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Rolou morro abaixo
para o colo

Grupo fugiu da polícia escalando pedra perigosa e um deles despencou
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do capiroto
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Sucatões podem complicar a
vida de poderosos em Japeri
7
reprodução/internet

Punição

Ensino de qualidade na Baixada

Cris Roque / PMq

Justiça Eleitoral
deixa Pezão
inelegível até 2022
5

Deputada federal Daniela do Waguinho conferiu de perto as obras da escola ao lado dos secretários Merhi Daychoum (Obras), André Rocha (Comunicação Social) e o vereador Matheus

Belford Roxo constrói escola
com 9 mil vagas no Xavantes
7

‘Rogério
Galhaço’, o
mais novo
corno da
praça política

Transtornos

Ju oliveira/divulgação

Enchente invade casas em Nova Iguaçu
Largados pelo poder
público, moradores da
Rua Yula tiveram suas
casas invadidas pela
água podre do esgoto
durante o temporal de
segunda-feira

2

‘‘Tenho medo de
morrer’’, diz vítima
ameaçada de morte
pelo ex-namorado
6
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Hoje é dia de abraçar o
radialista e cerimonialista,
Germano Lima, de Belford Roxo. Figura querida na cidade, Gê para os
mais chegados, é figura
obrigatória nos principais
eventos artísticos e culturais de lá. Aquele Abraço,
Germano!!!

Escolas da Intendente: Liesb
faz festa para lançar CD

Bernardo Ritto

Carnaval
adormecido

Claudio Cholodoviskis / Divulgação

O cantor Bernardo Ritto
se apresenta no TopShopping
nesta quarta (6). Apesar de
carioca da gema, Bernardo
sempre teve raízes sertanejas.
A inspiração pela música veio
de família. Sua mãe costumava cantar nas horas livres
para os amigos. Nas canções
sertanejas, Bernardo soltava a
voz, já mostrando seu talento
e a paixão pelo estilo. Com o
passar dos anos o contato com
a música foi ficando cada vez
maior, até que, aos 20 e poucos
anos, o artista decidiu trancar
a faculdade de Publicidade e
caiu na estrada, em dupla com
a mãe. Através dos seus shows,
pretende invadir o Brasil com a
sua musicalidade e carisma. No
repertório, hits de todos os tempos e canções inéditas compostas por ele e parceiros musicais.
A apresentação será às 19h, na
praça de alimentação do 3º piso
- expansão. Endereço: Av. Governador Roberto Silveira 540,
Centro – Nova Iguaçu. Telefone: (21) 2667-1787.

A Liesb (Liga das
Escolas de Samba do
Brasil) realizou, no
último domingo (3),
a festa de lançamento
do CD das Escolas de
Samba dos Grupos B,
C e D, que desfilam na
Intendente Magalhães.
Com boa presença
de público, a Arena
Fernando Torres, no
Parque Madureira, recebeu as agremiações
que apresentaram seus
sambas-enredo para o
Carnaval 2019.
“Foi um evento muito importante para o
momento que estamos
vivendo, pois dá visibilidade a todas as escolas. Foi um ensaio
para a grande festa que
serão os desfiles e não
posso deixar de agradecer nossa direção de

carnaval, toda a equipe
da Liesb e a imprensa
que cobriu o evento”,
declarou, Gustavo Barros, presidente da Liesb.
O presidente Gustavo
Barros discursou, abrindo oficialmente a pro-

gramação que contou
com apresentação das
agremiações,
seguindo a ordem de desfiles,
primeiro as escolas do
Grupo D, acompanhadas pela Bateria da Independentes de Olaria.

Na sequência a Bateria
da Villa Rica deu o tom
para as escolas do Grupo C e por fim, as agremiações do Grupo B se
apresentaram acompanhadas pela Bateria da
União de Maricá.

Faltam vinte e poucos
dias para o Reinado de
Momo e ninguém em Nova
Iguaçu resolveu acordar o
bicho. A maior festa popular
do Planeta sempre teve momentos ímpares na cidade,
mas, nesse ano, a história
será diferente. Na avenida,
nada; nos corações a saudade da bela festa sempre
presente nos quatro dias de
folia, que, parece, não voltarão tão cedo.

Carnaval 2019

Botafogo Samba Clube segue dentro do cronograma
Emerson Pereira - Divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

F

alta menos de um
mês para a Botafogo Samba Clube
estrear de fato no carnaval. Contando os dias
para cruzar a Intendente
Magalhães em busca do
título da Série D, a escola alvinegra segue com
os trabalhos a todo vapor no barracão e no ateliê. O homenageado em
2019 será o atacante Túlio Maravilha, ídolo do
clube e um dos pilares
da conquista do Campeonato Brasileiro de
1995. Da mente do carnavalesco Tom Santos
saem as ideias para que
a apresentação de 3 de
março seja inesquecível.
“Quando
sentamos
para escolher o enredo,
o nome do Túlio (Maravilha) foi unanimidade. Nós queríamos algo
que tivesse identificação
com o time e com os
seus torcedores. Túlio
foi um grande craque na
década de 90 e trouxe o
maior título do Botafogo dentro do Brasil. Nós
não faremos um enredo
biográfico. Vamos contar a trajetória dele no
futebol, desde quando
surgiu em Goiânia até
o dia de hoje. Como é

(21) 98037-1338
Whatsapp

A cabeça florida do Rogério

Ontem, este SOMBRA recebeu ligação
de conhecido perguntando se a coluna já
tinha publicado algo sobre um tal de ‘Rogério Galhaço’, figura conhecida da política da Baixada, cuja cabeça não cabe
mais nada.
****************************************

Ela manda e faz o que quer dele

Escola buscará o título da Série D com homenagem ao atacante Túlio Maravilha
um desfile pequeno, sem
muitas alegorias e alas,
demos uma enxugada
e pegamos os melhores
momentos”, revela.
A crise que assola o
país também bateu na
porta da Botafogo Samba Clube. Porém, nada
de desânimo. O cenário
atual faz com que os alvinegros tenham ainda
mais força para montar
um desfile visando marcar a Intendente Magalhães em 2019. Sem sustos, Tom Santos garante
que tudo está dentro do
cronograma estipulado

pela direção de carnaval.
“Os torcedores podem
ficar tranquilos porque
estamos com as fantasias em produção e as
esculturas já estão indo
para fase de decoração.
Está difícil porque é um
ano atípico, mas garanto que tudo vem caminhando dentro do prazo.
Vamos vir bem digna e
brigando pelo título”,
afirma o carnavalesco.
“Nosso trabalho está
sendo bem feito e com
seriedade. Gostaria de
fazer um convite para
que o torcedor vista a

camisa do Botafogo e
nos encontre em 3 de
março lá na Intendente
Magalhães. Abracem a
escola e a ideia”, completa Tom Santos.
Com o enredo “Túlio,
o Glorioso”, a Botafogo
Samba Clube será a 11ª
escola no domingo de
carnaval na Passarela
de Campinho. A agremiação alvinegra ensaia toda sexta-feira, a
partir das 18h, no Food
Park do Estádio Nilton
Santos, no Engenho de
Dentro, com entrada
franca.

Respondi que não fazia ideia de quem
fosse. “O malandro é tão corno, mas tão
corno, que não manda mais em casa e até
no trabalho segue o que a patroa dominadora determina. Ela arrumou um jeito
de ficar perto da ‘vítima’ para controlar
tudo e fazer o que bem entender”, contou
meu interlocutor.
****************************************

‘Rogério Galhaço’ é o nome dele!

