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Prefeitura de Belford Roxo
esclarece ação em sua sede

Divulgação/pmbr

Município cresceu em infraestrutura. Heliópolis, São Vicente e outros bairros
ganharam praças novas. A praça de São Vicente (foto) dispõe de academia ao ar livre
3

Quase não coube na viatura!!!

Maria da Penha nele!!

Gordo liderava
maior quadrilha de
assaltantes de
ônibus na Baixada

‘Bundão’
ameaça
dar tiro e
porrada
na ex

Douglas Silva de Lima
descumpriu Medida Protetiva de Urgência de ex-namorada por não aceitar
o fim do relacionamento

Marginal e bando faziam a limpa nos coletivos do trajeto Central do Brasil e depois
iam curtir nas praias da Zona Sul carioca
7

2

Político brabo
exigente e tarado
por ‘fio-terra’
caprichado e
profundo

Esporte e Lazer

Cris Roque / PMM

Circuito de corrida e caminhada agita Belford Roxo

Assessor do
presidente da
Alerj é baleado
7
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Hoje é dia de festejarmos a
pequena Manuella Mello, do
K 11, Nova Iguaçu, que ontem
completou 9 anos de feliz idade.
Filha do casal Maycon Moura e
Tatiane Mello, princesinha Manu
vai recepcionar suas amiguinhas
no sábado (9) e comemorar a data
ao lado dos pais e demais familiares. Aquele Abraço, Manu!!!

Do direito à fé e o respeito ao próximo

Marcio Madeira

Mais que movimento inter-religioso, uma
perfeita harmonia de
ideologias
diversas,
esse é o resumo das
atividades na Semana
Nacional de Combate à
Intolerância Religiosa,
orquestrada pelo professor e doutor (UFRJ)
Babalawô Ivanir dos
Santos.
Mas o que chamou
mais atenção foi o fala
emocionada do Pastor
Kleber Lucas, dirigente
da Igreja Batista Soul,
na Barra (que recebe
em torno de 500 pessoas nos cultos), ao relatar infância simples,
mas acolhido por representantes evangélicos
e de matriz africana.
Mas o ápice ficou com
a música cantada por
Kleber e Tunico da Vila
(adepto do candomblé)
e com o DNA gritante,
leia-se filho do Martinho (canta, anda, fala,

O cantor Marcio Madeira
se apresenta no TopShopping
nesta terça (5), às 19h. Marcio começou seus estudos de
música aos sete anos, após ganhar seu primeiro instrumento
musical – um violão. A partir
daí, teve como laboratório a
Primeira Igreja Batista de Ricardo de Albuquerque, a qual
frequentou durante a infância,
acompanhando sua avó paterna. Músico autodidata, ensinou
seus amigos a tocar instrumentos para formar a sua primeira
banda. Estudou na Escola de
Música Villa-Lobos e, aos 14
anos, deixou o violão e o piano para estudar trompete e se
preparar para as Forças Armadas. Alistou-se e ingressou na
FAB, onde fez parte da Banda
de Música da UNIFA. O show
será na praça de alimentação,
do 3º piso. O TopShopping fica
na Av. Governador Roberto
Silveira 540, Centro. Telefone:
(21) 2667-1787.

Vanor Correia/Divulgação

jeito igualzinho ao pai),
que embalaram “Andar
com Fé“ de Gilberto Gil.
A platéia se esbaldou.
Sem falar na integração
na abertura com do coral
yorubá e Duo Szpilman
(músicos judeus), Cia

Musical Awurê, apresentando canções em yorubá, ogan Kotoquinho,
Grupo Awurê e Mário
Broder também mandaram ver no palco, no Festival Cantando a Gente
se Entende, no Oi Casa

Grande, Leblon. Todos
saíram de alma lavada,
abençoados e encantados. Na foto, Martinho
da Vila com a escritora
Helena Theodoro (acabou de lançar um livro) e
Ivanir dos Santos.

Oficinas culturais
em Mesquita

A Prefeitura de Mesquita inicia o recadastramento de alunos que
participam das oficinas
culturais e das atividades
esportivas
oferecidas
gratuitamente à população. As atividades são
promovidas através da
Subsecretaria Municipal
de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Os alunos
das atividades esportivas
podem se recadastrar na
Vila Olímpica, localizada na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no
bairro Cosmorama, entre
8h e 11h e de 14h às 17h.
Já quem faz parte das
oficinas culturais, deve
renovar sua matrícula na
sede da subsecretaria, na
Estrada Feliciano Sodré
nº 2.931, no Centro, entre 9h e 12h e de 14h às
17h. É necessário levar
identidade, CPF, comprovante de residência,
foto 3×4 e, no caso de
atividades esportivas,
atestado médico.

Filha da ‘boa terra’

O ‘Chão de Terreiro’ da baiana Gloria Bomfim
Divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

cantora baiana Gloria
Bomfim lança pela
Acari Records novo
CD com 13 músicas inéditas
de Paulo Cesar Pinheiro no
Teatro Rival Petrobras, nesta
terça (5), a ela confiadas pelo
próprio autor. Após o sucesso
do seu primeiro álbum Santo
e Orixá (Acari Records), relançado por Maria Bethânia
com o título de Anel de Aço
(Quitanda/Biscoito Fino) –
com 14 músicas inéditas de
Paulo Cesar Pinheiro – a cantora baiana Gloria Bomfim
presenteia o seu público fiel
e crescente com o novo CD
Chão de Terreiro (Acari Records).
As 13 músicas inéditas
desse novo trabalho seguem
o perfil do anterior, homenageando temas da cultura afro-brasileira. São cantigas de
santo, sambas, samba-de-roda e toadas, arranjados pelo
violonista Rafael Mallmith
com acompanhamento de
músicos jovens da maior qualidade, com participação especial de Luciana Rabello em
duas faixas. As obras de Paulo Cesar Pinheiro encontram
na voz única e personalíssima
da cantora, numa interpretação forte, sensível e especialmente empoderada. Afinal,
Gloria nasceu e foi criada nos
terreiros de santo da Bahia.
Nascida em Areal (BA), canta desde ainda muito pequena, quando já encantava a

(21) 98037-1338
Whatsapp

Político brabão tinha tara esquisita

Aquele político da Baixada valentão, brabo e
metido a dar porrada em quem atravessasse seu
caminho, finalmente, teve sua tara íntima descoberta por nosso agente Passarinho Azul do Bico
Preto, investigador aposentado, que faz um bom
trabalho aqui na coluna. “Levei um tempo, até
chegar a uma ex-amante do cara, que abriu um dos
segredos do sujeito, sem saber quem eu era, claro”, disse Passarinho, com largo sorriso da face.
****************************************

Pagava bem e amante topava a putaria
Com 13 músicas inéditas de Paulo Cesar Pinheiro, a obra homenageia a cultura afro-brasileira, segundo Gloria
todos do alto de um banquinho ou de caixotes, animando as festas da sua cidade e
arredores. Ainda adolescente,
mudou-se para o Rio e começou a frequentar os sambas de
sábado na Portela, chamando
a atenção do Mestre Marçal,
que animado com sua voz,
deu-lhe o apelido de “Baianinha” e convidou a moça para
participar das apresentações
da Velha Guarda. Mas, Gloria não atendeu ao chamado.
A imperativa necessidade
de criar seu primeiro e único filho falou mais alto. Era
preciso trabalhar com a sua
segunda grande vocação – a
cozinha. E, daí pra frente,
um longo percurso em busca

da sobrevivência no Rio de
Janeiro afastou a cantora do
seu sonho de se tornar uma
cantora profissional, de viver
para a música. Mas, a música
não esqueceu dela e eis que
em 2007, é convidada por
Luciana Rabello para gravar
seu primeiro CD. As portas
se abriram! Muitos shows
pelo Brasil, conquistando
público cada vez maior e o
respeito da classe musical. E
esse ano, Gloria contempla a
todos com Chão de Terreiro!
Mais um sucesso à vista! O
Teatro Rival Petrobras fica
na Rua Álvaro Alvim, 33/37
- Centro/Cinelândia - Rio de
Janeiro. Informações: (21)
2240-9796.

Ficha Técnica

Músicos: Rafael Mallmith e Julião Pinheiro
(violão); Magno Júlio,
Marcus Thadeu, Bidu
Campeche e Paulino Dias
(percussão); Leonardo Pereira (cavaquinho); Lobisomen Victor (berimbau)
e a dupla dos vocais, Ronaldo Gonçalves e Nina
Rosa. Direção Musical:
Raphael Mallmith. Produção: Paulo Figueiredo
- Orum Produções Artísticas.

