sós-
tenes com Gabriel. Feliciano anuncia a morte de 
Egídio. León volta para casa e mergulha na fonte. 
Valentina finge emoção na frente de Marilda. Olavo 
revela que Gabriel é filho de Egídio, e Marilda conta 
a Eurico. Geandro conta a Gabriel que ele é filho 
de Egídio. Valentina consegue entrar na porta que 
leva até a fonte. Gabriel chega ao velório de Egídio 
com Geandro. Antes de ir embora, Valentina faz um 
teste para comprovar o poder da fonte. Sampaio se 
aproxima de Sóstenes. Valentina vê Gabriel.

Samuca demonstra preocupação com a saúde 
de Marocas. Betina veste um modelo da Kikini-
co propositalmente para ser vista por Marocas. 
Samuca e Marocas reagem surpresos à mani-
festação de Carmen, que aceita que o filho se 
encontre com Livaldo. Elmo e Bento planejam re-
conquistar Miss Celine e Natália. Lúcio conta a 
Helen que Betina lembra sua ex-mulher. Carmen 
consegue agradar Nico e Kiki. Marocas acorda 
bem disposta ao tomar o chá de Cesária. Elmo 
pede a Vanda para participar do processo de em-
préstimo a pequenos negócios da Samvita. 

Isabel humilha Lenita

Feliciano anuncia a morte de Egídio

https://www.portoreal.rj.gov.br
https://www.portoreal.rj.gov.br


Nas diversas categorias, a disputa pelas medalhas foram equilibradas e aplaudidas pelo público

sexta-feira, 30 De novembro De 201812 ESPORTE

Fizeram bonito. Atletas de Nilópolis 
faturaram Ouro no Mundial de Karate-do 
Delegações internacionais marcaram presença no evento que aconteceu na Vila Olímpica

ARTES MARCIAIS 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Nilópolis recebeu no úl-
timo final de semana 
na Vila olímpica o 3° 

Campeonato Mundial de Karate-
-do. o evento foi realizado pela 
World Karate-do traditional 
Confederation, com apoio da 
Yudansha Brasil, Confederação 
Brasileira de Karate tradicional 
e Esportiva que contou com par-
ceria da Prefeitura de Nilópolis, 
através da Secretaria de Esporte 
e Lazer. Participaram atletas do 
Peru, Argentina, Chile, Colômbia 
e Bangladesh, além das equipes 
brasileiras, que representaram 
Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Rio Gran-
de do Sul e Acre. 

Antes de dar início às compe-
tições, as delegações foram re-
cepcionadas com uma breve ex-
posição dos atrativos turísticos do 
Município, feita pela Secretaria 
de turismo e uma apresentação 
da bateria da Escola de Samba 
Beija-Flor. Nilópolis fez bonito 
nas categorias que disputou. 

os representantes da cidade 
faturaram 16 medalhas. Luciano 
Deodoro Werneck (35 anos) - 
Categorias Master e Sênior - Sete 
medalhas: cinco de ouro, uma de 

prata e uma de bronze. Rômulo 
Silva dos Santos (33) - Categoria 
Adulto - Duas medalhas: uma 
de ouro e uma de prata. Dione 
Manoel da Silva Ferreira (31) 
- Categoria Adulto - uma me-
dalha de ouro. Anderson Soares 
Araújo (39) - Categorias Sênior 
e Master - duas medalhas de 
ouro. thifany Vitoria Alves de 
Queiroz (7) e Danyela Vitória 
da Silva Vieira (6), conquistaram 
uma medalha de prata e uma de 
bronze, cada.  

Vale destacar que todos os 
atletas premiados são treinados 
pelo Mestre Robson Araújo dos 
Santos na Vila olímpica de Ni-
lópolis. 

PREFEituRa PREMiada
o prefeito Farid Abrão fez 

questão de acompanhar algumas 
das disputas e durante o evento 
participou de uma cerimônia em 
que a Prefeitura de Nilópolis, por 
meio da Secretaria de Esporte e 
Lazer, foi condecorada com o 
troféu “Caminho com as mãos 
vazias”, uma honraria que os 
japoneses fazem a quem sempre 
estende a mão, em um ato de 
agradecimento da organização 
do torneio pelo apoio dado pela 
municipalidade.

os responsáveis que desejam 
inscrever seus filhos para que 
sigam os passos dos atletas pre-
miados, basta comparecer das 
8h às 17h, de segunda a sexta, na 
recepção da Vila olímpica, apre-
sentando duas fotos 3x4, atestado 
médico, certidão de nascimento, 
declaração de frequência escolar 
da criança, RG e CPF do respon-
sável e da criança, se a mesma 
possuir. É necessário a assinatura 

da autorização para a frequência 
nas aulas. As inscrições são gra-
tuitas e as aulas acontecem de 
segunda a sexta, em três turnos.

A Vila olímpica de Nilópo-
lis tem entrada pela Rua José 
Martins s/nº, no bairro Frigorifi-
co, próximo ao Viaduto Marcel 
Luís Sette Fortes de Almeida. 
Maiores informações podem ser 
obtidas através do telefone (21) 
3760-1196.

DIVULGAÇÃo


