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Lei do abate para vagabundagem do Fogueteiro

fotos: reprodução/whatsapp

Policiais do Bope e do Choque sacudiram comunidades do Fallet-Fogueteiro e deram o bote em grupo de traficantes fortemente armados de fuzis. Houve troca de tiros e
os criminosos levaram a pior. População aplaudiu a ação dos agentes e apoiam a ‘Lei do Abate’ dentro da nova política de segurança pública do governo de Wilson Witzel
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Luto em vermelho e preto
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Federais da PRF
apreendem carro
lotado de fuzis
na BR-040
7
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Dançou!
Vereador não
deu assistência
e foi ‘galhado’

nos bairros
7
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Nação Rubro-Negra está triste
Na madrugada de ontem dez jogadores da base do clube da Gávea tiveram seus sonhos interrompidos pelo incêndio enquanto dormiam. Diretoria do clube prometeu apoio às famílias.
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Light substitui poste
levado por caminhão
em Nova Iguaçu
4
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Leitora TOP

Neste sábado (9) a
coluna abraça o colega
de imprensa, Diego Valdevino, da Prefeitura de
Nova Iguaçu e morador
do Bairro Botafogo. Rubro-Negro roxo, Diegão
é um cara alegre e amigo dos amigos. Aquele
Abraço, irmão!!!

“Tributo a Kid Abelha” vai agitar o TopShopping

divulgação

Para celebrar os
grandes e inesquecíveis sucessos de uma
das mais expressivas
e marcantes bandas
dos anos 80/90, o
TopShopping recebe o Show Especial
“Tributo a Kid Abelha”, com a banda
Grand’Hotel, neste
sábado (9), às 18h.
Com o encerramento das atividades
da banda no ano de
2016, o baterista Vinícius Rodrigues, o
guitarrista Thiago Suliano e a cantora Thati Moraes, junto com
o produtor cultural e
também saxofonista,
Stanley Netto, decidiram se reunir para
matar um pouco da
saudade, tocando os
clássicos da banda,

Uma das mais
entusiasmadas presenças nas edições
do Sarau Prata, Prosa e Poesia e outros
eventos culturais
da Baixada Fluminense a querida leitora, Shirley Silva,
moradora no bairro Prata, em Nova
Iguaçu, é a nossa
fotografada deste
sábado (9). Valeu,
Shirley. Obrigado!

Montagem da Internet

como “Pintura íntima”, “Amanhã é 23” e
“Todo o meu ouro”.
A ideia do projeto é
proporcionar ao público uma gostosa viagem
aos anos 80 e apresentá-la a uma geração
que, apesar de não ter
vivido aquela época,
tem os refrões ecoando
em sua mente.

O Show Especial
“Tributo a Kid Abelha”
acontece vai rolar, na
praça de alimentação
do 2º piso. O evento
é gratuito! O TopShopping está localizado
na Av. Governador
Roberto Silveira 540,
Centro – Nova Iguaçu.
Telefone: (21) 26671787.

Serviço

Data:
sábado,
09 de fevereiro de
2019.
Horário: a partir
das 18h.
Local: praça de
alimentação,
2º
piso.
Evento gratuito!

Alfabetização
e Letramento

A Estácio está com as
inscrições abertas para o
Projeto de Alfabetização
e Letramento de Jovens e
Adultos. A iniciativa, que
integra o Programa de Responsabilidade Social da
companhia, será oferecida em quatro unidades do
Rio de Janeiro: Queimados (Baixada Fluminense),
Alcântara (Região Metropolitana), Via Brasil (em
Irajá, Zona Norte do Rio) e
Ilha do Governador (Zona
Norte). Por um período de
quatro meses, os adultos
e jovens terão aulas com
estudantes dos cursos superiores de Pedagogia e de
Licenciaturas - como Letras, História, Geografia e
Matemática - com a participação do corpo docente da
Estácio. As aulas acontecerão no período noturno com
duração de três horas por
dia, duas vezes por semana,
e serão totalmente gratuitas para os alfabetizandos.
Inscrições até 1º de março.
Mais informações: www.
estacio.br/alfabetizacao ou
por meio do telefone gratuito 0800 880 6774.

‘Grupo Galocantô’ comemora os 70 anos de Luiz Carlos da Vila
Divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

N

ascido em 21 de
julho de 1949, o
Poeta das Vilas
completaria este ano 70
anos. Em tempos de carnaval (apoteose de todo
sambista) o grupo Galocantô retorna ao palco do
Teatro Rival Petrobras
no dia 12 deste Fevereiro (terça-feira) às 19h30
para celebrar a vida e
obra desse grande ícone
do samba.
Em 2016 o grupo lançou seu primeiro DVD,
“Galocantô canta Luiz
Carlos da Vila”, homenageando o poeta. A obra
inspiradora que aborda
crônicas, religião, liberdade, comédia, exaltação
ao samba e, principalmente, o amor, ganhou
novos ares e interpretação
ao som do Galo. Amigos de vida e parceria de
Luiz Carlos participaram
do trabalho como Sombrinha, Dorina, Jorge
Agrião, Bira da Vila e o
saudoso Wilson das Neves. Também da nova geração carioca, sambistas
como Renato da Rocinha,
Mingo Silva e o jovem
Gabrielzinho do Irajá,
prestaram suas reverências ao baluarte! Clássicos como “Kizomba, a

(21) 98037-1338
Whatsapp

Vereador não deu assistência e foi ‘galhado’

O time Galhaço FC ganhou mais um
craque. Vovó Candinha conta que um dos
vereadores da Baixada Fluminense não
anda tratando bem a madame de casa e já
levou seu primeiro galho para o cafofo do
casal. “A senhora não aguentou o jejum”,
informa Vó Candinha.
****************************************

Corno não pode desconfiar, senão...
Em 2016 o grupo lançou seu primeiro DVD homenageando o poeta e mestre do samba carioca
Festa da Raça”, “Doce
Refúgio” e “O Show tem
Que Continuar”, encorpam o repertório.
Enquanto “Os Papéis”,
com o mestre Wilson e
“Além da Razão”, com
Sombrinha, traduzem a
história com alguns de
seus principais parceiros. Mas é no romântico, linha forte do poeta,
com “Sempre Acesa” e
“Minhas Preces” que o
Galo reacende a chama
infindável do grande Luiz
Carlos da Vila. Em exaltação ao samba, reafirma,
“Eminência Negra”, pri-

meiro samba do compositor gravado pelo grupo,
com participação de Diogo Nogueira. Por fim, “O
Galocantô”, honrosa homenagem que o mestre
deixou aos meninos em
2008, semanas antes de
partir.
Falar de Luiz Carlos da
Vila é falar de amor, justiça, paz, esperança e fé.
Sua obra imortal, segue
presente nos corações cariocas da nova ou velha
guarda do samba. Por isso
convidamos a todos para
celebrar, no dia 12 de Fevereiro, a obra de um dos

mais importantes poetas
de toda história do samba, ao som do Galocantô
e convidados, e, é claro, cantar com o Galo os
grandes sucessos do grupo como “Vara de Família” e “Pão Que Alimenta”. O grupo é formado
por Leo Costinha, Lula
Matos, Marcelo Correia,
Jorge André e Leandro
Diaz.
O Teatro Rival Petrobras fica na Rua Álvaro
Alvim, 33/37 – Centro/
Cinelândia – Rio de Janeiro. Informações: (21)
2240-9796.

Segundo nossa Vó agente da coluna, o
felizardo Ricardão é conhecido do casal,
ou seja, os três se conhecem e a coisa
precisa ser feita no sapatinho e no maior
segredo. Se o corno descobrir, o bicho
pode pegar legal e o caldo entornar de
vez.
****************************************

Abre teu olho, vereador!

Agora, a missão da Vó é descobrir se
o vereador, metido a gostosão, ‘pula o
muro’. Se ele sacaneia a madame, a coluna será a primeira a contar e dedurar o
político.
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Qualidade de vida

Saúde da terceira idade em dia

Prefeitura de Belford Roxo promove atividades gratuitas como
hidroginástica, zumba, dança, natação e passeios para o Rio
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

T

er ocupações, favorecer a saúde
mental e fazer
com que os idosos se sintam úteis. Esses são os
objetivos dos projetos “+
Saúde ao Idoso e + Cultura ao Idoso”, promovido
pela Prefeitura de Belford
Roxo, através da Subsecretaria do Idoso que promove atividades gratuitas como hidroginástica,
zumba, dança, natação e
passeios. Mais de 500
idosos já foram beneficiados com os projetos que
acontecem no Clube Vila
Joana, no bairro Piam e no
Centro de Reabilitação,
no bairro das Graças. No
próximo dia 18, das 18h
às 20h, na Igreja de Nossa
Senhora da Conceição, no
Centro, o projeto “+ Cul-

tura ao Idoso” dará início
à dança de salão.
Segundo o subsecretário
do Idoso, André Oliveira,
o André Feijão, a
procura pelas atividades
é grande. “Cuidar da
saúde é fundamental,
especialmente na terceira
idade. Nossas aulas são
sempre em clima de alegria
e harmonia, com músicas
e grande incentivo. Além
de melhorar a qualidade
de vida com os exercícios,
também
procuramos
manter a socialização dos
participantes”, explicou.
André
Feijão
disse
também que os projetos
visam conscientizar os
idosos a ter um hábito
de vida mais saudável,
motivando a prática de
atividade física e uma
alimentação saudável.
Para
participar,
os
interessados devem ir

Divulgação

André Feijão participa das atividades gratuitas dos projetos que já beneficiaram mais de 500 pessoas

de segunda a sexta-feira, na Vila Joana, na Rua Rua Emídio Vicente 95, os serviços de fisioterapia,
e
das 8h às 17h, levando Erich s/n, Piam e ainda no Bairro das Graças. Neste fonoaudiologia
os documentos pessoais Centro de Reabilitação, na espaço é oferecido ainda psicologia.

