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2

Presidente:
josé de lemos
Nova Iguaçu - RJ
TERÇA-FEIRA,
05 dE setembro
de 2017
Ano XXvII07 dE fevereiro
Nº 8793
. RJ . quinta-feira,
. Nº 9314
NOVA IGUAÇU
DE 2019 . ANO XXVIII
PRESIDENTE:
JOSÉ
DE LEMOS
R$ 1

Petistas ‘mais sujos do que pau de galinheiro’

Condenados!

O ex-senador Lindbergh Farias e o ex-presidente Lula estão com a ficha extensa na Justiça. ‘Lindinho’, teve os
direitos políticos caçados por se autopromover como ‘garoto propaganda’ em caixas de leite distribuidos a
carentes quando foi prefeito de Nova Iguaçu. Já o cacique do PT foi condenado por mentir do caso do Sítio de
Atibaia, no litoral paulista. Será que eles serão companheiros na cela da Polícia Federal?
reprodução/internet
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Cadê a segurança?!

reprodução/onde tem tiroteio

Assalto, tiroteio e pânico no RJ

A manhã de quarta-feira foi de mais violência para a população. Bandidos tentaram deter um carro forte na Rio-Santos e na
Avenida Brasil, levar um caminhão de carga. A polícia agiu rápida e colocou os criminosos para correr com o rabo entre as pernas

Covardia na Baixada

7
reprodução/facebook

Empresário
é fuzilado na
porta de casa
em Queimados

Contribuinte de Belford Roxo tem
desconto no IPTU até 20 de fevereiro
3
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Prefeito medroso
e mulher mandona
viram atração
entre funcionários

Família está revoltada com
o crime porque vítima era
querida na região.
2

nos bairros

Prefeitura de Caxias repagina
calçada de hospital municipal
após chuva de reclamações
4
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Felipe Villela, ator, diretor, produtor e fundador
da Villelarte Produções,
de Nova Iguaçu, é o nosso
abraçado de hoje. Criativo
e inovador, ele, ontem, ministrou aulas experimentais de teatro para jovens
e adultos na Villelarte.
Aquele Abraço, Felipe!!!

Michelly Boechat será musa da
Unidos da Ponte na Sapucaí

M.E.R.D.A
convida

Aprígio
Bertholdo

Divulgação

A modelo, atleta e consultora fitness, Michelly
Boechat será musa da
escola de samba Unidos
da Ponte, de São João
de Meriti, no próximo
carnaval. A bela, que
também vai abrilhantar
alegorias da Acadêmicos
do Cubango e Unidos de
Bangu, resolveu deixar a
Porto da Pedra e defender as cores Azul e Branco da Baixada Fluminense, abrindo os desfiles da
Marquês de Sapucai.
“Estou muito feliz com
a oportunidade de abrir o
carnaval, ainda mais com
um enredo lindo, clássico
e que tem tudo a ver comigo. Tenho certeza que
será uma oportunidade
maravilhosa e inesquecível”, disse Michelly.
Musa da Porto da Pedra nos dois últimos
anos, além de ter sido
musa da Viradouro em

Neste
sábado
(9), o Movimento
Em Razão da Arte
(M.E.R.D.A.),
coletivo artístico
nilopolitano, vai
realizar sarau especial de Carnaval,
no Bar Fla-Flu. O
evento, que receberá trabalhos artísticos
diversos
(música,
teatro,
dança, poesia), é
gratuito e acontece
a partir das 18h30.
O endereço é Rua
Mena Barreto, 508,
centro, Nilópolis.

Beldade deixa a Porto da Pedra e também será destaque de alegorias na Cubango e Unidos de Bangu
2017 e destaque ano passado, Michelly vai, literalmente, atravessar a Ponte
com sua energia e alegria,
que é marca pessoal nas
redes sociais e eventos que

participa, e o que faz a beldade receber diversos convites de agremiações.
Michelly Boechat mantém rotina puxada de treinos e alimentação, com

musculação e corrida, para
chegar bem e arrancar suspiros da Sapucai, abrindo
os desfiles da Série A na
sexta-feira de Carnaval dia
primeiro de março.

Nesta
quinta-feira
(7), o cantor Aprígio
Bertholdo será atração
no TopShopping ao som
de voz e violão. Aprígio
começou sua carreira
aos 16 anos, no interior do Rio de Janeiro.
O repertório de Aprígio
vai da MPB ao Rock ’n’
Roll, passando pelo Pop
dos anos 80, 90 e 2000,
com nomes como Michael Jackson, Christina
Aguilera e Britney Spears.
A apresentação será
na praça de alimentação do 2º piso, às 19h.
O TopShopping fica na
Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro –
Nova Iguaçu. Telefone:
(21) 2667-1787.

“Elymar Santos pra Pular” no clima pré-carnaval

Divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

E

lymar Santos volta ao Teatro Rival
Petrobras, na Cinelândia, com o show “Elymar Santos pra Pular”,
que tem tons do Carnaval.
Numa apresentação pra
cima ele faz um espetáculo para o público cantar e
dançar junto, nesta quinta
(7) a partir das 19h30, na
sequência de apresentações que começou, ontem,
quarta-feira.
Além dos sucessos que
marcaram os 30 anos de
carreira , o cantor vai entrar no clima pré carnavalesco com marchinhas,
sambas e claro incluindo o
samba enredo “Me dá um
dinheiro ai” , de sua autoria que a Imperatriz Leopoldinense desfilará esse
ano.
Ícone da música brasileira, ele preparou para este
show um repertório eclético, confirmando assim
a marca de um de nossos
maiores interpretes. Passeando por vários estilos
com a segurança adquirida
durante sua brilhante trajetória. Neste espetáculo,
Elymar canta canções de
seu mais recente trabalho
feito para comemorar os
30 anos de carreira. Além
de seus maiores sucessos

(21) 98037-1338
Whatsapp

Medo toma conta da prefeitura

Naquela prefeitura a turma anda com
um medão danado. Não é medo do prefeito, que mais parece um pinto pelado de
tão branco e magro, além da cara de frouxo e corno que tem. O cagaço por lá é por
conta de ‘demissões’ de comissionados e
remanejamentos.
****************************************

Mulher mandona e metida a saber tudo
Cantor alugou o Canecão por 45 mil cruzeiros em 1985, lotou a casa e deslanchou na carreira
ele faz releituras de vários
clássicos da nossa música
popular brasileira.
Determinação e fé. Talvez estas sejam as maiores
virtudes de Elymar Santos. Somente a junção desses dois predicados explicaria a guinada na vida de
um menino que nasceu na
comunidade do Alemão,
trabalhou como ajudante
de feira e hoje se apresenta em grandes palcos do
Brasil. Para se consagrar
no meio dos maiores nomes da MPB, Elymar foi
ousado. Devoto de São Judas Tadeu e São Sebastião,

Elymar - até então um
simples cantor de churrascaria - resolveu, em 1985,
alugar o Canecão - na época, a mais famosa casa de
shows do país. O valor de
sua dívida era 40 mil cruzeiros, o equivalente hoje
a R$ 200 mil. E ele tinha
apenas aquela noite para
saldar a dívida e se lançar
rumo ao estrelato. Vendeu
então 2 mil ingressos. Em
12 de novembro de 1985,
uma terça-feira, o inesperado aconteceu. A casa lotou e foi a vez da direção
do Canecão pedir a Elymar que fizesse mais uma

noite de show.
Um ano mais tarde, chegava às lojas seu primeiro
LP: ‘Elymar no Canecão’.
Em 1988, participou do
musical ‘Evita’, em São
Paulo, no papel de Che
Guevara. Sua atuação lhe
rendeu o prêmio de melhor ator.
O primeiro a apostar
no sucesso de Elymar foi
Cauby Peixoto, de quem
era fã. Uma noite, Cauby
pediu para que Elymar
cantasse um pouquinho.
No fim da música, disse ao
discípulo: “Vai ser cantor,
Elymar!”.

Quem manda na área, de verdade, é
a mulher do cara que se mete em tudo;
até onde não é chamada. “Parece até que
ela saca tudo de todas as seções. Adora
dar esporros e deixar funcionários com
a calça na mão”, entrega o chefe de uma
das seções.