O pior: “A cachorra domina o corno e bota
chifre nele com um dos seguranças dele –
rapaz bem apessoado e que vive piscando o
olho pra ela, quase o tempo todo. Foi a turma
descobrir os dois agarradinhos no carro dela,
para o apelido pegar: ‘Rogério Galhaço’”,
disse ainda o informante. Essa gente não
presta! (risos)
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ERRATA
MATÉRIA REPUBLICADA POR TEXTO TROCADO NO SUBTÍTULO DA MANCHETE
‘BELFORD ROXO ESCLARECE AÇÃO EM SUA SEDE’. PEDIMOS DESCULPAS.

Belford Roxo esclarece ação
de força-tarefa em sua sede
Força-tarefa da Polícia Civil, Gaeco/MP e TCE buscou documentos,
através de busca e que não foram entregues em tempo hábil
fotos: Júlia Passos/Rafael Wallace/Divulgação

A praça de Heliópolis é dotada de parquinho para as crianças e outros atrativos para adultos
Secretária de
Comunicação Social

P

rocurada
pela
reportagem do
jornal Hora H,
a Prefeitura de Belford Roxo informou
que a ação realizada
pelo Núcleo de Lavagem de Dinheiro da
Polícia Civil, Gaeco/
MP e pelo TCE foi
apenas para recolher
documentos que o Ministério Público havia
pedido, mas não foram
enviados em tempo
hábil. Por isso, o MP

solicitou a busca e a
apreensão, que ocorreu ontem, na sede da
Prefeitura e na Secretaria de Obras.
Quanto ao valor de
R$ 15 milhões amplamente
noticiado
na imprensa refere-se
à soma de todos os
processos recolhidos.
“Todas as licitações
são publicadas no Diário Oficial, cumprindo estritamente o que
preconiza a Lei 8.666,
que rege todos os tipos
de licitações na administração. “A Prefei-

tura está colaborando
com as autoridades e
se colocando à disposição para esclarecer
quaisquer
dúvidas.
Cabe ressaltar que não
há qualquer inquérito ou processo aberto, que diga respeito
à documentação recolhida”, concluiu o procurador geral do município, Flávio Vieira.
O prefeito Wagner
Carneiro, o Waguinho,
acentuou que nunca se
investiu tanto em Belford Roxo como nos
últimos dois anos de

governo. De acordo
com Anuário Multicidades, Belford Roxo
ficou em segundo lugar em todo o Brasil - e o primeiro no
Estado do Rio de Janeiro - como o município que mais aplicou
recursos em infraestrutura. Foram investidos R$ 20,5 milhões,
conforme divulgou o
colunista do jornal “O
Globo”, Lauro Jardim.

que apesar de ter assumido o mandato
com mais de R$ 500
milhões de dívidas da
gestão anterior, em
dois anos de governo está reconstruindo
a cidade, que ficou
abandonada por mais
de 20 anos. “Reabrimos quatro unidades
de pronto atendimento na saúde, estamos
construindo 16 postos
de saúde, 9 creches e
18 praças. Além disso,
Cidade estava fizemos mais 5 escolas
abandonada
e reformamos mais de
Waguinho
destaca 40. Com o Programa

Seu Bairro de Cara
Nova levamos saneamento, asfalto, nova
iluminação e calçadas
para mais de 30 localidades”, concluiu o
prefeito. “Já foram colocadas mais de 50 mil
toneladas de asfalto na
cidade, 16 mil metros
cúbicos de concretagem, 30 mil metros de
meio-fio e instaladas
mais de 25 mil metros
de manilhas, melhorando assim a qualidade de vida da população”, completou o
prefeito.

Belford Roxo faz prevenção sobre Pé Diabético
Médicos, enfermeiros e técnicos de Belford Roxo estão
participando de um curso de
capacitação sobre o Pé Diabético, no auditório do Prognóstico
Escola. O evento está sendo
promovido pela Prefeitura,
através da Secretaria de Saúde
e da Secretaria Adjunta de Epidemiologia e vai reunir cerca
de 200 profissionais. Durante o
curso, serão ministradas palestras sobre neuropatia diabética,
classificação e avaliação do pé
diabético, detecção precoce das
lesões, o momento de procurar
auxílio médico na vigência de
uma lesão, cuidados de enfermagem com o pé diabético
(prevenção e cuidados com as
lesões), sobre úlceras venosas

Reprodução

O curso de capacitação foi ministrado pela enfermeira Eloah Priscila e a médica Sandra Madeira
crônicas e doenças arteriais. Ontem, a palestra foi ministrada pela
responsável do setor de Doenças
Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT), a médica Sandra Coelho Madeira dos Santos e pela
enfermeira Eloah Priscila. Para
tirar qualquer dúvida, os pacientes

devem ir ao posto de saúde mais
próximo de sua residência.
Segundo Sandra Madeira, é importante que os profissionais saibam identificar e fazer uma avaliação do estado de seus pacientes.
”Mantê-los informados sobre a
doença é fundamental. Com o

curso, queremos que os profissionais trabalhem a fim de reduzir as
taxas de complicações, amputações e incapacidades nos pés dos
diabéticos”, explicou a médica.
A enfermeira Eloah Priscila disse
que uma das ações que os profissionais devem ser preocupar é fa-

zer com que os pacientes tenham
cuidados com os pés. ”A perda do
membro é muito ruim e provoca
várias coisas, como a baixa da
autoestima. Temos que lutar para
que não chegue ao ponto da amputação. Por isso, a necessidade
da informação e dos cuidados”,

enfatizou a enfermeira. Uma das
participantes, a técnica de laboratório, Sandra Regina Loureiro
Soares, disse que é de suma importância a capacitação. “Desta
forma, teremos como prestar um
melhor atendimento à nossa população”, frisou.
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Parabéns à Polícia Civil pela prisão do líder
de uma das maiores quadrilhas de assaltantes de
ônibus da Baixada Fluminense. ‘Gordo’, como
é conhecido o marginal, foi capturado quando
deixava uma lanchonete na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. As investigações seguem para prender outros integrantes.

O forte temporaral que atingiu a Baixada na
tarde de ontem deixou um rastro de destruição. Os rios transbordaram, invadiram casas
em vários bairros. Nas ruas os bolsões d’água
causaram transtornos para motoristas e pedestres. Na região da estação de trem de Nova
Iguaçu, a água chegou a mais de meio metro.

Black out!

Reprodução/Whatsapp

A chuva deixou diversos
pontos da Baixada, como o
Centro de Nova Iguaçu às
escuras. Na região mais
movimentada do município não se via uma alma
vivente, também devido a
temperatura que caiu com
a chegada da frente fria.
Resta saber se esse clima
de inverno deve continuar
nos próximos dias.

Arma de fogo

Deputados do PSB na Câmara dos Deputados apresentaram
na última segunda-feira um projeto de decreto legislativo que
suspende os efeitos do decreto
de flexibilização da posse de
arma de fogo no País, publicado em janeiro. A Constituição
confere ao Congresso Nacional
o poder suspender atos do governo que considerar abusivos.

reprodução

Arma de fogo II

Até quando?
A onda de assaltos na
região da Via Light, em
Nova Iguaçu, diminuiu e
parece tern migrado para
os bairros. No bairro Cabuçu, poçr exemplo, a
bandidagem está fazendo a
festa. As vítimas sãio atacadas principalmente nos
pontos de ônibus e são travbalhadores, que saem de
casa na madrugada.

Viagem do terror nos trens da SuperVia
É pra chorar ou rir? A imagem foi feita por passageiros em um trem da SuperVia, no ramal Japeri-Central. Eram 5h30 da manhã quando os usuários do
sistema registraram esse absurdo: goteiras em vários
pontos da composição, que está em péssimo estado
de conservação. Quem pôde, usou guarda-chuva para
não tomar ganho gelado. Enquanto isso, o povo paga
bilhete de R$ 4,60 para fazer a viagem do terror. Assim não dá!