Tribunal enquadra Prefeitura de Japeri
por contratar empresa sem frota
Reprodução

Rio mantém estágio de crise
após temporal destruidor

Tânia Rêgo / Agência Brasil

Temporal causou estragos em diversos pontos do Rio e da Região Metropolitana

A sede da emrpresa W.A. de Oliveira Transportes em Japeri

Segundo relatório de
auditoria do TCE documentos apresentados
não provam prestação
do serviço orçado em
R$ 3,3 milhões por ano
Um ano e um mês após
o elizeupires.com revelar que uma empresa sem
frota havia sido escolhida pela Prefeitura de Japeri para locar máquinas
pesadas e caminhões ao
município, pelo valor
anual de R$ 3,3 milhões,
o Tribunal de Contas doEstado comprovou a denúncia e apontou ainda
outras
irregularidades
na contratação da W.A.
de Oliveira Transportes.
O assunto foi tratado na
matéria Empresa sem
frota tem contrato de R$
3,3 milhões em Japeri (/
index.php/geral/4166contrato-em-japeri-nao-diz-nada-sobre-sublocacao-nem-revela-quantidade-alugada-deveiculos-de-passeio-caminhoes-e-maquinas) e,agora,
relatório de auditoria do
TCE – que pode ser conferido aqui (/pdfs/2019/
fevereiro/08-02-19decisaotce.pdf)– aponta “au-

sência da comprovação
regular da execução dos
serviços
contratados”,
conclusão tirada da análise de documentos sobre
as horas trabalhadas pagas pela administração
municipal, que, revela o
relatório, “são incapazes
de atestar a efetiva prestação dos serviços”.
A auditoria complica
ainda mais a situação do
prefeito afastado Carlos
Moraes Costa e deixa
também em situação difícil o prefeito em exercício Cesar Melo, que recebeu determinação para
não renovar o contrato e
abrir um novo processo
licitatório.
Na época da denúncia representantes do
governo se apressaram
em tentar desqualificar
a matéria, a exemplo do
que tentaram fazer também no caso dos ônibus
velhos alugados para
o transporte de alunos,
cujo contrato também foi
auditado pelo TCE, que
comprovou as irregularidades reveladas e encontrou outras ainda mais
pesadas.

Encaminhado
ao Ministério
Público
Com valor global de
R$ 3.339.251,52, o contrato 008/2017 foi firmado no dia 20 de abril de
2017. Nele não há uma
linha sequer autorizando
a W.A. alugar os bens de
terceiros para atender ao
município, o que seria
a única maneira de ela
cumprir o compromisso
assumido, já que a firma
não teria todos itens dela
contratados pela administração municipal, nos
quais estão incluídos
ainda máquinas moto niveladoras, escavadeiras,
retro-escavadeiras e até
uma carreta com capacidade para transportar até
30 toneladas.
Assim como no relatório da auditoria no contratos dos ônibus velhos,
o documento relativo
à contratação da W.A.
também será encaminhado ao Ministério Público para possíveis providências judiciais, mas
punições pecuniárias já
estão aventadas no processo.

Depois do temporal
que caiu na noite da última quarta-feira no Rio
de Janeiro, onde seis
pessoas morreram, a
cidade permanecia ontem em Estágio de Crise, o terceiro na escala
de três. Decretado no
dia da chuva, a situação
permanece devido a interdições e bolsões de
água.
O Centro de Operações
da prefeitura (COR) informou que a Avenida
Niemeyer, em São Conrado, uma das ligações

da zona sul da cidade
com a Zona Oeste, permanece interditada nos
dois sentidos. A via foi
atingida por um deslizamento que soterrou um
ônibus, matando duas
pessoas. Ao todo, seis
pessoas morreram em
decorrência das chuvas.
No balanço divulgado no início da tarde, o
COR informou que também permaneciam interditados os mergulhões
das avenidas Armando Lombardi e Ayrton
Senna, ambos na Barra

da Tijuca, devido a bolsões de água; a Estrada
do Joá, na altura da Rua
Gabriel Garcia Moreno
e o tablado superior do
Elevado do Joá, devido a
deslizamentos; a Estrada
das Canoas, altura do número 813, em São Conrado, por queda de poste;
a Ladeira do Leme, Rua
Coelho Cintra e Avenida
Carlos Peixoto, devido
a quedas de árvore; e a
Rua General Canabarro,
altura do Colégio Militar, no Maracanã, devido
a uma queda de árvore.

Seropédica diz que não haverá greve de professores
Em razão de informações veiculadas nas redes sociais referente ao
reajuste anual dos salários dos servidores da
Educação, a Prefeitura
de Seropédica emitiu
uma nota de esclarecimento.
Leia na íntegra: “O secretário de Finanças jamais afirmou que “…não
haverá reajuste anual…”
de forma deliberada. Em
verdade, o Secretário de
Finanças, regularmen-

te, se manifestou em
processo administrativo para informar que
na ocasião, outubro de
2018, os índices de pessoal estavam acima do
limite estabelecido pela
LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), o que
poderia gerar a reprovação pelo TCE/RJ. Logo,
é lamentável que o Sindicato tente induzir a
uma irresponsabilidade
do Administrador.
No que diz respeito

ao reajuste acumulado
de 15% afirmado pelo
SEPE, é importante destacar que em razão da
crise financeira pela qual
estava passando o país,
desde o governo anterior, vale dizer, do ano
de 2016, não foi concedido o reajuste. Ademais, está muito claro
que o percentual de 15%
de perda acumulado, foi
apresentado pelo SEPE
sem qualquer critério
técnico.
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O governo passou a reavaliar o cronograma e
a estratégia para apresentar e aprovar a proposta
de reforma da Previdência. A equipe econômica
foi convencida de que tentar aprovar a reforma
na Câmara em março, por emenda aglutinativa,
poderia causar contestação jurídica no Supremo.

O Rio amanhceu coberto pelo manto da morte.
Um incêndio atingiu o Centro de Treinamento do
Flamengo, localizado na Zona Oeste do Rio. Das
10 vítimas fatais, oito eram jovens jogadores, que
sonhavam em ser craques. o sonho se transformou
em fumaça e dor.

Parecer contrário

Reprodução/Whatsapp

Quase lei II

A proposta ainda será votada pela Casa em segunda discussão, mas, de acordo com
a redação do texto, a tabela
deve contemplar todos os preços de consultas médicas e de
outros profissionais, exames,
custos administrativos e todo
tipo de serviço oferecido ao
usuário no local.

As cidades de Cabo Frio e
Varre-Sai receberam pareceres prévios contrários à aprovação de suas contas de 2017.
Os votos, relatados pelos conselheiros substitutos Marcelo
Verdini e Christiano Lacerda,
foram aprovados por unanimidade na sessão plenária da
última quarta-feira na Corte.

reprodução

Quase lei III

Quase lei
Aprovado em primeira discussão, na última quinta-feira,
pela Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj),
o projeto de lei 491/15, do ex-deputado Tiago Mohamed,
obriga hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos de saúde privados a exibir
em local visível tabela de preços
com todos os serviços prestados.

‘Elefante branco’ em Duque de Caxias
Anunciada como um dos grandes projetos do governo de
Washington Reis, a construção do viaduto de Gramacho, em
Duque de Caxias, anda a passos de tartatuga (devagar e quase
parando). Nas redes sociais, Reis é malhado igual Judas porque teria iniciado a obra em troca para eleger seus irmãos e
amigos. Há quem diga que a obra parou de vez à espera da próxima eleição, quando o político aproveitará para renovar suas
promessas. Ele só não pode esquecer que o povo não é bobo.