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

Vizinho percebeu que os dois são estranhos

Parece que o homem perdeu força até em
casa. ‘Manel da Zuera’, vizinho do casal,
contou para nosso agente Passarinho Azul do
Bico Preto que o bate-boca entre os dois é
comum. “Brigam por qualquer motivo”.
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Autopromoção do governo

Justiça suspende os direitos
políticos de Lindbergh Farias

O petista perdeu no processo que é acusado de promoção pessoal
em distribuição de leite, quando era prefeito de Nova Iguaçu
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a
condenação do ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ) pela distribuição de
leite à população acompanhada de um material
considerado pela Justiça
de promoção pessoal. O
caso aconteceu quando
ele era prefeito de Nova
Iguaçu.Lindbergh já havia sido condenado em
primeira instância no
processo que tramitou na
Comarca de Nova Iguaçu,

mas recorreu à segunda
instância.
Como não foi reeleito
e não cumpre qualquer
mandato no Congresso
Nacional, o ex-senador
não
possui
foro
privilegiado.
Graças à condenação,
os
direitos
políticos
de Lindbergh foram
suspensos por quatro
anos. A decisão é da
juíza do Rio de Janeiro,
Nathalia Calil Miguel
Magluta.
Em defesa do exsenador, o PT afirma que
o caso é “absurdo” e que
Lindbergh foi condenado

Reprodução

por “ter usado o símbolo
da prefeitura à época
e que sequer remetia à
imagem pessoal dele”.
Decisão
desfavorável
A
juíza
Marianna
Medina Teixeira, da
4ª Vara Cível de Nova
Iguaçu, também tomou
uma decisão desfavorável
a Lindbergh Farias .
Ela decidiu bloquear
os bens dele depois de
o Ministério Público
apontar irregularidades
no convênio firmado pelo
ex-senador para realizar a
Bienal do Livro de Nova

O hoje senador Lindbergh Farias é acusado de improbidade administrativa de posse da nova legislatura do RJ. Evento é marcado com homenagens

Empresas de ônibus de Nova Iguaçu devem Sistema digital permite economia
impostos, mas querem pagamento da ‘gratuidade’ de papel em Belford Roxo
Reprodução/Internet

Cláudio Nunes/PMBR

Justiça determinou o pagamento de R$ 5 mil por cada estudante que as empresas deixassem de transportar
Quem vê os alunos da
rede pública, idosos e portadores de necessidades especiais viajando sem pagar
no transporte coletivo deve
achar que é de graça, mas
não há nenhuma gratuidade
nisso. No caso das linhas
municipais a “gratuidade” é
paga pelas prefeituras. Esta
semana, em Nova Iguaçu,
os estudantes da rede municipal por pouco não ficaram
a pé, pois
o Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros (TransÔnibus) vinha
ameaçando bloquear, desde
a última segunda-feira, o
embarque dos alunos, o que
foi impedido pela Justiça

com duas decisões liminares. A Prefeitura reconhece
o débito com as empresas,
quer pagá-lo, mas também
quer receber o que elas estão devendo de Imposto
Sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISSQN). Nesta
quarta-feira (6) haverá uma
reunião no Ministério Público para resolver a questão.
A primeira liminar foi
emitida na sexta-feira da
semana passada pelo juiz
André Luiz Duarte Coelho, do Juizado da Infância
e Adolescência e do Idoso
de Nova Iguaçu, a pedido
da Defensoria Pública. No
último domingo, acatando pedido da Procuradoria

Geral do Município, a juíza
Mariana Moreira Tangari
Baptista, da 6ª Vara Cível
de Nova Iguaçu, concedeu
a segunda e determinou o
pagamento de R$ 5 mil por
cada estudante que as empresas deixassem de transportar.
O prefeito Rogério Lisboa
quer resolver o problema
fazendo um acordo com as
empresas e a proposta será
feita na reunião no Ministério Público. “Temos que
agir com bom senso. Admitimos nosso débito, mas as
empresas também devem
ao município. Precisamos
fazer um ajuste de contas”,
afirmou.

Belford Roxo dá desconto de
10% no IPTU até 20 de fevereiro
O Imposto Predial
e Territorial Urbano
(IPTU) de 2019 do dos
creca de 185 mil contribuintes do município de
Belford Roxo já está disponível para a população.
Os carnês já estão sendo
emitidos e chegarão na
residência de cada morador através dos Correios
no mês de fevereiro. Porém, aos que já quiserem
efetuar pagamento, é possível realizar o mesmo de
duas maneiras. Uma delas é comparecer ao posto
que fica no térreo da sede
da Prefeitura, na Avenida
Floripes Rocha 378, no
Centro. A outra forma é
emitir a segunda via atra-

vés do site da Prefeitura
(www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br) na aba
IPTU 2019. Para emissão
basta ter o número do
imóvel, disponível na primeira página do carnê do
ano passado.
O pagamento pode ser
realizado da seguinte
maneira: em cota única
com 10% de desconto
até o dia 20 de fevereiro
de 2019; em cota única
com 5% de desconto até
o dia 28 de fevereiro de
2019; em cota única sem
desconto até o dia 10 de
março de 2019; e parcelado de 8 a 10 vezes, sendo
a primeira parcela no dia
10 de março de 2019.

“Quem quiser e puder,
não precisa esperar o carnê chegar na residência.
O site já está funcionando e já está totalmente
disponível para ser acessado. O cidadão que entrar acessar site consegue emitir tanto em cota
única quanto parcelado,
é só imprimir. Mas caso
a pessoa prefira, pode
vir nos procurar aqui no
prédio da Prefeitura que
iremos atendê-la e ajudá-la da melhor maneira
possível”, relatou Andrea
de Almeida, secretária
executiva na Divisão de
Arrecadação de Impostos
Imobiliário e Territorial
(DVIT).

O secretário Flávio Gonçalves informou que a prática sustentável tem diminuído o consumo de papéis durante os serviços

A Secretaria de Meio
Ambiente de Belford
Roxo tem conseguido economizar mais de
uma tonelada e meia
de papéis por ano. Isso
se deve à comunicação
através do facebook,
whatsapp e de uma parceria com a Secretaria
Municipal de Ciência e
Tecnologia ao implantar
sistemas digitais que otimizam as demandas do
setor. Exemplos disso
são o Sistema Integrado de Gestão Ambiental
(Sigam), onde o munícipe consegue abrir solicitações e acompanhar
seus processos online
através do site www.
meioambientedigital.
com e a Assinatura Digital que torna possível
ao secretário da pasta,
Flávio Gonçalves, despachar alguns documentos virtualmente, sem a
necessidade de papéis.
Desde junho de 2018,
época da criação do site,
a Secretaria de Meio
Ambiente recebeu 600
solicitações, dentre poda
vegetal em área pública,

supressões de vegetais
em área pública, capina
e roçagem em área pública, informações para
poda e supressão de vegetal em área particular,
Nada a Opor em eventos
em área pública, informações para licenciamento ambiental, informações para autorização
ambiental, denúncias,
solicitações para instalação de Ecoponto, estágio, recolhimento de
óleo de cozinha utilizado, plantio de mudas de
árvores em área pública,
mudas de horto municipal, consultas ao novo
código. Foram encaminhadas para os departamentos atenderem 311
demandas e 232 já foram finalizadas.
O secretário da pasta,
Flávio Gonçalves, informou que a prática sustentável tem diminuído
a cada dia mais o consumo de papéis durante os
serviços. “O cidadão só
precisa de um sinal de
internet para entrar em
contato com a secretaria,
em qualquer horário do

dia”, disse. O secretário
ensinou ainda o passo a
passo para abrir uma demanda através do site.
“Basta acessar o link,
fazer o cadastro, abrir
a solicitação e anotar o
número do protocolo.
Através do protocolo
pode-se acompanhar o
trâmite do pedido, no
momento que quiser”.
A Secretaria recomenda
que o envio de fotos e
vídeos que possam completar uma denúncia devem ser enviados para
o e-mail da secretaria:
sema@prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br para
evitar o acúmulo de arquivos.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente
funciona na Rua João
Fernandes Neto, 923,
Centro, de segunda à
sexta-feira, das 8h às
17h. Telefones para contato: 3663-1787/ 974771526 (whatsapp). Facebook: https://www.
facebook.com/SEMABelfordRoxo/ E-mail:
sema@prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br
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Oitenta bombeiros do Estado do RJ foram
homenageados ontem pela participação nos trabalhos de busca e regate de feridos e vítimas do
rompimento de uma barragem em Brumadinho,
em Minas Gerais. Eles receberam a Medalha do
Mérito, Força e Coragem pelos serviços prestados.

O tsunami de lama provocado pelo rompimento
da barragem Mina do Córrego do Feijão, que cobriu Brumadinho, em Minas Gerais, já deixou um
saldo de 150 mortos. Os números foram atualizados na manhã de ontem pela Defesa Civil durante
uma coletiva à imprensa.

Anti lactose I

Reprodução/Whatsapp

As merendas escolares da
rede pública estadual de ensino
deverão ter alimentos próprios
aos alunos que tenham intolerância à lactose. A determinação é do projeto de lei 939/15,
do deputado Rosenverg Reis
(MDB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) votou ontem,
em segunda discussão.

Ao tomar posse na última
segunda-feira, como presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ),
o desembargador Claudio de
Mello Tavares, destacou que
a atuação do Poder Judiciário
deve ser pautada em prol da
efetivação dos direitos fundamentais e sociais:

Sinal ‘cego’ na Estrada de Madureira
Se trânsito confuso já é problema, imagina com sinal
quebrado. O semáforo localizado na Avenida Abílio Augusto Távora (Estrada de Madureira) em frente ao Colécio
Dr. Thibau, em Nova Iguaçu, está sem funcionar, deixando
preocupado motoristas e pedestres que trafega pela via.
Um internauta postou a imagem do flagrante e criticou a
falta de ação da Prefeitura para resolver o problema. Perigo à vista.

DIRETO AO PONTO

Punição mais dura contra o crime organizado
Na próxima semana, os líderes partidários da Câmara
dos Deputados, devem colocar na pauta de votação da
Casa o projeto sobre o bloqueio de bens de organizações
terroristas (PL 10431/18) e as
três medidas provisórias que

reprodução

Discurso II

Anti lactose II
A proposta altera a Lei
4.746/06, que já determinava a disponibilização de um
cardápio próprio aos alunos
com diabetes. Ainda segundo
informações, o novo projeto
também obriga que os pais ou
responsáveis comprovem as
condições de saúde dos alunos através de atestado médico.