DIRETO AO PONTO

Moro planeja ‘Estado Novo’ para o país
Elaborada pelo ministro
da Justiça da era Vargas,
Francisco Campos, há 82
anos, a Constituição transformou a carta de direitos de
1934 na ditadura do Estado
Novo, o ministro da Justiça
Sérgio Moro ensaia a construção de um Estado Policial

no país. A Constituição de
1937 teve como pretexto o
Plano Cohen, um documento
falso produzido pelo serviço
secreto do Exército, destinado a justificar um projeto feroz de caça aos comunistas e
militantes de esquerda.
O resultado foram oito

anos de ditadura, um sistema fechado, censura prévia
e perseguição sistemática
de adversários, do qual o
país só se libertou na nova
conjuntura
internacional
produzida pela derrota no
nazismo na Segunda Guerra
Mundial.

O projeto de decreto
legislativo PDL 4/19 foi
apresentado pelo deputado Alessandro Molon
(RJ), em co-autoria com
os deputados Aliel Machado (PR), Bira do Pindaré
(MA), Danilo Cabral (PE),
Denis Bezerra (CE), João
Campos (PE), Felipe Rigoni (ES), Rodrigo Agostinho (SP), Rosana Valle
(SP).

Mais notas
Um projeto de lei que será
colocado em pauta na Câmara
dos Deputados amplia a pena
para quem maltratar ou ferir
animais silvestres. Hoje, a
pena prevista pela Lei de Crimes Ambientais é de 3 meses
a 1 ano de detenção, além de
multa. Se o projeto passar a
pena será elevada para 1 a 4
anos de detenção, com a possibilidade de multa mantida.

MP quer redução de cargos
na Câmara de Nova Friburgo
A 1ª Promotoria de
Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova
Friburgo e a Câmara de
Vereadores
firmaram
um termo de ajuste para
reduzir o atual número
de cargos comissionados na Casa, “visando
à reordenação de seus
quadros de acordo com
os ditames legais e princípios que regem a administração pública”. O
documento é composto

por 12 cláusulas, entre
elas o compromisso de
não mais contratar pessoa física, “sob a formatação de autônomo, para
o exercício de atividades próprias de servidores públicos efetivos”,
a partir 1º de fevereiro,
data de assinatura do
termo. Até 1º de maio
de 2019, 44 ocupantes
de cargo serão demitidos e 22 ocupantes a até
1º de dezembro de 2020.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Idosos: de volta à ativa com muita
disposição em Queimados
Atividades da Terceira Idade foram retomadas nesta segunda (4). Sétimo pólo ao ar livre será inaugurado no próximo dia 15

C

heios de energia e disposição, os idosos
de Queimados retornaram na última
segunda-feira, às atividades do Centro
de Esportes e Lazer
da Terceira Idade, no
bairro Vila Pacaembu.
Com aulas de musculação e pilates, além
de um delicioso café
da manhã para renovar
as forças, os alunos do
espaço celebraram a
programação do mês,
que será repleto de
novidades. Entre elas,
a inauguração de mais

um polo de atividades
físicas ao ar livre que
oferecerá 40 vagas
de hidroginástica no
Centro de Referência
de Assistência Social
(CRAS) do bairro Inconfidência, no dia
15, e uma festa pré-carnaval no dia 28.
Além do CELTI, todos os seis polos de
atividades físicas ao
ar livre espalhados
pela cidade (bairros
Flesman, Fanchem,
Centro, Dona Branca, Jardim da Fonte e
Vila do Tinguá) também voltaram às aulas

nesta manhã. De acordo com a Secretária
Municipal da Terceira
Idade, Maricéia Peluzio, os equipamentos
funcionam para promover qualidade de
vida e interação social
aos idosos da cidade.
”Oferecer
tantas
modalidades gratuitas
de esporte e lazer aos
nossos idosos é algo
maravilhoso. Atualmente, temos mais de
1,9 mil pessoas inscritas em busca de um
envelhecimento mais
saudável” declarou a
gestora.

Felipe Bragança/PMQ

Os agentes receberam uniformes completos; camisas, calças, bonés, luvas de borracha, botas e crachás

MUNDO

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Falta atenção da prefeitura com ruas de Três Corações

Divulgação

Moradores de Três
Corações, em Nova
Iguaçu, estão uma arara, indgnados com a
falta de manutenção
das ruas, Nossa Senhora da Conceição e Professor Augusto Rodrigues. Quando chove,
como na última segunda-feira (4), a região
vira um mar de água
suja e, quando o calor
está pegando embaixo,
os buracos são a dor de
cabeça para motoristas

e pedestres. Outra
reclamação, é o excesso de velocidade
dos carros de passeio,
embora os quebra-molas tenham freado
a vontade de correr de
certos pilotos. “A tardinha, quero passear
com meus netinhos,
mas fico com medo.
Tem muita gente sem
noção dirigindo”, reclama uma das moradoras, que pediu anonimato.

Corpos de
brasileiros
são achados

PATAGÔNIA - Os corpos do
escalador capixaba Fabrício Amaral e do amigo dele, o também escalador Leandro Iannotta, foram
encontrados na Patagônia Argentina. A informação é do Consulado
do Brasil em Buenos Aires, que segundo a irmã de Fabrício, Luciana
Amaral, foi passada à família.
A irmã fez uma postagem em
rede social dando a notícia e também agradecendo aos que rezaram
pela família. A informação chegou
à família no domingo (3) e a última atualização era de que o resgate
dos corpos estava sendo planejado,
por estarem em um local de difícil
acesso. A reportagem entrou em
contato com o Itamaraty e aguarda
mais informações sobre os próximos passos.

esporte
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fla-flu à vista

Diego Alves destaca evolução do Fla e
projeta clássico contra o Fluminense

“Vamos seguir firme no nosso trabalho, no nosso foco”, disse Alves sobre a preparação para o jogão de sábado no Maraca

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Flamengo se reapresentou na tarde
de terça-feira (5)
e já iniciou a preparação
para o clássico contra o
Fluminense. O elenco rubro-negro treinou no novo
módulo profissional e antes
do início das atividades, o
goleiro Diego Alves concedeu entrevista coletiva na
Sala Victorino Chermont.
O camisa 1 fez questão de
abrir o papo com os jornalistas destacando a evolução
que o time vem tendo a cada
jogo em 2019.
“Estamos em uma crescente. É normal essa fase de
adaptação, temos jogadores chegando. A cada jogo
podemos ver uma grande
melhora. Já não levamos
gol, isso é importante, dá
confiança. Vamos seguir
trabalhando, o ano está só
começando”.
A semifinal da Taça Guanabara será contra o Fluminense, no próximo sábado,
no Maracanã. O goleiro falou sobre o confronto que
está marcado às 19h. “Im-

Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

portantíssimo. Responsabilidade grande contra um rival,
um clássico decisivo. É uma
semana diferente, mexe com
a emoção dos torcedores. Vamos seguir firme no nosso
trabalho, no nosso foco. Será
o primeiro de muitos jogos
importantes. Vamos tentar
vencer”.
O início de temporada está
sendo de muito trabalho com
Abel Braga e Diego Alves
aproveitou para elogiar o estilo do novo comandante.
“Temos um comandante,
o Abel. Ele tem demonstrado
desde o início a maneira que
vai trabalhar. Acho importante (revezamento). Jogos são
desgastantes. É sempre positivo ter uma disputa sadia
para o time crescer. Quem
não está jogando agora pode
estar no futuro”.
Por fim, o goleiro exaltou
a sintonia entre time e torcida nos primeiros desafios da
temporada.
“Temos que seguir com
a torcida nessa caminhada.
Com ela somos mais fortes.
O que estão fazendo desde o
ano passado é absurdo. Sabe-