“A dona, um bom pedaço de mulher, me falou que ele, casado, pagava bem e exigia sigilo absoluto. Em casa, segundo a amante, ele
não tinha coragem de pedir à mulher e fazia
na rua. ‘Achei esquisito pois nunca havia feito
com meu marido. Era só papi e mama. Mas o
dinheiro era bom por mês e eu topei, até que
enjoei e larguei ele com seus desejos estranhos.
Quando o via falando grosso com seus comandados pensava: coitados, esses pobres não sabem de nada’, contou a amante”.

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

Tarado por um ‘fio-terra’ caprichado e profundo

“De acodo com ‘Suely’ (nome fictício), o que o
político adorava receber antes de socar a periquita
era um ‘fio-terra’ bem feito, demorado e com direito a outros quesitos. Como se pode ver, o que rola
nos bastidores do poder não é só sacanagem com o
dinheiro público. Tem outras sacanagens, que até o
diabo duvida e torce o tridente”, encerra Passarinho
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Atrás das grades

Belford Roxo esclarece ação
de força-tarefa em sua sede
Parlamentares presos na Operação Furna da Onça foram inpedidos de comparecer a posse. Reunião da Mesa Diretora decide hoje como fica o mandato do grupo
fotos: Júlia Passos/Rafael Wallace/Divulgação

Governador Wilson Witzel e o vice Cláudio Castro durante a solenidade de posse da nova legislatura do RJ. Evento é marcado com homenagens

Secretária de
Comunicação Social

P

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

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

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

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

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

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

Light realiza mais um Feirão de Belford Roxo recadastra
Negociação em Belford Roxo profissionais da área da saúde
Reprodução

A Light realiza, a
partir de hoje, mais
uma edição de seu
Feirão de Negociação de dívidas. Desta
vez, a agência móvel
de atendimento atende moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e
ficará estacionada na
Rua Florípedes, 378,
em frente à Prefeitura do município, das
10h às 16h. O atendimento começa amanhã e vai até a próxima quinta-feira.
Os clientes poderão,
entre os serviços oferecidos, parcelar suas
dívidas em até 60 ve-

Clientes terão atendimento personalizado e condições especiais de parcelamento
zes, pagando um valor
de entrada no ato do
acerto. Para isso, basta levar documentação
e o Código do Cliente,
disponível na conta de
energia (número com
oito dígitos).
Com esta ação, há
vantagem para todos:
o cliente em débito se

regulariza junto aos
órgãos de proteção
ao crédito e a Light
oferece
facilidades
para que seja reduzida
ainda mais a inadimplência, nesta época
de crise econômica.
Mais
informações
Disque-Light Comercial: 0800 282 0120.

Começou
nesta
segunda-feira
(04/02) o recadastramento dos cerca de 1500 profissionais
efetivos
e contratados da
Secretaria de Saúde
de
Belford
Roxo. O objetivo
é de realizar a atualização de dados
dos servidores. A
convocação está
sendo feita pela
inicial dos nomes
dos funcionários
no Instituto de
Previdência
dos
Servidores Públicos do Município
de Belford Roxo
(Previde),
que

fica na Rua José
Cunha, 305, bairro
Areia Branca, das
9h às 16h.
Todos os profissionais deverão comparecer ao Previde
munidos de cópia
e original de documento de identidade, uma foto 3x4
atual e informarem
suas
respectivas
matrículas.
Para
aqueles que perderem o prazo do
recadastramento,
devem comparecer
ao Previde e comunicar o motivo.
A enfermeira do
CapsAD
(Centro
de Atenção Psi-

cossocial Álcool e
Drogas), Ana Paula
Festa, 49, que trabalha na saúde há
24 anos, destacou a
importância do recadastramento. “É
bom saber o quantitativo e onde os
profissionais estão
atuando. Eu mesma
já troquei de setor
várias vezes e me
encontrei na saúde
mental. Fiz duas
pós-graduações na
área”, exaltou Ana,
ao lado de Alfredo
Machado, 59, que
trabalha na Policlínica
Regional
de Heliópolis há 1
ano.
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Uma recém-nascida abandonada foi resgatada por policiais militares da UPP do
Morro do Turano, na Zona Norte do Rio. A
bebê foi encaminhada à uma Clínica da Família da região. No domingo, PMs do 39º
BPM (Belford Roxo) resgataram outro bebê
na Rua 28 de Setembro, em Belford Roxo.

Pais de crianças que nasceram com microcefalia enfrentam dificuldades para comprar
remédios para os filhos. Os medicamentos
deveriam ser fornecidos pela rede pública. A
Secretaria Municipal de Saúde informou que
só dispõe dos remédios para pacientes internados.

Local de segurança

Brunno Dantas/TJRJ

Os postos de gasolina
que operam gás natural veicular (GNV) poderão ser
obrigados a disponibilizar
um local de segurança para
clientes durante o abastecimento. É o que define o
projeto de lei 38/11, que a
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) votará hoje, em segunda discussão.

Novo pacto

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, destacou
a importância de um novo
pacto republicano entre os
três poderes para garantir
“reformas fundamentais”
para a Nação, como a previdenciária e a tributária e
defendeu uma repactuação
entre os entes federativos.

reprodução

Novo pacto II

Local de segurança II
A proposta, de autoria
dos deputados Luiz Paulo
(PSDB) e Bebeto (Pode)
determina que os pontos
de segurança deverão ser
localizados, no mínimo, a
quatro metros da bomba
de GNV. O projeto também proíbe os frentistas de
abastecerem os automóveis
enquanto tiverem pessoas
dentro dos veículos.

Sob nova gestão no TJ
O novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (TJRJ), desembargador Claudio de Mello Tavares,
destacou como principal compromisso de sua gestão a informatização dos processos, como forma de alcançar maior celeridade,
mais economia e um melhor atendimento à população. O anúncio foi feito ontem, à imprensa antes da solenidade de posse da
nova Administração do TJRJ para o biênio 2019-2020. “Nossa
prioridade será a digitalização de todos os processos para que a
Justiça seja mais ágil e a população tenha uma resposta muito
mais rápida, (...)”, disse o magistrado.

DIRETO AO PONTO

Mortes de mulheres preocupa CJDH
Preocupada com a elevada incidência de assassinatos de mulheres no
Brasil no início deste ano,
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) manifestou, por
meio de nota publicada
ontem, os casos que che-

garam a seu conhecimento
exigem do Estado a implementação de estratégias
abrangentes de prevenção
e reparação integral às vítimas, além de investigações
“sérias, imparciais e eficazes dentro de um período
de tempo razoável”, que

possibilitem a punição
dos autores dos crimes.
Segundo a comissão, 126
mulheres foram mortas
em razão de seu gênero
no país desde o início do
ano, além do registro de
67 tentativas de homicídio.

A sinalização é para evitar
a inadimplência de estados e
municípios. O discurso foi
feito na abertura dos trabalhos legislativos. “O diálogo
entre os poderes tem sido
fundamental para as reformas estruturantes necessárias ao avanço do desenvolvimento institucional e ao
aprimoramento do sistema
judicial brasileiro”, disse
Toffoli.

Atrasada
Esperada com expectativa na tarde do último domingo por uns e apreensão
por outros, a forte chuva
previstas pelos meteorologistas evaporou antes de
chegar na Baixada Fluminense. A espera aumentou
com a alta das temperaturas que deixou o dia com
cara de verão 40º C. Mais
uma vez!

Governo federal deverá cortar
21 mil cargos comissionados
O governo pretende economizar R$ 209 milhões
por ano com o corte de
21 mil cargos comissionados. Segundo a Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da
Economia, o decreto com
a reestruturação de funções
e gratificações técnicas
em toda a Esplanada dos
Ministérios será editado
ainda este mês. De acordo
com a pasta, a iniciativa

contribuirá para simplificar a gestão e enxugar a
diversidade de cargos e comissões. O Ministério da
Economia não detalhou a
distribuição dos cortes por
órgãos nem por tipos de
cargos, mas informou que
pretende extinguir algumas
gratificações de legislação
muito antiga, algumas que
não estão sendo ocupadas
e outras de baixo valor individual, que não representam função de chefia.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Equipamentos novos no combate
ao mosquito em Nova Iguaçu

S

ervidores da Superintendência de Vigilância Ambiental
em Saúde (SUVAM) de
Nova Iguaçu receberam
nesta sexta-feira (01) novos kits com equipamentos e materiais necessários para realização de
trabalho de controle da
dengue, zika e chikungunya. Foram entregues
uniformes completos (camisas, calças, bonés, luvas de borracha, botas e
crachás de identificação)
e os utensílios essenciais
ao trabalho, como coletor
de larvas para água limpa
e suja, lanternas, pipetas
conta gotas, tubos de vidro para acondicionamento e remessa de amostras
para o laboratório, bolsa

de lona, entre outros. Foram beneficiados 463 servidores.
“O kit vai melhorar
nossa segurança de trabalho e teremos mais visualização por parte dos
moradores com esse novo
uniforme. Faço visitas
domiciliares e em muitas casas não permitem
nossa entrada, agora tudo
vai mudar. Estamos sendo
valorizados”, comemorou
Isaac dos Santos Filho, de
47 anos, 26 deles atuando
como agente de combate
a endemias de Nova Iguaçu.
Segundo o secretário
municipal de Saúde, Manoel Barreto, a cidade,
assim como todo o estado
vive um cenário onde há

risco de um surto endêmico de dengue, zika e chikungunya. “A categoria é
comprometida e é tem importância neste cenário.
Além de uniformes e materiais, estamos buscando
capacitações em parcerias
com a Fiocruz, que são
fundamentais para ajudar
nesse combate”, disse ele.
Agente de combate a
endemias desde 1991,
Lauro dos Santos Filho,
49, comentou que o uniforme novo vai ajudar no
trabalho em áreas de risco. “Nosso trabalho vai
criar um vínculo ainda
maior com os moradores,
principalmente em áreas
que oferecem risco, pois
agora vou estar melhor
identificado”, afirmou.

