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Vila olímpica de 
Mesquita retorna em 

ritmo de carnaval
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De olho em mudanças 

Moro fatia 
pacote 

anticrime
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Xerifão do 4º GBM marca 
1º ano no comando do

 Bombeiros de Nova Iguaçu

enquete: mais 
cornos falam do 
‘galho’ com ares 

       dos ‘mansos’ 
2

reproDUÇÃo
culti

ex-prefeito é alvo de ação ajuizada do Ministério públi-
co por ato de improbidade administrativa relacionada a pu-
blicação de matérias autopromocionais em seu governo.

À frente de uma das maiores corporações do corpo de Bombeiros do rio de Janeiro, o tenente-
-coronel Luiz cláudio paschoal Vieira, que assumiu o grupamento em 20 de fevereiro de 2018, diz, 
em entrevista ao Hora H, que seu maior desafio é a busca  pela excelência no atendimento á popula-

ção. Em um ano o oficial realizou intervenções importantes na infraestrutura do quartel.

Max Lemos pode ficar 
fora da disputa eleitoral 

em Queimados 

Na mira da Justiça

3

Anticorrupção

Choque entre carro e 
ônibus mata 3 pMs

Última missão

O subtetente Jan Pierre, o cabo Ricardo e a soldado Ana Cristina morreram 
na hora. Acidente aconteceu na RJ-145 que liga Barra do Piraí a Valença

Polícia sacode Penha

Morreu sentado 
durante operação 

da pM  no subúrbio
7  7

Viaduto do Centro 
de Mesquita sofre 

interdição para obras
4

Dupla de golpistas 
roda por comprar com 

cartões clonados
7

Traficante deixa redes 
sociais e vai parar nas 

garras da pM
7

tJ bloqueia bens de 
ex-prefeito e  impede 

posse de deputado
4

2

Mostra tecnológica
 Firjan-senai agita o

 topshopping

precisa-se de
 CoNtADorA 

início imediato
2695-5360

semente do mal mata taxista em 
posto de combustível no subúrbio

7

Cultura/ curta-metragem

‘empodere-se’ está no ar

2

Lançado ontem, terça, “empodere-se”, de cida Franco (centro), pode ser visto 
no youtube - https://www.youtube.com/channel/UcfjZVtwj6snD0g0kbuMwzuA. 
A direção-geral é de Cassiano Sant Anna (E), com fotografia e assistência de dire-
ção de Wilson Marcos de paula (D).   
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Ainda sobre a enquete que elegeu a ci-
dade mais famosa da Baixada Fluminen-
se como a campeã de cornos e cornas na 
região, temos mais ‘vítimas’ falando da 
aventura de ver seus pares com outros e 
outras.

A consulta rápida aconteceu numa casa 
de baladas bastante conhecida.

Mais corneados falam do ‘galho’ 

“nossa! não me senti traída quando vi 
meu ficante com outra garota lá no escu-
rinho da balada. encarei na boa. ele não 
sabe que vi a cena excitante”, conta a 
professora e advogada M...de 26 anos”, 
sem saber que conversava com nosso 
agente passarinho Azul do Bico preto.

o também advogado Dr. cornélio Man-
so, 38 anos, carrega a ‘cornice tranquila’ 
no próprio nome. “sou cornélio. por cau-
sa desse batismo encaro de boa. Venho 
nessa balada porque rola corneação sem-
pre naquela área mais escurinha (aponta 
com o dedo). essa casa de shows chegou 
para ficar”, comemora Cornélio.

Cornélio Manso não se incomoda com chifres

“Não me senti traída”, diz advogada

o abraço de hoje vai 
para Dida nascimento, 
de Belford roxo. Um 
expoente da cultura re-
ggae na Baixada Flumi-
nense, é também um dos 
fundadores do centro 
cultural Donana. Aque-
le Abraço Dida!!!

(21) 98037-1338
          WhAtsAPP

Aquele Abraço!

DIVULGAÇÃo

Grupo B da Intendente terá 
transmissão ao vivo na tV

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Curta-metragem “empodere-se” está no ar

Liesb assinou acordo

em meio às dificul-
dades enfrentadas 
para a realização 

do Maior espetáculo da 
terra, uma boa notícia 
para quem acompanha 
de perto os desfiles da 
Intendente Magalhães. A 
Liesb (Liga das escolas 
de samba do Brasil) fe-
chou acordo com a emis-
sora MAX tV rIo, que 
vai transmitir os desfiles 
da escolas de samba do 
Grupo B este ano.

o contrato foi assinado 
pelo presidente da Liesb, 
Gustavo Barros, e o Jorge 
Dubonet, diretor comer-
cial da MAX tV rIo, 
que contará com uma es-
trutura, já batizada como 
Botequim da Intendente, 
de onde vão gerar as ima-
gens dos desfiles, bem 
como entrevistas os pro-
tagonistas da festa. “será 
um marco no carnaval do 
rio de Janeiro, pois nunca 
na história da Intendente 
se fez uma transmissão 
ao vivo para televisão, 

MAX tV RIO montará estrutura para mostrar as escolas da elite do Carnaval da Intendente Magalhães

topshopping 
recebe Mostra 
tecnológica
Firjan senai

DIVULGAÇÃo

os artistas multimí-
dia Gabriel Muniz e Irla 
Franco, residentes do 
Artsonica – Residên-
cia Artística, realizarão 
neste 21 de fevereiro, 
às 19h, palestra gratuita 
e aberta ao público so-
bre territórios negros. 
estarão em pauta temas 
como: Geografia e Abor-
dagem Fenomenológi-
ca, paisagem e paisa-
gens sonoras, Diáspora 
e territórios negros, 
oralidade e narrativas - 
tradição/Modernidade. 
o evento acontecerá no 
Labsonica, no prédio do 
oi Futuro, no Flamengo, 
zona sul do rio. A apre-
sentação tem duração 
de 60 minutos e vagas 
limitadas, portanto, os 
interessados devem fazer 
inscrição por pelo e-mail 
contato@artsonica.com.
br.

endereço: rua Dois 
de Dezembro, 107, La-
bsonica (5º andar) – Fla-
mengo.

nos dias 21 e 22 de fe-
vereiro, o topshopping, 
em parceria com a Firjan 
senai de nova Iguaçu, 
receberá uma exposição 
sobre assuntos tecnoló-
gicos e educativos. na 
mostra tecnológica Firjan 
senAI, haverá simula-
dores e exposições.

os visitantes poderão 
participar das atividades 
interativas da exposição. 
o evento será realiza-
do das 11h às 19h, no 3º 
piso, expansão (em frente 
à Megamatte). A entrada 
é gratuita!

o topshopping está 
localizado na Av. Gover-
nador roberto silveira 
540, centro – nova Igua-
çu. telefone: (21) 2667-
1787.

muito menos com um es-
túdio próprio para que se 
possa dar uma visibilida-
de maior aos personagens 
que fazem nosso espetá-
culo acontecer”, destacou 
Gustavo Barros.

Durante os desfiles do 
Grupo B, além do Bo-
tequim da Intendente, a 
MAX tV rIo vai utilizar 
20 câmeras e cerca de 60 
profissionais para propor-

cionar uma grande trans-
missão que vai começar 
às 20h, permanecendo no 
ar até o final das apresen-
tações de todas as agre-
miações. outra novidade 
é que vinhetas das escolas 
serão exibidas no canal e 
a equipe de transmissão 
será apresentada até o fi-
nal da semana.

Os desfiles das esco-
las de samba do Grupo 

B, a elite do carnaval da 
Intendente Magalhães, 
acontecem na terça-feira 
de carnaval, dia 5, com 
as escolas Unidos de Lu-
cas, siri de ramos, Lins 
Imperial, tradição, União 
do parque curicica, Ara-
me de ricardo, Vizinha 
Faladeira, engenho da 
rainha, em cima da 
hora, União de Maricá e 
Vigário Geral.

o canal Bel Alter-
nativo apresenta “em-
podere-se”, de cida 
Franco (centro), que 
pode ser visto no you-
tube - https://www.
youtube.com/channel/
UcfjZVtwj6snD0g0k-
buMwzuA. o curta tem a 
direção-geral de cassia-
no sant Anna (e), com 
fotografia e assistência 
de direção de Wilson 
Marcos de paula (D).   

cida Franco, escri-
tora, produtora, atriz e 
cineasta, se diz “nas nu-
vens” com o filme. “A 
realização de um desejo 
que pode gerar outros 
desejos ainda maiores”, 
afirmou. Cassiano Sant 
Anna, ator, diretor, can-
tor e professor de teatro, 
esperava o lançamento 
com ansiedade. “não 
nego que deu um friozi-
nho na barriga, mas foi 
gratificante dirigir o cur-
ta, trabalhar ao lado da 

cida e do Wilson”, disse o 
diretor, acompanhado pelo 
fotógrafo e assistente de 

direção, Wilson de paula. 
“É como disse o cassiano, 
os períodos de produção 

e gravação são marcados 
pela expectativa de ver o 
resultado final”. 



SÁBADO, 16 DE JuLhO DE 2016 geral

Busca pela excelência no 4º GBM
GERAL

Comandante do Grupamento de Bombeiro Militar de Nova Iguaçu, tenente-coronel Cláudio Vieira 
fala à reportagem do Hora H sobre as ações implementadas desde que assumiu, há 12 meses

3quarta-feira, 20 De fevereirO De 2019 
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horahmunicipios@gmail.com
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Ambulâncias reforçam a frota do Corpo Bombeiros 

1º ano no comando 

Os tenentes-coronéis Luiz Cláudio Vieira e Ribeiro Alves comandam o 4º Grupamento de Bombeiro Militar de Nova Iguaçu

no dia 18 de janeiro, o 
corpo de Bombeiros Mi-
litar do estado do rio de 
Janeiro (cBMerJ) rea-
lizou a entrega simbólica 
das chaves das ambulân-
cias (foto) que foram ad-
quiridas pela corporação. 
Ao todo, 30 viaturas vão 
reforçar a frota no territó-
rio fluminense. O investi-
mento de r$ 6,75 milhões 
é proveniente dos recursos 
arrecadados com a taxa de 
incêndio. O evento acon-
teceu no Quartel central e 
contou com a participação 
do governador Wilson Wit-
zel.