A criançada que torce pelo Mengão tem um carinho especial pelo goleirão antes e depois dos jogos
mos da paixão do Flamengo
em todo o mundo. Temos objetivos grandes, e queremos
mostrar que estamos preparados”. (Fonte: Site Oficial)
Primeiro dia de
trabalhos no novo
CT
“É uma prazer estrear a
nova sala. Estou meio perdido ainda (risos). Feliz com

a estrutura maravilhosa. Primeiro dia que estamos reunidos neste módulo, é especial
para nós”.
Muitos gols de
dentro da área
“Cada técnico tem seu método. Abel está implantando
seu estilo. Gosta que o time
seja vertical e tenha muita
gente dentro da área. Traba-

lhamos no dia a dia para per- com isso. A vaga tem que bafeiçoar. Agora está saindo. talhar dia a dia”.
Esperamos que o Gabigol
faça logo, e o Vitinho tamCompanheiros de
bém. Todos”.
posição
“Temos excelente profisDisputa por
sionais (preparação de goposições no
leiros). Isso ajuda. O grupo
elenco
de goleiros também é muito
“O Abel foi claro, disse bom. Os resultados vão apaque quem estiver melhor vai recendo. Trabalhamos com
jogar. É coerente, sabe lidar muita intensidade”.

Ganso durante apresentação no Flu:
“Prazer enorme vestir essa camisa’’
O novo reforço do Fluminense foi apresentado
oficialmente na tarde desta terça-feira (05/02), no
Maracanã. Acompanhado
do presidente Pedro Abad,
Paulo Henrique Ganso
concedeu entrevista coletiva à imprensa em clima de
muita descontração, mostrando que está bastante à
vontade com a camisa Tricolor.
“Feliz, leve, sem preocupações. Quando se está
feliz fora de campo, as coisas fluem dentro de campo,
sempre vão dar certo. O
importante é estar atuando
e agora, estou de volta”,
comemorou o atleta, falando sobre sua chegada ao
clube. “A motivação, sem
dúvida, é gigantesca. Foi
algo que nunca havia sentido, já joguei em grandes
clubes e não tinha sentido
esse momento com o torcedor. Espero que possamos
compartilhar muitos momentos bons com títulos.
O importante é desfrutar de
tudo isso e, dentro de campo, dar bastante alegria à
torcida”, disse.
Ganso chegou ao Rio de
Janeiro no último domingo
e se emocionou com o carinho e receptividade dos
torcedores, principalmente
por parte das crianças.
“O torcedor mandou
muitas manifestações de
carinho, é difícil falar o que
senti naquele momento da
minha chegada no aeropor-

to, os meninos me admirando, fiquei muito emocionado. Só tenho que agradecer
pelo carinho e apoio, desfrutar e ser feliz dentro de campo”, destacou o meia, que
tem contrato de cinco anos
com o Fluminense.
“Cinco anos de contrato
mostra confiança do clube
no meu futebol e na minha
pessoa. Espero fazer o meu
papel, colocar minhas qualidades dentro de campo
para que todos sejam felizes
e que possamos conquistar
coisas boas nesses anos”,
comentou. Ganso também
contou um pouco sobre sua
experiência na Europa.
“A gente aprende muita
coisa fora, a ser muito mais
profissional, cresce taticamente. Talvez porque lá temos menos partidas e assim,
tem condicionamento físico
para treinar com bastante
força. Aqui talvez nem tenha
tempo de treinar, pois é jogo
atrás de jogo, viagens longas. Para mim e para minha
família, foram anos maravilhosos fora de campo, mas
agora estamos de volta para
sermos felizes dentro de
campo também”, ressaltou
o camisa 10, enaltecendo o
futebol brasileiro.
“O principal é agregar
coisas boas para o clube.
Muita gente vê o futebol
europeu dos grandes times,
mas não acompanha jogos
dos times considerados menores. O futebol brasileiro
não perde em nada para esse

Mailson Santana / Divulgação

Novo reforço Tricolor foi apresentado na terça-feira (5) no Maracanã pelo presidente Abad
tipo de jogo que acontece e
muita gente não sabe. Peço
que a gente valorize o futebol brasileiro para voltar a
ser aquele futebol alegre”,
esclareceu, elogiando o time
de futebol feminino do Flu.
“Muito importante, principalmente para as meninas
que não tem esse apoio nos
clubes brasileiros. Espero
que isso possa mudar, que
possam ser ajudadas e que
todo mundo possa melhorar
a estrutura de trabalho delas,
de treinamentos, de jogos,
de viagens. Ajustando tudo
isso, tenho certeza que vai
melhorar não só para elas,
mas para o futebol brasileiro
como um todo”, salientou.

Torcida faz festa para receber o Vasco
no aeroporto de Petrolina em Pernambuco
O elenco vascaíno desembarcou no fim da tarde de
terça-feira (5) em Petrolina-PE e foi recepcionado por
torcedores no aeroporto Senador Nilo Coelho. A delegação passou rapidamente pelo
saguão, já que ainda faria o
reconhecimento do gramado
do Estádio Adauto Moraes,
onde enfrentará o Juazeirense-BA, pela primeira fase da
Copa do Brasil, nesta quarta
(6), às 21h30.
Os torcedores que lotaram

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Jogadores passam pela torcida no saguão do aeroporto
o aeroporto na cidade pernambucana fizeram uma festa
animada para os jogadores.
Diversas músicas foram entoadas e os atletas passaram por
um corredor humano até o ôni-

bus. Depois que ônibus com a
delegação vascaína partiu, os
torcedores seguiram em seus
carros, recebendo o carinho
dos jogadores, que acenaram
e fizeram vídeos da recepção.
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Risco de doenças

Moradores do Ambaí em Nova Iguaçu pedem
socorro à prefeitura contra enchentes

Cratera no meio da rua transborda e provoca alagamentos nos quintais e casas

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
oradores do
bairro Ambaí
na Cidade de
Nova Iguaçu seguem
desamparados. Há semanas os residentes
locais buscam alternativas para resolver uma
manilha quebrada. E
viver em risco tem
sido a rotina dos moradores da Rua Yula.
Na noite da última segunda-feira (4)
a situação ficou ainda mais complicada
para quem mora na
via. Após o temporal
de quase duas horas,
moradores ficaram desesperados com o caos
provocado pela enchente.
Ao chegar da rua,
Dona Josefa Barbosa
se deparou com sua
casa tomada de água
de esgoto. “Eu tinha
ido na farmácia comprar meus remédios e

M

quando entrei vi que
estava tudo alagado,
os cômodos repletos
água de esgoto com
fezes e insetos. Entra
governo, sai governo e
ninguém consegue resolver nosso problema.
A rua não vê asfalto há
anos”, disse a senhora,
moradora da região há
quase 50 anos.
Os transtornos começaram, de acordo
com relatos, após a
manilha da rua quebrar e o buraco aumentar cada vez mais
por conta do trânsito
de veículos. Até que a
chuva caiu e tudo piorou. Leandro Araújo é
filho e vizinho de dona
Josefa. O rapaz passou o dia trabalhando
e ao voltar, também
encontrou sua residência tomada pela lama,
fezes e agua podre. “É
ruim viver nessa situação. Já pedimos ajuda
aos vereadores locais,

Divulgação

Desesperados, homens tentam desobstruir a cratera causadora das enchentes na Rua Yula

mas,
infelizmente,
mal fomos atendidos
por eles. Disseram que
era responsabilidade
da Prefeitura e sequer
vieram na rua para ver

o problema de perto”,
relatou Leandro.
Segundo especialistas em saúde, os esgotos podem transmitir
doenças de diversas

