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Deputado vira 
réu por esquema 
de r$ 54 milhões

primeira-dama 
vira “Dona Flor” em 
cidade da Baixada 

Fluminense
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À espera da Justiça
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morto diz que pai foi 
assaltado 10 vezes
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polícia tira da reta o maior 
receptador de carros do rio 
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theaomay no F.A.M.A
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processos de pesquisas theaomay, da turma 67, será apresentado 
nesta sexta-feira e sábado, na Sala de espetáculos Amir Haddad, que 
fica na Rua Getúlio de Moura, 1302, no Centro de Nova Iguaçu.

Executado 
na madruga 

Cerol fino na Baixada

Cidade da Baixada registra dois assassinatos 
em intervalo de poucas horas e Divisão de Ho-
micídios investiga motivação. Uma das hipó-
teses é execução 
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

este SoMBRA ficou deveras espantado com 
a descoberta, sem querer. Sem querer porque 
ninguém poderia imaginar que aquela primeira-
-dama de uma cidade da Baixada Fluminense 
era conhecida nos bastidores por ‘dona Flor’. 
“dona Flor e seus dois maridos”, é um dos fil-
mes brasileiros mais premiados de todos os tem-
pos, que tem no papel-título a estupenda Sônia 
Braga. lembram?

“Dona Flor” da Baixada pode ser real

em cima do fato, será que os servidores 
descobriram que a senhora, aparentemente 
séria e fiel ao maridão prefeito tem mais um 
‘marido’ na calada da noite? vó Candinha, 
nossa agente sênior já tinha alertado que isso 
seria possível, pois a dona é metida a man-
dona até com o próprio. Como não é de apa-
recer muito, “dona Flor” (risos) pode virar 
meme nas redes sociais não demora muito. 

o cara marido da “Flor” deve ficar esper-
to antes que algum funcionário puta da vida 
com ele - e não são poucos - resolva ‘cam-
panar’ os passos da ‘traidora’ pegar no fla-
gra e jogar na rede. depois não vai dizer que 
o Sombra não avisou. essa novela promete 
bombar. (risos)

A “Flor” pode virar meme e bombar na rede

Uma ‘fiel’ com titular e reserva

Nosso abraço de hoje 
vai para o ator, diretor e 
produtor cultural, Mar-
celo Borghi, de Nova 
Iguaçu. Na foto-repro-
dução da Tv Globo, ele 
interpreta “Geraldo” 
na novela “espelho da 
vida”. Aquele Abraço, 
fera!!! Sucesso Marcelo!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

DIVULGAÇÃo

Bloco ‘timoneiros da 
Viola’ volta ao Carnaval 

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

show de humor com Evandro santo em Magé

Carnaval azul e branCo

este ano não vai ser 
igual àquele que 
passou. o bloco Ti-

moneiros da viola volta ao 
Carnaval Carioca fazendo a 
festa na praça paulo da por-
tela, em oswaldo Cruz, no 
próximo domingo, dia 24, a 
partir das 13h. Tendo como 
cofundador e padrinho o 
cantor e compositor pauli-
nho da viola, a agremiação 
reverencia, este ano, o trio 
fundador da portela, paulo 
da portela, Antonio Rufino 
e Antonio Caetano.

A expectativa para o 
Carnaval 2019 é grande. 
e para a festa que tem ar-
rastado multidões, o bloco 
conta com uma poderosa 
bateria de 150 ritmistas 
sob o comando de mes-
tre Jonas e com o gogó de 
Rixxah, nosso pavarotti 
do Samba. o intérprete é 
a voz oficial do Timonei-
ros e relembrará clássicos 
sambas da portela, como 
“lendas e mistérios da 
Amazônia” (1970), “lapa 
em três tempos” (1971), 

agremiação homenageia o trio fundador da portela, paulo da portela, antonio Rufino e antonio Caetano

theaomay

DIVULGAÇÃo

prefeitura de Japeri 
informa no facebook que 
não haverá Carnaval por 
lá neste 2019. Motivo: o 
dinheiro que seria gasto 
na Festa de Momo será 
investido na educação e 
Saúde. 

São João de Meriti 
também ficará sem Car-
naval. prefeito dr. João 
informou que investirá 
o dinheiro no pagamento 
dos aposentados e pen-
sionistas, além se seguir 
com a eliminação dos bu-
racos nas ruas da cidade. 

Na Baixada Flumi-
nense, só Nilópolis con-
firmou a realização do 
Carnaval na Terra da 
Beija-Flor, com bailes 
populares no centro, 
além do desfile da esco-
la azul e branco em um 
dos dias da festa. 

A escola livre F.A.M.A. 
apresenta nesta sexta e sába-
do (22 e 23) o processo de 
pesquisas theaomay da tur-
ma 67ª do módulo vocacio-
nal. Quantas vezes você já se 
questionou ou se sentiu fora 
dos padrões? você sabe quem 
realmente é, ou é apenas mais 
um protótipo de ser humano 
criado pela sociedade? Nesta 
história cercada de mistérios, 
é preciso olhar com atenção, 
pois, nem sempre o lugar de 
onde se vê, é o que realmente 
aparenta ser.

direção: Alexandre Go-
mes; assistente de direção: 
Marcyelli Fialho; figurino: 
Alessandra Fernandes; Foto: 
Nathália patuelli. o proces-
so de pesquisa acontecerá 
na Sala de espetáculos Amir 
Haddad, que fica na Avenida 
Getúlio de Moura 1302, Cen-
tro, Nova Iguaçu. dia: sexta-
-feira às 20h30 e sábado às 
20h. Ingressos: $20  (inteira) 
e $10(meia ou antecipado).  

Em Nilópolis, tem!

Evandro diz que o público interage o tempo todo com os artistas no palco

“Ilu Ayê (Terra da vida)” 
(1972), “Macunaíma” 
(1975), “das maravilhas 
do mar, fez-se o esplen-
dor de uma noite” (1981) 
e muitas outras preciosida-
des de bambas do samba, 
além de hinos antológicos 
de escolas coirmãs.

Além de Rixxah, o Ti-
moneiros vai contar com 
importantes participações: 
Nelson Sargento, que será 

homenageado; Zé Renato; 
dorina; Tia Surica; Mar-
quinhos de oswaldo Cruz; 
a baiana Glória Bomfim, 
celebrada por Maria Be-
thânia e que vem sendo 
chamada de a Clementina 
do século XXI desde que 
gravou canções de pau-
lo César pinheiro; a mi-
neira Aline Calixto, que 
acaba de fundar, em Belo 
Horizonte, o bloco Filhas 

de Clara; e o trio Razões 
Africanas – formado, há 
18 anos, pelas cantoras e 
compositoras dely Mon-
teiro, lazir Sinval, luiza 
Marmello, integrantes do 
fundamental Jongo da Ser-
rinha –, que exalta ritmos 
ligados à ancestralida-
de africana, como jongo, 
samba, afoxé, coco, ciran-
da e cantigas em dialetos 
africanos.

o humorista evandro 
Santo se apresenta, nes-
te sábado (23), no espa-
ço Cultural em Cena em 
Magé. o espetáculo de 
humor “personas” será às 
21h. os ingressos estão 
sendo vendidos na bilhe-
teria do teatro, em pontos 
comerciais por R$ 25 an-
tecipado e R$ 50 na hora e 
online no site megabilhete-
ria.com.

em “personas”, o artista 
traz ao palco mageense um 
pouco da comédia, do dra-
ma e do absurdo. o show 
tem concepção e texto do 
próprio evandro e explora 
as diversas personalidades 
de seu lado humano e ar-
tístico. Recheado de bom 
humor e irreverência, o es-
petáculo é marcado pela in-
teratividade com o público. 
A apresentação tem cerca 
de 1h10 e a faixa etária é de 
14 anos. 

evandro Márcio dos 
Santos, mais conhecido 
como evandro Santo, fez 
parte do elenco do progra-
ma televisivo e de rádio 
“pânico”, em que interpre-
tava o irreverente perso-

nagem Christian pior, uma 
sátira ao falecido estilista 
Christian dior. Recentemen-
te, o comediante participou 

da décima temporada do re-
ality show “A Fazenda”, exi-
bido pela Record Tv.

local: espaço Cultural em 

Cena, Magé - Av. Automóvel 
Clube do Brasil, 2527, Fra-
goso, Magé. Mais informa-
ções: (22) 999937939 

Meriti sem a
Festa de Momo
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presos pela Justiça Federal viram réus 
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Fora os parlamentares e ex-parlamentares, outras 21 pessoas 
também responderão pelo esquema de recebimento de propina
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Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Mp formaliza denúncia contra 
deputado eleito por vários crimes 

Ex-chefe da Casa Civil de Cabral é 
alvo da Lava Jato mais uma vez

RepRoDUÇÃo

 STJ mantém decisão que colocou Chiquinho da Mangueira 

OperaçãO ‘Furna da Onça

Wanderson Gimenes alexandre responde por 
fraude a licitações e crime de responsabilidade 

Régis Fichtner, ex-chefe da Casa Civil do 
governo Cabral, é alvo da Lava Jato

preso por crime elei-
toral e fraude em licita-
ções, o deputado estadu-
al eleito e ex-prefeito de 
Silva Jardim Wanderson 
Gimenes Alexandre, o 
Anderson Alexandre 
(foto), foi denunciado 
mais uma vez pelo Mi-
nistério público, desta 
vez por associação crimi-
nosa, fraude a licitações 
e crime de responsabili-
dade” na contratação de 
duas empresas para vei-
culação de atos oficiais, 
o que ocorreu em 2013. 
de acordo com o Mp, o 
então prefeito “associou-
-se com agentes públicos 
e empresários para a prá-
tica dos citados crimes”, 
em benefício das empre-
sas Ala editora e promo-
ções e R. de M Nogueira 
e Consultoria, que firma-
ram dois contratos para 
prestação de serviços de 
publicidade de atos ofi-
ciais. 

o Ministério público 

Um pedido de liber-
dade a Regis Fichtner, 
ex-secretário do ex-go-
vernador do Rio Sérgio 
Cabral, foi negado pelo 
Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região (TRF-2). 
ele foi preso na última 
sexta-feira pela segunda 
vez na lava Jato flumi-
nense.

o pedido foi recusado 
em liminar pelo relator 
paulo espírito Santo e 
ainda será julgado pela 
1ª Turma especializada.