DIRETO AO PONTO

Medidas drásticas do Governo Federal causam polêmica
A compra de equipamentos de eletroconvulsoterapia,
conhecidos como eletrochoques está no pacote drástico
de medidas anunciadas pelo
Ministério da Saúde, que
deverá mudar a política de
tratamento referente à saú-

de mental no país. A medida
determina que a abstinência
forçada seja regra para o tratamento de dependentes químicos e estimula a internação de crianças em hospitais
psiquiátricos. O ministro da
Saúde, Luiz Henrique Man-

detta, disse desconhecer o
teor do documento, que vem
sendo alvo de críticas dos
especialistas. Em entrevista ao jornal O Estado de S.
Paulo, Mandeta foi incisivo:
“Sem dúvida, são polêmicas.
Vale ressaltar, o respon-

“Milhões de brasileiros
têm buscado nos planos de
saúde uma melhor assistência médica, quase sempre
de forma frustrante. Muitas
vezes pacientes surpreendidos com contas absurdamente caras após internações ou um atendimento
particular”, argumentou o
ex-parlamentar.

Polêmico
O Projeto de Resolução
338/18 determina que deputados condenados criminalmente a mais de 120
dias de prisão em regime
fechado tenham o mandato
cassado pela Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados
sem precisar submeter a decisão ao Plenário da Casa.

TCE reprova as contas
de Cabo Frio
As contas da Prefeitura
de Cabo Frio referentes ao
exercício de 2017 – de responsabilidade do ex-prefeito
Marquinhos Mendes – receberam parecer prévio contrario do Tribunal de Contas
do Estado. O voto do conselheiro Marcelo Verdini
Maia, relator do processo,
foi provocado pela abertura
de crédito adicional de R$
5.299.689,57 sem fonte de

recursos;
déficit financeiro de R$
2.208.598,08; a inscrição de
R$ 2.208.598,08 em restos a
pagar não processados sem
a devida disponibilidade de
caixa. Também foi apontado gasto com pessoal de
66,64% da receita corrente
líquida, ultrapassando o limite de 54% estipulado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Nos mais diferentes bairros

Hoje é dia de ação social para
a população de Queimados

Iniciativa acontece no bairro Parque Ipanema. As atividades acontecerão na Escola Municipal São José e devem beneficiar cerca de duas mil pessoas
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

H

oje, o Parque Ipanema receberá a primeira edição
do Projeto ‘Prefeitura no
seu Bairro’ de 2019. A ação social
acontece a partir das 9h, na Escola
Municipal São José (Rua Ponta
Porã, s/nº), e deve beneficiar cerca
de duas mil pessoas da região. Serão mais de 50 serviços oferecidos
pela Prefeitura de Queimados, por
meio da Coordenadoria de Políticas Sociais. Em dois anos de iniciativa, mais de 65 mil atendimentos foram realizados pela gestão
municipal.
O objetivo da ação é levar os
serviços oferecidos pelo município aos mais diferentes bairros.

Para esta edição, a Prefeitura conta com a parceria de diversas instituições como Firjan, Sesc, Senac,
Senai, Sesi, CCAA, Estácio, Universidade Redentor e EnvidaRio.
Entre as dezenas de serviços
oferecidos, estarão disponíveis:
Isenção para segunda via de documentos, vacinação, atualização
dos cadastros para programas
sociais, cadastro em vagas de emprego, serviços de estética e beleza, oficinas de esporte e cultura,
orientações sobre dengue, ouvidoria, entre outros.
O Prefeito Carlos Vilela falou
sobre a primeira ação do ano e
prevê que, em 2019, a ação ultrapasse a marca do ano passado: “O
projeto é um grande sucesso e o
objetivo é expandir cada vez mais.

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

Felipe Bragança/PMQ

Cerca de duas mil pessoas da região serão contempladas com mais de 50 serviços oferecidos pela Prefeitura

MUNDO

nos bairros

Piloto é preso por
trabalhar bêbado

horahmunicipios@gmail.com

Light troca poste destruído por caminhão em Nova Iguaçu
Divulgação

Destruído
por
um caminhão baú
há cerca três semanas, um poste de iluminação
finalmente
foi
substituído
por
uma equipe da Light na manhã de
ontem. O acidente provocou um
apagão na região
e provocou mui-

tos transtornos
aos moradores.
Após
diversas
reclamações, a
empresa resolveu o problema.
Entretanto, durante o serviço
de troca da estrutura, muitos
imóveis ficaram
sem energia elétrica.

INGLATERRA - Um voo
da American Airlines que iria de
Manchester, na Inglaterra, para a
cidade americana da Filadélfia, foi
cancelado depois que um dos pilotos foi preso por suspeita de estar
embriagado, confirmou a companhia aérea à emissora NBC.
O voo foi cancelado e todos
os passageiros tiveram suas passagens remarcadas. “Segurança é
nossa maior prioridade e pedimos
desculpas aos nossos clientes pela
interrupção de seus planos de viagem, nós colocamos em voos alternativos”, disse o porta-voz da
companhia. “Estamos cooperando
plenamente com as autoridades locais”, completou.

esporte
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nação de luto

Incêndio no CT do Fla em Vargem
Grande deixa mortos e feridos

Tragédia abalou o futebol e pode ter começado em um curto-circuito no ar condicionado
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

U

m
incêndio
no centro de
treinamento
do Flamengo, na zona
oeste da cidade do Rio
de Janeiro, deixou dez
mortos e três feridos
na madrugada de ontem (8). Equipes de órgãos de segurança pública trabalharam no
local, conhecido como
Ninho do Urubu, que
fica no bairro Vargem
Grande, desde cedo.
As chamas atingiram principalmente os
alojamentos onde dormiam os jogadores das
categorias de base do
clube.
O governo do Rio de
Janeiro decretou luto
de três dias em homenagem às vítimas do
incêndio. “Quero ma-

nifestar meu mais profundo pesar por essas
tragédias e prestar solidariedade às famílias
das vítimas. Que Deus
os receba e abençoe”,
disse o governador
Wilson Witzel.
Witzel determinou
uma investigação minuciosa das causas do
incêndio e, depois de
entrar em contato com
a direção do clube, solicitou que o vice-governador Cláudio Castro fosse ao Centro de
Treinamento do Flamengo para acompanhar os trabalhos das
equipes do governo.
O secretário estadual de Esportes, Felipe
Bornier, foi um dos
primeiros representantes do governo a chegar ao local. “Hoje é
um momento muito
triste, não apenas para

Lucas Merçon/ FFC

o Flamengo, mas para
toda a sociedade carioca”, disse o secretário.
Jogos adiados
pela Ferj
Dez atletas morreram e três ficaram feridos, um gravemente.
Os feridos foram internados nos hospitais
Lourenço Jorge, na
Barra da Tijuca, e Pedro II, em Santa Cruz.
As chamas atingiram o
alojamento dos atletas.
A Federação de Futebol do Estado do
Rio de Janeiro (Ferj)
cancelou toda a rodada do Campeonato
Carioca. Flamengo e
Fluminense jogariam
neste sábado, às 19h,
enquanto Vasco e Resende se enfrentariam
no domingo, às 17h.
Ambos os jogos esta-

O lateral tricolor conversou descontraidamente com jornalistas e falou da boa fase
vam marcados para o
Maracanã pelas semifinais da competição.
A secretaria municipal de Saúde do Rio
de Janeiro divulgou os
nomes dos três atletas
feridos no incêndio,
que foram internados
do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da

Tijuca. Jonathan Cruz
Ventura, de 15 anos,
está em estado gravíssimo, teve 40%
do corpo queimado,
foi operado e deve
ser transferido ainda
hoje para o Hospital
Pedro II, em Santa
Cruz,
especializado em queimados.

Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14
anos, e Francisco
Diogo Bento Alves,
de 15 anos, também
estão no Lourenço Jorge, mas, até o
meio da tarde de ontem estavam para ser
transferidos para um
hospital particular.

JOGADORES MORTOS
Fotos: reprodução

Arthur Vinicius

Era de Lagarto, Sergipe, tinha 14 anos e
jogava no clube desde
março de 2018.

O jogador morava com
a família em Volta Redonda e completaria 15
anos neste sábado (9).

Bernardo Pisetta
Era goleiro e já tinha
atuado em outros times de
futebol e equipes de futsal.
Nasceu em Santa Catarina.

Pablo Henrique

Rykelmo de Souza

Samuel Thomas Rosa

Athila Paixão

Jogava no sub-17 do
Flamengo. Era de Minas
Gerais e morava no CT.

(16 anos), o Bolívia, era de Limeira (SP) e jogava no meio de
campo, como volante. Atuava na
categoria de base e iria completar
17 anos, dia 26 deste fevereiro.

Tinha 15 anos e morava em
São João de Meriti, na Baixada
Fluminense. Preferiu dormir no
CT e voltar para casa nesta sexta.
Samuel jogava de lateral direito.

Christian Esmério

Era goleiro das categorias de
base. Em abril de 2018, ele postou
uma foto nas redes sociais de uma
conquista com o clube. Acumulava
convocações para a seleção.

Gedson Santos

Jorge Eduardo

Tinha 14 anos e era natural
de Itararé (SP). Estava no Rio há
uma semana e no Centro de Treinamento há apenas dois dias.

De 15 anos era de Além Paraíba (MG). Ele começou a jogar
futebol aos 7 anos e chegou às
categoria de base do Fla aos 12.