TRE do Rio confirma inelegibilidade
do ex-governador Luiz Pezão até 2022
Acompanhando parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) no
Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral do
estado (TRE-RJ) tornou
o ex-governador Luiz
Fernando Pezão (MDB)
inelegível até 2022. A
decisão foi tomada de
forma unânime pelo colegiado do TRE em processo movido pelo então
deputado estadual Marcelo Freixo (PSol) contra
Pezão e o vice-governador Francisco Dornelles
(PP), que o TRE absolveu por maioria.
Pezão foi condenado
por abuso de poder político e econômico por
conceder benefícios financeiros a empresas
como contrapartida a doações para a campanha
eleitoral de 2014.
O TRE negou recurso
de Pezão na sessão da
segunda-feira (4). Para
a PRE, ficou provada a
“manobra de financiamento” da campanha,
apoiada por empresas
com contratos com a administração estadual e
que já tinham recebido
dinheiro público.
O procurador regional
eleitoral Sidney Madruga destacou que o desembargador André Fontes,
relator do caso, tinha elucidado os fatos, comparando as datas das verbas
ou benefícios às pessoas
jurídicas e as datas da doação para o MDB, que a
legislação à época permi-

Wilton Júnior/Agência Estado

formas, principalmente no contato da pele
com a água suja, além
de moscas que pousam
nesses locais e depois
pousam em alimentos

nas casas. O contato
com o esgoto pode causar doenças como hepatite A, cólera, febre
tifoide, diarreia aguda,
entre outras.

Governo pode ter até
350 deputados na base,
diz deputado Rodrigo Maia
Wilton Júnior/Agência Estado

Presidente da Câmara diz que maioria está em construção e que articulações políticas não começaram

Decisão confirma entendimento do Ministério Público Eleitoral de que
ex-governador favoreceu empresas doadoras de sua campanha em 2014

tia receber financiamento
empresarial.
“A gravidade dos fatos
configurou o ato abusivo, dada a articulação
de recursos financeiros
à disposição do estado
em prol da campanha
eleitoral”, frisou Sidney
Madruga. “Ao assumirem o risco de receberem vultosas doações de
sociedades empresárias
que mantinham contratos
com a administração pública, os réus incorreram
em grave abuso, sujeito a
sanções da Lei da Ficha
Limpa”.
As apurações revelaram o uso da máquina
pública para favorecer a
campanha de Pezão à re-

eleição. Cinco casos caracterizaram o abuso de
poder, no entendimento
da Justiça Eleitoral: a
concessão de títulos de
indenização à doadora construtora Queiroz
Galvão; o pagamento a
mais em contratos, a título de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro em favor da
Oi/Telemar; sucessivas
prorrogações de consórcios ineficientes; o uso
de comodato em bens
públicos para favorecimento da companhia doadora JBS; e arrecadação
R$ 40 milhões acima do
segundo candidato de
maior receita, do PT.
Esse julgamento suce-

de a anulação, pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) em agosto passado, da cassação dos mandatos de Pezão e Dornelles pelo TRE-RJ a partir
desse processo. Na sessão do TRE de fevereiro
de 2017, o placar favorável à cassação foi de 3
votos a 2, sendo que uma
desembargadora eleitoral se declarara impedida
porque iria advogar para
uma empresa envolvida no processo (também
o presidente não votou,
alegando que só o faria
em caso de desempate).
O TSE tinha anulado o
julgamento por avaliar
que o quórum deveria ter
sido completo.

Reeleito há quatro dias
para a presidência da Câmara dos Deputados, o
deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ) disse que o
governo tem condição de
conseguir até 350 deputados na base aliada. Depois
de reunir-se com o ministro da Economia, Paulo
Guedes, ele disse que o
tamanho da base está em
construção porque a articulação política ainda não
começou. Essa maioria é
importante para a aprovação de matérias de interesse do governo, como a
reforma da Previdência.
De acordo com Maia,
a estimativa de 350 deputados deve-se à diferença
entre o número total de
deputados (513) menos
os 140 parlamentares da
oposição na Casa. Essa
conta contemplaria 23 deputados independentes. O
presidente da Câmara disse que o processo de formação de maioria na base
do governo começou com
atraso por causa da decisão do presidente Jair Bolsonaro de não se envolver
diretamente nas eleições
para o comando da Câma-

ra e do Senado.
“Eu sei que isso é uma
construção que está começando agora. As eleições
para presidente da Câmara
e do Senado seguraram as
articulações do governo.
O presidente, como prometeu não participar do
processo eleitoral da Câmara e do Senado, posição 100% correta, e a qual
agradeço muito, publicamente, ela também gerou
um atraso na formação da
maioria do governo”, disse
Maia.
Maia classificou de “democrática” a atitude de
Bolsonaro durante a campanha para as presidências
da Câmara e do Senado e
disse que agora é urgente
iniciar os trabalhos de articulação. Ele acrescentou
que a articulação da maioria dependerá do engajamento de todos os partidos
da base aliada. “Tem condição de construir [uma
maioria de 350 deputados], compreendendo que
todos os partidos, no nosso
campo, são importantes.
Não tem um partido, nesse
processo, que não seja importante”, declarou.
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Grupo foge da PM em direção a
trilha e acaba preso em pedra
Um dos jovens morreu ao despencar do local. Os outros foram resgatados pelos bombeiros após mais de seis horas de operação
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

P

ara fugir da polícia, um grupo
de seis jovens se
embrenhou numa trilha
perigosa em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, e escalaram
uma pedra íngrime, na
última segunda-feira.
Um deles morreu ao
despencar de vários
metros de altura. Os
Os outros cinco foram
retirados na tarde de
ontem com a ajuda de
uma aeronave, depois
de uma operação que
durou mais de seis horas, segundo o Corpo de
Bombeiros.

Os militares informaram que os jovens estavam na Pedra do Imperador, uma área de difícil
acesso que estava encoberta pela neblina o que
dificultou o resgate. “Vamos contornar novamente a pedra para chegar
no ponto certo”, disse o
comandante do Corpo de
Bombeiros, Alexandre
Pitaluga. O corpo dio rapaz foi retirado da região
por outra equipe.
O militar informou
Um dos integrantes
ainda que após serem
resgatados, os jovens fiPatrulhamento
caram acautelados com a
no alto
Polícia Militar, e os que
do morro
apresentarem ferimentos
De
acordo
com a Poforam socorridos para o
lícia Militar, na última
hospital.

reprodução/whatsapp

do grupo morreu ao despencar de uma altura de mais de 100 metros
segunda-feira uma guarnição realizava patrulhamento pel,o bairro Alto
de Olaria quando avistaram os jovens começaram a correr após per-

ceberem a aproximação
da viatura. Os militares,
então, afirmaram que tentaram alcançar o grupo,
que entrou em uma mata e
começou a subir a pedra.

A corporação não informou o mottivo que levou
o grupo a fugir. A irmã de
um dos jovens presos na
pedra informou que eles
gritaram por socorro.