Divulgação/PMN

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

BRASIL

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Cratera na rua incomoda quem mora em Três Corações

Divulgação

No meio da Rua Bolivar, em Três Corações,
Nova Iguaçu, uma cratera está se formando e
incomodando moradores
e motoristas que são obrigados a desviarem para
não sofrer danos maiores. Dona Genice (foto),
moradora há vários anos
do lugar contou que além
do risco de alguém cair
no buraco, quando chove a abertura transborda
e a água podre invade
as casas. “Quando ame-

aça chover fico ligada.
Outras famílias daqui
tiveram suas residências invadidas pela correnteza da enchente”,
disse.
Reclamações foram
feitas, mas, até ontem,
nenhuma providência
havia sido tomada visando solucionar o problema. “Vamos seguir
rezando e torcendo.
Quem sabe, lembram
da gente, né?”, finalizou a moradora.

Derrota de Renan
‘vai fazer bem para o
país’, diz Onyx
BRASÍLIA - O ministro da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
está de alma lavada. Foi derrotado na disputa na Câmara dos
Deputados, com a reeleição de
Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas
comemorou a vitória de Davi
Alcolumbre (DEM-AP) no Senado.
Motivo: Davi é uma criação
sua, uma candidatura que começou a ser pensada em novembro,
em um movimento para barrar a
volta de Renan Calheiros (MDB-AL) ao comando do Senado.
Em entrevista a jornalista
Andreia Sadi, Onyx atribui a
vitória ao sentimento de mudança pela “nova política” no
Senado, assim como aconteceu nas eleições presidenciais.

esporte
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Esporte e Lazer

Circuito de corrida e caminhada movimenta
mais de 900 pessoas no domingo em B. Roxo

O Circuito Regional III – RJ teve parcerias da PMBR, Ministério da Cidadania e UFF
Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

O evento contou com a participação de atletas de diversos municípios
Assessoria de Imprensa

Q

uase mil pessoas
deixaram o sedentarismo de lado no
último domingo (3) e participaram do Circuito Regional III – RJ, em Belford
Roxo. Promovido em parceria entre Prefeitura Municipal (Secretaria de Esporte
e Lazer), o Ministério da
Cidadania (Secretaria Especial de Esportes) e a Universidade Federal Fluminense
(UFF), o evento aconteceu
no Carrefour e reuniu atletas, amadores, autoridades,
moradores da cidade e até
de outros municípios, que
participaram da corrida e
caminhada pelas principais
ruas. Ao todo foram 9 Km
de corrida e 3 de Km de caminhada.
O percurso saiu do Car-

refour, passou pela Avenida
Carvalhaes, viaduto Carlos
Pantera, seguiu até o bairro Vilar Novo e o retorno
obedeceu o mesmo trajeto.
A cada três quilômetros os
participantes tiveram direito a hidratação. Isotônicos
e frutas e receberam um kit
composto por uma sacola,
boné, camiseta, squeeze e
um chip para marcar velocidade e distância. Durante o
evento, médicos, enfermeiros e socorristas e ambulâncias estiveram de plantão.
O circuito arrecadou cerca
de 700 quilos de alimentos
não perecíveis que serão
destinados aos programas
sociais do município. Os
participantes ganharam medalhas e troféus. A premiação foi geral e também por
faixa etária.
Francisco Gilberg Barre-

to, representante do reitor
da UFF, professor Arlindo
Cláudio, agradeceu ao prefeito Waguinho, a equipe
da Secretaria de Esporte e
ao Carrefour pela acolhida.
“Fomos muito bem recebidos. O objetivo do evento é
incentivar cada vez mais a
prática do esporte e combater o sedentarismo”, disse.
O gerente do Carrefour de
Belford Roxo, Jorge Manuel, ressaltou que a empresa está sempre aberta a
apoiar eventos de relevância
como este na cidade. Celso
Miranda ressaltou que o objetivo da Prefeitura é fazer
com que o Circuito Regional entre para o calendário
oficial da cidade. “Estamos
em conversação para que
ano que vem o a corrida e a
caminhada aconteça novamente no município”, enfa-

Japeri brilha no ‘Trail Run’
do circuito de Paty do Alferes
Japeri fez bonito, no
domingo (3), com a conquista de três maratonistas do município no
Trail Run (Corrida de
Trilha), do Circuito “Solidária de Paz”, de Paty
do Alferes.
O atleta Wendel Vidal
Domingos, de 43 anos,
morador do bairro São
Jorge, em Engenheiro
Pedreira, foi o campeão
dos 16 km na categoria
master/masculino, com
o tempo de 1h10min.
Rosa Cristina de Oliveira, também japeriense,
do bairro Nova Belém,
conquistou o primeiro
lugar nos oito quilômetros. Cuidadora, de
47 anos, ela disse que
foi bastante gratificante
vencer um circuito muito difícil, com 4 km de
subida. “Foi um desafio
e tanto, sobretudo quando se está praticando
aquilo que a gente gosta”, resumiu.
Jardel Abdel, outro
morador do município,
conquistou o título correndo os 8 km do percurso, na faixa etária de
35/44 anos.
“Fico muito feliz por
mais esta conquista e
agradeço do fundo do

O secretário de Comunicação SocialAndré Rocha entrega a medalha e o troféu ao vencedor Fabiano Moura
tizou.
Maurício Fidelis, reafirmou os benefícios do esporte para saúde. “O importante não é apenas competir,
mas também se exercitar
e cuidar da saúde”, frisou.
O coordenador técnico do
Esporte, Luiz Olyntho, disse que o evento é de suma
importância, pois projeta a
cidade nos grandes circuitos
de rua, acolhendo moradores de outros municípios e
trazendo inúmeros benefícios para a população.
Ultramaratonista
entre as primeiras
colocadas
O Circuito Regional III –
RJ, em Belford Roxo, movimentou crianças, famílias,
autoridades e moradores de
outros municípios. Entre
elas, Francisco e a mulher

Célia Maria e os sobrinhos,
João Carlos e Angelina Pinheiro, que acordaram cedo
e saíram de Bonsucesso, no
Rio, para participarem do
circuito. “Onde tem corrida,
estamos presentes. Praticar
esporte é qualidade de vida”,
enfatizou. A ultramaratonista Maria da Penha Dias, de
64 anos, ficou entre as primeiras colocadas e também
não perde um só evento da
UFF. “Este circuito é bem
organizado e costumo sempre completá-lo. É importante para fazer amigos e cuidar
da saúde”, acrescenta.
O secretário adjunto de
Vigilância Sanitária de Belford Roxo, Luciano da Luz
Ribeiro, 42 e a mulher, Virgínia Huguenin, de 42, também participaram da corrida. “O evento é de grande
relevância para a cidade”,

disse Luciano. A subprocuradora do município, Emanuela Rocha, 32, parabenizou os organizadores e ficou
feliz em ser uma das três
primeiras colocadas no circuito e na categoria de 30 a
34 anos.
Mais a vitória ficou mesmo com Fabiano Moura, de
37 anos. O morador de Nilópolis concluiu o circuito
em 28 minutos e 18 segundos, sendo o primeiro colocado na classificação geral.
“Sensação de dever cumprido”, disse. Em segundo
ficou Bryan Matheus, de 28
e terceiro lugar João Carlos
Pinheiro dos Santos, de 25.
Já entre as mulheres, a classificação geral ficou para
Elisângela Rodrigues que
ficou em primeiro lugar, em
segundo Lívia Kelly e em
terceiro Jane Souza.