Discurso I

estão trancando a pauta do
Plenário (850/18, 852/18 e
853/18).
O PL 10431/18, de autoria
do Poder Executivo, disciplina a forma de cumprimento
de sanções impostas por resoluções do Conselho de Se-

gurança das Nações Unidas,
como a indisponibilidade de
ativos de pessoas naturais e
jurídicas e de entidades investigadas ou acusadas de
terrorismo ou de seu financiamento. A proposta tramita em
regime de urgência.

Eleito para o biênio
2019/2020 em dezembro
do ano passado, assumindo
o lugar do desembargador
Milton Fernandes de Souza, Mello disse em discurso
que “é isso que a sociedade
brasileira espera: que o Poder Judiciário seja verdadeiramente um produtor de
Justiça”.

Infestado
A Prefeitura de Nova Iguaçu tem um abacaxi para descascar, ou melhor, um problemão para resolver: reduzir o
número de moradores de rua
que estão por toda parte na
região central. A questão é
sociall e deve ser tratada de
forma humanizada, porque
mendigo também é gente.

‘Caixa-preta’ do lixo
continua trancada em Pádua
A empresa Vieira
Stones Empreendimentos acabou se dando
bem com o adiamento
da Concorrência Pública nº 030/2018, anunciada para maio do ano
passado,
remarcada
para agosto e depois
suspensa por determinação do Tribunal de
Contas do Estado, que
encontrou irregularidades no edital. O objeto

a ser licitado é a prestação dos serviços de coleta e transporte de lixo
urbano, varrição, pintura, poda de árvores,
capinação,
limpeza,
manutenção e conservação de praças e áreas
urbanizadas, limpeza
das margens de rios e
riachos do município,
com custo estimado em
R$ 11.605.674,28 por
ano.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

queimados

Parque Ipanema recebe o 1º
“Prefeitura no seu bairro”

Ação social será na escola municipal São José, no próximo sábado, e deve receber cerca de duas mil pessoas
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

projeto ‘Prefeitura no
Seu Bairro’ está de volta. No próximo sábado,
a partir das 9h, a ação chega à
Escola Municipal São José (Rua
Ponta Porã, s/n), no bairro Parque Ipanema, e deve beneficiar
cerca de duas mil pessoas da
região. Serão mais de 50 serviços oferecidos pela Prefeitura de
Queimados, através da Coordenadoria de Políticas Sociais.
O projeto é inovador e, em
dois anos, já realizou mais de 65
mil atendimentos. O objetivo da
ação é levar os serviços oferecidos pela prefeitura local para
os mais diferentes bairros. Para

esta edição, o governo municipal
conta com a parceria de diversas
instituições como Firjan, Sesc,
Senac, Senai, Sesi, CCAA, Estácio, Universidade Redentor e
EnvidaRio.
Entre as dezenas de serviços
oferecidos, estarão disponíveis
para a população Isenção para
segunda via de documentos, vacinação, marcação de consultas,
atualização dos cadastros para
programas sociais,cadastro em
vagas de emprego, serviços de
estética e beleza, oficinas de esporte e cultura, orientações sobre
dengue, ouvidoria e cadastro de
idosos, entre outros.
O prefeito Carlos Vilela falou
sobre a primeira ação do ano:
“O projeto é um grande suces-

so e o objetivo é expandir, cada
vez mais. Vamos levar a ação
para o maior número de bairros
possível, afinal, a população é a
maior beneficiada. Todas nossas
secretarias estarão nas localidades para oferecer os serviços ao
povo”, disse o gestor.
Já o vice-prefeito e coordenador de Políticas Sociais, Machado Laz, garantiu mais um sucesso na primeira edição de 2019:
“O ano passado foi maravilhoso,
a população comprou a ideia
e comparece em peso. Vamos
começar no Parque Ipanema e
aproveito para convocar toda população para este grande evento.
Estamos trabalhando para oferecer o melhor atendimento e crescer cada vez mais”, destacou.

Felipe Bragança/PMQ

Centenas de pessoas procuraram os serviços gratuitos como segunda via de documentos

MUNDO

nos bairros

Trump quer acabar
com aids em 10 anos

horahmunicipios@gmail.com

Calçada do Hospital Moacyr do Carmo é repaginada

Divulgação

Após diversas reclamações, a Secretaria Municipal de
Obras de Duque de
Caxias entrou em
ação e está executando a obra de repaginação da calçada da entrada do
Hospital Municipal
Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo,
que também é utilizada para ponto de
ônibus.
Em algumas par-

tes do canteiro
da calçada, eram
sem revestimento
‘chão batido’ e irregular, e em dias
chuvosos, a água
rebatia no chão e
respigava nas pessoas que estavam
esperando ônibus.
A obra vai acabar
com todos esses
problemas, além
da
revitalização
da entrada da unidade.

ESTADOS UNIDOS - Em
seu discurso anual ao Congresso,
o presidente Donald Trump anunciou sua intenção de acabar com
a epidemia de aids nos Estados
Unidos antes de 2030, um projeto
que foi celebrado por associações
e especialistas, que agora esperam conhecer seus detalhes.
“Meu orçamento pedirá aos
democratas e republicanos que
aloquem os recursos necessários
para eliminar a epidemia de HIV
nos Estados Unidos em 10 anos.
Juntos, vamos derrotar a aids nos
Estados Unidos”, afirmou o presidente republicano em seu discurso sobre o Estado da União. O
anúncio lembra a proposta feita
por George W. Bush perante o
Congresso em 2003.

esporte
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Projeto Família, Gospel e União de Itaipu
estreiam com goleada no Brasileirão Sub-17
Três cidades da Baixada Fluminense sediaram os jogos de sábado. Torcedores prestigiaram
Assessoria de Impresa

N

o último sábado (2)
teve início a caminhada das 12 equipes no Brasileirão sub-17
da Baixada rumo ao título.
Organizada pela ACFBR
(Associação dos Clubes de
Futebol de Belford Roxo) a
competição teve seis jogos
espalhados em três municípios da Baixada Fluminense (Belford Roxo, Queimados e São João de Meriti).
A peleja mais aguardada
da rodada foi entre o Pro-

jeto Familia, campeão da
Copa Furando a Rede e da
Copa Joaquim Flores, e o
W10 Anchieta, campeão
da Copa Pais e Filhos e
vice-campeãoo da Liga
Iguaçuana.
Na primeira etapa o jogo
foi bastante equilibrado
e como as dimensões do
campo eram reduzidas os
goleiros tiveram bastante
trabalho. Aos 18 minutos,
o atacante Michael aproveitou a sobra e abriu o
placar para
Alegria da torcida do

Marcos Leandro / Divulgação

Projeto. Na segunda etapa, logo aos 10 minutos,
o meia Gabriel Cruz ampliou, mais quando o jogo
parecia tranquilo para o
Projeto Familia, Domdom,
que entrou no segundo
tempo, diminuiu e colocou
fogo no jogo. O Anchieta
teve mais três chances de
empatar, mas “quem não
faz, leva”, Higor fez o terceiro gol do Projeto Familia, após falha do goleiro
Juan. Ainda deu tempo de
Lucas Gomes fazer dois,
aos 32 e 40 minutos. Final:

FICHA TÉCNICA /PROJETO FAMILIA 5 x 1 W10 ANCHIETA
Data: 02/02/2019 (Sábado)
Local: Campo do Democratas
Horário: 9h45
Árbitro: Júlio César Oliveira
Cartão amarelo: Davi e
Breno (PRO) e Domdom e

Três times chegaram
mostrando o cartão de visita e o mais ousado foi o
União de Itaipu que fora
de casa goleou o Colorado
por 4 a 1. Wendel – duas
vezes -, Lucas Sacolão e
Carlinhos marcaram para
o União. Anthony descon-

Tobias (W10)
Projeto Família: Davi;
Dani (Ryan), Sergio, Victor e Angelo (Lucas Gomes); Samuel (Jefferson),
Alisson, Vitinho (Higor) e
Grabriel Cruz; Michael e
Caio (Breno).

Técnico: Vladmir.
W10 Anchieta: Juan;
Alex (Brenno), Adriano
(Domdom), Stones e Tobias (Welissinho); Dani
Dias, Paulinho, Alemão e
Conca; Pepe e Bodão. Técnico: Sales

Mais goleadas na rodada

tou. Na partida de Queimados, o Clube Gospel
não tomou conhecimento
do Arraial do Cabo/Caxias e venceu com sobras
por 5 a 0. Marcos Guilherme (2), Abner, Fabio
e Kleiver construíram o
bom resultado.

Demais jogos

Meninos do Vila venceu o Chama de Bel por 2
a 1, com gols de Christian
e Wallace. Ygor descontou para o Chama.
Projeto Roncalle e Ajax
empataram sem gols no

Cuéllar fala sobre a responsabilidade de
atuar pelo Fla: “É o maior clube do Brasil”
A preparação para o clássico da semifinal da Taça
Guanabara segue rolando
no Ninho do Urubu e a manhã d quarta-feira (6) foi de
muito trabalho. O volante
Cuéllar concedeu entrevista
coletiva na Sala de Imprensa
Victorino Chermont e falou
sobre a pressão de defender
as cores do maior clube do
Brasil. “Desde que cheguei,
vi uma cobrança diferente no
Flamengo. Claro que o clube
fez mais investimento agora.
Mas para mim vai continuar
a cobrança acima da média.
É o maior clube do Brasil.
Sabemos jogar com pressão,
é algo natural. Trabalhamos
isso no dia a dia.”
O camisa 8 destacou a importância do time conseguir
manter um equilíbrio para
poder brigar por todos os títulos da temporada.
“Temos que ter um equilíbrio para conseguirmos resultados. Sofremos poucos
gols no fim do ano passado.