Vitor Isaías
Nasceu em Santa Catarina, tinha 15 anos. Era
atacante e chegou há seis
meses no clube. Ex-jogador de futsal.

Flamengo lamenta profundamente tragédia no CT George Helal

Em nota, o presidente
Rodolfo
Landim
garante
que o Flamengo
não poupará esforços para apurar
causas e minimizar
o sofrimento das
famílias das vítimas
“O Clube de Regatas do Flamengo
lamenta profundamente a tragédia

que fez dez vítimas fatais no Centro de Treinamento
George Helal na
madrugada
desta
sexta-feira (8) e se
coloca inteiramente à disposição das
autoridades e das
famílias para auxiliar na apuração
das causas do incêndio e, de alguma
forma, minimizar a

dor e o sofrimento das famílias dos
atletas e funcionários atingidos.
O presidente do
Flamengo, Rodolfo Landim, falou
aos jornalistas na
manhã de sexta-feira (8). O dirigente classificou o
acidente como “a
maior tragédia pela
qual o clube já pas-

sou nos 123 anos
de sua existência”.
“Eu estava até
agora
envolvido
em ações emergenciais e na distribuição de algumas tarefas importantes,
só agora consegui
me
desvencilhar
dessas tarefas e
vir falar com vocês. Estamos todos
consternados. Cer-

tamente essa é a
maior tragédia pela
qual o clube já passou nos 123 anos
de sua existência,
com a perda dessas
pessoas. Queremos
tentar
minimizar
o sofrimento dessas famílias. Estejam certos de que
o Flamengo não
irá poupar esforços
para minimizar ao

máximo essa dor.
O clube está colaborando com as autoridades para que
as causas do incêndio possam ser
apuradas. Ninguém
mais do que nós
tem total interesse
para que isso ocorra. Todos no clube estão de luto”,
disse o mandatário
rubro-negro.
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Começa a trabalhar em março

Novo juiz da Lava Jato promete publicidade
dos processos, como fazia Sérgio Moro
Figura respeitada nos meios forenses federais do sul do País e tido como linha dura
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

novo juiz da Operação Lava Jato,
Luiz Antonio Bonat, prometeu dar publicidade a todos os atos processuais, como fazia seu
antecessor Sérgio Moro,
hoje ministro da Justiça.
Após a saída de Moro para
o governo Bolsonaro, a
juíza substituta Gabriela
Hardt manteve a transparência dos processos da
Lava Jato, que herdou de
Moro.
O magistrado declarou
que manterá, do modo
como tem sido desde o início da operação, a estrita
observância do que determina a legislação no que
tange aos processos em
andamento, manifestando-se apenas nos autos.
“Será sempre respeitado
o princípio da publicidade
dos atos processuais, que é
uma garantia fundamental
de justiça”, declarou Bonat. O novo juiz da Lava
Jato ressalvou ‘claro, as
questões que demandem
sigilo’.
Bonat foi aprovado ontem por unanimidade pelo
Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) - que abrange Paraná, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina. A sessão

que aprovou Bonat começou às 16h e durou cerca
de 15 minutos. A posse do novo juiz da Lava
Jato deve ocorrer depois
do Carnaval. Bonat está
convocado para substituir
o desembargador federal
Fernando Quadros da Silva na Turma Suplementar
do Paraná até 19 de fevereiro.
Após o julgamento do
Conselho de Administração, o processo segue para
a Corregedoria Regional
da Justiça Federal da 4ª
Região. Nos próximos
dias, deve ser publicado
o ato de remoção no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região,
assinado pelo presidente
do TRF4, desembargador
federal Thompson Flores.
No ato constará a data de
entrada em exercício do
novo titular da 13ª Vara
Federal de Curitiba.
Bonat é o juiz mais antigo da Justiça Federal da 4ª
Região. Atualmente, está
convocado para substituir
o desembargador federal
Fernando Quadros da Silva, na Turma Suplementar do Paraná, até o dia 19
de fevereiro. Após essa
data, o magistrado possui
alguns dias remanescentes de férias, interrompidas pela convocação, que
usufruirá antes do início
do exercício das funções

Nathan D’Ornelas/Divulgação

Luiz Antônio Bonat herdará processos da Lava Jato na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba
como juiz da Lava Jato que deve assumir mesmo
só no início de março.
Bonat é titular da 21ª
Vara Federal, especializada em matéria previdenciária. Ele é um magistrado
prestigiado na Justiça Federal do Paraná. Aos 64
anos de idade, veste a toga
há 25.
A antiguidade foi o critério adotado pelo TRF-4
para substituir Moro. O

novo juiz da Lava Jato era
o primeiro da lista, que
tinha outros quatro candidatos. Um total de 232
magistrados - número de
juízes federais titulares
que atuam no âmbito do
TRF-4 - poderiam ter disputado a vaga.
Bonat foi servidor da
Justiça antes de se tornar
juiz, em 1993, nos tempos
em que não havia varas especializadas em lavagem

de dinheiro, processos eletrônicos, nem divisão de
setores criminal e cível.
Especialista em Direito
Público, Bonat tem experiência na área criminal
- apesar de atualmente lidar com outros tipos de
processos. Formado em
Direito em 1979, atuou na
1ª Vara Federal de Foz do
Iguaçu, na 3ª Vara Criminal Federal de Curitiba e
na 1ª Vara Federal de Cri-

ciúma (SC).
Desde que ingressou na
magistratura federal, Bonat julgou, principalmente, processos envolvendo
matéria criminal. “Isso
despertou meu interesse
no assunto e foi fundamental na decisão de me
candidatar a ocupar a vaga
aberta pela exoneração da
magistratura do atual ministro Sérgio Moro”, afirmou.

Após 15 dias do desastre em Brumadinho Corregedor do Senado está
moradores temem pelo futuro do lugar com imagens de votação
Paulo Filgueiras/EM/D.A Press

suspeita de fraude no dia 2

Agência Senado

“Estou orientando o pessoal do meu gabinete
para já começar a examinar as imagens junto da
Polícia Legislativa”, informou Roberto Rocha
Parte urbanizada do povoado que foi poupada da onda de lama e rejeitos conserva uma tranquilidade aparente
“Tinha ido a Brumadinho
pagar umas contas e comprar
algumas coisas para a mercearia. Se eu tivesse adiantado
o passo em uns 15 minutos,
poderia não estar aqui conversando com você.” A declaração
do comerciante Hilton Souza
Ribeiro, de 54 anos, nascido e
criado no Córrego do Feijão,
mostra o misto de incredulidade e dor que tomou conta
do distrito marcado pelo rompimento da barragem da Vale
que já matou 157 pessoas e
somava até ontem 182 desaparecidos sob a lama de rejeitos.
Hilton é dono da mercearia que
é a maior referência da vila.
Duas semanas depois da catástrofe protagonizada pela Vale,
que segundo as investigações
foi informada sobre problemas
na barragem dois dias antes do
rompimento, a comunidade
vive a dúvida sobre o futuro
enquanto se ressente pela falta

da vida tranquila do passado.
O bate-papo na praça, as atividades comunitárias no campo de futebol, a pescaria e os
passeios sem hora marcada
pelas ruas numeradas de um
a sete são as lembranças mais
marcantes da população, que
tem cerca de 600 moradores e
agora cobra da mineradora o
resgate das condições de antes
da tragédia.
“Eu trabalhei desde 1984
até um ano e meio atrás na
Vale, e por isso conhecia muitas pessoas que se foram nesta
tragédia. Neste momento, não
sei o que vai ser daqui para
frente, até porque boa parte do
movimento vinha do fluxo de
trabalhadores”, acrescenta Hilton. Como em várias pacatas
cidades de interior, a mercearia funciona como um ponto
de referência da comunidade.
“As pessoas deixam recado,
deixam chave e também outras

coisas, porque aqui abrimos
das 7h às 19h”, diz ele.
Em frente ao ponto onde as
pessoas podem comprar gêneros alimentícios, cosméticos,
itens de papelaria e até calçados fica a praça da comunidade.
Ponto de encontro preferido da
população para atualizar as últimas histórias, como tentavam
fazer na quarta-feira o aposentado Hélio Gonçalves Maia, de
74, e o trabalhador de serviços
gerais Luiz Custódio da Silva,
de 55. Mas, diferentemente dos
assuntos de que costumavam
tratar antes da tragédia, agora o
tema não foge do desastre, até
porque Luiz ainda vive o luto
pela perda da esposa, Diomar
Custódia dos Santos Silva, de
57, que trabalhava na Pousada
Nova Estância e é uma das vítimas desaparecidas na lama.
“Eu queria achar minha esposa, para ter paz para seguir a
minha carreira. Hoje é um dia

e o amanhã é outro, mas a sensação que tenho é de que esse
amanhã nunca vai chegar. O
Córrego do Feijão perdeu a graça”, diz ele. Diomar é uma das
vítimas que ainda não foram
encontradas. Enquanto tentava
consolar o amigo, Hélio se lembrava de que quando nasceu, há
74 anos, o Córrego do Feijão já
abrigava a atividade econômica
que gerou a tragédia de 15 dias
atrás. A empresa que atuava no
início era a Companhia de Mineração Ferro e Carvão, depois
Ferteco Mineração, companhia
posteriormente adquirida pela
Vale. “Toda vida aqui foi muito
bom, sempre foi muito gostoso viver no Feijão. Espero que
Deus ajude e melhore, porque
eu penso que sem emprego a
tendência é cair a qualidade. A
Vale tinha que ter mais responsabilidade, o ideal seria funcionar com toda a segurança possível”, diz o aposentado.