Fichtner foi chefe da 
Casa Civil entre 2007 e 
2014. de acordo com os 
investigadores, Regis Fi-
chtner movimentou mui-
to mais dinheiro do que o 
R$ 1,6 milhão descober-
to pela lava Jato no RJ 
inicialmente e que pos-
sibilitou a sua primeira 
prisão.

Nesta semana, o Mi-
nistério público Federal 
(MpF) informou ainda 
que o filho de Fernando 

denunciou o ex-prefeito 
duas vezes por asso-
ciação criminosa; duas 
vezes por fraude a lici-
tações; crime de respon-
sabilidade e 12 vezes 
pela apropriação de bens 
ou rendas públicas. de 
acordo com o que foi 
apurado pelo Ministé-
rio público, os prejuízos 
causados a prefeitura de 

Silva Jardim “atingem o 
montante de, pelo menos, 
R$ 297.273,29” e deve-
rão ser ressarcidos pelo 
ex-prefeito. A denúncia 
é assinada pelos promo-
tores de Justiça Marcelo 
Arsênio, eduardo Fonse-
ca passos, diego Abreu 
Flores da Silva e Tatia-
na Kaziris. (/#facebook) 
(/#twi

França Martins, apon-
tado como “homem da 
mala” de Fichtner, foi 
nomeado na procura-
doria Geral do estado 
(pGe). Com isso, teria 
passado a ter acesso aos 
dados da investigação.

Nos depoimentos, Mi-

randa revelou que o gru-
po criminoso usou até he-
licóptero para transportar 
propina.Regis estava na 
lista dos que recebiam 
prêmios da federação das 
empresas de ônibus do 
RJ (Fetranspor), segundo 
o delator. 

Com a denúncia, parlamentares passaram à condição de réus por recebimento de propina 

o ministro Félix Fisher, 
do Superior tribunal de 
Justiça (STJ), confirmou, 
ontem, a liminar, concedi-
da pelo presidente do StJ, 
ministro João otávio de 
noronha, durante o recesso 
do Judiciário - que garantiu 
ao ex-deputado estadual 
Chiquinho da Mangueira o 
direito de responder ao pro-
cesso da operação Furna da 
onça em prisão domiciliar, 
com tornozeleira eletrôni-
ca, por problemas de saúde.

Fisher, que é o relator da 
operação Furna da onça no 
STJ, concedeu a prisão do-
miciliar de ofício, ou seja, 
sem levar a liminar para 
apreciação dos demais mi-
nistros da Quinta Turma. o 
Ministério público Federal 

opinou a favor da prisão 
domiciliar com monitora-
mento eletrônico.

Chiquinho da Mangueira 
foi preso com outros nove 
deputados estaduais do Rio 
em novembro do ano pas-
sado, durante a operação 
Furna da onça, desdobra-
mento da lava Jato que 
desvendou um esquema de 
corrupção na Assembleia 
legislativa do Rio (Alerj).

Segundo o Ministério pú-
blico Federal, o deputado 
pediu propina que seria uti-
lizada para custear o desfile 
da escola de samba estação 
primeira de Mangueira, da 
qual ele era presidente. o 
MpF relatou repasses de 
R$ 3 milhões a Chiquinho 
da Mangueira.

RepRoDUÇÃo 

A  Justiça Fe-
deral  no Rio 
de Janeiro 

aceitou ontem de-
núncia do Ministé-
rio público Federal 
contra dez deputa-
dos e ex-deputados 
estaduais presos 
durante a operação 
‘Furna da onça’. 
Com a decisão, os 
parlamentares e ou-
tras 21 pessoas pas-
saram à condição de 
réus.

em novembro 
do ano passado, 
agentes da polícia 
Federal foram às 
ruas cumpriram 22 
mandados de prisão 
contra parlamentares 
e membros do poder 

executivo, além 
de assessores e 
auxiliares no poder 
legislativo.

Votto dE 
aCoRdo Com 

intEREssEs do 
GoVERno 

Com relação 
aos deputados 
que foram presos, 
as investigações 
apontaram que os 
envolvidos recebiam 
propinas mensais 
que variavam de 
R$ 20 mil a R$ 100 
mil, além de cargos, 
para votar de acordo 
com o interesse do 
governo. de acordo 
com a polícia 
Federal, o esquema 
teria movimentado 
pelo menos R$ 54 
milhões

Chiquinho da mangueira é um dos réus no processo da Justiça Federal por esquema de propina

RepRoDUÇÃo RepRodução/ Tv GloBo
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prefeitura de silva Jardim dobrará 
os gastos com transporte escolar

Plantio de dezenas de espécies nativas da floresta amazônica, como Ipê e Pau-brasil, mudam cenário de diversos pontos da cidade

após a retirada de lixo dos locais, a equipe da prefeitura faz um serviço de calçamento e implanta o canteiro sustentável

Queimados transforma ‘lixões’em áreas sustentáveis

Além de manter a 
coleta de lixo em 
dia, a prefeitura 

de Queimados tem inves-
tido em uma prática ino-
vadora para inibir o des-
carte irregular de detritos. 
Uma equipe da Secretaria 
Municipal de Conserva-
ção e Serviços públicos 
tem transformado áreas 
urbanas, que eram usadas 
como lixões, em canteiros 
sustentáveis. A iniciativa 
tem mudado o ambiente 
de diversos pontos do mu-
nicípio.

o serviço já foi reali-
zado em ruas como Santa 
Rita e paulo Soares, no 
São Roque; na esquina da 
Hidelfonso Borges com a 
Avenida Avelino Xanxão, 

no Centro, e na estrada 
Rio d’ouro, no bairro São 
Francisco.

Após a retirada de lixo 
dos locais, a equipe da 
prefeitura faz um serviço 
de calçamento e implan-
ta o canteiro sustentável, 
que consiste no plantio 
de diversos tipos de mu-
das de plantas oriundas 
da Mata Atlântica, como 
Ipê e pau-Brasil. “vamos 
levar esta prática para 
outros bairros da cidade. 
essa medida inibe as pes-
soas de descartarem lixo 
de forma irregular”, disse 
o Secretário da pasta, Ro-
gério Brandi.

Quem está engajado 
no dia a dia do projeto 
que vem mudando as ruas 
queimadenses é Rogério 
esteves, o dedel. ele é 
funcionário da SeMCoN-

piso nacional I
o projeto de lei 44/19, que 

congela o piso regional de 
mais de 170 categorias de em-
pregados da iniciativa privada 
no estado por dois anos, de 
autoria do executivo, recebeu 
54 emendas parlamentares 
durante discussão nesta terça-
-feira (19/02) na Assembleia 
legislativa do estado do Rio 
de Janeiro (Alerj).

um engavetamento envolvendo quatro veículos dei-
xou o trânsito lento na manhã de ontem na Serra das 
Araras, em piraí, na Regi~çao Sul do RJ. A Novadutra, 
concessionária que administra a rodovia, informou que 
o acidente aconteceu na pista sentido Rio, próximo ao 
km 220, e envolveu dois carros e duas carretas. 

o Ministério da educação (MeC) decidiu re-
ver o texto da Base Nacional Comum da Forma-
ção de professores da educação Básica, elabo-
rado na gestão do ex-presidente Michel Temer, 
encaminhado em dezembro do ano passado para 
o Conselho Nacional de educação (CNe).

RepRodução/elIZeu pIReS

Base no IpCA II
o parecer de  luiz paulo foi 

seguido pelas demais comissões. 
uma das propostas é estabelecer 
um reajuste de 3,75%, com base 
no índice de inflação nacional 
em 2018 (IpCA). o percentual 
está entre os reivindicados pelos 
patrões (1,22%) e a classe traba-
lhadora (6,95%) nas reuniões do 
Conselho estadual de Trabalho e 
Renda (Ceterj). 

Repercutiu negativamente, um erro de grafia de uma placa de 
inauguração do gabinete blindado da polícia Militar, inaugurado na 
manhã da última terça-feira, em Rio das ostras, Região dos lagos 
do RJ. o nome do secretário de Segurança pública, paulo Fernan-
do Carvalho Gomes, foi escrito com um erro em seu sobrenome 
‘Carvalho’, faltando a letra ‘v’, e divulgada como “Caralho”. Após 
a publicação da foto da placa, o assunto viralizou nas redes sociais. 
A prefeitura, então resolveu colocar um ponto final na polêmica e 
retiriou a peça, que recolocada após ser feita a correção. 

É ‘Carvalho’ ou Caralho?

saiu de pauta II
por ter recebido emendas, 

o projeto saiu de pauta e deve-
rá voltar ao plenário na próxi-
ma semana, após as propostas 
de alteração serem discuti-
das pelos líderes partidários. 
Duas emendas foram apre-
sentadas pelo relator especial 
do projeto pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
deputado luiz paulo (pSdB).

Vigência IV
 A outra emenda altera o li-

mite da vigência da lei até 2019, 
um ano a menos que o proposto 
pelo governador Wilson Witzel. 
“tanto o salário mínimo como o 
piso regional devem ser discuti-
dos anualmente. Como eu vou 
propor isso para 2020 se eu não 
sei como a inflação vai se com-
portar neste ano?”, criticou luiz 
paulo.

Todo mundo deve 
está se perguntan-
do, afinal quem lu-
cra com a Reforma 
da previdência? o 
governo, é claro! 
Dados da procu-
radoria-Geral Ad-

junta de Gestão da 
dívida Ativa da 
união e FGTS re-
velam que a dívida 
ativa previdenciá-
ria chega a R$ 491 
bilhões. e o que é 
pior: desse valor, 

R$ 331 bilhões 
são considerados 
“ i r r e c u p e r á v e i s ” 
pelo Governo Fe-
deral. A proposta 
da reforma da pre-
vidência, entregue 
ontem pelo pre-

sidente Jair Bol-
sonaro à Câmara 
dos deputados é 
um pesado fardo 
imposto ao traba-
lhador para cobrir 
o rombo da insti-
tuiução.  

reforma da previdência é um mal necessário

oCTACÍlIo BARBoSA/AleRJ 

diretO aO pONtO

de acordo com o Qedu, 
maior plataforma do Brasil 
sobre dados educacionais, 
em 2017 Silva Jardim tinha 
5.723 alunos matriculados 
em 23 escolas e, registros da 
prefeitura informam que na-
quele ano o município gastou 
R$ 2.389.352,07 com trans-
porte escolar, total recebido 
pela empresa Costa verde 
Serviços e locações, que 
desde 2013 vem se encarre-

gando da locomoção dos es-
tudantes. 