Competição de base da Associação de Clubes de Belford Roxo começou com muitos gols marcados

Alexandre Vidal / Fla

Volante concedeu entrevista coletiva antes do treino da manhã de quarta-feira
O pessoal da frente também
ajuda a defender. Por isso,
acho que equilíbrio é a palavra fundamental para conseguirmos os resultados.”
Mais de 27 mil ingressos
já foram vendidos para o Fla-Flu do próximo fim de semana e Cuéllar falou sobre
o duelo que será realizado
no Maracanã. “Vai ser muito
importante para ganharmos
confiança para o resto do
ano. Enfrentamos um grande
time. Temos que ser conscientes disso. Não está valen-

do tudo ainda, não temos que
pensar só nessa taça.”
Mesmo jogando com a
vantagem do empate, o volante colombiano afirmou
que a equipe comandada por
Abel Braga vai buscar a vitória desde o momento em que
a bola rolar. “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.”

campo do primeiro; Praça
x Lá Familia terminou 1 a
1 (Pupilo - Lá Familia e
Vanderson (Praça).

da rodada marca: Chama
de Bel x Projeto Familia
(campo do Cairu às 15h);
W10 Anchieta x Meninos
do Vila (Gericinó, 11h);
Ajax x Colorado (Unidos
Próximas
do Cobrex, 11h30), União
partidas
de Itaipu x Projeto RonNo sábado (9), a segun- calle (Itaipu, 9h); Lá Fa-

milia x Clube Gospel (Esperança, 11h30) e Arraial
do Cabo x Praça (campo
indefinido até o final da
tarde de ontem).
*Edição: Jota Carvalho - jota.carvalho@
yahoo.com

Copa do Brasil: Fernando Diniz fala sobre
vitória na primeira fase da competição
O Tricolor estreou com
vitória na Copa do Brasil,
após golear o River, do
Piauí, por 5 a 0 na terça-feira (5). A primeira fase
da competição foi disputada no estádio Alberto
Silva, em Teresina, e o
técnico Fernando Diniz
gostou bastante do desempenho e da movimentação do time em campo.
“Foi uma boa atuação, um
resultado importante, com
placar elástico e foi fruto da seriedade com que
a equipe encarou o jogo,
além do respeito que teve
pelo River”, disse.
Sobre a saída de bola:
“É tudo muito treinado.
Em alguns momentos,
fica um pouco mais arriscado do que precisa, mas
de maneira geral, meu
comportamento é de ficar
tranquilo, pois é muito
treinado para ser realizado no jogo”.
Sobre Luciano, não

Lucas Merçon/ Flu

Treinador analisou goleda de 5 a 0 sobre
o River-PI e elogiou postura da equipe
faltou elogios na entre- são as melhores para se
vista: “O Luciano tem praticar o futebol”.
Como não poderia falmuitas características que
se adaptam ao jeito que tar, o tema Ganso, meregosto que os atacantes ceu análise do técnico.
produzam durante as par- “Estou confiante que essa
tidas. O considero um jo- parceria vai dar certo.
gador privilegiado, muito Vejo ele jogando bem,
técnico, fisicamente bem as qualidades dele, a gecompleto,
inteligente nialidade que possui, tem
para jogar. A adaptação tudo a ver com o time e
dele ao estilo que eu gos- acredito que, de fato, vai
to, é praticamente um jo- se encaixar muito bem na
gador feito para jogar nas maneira da gente trabacondições que acho que lhar”.

Seleção Feminina inicia última semana de treinos na Granja Comary
Visando a Copa
do Mundo da França
2019, a Seleção Brasileira Feminina iniciou
na segunda-feira (5)
a terceira semana de
treinamentos. Ao todo,
já foram 22 dias de
trabalho intenso. Desde o início dos treinos,
o técnico Vadão pôde
observar 42 atletas.
Atualmente 24 jogadoras estão convoca-

das. A partir de sexta-feira (8), a equipe
muda de endereço. Os
trabalhos seguirão em
Itu, em São Paulo, até
o dia 23 de fevereiro.
“No início fizemos
apenas o trabalho com
bola com as atletas
que estavam em atividade na Europa, e ao
mesmo tempo, estávamos preparando a jogadoras que estavam

de férias com um trabalho mais físico. Há
10 dias estamos com
todas as jogadoras
trabalhando com bola
e estamos evoluindo
muito. A partir de semana que vem vamos
intensificar ainda mais
os treinamentos visando a preparação para
o Torneio nos Estados
Unidos”, ressaltou Vadão.

Laís Torres/CBF

Treino da Seleção Feminina Principal na Granja Comary. Todos irão para Itu na nova etapa de atividades
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Sítio de Atibaia

Lula é condenado novamente a 12 anos
de prisão por corrupção passiva e lavagem
O petista foi sentenciado mais uma vez por supostamente receber R$ 1 milhão em propinas referentes às reformas do imóvel
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

ntem, a juíza federal Gabriela Hardt
condenou o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a 12 anos e
11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem
de dinheiro na ação penal
que envolve o sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O
petista foi sentenciado por,
segundo delações premiadas, 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. De acordo com a sentença, as obras
foram custeadas pelas empreiteiras OAS, Odebrecht
e Schahin.
A defesa de Lula havia
apresentado à juíza Gabriela Hardt as alegações finais
na ação penal em que ele é
acusado de receber propinas por meio de reformas
no sítio Santa Bárbara, em
Atibaia (SP). No calhamaço de 1.643 páginas, um
capítulo Lula nega ter recebido propinas e afirma
ser vítima de perseguição
política.

com o pecuarista José Carlos Bumlai, gastaram R$
1,02 milhão em obras de
melhorias no sítio em troca
de contratos com a Petrobras.
A denúncia inclui ao
todo 13 acusados, entre eles
executivos das empreiteiras
e aliados do ex-presidente,
como um de seus compadres – no caso, o advogado
Roberto Teixeira.
O imóvel foi comprado
no final de 2010, quando
Lula deixava a Presidência da República, e está
registrado em nome de
dois sócios dos filhos do
ex-presidente,
Fernando
Bittar – filho do amigo e
ex-prefeito petista de Campinas Jacó Bittar – e Jonas
Suassuna.
Preso desde abril do ano
passado em Curitiba, o ex-presidente já foi condenado em segunda instância
em outra ação da Operação Lava Jato, a que trata
do apartamento tríplex no
Guarujá. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4) impôs pena
de 12 anos 1 mês de prisão
por corrupção e lavagem.

Sentença
Na sentença, a magistrada disse que Lula sabia do
Denúncia
Segundo a acusação, a esquema de corrupção na
Odebrecht, a OAS e tam- Petrobras e que as empreibém a empreiteira Schahin, teiras OAS e a Odebrecht

Agência Brasil e Polícia Federal

Documento da Polícia Federal mostra fotos de Lula com engenheiro da OAS conversando animadamente no sítio deAtibaia (detalhe)
tinham participação nos
desvios.
“Luiz Inácio Lula da Silva, como já dito nos tópicos
que trataram dos atos de corrupção nos contratos da Petrobras, tinha pleno conhecimento de que a empresa
OAS era uma das partícipes
do grande esquema ilícito
que culminou no direcionamento, superfaturamento e
pagamento de propinas em

grandes obras licitadas em
seu governo, em especial na
Petrobras. Contribuiu diretamente para a manutenção
do esquema criminoso”,
afirmou a juíza.
Segundo Gabriela Hardt, ficou comprovado que
o ex-presidente recebeu ao
menos R$ 170 mil da OAS,
por meio das reformas,
como “vantagem indevida
em razão do cargo de pre-

Senado conclui escolha da Mesa Diretora
após negociação e chapa única
jonas Pereira / Agência Senado

Agência Brasil
Os partidos entraram em
acordo político para eleição de
dez cargos da Mesa Diretora do
Senado e compuseram chapa
única para dirigir a Casa. O arranjo foi negociado na reunião
dos líderes das legendas ontem
na sala do presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP).
Com 72 votos favoráveis,
dois contrários e três abstenções, foi eleita a chapa tendo
como 1º vice-presidente Antonio Anastasia (PSDB-MG) e 2º
vice-presidente Lasier Martins
(Pode – RS).
A 1ª secretaria caberá ao
senador Sérgio Petecão (PSD-AC); a 2ª secretaria será ocupada por Eduardo Gomes (MDB –
TO); a 3ª secretaria terá Flávio
Bolsonaro (PSL-RJ); e a 4ª secretaria caberá ao senador Luis
Carlos Heinze (PP – RS).
Também foram eleitos os
quatro suplentes da Mesa. Marcos do Val (PPS-ES) será o 1º
suplente; Weverton (PDT-MA),
o 2º suplente; Jaques Wagner
(PT-BA), o 3º suplente; e Leila
Barros (PSB-DF), a 4ª suplente.
Pacificação
A votação ocorreu em clima de “pacificação”, conforme
descreveram diversos senadores em discursos durante a
sessão. A única polêmica foi a
questão de ordem levantada no
início da reunião pelo senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que questionou a indicação do PSL do nome do senador Flávio Bolsonaro, filho do
presidente Jair Bolsonaro, para
a participar da Mesa.
“Não me parece bom senso
termos alguém [na Mesa] com

sidente”. No entendimento
da juíza, ele foi beneficiário direito das reformas,
embora não seja o proprietário do sítio.
“Também
contribuiu
para a ocultação e dissimulação desta, pois, apesar de
ser o seu beneficiário direto, seu nome nunca foi relacionado com a propriedade
do sítio, com notas fiscais
emitidas, ou com qualquer

documento a ela relacionado. É fato que diversos
co-réus e testemunhas afirmaram que era claro que a
obra era feita em seu benefício, inclusive Fernando
Bittar. Ainda, guardou em
sua casa diversas notas fiscais que foram emitidas em
nome de terceiros durante a
reforma, reforçando a ciência desta ocultação”, disse
a magistrada.