“hoje, o corpo de Bom-
beiros faz mais de 1.200 
socorros por dia. A aqui-
sição dessas ambulâncias 
não só aumenta a nossa 
malha, como nos faz conti-
nuar exercendo a excelên-
cia do atendimento. outras 
viaturas e equipamentos, 
adquiridos por meio dos 
recursos da taxa de incên-
dio e do Gabinete da In-

tervenção Federal, chega-
rão ainda neste semestre”, 
afirmou o secretário de Es-
tado de Defesa civil e co-
mandante-geral do corpo 
de Bombeiros rJ, coronel 
roberto robadey Jr.

Durante a solenidade, o 
governador recebeu a me-
dalha Grã-cruz da ordem 
do Mérito de Bombeiro 
Militar. outras personali-
dades civis e militares, que 
prestaram serviços para a 
instituição, também foram 
homenageadas com conde-
corações.

“em nome dos homena-
geados, agradeço a honra 
que estão nos outorgando. 
carregaremos com orgu-
lho e distinção. parabéns 
a essa tropa, que, hoje, re-
cebe essas novas viaturas. 
outras chegarão e vamos 
entregar um estado melhor 
do que recebemos. É im-
portante que a população 
continue pagando a taxa 
de incêndio. Desta forma, 
salvamos vidas”, destacou 

Max Lemos pode ficar fora da disputa eleitoral de 2020
Assim como seus pa-

drinhos políticos Jorge 
picciani e sergio ca-
bral, o deputado Max 
Lemos pode ter seus 
direitos políticos sus-
pensos pela Justiça. É 
o que está sendo pedi-
do pelo Ministério pú-
blico em ação ajuizada 
pela 3ª promotoria de 
Justiça de tutela cole-
tiva  de nova Iguaçu, 
em tramitação, na 2ª 
Vara cível de Queima-
dos. 

o Mp requer que 
o réu seja condena-
do ao pagamento dos 
danos causados ao 
erário de Queimados 
por conta das publi-
cações ilícitas feitas 
no período em que ele 
governou a cidade. 
A ação civil pública 
por ato de improbida-
de administrativa foi 
ajuizada a partir de 
inquérito civil apu-
rou notícia de promo-
ção pessoal do então 

prefeito, por conta de 
publicação de maté-
rias autopromocionais 
citando realizações 
de sua administra-
ção à frente da mu-
nicipalidade, no site 
da própria prefeitura.  
Confirmados pela in-
vestigação, os atos 
geraram o ajuizamen-
to de medida judicial 
eleitoral junto ao Juízo 
eleitoral de Queima-
dos, com cópias à 3ª 
promotoria de Justiça 

de tutela coletiva – 
núcleo nova Iguaçu. 

na Justiça eleitoral, 
Max Lemos já foi con-
denado em definitivo 
ao pagamento de mul-
ta de 20 mil UFIrs. 
o Ministério público 
está pedindo a sus-
pensão de direitos po-
líticos dele, o que se 
for determinado pela 
Justiça pode tirar Max 
Lemos das disputas 
eleitorais por até oito 
anos.

cArLos MAGno/reproDUÇÃo 

À frente do 4º 
Grupamento de 
Bombeiro Mi-

litar de nova Iguaçu há 
exatos um ano, o tenen-
te-coronel Luiz cláudio 
paschoal Vieira contabi-
liza ações positivas im-
plementadas na corpo-
ração, desde que asumiu 
em 20 de fevereiro de 
2018. em conversa com 
a reportagem do hora h, 
o oficial resume que o 
maior desafio de seu co-
mando é a busca pela ex-
celência no atendimento 
à população. 

O oficial conseguiu 
realizar intervenções 
importantes na parte 
estrutural da sede 
localizada na Avenida 
Governador roberto 
silveira, na região 
central de nova Iguaçu. 
ele destaca a nova 
pintura em todo o prédio 
do do grupamento; a 
duplicação do alojamento 
para as oficiais 
femininas; a criação de 
uma sala de reuniões, 
e a iluminação externa. 
“essas intervenções 

Ex-prefeito de Queimados pode ter direitos políticos cassados

visam o bem-estar, 
principalmente dos 
militares que dormem 
nos alojamentos”, 
explicou. 

UMA tROPA dE 
300 MILItAREs 

sob o comando 
do tenente-coronel 
cláudio Vieira, uma 
tropa formada por 300 
militares dividem-se 
na parte operacional e 
administrativa. somente 
no 4º GBM são 126 
subordinados, os outros 
retantes estão lotados 
nos destacamentos de 

nilópolis, Mesquta, 
Belford roxo, 
Queimados, Japeri, 
paracambi e seropédica. 

no início deste ano, 
o grupamento recebeu 
dois novos veículos para 
reforçar a frota: uma 
ambulância totalmenter 
equipada para primeiros 
socorros e uma viatura 
para recolhimento de 
cadáveres (popularmente 
conhecido como 
rabecão). 

PLANO CONtRA 
As ChUVAs 

As fortes chuvas de 

verão aumentam os riscos 
de desastres naturais. 
nesta época do ano, o 
corpo de Bombeiros 
coloca em prática um 
planejamento para as 
ocorrências relacionadas 
a chuva, elaborado 
pelo estado Maior da 
corporação, que vai até 
30 de abril, e estabelece 
medidas que precisam 
ser providenciadas como 
respostas diante de 
situações emergenciais e 
desastres naturais como 
enxurradas, alaganentos 
e deslizamento de 
encostas. 

na área coberta pelo 
4º GBM, segundo o 
comandante, não houve 
ocorrências consideradas 
graves. “os municípios 
suportaram bem o 
volume de chuvas”, 
afirmou, aliviado, ao 
lado do subcomandante 
da corporação, tenente-
coronel ribeiro Alves. 

Ao ser questionado 
sobre a ocorrência 
de incêndios no ano 
passado, cláudio Vieira 
apresentou números. De 
acordo com levantamento 
feito pela corporação, em 
2017 foram 342 incêndios 

contra 288 em 2018. 
Durante a entrevista, o 
tenente-coronel anunciou 
que está em estudo um 
projeto para levar o 
corpo de Bombeiros 
até as comunidades 
escolares para ministrar 
palestras sobre prevenção 
contra incêndios. Dessa 
forma, professores e 
outros profissionais 
das unidades escolares 
saberão como agir 
em uma situação de 
incêndio. A iniciativa 
já é desenvolvida pela  
secretaria de estado da 
Defesa civil. 

reproDUÇÃo
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brasil

Justiça bloqueia contas do 
ex-prefeito de silva Jardim

Projetos contêm medidas contra corrupção, crime organizado e crimes violentos foi protocolado na Câmara dos Deputados. Os temas foram desmembrados em três projetos

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebe de ministros projetos anticrime e antiviolência do governo 

Moro entrega pacote anticrime do governo
BrAsÍLIA - os mi-

nistros sérgio Moro (Jus-
tiça) e onyx Lorenzoni 
(casa civil) entregaram 
ontem o pacote de proje-
tos anticrime do governo 
ao presidente da câmara 
dos Deputados, rodrigo 
Maia (DeM-rJ). são 
três projetos com me-
didas contra corrupção, 
crime organizado e cri-
mes violentos que agora 
serão analisados pelos 
parlamentares. 

os textos alteram 14 
leis e endurecem penas 
de diversos crimes. entre 
as propostas apresenta-
das estão a criminaliza-
ção do caixa 2 (dinheiro 
de campanha não conta-
bilizado oficialmente) e 
a autorização para pren-
der pessoas condenadas 
criminalmente em se-
gunda instância.

“o governo está bus-
cando mudanças para 
melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. para 
isso, se faz necessário 
melhorar a segurança 
pública, enfrentar o cri-
me organização e a cor-
rupção, problemas que 
caminham juntos”, disse 
Moro após a entrega do 
projeto.

Ministros de outras 
áreas também participa-
ram do ato de entrega a 
Maia. Além de onyx e 
Moro, estavam presen-
tes paulo Guedes (eco-
nomia), Luiz henrique 
Mandetta (saúde), Da-
mares Alves (Mulher, 
Família e Direitos hu-
manos) e santos cruz 
(secretaria de Governo).

segundo Moro, o ob-
jetivo foi mostrar a coe-
são do governo em torno 

Interditado I
Desde as 22h de ontem 

o Viaduto Dicró, que dá 
acesso à Avenida Getúlio 
de Moura e Avenida pre-
sidente costa e silva, no 
centro de Mesquita, está 
fechado. o fechamento é 
para serviços de sondagem 
necessários par a manuten-
ção na tubulação da rede 
pluvial, onde foi constata-
do um vazamento de água.  

A crise no governo de Jair Bolsonaro tem 
repercutido negativamente no mundo político. 
o embate entre o presidente e o ex-ministro 
Gustavo Bebianno trava as discursões sobre 
as reformas alinhadas pelo executivo e Le-
gislativo. essa briga arranhou as relações do 
governo com o senador. 

A Lua ficou cheia ontem em seu ponto 
mais próximo de sua órbita ao redor da ter-
ra - o perigeu. esse fenômeno é chamado de 
superlua. o espétalo iluminou o céu de todo 
mundo e deixou boqueaberto quem teve a 
chance de vislumbrar a beleza única do sa-
télite natural do nosso planeta. 

reproDUÇÃo/eLIZeU pIres

Interditado III
para os que vem de niló-

polis, a orientação é pegar a 
Avenida Feliciano sodré em 
direção ao Viaduto do K11.  
o subsecretário de trans-
porte e trânsito, thiago 
palmieri, disse que esse 
reparo é de suma importân-
cia para a conservação da 
pavimentação da via, e vai 
impedir que futuros trans-
tornos possam vir a ocorrer.

As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) poderão ser extin-
tas. É o que propõe o projeto de lei do deputado rosenverg reis 
(MDB), aprovado pela Assembleia Legislativa do estado do rio de 
Janeiro (Alerj) ontem, em primeira discussão. Alguns deputados, 
porém, declararam votos contrários ou se abstiveram de votar. o 
texto ainda precisa ser levado a plenário mais uma vez na casa, em 
segunda discussão.De acordo com a proposta, os policiais militares 
que atuam nas Upps serão distribuídos entre os batalhões da polícia 
Militar. Caberá ao comandante-geral da Policia Militar redefinir as 
áreas de lotação de acordo com o índice de maior criminalidade.