Agora, apesar de não exis-
tir a menor evidência de que 
o número de matriculas na 
rede municipal de ensino te-
nha dobrado desde o primei-
ro contrato com a empresa, a 
prefeitura se mostra disposta 
a pagar mais de R$ 4,3 mi-
lhões pelo mesmo serviço, 
que está com licitação mar-
cada para as 14h de amanhã. 

 MAÍRA SouZA / G1

olha só o perigo! 
essas duas árvores 
cresceram tanto que 
os galhos estão en-
trelaçando os fios 
da rede de alta ten-
são dentro do con-
dominio village dos 
Rouxinóis, no bair-
ro posse. de acordo 
com os moradores, 
diversas solicitações 
foram encaminhadas 
à empresa de forne-
cimento de energia, 
light, entre as quais 

nos bairros

Árvore obstrui rede de alta tensão em Nova Iguaçu 
horahmunicipios@gmail.com

a de protocolo nº 
2070899176, mas 
até o momento nada 
foi feito. eles con-
tam que quando o 
vento sopra for-
te algumas faíscas 
surgem na fiação e 
estão preocipados 
com a possibilidade 
de um curto-circui-
to, o que pode acon-
tecer a qualquer 
momento caso não 
seja feita a poda das 
árvorres.  

MUNDO
Comboio com civis 
deixa reduto do EI
SÍRIA - Um comboio com 

caminhões transportando ho-
mens, mulheres e crianças 
deixou ontem o povoado de 
Baghuz, onde se encontra o 
último reduto do grupo estado 
Islâmico (eI) no leste da Síria. 
A agência AFp cita 10 cami-
nhões, enquanto a eFe fala em 
30 veículos. em uma posição 
das Forças democráticas Sí-
rias (FdS), aliança curdo-árabe 
que conduz a ofensiva “final” 
contra o eI na localidade, uma 
jornalista da AFp viu passar os 
caminhões deixando Baghuz 
com dezenas de homens, que 
escondiam seus rostos, além de 
mulheres e crianças.

RepRodução/WHATSApp

SeSp e responsável pela 
execução do trabalho: “É 
gratificante sabermos que 
estamos contribuindo para 
uma cidade mais bonita. 

Se o poder público e os ci-
dadãos fizerem sua parte, 
viveremos muito melhor”, 
destacou o servidor.

A ideia é levar a inicia-

tiva a outros locais da ci-
dade. As doações de mu-
das de plantas são feitas 
por empresas privadas, 
por meio de parcerias e 

ações de compensação 
ambiental, pela Cedae e 
pela Secretaria Municipal 
do Ambiente e Defesa dos 
Animais. 
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Decisões de Abad geram mais revolta 
ao elenco do Fluminense e afeta treino
Presidente inconsequente e a falta de dinheiro explodiram a crise

GReve TRIColoR

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

luCAS MeRçoN/FFC

Flamengo define estratégia contra 
altitude da Bolívia pela Libertadores

sub-20: vitória maiúscula sobre o Bangu 
no primeiro jogo-treino da temporada

os ingressos anteci-
pados para o primeiro 
jogo do Bangu na Taça 
Rio começaram a ser 
vendidos ontem (20), 
e seguirão à disposição 
nesta quinta-feira, 21, 
na bilheteria do estádio 
Moça Bonita. o adver-
sário é o Fluminense e 
o desafio está marcado 
para sexta (22, às 21h 
no Maracanã. para este 

confronto as entradas 
custam R$20 (meia-en-
trada) e R$40 (inteira) e 
as vendas começam às 
10h e se estendem até 
às 17h.

Crianças menores de 
12 anos, idosos a par-
tir de 60 anos e pessoas 
com deficiência têm di-
reito à gratuidade, mas 
será necessário fazer 
a retirada do ingresso, 

com documentos com-
probatórios, em um 
destes dias no Moça 
Bonita, pois por orien-
tação dos órgãos de se-
gurança e da Federação 
de Futebol do estado do 
Rio de Janeiro (FeRJ), 
não poderão ser feitas 
no dia do jogo.

A bilheteria e do Ma-
racanã funcionará para 
venda de ingressos do 

Bangu na sexta-feira, a 
partir das 19h até o fim 
do primeiro tempo. A 
torcida do Bangu ficará 
no setor norte.

A bilheteria do está-
dio Moça Bonita fica na 
Rua Sul América, 950, 
Bangu, em frente à esta-
ção de trem Guilherme 
da Silveira e próximo 
ao ponto Chic de padre 
Miguel.

As decisões tomadas 
pelo presidente do 
Fluminense, pedro 

Abad, antes da final da Taça 
Guanabara, primeiro turno 
do Campeonato Carioca, re-
voltaram ainda mais o elen-
co e tiveram peso na decisão 
dos jogadores de não irem a 
campo treinar na terça-feira 
sob o pretexto de o clube es-
tar devendo o salário de ja-
neiro, o 13º salário de 2018 
e algumas premiações.

os jogadores entendem 
que a briga do dirigente para 
que a torcida ficasse em um 
dos lados do Maracanã aca-
bou afastando o público, fa-
zendo os tricolores pratica-
mente não irem ao estádio e 
deixando o Vasco em maio-
ria no Maracanã. o Cruz-
-Maltino ganhou por 1 a 0.

A decisão de Abad ainda 
tirou todo o foco da vitória 
de 1 a 0 sobre o Flamengo, 
nas semifinais, que tinha 
animado a todos.

outra irritação é com o 

prejuízo financeiro causado 
pela medida, que diminuiu 
a capacidade de arrecada-
ção em um momento que o 
elenco está sem receber par-
te dos vencimentos. o dire-
tor de futebol paulo Angioni 
explicou que não há preci-
são de se colocar em ordem 
os pagamentos.

“Não fizemos promessa. 
Se não temos certeza que 
podemos realizar, não pode-
mos fazer. eu não fiz, pelo 
menos. Não houve pedido 
de prazo, foi apenas uma 
forma de manifestar a in-
satisfação com o que está 
acontecendo. Foi muito bem 
ordenado e educado. Há um 
mix de situações. os joga-
dores que chegaram agora 
só têm o mês de janeiro. os 
que estão desde o ano pas-
sado ainda têm 13º e direi-
tos de imagem atrasados. 
No momento em que você 
faz um movimento desses, é 
porque há uma unidade. Se 
fosse desordenado, um ou 
outro vazaria. Foi uma de-
cisão que eles tomaram em 

Elenco tricolor está com salários atrasados e alguns estão com problemas de cobranças judiciais 

Ingressos para Bangu x Fluminense estão à venda desde ontem

o período sem jogos 
tem servido para o Flamen-
go planejar seu futuro. A 
prioridade continua sen-
do a Copa libertadores e 
a estreia preocupa. No dia 
5 de março, terça-feira de 
Carnaval, o Rubro-Negro 
visita o San José na cida-
de de oruro, na Bolívia. 
o palco do jogo apresenta 
uma altitude de 3.700 me-
tros, maior do que a capital 
la paz e de grandes dificul-
dades para a adaptação dos 
brasileiros.

Justamente para dar 
conta desta altitude, o Fla-
mengo já definiu seu pla-

nejamento. Na quinta-feira 
da próxima semana, o time 
enfrentará a portuguesa 
pela Taça Rio, segundo tur-
no do Campeonato Cario-
ca. Na sexta, o plantel deve 
ganhar folga. A viagem 
para a Bolívia será no dia 3 
de março, domingo, porém, 
para a cidade de Santa Cruz 
de la Sierra, que fica no ní-
vel do mar. o plantel treina 
por lá na segunda-feira.

A viagem para oruro, em 
voo fretado, acontecerá so-
mente no dia do jogo, seis 
horas antes da bola rolar. 
Assim o departamento mé-
dico e a comissão técnica 

entendem que podem mini-
mizar os efeitos da altitude.

o Flamengo integra o 
Grupo d da Copa liber-
tadores que, além do San 
José, tem o peñarol do 
uruguai e a liga deportiva 
universitaria, a ldu, do 
equador, um outro desafio 
que vai apresentar altitude 
aos cariocas.

Dentro de campo, o elen-
co treinou ontem (20). Nes-
ta quinta à tarde, o técnico 
Abel Braga começa a defi-
nir a equipe para a estreia 
na Taça Rio, domingo, às 
17h, contra o Americano, 
no Maracanã.

em jogo-treino realizado 
na manhã de ontem (20) no 
estádio Giulite Coutinho, a 
equipe sub-20 do America 
venceu o Bangu por 6 a 2. 
Foi o primeiro teste do elen-
co, que está em processo 
final de formação pelo téc-
nico Ney Barreto.

No primeiro tempo, vitó-
ria rubra por 3 a 1, gols de 
Marcus vinícius (aos 16 e 
aos 20 minutos) e Brendo, 
aos 28. A equipe atuou com 
palma, João pedro, Joca, 
Touro e Catarata; Renan 

Silva e enzo; Renan Costa, 
Marcus vinícius (leozinho) 
e Brendo Neves (João vic-
tor); Breno.

Na etapa final, o time 
foi totalmente modificado, 
mas o placar foi o mesmo: 
America 3 a 1, gols de luis 
Gustavo, daniel e Caio, aos 
20, 31 e 43 minutos, res-
pectivamente. o time jogou 
com endrius, Caio, paulo, 
Matheus e Guilherme; lu-
cas Coutinho, Ian, daniel 
e Guilherme Silveira; luis 
Gustavo e Guerreiro.

nEy apRoVou o 
dEsEmpEnho da 

EquipE

“Gostei muito do jogo, 
mas o resultado diz pouco. 
temos muito o que corri-
gir e o que melhorar, espe-
cialmente na parte tática. 
Além disso, tenho algumas 
dúvidas na formação titu-
lar. Fiquei muito satisfei-
to com a questão física, o 
time suportou muito bem o 
calor”, analisou o coman-
dante.