Moro inicia pelo Senado
discussões em defesa
da Lei Anticrime no País
Revista Amanhã

Senadores definiram os componentes da Mesa sob clima de paz e concordância entre as correntes
laço consanguíneo com o chefe do Poder Executivo”, disse,
reconhecendo que não há nenhum impedimento legal para
a indicação.
Em resposta, o líder do PSL,
Major Olimpio (SP), afirmou
que “o fato do seu genitor ser
o presidente da República não
pode restringir a sua participação plena como senador eleito”.
O próprio senador Flávio Bolsonaro lembrou que a legislação
apenas impede candidatura a
cargos de prefeito e governador,
mas não a nenhum posto no parlamento. “Não há impedimento
legal ou ético”, ponderou.
Conforme o Regimento Interno do Senado, a Mesa também é chamada de “Comissão
Diretora” e tem poder de decidir sobre a tramitação conjunta
de propostas de lei, o encaminhamento de requerimentos dos
parlamentares, e a organização
administrativa do Senado.
Corregedoria

A votação da chapa ocorreu na 3ª Reunião Preparatória
do Plenário do Senado. Na 1ª
Reunião, realizada sexta-feira
passada (1) foram empossados
54 novos senadores. Na 2ª Reunião, concluída no sábado (2),
após duas tumultuadas sessões,
foi eleito Davi Alcolumbre
como presidente da Casa.
No sábado, uma votação em
papel foi anulada após a constatação de um voto a mais que
o número de senadores (81)
depositado na urna. A Corregedoria do Senado aguarda
encaminhamento do pedido
de investigação já enviado pelos senadores José Maranhão
(MDB-PB) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) à Presidência da Casa. O corregedor
Roberto Rocha (PSDB-MA) já
solicitou as imagens da TV Senado e da Polícia Legislativa.
Comissões
Na próxima terça-feira (12),
o Senado definirá o comando

das comissões permanentes e
as indicações para as comissões
mistas. O número de parlamentares de cada legenda ou bloco
nas comissões varia conforme
o tamanho de cada colegiado e
da proporcionalidade de senadores em cada agremiação.
A indicação dos nomes dos
futuros presidentes e de todos
os participantes das comissões
será feita pelos líderes, também de acordo com negociação
política. Já está acertado que
o MDB ocupará a presidência
da Comissão de Constituição
e Cidadania (CCJ), o provável
nome indicado é da senadora
Simone Tebet (MS), e o PSD
ficará com a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
As duas comissões são historicamente consideradas as
mais importantes pelos parlamentares. O MDB, com 13 senadores, e o PSD, com 10 senadores, são as legendas com as
maiores bancadas.

Ministro da Justiça peregrinou por vários setores dos poderes Legislativo e Judiciário
Ontem, o ministro da
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, começou maratona de reuniões com um café da
manhã com o presidente
do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). As
reuniões têm como objetivo apresentar e discutir
detalhes do projeto da Lei
Anticrime, que será enviado ao Congresso ainda
este mês. O encontro durou cerca de 30 minutos.
Empenhado em conseguir apoio para a proposta, o ministro da Justiça
se reuniu ainda ontem
com os presidentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe),
Fernando Marcelo Mendes, e da Associação Na-

cional dos Procuradores
da República (ANPR),
José Robalinho Cavalcanti. No início da tarde,
Moro apresentou a proposta para a Frente Parlamentar de Segurança da
Câmara dos Deputados.
O texto defendido pelo
ministro da Justiça prevê
alterações em 14 leis,
como o Código Penal, o
Código de Processo Penal, a Lei de Execução
Penal, a Lei de Crimes
Hediondos, o Código
Eleitoral, entre outros.
O objetivo das mudanças legais, segundo o
governo, é tentar reduzir os crimes violentos,
de corrupção e os praticados por integrantes de
facções criminosas.
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violência sem fim

Tiroteios fecham a Rio-Santos

Bandos tentaram assaltar carro-forte e caminhão de carga, mas polícia agiu rápido e colocou os criminosos para correr. Cinco pessoas foram
baleadas. Entre as vítimas estão três agentes do (Batalhão de Choque) que foram levados para o Hospital Central da Polícia Militar no Estácio
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

D

ois intensos tiroteios
causaram pânico em
dois pontos do Rio de
Janeiro na manhã e começo da
tarde de ontem. Na Rodovia
Rio-Santos (BR-101), na altura
do bairro Camorim Grande, em
Angra dos Reis, na Costa Verde, motoristas que passavam
voltaram na contramão depois
que o bando, que estaria numa
Duster prata e num HRV vinho,
tentou roubar um carro-forte
e, na fuga, trocou tiros com
agentes da Polícia Rodoviária
Federal (PRF) e também com
policiais do 33º BPM (Angra
dos Reis). Os criminosos conseguiram fugir.
Quatro vigilantes foram localizados sem ferimentos, informou a Polícia Rodoviária
Federal (PRF). O carro-forte já
foi localizado, com marcas de

disparos e o cofre estava intacto. De acordo com as primeiras
informações da PRF, os bandidos estariam vestindo uniformes
semelhantes aos do Batalhão de
Operações Especiais (Bope).
Por causa do tiroteio, a Rio-Santos ficou interditada nos dois
sentidos na altura de Camorim
Grande por mais de duas horas.
Um carro pegou fogo no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros
foram acionadas.
Deitados no chão
Passageiros que estavam num
ônibus tiveram que deitar no
chão do veículo, com medo de
balas perdidas. Disparos atingiram também postes e imóveis
perto do local do tiroteio. Em
redes sociais, quem passava pelo
local comenta a situação: “Muitos tiros, assalto a carro-forte,
entraram na rua da creche”. “Os
bandidos colocaram um cami-

reprodução/whatsapp

O carro forte que foi atacado pela quadrilha na BR-101, altura do bairro Camorin
nhão na pista pra fechar”. “Estão
encurralados na rua da creche”.
“Lamentável que isso esteja
acontecendo!”.

pessoas foram baleadas em um
assalto na altura de Manguinhos.
Entre as vítimas estão três PMs
do Batalhão de Choque (BPchoque) foram levados para o HospiTiroteio na Avenida tal Central da Polícia Militar, no
Brasil deixa quatro
Estácio. Um deles é um capitão
baleados
do Batalhão de Choque. Os estados de saúde dos agentes não foE na Avenida Brasil, o princi- ram divulgados. O motorista do
pal corredor de ligação entre as caminhão roubado também foi
zonas Norte e Sul do Rio, cinco atingido e levado para um hospi-

tal da região.
Os agentes entraram em confronto com os bandidos que haviam
roubado um caminhão de carga
na região.
O tiroteio causou o fechamento
dos dois sentidos da via. A Polícia
Militar informou que policiais do
22º BPM (Maré) realizaram um
cerco e trocaram tiros com criminosos que escoltavam um caminhão que tinha sido roubado. Po-

liciais do Batalhão de Choque que
estavam em deslocamento pela
via participaram do confronto.
Motoristas relatam que pelo menos dois veículos foram atingidos
por tiros. Um deles na pista do
meio, no sentido Centro, e outro
na pista lateral, próximo à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os
funcionários da instituição estavam almoçando e se jogaram no
chão para se proteger.

Comerciante de Queimados Família de jovem ameaçada
é morto no portão de casa pelo ex critica inercia da Deam
Reprodução/Redes sociais

reprodução

O caso de ameaça de morte contra a jovem foi registrado na Deam de Nova Iguaçu
Os assassinos destruiram o portão da casa de Marcelo após
atirar contra a vítima
O
comerciante
Marcelo
Augusto Carneiro, de 47
anos, foi morto na
noite da última terça-feira, no portão
de casa, na Rua Joaquim dos Santos,
bairro Vila do Tinguá,
Queimados.
A vítima era dona
da Casa de Material de Construção
Casa Verde, que
também fica no
município.
De acordo com as
informações do 24º
BPM (Queimados),
o comercfiante estava no portão de
casa
guardando
seu carro na garagem, quando dois
bandidos em um
veículo o aborda-

ram e atiraram no
peito do comerciante. A Divisão de Homicíídios da Baixad
Fluminense (DHBF)
investiga
diversas
hipóteses para o crime entre as quais
latrocínio (roubo seguido de morte) ou
execução.
Querido por
todos os
moradores
da região
Ele chegou a ser
encaminhado
para
a UPA do município, onde já chegou
morto. O crime teria
ocorrido por volta
das 20h40. Amiga
pessoal de Marcelo,
a aposentada Van-

da de Aquino Barreto afirmou que
o comerciante era
querido de todos os
moradores. “Trabalhei com ele e com
a irmã dele. Sou
amiga de todos os
familiares do Marcelo. Estamos muito
tristes. Ele era uma
pessoa adorada por
toda a população
aqui em Queimados.
Ele ajudava todo
mundo. Se preciso,
ele tirava o roupa do
corpo para ajudar o
próximo.
Estamos
em choque”, disse.
O sepultamento do
corpo de Marcelo
está marrcado para
às 12h de amanhã,
no cemitério municipal de Queimados.