Itatiaia: rodada do Campeonato de Verão
da Vila Maia tem jogos equilibrados
PMI / Divulgação

Divulgação

Wendel Vidal e Rosa Cristina, os campeões no ‘Trail Run’, a Corrida de Trilha

coração ao secretário municipal de Esporte, Turismo e Lazer, José Célio de
Araújo, o Celinho, pelo
incentivo e apoio, disse o
atleta Jardel.
Wendel, que é operador de logística, já havia
conquistado, este ano, o
2º lugar nos 10 km da
Corrida de São Sebastião, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. No dia 13 de janeiro,
ele venceu a corrida de
Aniversário de Nova
Iguaçu, na Via Light, na

faixa etária dos 40 anos.
No próximo dia 24, vai
disputar a 15ª Corrida e
Caminhada de Carnaval
de Nilópolis, no trecho
de 6,5 km, na Vila Olímpica do município.
A nossa performance
é fruto da dedicação e
muito amor ao esporte.
Mesmo sem qualquer
tipo de patrocínio, a gente tem orgulho de representar Japeri em todas as
competições que participamos”, afirmou Wendel.

Um empate e duas vitórias por placares apertados foram a tônica no fim de semana

A quarta rodada do
Campeonato de Verão da Vila Maia foi
realizada no domingo (3). Seis das sete
equipes entraram em
campo. Os resultados das partidas demonstraram
mais
uma vez o equilíbrio
presente. Os confrontos aconteceram
no campo de futebol
do bairro.
Confira os resultados da quarta rodada: Real Madrid 1 x

1 Milan; PSV 1 x 0
Boca Juniors; Juventus 3 x 2 Porto. Folgou: Peñarol.
De acordo com o
regulamento da competição, os sete inscritos estão em um
único grupo, se enfrentam e os quatro
primeiros colocados
avançam para a semifinal. As equipes
vencedoras das semifinais fazem a final.
Confira a classificação do torneio

após os resultados.
1º Boca Juniors, 7
pontos; 2º Milan, 5;
3º PSV 5; 4º Juventus, 5; 5º Real Madrid, 4; 6º Porto, 2;
7º Peñarol, dois pontos gamhos.
O campeonato é
promovido por moradores da Vila Maia
e conta com o apoio
da Prefeitura de Itatiaia, por meio da
Secretaria de Esporte e Lazer. (Fonte:
Helcio Melo / PMI)
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nova gestão

André Ceciliano é eleito presidente
da Alerj e promete transparência
Os doze membros da Mesa Diretora também foram eleitos no sábado
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

deputado
André
Ceciliano (PT)
foi eleito, no sábado (2), o novo presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) para
um mandato de dois
anos. Com 49 votos
favoráveis, sete contrários e oito abstenções, dos 64 votos
possíveis, a chapa
única “Arrumação”,
liderada por Ceciliano, foi escolhida para conduzir os
trabalhos da Casa. A
sessão foi presidida
pelo parlamentar da
atual legislatura com
o maior número de
mandatos, deputado
Carlos Minc (PSB).
Na ocasião, também foram eleitos os
outros doze integrantes da Mesa Diretora
da Alerj. Ceciliano
já vinha exercendo
a presidência de forma interina desde
novembro de 2017.
Após ser eleito, o
deputado agradeceu
aos
parlamentares
e prometeu ser um
presidente de todos.
“Agradeço aos colegas parlamentares
que confiaram em
minha
capacidade

para continuar conduzindo os trabalhos
com transparência,
priorizando o diálogo, respeitando as
diferenças ideológicas e, acima de tudo,
garantindo autonomia aos deputados
para exercerem seus
mandatos em toda a
sua plenitude”, disse.
O presidente lembrou que enfrentou
no cargo uma grande crise política e
econômica,
mas,
sob sua condução, a
Alerj aprovou pautas importantes para
ajudar o Estado a superar as adversidades. Ceciliano também informou que
algumas
providências já haviam sido
tomadas quando ele
era presidente interino, como a redução
da possibilidade dos
desmembramentos
de cargos dos gabinetes, de até 63 para
no máximo 40, e a
substituição do auxílio alimentação dos
funcionários depositado em conta pelo
tíquete-refeição. O
novo presidente ainda anunciou novas
medidas que serão
implementadas pela
Alerj.
“A sociedade exige mais transparên-

Thiago Lontra / Alerj

Chapa ‘Arrumação’ - Após a vitória, Ceciliano foi saudado pelos colegas de parlamento
cia. Por isso, vamos
dar continuidade ao
aperfeiçoamento do
acesso a todas as informações internas
da Casa, através do
Portal da Transparência. Também vamos implantar o Parlamento Digital, um
conjunto de ferramentas necessárias
para que possamos
praticar uma política moderna, com a
população sugerindo
projetos e opinando sobre as matérias que tramitam na
Casa”, prometeu o

parlamentar.
O deputado também informou que
vai permitir que as
audiências públicas
sejam transmitidas
pela Internet, com

um sistema que permitirá interação com
os internautas, tendo
como base a experiência do Laboratório
Hacker da Câmara
Federal, e também

colocará a TV Alerj
em canal aberto ainda
este ano. “Precisamos
mostrar aos cidadãos
que a Alerj faz positivamente diferença na
vida deles”, concluiu.

A composição da nova Mesa Diretora
Presidente: André Ceciliano (PT); 1º Vice-presidente: Jair Bittencourt
(PP); 2º Vice-presidente:
Renato Cozzolino (PRP);
3º Vice-presidente: Tia Ju
(PRB); 4º Vice-presidente:
Filipe Soares (DEM); 1º

Secretário da Mesa: Marcos Muller (PHS); 2º Secretário: Samuel Malafaia
(DEM); 3º Secretário: Marina (PMB); 4º Secretário:
Chico Machado (PSD);
1º vogal: Franciane Motta
(MDB); 2º vogal: Dr. De-

odalto (DEM); 3º vogal:
Valdecy da Saúde (PHS);
4º vogal: Márcio Canella
(MDB). *Por Gustavo
Natario, Isabela Cabral
e Vanessa Schumacker
(Alerj). Edição/Hora H:
Jota Carvalho.

Bolsonaro propõe uma nova Previdência, em
mensagem enviada ao Congresso Nacional
Agência Brasil

E

m mensagem presidencial ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro disse
ontem (4) que o grande impulso de um novo ambiente
para o país virá com o projeto da nova Previdência. “Estamos concebendo uma proposta moderna e, ao mesmo
tempo, fraterna, que conjuga
o equilíbrio atuarial, com o
amparo a quem mais precisa, separando “previdência”
de “assistência”, ao tempo
em que combate fraudes e
privilégios”.
A mensagem foi lida no
início oficial dos trabalhos
legislativos, embora os deputados e senadores eleitos
em outubro passado tenham
tomado posse na sexta-feira
(1º).
A nova Previdência proposta pelo governo, segundo
a mensagem, vai materializar a esperança concreta de
que os jovens possam sonhar com o futuro, por meio
da Poupança Individual da

Aposentadoria, um dos itens
que estão sendo formulados.
“É uma iniciativa que procura elevar a taxa da poupança
nacional, criando condições de
aumentar os investimentos e o
ritmo de crescimento. É um caminho consistente para liberar
o país do capital internacional.
Ao transformar a Previdência,
começamos uma grande mudança no Brasil. A confiança
sobe, os negócios fluem, o emprego aumenta. E eis que se
inicia um círculo virtuoso na
economia. Não tenham dúvida
disso! Essa é uma tarefa do governo, do Parlamento e de todos os brasileiros”, diz o presidente Bolsonaro na mensagem,
lida pela primeira-secretária da
Mesa, deputada Soraya Santos
(PR-RJ).

da lei e que tais leis sejam mais
duras. Nosso governo já está
trabalhando nessa direção”.
Segundo o presidente, as pessoas mais vulneráveis foram as
que mais sofreram com a degradação da segurança. “Mulheres,
crianças, pobres e negros eram
objeto de discurso, mas não de
políticas consistentes de proteção. Não vamos descansar enquanto o Brasil não for um país
mais seguro, em que as pessoas
possam viver em paz com suas
famílias”, acrescentou.
O governo federal proporá
ao Congresso Nacional que as
organizações criminosas mais
violentas em atuação no Brasil passem a ser identificadas
e nomeadas em lei. A medida,
defendida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, consta do Projeto de
Crime organizado Lei Anticrime que o Palácio do
Jair Bolsonaro disse no tex- Planalto enviará ao Congresso
to enviado aos parlamentares, Nacional em breve.
que o governo brasileiro declara guerra ao crime organizado.
Oportunidades
“Guerra moral, guerra jurídica,
O presidente disse ainda
guerra de combate. Não temos que os primeiros passos para
pena e nem medo de criminoso. a mudança da realidade brasiA eles sejam dadas as garantias leira estão sendo dados, tanto