Clube da Gávea prepara ações para sofrer menos com a altitude boliviana 

o primeiro teste do elenco, que está em processo final de formação agradou ao pelo técnico ney Barreto

AleXANdRe vIdAl/CRF JulIANA olIveIRA / AMeRICA RIo

 ASSeSSoRIA de IMpReNSA

conjunto”, disse Angioni.
É neste cenário que o Flu-

minense vai estrear na Taça 
Rio, segundo turno do Cam-
peonato Carioca, contra o 
Bangu, nesta sexta-feira 
(21), às 21h, no Maracanã. 
o duelo vai marcar a estreia 
do meia paulo o atacante 
Luciano, expulso contra o 
vasco, é desfalque e fica de 

fora.

díVida Com 
LEViR CuLpi

uma dívida com o técni-
co levir Culpi, demitido em 
novembro de 2016, causou 
transtornos ao Fluminense. 
Com a conta bloqueada, a 
diretoria tricolor não con-
seguiu pagar os salários dos 

jogadores, que protestaram 
e fizeram “greve”, na terça. 
Com os vencimentos atrasa-
dos, os atletas não treinaram 
no campo e realizaram ativi-
dades apenas na academia.

em dezembro do ano 
passado, o netFLU infor-
mou que a Justiça bloqueou 
a conta do Fluminense em 
razão de uma dívida com o 

técnico levir Culpi. o clube 
não pagou a última parcela 
do acordo feito com o trei-
nador, no valor de R$ 150 
mil. Não há previsão para 
quitar o débito com o elen-
co. o Flu deve 13º salário de 
2018, o mês de janeiro deste 
ano, e duas premiações – 
entre elas, a classificação na 
Copa do Brasil.

serão dois dias de vendas antecipadas e gratui-
dades só poderão ser retiradas em moça Bonita
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Proposta foi levada pelo governo federal ao Congresso Nacional
Agência Brasil

pOlítica/ecONOmia

 RAveNA RoSA/AGÊNCIA BRASIl

 no detalhe, presidente Bolsonaro entrega o projeto, que mexerá com a vida dos brasileiros, ao presidente da Câmara dos deputados Rodrigo maia 

o presidente Jair Bol-
sonaro entregou on-
tem (20), a proposta 

de reforma da previdência 
na Câmara dos deputados. 
Acompanhado dos ministros 
da economia, paulo Gue-
des, e da Casa Civil, onyx 
lorenzoni, ele chegou por 
volta das 9h30 ao prédio do 
Congresso Nacional.

o texto elaborado pelo go-
verno propõe idade mínima 
para aposentadoria de ho-
mens (65 anos) e mulheres 
(62 anos), além de um perío-
do de transição. Inicialmen-
te, a proposta será submeti-
da à análise na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara, e depois será 
discutida e votada em uma 
comissão especial da Casa, 
antes de seguir para o ple-
nário.

No plenário, a aprovação 
do texto depende de dois 
turnos de votação com, no 
mínimo, três quintos dos 
deputados (308 votos favo-
ráveis).

em seguida, a proposta 
vai para o Senado cuja tra-
mitação também envolve 
discussão e votações em 
comissões para depois, ir a 
plenário.

veja o que propõe a refor-
ma da previdência

idadE mínima
o texto propõe idade mí-

nima de 62 anos para mulhe-
res e 65 anos para homens, 
com contribuição mínima 
de 20 anos. Atualmente, 
aposentadoria por idade é 
60 anos para mulheres e 65 
anos para os homens, com 
contribuição mínima de 15 
anos.

A idade mínima para a 
aposentadoria poderá subir 
em 2024 e depois disso, a 
cada quatro anos, de acor-
do com a expectativa de 
vida dos brasileiros. Nessa 
proposta, não haverá mais 
aposentadoria por tempo de 
contribuição.

ContRiBuição
os trabalhadores da ini-

ciativa pública e privada 
passarão a pagar alíquotas 
progressivas para contribuir 
com a previdência. e quem 
ganha mais, contribuirá 
mais. As alíquotas deixarão 
de incidir sobre o salário in-
teiro e incidirão sobre faixas 
de renda, num modelo se-
melhante ao adotado na co-
brança do Imposto de Ren-
da. No fim das contas, cada 
trabalhador, tanto do setor 
público como do privado, 
pagará uma alíquota efetiva 
única.

pela nova proposta, quem 
ganha um salário mínimo 
(R$ 998) contribuirá com 
7,5% para a previdência. 
Acima disso, contribui com 
7,5% sobre R$ 998, com 

9% sobre o que estiver entre 
R$ 998,01 e R$ 2 mil, com 
12% sobre a renda entre R$ 
2.000,01 a R$ 3 mil e com 
14% sobre a renda entre R$ 
3.000,01 e R$ 5.839,45 (teto 
do INSS). dessa forma, um 
trabalhador que receber o 
teto do InSS contribuirá 
com alíquota efetiva (final) 
de 11,68%.

De acordo com a Secreta-
ria especial de previdência 
e Trabalho do Ministério da 
economia, as alíquotas efe-
tivas ficarão em 7,5% para 
quem recebe o salário míni-
mo, de 7,5% a 8,25% para 
quem ganha de R$ 998,01 a 
R$ 2 mil, de 8,25% a 9,5% 
para quem ganha de R$ 
2.000,01 a R$ 3 mil e de 
9,5% a 11,68% para quem 
recebe de R$ 3.000,01 a R$ 
5.839,45 (teto do INSS).

No setor público será apli-
cada lógica semelhante. pe-
las novas regras, o sistema 
de alíquotas progressivas 
será aplicado, resultando 
numa alíquota efetiva (final) 
que variará de 7,5% para o 
servidor que recebe salário 
mínimo a 16,79% para quem 
recebe mais de R$ 39 mil.

REGRas dE
 tRansição

o tempo de transição do 
atual sistema de previdência 
para o novo será de 12 anos. 
A regra de transição para a 
aposentadoria prevê três op-
ções: 1) A soma do tempo 
de contribuição com a idade 
passa a ser a regra de aces-
so. o tempo de contribuição 
é 35 anos para homens e 30 
para mulheres. em 2019, 
essa soma terá que ser 96 
pontos para homens e 86 
anos para mulheres. A cada 
ano, será necessário mais um 
ponto nessa soma, chegando 
a 105 pontos para homens e 
95 para mulheres, em 2028. 
A partir deste ano, a soma 
de pontos para os homens 
é mantida em 105. No caso 
das mulheres, a soma sobe 
um ponto até atingir o máxi-
mo, que é 100, em 2033.

2) A outra opção é a apo-

sentadoria por tempo de 
contribuição (35 anos para 
homens e 30 anos para mu-
lheres), desde que tenham 
a idade mínima de 61 anos 
(homens) e 56 anos (mulhe-
res), em 2019. A idade míni-
ma vai subindo seis meses a 
cada ano. Assim, em 2031 a 
idade mínima será 65 anos 
para homens e 62 para mu-
lheres. os professores terão 
redução de cinco anos na 
idade.

3) Quem está a dois anos 
de cumprir o tempo de con-
tribuição para a aposenta-
doria – 30 anos, no caso das 
mulheres, e 35 anos, no de 
homens – poderá optar pela 
aposentadoria sem idade mí-
nima, aplicando o fator pre-
videnciário, após cumprir o 
pedágio de 50% sobre o tem-
po restante. por exemplo, 
uma mulher com 29 anos de 
contribuição poderá se apo-
sentar pelo fator previden-
ciário se contribuir mais um 
ano e meio.

veja mais sobre as regras 
de transição

aposEntadoRia 
intEGRaL

para aposentar-se com 
100% da média do salário de 
contribuição, o trabalhador 
precisará contribuir por 40 
anos.

A nova fórmula de cálcu-
lo do benefício substituirá o 
fator previdenciário, usado 
atualmente no cálculo das 
aposentadorias do INSS.

pelas novas regras, o tra-
balhador com 20 anos de 
contribuição começará re-
cebendo 60% da média das 
contribuições, com a pro-
porção subindo dois pontos 
percentuais a cada ano até 
atingir 100% com 40 anos de 
contribuição. Caso o empre-
gado trabalhe por mais de 40 
anos, receberá mais de 100% 
do salário de benefício, algo 
vetado atualmente.

Aposentadoria rural

Também houve mudan-
ça na aposentadoria rural: 
60 anos tanto para homens 

quanto para mulheres, com 
contribuição de 20 anos. A 
regra atual é 55 anos para 
mulheres e 60 anos para os 
homens, com tempo míni-
mo de atividade rural de 15 
anos. No caso da contribui-
ção sobre a comercialização, 
a alíquota permanece em 
1,7% e é necessária a con-
tribuição mínima de R$ 600 
por ano para o pequeno pro-
dutor e sua família. para se 
aposentar, nessa categoria, 
serão necessários 20 anos de 
contribuição.

aposEntadoRia 
poR inCapaCidadE
Rebatizada de aposentado-

ria por incapacidade perma-
nente, a aposentadoria por 
invalidez obedecerá a novos 
cálculos. pelo texto, somen-
te receberão 100% da média 
dos salários de contribuição 
os beneficiários cuja incapa-
cidade estiver relacionada ao 
exercício profissional. 

A proposta prevê o paga-
mento de 100% do benefício 
somente para os casos de 
acidente de trabalho, doen-
ças relacionadas à ativida-
de profissional ou doenças 
comprovadamente adquiri-
das no emprego, mesmo sem 
estarem relacionadas à ativi-
dade. Caso a invalidez não 
tenha relação com o traba-
lho, o beneficiário receberá 
somente 60% do valor. Hoje, 
todos os aposentados por 
invalidez recebem 100% da 
média de contribuições.

aposEntadoRia 
paRa paRLamEntaR
os futuros parlamentares – 

em nível federal, estadual e 
municipal – passarão para o 
InSS caso a reforma da pre-
vidência seja aprovada. Ha-
verá uma regra de transição 
para os parlamentares atuais.

pela proposta, os futuros 
parlamentares poderão se 
aposentar com idade mínima 
de 65 anos para homens e 
62 anos para mulheres, com 
teto de R$ 5.839,45. os par-
lamentares atuais passarão 
por uma regra de transição, 

sujeitos a pagar um pedágio 
(trabalhar mais) de 30% do 
tempo que falta para atingir 
os 35 anos de contribuição.

Atualmente, os deputados 
federais e senadores aposen-
tam-se com 60 anos de idade 
mínima (homens e mulhe-
res) e 35 anos de contribui-
ção. eles recebem 1/35 do 
salário para cada ano como 
parlamentar, sem limitação 
de teto.

pEnsõEs
o cálculo das pensões por 

morte será relacionado ao 
número de dependentes, sis-
tema que vigorou até a dé-
cada de 1980. Inicialmente, 
o beneficiário com até um 
dependente receberá 60% da 
média de contribuições. o 
valor sobe em 10 pontos per-
centuais a cada dependente, 
atingindo 100% para quem 
tiver cinco ou mais depen-
dentes.