‘‘Tenho medo de morrer’’, diz jovem Polícia prende suspeitos de
ameaçada de morte pelo ex em N.I integrar milícia em Itaboraí
Reprodução/cidadedeniteroi.com

Amparada pela Medida
Protetiva de Urgência, da
Lei Maria da Penha, uma
jovem de 21 anos, está prisioneira dentro de casa, no
bairro Corumbá, em Nova
Iguaçu, desde que passou a
receber ameaças de morte
do ex-namorado, identificado como como Douglas
Silva de Lima, conhecido
como Doguinha, 26. O crime foi registrado na Deam
(Delegacia Especializada no
Atendimento à Mulher) de
Nova Iguaçu. A reportagem
do Hora H tentou entrar em
contato com o setor de investigação do órgão, mas não
obteve sucesso.

reprodução

Segundo ela, a medida protetiva não garante a integridade física da vítima, porque não
impede que o autor cumpra as
ameaças. “Esse homem vem
descumprindo a Justiça que
determinou que ele mativesse 100 metros de distância de
qualquer lugar que eu estiver.
Tenho informações que o Douglas tem rondado minha casa.
Estou correndo risco de vida e
presa dentro de minha própria
casa. E a polícia, o que tem feito?”, questiona ela.
A família da víitma disse
que Doguinha está usando as
redes sociais, como Whatsapp,
para ameaçar e denegrir a imagem da jovem, afirmando que
ela estaria mentindo e usando
a imprensa para atacá-lo. As
mensagens são enviadas para
o aparelho celular de parentes,
porque a vítima bloqueou seu
número.
Fim do
relacionamento e
começo
do inferno
Na Deam, a jovem relatou
que há cerca de 1 mês colocou
fim no relacionamento e no
último domingo foi vítima de
miais uma ameaça. De acordo

com o registro de ocorrência,
por volta das 22h, Douglas foi
até a casa da ex, e do portão do
imóvel teria feito ameaças, gritando que “iria enfiar a porrada
e entupi-la de tiro”. A família
chamou a polícia, mas Douglas conseguiu fugir em um
veículo Agili verde metálico,
onde estava com um amigo.
Na última segunda-feira, ele
voltou a rondar a residência da
ex por volta das 7h da manhã
e proferiu as mesmas ameaças.
A jovem relatou ainda que
esta não foi a primeira vez que
sofreu ameaças por parte do ex
que, segundo ela, seria usuário
de drogas e de bebida alcoólica. As ameaças de morte começaram em 2014, conforme
registro de ocorrência feito
na especializada no dia 2 de
agosto daquele ano. Seis dias
depois, o Cartório da Violência Doméstica de Nova Iguaçu
determinou a Medida Protetiva de Urgência, previsto pela
Lei Maria da Penha, solicitado
pela vítima. “A falta de ação
da polícia aumenta a sensação
de impunidade do autor das
ameças. Espero que ele seja
preso antes que aconteça uma
tragédia com minha sobrinha”,
disse uma tia da jovem.

Dinheiro e arma foram apreendidos durante a ação
Agentes da Corregedoria da Polícia Militar prenderam ontem quatro
pessoas suspeitas
de
envolvimento
com uma milícia
em Itaboraí, na Região Metropolitana
do Rio.
Com o bando, os
militares apreenderam uma pistola
9 milímetros com
numeração raspada, dois carregadores e 34 munições. Além disso,
R$ 641 em espécie
e três celulares. As
prisões ocorreram
na Rua Otávio de
Oliveira, no bairro
Porto das Caixas.
Segundo as investigações
da

Corregedoria, a quadrilha que age na região extorque dinheiro de comerciantes e
moradores e poderia
contar com a participação de PMs. O
material e os detidos
foram encaminhados
à 71ª DP (Itaboraí).
Moro
proprõe
mudança
contra milícia
O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio
Moro propôs, ontem,
que fique explícito
na lei que milícias,
assim como facções
do tráfico de drogas,
são organizações criminosas. A medida é
inspirada no código

penal italiano, que
cita os nomes de
grupos da máfia.
O
projeto
de
lei anticrime tem
como objetivo dar
mais
efetividade
no combate à corrupção, o crime
organizado e a crimes violentos. A
proposta quer mudança em 14 leis.
O texto amplia a
definição de organização criminosa.
Inclui grupos que
usam a violência ou
a intimidação para
controlar a atividade criminal e a atividade econômica.
E cita como exemplos os nomes de
facções criminosas
e as milícias.

PRF apreende maconha a rodo na Rio-Juiz de Fora

A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) apreendeu, durante uma operação para coibir o tráfico na Rodovia Rio-Juiz
de Fora (BR-040), altura de Três Rios, no Sul
Fluminense, na madrugada ontem, meia tonelada de maconha e 50
carregadores de pistola.
O material estava sendo

transportado na carroceria
de um caminhão e seguiria para favelas da Zona
Norte do Rio. O motorista
do veículo foi preso em
flagrante.
Os policiais pararam o
caminhão por desconfiarem do comportamento
do motorista, que aparentava estar muito nervoso.
Como ele não apresentou

documentos de identificação, os agentes decidiram
revistar o veículo. Na carroceria eles encontraram
centenas de tabletes de
maconha, além dos carregadores — de acordo com
a PRF, os acessórios eram
de origem estrangeira, todos de uso restrito.
Ainda segundo a PRF,
o motorista acabou con-

fessando que trazia o material de Foz do Iguaçu,
no Paraná. Ele contou
que faria a entrega em
Irajá, na Zona Norte do
Rio, e receberia R$ 15 mil
pelo transporte. De Irajá,
o material seguiria para
comunidades da região.
A ocorrência foi encaminhada para a 108ª DP
(Três Rios).

reprodução

A droga estava armazenada em caixotes dentro do caminhão
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Quatis

Município monitora barragem
Prefeitura pede informações a órgão federal sobre condições da Cimento Tupi. Há suspeita de ‘alto dano potencial’
Secretaria de
Comunicação Social

N

a última segunda-feira, o
prefeito Bruno
de Souza (MDB) encaminhou um ofício ao
DNPM (Departamento
Nacional de Produção
Mineral), solicitando informações a respeito das
condições de segurança
da barragem Cimento
Tupi, que se localiza
entre os municípios de
Quatis e Barra Mansa.
Reportagens publicadas
pela grande imprensa no
fim de semana apontam
esta barragem como de
“Alto Dano Potencial
Associado”. Só no estado do Rio de Janeiro,
segundo relatórios federais, existem outras seis
barragens com riscos à
vida, ao meio ambiente
e à economia fluminense, de acordo com as reportagens publicadas.
Segundo o prefeito,
“a ocorrência do vazamento da barragem de
Brumadinho, no estado
de Minas Gerais, reforça ainda mais a necessidade de saber das reais
condições de segurança
da barragem situada em
Quatis, às margens do

Rio Paraíba do Sul, dai
a solicitação de informações por parte da prefeitura ao Departamento
Nacional de Produção
Mineral”.
Ligado ao Ministério
das Minas e Energia, o
DNPM é o órgão responsável pela fiscalização desta barragem e de
outras barragens situadas em outras localidades do estado do Rio. O
acesso à barragem fica à
direita de quem começa
a trafegar pela Rodovia RJ 159, em direção
a Quatis, logo após a
ponte de cimento sobre
o Rio Paraíba, na divisa
com o distrito de Floriano (Barra Mansa).
Bruno explicou que,
pelo fato de a barragem ficar em Quatis, “a
prefeitura já realiza um
acompanhamento contínuo do funcionamento
da unidade, principalmente através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e da Defesa
Civil, órgão subordinado à Secretaria Municipal de Ordem Urbana”.
Paralelo a estas medidas, o prefeito já determinou à sua assessoria a
elaboração de um plano

