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vai cantar no palco do
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A tragédia se repete

wilton junior/estadão conteúdo/reprodução/agência brasil

Chuva mata 6 no Rio

Ventania com velocidade de 110 km/h trouxe temporal devastador que deixou rastro de destruição e morte em vários pontos
da cidade. Entre os mortos estão mãe e filho que foram soterrados pela casa da família que desabou na Zona Oeste da cidade.
Na Baixada Fluminense, foram registradas quedas de árvores, de muros e transbordamentos dos rios que cortam a região. O
governador Wilson Witzel criticou a ocupação desordenada de encostas e cobrou medidas ao prefeito Marcelo Crivella.
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Deu ruim para os vermes!!

Polícia acaba com marra de bandido

Porquinho
da milícia
vai roncar
no xilindró
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Pulgas de bunda
são surpreendidos
em assalto na Dutra

Dupla foi capturada em quanto fazia a limpa em um coletivo lotado
de passageiros em Nova Iguaçu

7

Vereadores de
Itaguaí cobram
dragagem de rios

Igor Souza atuava em Nilópolis e foi
capturado pelos agentes da Polinter

7

Primeira-dama
sovaco de cobra
volta a ser assunto
na prefeitura
2
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Bombeiro vai em
Ano letivo de Japeri
cana suspeito de
é adiado por falta de
execução em B. Roxo licitação na merenda
7

3

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Falta de atenção da
prefeitura com ruas de
Três Corações- Nova Iguaçu
4
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

O abraço desta sexta
(8) vai para Juçara Freire, do Rio. Cantora, compositora, instrumentista,
Juçara tem sido presença
bastante solicitada nas
programações culturais
do Rio e Baixada. Aquele
Abraço, Juçara!!!

Samba da Feira recebe Arlindinho Cruz

Só Nilópolis

Cléber Júnior/Agência O Globo

O Samba da Feira
anuncia como atração
para este sábado (9),
Arlindinho Cruz, com o
show ‘Arlindinho canta Arlindo’, para uma
noite de muito romantismo nos Armazéns do
Engenhão, localizados
na parte externa do Estádio Nilton Santos. A
entrada é gratuita.
Arlindinho vai apresentar o espetáculo com
o qual está rodando o
Brasil, homenageando
seu pai, com uma releitura própria de clássicos do cantor.
Com mais de 750
composições, esse legado assinado pelo músico Arlindo Cruz circula por toda a trajetória
musical do artista desde o período pré-Fundo
de Quintal, quando se
apresentava nas rodas
do Cacique de Ramos
até o mais recente trabalho ‘Dois Arlindos’,

A crise financeira vai
deixar o carnaval à meia
bomba para a maior parte dos foliões da Baixada. Apenas a Prefeitura
de Nilópolis, terra da
Escola de Samba Beija-Flor, confirmou bailes
carnavalescos gratuitos,
que acontecerão entre
os dias 2 e 5 de março,
no centro da cidade.
Na foto, o Rei Momo
nilopolitano Erick Alves e a rainha Michelle
Turques. Fonte: Jornal
Extra.

Bárbara
Gonçalves

Divulgação

projeto recente e sucesso
absoluto entre pai e filho. Na trilha sonora do
projeto não podem faltar
‘O Show tem que Continuar’, ‘O Meu Lugar’ e

‘Não Valeu’.
O grupo Seligaê, anfitrião do evento, abre a
roda de samba a partir
das 16h. O Samba da
Feira já reuniu mais de 2

mil pessoas por apresentação nos galpões do Engenhão e sempre apresenta grandes nomes do
samba como convidados
especiais.

O TopShopping recebe a
cantora Bárbara Gonçalves no
palco do Top Music, nesta sexta (8), às 19h. Bárbara teve seu
primeiro contato com a música
aos 5 anos de idade, tocando
flauta doce. Aos 8, descobriu
o dom para o canto. A artista,
além de cantora, também é
compositora e há mais de 10
anos vem atuando com enfoque na MPB, sua paixão.
Bárbara estudou canto popular na Escola de Música
Villa Lobos e posteriormente
na Escola Portátil de música, onde pôde aprimorar seus
conhecimentos como cantora
e se aprofundar na diversidade do Choro e do Samba. A
apresentação será na praça de
alimentação do 3º piso – expansão. O evento é gratuito! O
TopShopping está localizado
na Av. Governador Roberto
Silveira 540, Centro – Nova
Iguaçu. Telefone: (21) 26671787.

Escola Livre F.A.M.A de Teatro comemora 18 anos
Divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

Escola
Livre
F.A.M.A. completará 18 anos de resistência cultural na cidade de Nova Iguaçu. Pela
escola já passaram mais
de 8000 alunos, muitos
já formados e inseridos
no mercado de trabalho.
Reconhecida por seu trabalho de excelência na
preparação e formação do
Ator Social Carpinteiro, a
entidade é chancelada por
diversos nomes do cenário artístico como Cecília
Boal, Julio Adrião, Bemvindo Siqueira e Amir
Haddad, sendo este, o padrinho da instituição.
Para celebrar, a escola preparou uma série de
atividades (a partir desta
quinta, 8). Vão acontecer, oficinas, palestras,
espetáculos, performances e outras manifestações artísticas. Para abrir
o evento será apresentado
o premiado espetáculo
“João do Vale, o Carcará da Baixada”, que tem
como proposta resgatar
a memória de um dos
maiores compositores da
música popular brasileira, bem como mostrar sua
história como morador da
Baixada Fluminense. Na
ocasião ainda será home-

(21) 98037-1338
Whatsapp

Primeira-dama sovaco de cobra

Lembram do político que este SOMBRA descobriu que sua primeira-dama é sinônimo de sovaco
de cobra, ninguém sabe, ninguém vê? Pois continua da mesma forma e, pior, sem nenhuma pinta
que existe. Logo que os colegas de trabalho do
homem perceberam a ausência da senhora nas cerimônias e tal e coisa, começaram os comentários.
****************************************

Será que o ‘maridão’ é chegado à fruta?
A direção da entidade preparou várias atividades para festejar a ocasião
nageado Gabriel do Vale cará da Baixada, na Sala
de Espetáculos Amir Ha(neto de João).
ddad. 15/02 - 14h. Marcha pela Cultura >> 200
Confira a
artistas sairão às ruas em
programação
uma caminhada perfor08/02 – Abertura. mática fazendo apresen20:30 - João do Vale O tações em pontos espeCarcará da Baixada, na cíficos da cidade como a
Sala de Espetáculos Amir Praça Rui Barbosa, paço
Haddad. 22h – Coquetel. municipal, Praça dos Di09/02 – 10h. Oficina, com reitos Humanos e finalia professora da UNIRIO zação no Centro das Artes
e jurada do prêmio Shell Múltiplas (antigo CIAM)
Ana Achcar. 14h. Oficina, no bairro da Luz, onde
com o professor da UNI- atualmente a Escola LiRIO e jurado do prêmio vre F.A.M.A realiza ocuShell Moacir Chaves. pação de revitalização do
20h. João do Vale O Car- espaço público, que havia

sido invadido por usuários de entorpecentes,
oferecendo risco a população. 17h. Chegada da
marcha cultural no Centro
das Artes Múltiplas com
apresentações artísticas e
um abraço simbólico no
prédio. 20h30 – Última
apresentação de João do
Vale O Carcará da Baixada na Sala de Espetáculos
Amir Haddad. 16/02- Finalização.
15h. Oficina de interpretação com Moacir Chaves, professor da
UNIRIO e jurado do prêmio Shell. 19h.

“Será que existe mesmo essa mulher? Será
que o cara é chegado a comer dessa fruta ou a
de dois caroços?”, foram algumas das pergutas
feitas na boca maldita da cidade, há um tempo atrás. Um dos aspones do sujeito chegou a
espalhar que o mesmo preferia manter a dona
longe da cidade e mais: “ele tem duas namoradas por aqui e resguarda a de casa, que fica
afastada por questões de segurança”, contou o
auxiliar, componente da tropa masculina que
acompanha o politico.

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

O mistério tá com cara de não ser desvendado

O tal político solitário é diferente da maioria
dos colegas. No geral, a senhora esposa é figura sempre presente e, em certas situações, é até
excessivamente autoritária e dá as cartas. O trote
do cavalo não sinaliza que vá mudar alguma coisa e a misteriosa senhora apareça. (risos).
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Polêmica na Baixada

Japeri adia começo do ano letivo
Sem definir transporte escolar e merenda município fixou nova data para o
retorno dos alunos à sala de aula. Prefeitura não divulgou edital de licitação
ELIZEU PIRES
E-MAIL: elizeupires.com

D

esde que assumiu
a Prefeitura interinamente há quase
sete meses, que o prefeito Cesar Melo vem sendo
alertado de que os contratos da merenda escolar e
do transporte de alunos estavam sob questionamento
no Tribunal de Contas do
Estado (TCE) e que o ideal
seria abrir novos processos
licitatórios, mas nenhuma
providência nesse sentido
foi tomada até dezembro,
embora houvesse tempo de
sobra para isso. O vacilo
gerou o cancelamento do
início das aulas, previsto
para a última segunda-fei-

ra, remarcando a abertura
do ano letivo para o dia 11.
Será que terá merenda e
transporte até lá?
De acordo com uma fonte
da Secretaria de Educação,
a abertura dos novos
processos licitatórios já
tinha sido solicitada ao setor
responsável, mas basta dar
uma olhadinha no Portal da
Transparência e nas edições
digitais do boletim oficial
para se constatar que não há
nenhum edital de licitação
para merenda ou transporte
de alunos. Pelo menos é o
que pode ser constatado até
a última quarta-feira. No
caso dos ônibus escolares
a Prefeitura informou ao
TCE que já havia iniciado
o processo licitatório, só