UPPs: contagem regressiva para o fim 

Interditado II
por causa da interdição 

que termina as 6 da manhã de 
hoje, a secretaria Municipal 
de obras, serviços públicos, 
Defesa civil, transportes e 
trânsito montou um esquema 
especial de tráfego. A reco-
mendação é que os motoristas 
que venham de nova Iguaçu 
devem seguir pela Avenida 
Baronesa de Mesquita em di-
reção ao Viaduto de nilópolis. 

efeitos suspensos 
A câmara dos Deputa-

dos aprovou ontem pro-
posta que suspende os efei-
tos do Decreto 9.690/19, o 
qual atribui a outras autori-
dades, inclusive ocupantes 
de cargos comissionados, a 
competência para classifi-
cação de informações pú-
blicas nos graus de sigilo 
ultra secreto ou secreto. 

revelada pela revista 
Veja, uma série de áudios 
trocados entre o ex-minis-
tro Gustavo Bebianno e o 
presidente Jair Bolsonaro 
coloca no embate os dois 
aliados políticos. o agora 
ex-ministro reclama de ser 
chamado de mentiroso, diz 

não ter qualquer relação 
com a “candidata laranja” 
em pernambuco e destacou 
que “protege o senhor (Jair 
Bolsonaro) o tempo intei-
ro”. Bebianno se mostra 
chateado em ter sido cha-
mado de mentiroso publica-
mente pelo presidente e por 

seu filho Carlos Bolsonaro, 
e ressalta que eles se fala-
ram três vezes por What-
sApp. segundo a revista, 
entre os temas tratados nos 
áudios, estão a insatisfação 
do presidente com a pre-
sença de um jornalista da 
Globo dentro do palácio do 

planalto; e uma viagem dos 
ministros ricardo salles e 
Damares Alves a Amazô-
nia. Jair Bolsonaro disse 
que não queria que ocor-
resse viagem pois criaria 
expectativas de obras na 
região e ele seria cobrado 
por isso.

Afinal, quem está mentindo no caso Bebianno 

octAcÍLIo BArBosA/ALerJ 

DirETO aO PONTO

o ex-prefeito de silva 
Jardim e deputado esta-
dual eleito Wanderson 
Gimenes Alexandre, o 
Anderson Alexandre 
(foto), teve as contas 
bancarias bloqueadas 
para garantir o ressarci-
mento dos cofres públi-
cos em r$ 297.273,29. A 
decisão foi tomada pela 
juíza Daniela correia 
da silva, da Vara Única 

da cidade, no âmbito do 
processo nº: 0000150-
32 .2019.8 .19 .0059, 
no qual o político foi 
denunciado pelo Mi-
nistério público por 
“associação criminosa, 
fraude a licitações e cri-
me de responsabilida-
de” na contratação de 
duas empresas para vei-
culação de atos oficiais, 
em 2013. 

 MAÍrA soUZA / G1

Um vazamento de  
esgoto tem causado 
problemas para os 
moradores da rua el-
vira Guida, no Jardim 
panorama, em nova 
Iguaçu. em meio ao 
aguaceiro, eles convi-
vem com o lixo, uma 
preocupação a mais 
por causa dos riscos 
de doenças. De acor-

nos bairros

Vazamento de esgoto em rua abandonada 
horahmunicipios@gmail.com

do com eles, o pro-
blema é resultado 
do descaso da pre-
feitura que não im-
plementa políticas 
públicas na região. 
os mroadores tam-
bém culpam os ve-
readores eleitos na 
área, que só prome-
teram, mas até ago-
ra nada cumpriram. 

MUNDO
Avalanche deixa 

soterrados 
sUÍÇA - Uma avalanche 

deixou várias pessoas soterra-
das em uma pista de esqui no 
sul da suíça, ontem. por volta 
das 15h (de Brasília), quatro 
pessoas foram encontradas fe-
ridas, uma delas em estado gra-
ve, enquanto os demais tive-
ram ferimentos superficiais. Os 
socorristas continuam no local 
em busca de mais sobreviven-
tes. ninguém foi encontrado 
morto.

“testemunhas nos contaram 
que pode ter mais gente debai-
xo da neve, por isso continu-
amos as buscas com diversos 
meios disponíveis”, disse o 
comandante policial christian 
Varone. As autoridades dis-
seram que oito helicópteros e 
mais de 240 pessoas partici-
pam da operação de resgate. 

reproDUÇÃo/WhAtsApp

do pacote anticrime. A 
intenção inicial do go-
verno era apresentar um 
único projeto de lei que 
tratasse de todos os as-
suntos, mas os temas 

acabaram desmembra-
dos em três projetos. O 
ministro da Justiça afir-
mou que, com a apresen-
tação do pacote, “o go-
verno está mostrando a 

que veio”, mas disse que 
está aberto à discussão 
no parlamento. Questio-
nado sobre o motivo de 
tratar a criminalização 
do caixa 2 em um projeto 

separado, Moro afirmou 
que isso “não muda nada 
em relação ao compro-
metimento do governo 
em relação ao [combate 
ao] caixa 2”.
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Gabriel Barbosa fala sobre jogo contra o
Americano e expectativa pelo primeiro gol
Atacante concedeu entrevista coletiva no Centro de Treinamento George Helal

FLAMenGo

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

ALeXAnDre VIDAL/FLAMenGo

Volante Allan é apresentado no 
Fluminense: “estou vindo para ajudar”

Vasco da Gama é recebido com muita
festa em solo do espírito santo

o nova Iguaçu está 
garantido na primeira 
Divisão do campeo-
nato carioca em 2020! 
A permanência foi se-
lada na segunda-feira, 
com uma rodada de 
antecedência, na vitó-

ria do Macaé sobre o 
Goytacaz por 2 a 1 em 
campos. Assim, tan-
to nova Iguaçu quanto 
Macaé não podem mais 
ser alcançados nas duas 
primeiras posições do 
Grupo X.

A situação da equipe 
laranja já tinha ficado 
mais tranquila com a vi-
tória no domingo sobre 
o America por 1 a 0, em 
Moça Bonita. Líder do 
Grupo X, com 9 pontos, 
o nova Iguaçu preci-

saria de um empate no 
jogo de segunda-feira 
em campos, ou uma 
vitória do Macaé. e a 
equipe do norte Flu-
minense venceu, de vi-
rada, rebaixando assim 
Goytacaz e America.

nova Iguaçu e Ma-
caé vão disputar a fase 
preliminar do campe-
onato carioca de 2020, 
caso não haja mudan-
ça de regulamento. Já 
America e Goytacaz 
disputarão, neste ano 

de 2019, a série B. no 
sábado, haverá a últi-
ma rodada apenas para 
cumprimento de tabela: 
Macaé x nova Iguaçu, 
em cardoso Moreira, 
e America x Goytacaz, 
em Moça Bonita.

o elenco rubro-negro 
já está se preparan-
do para o próximo 

compromisso do campeo-
nato carioca. no domingo 
(24), o time irá encarar o 
Americano, às 17h, no Ma-
racanã. Antes do treino de 
ontem (19), Gabriel Barbosa 
projetou o confronto diante 
da equipe de campos. 

“temos que pensar jogo 
a jogo. essa semana vai 
ser muito produtiva. temos 
esse jogo no domingo e es-
tamos ansiosos para poder 
voltar ao Maracanã, ganhar 
e jogar bem. Vamos pensar 
positivo e quem o professor 
escolher, estará capacita-
do para vestir a camisa do 
Flamengo. o importante é o 
Flamengo vencer.”

o camisa 9 ainda não 

balançou as redes, mas ga-
rantiu que está evoluindo e 
que os gols irão sair natural-
mente. “o gol naturalmente 
vai sair. todas as pessoas 
estão ansiosas e claro que 
quando o gol sai, tudo fluirá 
melhor. tenho muita con-
fiança, tenho estado bem e 
estou muito feliz aqui no 
Flamengo. A cada jogo me 
vejo evoluindo e espero que 
continue assim. os gols vão 
sair.”

Gabriel fez questão de 
lembrar dos garotos que 
acabaram perdendo a vida 
na tragédia do ninho do 
Urubu. “A gente convivia 
com esses meninos. eu 
mesmo tirei foto com um 
deles. É claro que foi mui-
to triste para nós. tentamos 
não pensar muito. eles vão 
ficar nos nossos corações 
para o resto de nossas vi-
das”, disse o camisa 9. “A cada jogo me vejo evoluindo e espero que continue assim. Os gols vão sair”, projeta o atacante

Nova Iguaçu segue na série A. Clube se garante na primeirona do rio

o Fluminense apresentou 
oficialmente mais um refor-
ço para a temporada na tar-
de de ontem (29), no ct da 
Barra da tijuca. o volante 
Allan, de 21 anos, chegou 
na semana passada ao clu-
be e assinou por seis meses, 
com o vínculo podendo ser 
renovado pelo mesmo perí-
odo. Feliz por vestir a cami-
sa tricolor, o jogador falou 
sobre a expectativa de voltar 
ao Brasil. “Três anos e meio 
que estou fora, nunca joguei 
no Brasil, então, eu e as pes-
soas que trabalham comigo 
achamos que era o momento 
de voltar, de dar um passo 
maior na carreira. Quan-
do surgiu a oportunidade 
no Fluminense, não pensei 
duas vezes, pela grandeza 
do clube, por sempre brigar 
por títulos, estou vindo para 
ajudar”, disse o volante, 
destacando suas principais 
características.

“sou jogador de meio-
-campo, atuo como primeiro 
e segundo volante, sou um 

jogador que se doa muito 
para a equipe, tento ajudar 
da melhor forma, também 
atuo em outra posições, se 
precisar”, comentou. Allan 
também ressaltou o desejo 
de trabalhar com o técnico 
Fernando Diniz.

“Um dos fatores que me 
fez vir para o Fluminense foi 
o de trabalhar com o Diniz, 
pelas características que ele 
tem, pela forma de jogo, as 
ideias dele. espero que ele 
possa me ajudar muito e eu 
também, que possa contri-
buir à altura. todos sabemos 
a forma que ele gosta que 
o time jogue, de ficar com 
a posse de bola, acho legal, 
acho um futebol bonito e to-
dos comprando a ideia dele, 
vai dar coisa boa”, declarou 
o atleta, emprestado pelo Li-
verpool, da Inglaterra, que 
contou um pouco sobre sua 
experiência fora do país.

“Experiência é boa não só 
em termos de futebol, mas 
sim como pessoa. por ter 
que me virar sozinho, pela 

adaptação, pela língua. em 
relação ao futebol, foi bom 
porque conheci outras cul-
turas, outras metodologias 
de jogo. hoje me vejo mais 
maduro por essas questões 
que passei em vários países 
e de cada lugar, tirei alguma 
coisa. Me vejo mais comple-
to, tenho muito o que apren-
der ainda, mas me vejo mais 
maduro como pessoa e como 
atleta também”, ponderou. 

perguntado sobre a estreia 
de Ganso no tricolor, Allan 
comemorou a oportunidade 
de jogar ao lado do camisa 
10.