Reprodução/PMQ

Tragédia de Brumadinho reforça ainda mais a necessidade de saber das reais condições de segurança

de ação complementar,
no âmbito municipal,
visando à adoção de
medidas realizadas com
o objetivo de ampliar as
normas de segurança na
barragem.
Entre as ações em
fase de elaboração para
fazer parte do plano de
ação complementar está
a edição de um decreto
que vai tratar das situações de emergência vol-

resende

tado à barragem. A previsão é de que o plano de
ação da prefeitura esteja
concluído até o próximo
dia 15 de fevereiro.
Segundo as reportagens da grande imprensa a respeito da barragem da Cimento Tupi
no Município, a unidade tem atualmente 204
mil metros cúbicos de
rejeitos de mineração
armazenados. Por se

localizar às margens do
Rio Paraíba do Sul, o
manancial seria diretamente afetado por um
eventual
vazamento,
comprometendo assim
o abastecimento de água
para milhões de pessoas.
“A Prefeitura de Quatis tem o compromisso
de zelar pela população do Município, daí a
nossa preocupação com

essa questão e o pedido
de informações encaminhado esta semana
ao órgão federal competente no assunto. Por
meio da implantação de
um plano de ação complementar no âmbito do
Município, vamos intensificar ainda mais o
nosso acompanhamento
sobre a barragem”, declarou o prefeito Bruno
de Souza (MDB).

itatiaia

Inscrições abertas para ocupação Mais de 5 mil alunos voltam às aulas na
do Museu de Arte Moderna
Rede Municipal de Ensino de Itatiaia
divulgação/pmrv

Artistas poderão enviar propostas ao MAM até o dia 1º de março

Já estão abertas as inscrições para a ocupação temporária do Museu de Arte
Moderna de Resende. A Prefeitura, através da Fundação
Casa da Cultura Macedo Miranda, disponibilizou nesta
segunda-feira o edital contendo informações gerais e
um anexo com a estrutura
da proposta a ser enviada.
Os interessados em integrar
o Calendário Anual 2019
de exposições do MAM deverão enviar os projetos ao
Museu até o dia 1º de março.
De acordo com o presidente da Fundação, Thiago Zaidan, o objetivo da
abertura do espaço, feita
anualmente, é estimular a
produção de artes plásticas
e visuais, além de divulgar
os trabalhos e dar acesso aos
artistas plásticos e visuais de
todo território nacional. A
ocupação ainda concede aos
mesmos expositores vencedores do edital a oportunidade de oferecerem oficinas
gratuitas para a população

aos sábados.
Conforme o previsto no
edital, a comissão que fica
responsável por avaliar as
propostas analisará os seguintes critérios: adequação
do projeto ao espaço físico;
qualificação do projeto (qualidade técnica); expectativa
de interesse do público: projeto inédito e atratividade do
tema; perspectiva de contribuição ao enriquecimento
sociocultural ao município
de Resende-RJ; adequação
à imagem institucional do
MAM Resende; contrapartida de Oficinas Gratuitas aos
sábados para a população.
- Sabemos que não só na
região, mas em todo o Brasil
há muitos artistas de qualidade, prontos para exibir seus
trabalhos. A abertura do edital para ocupação do MAM
permite que a Prefeitura,
por intermédio da FCCMM,
democratize um importante
espaço de cultura disponível
e que esses artistas tenham a
oportunidade de ganhar seu

devido destaque. Além disso, também é uma forma de
levar uma variedade artística
a nossa população – explica
o secretário.
Os períodos em aberto
para receber as exposições
são de março a abril, junho
a julho e agosto a setembro.
Os interessados devem fazer a inscrição presencialmente na sede do MAM,
que fica localizada na Rua
Dr. Cunha Ferreira, nº 104,
no Centro Histórico da cidade, de segunda a sexta-feira,
das 10h às 18h. Os projetos
também podem ser enviados pelo email: mam.resende@gmail.com.
O edital na íntegra pode
ser acessado no site da prefeitura, seguindo os ícones:
Menu > Governo > Órgãos
e Secretarias > Fundação
Casa da Cultura Macedo
Miranda > Mais > 2019.
Para mais informações, é
possível entrar em contato através do telefone: (24)
3360-6155.

Divulgação

Unidades recebem melhorias em infraestrutura e investem na capacitação técnica do corpo docente

Mais de 5 mil alunos
retomaram às atividades
escolares para o ano letivo
de 2019, nesta terça-feira,
dia 5. A equipe pedagógica
e demais funcionários das
21 escolas que compõem
o Sistema Educacional do
Município de Itatiaia se
apresentaram na manhã
desta última segunda-feira,
nas unidades escolares para
a primeira reunião de integração.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação alguns dos projetos
que estão no calendário de
atividades é o encontro de
formação continuada dos
profissionais da educação;
as rodas de leitura, com
apresentação de textos literários e pesquisa feita pelos
alunos; e o Itatiart, que reúne trabalhos artísticos inspirados em grandes nomes do
Brasil e do mundo.
O trabalho da Guarda
Municipal assegurou a che-

gada tranquila e o controle no acesso às unidades.
Cerca de 20 profissionais
fizeram o patrulhamento do
trânsito nas proximidades
dos colégios de maior movimento, entre eles, os Colégios Municipais Reinaldo
Maia Souto, Ana Elisa Lisboa Gregori, Dom Ottorino
Zanon e em frente à Escola
Municipal Wagner Guimarães.
As unidades também
passaram por limpeza e
higienização do ambiente,
dedetização, reestruturação
com instalação de novas
lixeiras para coleta seletiva
e organização de recursos e
insumos.
Uma das novidades apresentadas para inicio de maio
deste ano é o projeto movimento pela paz, que reúne
trabalhos com textos resgatando os valores do respeito
e cidadania de forma a criar
entre os jovens a consciência sobre a importância de

valorizar os diretos humanos e o combate a qualquer
tipo de preconceito e intolerância.
O Município segue a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que integra
a política nacional da Educação Básica, que estabelece que todos os estudantes
devem ter assegurados seus
direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, em conformidade com o Plano Nacional de Educação (PNE).
Valorizar a diversidade
de saberes e vivências culturais, com conhecimentos
e experiências que possibilitem o entendimento das
relações do mundo do trabalho, exercício da cidadania e consciência crítica são
algumas das aprendizagens
essenciais aos alunos da
Rede Municipal de Educação nas três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio).
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ENTRETENIMENTO

RECEITAS
Salada de
abóbora com
arroz-cateto
integral
Ingredientes

1/4
unidade
de
abóbora
cabotia
com
casca, sem sementes, cortada em gomos
1 1/4 xícara de
azeite de oliva
extravirgem 1
colher (sopa)
de
mostarda
1 unidade de
limão-cravo
(suco) 1/2 xícara de arroz
cateto integral
1/2 xícara de
feijão fradinho
ou verde cozido 1/2 unidade de maçã
fuji em fatias
1/4
unidade
de cebola em
fatias 3 maços
de folhas verdes rasgadas •
sal a gosto
Modo de
preparo
Coloque
a
abóbora
em
uma assadeira.
Cubra
com
papel alumínio
e ao forno, a
180º C, por 40
minutos ou até
que fique macia.
Corte em tiras,
tempere com
sal e regue
com azeite. Reserve.
Em uma tigela,
misture a mostarda, o suco
do limão e o
azeite restante.
Reserve.
Em uma travessa, misture
o arroz com o
feijão, a maçã
e a cebola.
Incorpore
as
folhas e tempere tudo com
o molho de
mostarda.
Na hora de
servir, grelhe a
abóbora
em
uma frigideira
bem quente e
sirva com a salada.

quarta-feira, 06 de feverEIRo de 2019

Maternidade, amizade com Sasha e mais:
veja curiosidades sobre Bruna Marquezine

E

m bate-papo no
canal de Giovanna Ewbank, a
atriz ainda revelou uma
de suas manias, quem
é sua melhor amiga e
recordou que pior momento de sua vida foi
na morte da vó paterna: ‘Meu avô estava no
hospital, internado há
um tempo, ela estava
bem e ele mal, então a
família estava se preparando para ele ir de alguma forma. Ela estava
em casa, foi tirar um cochilo e faleceu. Ela sabia que não ia aguentar’
Bruna
Marquezine
participou da brincadeira “Pensa Rápido” em
entrevista ao canal do
Youtube de Giovanna

divulgação

Ewbank, publicado ontem. Logo no início, a
atriz revelou um sonho
que ainda não realizou.
“Ser mãe”. “Quantos filhos?”, quis saber a mãe
da estilosa Títi. “Dois”,
respondeu a carioca. A
artista também relembrou a infância e contou que sua mãe, Neide,
não a deixava dormir na
casa de amigos. “Minha
mãe sempre foi protetora. Como comecei a
trabalhar cedo, ela tinha
medo que eu fosse pra
casa de um amigo e alguém reconhecer. Meus
amigos iam pra minha
casa”, recordou ela, que
elegeu o dia de seu aniversário como o mais
especial.