Will Shutter/Câmara dos Deputados

No texto, lido na sessão de ontem o governo também declara guerra ao crime organizado
no ambiente interno quanto
no externo. “O Brasil volta a
ser olhado pelo mundo como
um lugar seguro para investir, repleto de oportunidades.
E mais do que isso: nossos
empreendedores começam
a recuperar coragem para
gerar emprego e renda. Os
níveis de confiança melhoraram, a taxa de investimento
parou de cair, os postos de
trabalho voltaram a ser criados e a renda real das famílias começou a dar sinais de

melhora”
.
Parlamento
responsável
Dirigindo-se aos congressistas, Bolsonaro disse que,
como a imensa maioria dos
brasileiros, rejeita as ditaduras,
a opressão, o desrespeito aos
direitos humanos. “Rejeitamos, também, os modelos que
subjugam o Poder Legislativo
e os demais Poderes, seja por
corrupção, seja por ideologia,
ou ambos. Rejeitamos, ainda,

a perseguição à oposição, a
quem pedimos apenas: respeito ao país e dignidade no exercício de seu legítimo papel”.
“Um país só é livre se livre
é seu Parlamento. Se respeita
e zela pela Constituição. E um
país só é desenvolvido se o seu Parlamento tem responsabilidade com a
evolução, com a transformação e com
o progresso. É hora de evoluirmos juntos – política e institucionalmente. É o
mínimo que cada um de nós, depositários da esperança, deve ao povo
brasileiro”, afirmou o presidente.
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banho de sangue

Guerra do tráfico manda mais
dois para o buraco em Japeri

Disputa por pontos de venda de drogas entre facções já deixou vários mortos em Engenheiro Pedreira. Polícias Militar e Civil monitoram a região
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

guerra travada entre
duas facções criminosas pela disputa
de território tem manchado
de sangue comunidades de
Engenheiro Pedreira, em
Japeri. Na manhã de ontem, mais dois corpos foram encontrados numa estrada de terra da entrada da
localidade Beira Rio.
As vítimas eram dois jovens com idade entre 17 a
20 anos que foram executados com vários disparos
na cabeça. Populares que
encontraram os cadáveres
acionaram agentes do 24º
Batalhão de Polícia Militar
(Queimados), que informaram o caso a Divisão

de Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF). Foi
realizada perícia no local e
os corpos encaminhados ao
IML de Nova Iguaçu..
De acoro com as primeiras informações, os jovens
podem ter sido levadas para
o local e executados. Até o
fechamento desta edição não
havia informações sobre a
identificação dos jovens.
Moradores
estão
aterrorizados
A população está aterrorizada por causa da guerra
protagonizada por três facções criminosas que disputam o controle de favelas
de Japeri. Investigações
apontam que traficantes presos investem pesado para

manter o conflito, causando
muitas mortes, inclusive de
inocentes.
A disputa piorou em 2017
quando o traficante Carlos
José da Silva Fernandes,
o Arafat, que está preso, e
mantém o controle de várias
bocas de fumo na cidade resolveu mudar de facção, pulando da Amigos dos Amigos (ADA) para o Terceiro
Comando Puro (TCP)..
Contrariados, antigos
aliados, como Breno da
Silva de Souza, o BR,
LC, Brabo e Chavinho
dicidiram continuar ADA
(AMigos dos Amigos) e
ainda retiveram armas de
Arafat.. Além disso, passaram a invadir áreas dominadas pelo Comando
Vermelho (CV) como La-

reprodução/whatsapp

Policiais guardam o local onde os corpos dos dois jovens foram encontrados
goa do Sapo e Beira-Rio.
O controle da ADA começou a ruir com seguidas operações policiais
no município. Numa delas um de seus integran-

tes, o Chavinho, foi morto
em confronto. O evento
abriu espaço para o CV
que invadiu e tomou uma
das principais favelas da
cidade, o Guandu. O tra-

ficante LC acabou devolvendo a comunidade do
São Jorge para o Arafat,
dando brecha para a entrada do TCP em Japeri.
E a guerra continiua.

‘Bundão’ ameaça ex por não Assessor da Alerj é baleado no Rio
aceitar fim do relacionamento

Reprodução/Arquivo Pessoal

O fim de um relacionamento pode significar o começo de um pesadelo para
muitas mulheres. De companheiras, se transformam
em vítimas e esse drama
pode acabar em tragédia.
Em Nova Iguaçu, uma jovem de 21 anos procurou
a polícia, pela segunda
vez, para denunciar o ex-namorado, Douglas Silva
de Lima (foto), conhecido
como Doguinha, de 26 anos,
que a estaria ameaçando de
morte.
Em depoimento na Delegacia Especializada no
Atendimento à Mulher
(Deam) de Nova Iguaçu, a
vítima, de 21 anos, relatou
que entre começos e términos, namorou Douglas por
cerca de quatro anos, e há
cerca de 1 mês colocou um
fim no relacionamento. De
acordo com o registro de
ocorrência, por volta das
22h do último domingo, ele
foi até a casa da ex-namorada, no bairro Corumbá, e do
portão do imóvel teria feito
ameaças, gritando que “iria
enfiar a porrada e entupi-la
de tiro”.
A jovem relatou ainda
que esta não foi a primeira
vez que sofreu ameaças por
parte do ex que, segundo
ela, seria usuário de drogas e de bebida alcoólica.
Temendo ser agredida, ela

Reprodução/cidadedeniteroi.com

Ronaldo teria entrado em comunidade por engano

solicitou medidas protetivas à a 100 metros de distância da
vítima e proibido de estabelepolícia.
cer qualquer meio de contato,
mesmo por redes sociais, o
Medidas
protetivas em 2014 que foi descumprido.
Com medo de que as ameAs ameaças de morte contra
a jovem começaram em 2014, aças sejam cumpridas, a famíconforme registro de ocorrên- lia da jovem espera que Doucia feito na especializada no glas seja preso o quanto antes.
dia 2 de agosto daquele ano. “Há casos que a medida proSeis dias depois, o Cartório da tetitva, por si só, na verdade
Violência Doméstica de Nova não protege a vítima. Quantas
Iguaçu determnou a Medida mulheres não foram assassiProtetiva de Urgência, previs- nadas pelos seus ex mesmo
to pela Lei Maria da Penha, recebendo ‘proteção’ da Justisolicitado pela vítima. Pelo ça. É preciso agir rápdo, pois
documento, que é válido por quero minha sobrinha viva”,
12 meses, Douglas deve ficar observa uma tia da jovem.

Moradores capturam assaltante no
bairro Cerâmica em Nova Iguaçu
Um suspeito de praticar
diversos assaltos na região
da Cerâmica foi capturado
por populares. O homem,
que não teve a identidade
divulgada, usava um veículo Renault Sandero, de cor
vermelho, para fazer suas
vítimas. Ele foi rendido por
um grupo de pais de alunos
de um colégio das imediações.

Ao perceberem que o marginal portava um simulacro
de pistola (arma de brinquedo) e se preparava para roubar um armarinho da rua, os
moradores o dominaram e
chamaram PMs do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do bariro (20º
BPM (Mesquita) que o prenderam. O assaltante e o carro
foram levados para a 56ª DP

Reprodução/whatsapp

Ronaldo
Veloso
Ribeiro,
assessor
parlamentar do presidente da Assembleia
Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj),
deputado André Ceciliano (PT), foi baleado ontem na Rua
Castelo Branco, na
Favela Cinco Bocas,
em Brás de Pina, no
Subúrbio do Rio.
A vítima foi socorrida para o Hospital
Estadual
Getúlio
Vargas, na Penha. A

Secrtaria de Saúde informou que e o estado
de saúde dele é estável.
De acordo com informações, após ser
baleado, Ronaldo entrou em contato com o
gabinete de Ceciliano
para comunicar o ocorrido e dizer que estava
bem. Outros funcionários da Alerj contaram
que ele estava dirigindo quando errou o
caminho e acabou entrando favela. Ele te-

ria se assustado com
uma barricada montada por bandidos e
tentou fugir do local.
O tiro teria atingido
um dos pulmões.
Considerado
um
dos principais assistentes do presidente
da Alerj, Ronaldo esteve horas antes casa
do chefe, para buscá-lo. Mas houve um
desencontro e Ceciliano não foi com o
funcionário. Ainda
na tarde de ontem.

Maior ladrão de ônibus na Baixada
vai em cana na Zona Sul carioca
Apontado pela polícia
como líder de uma das maiores quadrilhas de assalto a
ônibus na Baixada Fluminense, praticando crimes há pelo
menos dois anos, Diogo dos
Santos Moraes, o Gordo, foi
preso na tarde do último sábado por agentes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
com apoio da Polícia Militar.
O crimnoso estava numa lanchonete em Copacabana, na
Zona Sul do Rio, no momento da prisão.
Um policial da PRF à paisana reconheceu o suspeito
quando ele saía da praia. O
marginal havia parado para
comer numa lanchonete na

praça do Lido quando equipes
do Grupo Tático da 1ª Delegacia (Duque de Caxias) da
PRF e policiais militares do
19º BPM (Copacabana) foram
acionados para realizar a abordagem.
‘Gordo’ possuía um mandado de prisão expedido pela 2ª
Vara Criminal de Nova Iguaçu.
Após investigações da Polícia
Civil e trocas de informações
com a inteligência da PRF, o
suspeito foi identificado como
autor de dezenas de roubos
em ônibus e vans. As vítimas
eram roubadas em coletivos
que passavam pela Rodovia
Presidente Dutra (BR-116), na
Baixada Fluminense.