“É um grande jogador, um 
cara experiente, do bem, que 
sempre ajuda os mais novos 
e vai ser muito bom ter ele 
no dia a dia, nos ajudando 
nos jogos. sempre bom ter 
alguém assim no elenco, 
acho que ele veio para somar 
e independente de nome, de 
status, somos um grupo e vai 
ser o maior prazer poder atu-
ar ao lado dele”, concluiu o 
volante.

Visando seu segun-
do compromisso pela 
copa do Brasil, o Vas-
co da Gama deixou o 
rio de Janeiro na ma-
nhã de ontem (19) com 
destino ao espírito 
santo, onde vai enca-
rar o serra nesta quarta 
(20), às 21h30, no es-
tádio Kléber Andrade. 
o time foi recebido 
com festa pelos tor-
cedores na capital Vi-
tória. o desembarque 
aconteceu no início da 
tarde no Aeroporto eu-
rico de Aguiar salles.

Um dos mais feste-
jados pelos seguidores 
da cruz de malta foi o 
meio-campista Bruno 
césar. em entrevista 
ao Site Oficial, o ca-
misa 10 agradeceu aos 

capixabas pelo carinho 
e falou sobre o desafio 
de disputar uma parti-
da decisiva logo após 
a conquista do primei-
ro título da temporada. 
o armador destacou a 
força do grupo e garan-
tiu que o mesmo está 
preparado para buscar 
a classificação diante 
dos donos da casa. “Foi 
uma festa maravilhosa. 
sempre pude jogar em 
grandes equipes, mas é 
impressionante o amor 
que o torcedor vascaí-
no demonstra todos os 
dias. eles fazem ques-
tão de mostrar para 
todos que vestem essa 
camisa com orgulho e 
amam esse clube. ter 
uma torcida dessa ao 
nosso lado é um privi-

légio”, declarou Bruno 
césar, comentando em 
seguida a avassalado-
ra campanha na taça 
Guanabara. 

“É sempre bom ser 
campeão, ainda mais 
para mim, que acabei 
de chegar no clube. 
Ganhar é sempre im-
portante, todo mundo 
fica feliz, e o nosso 
time está de parabéns. 
conquistamos a com-
petição de forma in-
victa, vencendo todas 
as partidas, algo que 
mostra a força do gru-
po. como falei quando 
fui contratado, na mi-
nha apresentação, esse 
ano será totalmente di-
ferente do ano passa-
do”, finalizou o camisa 
10.

Atleta de 21 anos falou em entrevista coletiva na tarde de ontem e mostrou confiança

Bruno César recebe o carinho da torcida em Vitória
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Flamengo se prepara para fechar 
acordo sobre indenizações e pensões

6

Clube se reuniu com representantes estaduais para definição de valores
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

TragéDia DO NiNhO

toMAZ sILVA / AGêncIA BrAsIL

Parentes das vítimas atingidas pelo incêndio no CT de Vargem Grande não ficarão desamparadas

Agência Brasil

A Defensoria pú-
blica do rio de 
Janeiro espera 

concluir logo o acordo 
do Flamengo com o Mi-
nistério público estadual 
(MprJ), o Ministério pú-
blico do trabalho (Mpt) 
para o pagamento de in-
denização às famílias das 
vítimas do incêndio no 
alojamento do centro de 
treinamento (ct) há 11 
dias. o comando do cube 
se reuniu na noite de on-
tem.

na discussão, os valo-
res que deverão pagos aos 
parentes dos adolescentes 
mortos e feridos e a defi-
nição de pensões para as 
famílias das vítimas, atin-
gidas pelo incêndio no CT 
do Flamengo, o ninho do 
Urubu, no último dia 8. 

“nós estamos esperando 
que ainda hoje o Flamen-
go dê uma resposta para 
que a gente possa fechar 
este acordo efetivamente. 
A ideia é fechar um acor-
do coletivo, que já seja a 
base dos acordos indivi-
duais”, disse a coordena-
dora cível da Defensoria 
pública, cíntia Guedes, 
antes da reunião terminar.

A defensora destacou 
que o clube não se negou 
a aceitar pontos apresen-
tados para o acordo, mas 
negocia valores. “não tem 
nada que o Flamengo não 
esteja aceitando. nós esta-
mos discutindo valores e 
como serão pagos, prazo 

de pagamento. no caso 
da pensão às famílias, por 
quanto tempo isso vai ser 
pago. por isso, acredita-
mos que é possível fechar 
[o acordo]. Globalmente 
falando temos muito mais 
pontos de consenso do que 
de dissenso”.

CONsENsO
segundo a defensora, as 

negociações com o clube 
estão próximas de 90% de 
consenso. “o acordo está 
bem adiantado. Já temos 
uma minuta de um acordo 
coletivo de um tAc [ter-
mo de Ajuste de condu-
ta]. posso dizer que temos 
consenso em quase 90% 
dos pontos desse tAc”, 
afirmou.

cíntia Guedes revelou 
que dois pontos ainda es-
tão em aberto, entre eles o 
valor das indenizações das 
famílias dos 10 adolescen-
tes mortos. “no primeiro 
momento, a diferença era 
grande. hoje já está bem 
reduzida, por isso esta-
mos acreditando que o 
Flamengo vai chegar em 
um valor que a gente con-
sidere razoável”, indicou, 
acrescentando, que atual-
mente a diferença entre os 
valores do clube e das ins-
tituições está entre 20% a 
30%.

o outro ponto em aber-
to era sobre o valor das 
pensões que serão pagas 
às famílias dos atletas. “o 
Flamengo concorda com a 
pensão, mas há detalhes a 
acertar. o tempo que ela 
vai perdurar, quem rece-

be. A gente também está 
fazendo uma indeniza-
ção que abranja em rela-
ção aos adolescentes que 
morreram. não só o pai 
e a mãe, mas também os 
irmãos e os avós. o sofri-
mento é da família toda. 
tem meninos que os res-
ponsáveis legais eram um 
avô ou avó”, ressaltou.

cíntia Guedes disse que 
o esforço é para atingir 
valores adequados. “nós 
estamos tentando buscar 
um valor que seja condi-
zente com a dor dessas 
famílias. não adianta 
tentarmos um valor mui-
to pequeno”, afirmou. “A 
intenção é fazer um valor 
efetivamente justo que 
ao mesmo tempo consiga 
minimizar a dor dessas 
famílias e mostre para 
elas também o valor que o 

clube dá para os atletas.”

CONCORdâNCIA
o Flamengo se compro-

meteu em prestar assis-
tência médica aos jovens 
que necessitarem de trata-
mento, assim como apoio 
psicológico às famílias 
dos atletas que morreram. 
o clube vai manter por 
um período mínimo de 
dois anos, os contratos de 
formação dos atletas que 
sobreviveram, além dos 
contratos dos emprega-
dos que de certa forma se 
envolveram no incêndio.

segundo a defensora 
pública, o clube se com-
prometeu a trazer os pa-
rentes dos jovens que 
morreram para se reunir 
com a Defensoria pública 
caso o acordo seja fecha-
do. “o Flamengo custeou 

a vinda e a hospedagem 
desses familiares, para 
que se tudo correr bem 
esse acordo for efetiva-
mente fechado a gente 
possa a partir de amanhã 
conversar com as famílias 
e explicar qual é a condi-
ção do acordo, o que está 
sendo proposto e os valo-
res”, afirmou.

De acordo com cíntia 
Guedes, o Flamengo não 
tem interesse em disputa 
judicial. “A gente sabe 
que o momento é muito 
triste para essas famílias. 
É muito doloroso, mas a 
gente entende que justa-
mente por isso, virar essa 
página é uma coisa im-
portante”, disse.

A defensora ressaltou 
que as famílias não são 
obrigadas a aderir ao 
acordo e as que não con-

cordarem podem buscar 
os seus direitos pela via 
da justiça, que é um pro-
cesso mais demorado. 
no entanto, para as que 
aceitarem defensora esti-
mou que os pagamentos 
das indenizações podem 
ser feitos em até 90 dias, 
de forma integral ou em 
duas parcelas dependen-
do do prazo.

dEPOIMENtOs
no processo de investi-

gação do incêndio, foram 
ouvidos hoje na 42ª Dp, 
no recreio, zona oeste do 
rio, o vice-presidente de 
administração do Flamen-
go Jaime correa da silva e 
o diretor executivo de ad-
ministração Marcelo hel-
man. A delegacia é respon-
sável pela apuração sobre 
a tragédia.

Alerj aprova em primeira discussão 
projeto que prevê fim das UPPs

A Assembleia Legislati-
va do rio aprovou ontem 
(19), em votação simbóli-
ca, em primeira discussão, 
o projeto para a extinção 
das Unidades de polícia pa-
cificadora (UPPs), progra-
ma iniciado em 2008 e que 
implantou 38 unidades em 
vários bairros do rio de Ja-
neiro. o programa foi criado 
com a finalidade de reduzir 
à criminalidade nas comuni-
dades que apresentavam alto 
índice de violência, devido à 
ação do crime organizado 
nas regiões mais vulneráveis 
da cidade.

o projeto ainda será vota-
do em segunda discussão e, 
se aprovado, será encami-
nhado para sanção do gover-
nador Wilson Witzel.

o projeto de extinção das 
Upps é de autoria do deputa-
do rosenverg reis (MDB). 

De acordo com a propos-
ta, os policiais militares 
que atuam nas Upps serão 
distribuídos entre os bata-
lhões da polícia Militar de 

forma igual, cabendo ao co-
mandante Geral da polícia 
Militar redefinir as áreas de 
lotação, de acordo com os 
índices de maior criminali-
dade.

Em sua justificativa, o de-
putado roserverg reis avalia 
que dez anos depois de sua 
instalação, o projeto “já dá 
claros sinais de esgotamen-
to, não tendo mais um bom 
desempenho”. “em uma boa 
parte das comunidades, a 
violência voltou a ser rotina 
e com a extinção das Upps, 
reforçaremos o policiamen-
to no estado, deixando cla-
ro que muitas regiões estão 
com deficit alto de policiais 

militares”, diz o deputado. 

PROGRAMA
Lançado no primeiro go-

verno de sérgio cabral, o 
programa das Unidades de 
Polícia Pacificadora, foi 
anunciado como a princi-
pal política de segurança 
pública do estado do rio 
de Janeiro.