Dudu Azevedo mostra foto com o filho e
semelhança impressiona fãs: ‘Sua xerox’
divulgação

Dudu Azevedo é pai
de Joaquim, de 5 meses,
fruto da relação com a
médica Fernanda Mader.
Ator publicou clique
com Joaquim, de 5 meses, fruto da relação com
a médica Fernanda Mader, nas redes sociais.
‘Saiu melhor que a encomenda! Que amor é
esse?’, escreveu o ator,
arrancando elogios dos
seguidores. ‘É sua cara’,
disse uma. ‘Muito igual
a você’, falou outra.
‘Ele tem os seus olhos’,
apontou um terceiro usuário. ‘Olhos do pai, mas
o rostinho é da mãe’, observou mais uma
Dudu Azevedo encantou os seguidores em

uma foto fofa do filho,
Joaquim, que nasceu em
agosto passado, com declaração para o herdeiro,
fruto do relacionamento
com a médica Fernanda
Mader, e impressionou
pela semelhança. “Saiu
melhor que a encomenda! Que amor é esse?”,
escreveu o ator em seu
perfil no Instagram. Os
fãs, é claro, ficaram admirados. “Sua xerox”,
disse uma. “É sua cara”,
falou outra. “Muito igual
a você”, completou um
terceiro. “Ele tem os
seus olhos”, apontou
uma usuária. “Olhos do
pai, mas o rostinho é da
mãe”, avaliou mais um
internauta.

Marília Mendonça elogia Neymar em foto
após festa do jogador: ‘Coração gigante’
divulgação

Cantora fez uma surpresa para o craque
durante a festa de aniversário de 27 anos do
atleta em Paris. ‘Tive o
prazer de conhecer um
dos ídolos da minha
vida. Ontem tive o prazer de ser chamada de
ídolo pelo meu ídolo.
E, além de tudo isso,
que já é tão demais,
tive o prazer de confirmar tudo que havia no
meu coração quando se
diz respeito a Neymar
Jr. É muito bom confirmar boas impressões’,
escreveu a sertaneja no
Instagram.
Após aparecer de
surpresa na festa de
Neymar, Marília Mendonça falou sobre o
encontro com o jogador, ontem. Em seu
perfil no Instagram,
a cantora postou uma

foto em que aparece
sendo abraçada pelo
atacante do PSG, que
ficou loiro para celebrar a nova idade.
“Ontem tive o prazer
de conhecer um dos
ídolos da minha vida.
Ontem tive o prazer de
ser chamada de ídolo pelo meu ídolo. E,
além de tudo isso, que
já é tão demais, tive
o prazer de confirmar
tudo que havia no meu
coração quando se diz
respeito a Neymar Jr.
Um coraçãozão gigante, uma luz que brilha
demais, de longe assim, sabe? Parabéns!
É muito bom confirmar boas impressões.
Felicidades. Todas”,
escreveu a sertaneja,
uma das famosas que
marcaram presença no
aniversário do craque.

quarta-feira, 06 de fevereiro de 2019
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grupo da morte

Chrispimcomemoraboaatuaçãoe
defende companheiro de posição

Mecão ganhou do Goyta com dois gols do atacante no Noroeste Fluminense
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

T

odos os jogadores do America
curtiram um merecido domingo de folga após a vitória sobre o
Goytacaz, um dia antes,
em Cardoso Moreira,
pelo Grupo da Morte.
E o atacante William
Chrispim
certamente
era um dos mais felizes.
Afinal, foram dele os
dois gols - belíssimos,
por sinal - que deram o
triunfo ao Mecão.
O jogador ainda vibra
com o desempenho da
equipe na partida e relembra outro momento
em que pôde ajudar o
America, decisivamente, com gols.
“Posso dizer que o dia
foi perfeito para mim.
Tive boa atuação, assim como toda a equipe. Fico feliz em poder
ajudar em um momento
difícil mais uma vez.
Na B1, entrei contra o
Tigres em jogo decisivo e pude fazer o gol da
vitória. Agora a história
se repete com dois gols.

Só tenho que agradecer
a Deus, aos companheiros a e comissão técnica
pela confiança no meu
trabalho”, disse.
Ficou marcante, na
comemoração do primeiro gol, a amizade de
Chrispim com Daniel.
O centroavante, que
não jogou devido a uma
virose que o atacou fortemente desde a manhã
da véspera da partida,
recebeu um abraço fraterno do artilheiro do
dia após o tento inicial.
William
defendeu
o companheiro - que
passa por um jejum de
gols - das críticas que
tem recebido. “A comemoração não foi nada
mais do que o reflexo
da nossa rotina. O Daniel tem o perfil do centroavante que está em
falta no mercado mundial. Quando as coisas
não dão certo todos são
responsáveis e não um
jogador ou um setor.
Ele vem sendo muito
cobrado e às vezes vejo
um pouco de exagero,
mas faz parte do futebol. Fui comemorar
com ele porque o Da-

Márcio Menezes / America Rio

Artilheiro agradece apoio e acredita na sequência da fase positiva no Grupo X
niel realmente merece.
É um cara que eu tenho
orgulho de trabalhar
junto”, afirmou.
O jogador mira o próximo confronto com o
Macaé, o terceiro neste
campeonato. Nos anteriores, o Mecão venceu
uma vez e houve um
empate sem gols. O atacante prevê equilíbrio.

área de cobertura

Posse - Ponto Chic - Cerâmica - Comendador Soares - Nova Iguaçu ‘Centro’
- Estrada de Madureira - Caxias - Japeri - Austin - Queimados - Ricardo de
Albuquerque - Mesquita. (Estamos sempre em contínua expansão, entre em
contato conosco para saber se o seu bairro já é atendido pela rede brasil).
E-mail: redebrasilrj@gmail.com
site - clientes.redebrasilrj.com.br

3103-7331

Rua Ulisses Maciel, 27 - Ponto Chic, Nova Iguaçu - RJ

“O Macaé é uma equipe com jogadores de
extrema qualidade. Temos de ter atenção do
início ao fim, pois um
vacilo pode nos custar
caro. Cada jogo é uma
história diferente e temos que jogar de acordo com o que a partida
pedir. Se tivermos esse
discernimento duran-

te o confronto temos
chances de sair com os
três pontos”, ressaltou.
A boa fase no campo
se mistura ao momento
feliz fora dele. Chrispim será pai pela segunda vez em breve. Ele
ressalta a importância
de quem lhe dá suporte
fora de campo.
“Sou um cara muito

família e costumo dizer
que, se estou feliz com
a família, tudo fica
mais leve e a confiança vai lá em cima. O
apoio da minha família e dos meus amigos
é responsável por toda
garra e dedicação que
mostro no dia a dia.
Eles fazem a diferença”, finaliza.