O corregedor do Senado
Federal, senador Roberto
Rocha (PSDB-MA), disse
que já está com as imagens
das câmeras de segurança
da Casa que registraram
a votação para a escolha
do presidente do Senado,
realizada no último dia 2.
No pleito, havia um voto
a mais depositado na urna
do que o número de parlamentares. Esta votação foi
anulada e a seguinte elegeu
Davi Alcolumbre (DEM-AP) presidente do Senado.
Rocha adiantou que não
há interrupção nas imagens, ou seja, não houve
adulteração. Havia uma
especulação de que os vídeos que registraram a
sessão tinham sido apagados. Acredita-se que eles
possam trazer alguma pista
de como o voto a mais foi
parar na urna.
“Estou orientando o pes-

soal do meu gabinete para
já começar a examinar as
imagens junto da Polícia
Legislativa. A polícia tem
um equipamento que ajuda
a examinar, mas são horas
e horas de gravação”, afirmou. “Se fosse só de uma
câmera já seria muito trabalho, mas são várias câmeras da polícia e várias
câmeras da TV Senado.
Isso dá um trabalhão porque a gente vai examinar o
momento do voto de cada
um dos 81 senadores”,
complementou.
Rocha está coordenando a investigação sobre o
caso. Do partido de Jair
Bolsonaro, Major Olímpio
(PSL-SP) protocolou requerimento de investigação. No protocolo, o major
pediu “apreensão dos vídeos da sessão para investigação e a concessão de
cópias”.

Polícia 7
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confronto no centro do rio

‘Caveiras’ mandam 13 para o buraco

Policiais militares receberam informe sobre bandidagem estar escondida numa comunidade de Santa Teresa e foi recebida a
bala, mas reagiu e levou a melhor. População comemora ‘abate’ determinado pela nova política de segurança do governo Witzel.

Divulgação/Polícia Civil

Polícia apreende fuzis e pistolas durante operação nas comunidades do Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m intenso tiroteio
deixou 14 mortos
nas
comunidades
Fallet, Fogueteiro e Coroa,
em Santa Teresa, no bairro
Catumbi e na região Central
do Rio, na manhã desta sexta-feira (8). De acordo com informações da Polícia Militar,
suspeitos foram mortos durante confronto com agentes

do Comando de Operações
Especiais (COE). A operação
contou também com homens
do do Bope e do Batalhão de
Choque. Segundo a polícia, a
ação foi para combater o tráfico de drogas.
De acordo com a Secretaria municipal de Saúde,
todos os homens foram levados para o Hospital municipal Souza Aguiar e já deram entrada na unidade sem
vida. Os PMs que participam

da ação informaram que a
operação foi motivada pela
guerra entre facções rivais
que controlam o tráfico na
região, na operação os agentes apreenderam 3 fuzis, 12
pistolas, 6 granadas e vários
carregadores para armas automáticas.
Na noite da última quarta-feira, criminosos do Comando Vermelho, que domina as
bocas de fumo nas favelas
Fallet, Fogueteiro e Prazeres

invadiram o Morro da Coroa, ocupado anteriormente
pelo Terceiro Comando Puro
(TCP). Nos últimos dois
dias, houve confrontos entre
os criminosos dos dois grupos.
Criminosos
fugiram numa van
escolar, mas foram
pegos
Ainda segundo a PM, as
equipes foram recebidas a

tiros durante o vasculhamento e houve confronto. Dois
baleados foram levados ao
Souza Aguiar. Em outro ponto, armas foram apreendidas.
Os militares teriam sido alertados de que uma van escolar
seria utilizada para a fuga de
criminosos. Três foram presos no veículo.
O Disque-Denúncia informa que, às 9h, recebeu uma
ligação informando que os
traficantes estavam reuni-

dos numa casa de fundos da
comunidade na Rua Eliseu
Visconde. Cerca de 20 criminosos estariam fugindo da
operação policial. Com essa
informação, a PM chegou ao
local.
Segundo a Polícia Civil,
traficantes dos Morros da Coroa, e Fallet, estão em guerra
desde a noite da última quarta-feira (6) pelo domínio do tráfico na região. A polícia disse que
investiga o tráfico no local.

População comemora ‘abate’ dos criminosos pela polícia
Em meio a casos de
violêbncia e medo que
mantêm o Rio em alerta, a populaçaõ parece
ter aprovado a operação em que morreram
13 marginais. Ouvidos
pela reportagem do
Hora H, moradores da
Baixada Fluminense
apoio a ‘lei do abate’,
incessantemente de-

fendida pelo governador
Wilson Witzel (PSL), segundo o qual, foras da lei
portando fuzis deveriam
ser abatidos por ‘snapes’
(atiradores de elite).
“O correto é matar o
bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o
correto: vai mirar na cabecinha e... Fogo!”, disse
o ex-juiz federal em en-

trevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Ele disse
querer treinar atiradores
de elite para dispararem
inclusive de helicópteros
e comprar drones capazes de atirar. “Aprovo o
abate de bandidos. Se o
que aconteceu no Fallet-Fogueteiro tivesse ocorrido há mais tempo, o Rio
não estaria essa bagunça

desenfreada, com bandido matando policiais e
tocando o terror na população”, disse uma dona de
casa, que mora em área
considerada de risco em
Nova Iguaçu.
Um policial militar da
reserva, que pediu para
não ser identificado, comemorou a morte dos
13 criminosos durante a

operação do Bope. “Esses tralhas não vão mais
atormentar a vida de mais
nenhum trabalhador. Estou de peito lavado. E, se
continuar nesse ritimo, a
polícia, finalmente, vai
limpar o Rio da bandidagem.
Nas redes sociais, um
vídeo bem humorado
tem chamado a atenção

de internautas. Nele,
o diabo mostrra estar
feliz com a desgraça alheia. O autor da
postagem relaciona a
morte dos siuspeitos
com a do diabo em
gesto de comemoração.
Confira no link: https://
jornalhorah.com.br/tiroteio-deixa-13-mortos-em-comunidades-do-

Policiais rodoviários apreendem MP prende miliciano ligado
fuzis em veículo na BR 040 ao Escritório do Crime no Rio
Reprodução

Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF)
com a Polícia Civil interceptou quatro fuzis
(modelo M4-AR15),
calibre 5,56 mm, que
seriam levados para o
Complexo da Penha,
na Zona Norte do Rio.
O armamento estava
escondido no painel
de um veículo abordado pelos agentes na
noite da última quinta-feira, na BR 040,
em Três Rios, na divisa do Rio de Janeiro
com Minas Gerais.
O veículo era conduzido por um homem,
identificado
como Osmar Bueno
Júnior, de 30 anos,
que nasceu em São
Paulo. Segundo a
PRF, o suspeito relatou, informalmente,
que entregaria o carro
e os fuzis em um ponto da Avenida Brasil.
A Polícia Civil acre-

As armas de grosso estava em painel de veículo
dita que os fuzis teriam como destino a
facção criminosa que
domina a venda de
drogas no Complexo
da Penha.
Ainda segundo a
PRF, o nervosismo
em excesso do motorista e as contradições sobre o objetivo
da viagem motivaram
uma busca minuciosa
no veículo. Os fuzis
foram
encontrados
escondidos em um

compartimento oculto no painel do veículo, que era acionado
por um dispositivo
eletrônico.
A ocorrência foi
encaminhada para a
22ª DP (Penha), onde
o suspeito está sendo
autuado, em flagrante, pelos crimes de
porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito, associação ao tráfico e organização criminosa.

Reprodução

Uma ação conjunta do Grupo
de Atuação Especial no Combate
ao Crime Organizado (Gaeco) e
a Coordenadoria de Segurança e
Inteligência do Ministério Público do Rio, prendeu o miliciano
Daniel Alves de Souza, considerado braço direito do major da
Polícia Militar, Ronald Paulo Alves Pereira, indicado pela polícia
como um dos líderes da milícia
que controla as comunidades de
Rio das Pedras e Muzema, na
Zona Oeste do Rio, preso durante
a Operação Intocáveis. O bandido, que conseguiu fugir durante a
operação, foi preso no município
de Arraial do Cabo, na Região
dos Lagos.
“A prisão do Daniel é muito
importante, porque retira de circulação mais um integrante de
um grupo criminoso dos mais
perigosos que atuam no estado. E
a prisão em Arraial do Cabo demonstra que ele buscava se furtar
aos ditames da justiça”, avaliou a
coordenadora do Gaeco, promotora de Justiça Simone Sibilio.