Reprodução

Diogo dos Santos Morais
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mesquita

Mutirão de prevenção contra
dengue, zika e chikungunya
Agentes fazem visita em locais onde as larvas podem proliferar e causar as doenças
Secretaria de Comunicação
Social

O

s agentes do Departamento de Vigilância em Saúde
Ambiental do município
de Mesquita realizaram na
quinta-feira, dia 31 de janeiro, um mutirão de verificação de residências e estabelecimentos comerciais
para identificar focos de
larvas de mosquitos transmissores de dengue, zika
vírus, chikungunya e febre
amarela e instruir a população sobre como evitar
epidemias destas doenças
na cidade de Mesquita.
“Hoje, ficamos bem impressionados com algumas
situações que vimos. Ainda há muita gente que falha nesse trabalho de prevenção, deixando caixas
d’água descobertas e sem
cuidar de focos de água parada, onde as larvas podem

se desenvolver”, lamenta
Flávio Perrota, gerente de
risco biológico e não biológico da Vigilância Ambiental de Mesquita.
No Centro, a equipe circulou principalmente nas
imediações da Avenida Dr.
Manoel Duarte, próximo
à área onde é realizada a
feira na região, às terças-feiras. Já na Vila Emil, a
área verificada foi a localizada ao redor do Estádio
Niélsen Louzada, também
conhecido como Campo do
Louzadão. No próprio estádio, inclusive, os agentes
cobriram com lonas de proteção 16 caixas d’água de
mil litros, 19 caixas d’água
de 500 litros e quatro caixas d’água desativadas.
Como em todos os mutirões, todas as caixas d’água
vistoriadas com vedação
ineficiente foram protegidas com telas que impedem
a passagem de mosquitos.

“Esse é o serviço que as
pessoas mais pedem para a
gente durante essas visitas.
Infelizmente, nem todos
estão em casa para abrirem
as portas durante a visita,
mas pedimos aos vizinhos
que nos atendem para repassarem as instruções recebidas pela nossa equipe.
Só mesmo um esforço coletivo é capaz de combater
as larvas do mosquito”,
alerta Perrota.
Os mutirões da Secretaria de Saúde para prevenção das arboviroses já
tinham passado também
pelas residências da Chatuba, Edson Passos, Jacutinga e Banco de Areia.
A promessa é de que, aos
poucos, todas as áreas com
mais chances de serem
afetadas por epidemias recebam a visita do Departamento de Vigilância em
Saúde Ambiental.
Todos os dias, a equipe

divulgação

Agente de saúde coloca medicamento em local propício para o vírus
do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental de Mesquita se divide
entre os diversos bairros
da cidade para um trabalho contínuo de controle
do vetor. Nos mutirões,
porém, o grupo inteiro se
junta para promover uma

grande mobilização em
uma área específica, que é
escolhida de acordo com
os indicativos de risco da
região.
“Esse é um período muito propício para epidemias,
em função do forte calor e
das chuvas rotineiras que

caem na Baixada Fluminense. Porém, se cada um
fizer a sua parte, podemos
diminuir as chances dos
mosquitos se proliferarem e, consequentemente,
contaminarem um número
grande de pessoas”, alerta
Sérgio Vigas, diretor do

Mesquita começa recadastramento em Prefeitura de Nilópolis visita gestantes
oficinas culturais e atividades esportivas no combate ao mosquito Aedes Aegypti
divulgação

Grupo durante atividade de alongamento no programa da prefeitura
A Prefeitura de Mesquita inicia o recadastramento de alunos que participam das oficinas culturais
e das atividades esportivas
oferecidas gratuitamente à
população. As atividades
são promovidas através da
Subsecretaria Municipal
de Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo.
Os alunos das atividades
esportivas podem se recadastrar na Vila Olímpica, localizada na Avenida
Baronesa de Mesquita s/
nº, no bairro Cosmorama,

entre 8h e 11h e de 14h às
17h. Já quem faz parte das
oficinas culturais, deve
renovar sua matrícula na
sede da subsecretaria, na
Estrada Feliciano Sodré
nº 2.931, no Centro, entre
9h e 12h e de 14h às 17h.
É necessário levar identidade, CPF, comprovante
de residência, foto 3×4 e,
no caso de atividades esportivas, atestado médico.
A subsecretaria disponibiliza aos mesquitenses
cerca de 17 modalidades
esportivas, como hidro-

ginástica, natação, atletismo, jiu-jitsu e circuito
funcional, e 21 oficinas
culturais, que incluem
balé, canto, violão, pintura em tela, danças urbanas
e dança do ventre. Para
novos alunos será aberto
o período de inscrição em
março, logo após o carnaval. Poderão se inscrever
qualquer pessoa a partir
dos quatro anos de idade,
para o balé, e seis anos de
idades para as demais atividades culturais e esportivas.

Divulgada a lista dos sorteados
da Casa da Inovação em N.I

A Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos,
Ciência,
Tecnologia e Inovação
de Nova Iguaçu (SEMACTI) divulgou nesta segunda-feira (04) a
lista com os nomes dos
246 sorteados para o
segundo ciclo da Casa
da Inovação. O espaço,
que em 2018 iniciou
como
projeto-piloto
e formou 60 crianças,
jovens e idosos nos

cursos gratuitos de
Criação de Aplicativos, Programação em
Games e Inclusão Digital 60+, agora oferece também cursos de
Youtuber, Introdução
à Robótica e Inclusão
Digital 30+. Os nomes dos contemplados
podem ser conferidos
em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semacti/casa-da-inovacao/.
O período de matrí-

cula será entre 5 e 12
de fevereiro. Ao todo,
são 256 alunos (sendo 10 sorteados ainda
no ano passado e que
aguardavam na lista de
espera) distribuídos em
17 turmas nos períodos
de manhã, tarde e noite. As aulas começam
no dia 18 de fevereiro,
na sede da SEMACTI
(Rua Iracema Soares
Pereira Junqueira, 65,
Centro).

A Prefeitura de Nilópolis, através Secretaria de Saúde, realiza
a partir do dia 14 de
fevereiro uma série
de ações de orientação e prevenção ao
mosquito Aedes Aegypti, transmissor do
Zika Vírus, nos domicílios das gestantes e
em seu entorno.
A ação visa diminuir a exposição das
gestantes ao vírus e o
risco de microcefalia
nos bebês. Para que
essa ação aconteça, as
equipes de saúde da
família e do Programa
de Atenção Integral
à Saúde da Mulher,
Criança e Adolescente – PAISMCA estão

fazendo um levantamento dos endereços
das gestantes, a fim
de organizar as visitas
dos agentes de combate a endemias.
Contrair o vírus da
Zika na gravidez é o
temor de todas as mulheres que estão grávidas ou pensando em
engravidar. A entrada
desse vírus no Brasil e
o surgimento de casos
de microcefalia em
bebês, a ele associado,
fizeram com que e as
preocupações no planejamento e durante
a gestação aumentassem. Esse cenário faz
crescer ainda mais a
importância da intensificação das ações de

combate ao mosquito,
visando diminuir a
exposição das gestantes ao vírus e o risco
da microcefalia nos
bebês.
A Secretaria de
Saúde colocou a disposição da população o Disque-Saúde,
na qual a população
pode estar informando pontos onde existem focos ou pontos
de proliferação do
mosquito. O contato
pode ser feito através do telefone 30395063, ou através da
Ouvidoria Municipal,
através do endereço
eletrônico http://nilopolis.rj.gov.br/site/
ouvidoria/ .

plantão

Ataque do Boko Haram deixa ao
menos 60 mortos na Nigéria
A insurreição do grupo terrorista Boko Haram já matou quase 30
mil pessoas desde 2009
e o deslocamento forçado de cerca de 1,7 milhão de nigerianos.
Ao menos 60 cidadãos da Nigéria morreram no ataque que o
grupo terrorista Boko
Haram protagonizou
esta semana na cidade
de Rann.
Um grupo de jihadistas chegou em motos
e incendiou a cidade.
Dias antes, milhares de
pessoas já estavam fugindo da região temendo o ataque.
Os extremistas islâmicos perseguiram os
civis que tentavam fugir da zona do ataque.
Onze corpos foram en-