Reprodução/ Roberto Moreyra

que até ontem (6) não tinha
sido tornado público ainda
nenhum edital com esse
objeto.
Frota ilegal e
sucateada
Conforme o elizeupires.
com vem revelando desde
fevereiro do ano passado,
a Prefeitura contratou a
empresa JL Transporte e
Construções para locar 12
ônibus escolares e já pagou
mais de R$ 4 milhões por
uma frota velha e ilegal:
ônibus sem condições de
circular, com documentação
atrasada e fora das normas
estabelecidas
para
o
transporte escolar.
Na semana passada o
Tribunal de Contas do

Belford Roxo comemora 25 anos da
Lei Orgânica da Assistência Social
RAFAEL BARRETO

O ano letivo foi remarcando para a próxima segunda-feira
encaminhar o relatório ao Ministério Público para
Estado recomendou a não
renovação do contrato dos de analise da contratação possíveis
providências
e da inspeção feita na frota judiciais.
ônibus e decidiu

Vereadores cobram respostas à Prefeitura
de Itaguaí sobre a dragagem e enchente
dos rios Ponte Preta, Santana e Mangueira
Divulgação/CMI

Diogo Bastos detalhou a Loas durante sua palestra na Uniabeu

O auditório I da Uniabeu, em Belford Roxo, ficou pequeno para o público que prestigiou ontem,
o Seminário sobre os 25
anos da Lei Orgânica da
Assistência Social (Loas)
completados no dia 7 de
dezembro do ano passado.
Promovido pela Secretaria
Municipal de Assistência
Social e Cidadania (Semasc), o evento aconteceu
das 9h às 17h, com palestras distribuídas em quatro
módulos. A subsecretária
estadual de Gestão do Sistema Único e Assistência
Social (Suas) e Segurança Alimentar, Dianne
Arrais, que representou
a secretária de Estado de
Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos, Fabiane Bentes, afirmou que se
sentia orgulhosa de estar
em Belford Roxo: “Aqui
eu vejo a política pública de Assistência Social
acontecer de verdade”,
disse.
“Foi em 1988 que a assistência começou a fazer
parte da seguridade social.
Em 1993, com a Loas, a
política de assistência social ganhou sua estrutura
legal para garantir os direitos das pessoas. Atra-

vés da lei se organizou e
estruturou o funcionamento de como esta política
seria executada. Com sua
reestruturação em 2001, a
Loas formalizou a questão
do Benefício de Prestação
Continuada, que estabelece a garantia de um salário
mínimo mensal à pessoa
com deficiência e ao idoso
com 65 anos”, a informação partiu do secretário
adjunto da Semasc, Diogo
Bastos, um pouco antes
da apresentação de dança
de salão, encenada pelo
professor Josemar Silvino
e sua aluna Maria Aparecida, ambos do Centro de
Referência da Assistência
Social (Cras) do Lote XV.
Fim do Clientelismo
Para a secretária municipal de Assistência Social e
Cidadania, Rosana Moura,
os avanços promovidos
através de Loas, nos seus
25 anos, foram importantes para o desenvolvimento dos programas sociais.
“Outrora, a assistência
social era marcada pela
prática do favor, do clientelismo e do assistencialismo. A Loas mudou isso e
hoje podemos desenvolver
políticas públicas de ver-

dade na assistência social,
garantindo os direitos das
pessoas”, disse ela.
A secretária de Assistência Social de Tanguá e presidente do Colegiado dos
Gestores Municipais de
Assistência Social (Coegemas) Daiana Isabel, também participou dos módulos de palestras. Entre
os participantes estavam
representantes de Conselhos de Direitos, entidades
e organizações de Assistência Social, funcionários
do sistema jurídicos, funcionários da Semasc, assistentes sociais e usuários
dos programas sociais.
Colegas do Cras de Nova
Aurora, Matheus Santoro,
18 e Jéssica Ribeiro, 26,
elogiaram o seminário.
“Muito interessante para o
nosso dia a dia”, destacou
Jéssica, apoiada pelo amigo. Eles são orientadores
sociais. Matheus trabalha
com crianças e ela com
adolescentes. “Fazemos
palestras educativas, identificamos os problemas
e encaminhamos para os
assistentes sociais. Segundo eles, os principais problemas identificados entre
os jovens são: depressão e
uso de drogas.

Bairro Recantus recebe projeto social amanhã
No próximo sábado, o projeto ‘Cidadania em Ação’,
em Belford Roxo, vai beneficiar os moradores do bairro Recantus e adjacências.
Promovido pela Secretaria
Municipal de Assistência
Social e Cidadania em parceria com a Fundação de
Desenvolvimento
Social
de Belford Roxo (Funbel),
a ação social gratuita vai
acontecer das 9h às 13h, no

Condomínio Babi - Minha
Casa, Minha Vida, que fica
na Rua Esopo s/n, Recantus.
A população terá acesso
a diversos serviços sociais
e de saúde como o bolsa
família, vale social, aferição de pressão arterial,
vestibular cidadão, serviço
à pessoa com deficiência,
pesagem do bolsa família,
passe interestadual, isenção para a segunda via de

identidade e CPF, certidões
de nascimento, casamento
e óbito, isenção de certificado militar, retificação de
certidões, casamento civil,
cartão do SUS e vaga legal
(estacionamento), além de
curso técnico de vendas,
vacinação contra febre amarela, HPV e sarampo, glicose, ouvidoria, projeto morar
legal, curso técnico de vendas, entre outros

Os deputados estaduais começaram os mandatos atrás das grades
Conforme vem cobrando desde o ano de 2018,
através de ofícios em diferentes sessões, pedindo a
realização de dragagem e
desassoreamento dos rios,
córregos e canais do município, o presidente da Câmara Municipal de Itaguaí,
Dr. Rubem Ribeiro (Podemos), criticou a negligência do secretário em não
realizar ações preventivas
que possivelmente evitariam as tragédias do último
final de semana. “Se esses
problemas não forem resolvidos com urgência, daqui há alguns meses estaremos nesta Casa debatendo
os alagamentos desta cidade”, disse na ocasião de
uma indicação.
Durante pronunciamento
na sessão ordinária da última terça-feira, Dr. Rubem
Ribeiro mostrou-se indignado em relação ao descaso
por ocasião dos alagamentos crônicos ocorridos na
cidade. “Hoje o dia inteiro
ouvi pessoas falando sobre
rios. E isso muito me incomodou, pois durante todo
ano de 2018 eu falei sobre
essa questão e em especial
o rio da Ponte Preta.”
Disse o presidente que
relembrou os inúmeros
ofícios encaminhados para
a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, Secretaria de Ordem Pública
e Limpeza além de outros
órgãos cobrando definições para o problema. Concordando com o presidente
o vereador Willian Cézar
(PSB) completou, “É claro
que não esperávamos que
caísse tanta água, mas

esperávamos sim que
em algum momento algo
acontecesse em nossa cidade porque não vemos a
limpeza sendo feita regularmente”, reafirmou o vereador Willian Cézar.
Apesar dos esforços de
todos os vereadores que
deixaram de lado bases
políticas visando solucionar essa questão, mesmo
assim o fato se repetiu e
nada foi feito, “Entendo
cada vereador desta Casa
e gostaria de defender a
todos, independentemente
de viés político, por que
sei que os vereadores desta legislatura estão na rua
cobrando medidas. Tenho
orgulho de todos os vereadores”, analisou o presidente apontando para a
tragédia anunciada, “Infelizmente, temos secretarias
totalmente desorganizadas
e que se perderam no caminho e agora já não sabem
o que fazer ou por onde
começar”, afirmou o vereador Rubem.
Em seguida o presidente
destacou a resposta do secretário de Meio Ambiente, Leonardo Vieira Maltas, ao seu ofício sobre a
manutenção dos rios. Dos
muitos comunicados encaminhados sobre o assunto
pelo vereador Rubem, somente este ano alguns entre eles foram respondidos.
O presidente contou que
recebeu com estranheza
um ofício da Secretaria de
Meio Ambiente alegando
que a desobstrução de rios,
dragagem e remoção de
gigogas não é sua atribuição e sim da Secretaria de

Ordem Pública, “Eu fui um
dos defensores em deixar
a Secretaria de Meio Ambiente livre pra facilitar e
dar celeridade nas providências.
Porém, o secretário Leonardo, o qual desconheço,
informou-me que processos relativos aos rios são
de responsabilidade da
Secretaria de Ordem Pública, do secretário Nisan
César dos Reis Santos”.
Ao término o Dr. Rubem
indagou de quem seria o
dever de realizar a manutenção nos rios. “Ora, se
o Meio Ambiente não é o
responsável, como é que
a Ordem Pública agora é
quem deve ter essa responsabilidade? Esse secretário quis tirar a obrigação
de sanar o problema que é
dele para empurra-lo para
outra pasta”, problematizou o presidente que concluiu:
“Agora ninguém sabe de
quem são os rios, se é da
Ordem Pública, do Meio
Ambiente, da Secretaria de
Obras...” ironizou o presidente demostrando sua total indignação e finalizou:
“É vergonhoso passar por
isso. Agora os rios não tem
dono!” No entendimento
do vereador Carlos Kifer
(PP) a responsabilidade é
do secretário Leonardo,
“Pra mim o secretário foi
infeliz nesse ofício. Ele
deveria se preocupar em
licenciar a área e legalizar a retirada desse material dos rios e canais para
que a Secretaria de Obras
pudesse retirar o material
posteriormente.”
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Prefeitura de Duque de Caxias executa obra
de reforma no acesso ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo. Chamada de ‘repaginada’, o trabalho vai melhorar a acessibilidade da população
que busca atendimento na unidade de saúde localizada na Rodovia Washington Luíz.