Atualmente, o pagamento 
de pensões obedece a cál-
culos diferentes para traba-
lhadores do INSS (iniciativa 
privada) e servidores públi-
cos.

BEnEFíCio dE pREs-
tação 

Continuada (BpC)
pela proposta, a partir dos 

60 anos, os idosos receberão 
R$ 400 de BpC. A partir de 
70 anos, o valor sobe para 
um salário mínimo.

Atualmente, o BpC é pago 
para pessoas com deficiên-
cia, sem limite de idade, e 
idosos, a partir de 65 anos, 
no valor de um salário míni-
mo. o benefício é concedido 
a quem é considerado em 
condição de miserabilidade, 
com renda mensal per capita 
inferior a um quarto do salá-
rio mínimo.

poLiCiais E 
aGEntEs 

pEnitEnCiáRios
os policiais civis, federais, 

agentes penitenciários e so-
cioeducativos se aposenta-
rão aos 55 anos. A idade va-
lerá tanto para homens como 

para mulheres.
os tempos de contribuição 

serão diferenciados para ho-
mens e mulheres. os agentes 
e policiais masculinos preci-
sarão ter 30 anos de contri-
buição, contra 25 anos para 
as mulheres.

A proposta também prevê 
tempo mínimo de serviço de 
20 anos para policiais ho-
mens e agentes homens e 15 
anos para policiais e agentes 
mulheres. progressivamente, 
o tempo de exercício progre-
dirá para 25 anos para ho-
mens e 20 anos para mulhe-
res nos dois cargos (agente e 
policiais).

As duas categorias não es-
tão submetidas a aposenta-
dorias especiais. A proposta 
não contempla os policiais 
militares e bombeiros.

miLitaREs
o governo quer aumentar 

o tempo de contribuição dos 
militares de 30 para 35 anos. 
o projeto de lei específico 
para o regime das Forças Ar-
madas será enviado aos par-
lamentares em até 30 dias. A 
proposta também englobará 
a previdência de policiais 
militares e de bombeiros, 
atualmente submetidos a re-
gras especiais dos estados.

o secretário especial de 
previdência e Trabalho, Ro-
gério Marinho, informou que 
o governo pretende aumentar 
a alíquota única dos militares 
de 7,5% para 10,5%.

REGimE dE
 CapitaLização

os trabalhadores que in-
gressarem no mercado de 
trabalho após a aprovação da 
reforma da previdência po-
derão aderir a um regime de 
capitalização.

por esse sistema, será ga-
rantido o salário mínimo, por 
meio de um fundo solidário.

o trabalhador poderá es-
colher livremente a entidade 
de previdência, pública ou 
privada, e a modalidade de 
gestão de reservas, com pos-
sibilidade de portabilidade.
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Duas execuções em Belford roxo
7Polícia

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

material apreendido durante a operação 

Homens foram mortos em diferentes bairros do município. Divisão de Homicí-
dios investiga os casos de assassinatos e há várias hipóteses para a motivação 

  dIvulGAção/pM

a divisão de homicídios da Baixada investiga os dois assassinatos em Belford Roxo

taxista morto por adolescente 
já tinha sido assaltado 10 vezes

Michael Brandão de Lima, filho do taxista

Assassinado na tarde da úl-
tima terça-feira, durante uma 
tentativa de assalto em Bento 
Ribeiro, bairro da Zona Norte 
do Rio,  o taxista José Francis-
co de lima, de 58 anos, já tinha 
sido assaltado dez vezes. o as-
sassino é um adolescente de 17 
anos, que confessou o crime e 
foi apreendido em flagrante.

Na delegacia, o filho do 
taxista, Michael Brandão de 
lima, 27, relatou que o pai rea-
giu nas várias vezes em que foi 
atacado. “ele já tinha sido assal-
tado dez vezes. oito ele reagiu, 
e conseguiu ficar vivo. duas 
vezes levaram o carro dele, le-
varam tudo. A última, agora, 
que foi assim”, lamentou ele.

Seu José estava na profissão 
há cerca de 30 anos e se quei-
xava diariamente da violência. 
“Todos os dias ela comentava 

que estava perigosa a rua, que 
ele estava querendo sair, largar, 
mas ele não estava conseguin-
do outra profissão. Meu pai era 
muito querido, mas infelizmente 

aconteceu essa tragédia, chegou 
a esse ponto”, contou o filho. ele 
era casado há 30 anos e deixa 
dois filhos. A família disse que 
espera por justiça.

eSTeFAN RAdovICZ / AGÊNCIA o dIA

polícia Civil agarra um dos maiores 
receptadores de carros do estado

segurança que matou jovem com 
‘gravata’ presta depoimento na DP 

 RepRoDUÇÃo 

Dois homens fo-
ram assassinados 
na noite da últi-

ma terça-feira, em dife-
rentes bairros de Belford 
Roxo. No primeiro caso, 
a vítima foi morta com 
vários disparos de arma 
de fogo no bairro Nova 
Aurora. de acordo com 
as primeiras informações 
fornecidas pelo 39º BpM 
(Belford Roxo), uma 
equipe foi acionada para a 

localidade conhecida como 
Quadra do Avião após rece-
ber uma denúncia de homi-
cídio. Ao chegar no local, 
encontraram o corpo do 
homem identificado como 
Wagner Canela com mar-
cas de disparos dentro do 
carro. os pMs acionaram 
uma equipe da especializa-
da, que realizou perícia no 
local e liberou o corpo para 
o IMl. 

CRimE no
 santa maRia 

o outro homicídio ocor-

reu horas após o primeiro. 
Um rapaz, de aproxima-
damente 25 anos foi atin-
gido com tiros na cabeça 
e morreu na hora. A pM 
não divulgou a identida-
de da vítima e o local da 
ocorrência. o homem es-
tava sem camisa, era de 
cor branca e não portava 
documentos. A dHBF in-
vestiga várias hipóteses 
para a execução entre as 
quais briga ou acerto de 
cotnas. Até o fechamento 
desta edição ninguém ha-
via sido preso. 

uma ação conjun-
ta entre a delegacia 
de Roubos e Furtos de 
Automóveis (dRFA), a 
delegacia de Combate 
as drogas (dCod), a 
Coordenadoria de Re-
cursos especiais (Core) 
e a 12ª dp (Copacabana) 
prendeu ontem um dos 
maiores receptadores 
de carros do Rio. Ati-
la Silva Tavares (foto), 

conhecido como Quinzi-
nho, foi capturado na Vila 
Aliança, em Bangu, Zona 
oeste do Rio.

De acordo com a polí-
cia Civil, Quinzinho era 
responsável pela recep-
tação de cerca de 80 car-
ros de alto valor por mês. 
ele ainda era responsável 
pelo desmanche do veícu-
lo e repasse de peças para 
ferros-velhos.

dIvulGAção / polÍCIA CIvIl

um ex-colega do estudante 
de direito Vinicius Serra, que 
agrediu durante quatro horas 
a paisagista elaine Caparroz, 
disse à que o agressor já tinha 
histórico de violência e se en-
volveu em brigas na faculda-
de. em entrevista à Tv Globo, 
ele disse: “está todo mundo 
da época de faculdade muito 
revoltado com toda essa situ-
ação, o que ele fez com essa 
mulher. Apesar de ter relatos 
na época de confusões dele, 
de briga em boate, ninguém 
nunca imaginava que ele pu-
desse fazer algo dessa forma”, 

disse o colega que não quis ser 
identificado.

A expectativa da polícia ago-
ra é tentar conversar com elaine 
Caparroz e entender exatamen-
te o que aconteceu naquele dia.

“Não há motivo, nada jus-
tifica, mas em que momento 
começaram essas agressões? 
ela estava dormindo, ela esta-
va acordada? Até para que nós 
forneçamos ao juízo todos os 
elementos probatórios, buscan-
do a condenação desse sujeito”, 
explicou a delegada Adriana 
Belem.

o que a polícia já sabe é 

que, no fim de semana, elaine 
se encontrou pela primeira vez 
com o estudante de direito, de 
27 anos. eles trocavam mensa-
gens há cerca de oito meses nas 
redes sociais. Marcaram um 
jantar na casa dela e dormiram 
juntos. Mas, durante a madru-
gada, vinicius espancou. elai-
ne durante quatro horas, até que 
os vizinhos ouviram os gritos 
e chamaram a polícia.vinicius 
Serra está preso por tentativa 
de feminicídio. A defesa alega 
que ele teve um surto psicótico, 
mas a polícia não acredita nesta 
versão.

Agressor de paisagista tem histórico 
de briga em faculdade, diz colega 

o segurança davi Ricardo 
Moreira Amâncio acusado de 
matar pedro Henrique Gon-
zaga (foto), de 25 anos com 
uma “gravata”, prestou depoi-
mento ontem na delegacia de 
Homicídios da capital (dH). 
ele chegou à dH tampando 
o rosto com um boné, acom-
panhado de outro segurança, 
que trabalhava com ele no su-
permercado extra, e não quis 
falar com a imprensa.

Além dele, outros funcio-

nários do supermercado extra 
também foram ouvidos pelos 
investigadores da polícia Ci-
vil na parte da manhã. outros 
seguranças que viram o estran-
gulamento do rapaz também 
são aguardados nesta quarta 
(20) para prestar depoimento.

pedro foi imobilizado pelo 
segurança davi Amâncio na 
presença dos outros seguran-
ças, que nada fizeram para im-
pedir o ato. um deles chegou a 
amarrar os pés do rapaz.

uma perseguição po-
licial causou pânico na 
manhã de ontem, no 
Centro de Nova Igua-
çu. um homem foi pre-
so por policiais do 20º 
BpM (Mesquita) próxi-
mo ao Banco do Brasil. 
ele é acusado de roubar 
um celular no ‘Calça-

dão’, pouco metros de 
onde foi capturado.

testemunhas relata-
ram que cinco pMs parti-
ciparam da perseguição. 
e que um deles, efetuou 
um disparo para o alto, 
tendo em vista a grande 
quantidade de pessoas 
que circulam no local.

populares apoiaram 
a ação dos policiais. No 
momento em que o deti-
do foi levado à viatura, 
os agentes receberam 
aplausos pela prisão. o 
acusado foi encaminha-
do à 56ª dp (Comenda-
dor Soares) Central de 
Flagrantes.

perseguição e prisão no Centro de N. Iguaçu 

operação em comunidade do subúrbio 
tem dois mortos e suspeitos presos

Sete suspeitos fo-
ram presos durante 
uma operação da polí-
cia Militar na comuni-
dade do Muquiço, em 
Guadalupe, na Zona 
Norte do Rio. durante 
a ação, que começou 
ainda na manhã de 
ontem, dois suspeitos 
morreram. A corpora-
ção informou quie os 
pMs foram recebidos 
a tiros no momento 
em que entrataram na 
comunidade. Houve 
confronto e os dois 
suspeitos foram atin-
gidos no fogo cruzado. 