Quatro dias depois de
prestar queixa na Delegacia Especializada
no Atendimento á Mulher (Deam) de Nova
Iguaçu, a jovem que foi
ameaçada de morte pelo
ex-namorado disse que
não consegue dormir e
que sua segurança, mesmo dentro de casa, está
ameaçada.
Autor da ameaças,
Douglas Silva de Lima
(foto), conhecido como
Doguinha, de 26 anos,
ainda cerca o imóvel
onde ela mora, no Corumbá, bairro do terceiro distrito de Nova
Iguaçu. A família critica
a inércia da Polícia Civil em não prestar esclarecimentos sobre o
fato em relação ao descumprimento por parte
do suspeito da Medida
Protetiva de Urgência
determinada pelo Car-

tório da Violência Doméstica de Nova Iguaçu.
“ Registranos a queixa no domingo e não resolveu, porque minha
sobrinha continua sendo
seguida e monitorada por
ele. Parece até um fantasta rondando a casa. Como
podemos nos sentir seguras. A Deam deveria pedir
à Justiça a prisão dele, já
que stem se aproximado
por menos de 100 metros
dela. Isso é um absurdo”,
disse a tia a jovem.
De acordo com ela, a
especializada
informou
que a MPU (medida protetiva) só tem efeito se a
vítima ligar do local onde
está se sentindo ameaçada
para o serviço 190 (Polícia
Militar). E também se o
autor das ameaças for encontrado nas imediações.
“Isso jamais vai acontecer
porque ele vem, faz ameaças, intimida e depois

‘foge’ porque sabe que a
mulher vai chamar a polícia. E quando você liga
para denunciar ainda é
atendido por políciais
truculentos e despreparados. Uma grosseria
só, Se não fizeram nada
para deter esse homem,
vai acontecer uma tragédia”, disse preocupada.

Civil apreende produtos ‘piratas’ milhões em shopping de Caxias
A Polícia Civil
apreendeu, na manhã
desta
quarta-feira,
cerca de duas toneladas de produtos falsificados no shopping
Feirão das Malhas,
em Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense. Os itens, somados, estão avaliados em R$ 3 milhões,

de acordo com perícia
da corporação.
A operação de repressão à pirataria contou com a participação
de 30 agentes e foi coordenada pelo delegado Maurício Demétrio,
titular da Delegacia De
Repressão aos Crimes
Contra a Propriedade
Intelectual (DRCPIM).

Os
investigadores
monitoraram a ação
dos lojistas durante
dois meses. Entre os
itens apreendidos, estão tênis de marcas
como Nike, Adidas e
Vans que eram vendidos por até R$ 30 cada
par. O material apreendido será destruído.
Além dos produtos

falsificados, dez pessoas foram conduzidas à
sede da DRCPIM. Elas
devem responder pelo
crime de venda de produtos falsificados, descrito no artigo 190 do
Código de Propriedade
Industrial, que prevê
como pena detenção
de um a três meses ou
multa.

reprodução

Material foi apreendido pelos agentes
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tributos

Prefeituras do RJ recebem
R$ 210,21 milhões do estado

Repasse dos recursos foi feito pelo governo do estado. Desde o início do ano,
volume de verbas encaminhadas aos municípios chega a R$ 1,24 bilhão
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com-

O

governo
do
Estado
do
Rio de Janeiro depositou, ontem,
R$ 210,2 milhões em
repasses de tributos
para os 92 municípios
fluminenses. O crédito
feito pela Secretaria de
Fazenda refere-se ao
montante arrecadado
no período de 28 de janeiro a 1º de fevereiro.
Os valores correspondem à distribuição de
parte da arrecadação
dos tributos IPVA, IPI
e ICMS às administrações municipais.
As prefeituras já haviam recebido R$ 1,02
bilhão nos repasses anteriores, realizados nos
dias 8, 15, 22 e 29 de
janeiro, relativos à ar-

recadação do período
entre os dias 1º e 25 do
mês passado. Com os
depósitos efetuados, o
valor acumulado distribuído às prefeituras este ano sobe para
R$ 1,24 bilhão. Neste
montante, os repasses
relacionados ao Fundeb e aos royalties pela
exploração de petróleo
ou gás natural não estão incluídos.
Os depósitos semanais são realizados por
meio da Secretaria de
Fazenda sempre até
o segundo dia útil de
cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11
de janeiro de 1990. As
consultas dos valores
dos exercícios anteriores podem ser feitas no
site da Fazenda, no ca-

Reprodução/Governo do estado

minho Portais > Tesouro > Serviços > Relatórios > Transferências
aos Municípios.
Agenda
Tributária
Os valores semanais
transferidos aos municípios fluminenses
variam em função dos
prazos fixados na legislação vigente. Dependendo do mês,
pode haver até cinco
datas de repasses. As
variações destes depósitos oscilam conforme
o calendário mensal,
os prazos de recolhimento tributário e o
volume dos recursos
arrecadados. A agenda
de recolhimento tributário pelos contribuintes está concentrada no
dia 10 de cada mês.

Governo de Witzel disse que volume é parte da arrecadação de impostos

Índice de Participação dos Municípios
Os repasses aos municípios dos tributos IPI e
ICMS são liberados de
acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios
(IPM), apurados anualmente para aplicação
no exercício seguinte,
conforme
determina

a Constituição Federal
e observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 63, de 11
de janeiro de 1990, nas
Leis Estaduais nº 2.664,
de 27 de dezembro de
1996, e nº 5.100, de 04
de outubro de 2007, e
no Decreto Estadual nº

46.470, de 23 de outubro de 2018.
Os repasses aos municípios do tributo
IPVA são liberados
com base na Lei Estadual
nº 2.877, de 22 de dezembro de 1997, e na Lei Federal nº 11.494, de 20 de
junho de 2007.

Crivella decide trocar ônibus Primeira chamada do ProUni
por VLT no Centro do Rio
já está disponível na internet
reprodução/g1

Medida visa aumentar o volume de passageiros no sistema de transporte
Por determinação do prefeito Marcelo Crivella, a
partir da semana que vem
os ônibus vão deixar de
circular por parte do Centro do Rio e os pontos
finais serão direcionados
para a Rodoviária Novo
Rio e para o entorno da
Central do Brasil. O objetivo da medida é aumentar o volume de passageiros no VLT, cuja Linha 3
será inaugurada também
semana que vem.

Cálculos apontaram que
o VLT é deficitário: por
dia, apenas 60 mil passageiros andam nos bondes
modernos. A estimativa,
quando a rede foi lançada,
era levar 265 mil pessoas
- quatro vezes mais. No
contrato, cabe à prefeitura cobrir essa diferença.
A prefeitura ainda vai
detalhar o cronograma da
retirada dos ônibus e vai
definir os novos itinerários. Crivella não esclare-

ceu se as linhas que vêm
da Zona Sul vão sofrer
alterações.
Para compensar a restrição de ônibus, a Linha 3 do VLT enfim vai
funcionar, inaugurando
o eixo da Avenida Marechal Floriano (paralela à
Presidente Vargas). Três
estações serão abertas:
Cristiano Ottoni/Pequena
África, Camerino/Rosas
Negras e Santa Rita/Pretos Novos.

Procon lança serviço para agilizar
demandas com supermercados
O setor de conciliação do
Procon, através de seu projeto Expressinho, ganhou mais
uma área de atuação, a de
supermercados. A iniciativa
- que já conta com a parceria
do Itaú, Bradesco, Santander,
Caixa Econômica Federal,
Oi, Claro, Net e Light - busca
agilizar a solução de demandas entre consumidores e
empresas e ganhou a adesão
da Associação de Supermercados do Estado do Rio de

janeiro (Asserj). O cidadão
já pode acionar o órgão e, na
maioria das vezes, os casos
são resolvidos no mesmo dia.
A iniciativa converge com
Plano de Diretrizes lançado
pelo Governo do Estado, que
tem como meta aumentar
o número de conciliações e
diminuir a quantidade de processos administrativos.
“A Asserj é a primeira a entrar no Projeto Expressinho
este ano. A proposta é trazer

novas empresas, além de retomar a parceria com outras
que já fizeram parte”, disse a
coordenadora de Atendimento do Procon, Soraia Panella.
O cidadão faz sua reclamação nos postos de atendimento e, após uma análise prévia
de seu problema, é encaminhado ao Expressinho. Supervisionados por advogados
do Procon, consumidor e representante da empresa buscam uma solução.

