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Jiu-Jitsu: iguaçuano
Tiago Sagat (D) é
campeão interestadual
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O jornalista da TV Band e o piloto Ronaldo Quatrucci
estavam na aeronave que tentou fazer um pouso forçado e caiu na Rodovia Anhanguera, em São Paulo.

Ricardo Boechat morre
em queda de helicóptero
7

Carnaval 2019

divulgação

Deficientes de Mesquita assistirão
desfiles do Grupo Especial
A ação que tem como objetivo a inclusão é fruto de uma parceria
firmada pelo município com a Subsecretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência do Rio e a Liga das Escolas de Samba do Rio (LIESA).

Virou purpurina!!!

Travesti leva 4 tiros na
cabeça após programa
7
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Superação nos
palcos e na vida
Jovem Dalila Vitória, de 17 anos
com paralisa cerebral tem evolução
no quadro de melhora após praticar
balé e capoeira. ‘‘Foi a dança que
mudou tudo’’, disse a mãe.
8
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Moradores de Nova
Iguaçu vivem há 21 anos
sem uma gota d’água
4

Ex-vereadora
caloteira e a
farra noturna
na piscina
2
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Nesta terça (12) o abraço vai para Jorge Motta e Marisa Justino. Ele, aniversariante de domingo (10) e ela,
da segunda-feira (11). Ambos são membros aqui do grupo. Aquele Duplo Abraço, Jorge e Marisa!!!

Deficientes de Mesquita no Sambódromo

Tiago Sagat

Assistir aos desfiles
das escolas de samba do
Grupo Especial do Rio,
dentro do Sambódromo,
é oportunidade que nem
todo mundo consegue.
Mas para um grupo de
moradores de Mesquita,
o que é sonho de muitas
pessoas, pode se tornar
real. A prefeitura, através da Subsecretaria de
Direitos Humanos, está
recebendo inscrições de
quem quer acompanhar
o, chamado, maior espetáculo de graça numa
das frisas da Marquês
de Sapucaí. A oferta é
exclusiva para pessoas
com deficiência e acompanhante. As candidaturas serão recebidas até
dia 15 deste mês.
A ação que tem como
objetivo a inclusão é fruto de uma parceria firmada pelo município com a
Subsecretaria Municipal

No domingo (10), o
iguaçuano Tiago Sagat
(foto) conquistou medalha de ouro no Interestadual de Jiu-Jitsu,
competição realizada
na Vila Olímpica de
Nova Iguaçu. Foi a
primeira competição
nacional promovida
pela Liga de Jiu-Jitsu
do Sudoeste. “Feliz
por mais uma medalha
ganha e numa disputa
com atletas de vários
estados”, disse Sagat,
ao HORA H.

Busucão

PMM/Divulgação

da Pessoa com Deficiência do Rio e a Liga das
Escolas de Samba do Rio
(LIESA). As entradas valem para os desfiles que
vão acontecer nos dias 3
e 4 de março. Os contemplados assistirão as apresentações do Setor 13.

O transporte dos moradores de Mesquita até
o Sambódromo no Rio
será feito com o ônibus
e a van adaptados, que
desde o ano passado integram o projeto Transporte
Eficiente, usado no deslocamento dos morado-

res deficientes da cidade.
As inscrições devem ser
feitas das 10h às 16h, na
Coordenadoria Municipal
dos Direitos das Pessoas
com Deficiência – CORDEF - Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 120, no andar térreo.

O “Busucão”, projeto
do Instituto Apaixonados
por Quatro Patas, volta ao
Caxias Shopping no dia
16 de fevereiro para mais
uma campanha solidária.
O ônibus do projeto é um
veículo adaptado para um
espaço de atendimento e
realizará a vacinação de
animais e também uma
feira de adoção. O evento acontece sempre no 3º
sábado do mês, das 11h às
16h, ao lado do estacionamento de motos, na entrada principal do shopping.
Local: Rodovia Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias. RJ.
Telefone: (21) 24305110 ou WhatsApp (21)
99305-3611