Cinco pessoas morreram e uma está desaparecida depois da tempestade que atingiu a Região Metropolitana. A forte chuva acompanhada de ventania causou apagões, derrubou árvores, alagou vias
e fechou a Avenida Niemeyer, onde um trecho da
ciclovia desabou, mais uma vez.

Inscrições do Fies

Reprodução/Whatsapp

Proibição

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que
proíbe o comércio e a distribuição de óculos, lentes de contato
e outros produtos ópticos em estabelecimentos não credenciados. O descumprimento da medida sujeita o infrator à pena de
apreensão da mercadoria; multa
de R$682,00 a R$5.967,00.

As inscrições para o Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies) começaram ontem
e vão até o dia 14 deste mês
no site do programa do Ministério da Educação (fies.mec.
gov.br/). Ao todo, serão ofertadas 100 mil vagas na modalidade juro zero e 450 mil na
modalidade P-Fies.

reprodução

Proibição II

Inscrições do Fies II
Podem participar os estudantes que fizeram o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), a partir da edição de
2010, e obtiveram nota média
nas provas igual ou superior a
450. Além disso não podem
ter zerado a redação. Na hora
da inscrição é possível escolher até três opções de curso.

Alerta de atropelamento em Caxias
Um atropelamento na travessia em frente a Praça da Pedreira
na Estrada do Xerém, acendeu o sinal de alerta dos moradores
que pedem a Prefeitura de Duque de Caxias a colocação de um
quebra-molas, uma faixa para pedestres e um sinal de trânsito. A
reivindicação é antiga. Com duas creches, três colégios grandes,
conselho tutelar, sete igrejas em um raio de 500 metros quadrados, os atropelamentos e acidentes são constantes na região. Os
veículos atingem uma velocidade muito grande e o local se torna
bastante perigoso.

DIRETO AO PONTO

A tragédia se repete todo ano
Não é de hoje que as chuvas
de verão causam tragédia no Rio.
Neste ano, o pesadelo chegou
em fevereiro, causando mortes
e destruíção. E uma pergunta
fica no ar: porque elas continuam acontecendo? A exemplo de
Brumadinho, porque os gover-

nos não adotam medidas para
resolver questões cruciais como
ocupação irregular de encostas e
margens de rios? O cenário não
muda, mas o número de vítimas,
sim. Falta mais compromisso
do poder pública e dos políticos
que são eleitos sob o ‘juramento’

de promover mudanças. Infelizmente, mais tragédias vão continuar a acontecer enquanto houver descaso por parte do governo
e a politicagem seguir seu processo de favorecimento a grupos
interessados tão somente em agir
quando há moeda de troca.

Pela proposta, os estabelecimentos credenciados terão
a licença para funcionamento,
emitida e renovada anualmente pela Vigilância Sanitária. A
licença, por sua vez, somente
será fornecida à empresa de óptica básica ou plena que possuir
um profissional óptico diplomado, devidamente registrado
em seu respectivo conselho
profissional.

Paga caro
Os constantes alagamentos provocados pelas fortes
chuvas em ruas da Baixada
Fluminense têm autoria: os
sujões que costumam jogar
lixo em locais inapropriados.
Garrafas de bebidas, embalagens e guimbas de cigarros.
Tudo, praticamente tudo vai
parar nos bueiros, obstruindo
a entrada da água da chuva.

Resende vira ‘paraíso’ de
parentes do prefeito
O que parecia ser o
final de um calvário
de cinco anos de desvalorização terminou
com um balde de água
fria para os servidores
concursados da prefeitura de Resende com
o anúncio recente de
melancólicos 3% em
seus vencimentos, um
percentual que pode
ser considerado uma

migalha se comparado aos R$ 30 milhões
que o prefeito afirma
ter em caixa e a reforma administrativa milionária que o alcaide
enviou para Câmara
em 2017, com a criação de cargos comissionados impactando
significativamente as
finanças do município.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Alerj não aumentará gastos,
afirma presidente da Casa
código de líderes

Deputado André Ceciliano diz que verba de gabinete faz parte de pacote de medidas para otimizar a gestão do Legislativo
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

P

residente da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado André
Ceciliano (PT) esclarece que
a proposta levada na última terça-feira ao Colégio de
Líderes, de criação de uma
verba de gabinete na Casa,
não será colocada em prática
caso resulte em aumento de
despesas. Ceciliano destaca
que a medida, que ainda está
em análise, tem o objetivo de
descentralizar despesas hoje
administradas pela Direção
da Alerj, e será feita com total transparência e prestação

de contas.”Estamos estudando uma série de medidas para
modernizar o Legislativo e reduzir gastos de forma global.
Vamos cortar em no mínimo
30% os cargos, aumentar o
controle e a transparência sobre os gastos”, explica.
“No caso da verba de gabinete, ela será usada para pagar por serviços e materiais
de apoio ao mandato, que
hoje são feitos pela Diretoria-Geral. O deputado passará a
ser o ordenador de despesa,
podendo inclusive responder
por improbidade pelo mau
uso dessa verba”, completa.
Ceciliano destaca ainda que a
medida está em fase de análise e debate, e que qualquer

decisão será tomada pelo conjunto dos deputados da Assembleia.
“Só vai acontecer depois
de um debate com todos os
partidos, e sempre com economia. Sem economia não teria sentido”, afirma.
Ao contrário de outras Casas legislativas, os deputados
da Alerj não têm direito a aposentadoria especial, auxílio-paletó, alimentação, auxílio-saúde, plano de saúde e jeton
por sessão extraordinária por
exemplo. O único acréscimo que o parlamentar pode
receber é o auxílio-moradia,
concedido apenas aos que residem a mais de 100 quilômetros do Palácio Tiradentes.

Felipe Bragança/PMQ

Deputados durante sessão na Alerj após abertura do ano legislativo

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.

Explosão em mina
deixa mortos

ÁFRICA DO SUL - Uma explosão provocada por gás em uma
mina de carvão desativada na província de Mpumalanga, no leste da
África do Sul, deixou cinco mortos,
ontem. Segundo o govermo, várias
pessoas ficaram presas no interior
da mina de Middleburg e os esforços de resgate foram prejudicados
por níveis perigosamente altos de
gás tóxico no subsolo. Cerca de
20 pessoas ainda estão no local,
segundo a emissora estatal SABC.
As pessoas tinham entrado na
mina na última quarta-feira à tarde para roubar cabos de cobre que
fornecem eletricidade para iluminação e ventilação do local quando
um cano de gás explodiu, disse o
porta-voz da polícia Leonard Hlati.

esporte
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De olho no clássico

Marlon comemora primeiro gol da carreira
com a camisa Tricolor: “fiquei muito contente”

Lateral marcou um belo gol de fora da área contra o River-PI, pela Copa do Brasil
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Fluminense se reapresentou na tarde
de otem (7) no CT
da Barra da Tijuca, depois
da vitória sobre o River, do
Piauí. Para o lateral Marlon, que marcou o último
gol na goleada por 5 a 0 na
estreia da Copa do Brasil, a
partida teve um sabor diferente: foi o primeiro da carreira do atleta.
“O gol foi de rebote, a
bola sobrou e fui feliz no
chute. Fiquei muito contente, treino muito no dia
a dia, finalizo bastante, é
uma característica minha,
mas nas partidas estava um
pouco preso. O Fernando
sempre pede que a gente explore o campo, que a
gente arrisque mais, seja

mais ousado e isso foi muito importante”, destacou o
atleta, falando sobre a maneira de jogar do técnico
Fernando Diniz.
“Mudou a maneira de
jogar. O Diniz implementou um novo método de
trabalho que está indo muito bem. Desde o primeiro
dia de pré-temporada, o
Fernando já nos levou pro
gramado, já implementou
a metodologia de trabalho
dele. A gente trabalha muito no dia a dia e tem essa
consciência que não pode
pecar na saída de bola, temos muita atenção nisso,
acho que está dando certo e espero que continue
assim”, explicou. Marlon
também comentou sobre
a disputa sadia na vaga da
lateral-esquerda. “O Mascarenhas e eu nos damos

bem, estamos fazendo o
nosso trabalho, felizes aqui
e quem ganha com isso é o
Fluminense. Estamos aptos a jogar e quem estiver
em melhores condições,
vai ajudar o Fluminense.
O melhor para a equipe é o
que tem que ser feito”, disse o camisa 12, enaltecendo o trabalho do grupo.
“É começo de temporada, normal ter atuações
acima do nível, mas isso
mostra o trabalho novo. O
Diniz está com a gente há
um mês e muita coisa já
mudou. Mesmo nas vitórias
tem coisas para melhorar,
mas estamos no caminho
certo, estamos trabalhando
muito para isso, focados
ao máximo no nosso trabalho”, ressaltou.
O lateral projetou ainda o clássico deste sábado

Flamengo descarta jogar de olho no
empate na semi da Taça Guanabara

Divulgação / Fla

Lucas Merçon/ FFC

O lateral tricolor conversou descontraidamente com jornalistas e falou da boa fase
diante do Flamengo, pela
semifinal da Taça Guanabara, às 19h no Maracanã.
“Fla-Flu é um clássico
diferente, a gente tem nossa metodologia e vamos

defender nosso modo de
jogar. É um desafio, motiva
a todos aqui no Fluminense. Sabemos que eles têm
bons jogadores, mas aqui
também tem jogadores que

respeitam e representam a
instituição. Vai ser um bom
jogo, estamos focados,
pensando em fazer dentro
de campo o que estamos
treinando todos os dias.