Reprodução

Paramilitares cercam a cidade fortemente armados
contrados na área urba- de vigilância Copernina e outros 49 nas proxi- cus, é possível ver partes da cidade – onde se
midades.
Rann se tornou ina- concentram dezenas de
cessível por razões de milhares de refugiados –
segurança, mesmo para parcialmente destruídas
o pessoal humanitário e pelas chamas.
Depois do ataque,
é extremamente difícil
obter informações confi- “toda a população” de
Rann continua refém do
áveis na região.
No entanto, em ima- pânico e houve tentatigens de satélite do cen- vas de fuga em massa,
tro CNES/Airbus, assim indica o Comitê da Cruz
como do centro europeu Vermelha

SUL-FLUMINENSE
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volta redonda

Novo RP atinge marca de
30 mil refeições servidas

Restaurante Popular foi reinaugurado em janeiro e restaurante está completando um mês de funcionamento
Secretaria de
Comunicação Social

N

a última sexta-feira, o Novo
Restaurante Popular de Volta Redonda, completa 30 dias de
funcionamento e atingiu
a marca de mais de 30
mil refeições servidas a
um público bem diverso, formado por jovens,
mulheres e homens da
melhor idade, cadeirantes, beneficiários do
Bolsa Família e do programa de Benefício de
Prestação Continuada.
Diariamente são servidos, em média, 600 cafés de manhã.
Depois de dois anos
fechado, o Restaurante
Popular que era responsabilidade do governo
do Estado, foi municipalizado, pelo prefeito Samuca Silva, que reabriu
o restaurante para atender a trabalhadores e
setores da população de
baixa renda, e pessoas
assistidas pelos programas sociais.
A prefeitura contratou
uma empresa por licitação pública, que serve
até 1.500 refeições e 600
cafés por dia, a preços
acessíveis de R$ 1,50 o
café e R$ 3,50 o almoço. Há descontos para
pessoas do Bolsa Família inscritos no Cadastro

Único, e gratuidade para
a população de rua assistida no Centro Pop da
Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária).
O prefeito Samuca
Silva, destacou a importância de reabri-lo: “O
restaurante é um instrumento social, que fornece alimentação boa, de
qualidade, a um baixo
custo, garantindo a dignidade que uma pessoa
pode conquistar, o direito à alimentação no seu
dia a dia. Muitos frequentadores não tinham
nem como se alimentar
corretamente e reconquistaram esse benefício”, comparou. Samuca
citou os descontos conDiariamente são servidos, em média, 600 cafés de manhã depois
cedidos e a gratuidade
aos moradores de rua assistidos pelo Centro Pop te, com a aprovação de Segurança Alimentar, tecem elogios a decisão
da Secretaria de Ação 100% das pessoas que e possam reaproveitar da reabertura: “Foi excesaem satisfeitas com a o máximo os alimentos lente e vem atendendo o
Comunitária (Smac).
qualidade da alimentação fora do ambiente do res- público em geral. Uma
servida. O Novo Restau- taurante”. A secretaria comida muito boa”, disAprovação
O secretário municipal rante garante um direito tem a responsabilidade se o motorista de ônibus,
de Ação Comunitária, básico da população, que de fiscalizar o padrão de Renato Moreira Rosa,
Marcus Vinicius Con- é a alimentação balance- qualidade, mantendo no 49 anos, morador de Pinvençal, considerou exce- ada, bem equilibrada”, restaurante uma nutri- to da Serra.
cionista como fiscal de
lentes os números refe- enfatizou.
O
secretário
classifiCada dia, um
serviço diário.
rentes ao atendimento no
O café da manhã é sercardápio
restaurante. “Esses nú- cou como gratificante
vido
de
6h
às
9h.
O
almoestar
à
frente
do
projediferente
e
meros expressivos mostram o acerto da decisão to que está benefician- ço é servido das 10h30 prato balanceado
Segundo a adminisdo prefeito Samuca de re- do tanta gente. “Isto é até as 14h30, podendo
abrir o Novo Restaurante gratificante. Nós fare- encerrar antes se alcan- tradora Jaqueline VasPopular. Quase todo dia mos cursos de capaci- çar a cota diária de 1.500 ques, cada dia tem um
tem atingido a capacida- tação para que as pes- refeições. As pessoas cardápio diferente, com
de máxima do restauran- soas aprendam sobre que frequentam o local, carne bovina, suína ou

volta redonda

Divulgação/PMVR

de dois anos fechado

frango, fazendo um prato bem balanceado em
proteínas. “Eu trabalho
em Volta Redonda e
moro em Barra Mansa.
Tomara que essa ideia
seja levada também para
a minha cidade, onde o
restaurante tá fechado.
Além da dar emprego
para as pessoas, eu economizo 50% do meu
salário”, afirmou Rosângela Carvalho, 56 anos,
atendente de loja no
Aterrado. O Novo Restaurante tem cerca de 30
empregados, informou a
administração.

itatiaia

Escolas já começaram a Serviço de Fortalecimento de
receber kits e uniformes Vínculos da início as atividades
divulgação/pmrv

Divulgação/PMI

Alunos da rede pública de ensino receberão materiais com novidades

Os mais de 40 mil kits escolares para os alunos da rede
pública municipal de ensino
de Volta Redonda já se encontram nas escolas para o ano
letivo de 2019. Os uniformes
também já começaram a serem
entregues nas unidades. De
acordo com a secretaria municipal de Educação (SME), já
estão nas escolas 70% dos kits
de uniformes.
A secretária municipal de
Educação, Rita Andrade, explicou que houve mudança em
ambos os kits (material escolar
e uniforme). Segundo ela, foi
incluída uma blusa de manga
longa para os alunos do 1º ao

9º Ano do Ensino Fundamental. Por escolha dos diretores,
agora também haverá bermuda para os alunos e alunas da
creche ao 5º Ano. Foi incluída ainda uma camiseta regata
para alunos de 1º ao 5º Ano.
Para a Educação Infantil,
serão entregues agenda e mochila. A Educação Especial receberá agenda. Os estudantes
do Ensino Fundamental do 1º
ao 5º Ano receberão agenda,
caderno brochurão, lápis, lápis
de cor, borracha, tesoura, régua, apontador e estojo. Alunos do Ensino Fundamental
do 6º ao 9º Ano vão receber
caderno universitário, apon-

tador, lápis, borracha, canetas
azul, preta e vermelha.
Os uniformes escolares serão divididos em 3 kits. Para
as creches, cada aluno receberá 1 calça, 1 jaqueta, 2
bermudas, 3 camisas de meia
malha com manga curta. Para
os primeiros anos do Ensino
Fundamental (1º ao 5º), serão
entregues 1 camiseta regata
para Educação Física, 2 camisas de manga longa, 3 camisas
de manga curta, 4 bermudas
unissex tactel. Os alunos do 6º
ao 9º Ano vão ganhar kit com 2
camisas de manga longa, 3 camisas de manga curta, 1 camisa
regata para Educação Física.

Coordenadora do CRAS Penedo, Tayene de Oliveira com os idosos do SCFV

O Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) de Penedo reiniciou, em janeiro, as atividades anuais do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV).O serviço, ofertado na sede do CRAS, atende crianças e adolescentes
(09 a 17 anos) e idosos
(a partir de 60 anos) com
diversas atividades, entre
elas orientação social e

palestras. As ações, voltadas para as crianças e
adolescentes acontecem
duas vezes no mês e para
os idosos uma vez.
O encontro de boas vindas, referentes as atividades de 2019, foi realizado
na sede do CRAS Penedo,
em duas reuniões.
A coordenadora do
CRAS Penedo, Tayene
de Oliveira, explica que
o Serviço de Convivên-

cia e Fortalecimento de
Vínculos visa oferecer
orientações sociais com
temas diversos, no intuito de contribuir de forma
positiva para o fortalecimento de vínculos sociais
e comunitários.Ela conta
ainda que as orientações
sociais são realizadas no
próprio CRAS Penedo e
os participantes são moradores assistidos pela
equipe.
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ENTRETENIMENTO

RECEITAS
Espaguete de
abobrinha
Ingredientes
2 unidades de abobrinha fatiadas fino
(use um mandolin) 1
colher (sopa) de óleo
de coco 1 unidade
de abacate avocado ou 1/3 da polpa
de um abacate normal 3 colheres (sopa)
de azeite de oliva 1
xícara de folha de
manjericão 1/2 dente de alho 1/2 unidade de limão-siciliano
(suco) 1 colher (chá)
de pimenta dedo-de-moça, sem sementes, picadinha •
sal rosa a gosto • pimenta do reino moída a gosto • ricota
esmigalhada a gosto
Modo de
preparo
Em uma frigideira,
em fogo médio, salteie a abobrinha no
óleo de coco por um
minuto. Reserve.
Prepare o pesto de
abacate:
Bata a polpa de
abacate, as 3 colheres de azeite, 1 xícara de folha de manjericão, 1/2 dente de
alho, o suco de 1/2 limão siciliano, sal rosa
e pimenta do reino
moída a gosto no
processador ou no liquidificador.
Sirva a abobrinha
com o pesto, salpicada com a pimenta e,
se desejar, com ricota esmigalhada.