No clima de Momo

Cordão da Bola Preta comanda baile de
Carnaval dia 27 deste mês no Imperator

(21) 98037-1338
Whatsapp

Divulgação

Jota Carvalho

A imagem verdadeira era outra

jota.carvalho@yahoo.com

V

em aí mais uma
grande
atração do projeto
Quartas Brasileiras, que
toma conta do Imperator – Centro Cultural
João Nogueira, nas tardes de quarta-feira. Em
seu quarto ano de existência, o consolidado
projeto já sabe o que o
público quer: em fevereiro, ele quer carnaval!
E se é isso que ele quer,
não poderia ter melhor
atração do que o Bloco
Cordão da Bola Preta,
que está comemorando
seu centenário, arrastando multidões. No
dia 27 deste fevereiro, a
partir das 16h, a famosa
casa de shows do Méier
abre espaço a um superbaile carnavalesco, para
todas as idades e com
direito a concurso de
fantasias.
O Imperator será tomado por marchinhas
que há décadas fazem
a alegria do carnaval
carioca, como “Cidade

Aquela política da Baixada Fluminense,
que posa de boa moça, moralista e coisa e
tal, ainda não apagou a imagem de caloteira
e devassa, adquirida no tempo que foi vereadora. Chegada a ‘fazer espuma’ no rola a
rola com ‘outra’, gastava boa parte do salário
na noitadas e uma das casas que morou.
****************************************

Senhorio na bronca meteu a lenha

Evento integra o projeto ‘Quartas Brasileiras’ em clima de folia!

Maravilhosa”, “Mamãe
eu quero”, “A jardineira”, “Me dá um dinheiro aí” e, claro, a “Marcha do Cordão da Bola
Preta”, que Nelson
Barbosa e Vicente Paiva fizeram para o tradicional bloco. E, para
ficar mais divertido,
estão todos convidados
para caprichar na fantasia porque vai ter prê-

mio! Serão escolhidas
a fantasia mais bonita,
a mais original e a mais
engraçada.
Este será o terceiro
baile pré-carnaval com
o Bola Preta, promovido pelo projeto Quartas
Brasileiras. Em 2017 e
2018, o Imperator ficou
lotado de foliões que
se divertiram em família ou com os amigos.

E tinha animação para
todos: da criançada à
galera da terceira idade.
Aliás, a terceira idade
que frequenta a casa no
horário vespertino das
quartas-feiras é primeiro lugar em disposição
e fidelidade.
Local: Imperator –
Centro Cultural João
Nogueira - Rua Dias da
Cruz, 170 – Méier.

Vó Candinha, nossa agente sênior (mais
de 60 anos) descobriu um dos senhorios que
levou volta da senhora política. Proprietário
de uma das casaronas (ela sempre gostou de
casa grande e com piscina) o homem não
poupou críticas.
****************************************

Farra com meninas na piscina

“Logo que ganhou eleição ela me procurou
e alugou meu imóvel. De cara, fiquei puto pelo
fato dela ser uma bagunceira noturna com garotas na piscina. Essa farra que acontecia uma,
duas vezes por semana, me custou reclamações
de vizinhos e até advertência da polícia, porque ultrapassava 22 horas. Depois de um tempo sem receber o aluguel (pagou só o primeiro
mês), pedi a casa”, contou o proprietário.
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Infraestrutura em Belford Roxo

Daniela do Waguinho visita praça de Heliópolis
Local está passando por manutenções, limpeza e pequenos reparos dos diversos atrativos, como espaço para pingue-pongue, duas academias ao ar livre
Divulgação/PMBR

A deputada Daniela do Waguinho cumprimentou e conversou com a população que terá quadra da praça poliesportiva toda reformada

Secretaria de Comunicação

A

deputada federal
Daniela do Waguinho visitou a Praça
de Heliópolis e conversou
com moradores e comerciantes do calçadão. O

local está passando por
manutenções,
limpeza
e pequenos reparos dos
diversos atrativos, como
espaço para pingue-pongue, duas academias ao
ar livre, sendo uma para
CrossFit, chafariz, nove

quiosques com sobreiros,
dentre eles um duplo e outro de sorvete, uma quadra
poliesportiva, playground
com acessibilidade, pista
de caminhada, arborização, iluminação em led,
35 bancos fabricados com

Cidadania em Ação leva serviços gratuitos às
famílias atingidas por temporal em Belford Roxo
Rafael Barreto/PMBR/Divulgação

Wilson Afonso perdeu tudo na enchente. Ele aproveitou a ação social perto de casa