Jogadores do Vasco vêm o espírito de
luta como modelo para a temporada
Rafael Ribeiro/Vasco

Vascaínos prometem: “temos jogos importantes pela frente e vamos seguir dando o nosso máximo”, diz Marrony
Rubro-negros se empenham nos treinos e garantem que jogarão pela vitória no Fla-Flu
O Flamengo segue se
preparando para a partida
contra o Fluminense neste sábado, às 19h, no Maracanã, pelas semifinais
da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro tem a vantagem
do empate para avançar à
final, mas os jogadores do
elenco descartaram entrar
em campo pensando na
possibilidade.
Na visão do volante colombiano Gustavo

Cuéllar, a equipe tem uma
característica ofensiva e
isso não pode ser descartado. “Flamengo sempre
vai entrar pensando em
ganhar. Pelo regulamento
temos a vantagem do empate, mas não pensamos
nisso. Se entrarmos pensando nisso, com certeza
complica para a gente”,
disse Cuéllar.
O meia Diego concorda. “A vantagem do
empate realmente é algo
a nosso favor e é impor-

tante em um clássico que
tem tudo para ser marcado pelo equilíbrio. Mas
não pode interferir na leitura que a gente tem que
fazer da partida. Vamos
precisar controlar a partida e seguir a nossa estratégia”, avisou o meio-campista.
O elenco do Flamengo faz seu último treino
antes do jogo na manhã
nesta sexta-feira e depois
começa o período de concentração.

O Vasco sofreu na Bahia,
na quarta-feira, mas conseguiu o empate por 2 a 2
com o Juazeirense e segue
vivo na Copa do Brasil. As
condições do gramado do
Estádio Adauto Moraes,
em Juazeiro (BA), a falta
de luz no segundo tempo
e o desgaste da viagem foram fatores a serem superados pelo time. Apesar do
rendimento em campo não
ter sido dos melhores, o espírito de luta foi grande.
Justamente este excesso de vontade de buscar a
classificação é, na visão
do elenco, o que deve ser
aproveitado para a sequência do trabalho. Neste

domingo, o Vasco tem uma
decisão contra o Resende,
às 17h, no Maracanã, pelas
semifinais do Campeonato
Carioca.
“Foi importante, porque
nunca desistimos do resultado positivo e sempre
buscamos a vaga na segunda fase. Este espírito de
luta tem sido a nossa tônica
nesta temporada e precisa continuar. Temos jogos
importantes pela frente e
vamos seguir dando o nosso máximo, buscando a
conquista dos três pontos”,
disse o atacante Marrony.
A delegação do Vasco
retornou da Bahia nesta
ontem. Nesta sexta, o plan-

tel volta a treinar na parte
da tarde, quando o técnico
Alberto Valentim vai começar a definir a equipe
que enfrenta o Resende.
Fora de campo, a diretoria está trabalhando na
redução do elenco, que
atualmente conta com 47
nomes e está gerando problemas na folha salarial.
Alberto Valentim tem participado de reuniões com
os diretores de futebol no
sentido de encontrarem um
modelo para liberar estes
atletas. Alguns jovens, por
exemplo, serão emprestados para que possam adquirir mais experiência em
outras equipes.

Treinador Zé Ricardo elogia chegada de Cícero ao Botafogo
A contratação do meia
Cícero pelo Botafogo aumentou a confiança do
técnico Zé Ricardo. O jogador, que teve a sua chegada confirmada na noite
de quarta-feira, ainda não
tem previsão de estrear
com a camisa do Glorioso.
Apesar disso, já mexe com
os planos do treinador, que
entende que a versatilidade
dele pode ser algo muito
útil em um elenco como o
do Glorioso.
“Foi uma contratação
acertada pois o Cícero tem
grande versatilidade e isso
é muito importante. Ele
pode jogar em várias posições”, disse Zé, que deu
aval aos dirigentes para a
contratação do meia.
O treinador não quer antecipar detalhes da estreia
antes de conversar com o

jogador.
“Tenho informações de
que ele está bem fisicamente pois vinha treinando
todos os dias. Além disso,
está com muita vontade de
voltar a jogar. Mas vamos
conversar com ele para ver
tudo em relação a esta situação” disse Zé.
Cícero, que no Rio de
Janeiro se destacou com a
camisa do Fluminense, estava no Grêmio, mas ficou
fora dos planos do técnico
Renato Gaúcho.
O elenco do Botafogo,
que na noite de quarta-feira participou da vitória
de 1 a 0 sobre o Defensa Y
Justicia da Argentina, pela
estreia das duas equipes na
Copa Sul-Americana, volta
a treinar nesta sexta-feira à
tarde. O time só retorna a
campo na quarta-feira da

próxima semana, quando
inicia a sua caminha na
Copa do Brasil enfrentando
a Campinense, na Paraíba,
precisando de um empate
para se classificar.
Fora de campo o lateral-esquerdo Gilson pegou
apenas um jogo de suspensão ao ser julgado pelo
Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJD-RJ) por ter
ofendido o árbitro após ser
advertido com um cartão
amarelo aos 47 minutos do
segundo tempo do empate
sem gols com o Bangu pela
Taça Guanabara, primeiro
turno do Campeonato Carioca. O jogador, por conta da ofensa, foi expulso e
acabou cumprindo um jogo
de suspensão automática.
Assim, está livre para jogar
normalmente na Taça Rio,
segundo turno.

Lucas Uebel/Site do Grêmio

Comandante alvinegro gostou do reforço botafoguense: “Ele é versátil e isso é bom”
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Operação Lava Jato

Exige-se de um presidente ‘comportamento
exemplar’ diz juíza Gabriela Hardt a Lula
Segundo a juíza, “o esquema de corrupção sistêmica tinha por objetivo garantir a governabilidade e a manutenção” do PT no Poder’
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

a sentença que
condenou quarta-feira (6), o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a 12 anos e
11 meses de prisão em regime fechado por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro na ação
penal que envolve o sítio
Santa Bárbara, em Atibaia, Gabriela Hardt anotou que exige-se de um
presidente da República “um comportamento
exemplar”. “Luiz Inácio
Lula da Silva responde
a outras ações penais,
inclusive perante este
Juízo, mas sem trânsito
em julgado, motivo pelo
qual deve ser considerado
como sem antecedentes
negativos. A culpabilidade é elevada. O condenado recebeu vantagem
indevida em decorrência
do cargo de Presidente
da República, de quem se
exige um comportamento
exemplar enquanto maior
mandatário da República”, afirmou.
A juíza afirmou também “o esquema de corrupção sistêmica criado
tinha por objetivo também, de forma espúria,
garantir a governabilidade e a manutenção” do
PT no Poder.
“O crime foi praticado
em um esquema criminoso mais amplo no qual o
pagamento de propinas
havia se tornado rotina.
Consequências também
devem ser valoradas negativamente, pois o custo
da propina foi repassado à
Petrobras, através da cobrança de preço superior à
estimativa, aliás propiciado pela corrupção, com o
que a estatal ainda arcou
com o prejuízo no valor
equivalente”, anotou.
“Reputo passível de
agravamento neste tópico
os motivos do crime, pois
o esquema de corrupção
sistêmica criado tinha
por objetivo também, de
forma espúria, garantir a

Justiça Federal / PR

governabilidade e a manutenção do Partido no
Poder.”
O sítio Santa Bárbara
é pivô da terceira ação
penal da Lava Jato, no
Paraná, contra o ex-presidente – além de sua
segunda condenação. O
petista ainda é acusado
por corrupção e lavagem
de dinheiro por supostas
propinas da Odebrecht
– um terreno que abrigaria o Instituto Lula e um
apartamento vizinho no
qual morava o ex-presidente em São Bernardo
do Campo. O processo
também já teve a entrega de alegações finais e
aguarda sentença.
Prisão
O ex-presidente já
cumpre pena de 12 anos e
um mês de prisão no caso
Triplex do Guarujá, em
“sala especial”, na sede
da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, desde
7 abril de 2018, por ordem do então juiz federal
Sérgio Moro.
Lula foi sentenciado
pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região pelos crimes de corrupção
passiva e lavagem de
dinheiro envolvendo suposta propina de R$ 2,2
milhões da OAS referente às reformas do imóvel.
O petista foi sentenciado por supostamente
receber R$ 1 milhão em
propinas referentes às
reformas do imóvel, que
está em nome de Fernando Bittar, filho do amigo
de Lula e ex-prefeito de
Campinas, Jacó Bittar.
Segundo a sentença, as
obras foram custeadas
pelas empreiteiras OAS e
Odebrecht.
A pena é maior do que
a imposta pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Em
julho de 2017, o então
magistrado da Lava Jato
condenou o ex-presidente
no caso triplex a 9 anos e
seis meses de prisão.
Outros
condenados