Os estudantes devem comparecer às instituições com
os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição.
Cabe aos candidatos verificar
os horários e o local de comparecimento para a aferição
das informações. A lista da
documentação
necessária
está disponível na internet.
Algumas instituições podem exigir dos candidatos
aprovados que façam uma
prova. Os estudantes devem
verificar, no momento da
inscrição, se a instituição vai
aplicar processo seletivo próprio. As instituições que optarem por processo próprio
devem explicar formalmente

Reprodução

Os pré-selecionados têm até o dia 14
deste mês para fazer a matrícula
aos estudantes, no prazo máximo de 24 horas da divulgação
dos resultados das chamadas, a
natureza e os critérios de aprovação.
O registro da aprovação ou
reprovação dos candidatos
no Sistema Informatizado do
ProUni e a emissão dos respec-

tivos termos de Concessão de
Bolsa ou termos de Reprovação
pelas instituições de ensino serão feitos entre os dias 6 e 18
de fevereiro para os selecionados na primeira chamada. Caso
o estudante não compareça no
prazo estipulado, ele será reprovado.

Deputado do PSL quer proibir o uso
e a venda de anticoncepcional e DIU
BRASÍLIA - Eleito
para o primeiro mandado de deputado federal,
Márcio Labre (foto)
(PSL/RJ)
protocolou
na secretaria da Mesa
Diretora da Câmara
um projeto de lei (PL)
que proíbe o comércio,
a propaganda e a distribuição de “microabortivos”. No texto, o
parlamentar explica que
a proibição seria para
o uso de DIU, pílulas
anticoncepcionais e o
implante subcutâneo de
liberação de progestógeno, que impede a gravidez.
Como
justificativa
para o PL, o deputado
acusa o Ministério da
Saúde de “instruir os
hospitais da rede públi-

Reprodução

ca a praticarem o crime
do aborto contra crianças de até cinco meses
de gestação” e de, recentemente, liberar “o uso
de um abortivo conhecido como pílula do dia
seguinte”.
No texto, ele pede ainda
que a” autoridade competente policial deverá
apreender e destruir todo
o material que viole, ou
seja, destinado a violar o

disposto na lei, podendo interditar o estabelecimento industrial ou
comercial que reiteradamente descumprir as
presentes normas”.
Após o projeto de lei
provocar polêmica nas
redes sociais, o parlamentar recuou da proposta alegando que o
texto não estava definido e justificou: ‘‘Houve
uma falha’’.
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Prefeitura abre inscrições para concurso
Os cargos são destinados a candidatos com formação superior, ensino médio e fundamental completo e incompleto
Secretaria de
Comunicação Social

A

s inscrições para
o concurso da
Prefeitura
de
Itatiaia foram abertas
na última segunda-feira.
Os cargos são destinados a candidatos com
formação superior, ensino médio e fundamental
completo e incompleto.
A remuneração varia de
R$ 1052,39 a R$ 2.200
e a jornada de trabalho
também varia de acordo
com os cargos.
As inscrições poderão ser efetuadas pela
internet, através do site
do Instituto Brasileiro
de Administração Municipal – IBAM, no endereço eletrônico www.
ibam-concursos.org.
br, do dia 04 fevereiro
de 2019 até o dia 10 de
março de 2019.
Para os candidatos que
não dispõem de acesso
à Internet, foi disponibilizado um posto de
inscrição na Secretaria
de Trabalho, Emprego
e Geração de Renda de
Itatiaia (Avenida dos
Expedicionários, nº 575,
Centro, Itatiaia/ RJ),

com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h
e das 14 as 17 horas. O
posto não funcionará
durante o carnaval, entre
os dias 1º a 6 de março
As taxas de inscrição
são de R$ 120,00 para
os cargos de nível superior, R$ 75,00 para os
cargos de nível médio e
técnico e R$ 55,00 para
os cargos de nível fundamental completo e incompleto e o pagamento
poderá ser efetuado até o
dia 11 de março de 2019.
De acordo com o edital,
no dia 13 de março, após
as 14 horas, o candidato
poderá conferir no site
do IBAM se sua inscrição foi deferida.
As provas objetivas
estão agendadas para
acontecer no dia 14 de
abril, sendo no primeiro
período para os cargos
de nível superior e nível fundamental completo, com abertura dos
portões às 8h e fechamento às 9h, para início
das provas. Sendo três
horas a duração da prova, exceto para o cargo
de Procurador, cuja du-

Divulgação/PMI

Secretário de Administração da Prefeitura, Tiago Diniz, falou sobre o número de vagas

ração da prova será de tempo de duração das
quatro horas.
provas será de três horas.
No segundo período
O gabarito
serão aplicadas as prooficial do
vas para os cargos de níconcurso da
vel médio, nível técnico
e nível fundamental In- Prefeitura será
liberado pelo
completo, com abertura
IBAM no dia
dos portões às 14h e fe15 de março.
chamento às 15h, para
“O edital 01/2019 da
início das mesmas.O

barra do piraí

Prefeitura oferece mais
de 160 oportunidades,
desde o nível fundamental incompleto até o
superior completo, além
de formação de cadastro reserva para alguns
cargos que aguardarão
demanda ou vacância
de algum cargo efetivo ou aposentadoria de

algum servidor. Já edital 01/2019 do IPREVI
apresenta cinco oportunidades para escriturário no nível médio, além
de cadastro reserva para
o cargos de assistente
social e procurador”,
explicou o secretário de
Administração da Prefeitura, Tiago Diniz.

angra dos reis

Serviço móvel para sorriso saudável AngraPrev reduz 68% do déficit atuarial
Reprodução/PMAR

Atuando nos bairros da
cidade de Barra do Piraí,
o Caminhão da Odontologia, da Nova Saúde, atendeu um quantitativo de
430 pessoas, em diferentes
localidades por onde vem
passando, desde novembro
do ano passado. A proposta
visa realizar diferentes tratamentos, como extrações,
restaurações e outros, em
adultos e crianças. Cerca de
1 mil procedimentos já foram realizados desde agosto, quando iniciou o projeto
IntegrAção.
Criado em agosto de
2018, o Integração tem
como objetivo assistir diversas famílias em diferentes bairros e especialidades
em Saúde. Em novembro
do ano passado, o projeto
IntegrAção ganhou forças

Divulgação/PMBP

Cerca de 430 pessoas buscam atendimento no caminhão da saúde
com a vinda do caminhão
da Odontologia onde somam, até hoje, 770 pessoas
assistidas.
O projeto IntegraAção já
percorreu os bairros Campo
Bom, Chalet, Roseira, Oficina Velha, Caixa D’água,
Caeira, Maracanã e Metalúrgica; além dos distritos
da Califórnia, Dorândia,

Vargem Alegre e Ipiabas.
Ao todo, foram realizados 980 procedimentos em
Odonto, onde 770 pessoas,
que passaram pelo veículo.
São serviços de extrações,
restaurações, encaminhamentos para especialidades,
orientações de higienização
e cuidados com a saúde bucal para adultos e crianças.

Porto Real

Planejamento marca abertura do Ano Letivo 2019
A Prefeitura de Porto
Real, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, realizou
a abertura do ano letivo com a divulgação de
projetos estudantis para
2019, apresentações do
corpo técnico, além de
números de dança dos
alunos da rede e uma pequena amostra dos novos
uniformes escolares. O
evento aconteceu na sexta-feira da semana passada, no CIEP Brizolão 487
Oswaldo Luiz Gomes, e
teve a participação dos
professores e de todos os
profissionais da educação. O início das aulas
para os estudantes ocorre no próximo dia 7 de
fevereiro. Extenso curso
de Formação Continuada

Reprodução/PMPR

O evento aconteceu no CIEP Brizolão 487 Oswaldo Luiz
Gomes com a participação de profissionais da educação

terá como público alvo os
profissionais da rede de
ensino nos próximos dias
4 e 5 de fevereiro, no local, nos períodos da manhã, tarde e noite.
Em seu discurso, o
prefeito Ailton Marques
desejou sucesso aos educadores, enaltecendo a
busca por melhorias na
educação do município.
“Desejo sucesso nessa

etapa que começa a partir de agora. Será um ano
de muito trabalho, mas
não mediremos esforços
para garantir um ensino
de qualidade”, disse. O
prefeito lembrou também
da grande responsabilidade que os profissionais de
ensino. “Vocês são uma
referência positiva para os
jovens e crianças de Porto
Real”.

O déficit reduziu de R$ 219 milhões para R$ 71 milhões
Com uma política administrativa séria, responsável
e comprometida, a Prefeitura
reduziu o déficit atuarial do
Instituto de Previdência Social
de Angra dos Reis (AngraPrev) em 68% e continua em
busca de soluções para reduzir
o passivo e normalizar a saúde
financeira dos aposentados e
pensionistas.
- Ao assumir a gestão, encontramos um déficit de R$
219 milhões. Com várias

ações, conseguimos reduzir
este valor para R$ 71 milhões,
no final de 2018. Para isso,
foram publicados decretos e
leis municipais que ajustaram
a estrutura remuneratória dos
servidores e a base de contribuição ao Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS).
Além disso, foi feita a Lei de
Parcelamento do Arresto – explicou a presidente do AngraPrev.
Com o objetivo de buscar

soluções para o déficit ainda
existente, o prefeito de Angra,
o secretário de Governo e Relações Institucionais e a presidente do Instituto participaram, nesta terça-feira (5), em
Brasília, de uma importante
reunião na Secretaria de Previdência. Os representantes
do município foram recebidos
pelo secretário e subsecretário
de Previdência do Governo
Federal, e pelo assessor de
Gabinete.