Indicado pela polícia como um dos líderes da milícia, o major da PM Ronald Paulo Alves Pereira foi preso em janeiro

reu no dia 22 de janeiro último
para prender 13 integrantes de organização criminosa que atua nas
comunidades de Rio das Pedras,
Muzema, na zona oeste do Rio.
As investigações, feitas por meio
de escutas telefônicas e notícias
de crimes, recebidas pelo canal
Disque-Denúncia, evidenciaram
que os denunciados estavam envolvidos com atividades de grilagem, construção de imóveis,
usados pela quadrilha para venda
e locação.
Milicianos
O grupo é acusado também
A Operação Intocáveis ocor- de receptação de carga roubada,

posse e porte ilegal de arma, extorsão de moradores e comerciantes, mediante cobrança de taxas
referentes a ‘serviços’ prestados;
ocultação de bens adquiridos
com os proventos das atividades
ilícitas, por meio de “laranjas”,
falsificação de documentos; pagamento de propina a agentes
públicos; agiotagem, utilização
de ligações clandestinas de água e
energia, uso da força como meio
de intimidação e demonstração
de poder, para manutenção do
domínio territorial na região de
Jacarepaguá.

16 de julho de 2016
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Convocação

Atualização cadastral obrigatória
Recenseamento obrigatório para os nascidos em fevereiro começa
na segunda-feira. Processo começou em novembro do ano passado
Secretaria de Comunicação
Social

O

governo do estado começa na
próxima segunda-feira, o recenseamento
obrigatório para os servidores ativos, aposentados
e pensionistas nascidos
em fevereiro, que terão
até o dia 25 deste mês
para realizar o procedimento em uma agência
do Bradesco. A atualização cadastral começou a
ser feita em novembro de
2018. Quem nasceu em
março deverá aguardar o
próximo mês, e assim por
diante.
O recenseamento deverá ser feito por todos
os 455.570 servidores
ativos, inativos e pensionistas, incluindo cargos
comissionados, contratos temporários, funcio-

nários de empresas, de
autarquias e órgãos da
Administração
Indireta, e poderá ser realizado em qualquer agência
Bradesco do país, sempre
nos dias úteis de 11 a 25
do mês de aniversário. O
procedimento é uma medida do Plano de Recuperação Fiscal do Estado do
Rio e tem como objetivo
promover a melhoria da
base de dados da folha de
pagamento do funcionalismo.
A atualização cadastral
obrigatória será destinada
aos servidores do Poder
Executivo e abrangerá os
órgãos que fazem parte
da folha de pagamento
do Sistema Integrado de
Gestão de Recursos Humanos (SIGRH-RJ).
Recenseamento
nas agências

Bradesco de
todo país
A prestação do serviço
será realizada pelo Banco
Bradesco, em consonância com o Governo do
Estado e de acordo com o
edital de licitação, o Decreto 46.481/18 e a Resolução Conjunta nº 55/18.
A atualização cadastral
poderá ser feita em qualquer agência do Banco
Bradesco no país. Todos
os postos de atendimento
do Bradesco localizados
em órgãos públicos do
Governo do Estado, além
de todas as agências da
Capital e do Grande Rio,
oferecerão atendimento
em horário estendido, das
9h às 17h, nos dias úteis
de 11 a 25 de cada mês.
Demais cidades também
terão expediente ampliado em algumas unidades.
Ao todo, 330 agências te-

Oficina de Corte e Costura para idosos

Reprodução

Divulgação/Governo do Estado

Processo vai melhoria da base de dados da folha de pagamento do funcionalismo

rão horário especial. Mais
de 3 mil funcionários do
Bradesco participaram de
treinamento especial.
Informações completas
também estarão disponíveis nos sites da Secretaria de Estado de Fazenda
(www.fazenda.rj.gov.br),
do Rioprevidência (www.

rioprevidencia.rj.gov.br)
e no Portal do Servidor
(www.servidor.rj.gov.br).
Prorrogação do recenseamento para os servidores nascidos nos meses
de novembro e dezembro
O recenseamento para os
servidores ativos, aposentados e pensionistas

nascidos nos meses de
novembro e dezembro foi
prorrogado até o dia 7 de
março de 2019. Esta é a
última chance para que
18 mil servidores, que
ainda não se cadastraram,
façam a atualização cadastral e não tenham os
benefícios suspensos.

Mesquita abre vagas no
Espaço de Reabilitação

Divulgação/PMM

O curso é ensinado no Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti)
Moradora do bairro
da Luz, Rosa de Oliveira Pinto, de 73 anos, já
trabalhou em grandes
fábricas de roupas onde
fazia calças e camisas,
mas ela só foi aprender a
cortar tecidos e se tornar
uma profissional completa, como ela mesma diz,
após concluir os três meses do curso de Corte e
Costura ensinado no Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti), da
Prefeitura de Nova Iguaçu. Com o aprendizado,
ela e outras 14 alunas
passaram a usar as roupas produzidas no local.
“Me sinto orgulhosa
ao ver que o vestido que

estou usando foi criado
aqui na oficina de corte
e costura. Não compro
roupa em loja há dois
meses. Não penso em
vender, apenas fabricar
e presentear amigos e familiares, principalmente
os netos. Para mim é um
hobby. No próximo curso quero aprender a fazer
roupas masculinas. Esse
é um dos desafios que
vou encontrar pela frente”, comentou Rosa, que
costura desde os 15 anos.
Na próxima quarta-feira (13), o curso será retomado com 20 vagas. As
aulas acontecem as quartas e sextas-feiras, das
8h30 às 12h e das 3h às

17h. Nas aulas é ensinado a cortar, desenhar os
moldes, modelar e costurar. As vagas são exclusivas para os frequentadores do Esmuti.
Das 15 idosas que já
participaram do curso, 11
conseguiram fazer três
modelos de roupas diferentes. “Foquei mais na
parte da modelagem, pois
elas não tinham noção do
corte. Descobrimos novos talentos aqui e aprendi muito com elas. Mostraram que sabem outras
técnicas”, disse surpresa,
a professora Amanda de
Oliveira Campos, 23,
formada em produção de
moda e costura.

Pacientes têm até 12 anos de idade e a maioria deles apresenta transtorno do espectro autista
Em fevereiro, a Secretaria Municipal de
Saúde de Mesquita
abre 20 novas vagas no
Espaço de Reabilitação e Desenvolvimento da Criança. O setor
é responsável pelo
atendimento cognitivo/neurológico
para
reabilitação e adaptação infantil de crianças com até 12 anos
de idade. Com esse aumento de vagas, o espaço terá cerca de 150
pacientes ativos. Só no
ano passado, foram registrados 2.878 atendi-

mentos, 49% dos casos
relacionados a pacientes com transtorno do
espectro autista (TEA).
“Temos um atendimento multidisciplinar
que envolve profissionais de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Cada
faixa etária e transtorno recebe um tratamento diferenciado,
com atividades voltadas para aquela idade
e questão”, explica o
terapeuta ocupacional
João Carlos de Oliveira.

É o caso de Adriel,
que completa sete anos
no próximo dia 11. O
menino começou a frequentar o Espaço de
Reabilitação e Desenvolvimento da Criança
há cerca de um mês.
“Tenho dois filhos e o
Adriel é o meu caçula.
Estamos aqui duas vezes por semana e tenho
ficado feliz com o resultado. Ele gosta bastante daqui, fica à vontade e adora o João”,
elogia Derli Jardim
dos Santos, moradora
da Chatuba.

PREVIQUEIMADOS dá posse a conselheiros administrativo e fiscal

O PREVIQUEIMADOS
(Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos de
Queimados) deu posse aos
novos membros dos Conselhos Fiscais e Administrativo e também realizou a
eleição de seus respectivos
presidentes. A cerimônia,
que aconteceu na manhã
de ontem, na sede da autarquia, contou com a presença de titulares e suplentes
do órgão.
Quem comandou a sole-

nidade foi o diretor-presidente da autarquia, Marcelo
Fernandes. Ele deu boas-vindas aos novos conselheiros e ressaltou a importância dos órgãos: “Estamos
felizes em recebê-los para
estes dois anos de mandato.
Esperamos uma contribuição direta de todos os conselheiros para nos ajudarem
a manter a saúde financeira
e atuarial do Instituto em
dia”, contou.
Os Conselhos são forma-

dos por representantes (titulares e suplentes) dos Poderes Executivo e Legislativo
e dos servidores públicos
ativos ou inativos. Entre as
competências do Conselho
Executivo estão a aprovação da política e diretrizes
de investimentos dos recursos; a determinação da
realização de inspeções e
auditorias;
participação,
acompanhamento e avaliação da gestão econômica e
financeira dos recursos, en-

tre outros.
Já o Conselho Fiscal tem
como atribuição examinar
os balancetes do PREVIQUEIMADOS, bem como
as contas e demais aspectos econômico-financeiros;
examinar livros e documentos; fiscalizar o cumprimento da legislação e normas
em vigor; lavrar as atas de
suas reuniões, inclusive os
pareceres e os resultados
dos exames procedidos, entre outros.