Nas três audiências com a magistrada, o fundador do PT e presidiário foi repreendido diversas vezes
A sentença de Gabriela
Hardt tem 360 páginas.
Também foram condenados os empresários José
Adelmário Pinheiro Neto,
o Léo Pinheiro, ligado a
OAS, a 1 ano, 7 meses e
15 dias, o pecuarista José
Carlos Bumlai a 3 anos e
9 meses, o advogado Roberto Teixeira a 2 anos
de reclusão, o empresário Fernando Bittar (proprietário formal do sítio)
a 3 anos de reclusão e o
empresário ligado à OAS
Paulo Gordilho a 3 anos
de reclusão.
A juíza condenou os
empresários
Marcelo
Odebrecht a 5 anos e 4
meses, Emilio Odebrecht a 3 anos e 3 meses,
Alexandrino Alencar a
4 anos e Carlos Armando Guedes Paschoal a 2
anos. O engenheiro Emyr
Diniz Costa Junior recebeu 3 anos de prisão.
Todos são delatores e,
por isso, vão cumprir as
penas acertadas em seus
acordos. Gabriela Hardt
absolveu Rogério Aurélio Pimentel, o “capataz”
das obras do sítio.
A Lava Jato afirma que
o sítio passou por três
reformas: uma sob co-

mando do pecuarista José
Carlos Bumlai, no valor
de R$ 150 mil, outra da
Odebrecht, de R$ 700 mil
e uma terceira reforma na
cozinha, pela OAS, de
R$ 170 mil, em um total
de R$ 1,02 milhão.
Propriedade
A juíza federal Gabriela Hardt afirmou que a
família do petista “usufruiu do imóvel como se
dona fosse”. “Inclusive,
em 2014, Fernando Bittar
alegou que sua família já
não o frequentava com
assiduidade, sendo este
usado mais pela família
de Lula”, anotou a juíza.
A magistrada afirmou,
no entanto, que a ação
penal não “passa pela
propriedade formal do sítio”. Em sentença, Hardt
considerou que o valor
de R$ 1 milhão empregado por OAS, Schahin e
Odebrecht no Sítio Santa
Bárbara foram propinas
em benefício do ex-presidente. Ela ressalta que
a denúncia oferecida pela
Operação Lava Jato narra
“reforma e decoração de
instalações e benfeitorias” que teriam sido realizadas em benefício de

Luiz Inácio Lula da Silva
e família.
“O registro da propriedade do imóvel em que
realizadas tais reformas
está em nome de Fernando Bittar, também réu nos
presentes autos, pois a ele
imputado auxílio na ocultação e dissimulação do
verdadeiro beneficiário”,
anotou.
De acordo com a magistrada, “os proprietários dos dois imóveis
são pessoas que possuem
vínculo com a família do
ex-presidente, vínculo
esse afirmado por todos
os envolvidos”. “Ainda,
as operações contaram
com a participação do advogado Roberto Teixeira,
pessoa também vinculada
de forma próxima a Luiz
Inácio Lula da Silva, sendo lavradas as duas escrituras pelo mesmo escrevente, em seu escritório”.
“Fato também incontroverso é o uso frequente do sítio pela família de
Luiz Inácio Lula da Silva,
sendo que, ao menos em
alguns períodos, também
resta incontroverso que a
família do ex-presidente
chegou a usá-lo até mais
do que a família Bittar”,

escreveu.
Depoimentos
e alegações
Em
interrogatório,
Bumlai declarou não
ter pago “nem um real”.
O sítio de Atibaia está
em nome do empresário
Fernando Bittar, filho de
Jacó Bittar, amigo de longa data do ex-presidente.
Em depoimento, Fernando Bittar negou que
tenha pago a obra. “Eu
não sei dizer se eles (Lula
e Marisa) pagaram. Mas
na minha cabeça…”
Apontado por delatores
como o homem de confiança do ex-presidente
que tocou a obra do sítio,
o ex-segurança de Lula
Rogério Aurélio Pimentel
afirmou ter sido o “capataz” das reformas no imóvel e confirmou os pagamentos da Odebrecht.
Em alegações finais, a
defesa do ex-assessor da
Presidência da República
afirmou que se ele “não
sabia sequer as quantias
que continham nos envelopes, tampouco possa
se esperar que soubesse
de eventual origem ilícita
dos valores”. (Fonte: Estadão Conteúdo)

TRE do Rio mantém prisão do deputado estadual Anderson Alexandre
Seguindo
entendimento da Procuradoria
Regional Eleitoral no
Rio de Janeiro (PRE/
RJ), o Tribunal Regional Eleitoral manteve,
em julgamento na quarta (6), por cinco votos a
um, a prisão do deputado estadual Anderson
Alexandre - Wanderson
Gimenes Alexandre, do
Solidariedade, ex-prefeito de Silva Jardim
(RJ). Alexandre está
preso preventivamente,
acusado de associação
criminosa e de falsificar documentos sobre
convenções partidárias

que apresentou à Justiça
Eleitoral.
De acordo com a
PRE, o deputado estadual liderava um esquema de alteração das atas
das convenções entre
MDB, Solidariedade,
PRP e PP para conseguir o deferimento dos
demonstrativos de regularidade de atos partidários (DRAP) das
coligações Somos Fortes, Somos Silva Jardim
e Juntos Somos Fortes, formadas para as
eleições municipais de
2016. Esse documento
é necessário para obter

o registro de candidaturas.
“A ordem de prisão
preventiva está fundamentada na grave violação da ordem pública e
na conveniência da instrução criminal, já que
ele é figura política com
intensa influência e poder em Silva Jardim”,
argumentou o procurador regional eleitoral
Sidney Madruga em
sua manifestação. “A
conduta do acusado tinha como finalidade
aumentar seu poder político na região,”, acrescentou Madruga.

jonas Pereira / Agência Senado

O parlamentar, ex-prefeito de Silva Jardim, é acusado de falsificação de documentos e associação criminosa
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Atrás das grades

Capturado um dos líderes da
milícia que atua em Nilópolis

Homem tem 11 anotações penais e responde a diversos crime como homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falso testemunho
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m dos líderes da
milícia que atua
em Nilópolis foi
preso na última quarta-feira por agentes da Divisão de Capturas (DC)
Polinter. Igor Henrique
de Souza Nascimento,
conhecido como Porquinho, foi capturado na

anotações penais e responde a diversos crimes, como homicídio
qualificado, ocultação
de cadáver, associação
para constituição de milícia armada, associação
para o tráfico, quadrilha
ou bando e falso testemunho. Ele também teoNZE ANOTAÇÕES ria ligações com o tráfiO criminoso tem 11 co de drogas.

Divulgação/Polícia Civil

Travessa São Gonçalo,
no mesmo município.
De acordo com a polícia, mais duas pessoas
que estavam com Igor
no momento da prisão
também foram levadas
para DC, mas foram liberadas.

Porquinho foi capturado na Região Metropolitana do Rio

Bombeiro é preso por suspeita Polícia Civil surpreende dupla
de execução em Belford Roxo em assalto a ônibus na Dutra

Suspeito de envolvimento em um assassinato ocorrido na Baixada Fluminense, um
soldado do Corpo de
Bombeiros foi preso na
última quarta-feira. A
Divisão de Homicídios
da Baixada Fluminense
(DHBF) informou que
Pierre Alves Silva, de
41 anos, é
apontado como o
mandante da morte de
Diogo Cesar Pio do
Carmo, 34. O crime
aconteceu em julho do
ano passado, no bairro
Asa Branca, em Belford
Roxo.
De acordo com as investigações da especializada, o assassinato da
vítima teria sido motivada por disputas em relação à pratica de agiotagem, ramo ilegal de
empréstimo de dinheiro
sob a condição de pagamentos de juros. À época do crime, apontam
ainda as investigações,
Diogo estava em um bar
no bairro Asa Branca,
quando foi surpreendido por homens armados
que entraram no esta-

Divulgação/Polícia Civil

Diogo Cesar Pio do Carmo teria cometido o crime em julho do ano passado

becimento comercial e
efetuaram diversos disparos contra a vítima e
fugiram em seguida.
Contra Pierre foi expedido um mandado de
prisão a pedido da Polícia Civil. Ele foi capturado em Belford Roxo.

A especializada destaca que mais denúncias
sobre a participação de
Pierre no assassinato e
também na prática de
agiotagem podem ser
feitas ao Disque-Denúncia, através do número
(21) 2253-1177.

Gritos por justiça contra
assassinato de comerciante
Reprodução

Assassinado na noite da última terça-feira
em Queimados, o comerciante Marcelo Augusto Carneiro, dono
de uma casa de material de construção, foi
enterrado na quarta-feira no Cemitério
Municipal. Após o enterro, parentes e amigos foram até à casa da
vítima, no bairro Tinguá, e depois à delegacia do município (55ª
DP) para pedir justiça.
“A violência aumentou muito na cidade. O
governo estadual não
toma providência e o
municipal também tem
sua parcela de culpa”,
desabafou Carlos Wilson, o Edu, padrinho

Amigos e parentes se concentram na porta da DP

de casamento do comerciante.
Em entrevista ao jornal o Extra, ele, que é
policial militar aposentado, acredita que Marcelo tenha sido vítima
mesmo de um latrocídio (roubo seguido de
morte). “Ele costumava fechar a loja às 19h
e, depois, contabiliza-

va o lucro. Os bandidos deviam achar que
ele estava com dinheiro Na Rua Joaquim dos
Santos onde Marcelo
morava, há várias câmeras que podem ter
captado as imagens dos
bandidos. A Divisão de
Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF)
investiga o crime.