A primeira Upp foi im-
plantada no dia 19 de 
dezembro de 2008, no 
Morro santa Marta, em 
Botafogo, zona sul do 
rio. o programa chegou 
a 38 Upps, com um efe-
tivo total de cerca de 9 mil 
policiais.

deputado Roserverg Reis: “o projeto 
já dá claros sinais de esgotamento”

AGêncIA ALerJ

com 130 unidades 
em todo o estado 
do rio de Janeiro, a 
Fundação de Apoio 
à escola técnica 
(Faetec), ligada à 
secretaria de ci-
ência, Tecnologia e 
Inovação, pretende 
criar novos cursos 
técnicos este ano. 
De acordo com o 
secretário Leonar-
do rodrigues, com 
a reformulação da 
grade, será possí-
vel atender às ne-
cessidades e voca-
ções de cada região 
fluminense e, com 
isso, mais postos de 
trabalho serão aber-
tos. A previsão é de 
que estas oficinas 
sejam oferecidas na 
rede a partir do se-
gundo semestre de 
2019.
– neste início de 

2019, estamos ma-
peando todas as uni-
dades e verificando 
a condição estru-
tural de cada uma. 
Vamos reformar to-
das as unidades e 
deixá-las prontas 
para o atendimento 
aos nossos alunos. 
Vamos também fa-
zer uma renovação 
da grade curricular, 
atendendo à deman-
da dos empresários 
de cada região para 
que possamos ter 
uma oportunidade 
de formação profis-
sional casada com o 
emprego – afirmou 
o secretário Leonar-
do rodrigues.
Um dos cursos de 
formação profis-
sional será voltado 
para a área de car-
naval, um mercado 
com alta demanda 

de mão de obra ao 
longo do ano todo. 
As aulas serão na 
cidade do samba e 
terão oficinas para 
aderecistas e ritmis-
tas. outra área em 
crescimento é a tec-
nológica e, por isso, 
está sendo estudado 
um laboratório de 
energia fotovoltaica 
(eletricidade produ-
zida a partir da luz 
solar). Além disso, 
outro curso que tam-
bém deve ser incluído 
na grade é a oficina 
de manutenção de ae-
ronaves.
– A Faetec é conside-
rada uma ferramenta 
de inclusão e profis-
sionalização dos jo-
vens. nossa meta é dar 
aos alunos a dignida-
de do reconhecimento 
profissional – finali-
zou o secretário.

Faetec vai reformular grade 
curricular com novos cursos
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pM agarra dupla do cartão clonado
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Suspeitos tentavam efetuar compras em rede de eletro eletrônico quan-
do foram surpreendidos por policiais do batalhão de Mesquita (20º BPM). 

Dois homens 
suspeitos de 
aplicar golpes 

no comércio foram 
presoss em flagrante, 
na última segunda-
-feira, na região cen-
tral de nova Iguaçu. 

Jean Felipe oliveira 
rosa, de 25 anos, e 
André de Deus Gama, 
conhecido como pi-
rulito, 43, estavam 
dentro de uma loja de 
rede de eletroeletrô-
nicos localizada na 
Avenida Governador 
Amaral peixoto quan-
do os agentes, qie 

  DIVULGAÇÃo/pM

Jean Felipe e André de deus tentaram comprar com cartão clonado e foram surpreendidos pelos policiais. Imagem mostra marginais em ação

realizavam patrulha-
mento ostensivo fo-
ram informados sobre 
a presença da dupla 
com características 
suspeitas.

os mairginais tenta-
vam efetuar compras 
com cartões clonados 
na loja. os policiais 
então foram checar as 

informações e avista-
ram a dupla que aca-
bou abordada pela 
guarnição. De imedia-
to, os jovens teriam 
confessado o crime e 
disseram 

que passaram os 
cartões para terceiros, 
mas disseram não sa-
ber o nome e nem ca-

racterísticas. Imagens 
de cãmeras de segu-
rança obitdas pela po-
lícia mostram os mar-
ginais em ação. 

no estabelecimento, 
os pMs fizeram con-
tato com a subgerên-
cia que reconheceu os 
suspeitos. ele foram 
encaminhados para a 

central de flagrantes 
da 52ª Dp (nova Igua-
çu). A caminho da de-
legacia, André tentou 
subornar os policiais 
oferecendo uma alian-
ça de ouro para evitar 
sua prisão. o marginal 
também recebeu voz 
de prisão por corrup-
ção ativa. 

pMs morrem em acidente rJ-145

Jan Pierre Menezes, Ricardo da silva e Ana Cristina tinham saído do trabalho 

Três policiais militares 
morreram em um grave 
acidente na rodovia rJ-
145, que liga Barra do 
piraí a Valença, na ma-
nhã de ontem. De acordo 
com o corpo de Bom-
beiros, as vítimas são um 
cabo, uma soldado e um 
subtenente, que estavam 
no carro que colidiu com 
ônibus da Viação Útil, 

próximo à Faculdade de 
Medicina Veterinária de 
Valença. os militares ti-
nham acabado de deixar 
o trabalho, no Dpo Barão 
de Juparanã, do 10º BpM 
(Barra do piraí). 

segundo a pM, o subte-
nente Jan pierre Menezes 
carreira tinha 42 anos e 
estava na corporação des-
de 1998. o cabo ricardo 

da silva Joaquim tinha 40 
anos e ingressou na polí-
cia Militar em 2010. Já a 
soldado Ana cristina de 
Jesus Azevedo tinha 37 
anos e estava na polícia 
desde 2013. Os três traba-
lhavam no Destacamento 
de policiamento osten-
sivo (Dpo) de Barão de 
Juparanã, em Valença, do 
10°BpM (Barra do piraí).

 reproDUÇÃo 

Criminoso preso ostentava armas 
nas redes sociais e foi para cadeia

Agentes do 3° 
BpM (Méier) pren-
deram ontem Vini-
cius rodrigues de 
Araújo, de 18 anos, 
conhecido como 
Dividro, no Mor-
ro do engenho, na 
Zona norte do rio. 
o marginal é apon-
tado pela polícia 
como um dos tra-
ficantes que atuam 
em guerras de fac-
ções criminosas, 
entre elas a guerra 
do Morro do Uru-
bu.

nas redes sociais, 
Vinicius costumava 
fazer poses exibin-
do pistolas e fuzis. 
o suspeito já esta-

va sendo monitorado 
por investigadores. 
Após vasculhamen-
to na comunidade, 
a polícia também 

encontrou farto ma-
terial entorpecente. 
A ocorrência foi en-
caminhada para 44ª 
Dp (Inhaúma), 

Marginal em foto postada na rede social 
ostentando arma de grosso calibre no Rio 

 reproDUÇÃo 

Criminosos ateiam fogo em ônibus e 
deixam feridos na Zona Norte do rio

No fim da manhã de on-
term, duas pessoas ficaram fe-
ridas após um ônibus da linha 
piabetá x penha, da transpor-
tes Machado, ter sido incen-
diado na rua José Maurício, 
Zona norte do rio. A polícia 
Militar informou que a ação 
teria sido de criminosos du-
rante uma manifestação. por 
volta das 11h07, policiais do 
16º batalhão (olaria) e do Ba-
talhão de polícia de choque 
foram até o local.

Ainda segundo a pM, os 
bombeiros controlaram as 
chamas e encaminharam as 
vítimas queimadas para o 
hospital estadual Getúlio 
Vargas, na mesma região. A 
unidade não divulgou infor-
maçõe sobre o estado de saú-
de dos pacientes. 

 OPERAÇõEs NOs 
COMPLEXOs dA 
PENhA E ALEMãO

Agentes do comando de 
operações especiais da po-
lícia Militar realizaram uma 
operação em comunidades 
do complexo da penha e do 

Alemão para reprimir o tráfico 
de drogas e bandidos armados 
na região.

os policiais do Batalhão 
de operações policiais espe-
ciais, do Batalhão de polícia 
de choque, Grupamento aero-
móvel e do Batalhão de Ações 
com cães ocuparam as ruas 
de comunidades da região. 
na penha, moradores da Vila 
cruzeiro e do Morro da Fé 
relataram intenso tiroteio no 
início no início da manhã. Um 
suspeito, que seria integrante 
da facção comando Vermelho 
(cV) morreu na troca de tiros 
com um disparo. 

A corporação informou 

ainda que foram apreendidos 
aproximadamente 800 kg de 
drogas nas duas ações. A ope-
ração resultou ainda em 5 pre-
sos; e apreensão de 24 grana-
das caseiras; 3.200 frascos de 
lança perfume; 1 balança de 
precisão

20 carregadores de isquei-
ro; 6 ampolas de hypocaína; 
3 garrafas de clorofórmio; 1 
carregador de pistola cal.9mm; 
15 munições cal.9mm; 4 radio-
transmissores; pequena quan-
tidade de droga (contabilizan-
do); 155 pinos de cocaína; 86 
pedras de crack; 75 pequenos 
tabletes de maconha; 1 Ford 
ecosport.

Bandidos queimaram ônibus em protes-
to contra presença de policiais militares

 reproDUÇÃo 

taxista morre ao ser baleado por 
adolescente em tentativa de assalto

Um taxista morreu após ser 
baleado por um adolescente, na 
tarde de ontem, em Bento ribei-
ro, na Zona norte do rio. A ação 
aconteceu próximo a um posto 
de gasolina, localizado na rua 
João Vicente, após uma tentativa 
de assalto. De acordo com a polí-
cia civil, José Francisco de Lima 
(foto), de 58 anos, teria reagido à 
ação.

A especializada informou que 
o responsável pela morte foi um 
jovem de 17 anos, que foi apreen-
dido em flagrante. Ele é acusado 
de latrocínio, roubo seguido de 

morte. com ele, a corporação apre-
endeu ainda uma pistola.

em vídeo que circula nas redes 
sociais, o adolescente é gravado 
enquanto está algemado dentro do 
banco traseiro do carro da polícia 
Militar. nas imagens, ele assume 
ter matado o taxista. o rapaz teria 
ordenado ao motorista que enches-
se o tanque para levá-lo até uma co-
munidade próxima após ele ter dito 
que o tanque do veículo estava va-
zio. segundo ele, o disparo aconte-
ceu logo depois, quando o homem 
tentou colocar a mão na arma que o 
menor de idade segurava.

 reproDUÇÃo 
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planeta Futuro lota em Queimados 
A semana começou 

agitada nas depen-
dências do Centro 

de Artes e esportes Uni-
ficados (CEU) Planeta 
Futuro, no bairro são 
roque, em Queimados. 
Isso porque na última 
segunda-feira, centenas 
de pessoas comparece-
ram ao local para garantir 
uma das 300 vagas dispo-
nibilizadas para aulas de 
balé, jazz, dança de salão, 
ginástica, dança mix e in-
glês. No total, são 2045 
vagas em 37 oficinas li-
vres e profissionalizantes 
oferecidas pela prefeitura 
por meio da secretaria 
Municipal de cultura e 
turismo. ontem, as ins-
crições continuam para 
aulas de teatro adulto e 
infantil, desenho, artesa-
nato, modelo e fotografia.

só no primeiro dia, 
quase 300 quilos de ali-

mentos não-perecíveis 
foram arrecadados com 
a realização das matrícu-
las. o secretário da pas-
ta, Marcelo Lessa, falou 
sobre a expectativa da 
semana repleta de opor-
tunidades para os quei-
madenses.  “começamos 
o calendário de inscrições 
e a procura foi grande. 
Durante toda a semana 
haverá oportunidade para 
que nossos cidadãos es-
colham até duas oficinas 
para se qualificarem de 
forma gratuita e sem sair 
da cidade”, afirmou o 
gestor.