Com o bando, os 
policiais apreenderam 
duas pistolas, sete ra-
dios transmissores, 
carregadores e muni-
ção. A identidade dos 
presos e dos dois mor-
tos não foram revela-
das. 

sEtE pREsos 
Em opERação 

na pEnha
Na última terça-

-feira, agentes do Ba-
talhão de operações 
especiais (Bope) re-
alizaram em comuni-
dades do Complexo da 
penha, na Zona Norte. 
Segundo a corporação, 
sete pessoas foram 
presas. policiais apre-
enderam ainda 800 
quilos de drogas, 46 
granadas, 3.200 fras-
cos de lança-perfume, 
munição, 11 rádios co-
municadores, além de 
um carro que foi recu-
perado. um fuzil, uma 
pistola e uma espin-
garda também foram 

encontrados.
Na ocasião, um ôni-

bus foi incendiado na 
Rua José Maurício, na 
penha. o coletivo da 
empresa transporte 
Machado fazia a linha 
piabetá X penha. em 
nota, a Fetranspor re-
pudiou o ataque.

Além dos policiais 
do Bope, atuaram na 
região policiais do 
Batalhão de polícia 
de Choque (BpChq), 
do Batalhão de Ações 
com Cães (BAC) e do 
Grupamento Aeromó-
vel (GAM).

 RepRodução/pM
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Clínica odontológica para bebês 
secretaria de 

comunicação  social

dIvulGAção/pMM

Centro de Educação de Jovens e 
Adultos é criado em Queimados

RepRoDUÇÃo

sine móvel encaminha cidadãos 
para diversas vagas de emprego

DIVULGAÇÃo/GoVeRno Do eStADo 

o serviço móvel oferece  emissão de diversos documentos como a identidade

Escola técnica em Caxias oferece workshop para mulheres sobre reparos elétricos

pelo menos 240 estudantes componham as primeiras turmas da modalidade

além das cadeiras para consultas e procedimentos, a Clínica do Bebê tem também um escovódromo

Espaço atende crianças de zero a cinco anos. O CEO de Mesquita fica 
no segundo andar da Policlínica Municipal Celestina José Ricardo Rosa

Incentivar mulheres 
a ingressar na área da 
indústria, promover o 
empoderamento e di-
minuir a desigualdade 
de gênero são os obje-
tivos da escola Técni-
ca propulsive (foto), 
em duque de Caxias. 

A instituição vai re-
alizar no próximo sá-
bado, às 13h, o projeto 
‘Workshop pra elas’ 
com o tema ‘peque-
nos reparos elétricos’, 
exclusivo para a mu-
lherada. No evento, 
elas vão aprender so-

bre os diferentes tipos 
de tomadas e interrup-
tores, como descascar 
fios e o que fazer em 
casos de emergência, 
entre outros. 

As interessadas de-
vem entrar em con-
tato através do site 

(www.propuls ive .
com.br) ou Facebook 
(facebook.com/esco-
lapropulsive), ou ir 
até a escola. A inscri-
ção é 1kg de alimento 
não perecível, que será 
doado para o Lar Jesus 
é amor. 

para auxiliar quem precisou 
se afastar das salas de aula em 
algum momento da vida e não 
tem tempo para voltar a estudar 
de forma presencial, a prefeitura 
de Queimados, por meio da Se-
cretaria Municipal de educação, 
está oferecendo - pela primeira 
vez em sua história - o ensino 
Fundamental a distância para 
alunos da eJA (educação de 
Jovens e Adultos). A previsão 
inicial é de que pelo menos 240 
estudantes componham as pri-
meiras turmas da modalidade, 
que iniciarão as aulas em março.

para participar das aulas pro-
movidas pelo recém-criado 
Centro de educação a distância 
de Queimados (CeAdQ), os 

interessados devem ter mais de 
18 anos, estar aptos a cursar do 
6º ao 9º ano e realizar a pré-ma-
trícula por meio do formulário 
virtual https://bit.ly/2dujCQ4 
ou na SeMed (Rua Hortência, 
6, Centro - atrás da praça dos 
eucaliptos), das 14h às 19h.

“É uma revolução no ensino 
municipal criar esta oportunida-
de a uma parcela da população 
que, por motivos diversos, não 
teve a chance de concluir seus 
estudos. Muita gente precisa 
trabalhar, sustentar a casa e não 
tem tempo para voltar à escola 
de forma presencial. É para estas 
pessoas que estamos oferecendo 
o CeAdQ”, declarou o Secretá-
rio da pasta, lenine lemos.

o Centro de educação a dis-
tância de Queimados funciona-
rá nas dependências da escola 
Municipal oscar Weinschenck 
de segunda a sexta-feira, das 
17h às 21h, e contará com uma 
equipe de tutores de plantão 
durante o curso, tanto para 
atendimentos online como pre-
senciais.

“A única participação pre-
sencial obrigatória para os 
estudantes serão as provas es-
critas. em caso de dúvidas, o 
aluno poderá procurar o polo a 
qualquer momento e falar com 
um dos tutores, que estarão à 
disposição para ajudar”, con-
cluiu a coordenadora do CeA-
dQ, Mônica de Souza.

A Secretaria de Desen-
volvimento econômico 
e Geração de empre-
go e Renda e o Sistema 
Nacional de empregos 
(Sine-RJ) lançaram o 
programa Sine Móvel. 
o projeto - que esta se-
mana passou pelo Caju, 
na Zona portuária, e 
na Mangueira, na Zona 
Norte do Rio - oferece à 
população serviços como 
agendamento para emis-
são de Carteira de Tra-
balho e de Seguro de-
semprego; elaboração de 
currículo e orientações 
para encaminhamento 

para vagas de emprego.
“o Sine Móvel consis-

te em uma carreta que 
vai a bairros com po-
pulação de baixa renda, 
para oferecer diferentes 
atendimentos para quem 
procura emprego. o aten-
dimento começa às 9h e 
vai até as 16h. outro ser-
viço prestado na carreta é 
o oferecimento de dicas 
de como comportar-se 
em entrevistas de empre-
go. Além disso, a ação fa-
cilita aos moradores que 
estão distantes dos postos 
de atendimento, o aces-
so aos serviços do órgão 

como a oferta de vagas 
no mercado de trabalho”, 
disse a subsecretária de 
Geração de emprego e 
Renda, Ana Asti.

Na ação na Manguei-
ra, foram atendidas pelo 
Sine móvel 410 pessoas. 
Já no evento no Caju, 
houve 158 atendimentos 
referentes à intermedia-
ção de mão de obra, 65 
encaminhamento para 
vagas de emprego, 87 
agendamentos para 
emissão de Carteira de 
Trabalho e seis agen-
damentos para Seguro 
desemprego. 

o Centro de 
espec ia l ida-
des odonto-

lógicas de Mesquita 
inaugura no dia 19 
de fevereiro, uma 
terça-feira, às 14h, 
sua Clínica do Bebê. 
o espaço atenderá 
crianças de zero a 5 
anos de idade, com 
profissionais espe-
cializados em odon-
topediatria. Além das 
cadeiras para consul-
tas e procedimentos, 
a Clínica do Bebê tem 
também um escovó-
dromo, onde as crian-
ças e os responsáveis 
recebem instruções 
de profissionais so-
bre como realizar de 
forma correta a hi-
giene bucal. o Ceo 
de Mesquita fica no 
segundo andar da po-
liclínica Municipal 
Celestina José Ricar-
do Rosa, na Avenida 
união 676, em Santa 

Terezinha.
“Quando falamos 

em saúde, atuar de 
forma preventiva é 
a melhor maneira de 
lutar contra as doen-
ças. No caso da hi-
giene bucal, quanto 
mais cedo acostu-
marmos os bebês e as 
crianças com a lim-
peza correta, meno-
res as chances de de-
senvolverem cáries e 
outros problemas no 
futuro. Assim, garan-
timos mais qualidade 

de vida e, ao mes-
mo tempo, evitamos 
maiores gastos públi-
cos. Afinal, prevenir 
é sempre mais barato 
que remediar”, alerta 
o dr. Nelson Montei-
ro, coordenador de 
Saúde Bucal do mu-
nicípio de Mesquita.

dEmanda
 idEntiFiCada 

na CidadE
A iniciativa de 

criar a Clínica do 
Bebê surgiu da pró-

pria equipe do Cen-
tro de especialida-
des odontológicas de 
Mesquita. principal-
mente em função da 
demanda identificada 
na cidade. “existe em 
nosso município um 
alto índice de crian-
ças nessa faixa etária 
de zero a 5 anos que 
já apresentam algum 
tipo de comprometi-
mento de saúde oral. 
Contudo, esse públi-
co precisa de con-
dições apropriadas 

para o atendimento”, 
explica Denise Sam-
paio, supervisora dos 
consultórios odonto-
lógicos.

Além do atendimen-
to especializado, a 
Clínica do Bebê tam-
bém incentiva a ama-
mentação e orienta os 
responsáveis sobre os 
riscos ortodônticos 
do uso de chupetas 
e mamadeiras. Além 
disso, há um outro 
fator importante para 
estimular que os pais 

de crianças entre zero 
e 5 anos frequentem 
a novidade do Ceo 
de Mesquita. “essa é 
uma maneira de criar 
um vínculo entre a 
criança e o dentista. 
Além de motivar hábi-
tos saudáveis em rela-
ção à saúde bucal, tam-
bém afasta possíveis 
medos e fobias a esse 
ambiente ou a esses 
profissionais”, avalia 
dr. emerson Trindade, 
secretário municipal 
de Mesquita.