Policiais da 64ª DP
(Vilar dos Teles) prenderam em flagrante, ontem, Igor Nascimento
de Souza, suspeito de
cometer roubos a ônibus, e apreenderam um
adolescente autuado por
fato análogo ao mesmo
crime. A ação ocorreu
na Via Dutra, altura de
São João de Meriti.
Segundo o delegado
Vinicius Ferreira, agentes da delegacia perceberam movimentação
estranha no interior do
coletivo e, ao se aproximarem, constataram
que os dois criminosos
estavam roubando passageiros.
Igor foi rendido na
via após tentar fugir. O
adolescente ainda tentou resistir, mas foi detido ainda no interior
do ônibus portando um
simulacro de arma de

Divulgação

A dupla de suspeitos foi rendida quando fazia a ‘limpa’ no coletivo
fogo e uma bolsa contendo diversos pertences das
vítimas.
Investigações apontam
que a dupla vinha atuando em diversos roubos
praticados em coletivos

em São João e Belford
Roxo.
O delegado pede para
que outras vítimas compareçam à unidade para
reconhecer os criminosos.

Adolescente é morta em
casa no Subúrbio do Rio

Uma adolescente de 15
anos foi morta na manhã
de ontem, na Pavuna, na
Zona Norte do Rio. Camilly Vitória de Sousa foi
encontrada sem vida dentro da casa de sua irmã,
na Rua Carlos Anes, onde
ela passava as férias escolares. A Divisão de Homicídios da Capital (DH) investiga as circunstâncias
de sua morte.
Segundo a família, a
vítima havia feito aniversário no dia 2 de janeiro e
comemorou seus 15 anos
com uma festa. A suspeita
da família é que o namorado da jovem tenha sido
o autor dos disparos. O
pai dela, Carlos Magno,
de 39 anos, contou que o
rapaz de 18 anos não demonstrava ser violento e
que sua filha aparentava
estar feliz no relacionamento. O casal estava
junto há apenas um mês
aproximadamente.
“Eu e minha filha tínhamos uma boa relação,
ela me contava as coisas,
não era de esconder. A
gente conhecia a família
dele, sabemos que ele não

Reprodução/Facebook

Camilly Vitória de Sousa foi encontrada
sem vida dentro de casa pela sua irmã
tem envolvimento com o que segurem o criminoso
crime, mas mora na co- na cadeia.
Assim que chegaram à
munidade, não é difícil
achar uma arma. Agora residência e constataram
a polícia está procurando a morte de Camilly, papor ele. As leis do nosso rentes acionaram policiais
país têm que começar a militares do 41°BPM (Irafuncionar. Eu sempre falo já), que isolaram a área e
isso. Precisamos de leis chamaram a perícia.
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chuva de verão

Sobe para seis o número de
mortos no temporal do Rio
Chuva causou estragos em diversas áreas do Rio. De acordo com a Defesa Civil, ventos chegaram a mais de 110 km/h
Tânia Rêgo/Agência Brasil/Reprodução

Mãe e filho, Isabel e Mauro Paz foram soterrados durante o desabamento da casa da família em Barra de Guaratiba. Na avenida Niemeyer, dois passageiros morreram após ônibus ser atingido por barreira

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com-

O

s bombeiros que
trabalharam
nas
ferragens do ônibus
da viação Jabour, no Rio,
localizaram mais um corpo
soterrado no interior do coletivo, no final de tarde de
ontem. O veículo trafegava
pela Avenida Niemeyer, em
São Conrado, na manhã de
ontem, quando foi atingido
por uma árvore que desabou
e um deslizamento de terra.
Com a localização da segunda vítima no ônibus,
subiu para seis o número de
mortos em consequência da
forte chuva que atingiu a cidade na noite de ontem.
Uma mulher que viajava
no ônibus também foi atingida e morreu. O motorista
sofreu ferimentos e foi levado para o hospital em estado
de choque. Com o impacto
do deslizamento de terra, o
ônibus foi jogado contra a

mureta da avenida, invadiu
a ciclovia Tim Maia, com
risco de cair no mar. Os
corpos das vítimas identificadas como Tamires Alves
dos Santos e Mário Salles
de Lucena foram retirados
do ônibus pelos bombeiros
no começo da madrugada
de ontem.
Durante o temporal, os
ventos alcançaram até 110
km/h, de acordo com a Prefeitura do Rio de janeiro,
ventos de 116 km/h são os
mais baixos de um furacão.
Luto oficial
de três dias
O prefeito Marcelo Crivella esteve no local e decretou luto oficial de três
dias. Segundo Crivella, o
problema maior durante o
temporal ocorreu na Avenida Niemeyer, que deve ficar
interditada até amanhã. “Vamos ver a profundidade do
solo, todos sabem que existe aqui uma rocha sã (rocha

remanescente de superfície
aplainada), com pouca profundidade e com solo de
cobertura, que por ser fixo,
retém água”, disse.
“Se essas árvores forem
antigas, se forem frondosas
e se o solo for raso, aí, sim,
eu acho que vale a pena remover as árvores e plantar
em outros lugares”.
Além das duas vítimas na
Niemeyer, duas pessoas de
uma mesma família morreram em consequência do desabamento de uma casa em
Pedra de Guaratiba, Isabel
e Mauro Paz, mãe e filho.
O marido de Isabel, Áureo
Paes e o filho Arthur ficaram
feridos e foram levados para
o Hospital Lourenço Jorge.
Na Favela da Rocinha foi
registrada mais uma morte
em consequência de desabamento de uma barreira. No
Vidigal, uma pessoa morreu
atingida por um muro que
desabou. As favelas ficam
em São Conrado, na Zona

Sul da cidade, uma das áreas 1.188 guardas municipais
mais atingida pelo temporal em diversas ações de trânde ontem.
sito e de apoio aos órgãos
públicos.
Além dos pontos fixos de
Ventania forte
derruba árvores
operação de trânsito, cruzaSegundo a prefeitura, 170 mentos e implantação das
árvores e seis postes foram faixas reversíveis, agentes
derrubados pela forte venta- do Grupamento Especial de
nia. A Defesa Civil recebeu Trânsito (GET) foram des206 chamados, a maioria locados para os pontos mais
deles em bairros da zona críticos onde ocorreram alaoeste (Barra da Tijuca, Gua- gamentos, bolsões d’água,
ratiba e São Conrado). Para quedas de árvores ou tivetentar minimizar os impac- ram semáforos apagados
tos causados pela chuva no ou intermitentes devido à
trânsito da cidade, a Guarda falta de luz, principalmente
Municipal do Rio atua com nas zonas Sul e Oeste, áreas

mais afetadas.
As equipes atuaram no balizamento e no desvio do
tráfego nos locais atingidos,
em contato com o Centro de
Operações e a CET-Rio.
Os agentes auxiliaram
ainda na desobstrução das
vias bloqueadas por quedas
de árvores e transportaram
cidadãos presos devido ao
alagamento, como o que se
formou na Rua Jardim Botânico, na Zona Sul, e também
nos bairros de Ipanema, Leblon e Gávea, todos na zona
sul da cidade. FONTE:
AGÊNCIA BRASIL

Mãe e filho morrem soterrados em Barra de Guaratiba
Cunhado de Isabel
Paz e tio de Mauro
Paz, que morreram
em Barra da Guaratiba, na Zona Oeste
do Rio, após o desabamento da casa da
família, desabafou:

“Eu vivi um milagre
aqui de ter sobrevivido”, disse Ari Ribeiro
da Paz,
No local, foram resgatados Arthur e Áureo, filho e marido,
respectivamente,
de

Isabel. Eles foram
levados para o Hospital
Municipal
Lourenço Jorge, na
Barra. Segundo a
Secretaria Municipal
de Saúde, eles estão
estáveis.

monitoramento

Estado de alerta em Nilópolis
Diante das informações divulgadas pela mídia a respeito de
possíveis problemas e riscos
em uma barragem na área militar de Gericinó, o prefeito Farid
Abrão determinou à Secretaria
Municipal de Defesa Civil, que
acompanhasse o caso de perto
e cobrasse junto à Secretaria de
Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS informações
à respeito do local.
Diante da demanda, o secretário Sinézio Perez Gonzales,
encaminhou na manhã da última quarta-feira os agentes
Darley Villar e Marcelo Assis
para uma visita técnica ao local,
onde não constataram nenhum
problema estrutural. De forma
a cumprir o dever de manter a
população nilopolitana informada, foi agendada uma reunião junto Secretaria de Estado
do Ambiente e Sustentabilidade
– SEAS.
A comitiva de Nilópolis, que
contou ainda com o engenheiro
da Defesa Civil de Nilópolis,
Marcelo Menezes, foi recebida
pela Subsecretaria de Segurança Hídrica e Governança das

Águas, Renata Oliveira, além
de Edson Falcão e Fernanda
Dias, representantes da SEAS.
Durante a reunião, que contou
ainda com a participação do diretor de Minimização de Desastres da Defesa Civil do município de Mesquita, Alex Cruz,
foram esclarecidas dúvidas sobre a operação, fiscalização e a
situação real da construção.