Mais de 4 mil alunos já 
passaram pelas salas de 
aula do ceU e garanti-
ram uma especialidade 
no currículo para come-
çar a carreira profissional. 
para 2019, os moradores 
de Queimados têm novas 
opções para se qualificar, 

tais como cake desig-
ner, clarinete, trombone, 
trompete, violino, vio-
loncelo, saxofone, flauta 
doce e flauta transversal.

Além destas, há também 
a oferta das tradicionais 
aulas de canto, teclado, 
violão, guitarra, contra-
baixo, bateria, DJ, bar-
beiro, padeiro, lancheiro, 
confeiteiro, informática, 
corte e costura, designer 
de unhas, produção de 
penteado e corte e esco-
va. em caso de sobra de 
vagas, novas inscrições 
serão abertas no dia 28 de 
fevereiro.

 sONhOs MAIs 
PRóXIMOs dA 
REALIzAÇãO

De pequenos e desajei-
tados passos de balé na 
sala de casa, para as au-
las no ceU: assim serão 
os próximos quatro meses 

DIVULGAÇÃo/pMQ

Mudanças de moradores 
do rio Botas próximo do fim

reproDUÇÃo

saúde lança campanha 
‘Atitude contra o Mosquito’

DIVULGAÇÃo/GoVerno Do estADo 

Agente do controle de vetores verifica condições de cisterna em residência 

parque da tijuca recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes

A intervenção faz parte do projeto de desassoreamento e alargamento da calha do rio 

Inaugurado em 2016, o 
centro de Artes e espor-
tes Unificados Planeta 
Futuro é um espaço de 

3 mil metros quadrados 
dedicado a oferecer la-
zer, prática esportiva e 
cultura à população. o 

local dispõe de biblio-
teca com mais de 2 mil 
livros didáticos, sala de 
computadores, pista de 

skate, parquinho para 
crianças, quadra polies-
portiva, aparelhos de gi-
nástica e um cineteatro/

auditório com capaci-
dade de até 60 lugares. 
o órgão atende pelo 
2665-1541 e funciona 

no na rua Macaé, 430, 
são roque, Queimados. 
Mais informações pelo 
telefone 2665-1541. 

As inscrições continuam para aulas de teatro adulto e infantil, desenho, artesanato, modelo e fotografia

Primeiro dia de inscrições para cursos do Ceu tem grande procura. São 
oferecidas vagas pata teatro, desenho, artesanato, modelo e fotografia

Dois novos recordes de 
visitação em parques na-
cionais foram registrados 
em destinos localizados no 
estado do rio de Janeiro. 
A boa notícia foi divul-
gada pelo Ministério do 
turismo, que revelou que 
o campeão de movimenta-
ção, com 2,6 milhões de in-

gressos vendidos, continua 
sendo o parque nacional 
da Tijuca (RJ), onde fica o 
cristo redentor. A unidade 
de conservação já funciona 
em regime de concessão à 
iniciativa privada, promo-
vendo a estruturação, am-
pliação e qualificação da 
oferta de serviços turísticos 

para impulsionar o fluxo de 
visitantes.

“De fato o cristo reden-
tor é um ícone do turismo 
brasileiro, visita obrigató-
ria àqueles que vêm ao Rio 
de Janeiro. o nosso corco-
vado merece cada vez mais 
atenção para que a estru-
tura de acolhimento seja a 

mais adequada possível. o 
cristo prosseguirá gene-
roso com os seus “braços 
abertos sobre a Guanaba-
ra”, aguardando todos que 
queiram desfrutar de um 
ambiente especial”, come-
mora o secretário de estado 
de turismo, otavio Leite. 

entre as categorias de 

unidades de conservação 
ambiental do Brasil, em-
bora os parques nacionais 
sejam os mais procurados 
por concentrar 71% dos vi-
sitantes, outras também se 
sobressaem em números. É 
o caso da reserva extrati-
vista do Arraial do cabo 
(rJ), com 1,15 milhão de 

visitas, ficando acima do 
Monumento natural do 
são Francisco, com mais 
de 658 mil visitas. o mo-
numento natural também 
é conhecido como cânions 
do são Francisco, no trecho 
banhado pela hidrelétrica 
de Xingó, entre Alagoas e 
sergipe.

A redução dos danos cau-
sados pelas cheias do rio 
Botas, em nova Iguaçu, 
está cada vez mais próxima 
de virar realidade. A partir 
de abril, a prefeitura vai ini-
ciar a limpeza das margens 
do rio. A intervenção faz 
parte do projeto de desasso-
reamento e alargamento da 
calha Botas, de sete para 14 
metros, para evitar enchen-
tes em pelo menos dez bair-
ros da cidade, beneficiando 
mais de 100 mil pessoas.

os serviços serão inicia-
dos assim que forem con-
cluídas as mudanças de 

todos os moradores que 
estão sendo retirados das 
margens do rio e levados 
para casas novas, nos resi-
denciais santo Antônio e 
José Maria pitella, no bair-
ro cerâmica. Ao todo, 560 
famílias estão ganhando 
nova residência (288 famí-
lias estão indo para o santo 
Antônio e 272 para o Ma-
ria Pitella). Os beneficiados 
são ribeirinhos de comen-
dador soares e Bandeiran-
tes, também cortado pelo 
Botas, além de pessoas que 
moram em rancho novo, 
às margens do rio Maxam-

bomba.
nesta segunda-feira (18), 

as secretarias de Infraes-
trutura e Assistência Social, 
com apoio da Defesa ci-
vil, fizeram seis mudanças 
na rua Monte Agudo, em 
comendador soares. nesta 
terça, a mudança acontece 
para outras sete famílias.

Aos 59 anos, 45 deles 
vividos às margens do rio 
Botas, o auxiliar de servi-
ços gerais João Martins, ao 
lado da esposa e de dois fi-
lhos, foi um dos que ganha-
ram um novo lar no Maria 
pitella.

da pequena Isabela da sil-
va (6), moradora do bair-
ro ponte preta. Acompa-
nhada da mãe, Monica da 
silva (36), a futura bai-
larina garantiu a vaga na 
atividade dos sonhos.

“estou muito ansiosa 
para começar no balé, 
gosto muito da dança e 
sempre ficava fazendo 
alguns passos em casa 

para treinar. A minha mãe 
também vai vir se inscre-
ver para o curso de corte 
e costura”, disse a peque-
na. “É uma ótima oportu-
nidade de aprender algo 
que vai ajudar a comple-
mentar a renda familiar”, 
concluiu Monica.

Quem também garantiu 
a vaga em um dos cursos 
desejados foi o pequeno 

paulo Vieira (9).  Inscrito 
em inglês, o novo aluno 
do ceU voltou à unidade 
para tentar a modalidade 
de desenho, um dos seus 
hobbys favoritos. “Gosto 
muito de estudar e sei que 
serei capaz de conciliar a 
escola com os cursos que 
irei fazer aqui”, afirmou 
o morador do bairro são 
roque.

o Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, zika e 
chikungunya, representa um 
risco triplo à saúde pública e, 
por isso, é o alvo da campanha 
Atitude contra o Mosquito, 
lançada pela secretaria de es-
tado de saúde. A ação busca 
alertar a população sobre os 
riscos das doenças e dar dicas 
de como eliminar os focos do 
vetor.

em 2018, foram registrados 
39.082 casos de chikungunya, 
com 18 óbitos. para a dengue, 
foram 14.763 notificações, 
com 2 óbitos. Já a zika teve 
2.339 casos, sem registro de 
morte. em 2019, houve 3.289 
casos de chikungunya, 1.304 

de dengue e 73 registros de 
zika.

A mensagem da nova cam-
panha é mostrar com exem-
plos práticos como o combate 
ao mosquito Aedes aegypti 
pode ser feito na rotina de cada 
um e, para ser efetivo, precisa 
da atitude de todos. nas redes 
sociais, a mobilização será 
pela hashtag #atitudecontrao-
mosquito.

para o secretário de estado 
de saúde, edmar santos, as 
ações do governo são impor-
tantes como resposta imediata 
contra a dengue, zika e chi-
kungunya, mas também para 
que a população se sinta moti-
vada a fazer a sua parte.

“Assumimos o governo 
tendo como uma das metas 
imediatas na área da saúde 
a diminuição do número de 
casos dessas doenças. Já ini-
ciamos um choque integrado 
com outros órgãos para que 
essa estação registre menos 
casos. No entanto, para que dê 
certo, contamos com a ajuda 
da população, parte funda-
mental nesse combate, já que 
80% dos focos do mosquito 
são detectados em imóveis re-
sidenciais”, explicou.

Alexandre chieppe, subse-
cretário de Vigilância em saú-
de, acredita que ações simples 
e rotineiras da população são 
suficientes para o controle.