Divulgação/PMQ

O diretor-presidente da autarquia, Marcelo
Fernandes, comandou a solenidade

SUL-FLUMINENSE
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volta redonda

Cidadão terá aplicativo para
falar direto com prefeitura
Além de trazer modernidade, novo sistema vai empoderar a população e facilitar o contato com o Governo Municipal
Secretaria de
Comunicação Social

O

s cidadãos voltaredondenses
vão ganhar na
próxima terça-feira, dia
12, uma nova ferramenta para auxiliar a administração municipal a
detectar e resolver os
problemas da cidade:
O Fiscaliza VR. Através desse aplicativo a
população poderá, por
exemplo, relatar problemas nas vias públicas,
visualizar o sistema de
atendimento da prefeitura, entre outros serviços,
contribuindo,
assim,
para uma cidade melhor.
Na primeira fase, o
aplicativo operou para
os servidores responsáveis pelos atendimentos nas secretarias
municipais. Agora será
lançado para toda a população. Essa novidade,
que modernizará o atendimento, contará com a
contribuição da população, que poderá mostrar
suas necessidades para a
secretaria ou órgão responsável pelo tema, que
receberá a manifestação

de forma automática.
“A ideia é modernizar
o processo todo. O novo
sistema tem mais e melhores recursos, como
análise georeferenciada,
gráficos interativos e
muito mais, permitindo
um melhor atendimento por parte do poder
público”, explicou o
secretário municipal de
Planejamento, Transparência e Modernização
da Gestão, Enock Azevedo.
De acordo com o diretor de Modernização
e Inovação da Seplag,
Igor Alves, através do
aplicativo, o cidadão poderá enviar sua manifestação escolhendo uma
das subcategorias, como
saúde, educação, buraco em via, esgoto, obra
irregular, entre outras.
“Uma das vantagens
do novo sistema é que
o cidadão receberá em
tempo real qualquer atualização do andamento
do seu pedido, tornando
o processo transparente
e permitindo o cidadão
conhecer o funcionamento da prefeitura e
acompanhar todos os

Divulgação/PMR

Aplicativo irá facilitar o acesso da população de Volta Redonda com os orgãos da Prefeitura

procedimentos até sua
finalização”, concluiu
Igor.
Através do aplicativo,
o cidadão poderá enviar
sua manifestação escolhendo uma das subcategorias, como saúde,
educação, buraco em
via, esgoto, obra irregular, entre outras. O cidadão irá descrever o problema, indicar o bairro
da ocorrência e ponto de

volta redonda

referência. Ele também
poderá anexar uma foto
da ocorrência. A manifestação será recebida
pela CAU (Central de
Atendimento Único) e
enviada para a secretaria responsável, que irá
informar ao usuário toda
vez que houver alguma
ação movida para resolução do problema.
O prefeito Samuca
Silva explicou que o

prazo de resposta será
de até 48h para todas as
manifestações, para que
elas sejam pelo menos
respondidas ao cidadão
quanto ao seu andamento e quanto aos próximos passos para que
ela seja atendida. “Com
modernização do sistema, acreditamos que iremos diminuir bastante o
tempo de atendimento
do serviço. O Fiscaliza

VR representa um marco para Volta Redonda,
principalmente em relação ao controle social
que poderá ser exercido
sobre as ações e os serviços da prefeitura, tudo
de forma transparente.
Essa é uma ferramenta
que dará voz ao cidadão.
Mais uma proposta do
plano de governo sendo
cumprida”, afirmou Samuca Silva.

Itatiaia

Prefeito Samuca Silva se reúne com Itatiaia inicia planejamento para aplicação
presidente da CSN em São Paulo de novo plano para direcionar gestão
Reprodução

divulgação

Equipe traça metas e estrategias para o novo Plano Diretor Municipal
Entre os assuntos abordados estão à apresentação de um projeto de diminuição do pátio de escória
da CSN, criação do Polo Metalmecânico e execução dos projetos da empresa em áreas da cidade

O prefeito de Volta Redonda, Samuca
Silva, esteve na tarde
dessa quinta-feira, dia
7, com o presidente da
Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN),
Benjamin Steinbruch.
Entre as pautas abordadas durante o encontro
estão a apresentação de
um projeto de diminuição do pátio de escória da CSN, criação do
Polo Metalmecânico e
execução dos projetos
da empresa em áreas da
cidade.
A implantação do
polo
metalmecânico
será realiza através de
uma parceria entre a
prefeitura, governo do
Estado e CSN. A expectativa é que, inicialmente, oito empresas

do setor se instalem no
novo polo.
A chegada do polo
fará da região a mais
competitiva no setor
metalmecânico, além
de gerar cerca 3,5 mil
empregos diretos e dez
mil indiretos. Com a
implantação do polo
todo Sul Fluminense
será beneficiado com a
chegada de novas empresas.
De acordo com o
prefeito Samuca Silva
outro assunto discutido
no encontro foi à questão do pátio de escória
da CSN. “Durante a
reunião foi apresentado
um projeto de diminuição dos rejeitos, sem
que ocorram danos ambientais”, destacou Samuca.

Outro ponto abordado na reunião foi investimentos imobiliários
da siderúrgica na cidade. “Tratamos também
dos projetos que serão
implantados nas áreas
da CSN, já no segundo semestre deste ano,
e que trarão benefícios
para a população” explicou Samuca.
Ele lembrou ainda
que a implantação do
polo
metalmecânico
em Volta Redonda é resultado de um trabalho
que vem sendo feito
desde sua eleição, em
2016. “Temos que ser
vistos como uma região forte e não como
municípios isolados. É
desta forma que vamos
crescer”, finalizou o
prefeito.

A Prefeitura de Itatiaia
realizou nesta quarta-feira
(06) uma reunião com o
intuito de iniciar a aplicação do novo Plano Diretor
que se define pelo planejamento do crescimento
da cidade tendo em vista
o objetivo de estabelecer
estrategicamente como o
município deve crescer de
forma ordenada.
O encontro contou com
as presenças: do prefeito
Eduardo Guedes, da empresa Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de
Cidades, da mesa diretora
da Câmara Municipal e da
Secretaria Municipal de
Planejamento.
- Visando a revisão do
Plano Diretor de Itatiaia,
a Implantação do Plano de
Mobilidade e adequações,
revisões e implementações
de Leis Complementares
de interesse urbano e de
uso de solo, membros da
Secretaria de Planejamento, atendendo a determinação do Prefeito Municipal,
Eduardo Guedes, nos reunimos com membros da

mesa diretora da Câmara
Municipal para traçar estratégias que venham garantir a efetiva participação
da sociedade Itatiaiense
nas decisões que promovam um desenvolvimento
mais sustentável e condizente com a realidade local
– declara o secretário de
Planejamento, César Aires.
A empresa Alto Uruguai
foi representada pela coordenadora Mariane Delamare Afonso que procurou
expor as características de
aplicação do plano.
- O objetivo dessa primeira reunião foi expor
a metodologia de trabalho da empresa, tendo em
vista que nós já temos um
escopo de aplicação bastante definida, com etapas
bem caracterizadas. Então
a ideia foi alinhar o projeto com a mesa diretora da
Câmara e com o secretário
municipal que estarão à
frente da iniciativa – ressaltou a coordenadora.
Ainda de acordo com a
empresa, o próximo passo do projeto é a inserção

ao máximo da população
dentro do planejamento
do Plano Diretor, pois entende-se que é necessário
ouvir todos para se obter
êxito na aplicabilidade.
Presente na reunião, o
secretário de planejamento, César Aires, buscou
enfatizar a importância do
planejamento para o município.
- O Plano Diretor é hoje
o principal instrumento de
uma cidade, pois é a forma
que vai definir o crescimento da mesma de forma
ordenada. E é através da
execução do Plano que iremos planejar o crescimento de Itatiaia para os próximos anos, definindo os
usos dos solos dos bairros,
as leis complementares e a
inserção de regulamentações - destacou o secretário.
Os representantes da
mesa diretora da Câmara Municipal presentes na
reunião foram os vereadores João Márcio, Eduardo
Pereira, Andrea Carvalho e
Jair Balbino.
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RECEITAS
Costelinha
assada com
mandioca
Ingredientes
1 kg de costela suína 1
cebola picada 2 dentes de alho 1 xícara
(chá) de vinho branco
1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida • óleo para fritar •
sal a gosto • pimenta-do-reino a gosto
Modo de
preparo
Tempere as costelinhas
com a cebola, o alho,
o vinho, o sal e a pimenta.
Cubra com papel-alumínio e leveà geladeira
por 3 horas, regando de
vez em quando com a
marinada.
Coloque as costelinhas
em uma assadeira, regue com a marinada,
cubra com papel-alumínio e asse em forno,
preaquecido, a 220 ºC
durante 40 minutos.
Retire o papel alumínio,
regue as costelinhas
com o molho que se
formou na assadeira e
deixe no forno até dourar.
Cozinhe a mandioca
(também
conhecida
como macaxeira e aipim) na água com sal
até ficarem macias.
Escorra bem e frite no
óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