Sem riscos
de rompimento
Com relação a barragem de
Gericinó, construída pelo INEA
para fins de controle de inundação, Edson Falcão informou
que foi realizada Inspeção de
Segurança Regular (ISR) em
dezembro de 2018, que não
detectou anomalias que afetem
potencialmente as condições
de segurança e de operação da
barragem, e também o seu estado de conservação, afastando
assim o risco de rompimento.
“Esta barragem, juntamente com a de Juturnaíba, são as
principais inseridas no Estado
do Rio de Janeiro. Seu papel é o
controle de inundações nos rios

Sarapuí e Pavuna, beneficiando direta e indiretamente cerca de dois milhões de pessoas
dos municípios de Mesquita,
Belford Roxo, Nova Iguaçu,
Nilópolis, São João de Meriti
e Duque de Caxias”, explica
Edson Falcão, coordenador de
Segurança Hídrica da SEAS.
Ainda respondendo aos
questionamentos dos representantes de Nilópolis e
Mesquita, os representantes
da SEAS informaram que a
barragem não está em seu
funcionamento pleno, já que
as comportas apresentam problemas e não retém as águas
que chegam até elas, porém,
a recuperação tanto das comportas instaladas no Rio Sarapuí quanto nas do Rio Pavuna
será feita ainda este ano. “A
recuperação das comportas
da barragem é uma das nossas prioridades neste início de
gestão e as obras devem ser
iniciadas nos próximos meses”, destacou a subsecretaria
de Segurança Hídrica e Governança das Águas, Renata
Oliveira.

Reprodução/Governo do estado

Comitva da SEAS durante reunião com representantes da Defesa Civil

Plano de segurança em fase de finalização
Também foi informado
que até o final deste ano será
finalizado o Plano de Segurança da Barragem do Gericinó, atendendo desta forma
todas as recomendações relacionadas à fiscalização de
segurança de barragens definidas nas Resoluções n° 1 e
2, de 28 de janeiro de 2019,
expedidas pelo Conselho
Ministerial de Supervisão

de Respostas a Desastres e da
Moção nº 72, de 29 de janeiro
de 2019, emitida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).
Marcelo Assis, responsável pela elaboração do Plano
de Ação de Emergência para
Grandes Chuvas em Nilópolis, destacou que o município
deve concluir nos próximos
dias a entrega do documento

e se colocou à disposição
da SEAS para colaborar no
que for preciso. “Já estamos
bem avançados e somente
nos faltam alguns pequenos detalhes para que este
documento seja concluído
e possa colaborar também
com o Plano de Segurança
da Barragem do Gericinó”,
disse o agente da Defesa
Civil de Nilópolis.
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Frota reforçada com caminhões
Os quatro caminhões da Ford , que vão modernizar a frota da Prefeitura, foram encaminhados à Secretaria de Obras
Secretaria de
Comunicação Social

M

ais quatro caminhões chegaram
esta
semana para aumentar
e modernizar a frota da
Prefeitura de Resende.
Os quatro veículos Ford
Cargo 2631, com Traçado 6x4 e caçamba basculante de 12 metros cúbicos, foram entregues
no pátio da sede da Prefeitura entre terça-feira,
dia 5, e quarta-feira, 6.
Os caminhões foram encaminhados à Secretaria
de Obras e Serviços Públicos, com objetivo de
dar apoio aos trabalhos
de manutenção da cidade, além de dar maior
agilidade às obras do
governo municipal em
andamento.
Na última sexta-feira,
dia 1º, a Prefeitura recebeu dois caminhões
Volkswagen e ainda
aguarda mais quatro veículos pesados, que foram
comprados a partir de licitação e serão destinados ao setor de Serviços
Públicos. São eles: um
caminhão Ford Munck
Trucado (para sete tone-

ladas), com plataforma
prancha, tração 6x2; um
Volkswagen Delivery
9170, com cabine suplementar e carroceria metálica para carga seca; e
dois veículos Volkswagen tipo caçamba (basculante) de sete metros
cúbicos, modelo 17230
Euro V. Desta forma, o
governo avança significativamente no processo
de renovação da frota de
veículos e máquinas.
O secretário de Obras,
Victor Sampaio, reforçou a importância da
compra dos veículos
para o município. “A
nossa frota de caminhões é da década de 90
e necessita de constante
manutenção, podendo
interferir no andamento
dos serviços prestados
à população, tais como:
limpeza das ruas, recuperação das vias, entre
outros. Além disso, a
atual gestão vem realizando uma série de
obras de infraestrutura
e restaurações. As reformas acontecem por meio
do programa ‘Revitaliza
Resende’. A aquisição
destes veículos é funda-

Divulgação/PMR

Os caminhões vão melhorar o trabalho da Secretaria de Obras e serviços públicos

mental para dar prosseguimento às melhorias
na cidade, com maior
agilidade e eficácia”,
mencionou.

tário é sobre a economia que a nova frota vai
proporcionar, a partir do
consumo mais eficiente de combustível. “O
combustível dos camiConsumo mais
nhões é diesel S10, mais
eficente de
econômico, o que ainda
combustível
refletirá em redução de
Outro dado importan- gastos aos cofres públite destacado pelo secre- cos”, lembrou, dizendo

Volta Redonda

que os quatro caminhões
que faltam estão em fase
de produção.
O processo de modernização da frota contará
ainda com a aquisição
de novas viaturas para
a Guarda Civil Municipal, para serem utilizadas nos serviços prestados pela Corporação.

Os carros atuarão nas
rondas escolares, no ordenamento do trânsito e
patrulhamento das ruas.
A Prefeitura também
começa a receber cinco
ambulâncias e uma UTI
Móvel, além de outros
veículos, que foram adquiridos por meio de licitação.

angra dos reis

MAM abre espaço para artistas Obras da Avenida Ayrton Senna chegam à segunda fase
Volta Redonda vai ganhar
na próxima sexta-feira, dia
08, mais um Centro Municipal de Educação Infantil. A
unidade educativa foi construída no bairro 249 e vai
atender 310 alunos, sendo
que desse total, 148 serão
divididos em seis turmas do
1° período e os outros 162
alunos em seis turmas de
2° período. Com projeto do
Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) e fiscalização do IPPU (Instituto
de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Volta Redonda)
e da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, a obra do
Centro Municipal de Educação Infantil Irlei Lobo
teve investimento de R$
1.466.167,69.
A nova unidade contará
com 5 salas de aula, sala
de repouso, brinquedoteca,
escovódromo,
banheiros
adaptados, sala de informá-

Reprodução/PMAR

Reprodução/PMR

Unidade educativa construída no bairro 249
vai atender 310 alunos de vários bairros

tica, solário, além de salas
de professores e espaços
destinados à administração
e serviços. As áreas comuns
incluem refeitório, salas de
leitura e sala de multiuso.
De acordo com a secretária Municipal de Educação,
Rita Andrade, com a inauguração do novo Centro
Municipal de Educação Infantil, Volta Redonda passa

a contar com 21 unidades
destinadas a primeira infância, atendendo mais de
10500 crianças de 02 a 05
anos. O Centro Municipal
contará com uma equipe
técnica composta por diretora, vice-diretora, professor orientador, auxiliar de
secretaria, 13 professores, 6
auxiliares de educação e 2
merendeiras.

Piraí

A obra começou pelas extremidades do projeto para que o trânsito não seja impactado

As obras de duplicação
da Avenida Ayrton Senna
da Silva e a readequação
viária da Avenida das Caravelas, realizadas pela Prefeitura de Angra, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, via Secretaria
Executiva de Obras, estão
em andamento.
Depois do recapeamento
asfáltico do primeiro trecho

da obra, que compreende
a pista marginal à Praia do
Anil; agora foram iniciados
os trabalhos no trecho 3,
que começa na rodoviária e
vai até a entrada do bairro
Marinas. Neste espaço, as
pistas serão readequadas
para atender as necessidades do projeto, que contará
com uma nova rotatória e a
construção de muro de contenção.

“Já iniciamos as escavações, que vão permitir
a troca do solo na área.
Outra coisa importante de
destacar é que as informações sobre a obra estão ao
alcance da população em
três placas, que estão localizadas na Praia do Anil, na
Praia da Chácara e em frente ao Shopping Piratas”, explicou o secretário executivo de Obras.

Pinheiral

Educação empossa novos diretores escolares Prefeitura repactua seção de terrenos
Na sexta-feira da semapara geração de novos empregos
na passada, a Secretaria
Alexandre Teixeira/Divulgação/PMP

de Educação promoveu
a cerimônia de posse dos
diretores adjuntos eleitos.
Os novos representantes foram escolhidos
após consulta pública nas
unidades escolares que
oferecem do 1° ao 9° ano
do Ensino Fundamental.
O processo eleitoral envolveu a participação de
toda a comunidade, com
a formação das chapas e
votos dos alunos, servidores e pais.
Este processo foi regulamentado pelo Decreto
4.855/2018, que determina a divisão da consulta
pública em duas etapas.
A primeira realizada na
semana passada nas nove
escolas com turmas até o

Solenidade de posse dos novos diretores escolares

segundo segmento do ensino fundamental e ensino
médio. A segunda etapa
está prevista para dezembro de 2020 e envolverá as
sete unidades escolares da
educação infantil e o primeiro segmento do ensino
fundamental.
“Acompanhamos agora
em nível nacional as ações
para saber o que será destinado e a relevância da

Educação, com mudanças
cruciais para a condução
do processo educacional
em nível municipal. Ainda
com esse período de adaptação, ttemos aqui uma
gestão confiante, e esperamos que a equipe continue trabalhando em prol
da qualidade educacional
referência de Piraí”, disse
a secretária de Educação
Sandra Gomes Simões.