Risoto de tomate
Ingredientes
3 unidades de tomate maduros 1 unidade de cebola picadinha 100 manteiga
sem sal, gelada 2 xícaras de arroz arbório 1 xícara de vinho
branco seco 1 1/2
litro de caldo de galinha fervente
Modo de preparo
No
liquidificador,
bata o tomate, coe
e reserve. Em outra
panela, em fogo médio, refogue a cebola em 1 colher (sopa)
de manteiga até
ficar
transparente.
Acrescente o arroz e
frite por três minutos.
Adicione o vinho e
mexa até evaporar.
Aumente a chama.
Despeje o caldo aos
poucos,
conforme
for secando, mexendo sempre para não
grudar no fundo. O
risoto deve ficar cremoso, com os grãos
cozidos, mas al dente. Entre uma concha
e outra, acrescente o
tomate batido reservado e o extrato de
tomate. Desligue o
fogo. Junte a manteiga restante e o
parmesão.
Misture
delicadamente para
incorporar. Tempere
com sal e pimenta.
Finalize com a minirrúcula e mais parmesão.

terça-feira, 05 de feverEIRo de 2019

Deborah Secco apoia Luísa Sonza e critica
hacker por vazar nude: ‘Violência’

N

a madrugada
do último domingo (03), a
intérprete do hit ‘Boa
Menina’ teve um clique íntimo compartilhado em seu perfil do
Instagram. Em meio às
lágrimas, ela lamentou
o ocorrido: ‘Eu estava dormindo e acordei
com todo mundo me
ligando desesperadamente. Mandei essa
foto para o meu marido
porque estava morrendo de saudade. E é isso,
tem uma foto minha
pelada para o mundo
inteiro ver’
Diversos famosos se
uniram para demons-

divulgação

trar apoio à Luísa Sonza após cantora ter foto
nua vazada nas redes
sociais. Em publicação feita no perfil do
Whindersson Nunes,
Deborah Secco deixou
mensagem à gaúcha e
ainda criticou hacker
por compartilhar foto
íntima da cantora. “Eu
estava me perguntando
sobre falar ou não desse assunto, aumentar ou
não o alcance de mais
essa violência. Não resisti a deixar uma carinho nesse seu post.
Luísa, estamos juntas,
menina guerreira”, escreveu a próxima rainha do Baile do Copa.

Grávida pela 3ª vez, Claudia Leitte destaca
aumento de apetite: ‘Fome de lascar’
divulgação

Mãe de Davi e Rafael, Claudia Leitte
espera a primeira filha, Bela, que significa
‘prometida do Senhor’.
‘Os meus filhos têm
nomes de origem hebraica, então queria que
fosse assim’, explicou
a cantora. Mulher do
empresário Márcio Pedreira, artista já sente
os enjoos com a nova
gestação e afirma que
gravidez foi planejada.
‘A gente estava nessa
onda de deixar acontecer’, apontou
Grávida pela terceira
vez e à espera da primeira filha, Claudia Leitte
contou o motivo de ter
escolhido o nome Bela

para batizar a menina.
“Eu tinha na cabeça assim: se fosse menino,
Davi sugeriu Bernardo.
E o outro nome seria
Bela, porque significa ‘prometida do Senhor’. Os meus filhos
têm nomes de origem
hebraica, então queria
que fosse assim”, disse
a cantora para o Gshow
no bastidor do “Domingão do Faustão”, onde
anunciou a novidade.
Mulher do empresário Márcio Pedreira, a
artista é mãe dos pequenos Davi, de 10
anos (cujo significado
é amado), e Rafael, de
6 (que significa o que
Deus curou).

Luísa Sonza agradece apoio de Whindersson
Nunes após nude vazado: ‘Sou sortuda’
divulgação

Preocupado com a
saúde mental da cantora após foto íntima
ser compartilhada nas
redes sociais, o humorista deixou uma
mensagem exaltando
a força de sua mulher.
‘Só continua a fazer o
teu, ganha teu dinheiro pra não depender
de ninguém e vamos
conhecer esse mundo
todo antes de morrer’,
escreveu o comendiante em seu perfil do
Instagram na noite do
último domingo (03)
Luísa Sonza virou
assunto nacional após
um nude seu vazar na
madrugada do último
domingo (3). Triste
pelas acusações de ter
sido uma foto publicada propositalmente,
a cantora ganhou defesa do Whindersson

Nunes. Em desabafo,
o humorista lamentou
o ataque à mulher e
ainda disse estar preocupado com a saúde mental da gaúcha.
No mesmo dia, ele
deixou uma mensagem de apoio à loira.
“Quando a gente se
conheceu eu te contei
toda minha vida, disse
como era e que as pessoas todos os dias iam
tentar te derrubar. Se
você não quer ter filho
é porque é interesseira, se tivesse cedo era
golpe da barriga, se
cantasse lento era sem
graça, se fosse rebolando seria puta... eu
te disse que todos os
dias iam te atacar e
você encarou mesmo
assim, ta conseguindo
seu espaço dia após
dia”, iniciou.

terça-feira, 05 de fevereiro de 2019
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fantasma do rebaixamento

Nova Iguaçu demite treinador após
derrota e lanterna do Grupo da Morte

Campanha ruim. Segundo dirigentes, estava na hora da mudança de técnico
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

N

o domingo (3)
o Nova Iguaçu
Futebol
Clube mandou embora o técnico Marcelo Salles e o auxiliar
Dênis Alves. A demissão aconteceu um dia
após a derrota para o
Macaé por 2 a 0, em
Moça Bonita, pela terceira rodada do Grupo
X (Grupo da Morte)
do Campeonato Carioca. O resultado fez
o time laranja despencar até a última posição do quadrangular
(três pontos) e voltar
à zona de rebaixamento. A vitória deixou
o Macaé na primeira
colocação (5 pontos),
seguido do América (com quatro), que
bateu o Goytacaz (4)
por 2 a 1, em Cardoso Moreira. A diretoria do clube entende
que o momento pede
mudanças, conforme
informou a assessoria de imprensa. “O
novo treinador, que já

Bernardo Gleizer/NIFC

comandará a equipe
no próximo sábado,
contra o Goytacaz, no
Estádio Laranjão, será
anunciado em breve”,
diz o release enviado
aos veículos de comunicação.
Moça Bonita
ficou feia e
o calorão
não ajudou
A partida disputada
sob um calor de 39ºC
teve um primeiro tempo pouco movimentado. O Nova Iguaçu
reclamou de um pênalti aos 23 minutos,
quando a bola atingiu
o braço do lateral Luis
Filipe, mas o árbitro
nada marcou. No final
da etapa inicial o jogo
ganhou mais emoção,
com Paulo Henrique
cobrando falta perigosa no lado laranja,
e Júnior Araújo testando o goleiro Caio
Borges com um chute
venenoso.
No segundo tempo,
o Macaé foi mais incisivo. Logo aos 10 minutos, a defesa laranja
saiu jogando errado,

Marcelo Salles encerrou sua terceira passagem no comando do time e deixou a equipe na última posição
Matheus Babi recebeu
livre de Júnior Araújo, mas o chute foi por
cima. Pouco depois, a
rede balançou. Júnior
Araújo cruzou da direita e Matheus Babi,
de cabeça, fez 1 a 0
para os visitantes. O
Nova Iguaçu passou
a atacar mais a partir
daí, sem sucesso.
Caio Cezar chegou

área de cobertura
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Rua Ulisses Maciel, 27 - Ponto Chic, Nova Iguaçu - RJ

a ter uma boa chance,
mas acabou chutando
por cima. O Macaé foi
ganhando espaços nos
contra-ataques e conseguiu ampliar o marcador aos 32 minutos.
Diego, que entrara no
intervalo, fez jogada
individual e tocou na
saída do goleiro Caio
Borges, fechando o
marcador em 2 a 0.

Equipes
>> Nova Iguaçu: Caio
Borges; Wallace, Murilo
Henrique (Raniel), Raphael Neuhaus e Lucas; Paulo Henrique, Rodrigo Yuri
(Andrezinho) e Caio Cezar;
Vitor Félix (Gustavo), Bruno Veiga e Lucas Campos.
Técnico: Marcelo Salles.

>> Macaé Esporte: Rodrigo
Bambu; Daniel, Anderson,
Dilsinho e Luis Felipe (Marcelo Henrique); Erê, Wagner
Carioca, Marquinho (Darlan)
e Junior Araújo; Maranhão
(Diego) e Matheus Babi.
Técnico: Luis Antonio Zaluar.