Barrra Mansa

SAAE-BM realiza limpeza urbana em diversos bairros
O Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Barra Mansa), efetuou na última terça-feira, a limpeza das
ruas de múltiplos bairros da
cidade. Os serviços de capina,
roçada, raspagem e pintura de
meios-fios são feitos constantemente como forma de manter o
bom aspecto visual dos locais e
evitar o acúmulo de materiais
nas ruas que podem acarretar
transtornos para a população
em períodos de chuva.
Os bairros Ano Bom, Centro, Km 4, Paraíso de Baixo,
Paraíso de Cima, Roberto
Silveira, São Francisco, Vila
Independência e Vila Nova,
receberam as equipes da CRS
(Coordenadoria de Resíduos
Sólidos).
O diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, avaliou

Reprodução/PMBM

Funcionários da Prefeitura executam serviço em rua do Centro
a iniciativa como fundamental
para evitar a proliferação de
doenças por vetores. “A Gerência de Limpeza Urbana está
sempre atenta para esse tipo de
situação, são serviços que evi-

tam que as doenças espalhadas
por vetores se tornem problemas maiores para Barra Mansa,
temos uma agenda e a meta é
atingir o máximo de localidades possível”, afirmou Fanuel.
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RECEITAS
Arroz de forno
Ingredientes

4 xícaras (chá)
de arroz cozido
100 gramas de
queijo mussarela
ralada 100 gramas de açaí cortado em cubos
pequenos 1 cenoura ralada 2
colheres (sopa)
de salsa (ou salsinha) picada 2
unidades de ovo
1 xícara (chá) de
leite 1/2 copo
de requeijão 1
xícara (chá) de
queijo parmesão
ralado • sal a
gosto • pimenta-do-reino a gosto

Modo de
preparo
Em uma tigela,
misture o arroz, a
mussarela, o presunto, a cenoura
e a salsa.
Coloque em um
refratário untado
com margarina.
No liquidificador,
bata os ovos, o
leite, o requeijão,
o queijo ralado,
o sal e a pimenta.
Despeje sobre o
arroz e asse no
forno, preaquecido, a 200 °C
durante 30 minutos ou até dourar.

Arroz de forno
Ingredientes
600 gramas de
macarrão espaguete 2 xícaras
(chá) de molho à bolonhesa
pronto • queijo
parmesão ralado a gosto
Modo de
preparo
Cozinhe a massa
conforme as instruções da embalagem até ficar al dente.
Escorra e reserve.
Aqueça o molho.
Transfira a massa
para uma travessa e cubra com
o molho.
Polvilhe o queijo
e sirva.

quinta-feira, 07 de feverEIRo de 2019

Grávida, Patricia Abravanel ganha carinho
da filha, Jane, na barriga:’Caçulinha’

À espera do terceiro
filho, a apresentadora
compartilhou o registro em sua rede social
ontem. Na imagem,
a empresária aparece
deitada com Jane, de
1 ano. ‘Amo quando
ela vem cheia de sono
e gruda na mamãe’,
disse a mulher do deputado Fabio Faria,
com quem também o
pequeno Pedro, de 4
anos. Os fãs, é claro,
foram só elogios ao
clique postado no Instagram
Patricia Abravanel
está mais feliz que
nunca! À espera do
terceiro filho com o

divulgação

deputado Fabio Faria,
a apresentadora ganhou aquele carinho
especial da filha, Jane,
na barriguinha que não
para de crescer ontem.
“Amo quando ela vem
cheia de sono e gruda
na mamãe. Caçulinha
por mais 2 meses”, escreveu a empresária,
que também tem Pedro, de 4 anos, clicado
nos bastidores do SBT
com a irmã. Os fãs se
derreteram pelo clique
e só foram elogios.
“Muita fofura”, disse
uma. “Que foto linda”, acrescentou outra.
“Momento gostoso”,
comentou um terceiro.

Juliana Paes redobra cuidados com corpo
para o Carnaval: ‘Intensifico treinos’
divulgação

Rainha de bateria da
Grande Rio, atriz posou
para as lentes de Fernando
Tomaz em um ensaio burlesco. Dona de um corpo
definido, a artista contou
que fortalece a malhação
e os tratamentos estéticos
para a folia. ‘Não sou de
fazer dieta. Procuro comer
mais saudável, intensificar
os treinos e fazer os aparelhos supermodernos da
Roberta Niemeyer’, relatou
Juliana
Rainha de bateria da
Grande Rio, Juliana Paes falou sobre os cuidados com o
corpo para o Carnaval. Inspiração de estilo para muitas mulheres, a atriz contou
à colunista Marina Caruso,
do jornal “O Globo”, que

fortalece a malhação e os
tratamentos estéticos. “Não
sou de fazer dieta. Procuro
comer mais saudável, intensificar os treinos e fazer
os aparelhos supermodernos da Roberta Niemeyer”,
comentou a artista, adepta do Gold, que combate a
flacidez. Recém-chegada
das férias na Disney com
a família, Juliana é presença garantida nos ensaios da
escola de Caxias: “Fiz uma
viagem com o Dudu, meu
marido, para Ibiza, no ano
passado, assisti a um show
burlesco e fiquei com a
ideia dessa ensaio na cabeça. Não teria coragem de fazer em outra época do ano,
mas o carnaval permite que
a gente ouse mais”.

Ele cresceu! Filho de Sophie Charlotte
gera comentários na web: ‘Um rapazinho’
divulgação

O pequeno Otto foi
fotografado com a atriz
em um shopping do Rio
de Janeiro e chamou
atenção pelo tamanho
em fotos com a mãe durante o passeio. ‘Parece
muito com ela’, disse
uma usuária. ‘Gente
como o filho dela cresceu’, comentou outro
internauta. ‘Ele está
enorme’, observou uma
terceira seguidora. O
menino, de 2 anos, é
fruto do relacionamento
de Sophie com Daniel
de Oliveira
Discreta quando o
assunto é sua vida pessoal, Sophie Charlotte raramente divulga
momentos particulares
nas redes sociais, mas
sempre encanta os fãs
quando aparece com o
filho, Otto, de 2 anos.
No início da semana,

a atriz foi às compras
com o herdeiro, fruto
da união com Daniel de
Oliveira, no shopping
Village Mall, na Barra
da Tijuca, Zona Oeste
do Rio de Janeiro, e o
pequeno deu um show
de fofura em público.
Na web, o menino não
passou despercebido e
gerou comentários entre
os seguidores da artista. “Parece muito com
ela”, disse uma. “Gente
como o filho dela cresceu”, falou outra. “Está
um rapazinho”, comentou um terceiro. “Ele
está enorme”, observou
mais uma. Recentemente, Sophie foi clicada
com o primogênito no
Pelourinho, em Salvador, onde está fazendo
um laboratório para interpretar Gal Costa no
cinema.
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sub-20

Nova Iguaçu: juniores se apresentam
e terão Hermes Júnior no comando

Novo técnico laranja é iguaçuano de nascimento e com formação europeia
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

os poucos as
categorias
de base do
Nova Iguaçu vão iniciando os treinamentos para a temporada
2019. Na segunda-feira (4), quem começou a trabalhar foi
a equipe sub-20, que
terá novo comandante - Hermes Júnior,
técnico com passagens pelas equipes
profissionais de Artsul e Mesquita e com
recente trabalho de
destaque pelo sub20 do Boavista.
Nascido em Nova
Iguaçu e morador da
cidade, Hermes Júnior tem 41 anos e
chega
credenciado
pelo bom trabalho
que fez no sub-20
do Boavista, quando
chegou às semifinais
da Taça Rio Sub-20
no ano passado e terminou o Estadual da
categoria na quinta colocação, atrás
apenas dos quatro

grandes. No clube de
Saquarema também
disputou duas Copas São Paulo, tendo
chegado à terceira
fase em 2018.
“Foi uma satisfação
imensa receber esse
convite e fazer parte
do Nova Iguaçu Futebol Clube. Primeiro por eu ser iguaçuano, segundo pela
admiração que tenho
pelo trabalho de excelência que é feito
aqui pelas pessoas
que gerem o clube, e
terceiro por ter muitos amigos que jogaram, se formaram e
que trabalham aqui.
Fiquei muito feliz e
espero retribuir essa
confiança”, afirmou
Hermes.
Hermes Júnior foi
jogador,
revelado
nas categorias de
base do Flamengo e
profissionalizado no
Madureira. Depois,
atuou por dez anos
em Portugal, tendo
atuado por clubes
como Santa Clara,
União da Madeira,
Covilhã, Trofense e

Bernardo Gleizer / Divulgação

Mãos à obra: Hermes comanda treino da equipe no Centro de Treinamento Laranjão
Gil Vicente. Foi lá
também que se formou como treinador,
pela Associação de
Futebol do Porto,
além de ter realizado curso na Futebol
Escola Barcelona, na
Espanha.
“Maior parte da
minha
formação
como treinador foi

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

na Europa, tenho por
característica
nas
minhas equipes um
futebol rápido, dinâmico, objetivo, com
velocidade nas transições, propondo o
jogo. O Nova Iguaçu sempre teve essa
metodologia, de propôr o jogo, e é mais
ou menos a mesma

linha que eu adoto.
Agora é dar sequência ao trabalho e
colocar isso em prática”, disse o novo
treinador.
Hermes Júnior terá
a companhia do preparador físico Marcio Henriques e do
preparador de goleiros André Luis San-

tos na comissão técnica. O Nova Iguaçu
estreia no Campeonato Carioca Sub-20
no dia 16 de março,
contra o Macaé, em
casa, e a expectativa
é fazer uma excelente campanha, como o
clube costuma fazer,
sempre
revelando
jogadores.