A Prefeitura Municipal de
Pinheiral através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico está promovendo a
repactuação nas seções dos terrenos das empresas instaladas
nos distritos industriais da cidade. O objetivo da nova ação
realizada na gestão do prefeito
de Pinheiral, Ednardo Barbosa,
é que, após esse trabalho, novas
áreas possam ser liberadas e com
isso, novas empresas possam ser
implantadas. O objetivo é gerar
até 200 empregos diretos.
O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Miguel Barbosa, explicou a
ação realizada. “Estamos repactuando junto com as empresas
a seção dos terrenos. Existem
empresas, por exemplo, com
terrenos de 30 mil metros e que
não usam essa área toda. Estamos dialogando, junto com es-

Divulgação/PMP

Objetivo da medida da Prefeitura é a geração
de mais emprego nos distritos industriais
sas empresas, que não usam a chegar a 40 mil metros quaárea em sua totalidade para que drados. O secretário de Desenpossa ser feita a devolução, de volvimento Econômico disse
parte do terreno, para cedermos que já existe um cadastro de
para a instalação de novas em- empresas que têm interesse em
presas”, disse Miguel.
se instalar nessas áreas e, expliAs novas áreas dos distritos cou que as novas seções serão
industriais dos bairros Parque realizadas através de processos
Maíra, Centro e Km 5 podem licitatórios.
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ENTRETENIMENTO

RECEITAS
Macarrão
aromático
Ingredientes
3 colheres (sopa)
de azeite de oliva
1 cebola pequena
picada 100 gramas
de Bacon picado
em tiras 1/2 xícara
(chá) de salsa (ou
salsinha)
picada
1/2 xícara (chá) de
manjericão picado
100 caldo de legumes 400 gramas de
macarrão
talharim • sal a gosto •
pimenta-do-reino a
gosto • queijo ralado a gosto
Modo de
preparo
Em uma frigideira,
aqueça o azeite,
doure a cebola e o
bacon.
Junte as ervas e o
caldo de legumes.
Tempere com sal
e pimenta e deixe
cozinhar por 4 minutos no fogo brando
(160 ºC).
Cozinhe o macarrão em água com
sal abundante e
fervente.
Escorra, sirva com
o molho e com o
queijo ralado.
Dica: os caldos
prontos já possuem
sal. Só salgue mais
se achar necessário.

Maminha assada
com manjericão
Ingredientes
1,2 kg de maminha (1 peça) 1 colher (sopa) de óleo
2 colheres (sopa)
de molho de soja
(shoyu) 1 colher
(chá) de orégano
3 folhas de manjericão picadas 1/2
unidade de pimenta-dedo-de-moça
picada 3 colheres
(sopa) de azeite de
oliva 2 dentes de
alho picados • sal a
gosto
Modo de
preparo
Retire o excesso de
gordura da carne.
Misture o óleo, o
shoyu (molho de
soja), o orégano, o
sal, o manjericão e
a pimenta.
Cubra a carne com
a mistura, tampe
com papel-alumínio e leve ao forno,
preaquecido a 220
ºC, durante 1 hora.
Retire o papel-alumínio e asse por
mais 30 minutos ou
até a carne ficar
macia.
Em uma panela,
aqueça o azeite e
doure o alho.
Retire a carne do
forno e, por cima,
distribua o alho.
Sirva com batatas
douradas na manteiga.
Dica: se preferir, sirva com uma massa
ou arroz.
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Filha de Teló, Melinda alerta cantor em
passeio de carro: ‘Papai, o cinto’

N

os Estados Unidos com a família,
Thais
Fersoza compartilhou
momentos da viagem
com os fãs e contou que
conversa com os filhos,
Melinda, de 2 anos, e Teodoro, de 1, sobre sobre
a importância do dispostivio. ‘A mãe aqui vai na
base da conversa para
eles sempre entenderem
o que está acontecendo!
Nada de ficar impondo,
sabe?’, contou a mulher
do sertanejo nas redes
sociais
Thais Fersoza está
curtindo férias com a
família nos Estados Unidos, onde tem feito passeios com o marido e os
filhos. Compartilhando

divulgação

momentos da viagem
com os seguidores no
Instagram, a atriz mostrou um momento fofo
da primogênita, Melinda. Enquanto a apresentadora conversava com
os fãs no Stories, a menina chamou a atenção
de Michel Teló enquanto
ele dirigia. “Papai, o cinto”, fala a pequena, vista
dançando em bastidor
de musical do cantor.
“Eu estou de cinto, olha
aqui. Papai está de cinto,
olha o cinto do papai!
Vocês também estão de
cinto. Você está de cinto? Mamãe também está
de cinto. O Teodoro está
de cinto?”, disse o sertanejo, homenageado pela
mulher em aniversário.

Estilosa! Zoe, filha de Sabrina Sato, dorme
em sling com estampa animal print
divulgação

Apresentadora
publicou foto com
a filha, de 2 meses,
em seu perfil no Instagram. Na imagem,
a pequena, fruto do
relacionamento da
empresária com o
ator Duda Nagle,
aparece
cochilando em um canguru
avaliado em R$ 3
mil. ‘Pra nós, todo
o amor do mundo’,
disse a ‘japa’ na legenda da imagem.
Realizada com a
maternidade, Sabrina tem compartilhado a rotina com Zoe
com os fãs na web
Sabrina Sato mostrou que a filha, Zoe,
de 2 meses, é des-

colada! A pequena
apareceu nas redes
sociais da apresentadora com muito estilo: no colo da mãe,
a menina dormiu em
um sling com estampa animal print,
tendência na moda
de verão, que ser
encontrado no site
da marca Artipoppe
por R$ 3 mil. “Pra
nós, todo o amor do
mundo”, escreveu
a empresária na legenda do registro.
No início da semana, Zoe voltou a roubar a cena na web ao
ser clicada pelo pai,
Duda Nagle, andando de canguru pela
primeira vez.

Neymar ironiza crítica de ex-jogador por
2 festas:’Triste que não foi convidado’
divulgação

Apresentador da
Band, Neto reclamou
as festanças de luxo
do atleta do PSG enquanto machucado:
‘Não podia ter adiado
a festa para o mês que
vem e você aparecer
fazendo gelo no metatarso? Não dá para
você pedir um metatarso a mais. Sabe o
que você tinha que
fazer? Treinar. Cuidar do seu pé. Cuidar
de você. Mostrar para
o mundo inteiro que
você vai ser o maior
jogador de todos os
tempos’
Neymar comemorou a chegada de seus
27 anos em grande
estilo: duas festas no

ostentação. Depois
de uma celebração
de luxo com direito
à surpresa de Marília Mendonça, o atacante do Paris Saint-Germain decidiu por
um segundo evento
mais reservado apenas para os mais chegados em sua mansão, localizada na
capital francesa. Na
última quarta-feira
(06), o pai do pequeno Davi Luca, de sete
anos, se deparou com
uma crítica de um ex-jogador de futebol
pelas festanças durante período afastado dos gramados por
machucar novamente
o pé.
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pela primeira vez

Televisão transmitirá Copa do
Mundo de Futebol Feminino

Torneio de 24 seleções vai rolar entre junho e julho, na França
Bernardo Gleizer / Divulgação

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

I

gnorada pelas principais
emissoras
desde sua criação,
em 1991, este ano a
Copa do Mundo Feminina será televisionada
pela Rede Globo. Em
2015, o SporTV, da TV
paga, e a TV Brasil,
rede aberta e pública,
transmitiram a competição, mas esta nunca foi
exposta à imensa penetração do canal líder de
audiência.
Na Globo, apenas os
jogos da seleção brasileira serão transmitidos,
enquanto que o SporTV
– que pertence à emissora – passará os jogos de
todo o torneio. O campeonato contará com 24
seleções e acontece entre os dias 7 de junho e
7 de julho, na França. O
primeiro jogo do Brasil
está marcado para 9 de
junho, contra a Jamaica,
em Grenoble.
A Copa do Mundo é a
principal competição da
modalidade, acontecendo a cada quatro anos,

Torneio de 24 seleções vai rolar entre junho e julho, na França. Brasil tentará seu primeiro título
desde 1991. Os melhores resultados do Brasil
foram o vice em 2007
e o terceiro lugar em
1999. Além disso, com
15 gols marcados, Marta é a maior goleadora
do esporte em Mundiais, um dos motivos
que levaram a atacante
brasileira a ser considerada por muitos como a

maior jogadora de todos
os tempos.
Além de Marta, a recente visibilidade do
futebol feminino e seu
apelo comercial são
fruto de batalhas e conquistas, como o título de
heptacampeã da Copa
América, conquistado
pela equipe de futebol
feminino brasileira em

abril. A excelente temporada também classificou o Brasil para os Jogos Olímpicos de 2020,
no Japão. Além disso,
2018 ficou marcado
pela primeira transmissão 100% feminina do
Campeonato Paulista de
futebol feminino, uma
parceria da ESPN com
a Federação Paulista de

Futebol (FPF).
Historicamente, a primeira narração feminina
de um jogo da Copa do
Mundo aconteceu ano
passado. A jornalista
Isabelly Morais, de 20
anos, narrou o jogo da
Rússia x Arábia Saudita, no canal Fox Sports,
e registrou esse marco
histórico para as mulhe-

res no futebol e no jornalismo esportivo.
Pela primeira vez o
Prêmio Brasileirão 2018
compartilhou o palco
para reconhecer jogadores mulheres e homens.
A premiação destacou
11 melhores atletas e
encerrou a noite de gala
com a homenagem da
CBF à jogadora Marta.