 

   quarta-feira, 20 De fevereirO De 2019

samuca silva recebe Fórum 
das entidades representativas
Em reunião, no gabinete, quatro temas relevantes foram abordados pelos representantes

Secretaria de 
Comunicação Social 

samuca e representantes de diversas comunidades durante encontro para debater melhorias dentro da área de politicas 

na manhã desta 
segunda- fe i ra , 
dia 18, o prefeito 

samuca silva recebeu em 
seu gabinete integrantes 
do Fórum das entidades 
representativas de Volta 
redonda para uma con-
versa que abordou qua-
tro temas de interesse 
comum. nove entidades 
estavam presentes na reu-
nião, além dos secretários 
municipais de Desenvol-
vimento econômico e tu-
rismo, Joselito Magalhães 
e de estratégia Governa-
mental, claro Mariano.

o objetivo foi abrir um 
espaço para debater ideias 
e propor algumas ações 
das entidades representa-
tivas da sociedade civil, 
contribuindo assim para a 
melhoria da transparência, 
responsabilidade, eficiên-
cia e moralidade da apli-
cação dos recursos públi-
cos e como consequência 
da melhoria da qualidade 
de vida da população.

o primeiro assunto 
abordado foi uma solici-

tação do fórum ao prefeito 
para transformar o feria-
do de santo Antônio em 
ponto facultativo. samuca 
disse que a lei nacional 
permite que a prefeitu-
ra tenha quatro feriados 
municipais durante o ano. 
“Mesmo assim, me com-
prometo a fazer uma aná-
lise mais criteriosa dos 
feriados, avaliando todas 
as possibilidades cabíveis 
e dentro da legislação”, 
frisou.

o secretário do fórum, 
evandro Queiroz, disse 
que eles já realizam ati-
vidades durante três anos 
e defende os interesses 
da cidade, apresentando 
projetos. Queiroz expôs a 
segunda pauta da reunião, 
onde destacou que a pre-
feitura não concede mais 
alvarás para empresas que 
queiram instalar nas mar-
gens de rios e córregos. 
“Aproximadamente 25 a 
30 mil pessoas moram às 
margens do rio em toda 
sua extensão. É importan-
te que a emissão desses 
alvarás provisórios não 
seja um problema para os 
empreendedores e solici-

vOlTa rEDONDa

DIVULGAÇÃo

Bateria do Bloco da Vida faz 
três ensaios essa semana

Itatiaia divulga cronograma de 
regularização cadastral do BpC

Lote

período de Aniver-
sário do Beneficiá-
rio

prazo Final

1°lote

01/01 a 31/03
31 de Março

2°lote

01/04 a 30/06
30 de Junho

3°lote

01/07 a 30/09
30 de setembro

4°lote

01/10 a 31/12
31 de Dezembro

Confira o 
Calendário

SUl-FlUMiNeNSe 9

Abertos ao público, os ensaios serão realiza-
dos nos bairros Retiro, sessenta e são João

DIVULGAÇÃo

vOlTa rEDONDa iTaTiaia

tamos que a situação fosse 
revista”, frisou evandro.

samuca explicou o mu-
nicípio depende de um 
estudo do IneA (Institu-
to estadual do Ambiente) 
para conduzir essa ques-
tão e que não está sen-
do emitido um termo de 
Ajustamento de conduta 
(tAc). propôs ainda que, 
primeiro vai resolver essa 
questão do tAc, para de-

pois avançar na liberação 
de alvarás. “na próxima 
semana vamos propor 
uma reunião com o secre-
tário de Meio Ambiente e 
o procurador do Ministé-
rio público Federal para 
sabermos quais as próxi-
mas ações a serem toma-
das. e posteriormente to-
marmos outras atitudes”, 
disse o prefeito.

O prefeito afirmou que 

todos os processos são pú-
blicos e assegurou que o 
objetivo não é que o em-
preendedor seja o maior 
responsabilizado. “A mi-
nha orientação para o Fa-
biano Vieira, secretário 
Municipal de Fazenda, é 
para que seja feita de for-
ma coerente com quem 
quer empreender. Ano 
passado fomos à cidade 
que mais gerou emprego 

no rio de Janeiro e quere-
mos manter essa meta em 
2019”, enfatizou samuca.

“Vale lembrar que com 
a chegada do pólo Metal-
mecânico iremos trazer 
até oito empresas inicial-
mente e resgatar nossa ca-
deia produtiva do aço. A 
vinda dessas empresas vai 
gerar 3,5 mil empregos di-
retos e dez mil indiretos”, 
finalizou.

Dando prosseguimento a uma 
série de ensaios, a bateria do Blo-
co da Vida, se apresentará em três 
bairros essa semana. os ensaios, 
abertos à população, acontecerão 
nessa segunda-feira, dia 18, no bair-
ro retiro (Ginásio Amaro Inácio), 
na quinta-feira, dia 21, na sessenta 
(praça dos expedicionários) e na 
sexta-feira, dia 22, no são João 
(praça Vereador nei A. do Vale), 
sempre às 18h30.

e fechando os ensaios, um pré 
carnaval será realizado pelo Blo-
co da Vida entre os dias 25 e 28 
de fevereiro, no Memorial Zumbi, 
na Vila santa cecília, com entrada 
franca. os modelos de fantasias 
dos destaques da escola já estão em 
exposição no barracão da Ilha são 
João.

o diretor de bateria, Aylton Lino, 
70 anos de idade, cinquenta deles 
dedicado ao samba, destacou a 
importância dos desfiles do Bloco 
no carnaval de Volta redonda. 
“o Bloco da Vida está resgatando 

o espírito carnavalesco em Volta 
redonda, com a melhor idade sam-
bando. Vencemos várias barreiras e 
preconceitos para chegar onde esta-
mos, mostrando que somos capazes 
de brilhar”, comemorou.

segundo a secretária de cultura, 
Aline ribeiro, o Bloco da Vida, com-
posto por uma média de 800 idosos, 
é referência no período de carnaval.  
“este ano o bloco vem com nove 
alas, quatro carros alegóricos e 50 
destaques e trará para a avenida uma 
abordagem sobre as questões am-
bientais, que com o passar dos anos 

tornaram-se cada vez mais graves”, 
destacou a secretária.

 o prefeito samuca silva destacou 
que o Bloco da Vida, o maior bloco 
voltado para a melhor idade do país, 
é o grande responsável por resga-
tar o tradicional carnaval de Volta 
redonda. “o Bloco da Vida é um 
verdadeiro incentivo para as pessoas. 
os seus componentes nos mostram 
que a alegria não tem idade. Além 
disso, esse ano, eles vão abordar um 
tema importantíssimo que é o meio 
ambiente, através do enredo Do alto 
a terra é azul”, disse samuca.

os moradores que rece-
bem Benefício de prestação 
continuada (Bpc-Loas), que 
fazem aniversário até o fim de 
março e ainda não possuem 
inscrições do cadastro Único 
(cadÚnico) tem até o dia 31 
de março para fazer o cadas-
tramento.

De acordo com Ministério 
do Desenvolvimento social 
(MDs), a inscrição no cadÚ-
nico também passou a ser um 
requisito obrigatório para con-
cessão do benefício e aqueles 
que não estiverem inscritos ou  
não estiverem com os dados 
atualizados no sistema do Go-
verno Federal, poderão ter o 
benefício suspenso.

A inscrição no cadÚnico 
acontece de segunda a sexta-
-feira, das 08h às 12h e das 
13h30 às 17h,nos centros de 
Referência de Assistência So-
cial (crAs), mais próximo 
da casa do beneficiário. Em 
Itatiaia os crAs estão locali-
zados no centro, em penedo e 
em Maringá.

para realizar o cadastro é 
preciso apresentar rG, cpF, 
comprovante de residência, 
título de eleitor, certidão de 
nascimento ou casamento e 
carteira de trabalho. 

Caso o beneficiário não 
possa comparecer a sede do 
crAs o recadastramento 
pode ser realizado por um res-
ponsável familiar que tenha 
idade acima de 16 anos. não 
é preciso que ele seja benefi-
ciário direto do Bpc, basta 
que resida na mesma casa do 
beneficiário e divida as res-
ponsabilidades com despesas 
e renda.

Já os beneficiários que não 
puderem comparecer devido a 
problemas de saúde e que não te-
nha um responsável familiar que 
possa efetuar a atualização, po-
derão ligar para a sede do crAs 
e solicitar o agendamento com 
um Assistente social.

A  atualização ou inscrição 
deve ser feita por todos os bene-
ficiários que ainda não fizeram.
De acordo com o cronograma 
divulgado pelo Ministério do 
Desenvolvimento social, o re-
cadastramento deve ser realizado 
de acordo com a data de aniver-
sário de cada um.

 -  Foi divulgado um cronogra-
ma  e as pessoas nascidas  nos 
três primeiros meses do ano têm 
até 31 de março para regulariza-
rem seus benefícios. Já aqueles 
que nasceram de abril a junho,  
o prazo é  30 de junho. Aqueles 
que nasceram nos meses de ju-
lho, agosto e setembro têm até 
30 de setembro e os nascidos 
de outubro a dezembro, o prazo 
final é 31 de dezembro. É impor-
tante todos fiquem atentos a es-
ses prazos para não terem os seus 
benefícios bloqueados - explicou 
a  assistente social, Luenir caste-
lo Branco.

Atualmente 825 pessoas estão 
cadastradas no Bpc, sendo 367 
idosos e 458 pessoas com defici-
ência.

BENEFÍCIO dE 
PREstAÇãO 

CONtINUAdA
o Bpc é um benefício assis-

tencial equivalente a um salário 
mínimo, assegurado pela Lei 
Orgânica da Assistência Social 
(LoAs). ele é oferecido as pes-
soas com deficiência e aos idosos 

com 65 anos ou mais que com-
provem não possuir meios de 
se sustentarem ou ter o sustento  
provido por sua família. para 
ter direito, é necessário que a 
renda por pessoa do grupo fa-
miliar seja inferior a um quarto 
do salário mínimo vigente.

A inscrição no cadastro Úni-
co também permite que o bene-
ficiário tenha acesso a cerca de 
20 programas sociais, entre eles 
tarifa social de energia elétri-
ca e a carteira do Idoso, entre 
outros.

aNgra DOs rEis

praia Grande recebe iluminação de LeD
A praia Grande, uma das 

mais movimentadas de Angra 
dos reis, recebeu iluminação 
de LeD de alta tecnologia em 
toda a sua extensão, dando 
mais segurança e conforto aos 
frequentadores. A entrega da 
nova iluminação está marcada 
para o próximo sábado (23), às 
19h. 

na noite dessa segunda (18), 
a Prefeitura testou os 39 refle-
tores, espalhados em 13 postes 
de fibra de vidro, que funcio-
naram com perfeição. os cir-
cuitos dos refletores, instalados 

com cabos em cobre, serão acio-
nados por uma chave de coman-
do em grupo ao anoitecer.

A tecnologia utilizada não 
causa impacto no meio ambien-
te, uma vez que não emite raios 
ultravioletas e infravermelhos. 

com foco no meio ambiente, 
a prefeitura de Angra já está tro-
cando a iluminação das praias 
para LeD. A ação já foi realizada 
nas praias do Abraão, Araçatiba 
e provetá, na Ilha Grande, e na 
praia do Bonfim, no continente. 