RepRoDUÇÃo
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porto real coloca segurança na pauta 
Encontro reuniu diversas autoridades para discutir a Implantação de PROEIS e levantamento dos últimos índices da criminalidade no município

Secretaria de 
Comunicação Social 

o comandante do 37º Bpm, tenente-coronel Bueno, enumerou as últimas melhorias promovidas na região

A Secretaria de or-
dem pública foi a 
sede da 1ª Reunião 

ordinária do Gabinete de 
Gestão Integrada Munici-
pal (GGIM). estiveram em 
pauta os assuntos referen-
tes à segurança pública no 
município. Na ocasião fo-
ram apresentados pelo 37º 
BpM os últimos índices da 
criminalidade na região, 
bem como alguns dados re-
levantes como a implanta-
ção do programa estadual 
de Integração na Segurança 
(pRoeIS), o aumento do 
número de viaturas, e atu-
ais necessidades do bata-
lhão, entre outros assuntos. 

“estamos unidos com as 
forças de segurança públi-
ca em prol da população. 
por isso, não mediremos 
esforços para buscarmos 
soluções eficazes no que 
diz respeito a esse assunto 
de tamanha relevância para 
a promoção da qualidade 
de vida e bem-estar geral 
em nossa cidade. Tendo 
em vista essa nossa pre-
ocupação, manifestamos 
total interesse em aderir ao 
pRoeIS. em dezembro do 
ano passado enviamos um 

ofício ao comandante-geral 
da polícia Militar do esta-
do do Rio de Janeiro, o co-
ronel luis Cláudio lavia-
no, onde elencamos o que 
acreditamos que atenderia 
nossa atual demanda no 
que diz respeito ao efetivo 
de policiais militares nas 
ruas”, declarou o prefeito 
Ailton Marques, que esteve 
presente na reunião. 

o secretário de ordem 
pública, elias vargas, pre-
sente ao encontro, enfati-
zou a importância do pla-
nejamento estratégico em 
parceria com as forças de 
segurança. “em todo o es-
tado verificamos que exis-
tem números alarmantes 
relacionados à violência, ao 
uso de drogas e à crimina-
lidade em geral. então es-
tamos traçando estratégias 
que visam o combate e a 
redução desses índices. es-
tamos abertos a promoção 
de uma gestão participati-
va, em que as sugestões são 
muito bem-vindas. Com 
apoio de todas as autori-
dades envolvidas, através 
do levantamento de dados, 
bem como das circunstân-
cias onde acontecem os cri-
mes, com certeza a atuação 
de todos será muito mais 

GabiNete de GestãO iNteGrada

dIvulGAção/pMpR

Quatis realiza inscrições para 
projetos de inclusão social 

Câmara de resende debate Dia 
da Conquista do Voto Feminino 

Evento aconteceu no plenário da Câmara municipal

dIvulGAção/pMR

dIvulGAão/pMI

SUl-FlUMiNeNSe 9

eficaz”, disse elias.

paRCERias 
siGniFiCatiVas 

o comandante do 37º 
BpM, tenente coronel Bue-
no, enumerou as últimas 
melhorias promovidas na 
região. “o ano passado, em 
março de 2018, a região 
possuía 14 viaturas, agora 
atuamos com 26. Só a 3ª 
Cia, que compreende porto 
Real e Quatis, ganhou mais 

três automóveis. estamos 
empenhados e contando 
com o auxílio de todos para 
promovermos melhorias 
ainda mais significativas”, 
disse o tenente coronel, 
que na ocasião apresentou 
o novo comandante da 3ª 
Cia do 37º BpM, o tenente 
Flávio.

estiveram também pre-
sentes à reunião: a ve-
readora Fernandinha, o 
subprocurador geral do 

Município, Jarbas José 
dos Santos, que também 
é presidente do Conselho 
Municipal do Conselho da 
Criança e do Adolescente; 
representantes do Conselho 
Tutelar, do Conselho Co-
munitário de Segurança; da 
defesa Civil e Guarda Ci-
vil Municipal.

pRoEis
o ofício da prefeitura 

Municipal de porto Real 

é de nº 520/2018/Gabine-
te do prefeito e solicita a 
presença de dez policiais 
militares no horário das 
10h às 22h. o objetivo é 
que atendam as seguintes 
localidades com os respec-
tivos números de profissio-
nais: Avenida dom pedro 
II – Centro (4); Avenida B 
– Freitas Soares (2); Rua 
Hilário ettore – Centro (1); 
Novo Horizonte (1); villa-
ge (1); Fátima (1).

os programas coordenados pela secretaria municipal de Esportes e Lazer

dIvulGAção/pMQ

quatis reseNde

promover uma re-
flexão sobre a impor-
tância da ocupação das 
mulheres nos espa-
ços políticos do país. 
Com esse objetivo, a 
prefeitura, através da 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
e Direitos Humanos e 
a sua Diretoria de Di-
reitos Humanos/Coor-
denadoria da Mulher, 
realizou ontem, uma 
palestra em alusão ao 
dia da Conquista do 
voto Feminino. A ação 
aconteceu no plenário 
da Câmara Municipal 
de Resende.

De acordo com a 
Coordenadora da Mu-
lher, Bianca de Fáti-
ma lúcio de oliveira, 
o tema que norteará 
a palestra será “em 
Defesa da Democra-
cia. Mais Mulheres 
no poder”. Quem fica 
responsável por minis-
trar a conferência é a 
Funcionária pública 
Federal e integrante 
da Comissão espe-
cial de Segurança da 
Mulher (CedIM/RJ), 

A prefeitura de Ita-
tiaia está trabalhando 
nos preparativos da 
Audiência pública de 
prestação de Contas do 
Terceiro Quadrimestre 
de 2018, equivalente 
aos meses de setembro 
a dezembro. o ato pú-
blico é aberto a toda a 
população e acontece-
rá no próximo dia 28, 

a partir das 09 horas, 
na Câmara Municipal 
de Itatiaia, localizada 
na Avenida dos expe-
dicionários, n° 205, no 
Centro.

na pauta estará a 
prestação de Contas re-
ferente ao RGF (Rela-
tório de Gestão Fiscal) 
da LRF (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal) do 3º 

Quadrimestre de 2018 
e o RReo (Relatório 
Resumido de execução 
orçamentária) referen-
te ao 6º Bimestre/2018. 
na oportunidade tam-
bém será apresentada 
uma Audiência pública 
da Saúde.

o Ato público de 
prestação de contas 
cumpre determinação 

da Lei de Responsabili-
dade Fiscal n°101/2000 
e da lei Complementar 
n°141/2012, que dispõe 
sobre a transparência 
na gestão dos recursos 
do SUS e permite maior 
visibilidade e divulga-
ção das informações 
sobre os investimentos 
e atos do governo no 
município.

prefeitura prepara audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre 

 o ato público é aberto a toda a população e acontecerá no próximo dia 28

itatiaia

Dentro da proposta de 
estender a realização dos 
projetos de inclusão social 
em direção às comunida-
des rurais do Município, 
a prefeitura de Quatis 
iniciou nesta semana em 
Falcão (foto) as inscrições 
para dois programas co-
ordenados pela Secretaria 
Municipal de esportes e 
lazer. São eles: dança re-
creativa e ginástica locali-
zada. As inscrições pode-
rão ser feitas às quartas e 
sextas-feiras, na unidade 
básica de saúde da locali-
dade, mediante a apresen-

tação da carteira de iden-
tidade, do CpF e de um 
comprovante de residência 
no distrito. um professor e 
um estagiário de educação 
Física estarão nestes dias 
em Falcão visando realizar 
as inscrições.

o prefeito Bruno de 
Souza (MdB) destacou 
que a chegada destes dois 
projetos sociais a Falcão 
amplia a presença da ad-
ministração municipal na 
zona rural, desta vez nas 
áreas da cultura e do es-
porte. Além dos projetos 
de dança recreativa e gi-

nástica localizada, a pre-
feitura levará em breve 
para Falcão polos de ou-
tros dois projetos culturais 
já desenvolvidos na área 
urbana sob a coordenação 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo. um 
deles é o projeto “Músi-
ca para todos” e o outro 
de dança, cujas aulas, na 
cidade, acontecem atual-
mente no CRAS do Jardim 
Independência (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) e no Núcleo Cul-
tural de Quatis, respecti-
vamente.

Conceição oliveira. 
A palestrante fará um 
breve histórico sobre os 
avanços da conquista 
do voto, bem como da 
importância das mulhe-
res ocuparem espaço na 
política.

o evento terá ini-
cio com a formação da 
mesa pela palestrante, 
junta de algumas auto-
ridades municipais que 
estarão presentes. logo 
após a palestra, o pú-
blico poderá fazer per-
guntas e interagir com 
todos os participantes. 

“É de extrema im-
portância promover 
esse debate e abrir es-

paços de diálogo sobre 
o tema devido ao cres-
cente número de mu-
lheres que estão se in-
serindo nesse universo 
eleitoral. Apesar de um 
maior número de mu-
lheres candidatas nas 
últimas eleições, não 
obtivemos um número 
expressivo de mulheres 
eleitas. por esse moti-
vo, convidamos a po-
pulação para participar 
de uma palestra sobre o 
voto feminino refletin-
do sobre a importância 
da ocupação das mu-
lheres nos espaços po-
líticos em nosso país”, 
diz a coordenadora.
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Autor exibe clique com Marina ruy Barbosa: 
‘Nunca é demais lembrar de quem ama’

Mudou de novo! Xuxa aparece com 
o cabelo mais curto em pré-estreia

Aguinaldo Silva com-
partilhou uma foto com 
a atriz na rede social, 
ontem. Apontada como 
pivô do fim do casa-
mento de José loreto 
e débora Nascimento, 
a ruiva tem recebido 
duras críticas na inter-
net. Marina, no entan-
to, negou envolvimento 
com o colega de elenco: 
‘nunca teria, nem nunca 
tive nada além de uma 
parceria profissional e 
amizade no trabalho’

Alvo de rumores sobre 
a separação de débora 
Nascimento e José lo-
reto, Marina Ruy Bar-
bosa recebeu uma ma-
nifestação de carinho de 
Aguinaldo Silva nas re-
des sociais ontem). em 
seu perfil no Instagram, 

o autor de “o Sétimo 
Guardião” exibiu clique 
ao lado da protagonista 
da novela. “Nunca é de-
mais lembrar de quem a 
gente ama. Beijo, minha 
menina”, disse o escritor 
na legenda da imagem. 
Mais cedo, luma Costa 
exaltou a personalidade 
da atriz, madrinha do 
seu segundo filho, ao 
compartilhar um foto do 
caçula no colo da ruiva: 
“vocês podem conhe-
cer ela por fora, mas eu 
a conheço por dentro e 
não poderia ter escolhi-
do uma madrinha me-
lhor para o meu filho. 
Alguém com caráter e 
valores como ela só vai 
me ajudar a ensinar ao 
Dudu a ser uma pessoa 
batalhadora e do bem”.