Quibe de berinjela
e ricota
Ingredientes
2 xíc. (chá) de trigo
para quibe
· 1 xíc. (chá) de proteína texturizada de soja
· 2 berinjelas sem casca, cortadas em cubos
· 1 cebola picada
· 1 dente de alho picado
· 1 col. (sopa) de hortelã picada
· 2 col. (sopa) de salsa
picada
· 1 pitada de pimenta
síria
· 2 col. (sopa) de shoyu
light
· Sal a gosto
· 2 tomates sem semente, cortados em cubinhos
· 3 rodelas grossas (300
g) de ricota
· 1 col. (sopa) de azeite
extravirgem
· 6 azeitonas verdes picadas
· Orégano e sal a gosto
Modo de
preparo
Em vasilhas separadas,
mergulhe o trigo e a
proteína de soja em
água morna e deixe
hidratar por 15 minutos.
Afervente a berinjela
na água com sal por
2 minutos. Escorra e esprema o trigo, a soja e
a berinjela para retirar
o excesso de água. Triture rapidamente a berinjela no liquidificador
no módulo pulsar. Junte
todos os ingredientes
em numa tigela funda
e misture bem. Forre o
fundo de uma fôrma
antiaderente com metade da mistura e espalhe uma camada da
ricota amassada com o
azeite e a azeitona, sal
e orégano. Cubra com
o restante da mistura
e regue com um fio
de azeite. Asse em forno médio por 30 minutos ou até dourar. Sirva
com uma salada colorida.

sábado, 09 de feverEIRo de 2019

Filho de Neymar enche a mãe, Carol
Dantas, de elogios em vídeo: ‘Maravilhosa’

H

erdeiro
do
atacante do
Paris Saint-Germain, Davi Lucca embarcou rumo à
França para participar
das comemorações
de luxo de aniversário de 27 anos do pai.
‘Eu amo muito! Mamãe morre de saudades’, declarou a loira
no Instagram, ontem.
Na primeira celebração, Neymar ganhou
surpresa de Marília
Mendonça, enquanto
na segunda reuniu os
mais íntimos em uma
resenha em sua man-

divulgação

são
Em Paris com Neymar, Davi Lucca arrumou um jeito de diminuir a distância da
mãe. Em seu perfil do
Instagram, Carol Dantas compartilhou um
novo vídeo do pequeno enchendo ela de
elogios. “Vou te beijar
também. Linda, maravilhosa, tchau”, disse o pequeno, de sete
anos, em um registro
postado em preto e
branco ontem. “Eu
amo muito! Mamãe
morre de saudades”,
disse ela na legenda.

Fátima Bernandes usa look floral vibrante
em passeio com namorado, Túlio Gadêlha
divulgação

Na Bahia com o deputado federal, jornalista
visitou a Igreja do Carmo e também encontrou
Regina Casé. ‘Foi tão
lindo! Tão renovador!
O ‘Recital da Onça’, na
Barroquinha, em Salvador, vale por tudo. Pelo
local sagrado, pelo texto e direção brilhantes e
por Regina Casé - uma
atriz que nos comove a
cada palavra dita, a cada
respirada, a cada olhar.
Inesquecível!’, escreveu
a apresentadora
Os looks da Fátima
Bernardes inspiram e
não importa a idade ou
estilo. Na Bahia com o
namorado, Túlio Gadêlha, a apresentadora circulou com o advogado
em Salvador usando um
vestido amarelo, consagrado como uma das cores trends deste verão, e
floral, estampa que não

sai da moda, e deixou
look mais fashion. Na
noite da última quinta-feira (7), a jornalista
compartilhou um clique
com o deputado federal em frente à Igreja do
Carmo e escreveu: “E
ainda ganhamos uma
foto num cartão postal
da cidade: a Igreja do
Carmo. Amei!”. Nos
comentários, os fãs elogiaram a roupa de Fátima. “Quero esse vestido.
Adorei, lindo!”, disse
uma. “Que vestido lindo.
Meu Deus, apaixonei”,
falou outra. “A Fátima é
muito chique. Arrasando sempre”, afirmou um
terceiro. “Esse vestido
está perfeito”, acrescentou uma usuária. “Tu tá
arrasando nos vestidinhos de férias. Tinha que
postar foto do look todo
dia pra gente”, completou outra internauta.

Rainha de bateria, Ellen Rocche samba
muito em ensaio da Rosas de Ouro
divulgação

Há 12 anos desfilando
pela escola de samba Rosas
de Ouro, de São Paulo, Ellen Rocche brilhou na noite
da última quinta-feira (7)
durante o segundo ensaio
técnico da agremiação para
o Carnaval 2019. A musa se
inspirou no nome e nas cores
da escola e usou um vestido
em tons de rosa e lilás com
brilho para se esbaldar na
noite. Animada e sempre
atenciosa com os ritmistas
e com o público presente, a
loira deu um show de samba
e simpatia!
Se é para ser rainha de bateria no Carnaval, é pra mostrar samba no pé com estilo!
E isso não falta para Ellen
Rocche, musa dos ritmistas
da Rosas de Ouro, agremiação de São Paulo. Na noite
da última quinta-feira (07),

a atriz participou do segundo
ensaio técnico da escola no
Sambódromo do Anhembi,
Zona Norte de São Paulo, e
deu um show. Com um look
bem justinho e valorizando as curvas, Ellen elegeu
os tons em rosa e lilás para
homenagear a escola pela
qual desfila há 12 anos. Assim como Viviane Araujo,
um ícone do Carnaval e que
aposta em produções elegantes - e caras - para os ensaios,
Ellen também não economiza nas produções para
fazer sua escola brilhar. No
vestido usado para a noite, a
loira ainda exibiu um decote
bordado de flores, além de o
vestido contar com estampa
de cobra, ou ‘snake print’,
tendência que tem sido destaque no street style. de muitas fashionistas.
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10 mortos e três feridos no CT do Fla

Incêndio no alojamento das categorias de base no Ninho do Urubu começou na madrugada de ontem
Reprodução/Twitter

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

I

ncêndio
atingiu
o alojamento das
categorias de base
do Ninho do Urubu,
Centro de Treinamentos do Flamengo, na
manhã de ontem. O
fogo começou a ganhar proporção por
volta das 5h10, foi
controlado pelo Corpo
de Bombeiros perto
das 7h, mas deixou 10
mortos e três pessoas
feridas, uma delas em
estado grave. Todos
foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.
O CT fica em Vargem
Grande, zona oeste do
Rio.
Até o fim da manhã
de sexta (8), dois nomes de vítimas fatais
foram
divulgados.
Christian
Esmério,
15 anos, goleiro e Arthur Vinicius, 15 anos,
ambos jogadores das
categorias de base do
Rubro-Negro.
Os feridos: Cauan
Emanuel Gomes Nunes, 14, Francisco
Diogo Bento Alves,
15, e Jhonatan Cruz
Ventura, 15 anos, em

Local atingido pelo fogo abrigava atletas entre 14 e 17 anos, alguns até de outros estados em períodos de experiência
estado grave e 40% do
corpo queimado. Todos também integram
a base do clube.
Até o início da tarde
de ontem não havia
confirmação da causa
do incêndio que atingiu a ala mais velha do
Centro de Treinamentos George Helal. O
que se sabe, entretanto, é que seis atletas
e quatro funcionários
do clube estão entre as

vítimas fatais. Entre
os feridos, os nomes
estão
confirmados:
Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, está
em estado grave, pois
teve 40% do corpo
queimado.
Também
foram atendidos Francisco Diogo Bento Alves (15 anos) e Cauã
Emanuel Gomes Nunes (14).
De acordo com o
tenente-coronel Dou-

glas Henaut, a área era
destinada aos atletas
entre 14 e 17 anos do
clube e servia como
alojamento. “A gente
tem o local, que é o
alojamento, onde os
jogadores da base do
Flamengo dormiam. A
identificação completa das vítimas será feita posteriormente pela
Polícia Civil”, disse
o oficial em conversa
com os jornalistas no

começo da manhã. “O
que causou o incêndio
só saberemos posteriormente pela perícia”, acrescentou.
O Ninho do Urubu
é considerado um dos
mais modernos Centro de Treinamento da
América Latina, e um
dos maiores do mundo e conta com um
módulo profissional,
dois campos, campo
de treinamento para

goleiros, além de outras estruturas.
Sem treinos e
sem rodada
O treinamento e demais atividades do
time profissional do
Flamengo
marcado
para às 9h30 de sexta-feira foram suspensas.
A Ferj suspendeu os jogos semifinais da Taça
Guanabara e do Grupo
X deste fim de semana.