Em toda a extensão da praia foram instalados 
13 postes, com 39 refletores
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10 eNtreteNiMeNto

Após câncer, Ana Furtado adota cabelo 
Joãozinho: ‘Reflete quem sou agora’

Marina ruy Barbosa nega ter dado festa 
restrita a atores:’estava com meu marido’

exibindo os fios mais 
curtos, apresenta-
dora do ‘É de casa’ 

falou sobre o novo visu-
al em entrevista: ‘resolvi 
cortar ele então como uma 
forma de reconhecimento 
e agradecimento por ele ter 
sido tão meu parceiro. tão 
guerreiro. essa é a terceira 
vez que corto curto e amei 
o resultado. É diferente mas 
eu também estou diferente! 
Aprendi muito, cresci, evo-
lui com a doença’

Ana Furtado mudou o 
visual e adotou cabelo joão-
zinho. A apresentadora, que 
enfrentou o câncer de mama 
há quase um ano, falou so-
bre sua jornada contra a do-
ença. Durante o tratamento, 
a jornalista cortou franja por 
queda dos fios. “Durante as 
3 fases de tratamento perdi 
40% do cabelo. hoje, quase 
1 ano após a descoberta do 

tumor, só tenho que agrade-
cer pelas inúmeras vitórias 
conquistadas. continuar 
com o meu cabelo foi uma 
delas apesar de estar exaus-
to e enfraquecido. resolvi 
cortar ele então como uma 
forma de reconhecimento 
e agradecimento por ele ter 
sido tão meu parceiro. tão 
guerreiro. Dar a chance para 
ele se renovar por completo. 
Deixar o que passou e co-
meçar uma vida nova! É as-
sim como me sinto e como 
essa fase se reflete no meu 
cabelo. essa é a terceira 
vez que corto curto e amei 
o resultado. É diferente mas 
eu também estou diferente! 
Aprendi muito, cresci, evo-
lui com a doença. Ele refle-
te exatamente quem eu sou 
agora e como eu me sinto: 
renascendo”, disse à colu-
nista Marina caruso, do jor-
nal “o Globo”.

em resposta a uma in-
ternauta no Instagram, 
a atriz desmentiu os 
rumores de que tives-
se promovido uma fes-
ta em sua casa apenas 
para o elenco da novela 
‘o sétimo Guardião’. 
‘parem de cair em fake 
news e alimentar ainda 
mais isso’, pediu a fa-
mosa a uma fã ontem. 
Após notícia de sepa-
ração de José Loreto 
e Débora nascimento, 
a artista foi apontada 
como pivô

Marina ruy Barbo-
sa se viu alvo de nova 
polêmica nas redes so-
ciais. pouco tempo após 
desmentir envolvimento 
com José Loreto, seu 
par romântico em “o 
sétimo Guardião”, a 
atriz se posicionou após 
ser questionada por uma 

internauta sobre uma 
suposta comemoração 
restrita aos atores, sem 
a presença de maridos, 
mulheres e mesmo ce-
lulares. “A pergunta que 
não quer calar: que festa 
foi essa que dizem que 
você deu e não podia le-
var seus companheiros 
e nem celular? por que 
essa regra? Você gosta-
ria que seu marido fosse 
a uma festa assim? eu, 
no mínimo, como espo-
ra, iria achar superes-
tranho”, indagou uma 
seguidora. pouco tempo 
depois, a artista escla-
receu: “Isso não existe, 
meu bem. nesse dia, da 
suposta festa proibida 
em minha casa, eu esta-
va bem agarradinha com 
meu marido. parem de 
cair em fake news e ali-
mentar ainda mais isso”.

Maju Coutinho destaca recepção após 
estreia no ‘JN’: ‘Agradeço o acolhimento’

Jornalista fez sua es-
treia no noticário da tV 
Globo no último sábado 
(16). na web, a apre-
sentadora falou sobre 
a experiência de sentar 
na bancada do ‘Jornal 
nacional’ pela primei-
ra vez. ‘A intensidade 
do que vivi nos últimos 
dias é tão imensurável 
que por enquanto só me 
resta agradecer todo o 
acolhimento que recebi. 
talvez, um dia, depois de 
digerir tudo isso, eu dei-
xe um textão aqui (risos). 
obrigada’, escreveu

primeira mulher negra 
na bancada do “Jornal 
nacional”, Maria Júlia 
coutinho fez sua estreia 
como âncora do telejor-
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.1 kg de lombo de 
porco limpo
.1 xícara (chá) de 
abacaxi picado
.1 xícara (chá) de 
coco ralado
.1/4 de xícara (chá) 
de molho de soja
.3 colheres (sopa) de 
margarina
.1 cebola picada
.2 xícaras (chá) de vi-
nho branco
.1 maço de hortelã 
fresca picada
.1 colher (sobreme-
sa) de açúcar
.1 colher (sobremesa) 
de farinha de trigo
.sal e pimenta-do-rei-
no a gosto

COuvE CrOCaNTE:

.1 maço de couve 
cortada em tirinhas 
finas
.óleo para fritar
.sal a gosto

MODO DE 
PrEParO 

abra ao lombo em 
manta. a parte mistu-
re o abacaxi, o coco 
ralado e o molho de 
soja. recheie o lom-
bo com a mistura, 
enrole-o e feche-
-o com barbante. 
No bico do fogão, 
aqueça a margarina 
e refogue a cebola 
na assadeira. Ponha 
o lombo na assadei-
ra e doure-o ligeira-
mente de todos os 
lados. retire do fogo 
e adicione o vinho 
e a hortelã. Cubra 
com papel-alumínio 
e leve ao forno mé-
dio preaquecido. 
asse até que a carne 
esteja macia. regue 
com o líquido que se 
forma na assadeira.  
se necessário acres-
cente água quen-
te. retire o lombo e 
transfira-o para outra 
assadeira. Polvilhe o 
açúcar na sua super-
fície e devolva-o ao 
forno para dourar. 
Enquanto isso, leve 
a assadeira usada 
para assar a carne 
ao bico do fogão e 
com uma colher de 
pau desgrude os re-
síduos do cozimento. 
se necessário, adi-
cione um pouco de 
água quente. Des-
peje esse líquido em 
uma panela e junte 
a farinha. Cozinhe 
até engrossar. Passe 
o molho na penei-
ra e reserve. Para a 
couve, misture as ti-
rinhas com as mãos, 
formando pequenos 
ninhos. aqueça o 
óleo e com o auxílio 
de uma pinça longa 
coloque os ninhos 
de couve na gordu-
ra e frite-os até que 
fiquem crocantes. 
retire-os com uma 
escumadeira e es-
corra-os em papel 
absorvente. Polvilhe 
o sal. Montagem: re-
tire o barbante e os 
palitos do lombo e 
coloque-o em uma 
travessa de servir. re-
gue com o molho. 
Disponha os ninhos 
de couve em volta e 
sirva com o restante 
do molho à parte.

LoMBo trANçADo
iNgrEDiENTEs

nal e, em seu perfil no 
Instagram, falou sobre a 
experiência de estar na 
bancada. “A intensidade 
do que vivi nos últimos 
dias é tão imensurável 
que por enquanto só me 
resta agradecer todo o 
acolhimento que recebi. 
talvez, um dia, depois 
de digerir tudo isso, eu 
deixe um textão aqui (ri-
sos). obrigada”, disse a 
jornalista, alvo de elo-
gios de William Bonner 
por sua conquista, on-
tem. Além de participar 
da previsão do tempo, 
Maju vai fazer parte do 
rodízio de apresentado-
res dos fins de semana 
do noticiário da tV Glo-
bo.
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Aulões, atividades esportivas e muita música divertiram moradores no fim de semana

AtIVIDADe FísICA 

JOta CarvalhO

jota.carvalho@yahoo.com

Ao som de mar-
chinhas car-
navalescas e 

muito frevo, a subse-
cretaria Municipal de 
cultura, esporte, La-
zer e turismo, retor-
nou às atividades da 
Vila olímpica, no úl-
timo sábado (16). Um 
grande baile à fanta-
sia agitou os morado-
res de Mesquita, re-
gado por um café da 
manhã.

Apesar desses dois 
atrativos, o maior 
destaque da retomada 
das atividades foram 
os aulões esportivos. 
teve aula de ginás-
tica, circuito funcio-
nal, crossfit e pilates. 
professores e alunos 
aproveitaram o mo-
mento em que reali-
zavam as atividades 
usando adereços co-
loridos, brilhantes, 
floridos e de todos os 
tamanhos, com muita 
animação.

“certamente, o au-
lão de hoje demons-
trou a alegria dos 

Várias modalidades de exercícios e práticas esportivas são oferecidos no espaço
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Vila olímpica de Mesquita retorna 
às atividades em ritmo de carnaval

usuários, com o re-
torno da Vila olímpi-
ca, especialmente as 
mulheres, que estão 
com nossa equipe de 
educadores físicos 
todos os dias na bus-
ca de qualidade de 
saúde e bem-estar”, 
disse o subsecretário 
de cultura, espor-
tes, Lazer e turismo, 
Kleber rodrigues.

o aulão contou com 
participação de cer-

ca de 30 mulheres 
da cidade. “Foi um 
momento muito in-
teressante onde nós 
pudemos conciliar 
o frevo e as ativida-
des físicas, tudo isso 
sem perder o clima 
de carnaval”, contou 
a professora da Vila 
olímpica, claudia 
rose.

“Me sinto feliz e re-
alizada em participar 
de atividades como 

estas. hoje minhas 
manhãs são comple-
tas. os professores 
transmitem uma ener-
gia contagiante e, 
sem sombra de dúvi-
das, é gratificante po-
der compartilhar com 
eles sintonia, alegria 
e vibração através das 
aulas”, disse a aluna, 
célia da silva.

As aulas regulares 
das oficinas esporti-
vas oferecidas pelo 

município foram rei-
niciadas na primeira 
semana de fevereiro, 
para os moradores 
que já as frequenta-
vam no ano passado 
e fizeram o recadas-
tramento. para novos 
alunos, a subsecreta-
ria de cultura, espor-
te, Lazer e turismo 
de Mesquita infor-
ma que estará com 
as matrículas abertas 
entre os dias 11 e 15 

de março. As inscri-
ções deverão ser fei-
tas na Vila olímpica, 
localizada na Aveni-
da Baronesa de Mes-
quita s/nº, no bairro 
cosmorama, entre 
8h e 11h e de 14h às 
17h.  É necessário le-
var identidade, cpF, 
comprovante de re-
sidência, foto 3×4 e, 
no caso de atividades 
esportivas, atestado 
médico.