Apresentadora do ‘the 
Four Brasil’ foi acompa-
nhada do namorado, Jun-
no Andrade, à pré-estreia 
de documentário sobre os 
30 anos de carreira de da-
niel, na última terça-feira 
(19), em shopping de São 
paulo. Xuxa exibiu seu 
novo visual, com o cabe-
lo ainda mais curto. pro-
dução conta a trajetória 
do sertanejo do começo à 
dupla formada com João 
paulo, morto em acidente

Xuxa cortou ainda mais 
os cabelos após radicali-
zar no visual no começo 
do mês. A apresentadora 
do “The Four Brasil” exi-
biu o novo penteado na 
pré-estreia do documen-
tário “daniel - 30 anos 
de estrada”, na noite da 
última  terça-feira (19) 
no Cinemark eldorado, 
em São paulo. A mãe 
de Sasha foi ao evento 
acompanhada do namo-

rado, Junno Andrade , e 
colocou o papo em dia 
com o homenageado, que 
teve a companhia da mu-
lher, Aline de pádua. pe-
las redes sociais, os fãs de 
Xuxa aprovaram a nova 
mudança da eterna rainha 
dos baixinhos. “vou cor-
tar o meu igual. Maravi-
lha para o verão!”, disse 
um. “Com cabelo ou sem 
cabelo, sempre linda!!”, 
completou outro. “Reju-
venesceu uns 15 anos! 
Só quem tem um rosto 
desse segura esse corte”, 
elogiou um terceiro. A 
apresentadora e o cantor 
têm uma relação profis-
sional duradoura e o mú-
sico já foi par romântico 
dela no filme “Requebra” 
(1999), quando ele colo-
cou uma balinha na boca 
para protagonizar cena de 
beijo, conforme recordou 
em entrevista anos mais 
tarde.

Fernanda Gentil fica morena e Priscila 
Montandon elogia: ‘Linda em qualquer cor’

A jornalista deixou de lado 
o cabelo loiro característico 
e radicalizou ao adotar o tom 
castanho escuro. Muitos fa-
mosos demonstraram surpresa 
e elogiaram o novo visual nas 
redes sociais. em parceria com 
uma marca de cosméticos, a 
transformação foi uma tentati-
va de Fernanda Gentil em mos-
trar que está disposta a encarar 
novos desafios, já que está se 
despedindo da área esportiva 
da Rede Globo: ‘Mais uma 
oportunidade que a vida me dá 
e estou entrando de cabeça’

Tempo de mudanças! de-
pois de Camila Queiroz apos-
tar no corte de cabelo gradu-
ated bob, agora foi a vez de 
Fernanda Gentil radicalizar e 
deixar o loiro de lado. prestes a 
iniciar uma nova etapa profis-
sional ao deixar a área de jor-
nalismo esportivo da Globo, 
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350 batata 1/2 xícara 
(chá) de Água ferven-
te 1 cubo de caldo de 
legumes 1 unidade de 
abobrinha pequena 
ralada no ralo grosso 1 
unidade de cenoura 
pequena ralada no ralo 
grosso 150 queijo bran-
co ralado no ralo gros-
so 2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva

mOdO de 
preparO 

descasque as batatas 
e coloque-as em uma 
panela. cubra com 
água e cozinhe por 10 
minutos, ou até ficarem 
cozidas, porém firmes.
Não deixe a batata co-
zinhar demais ela deve 
ficar “al dente” para 
que fique crocante ao 
dourar.
espere esfriar e rale as 
batatas no ralo grosso. 
reserve. Você também 
pode utilizar a abobri-
nha e a cenoura com 
a casca.
em uma tigela, colo-
que a água e dissolva o 
cubo de caldo de legu-
mes (sugestão: KNOrr 
balance).
divida em duas partes, 
na primeira misture a 
metade das batatas e 
reserve.
em outra tigela, misture 
a abobrinha, a cenou-
ra, o queijo e o restante 
do caldo de legumes 
dissolvido. reserve.
em uma frigideira gran-
de (24cm de diâmetro), 
coloque o azeite. espa-
lhe metade da batata, 
forrando o fundo da fri-
gideira.
distribua o recheio e 
cubra com o restan-
te da batata. leve ao 
fogo médio por 15 mi-
nutos, ou até dourar. 
Vire cuidadosamente 
para dourar o outro 
lado. sirva em seguida

iNGredieNtes

1 ½ quilo de filés de sal-
mão
200 gramas de cama-
rão sem casca
1 cebola roxa cortada 
em fatias ou rodelas
2 pimentões vermelhos 
cortados em tirinhas 3 
tomates picados
½ xícara de azeite de 
dendê
1 xícara de leite de 
coco
½ xícara de água
sal e pimenta
suco de ½ limão

mOdO de 
preparO

tempere os filés de 
salmão com sal e pi-
menta e acrescente o 
suco de limão. Numa 
frigideira grande e pro-
funda, coloque a cebo-
la, formando uma base, 
e depois os pimentões, 
o peixe, bem distribuí-
dos, os camarões e os 
tomates picados. der-
rame o azeite de den-
dê, o leite de coco e 
a água. tampar a frigi-
deira e cozinhar a fogo 
médio por 15 a 20 minu-
tos, sem mexer, até que 
o peixe esteja cozido.

BAtAtA rostIE 
rECHEADA

MoQUECA DE 
sALMÃo E 
CAMArÃo

iNGredieNtes

Gentil topou mudar o tom dos 
fios em parceria com a marca 
de beleza l’oreal paris e apos-
tou na cor castanho escuro. 
“nunca pensei em mudar ra-
dicalmente dessa forma”, co-
mentou em publicação no Ins-
tagram. A transformação foi 
feita pelas mãos da hairstylist 
Andrea Carla duque, que usou 
a coloração Imédia excellence 
6.7 Chocolate puro. “Cá entre 
nós, amei o resultado, o brilho, 
e o tom. Chocolate não tem 
como ser ruim, né? Ainda mais 
um chocolate gentil”, brincou 
a apresentadora. A mulher, 
priscila Montandon, brincou 
sobre a mudança: “linda em 
qualquer cor! Só que agora 
vou ficar loira, porque o ca-
sal precisa estar equilibrado!” 
Fernanda ainda rebateu: “você 
é que fica linda em qualquer 
cor”.

DIVULGAÇÃo
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Goleirão jogou 195 vezes com a camisa do clube e virou ídolo 

pArEDÃo LArANJA 

JOta CarvalhO

jota.carvalho@yahoo.com

São 195 jogos com a 
camisa do Nova Igua-
çu e quase uma déca-

da de serviços prestados ao 
clube. A história do goleiro 
Jefferson se confunde com 
a do clube. e mais um ca-
pítulo desta mesma história 
foi escrito no domingo (17). 
Com defesas importantes, 
Jefferson foi o nome do jogo 
na vitória sobre o America 
por 1 a 0, em Moça Bonita, 
o que garantiu o clube na 
Seletiva da Série A estadual.

A permanência na primei-
ra divisão foi concretizada 
na segunda-feira (18), com 
a vitória do Macaé sobre o 
Goytacaz. Mesmo com uma 
rodada ainda a ser disputa-
da no Grupo da Morte, tanto 
Macaé quanto o Nova Igua-
çu garantiram as duas pri-
meiras posições. porém, a 
vitória de domingo já era o 
prenúncio de que a salvação 
estava por vir. e os três im-
portantíssimos pontos vie-
ram com muito sofrimento e 
uma atuação consistente do 
camisa número 1.

Jefferson fez defesas im-
pressionantes. A primeira 
delas ainda no começo do 

são quase dez anos de dedicação nos momentos bons e ruins em cada competição disputada

BeRNARdo GleIZeR/NIFC

Jefferson foi decisivo contra o America 
e saiu de campo aplaudido pela torcida

primeiro tempo, após uma 
saída de bola errada da equi-
pe laranja. o Nova Igua-
çu jogou parte do primeiro 
tempo e todo o segundo 
tempo com um a menos, já 
que Wallace foi expulso. Na 
etapa final, foram 50 minu-
tos de pressão do America. 
Todas as vezes em que foi 
exigido, Jefferson garantiu. 
o lance mais incrível foram 
duas defesas em sequência, 
aos 45 minutos. “Ali houve 
coração, todos esses anos de 

dedicação ao clube somados 
à entrega, ao momento que 
a gente vivia. Tinha sofrido 
um pisão na coxa, vinha de 
uma semana desgastante de 
trabalho, com emoções à 
flor da pele, mas ali, foi tam-
bém entrega total e graças a 
deus fomos abençoados. A 
equipe se mostrou valente, 
com um a menos, contra 
uma equipe qualificada que 
é o America. esse jogo está 
no top 5 dessa minha traje-
tória toda, porque aconteceu 

em um momento crucial 
para nós”, comemorou Je-
fferson.

um dos símbolos do Nova 
Iguaçu ao lado do volante 
e capitão paulo Henrique, 
que fez o gol da vitória em 
Bangu, cobrando pênalti, 
Jefferson fez questão de fri-
sar que o clube deveria estar 
disputando a fase principal 
do Campeonato Carioca. 
porém, como não conseguiu 
passar pela etapa preliminar, 
acabou tendo de disputar o 

Grupo X, o quadrangular 
que define o rebaixamento. 
e o Nova Iguaçu conseguiu 
escapar. Temos um carinho 
grande pelo Nova Iguaçu, 
sofremos muito nos momen-
tos ruins e comemoramos 
nos bons. No final da partida 
o alívio aconteceu e depois 
com essa vitória do Macaé 
a permanência na Série A se 
concretizou. Ficamos alivia-
dos, mas havíamos planeja-
do uma situação melhor. As 
coisas não aconteceram do 

jeito que imaginávamos, en-
tretanto o importante é que 
o Nova Iguaçu continuou 
no lugar que começou, pelo 
menos”, disse.

Apenas para cumprir tabe-
la, Nova Iguaçu e Macaé se 
despedem do campeonato 
nesta sexta (22), no estádio 
Antônio Ferreira de Medei-
ros, em Cardoso Moreira, 
às 16h30. os dois lideram 
o Grupo X, com 9 pontos, 
mas o laranja aparece à 
frente por ter mais vitórias.