A equipe técnica do
Projeto Cidadania em
Ação, uma parceria entre
a Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a
Fundação de Desenvolvimento Social de Belford
Roxo (Funbel) dedicou
o sábado (9) do último
final de semana, para trabalhar em favor dos moradores do Condomínio
Residência Babi I, II e III,
no Bairro Recantus. Pelo
menos, 70 famílias, com
apartamentos localizados
no primeiro andar dos
prédios, foram atingidas
com enchentes, no temporal ocorrido na quinta-feira passada. Dezessete
perderam seus pertences.
Segundo os organizadores, mais de mil pessoas
foram atendidas durante
o evento. A ação contou
ainda com serviços oferecidos pela Secretaria de
Saúde e pela Secretaria de
Habitação e Urbanismo.
A ação disponibilizou,
das 9h às 13h, serviços
gratuitos como: isenção
para segunda via da carteira de identidade, CPF,
certidões de nascimento,
casamento e óbito, isenção
para certificado militar,
retificação de certidões,
casamento civil cartão do
SUS e cartão para Cartão

para Vaga Legal (estacionamento). O Cidadania
em Ação foi aberta a todos os moradores da região. Quem passou por lá
teve ainda a oportunidade
de se vacinar contra doenças como a febre amarela,
HPV, sarampo, tétano e
hepatite A. Também estava disponível a inscrição
para o Programa Bolsa
Família, Vale Social, Vestibular Cidadão, Passe Interestadual, Projeto Morar
Legal e Curso de Técnico
de Vendas. Foram montadas barracas para aferição
de pressão arterial, teste
de glicose e de beleza.
Serviços
gratuitos perto
de casa
A secretária de Assistência Social e Cidadania, Rosana Moura e o
secretário adjunto, Diogo
Bastos, acompanharam
o evento. Rosana disse
que a realização naquele
condomínio foi priorizada pelo prefeito Wagner
Carneiro, o Waguinho.
“Assim que soube da enchente, o prefeito determinou total atendimento
às famílias atingidas”,
disse Rosana. O morador
Wilson Afonso, contou
que perdeu praticamen-

te tudo que tinha. Ele foi
atendido no posto montado pela Secretaria de
Habitação e Urbanismo
e recebeu orientações
necessárias para dar entrada do seguro. “Coletamos todos os dados dele
e preenchemos a ficha de
Aviso de Ocorrência de
Danos Físicos (AODF)
do imóvel”, ressaltou o
secretário Reginaldo Gomes. “Agora estou mais
tranquilo. Resolvi tudo
sem sair de casa”, afirmou Wilson.
O Projeto Cidadania e
Ação já percorreu todos
os bairros da cidade proporcionando serviços de
assistência social e de
lazer à população. Até o
ano passado, mais de 20
mil pessoas foram beneficiadas. Vanda Deneci,
64 anos de idade e 46 de
casada com Amauri dos
Anjos, disse que não era
vítima da enchente, mas
sua filha sim. “Estou aqui
ajudando no que é preciso. Agora, vou aproveitar
e cuidar um pouquinho de
mim, pois eu também mereço”, declarou ela, que
é conhecida como ‘Carmem’, enquanto a esteticista, Cristina de Miranda
Branquinho, fazia limpeza de pele em seu rosto.

aço e fibra ecológica, cerca de 20 lixeiras e banheiros (masculino, feminino
e um para pessoas com
deficiência).
A deputada Daniela
do
Waguinho,
que
esteve
acompanhada

dos secretários Merhi
Daychoum
(Obras),
Flávio Gonçalves (Meio
Ambiente) e André Rocha
(Comunicação Social),
aproveitou a visita para
tirar fotos no chafariz.
“Essa praça está linda e

vejo que está sendo bem
cuidada e recebendo os
devidos reparos. Irei lutar
em Brasília para trazer
mais áreas de lazer como
em Heliópolis para os
outros bairros da cidade”,
informou.

MP denuncia ex-prefeito de
Cabo Frio por peculato
Inelegível e respondendo a pelo menos três
ações por ato de improbidade administrativa,
o ex-prefeito de Cabo
Frio Alair Corrêa foi
denunciado agora por
peculato. De acordo
com o Ministério Público, entre 2015 e 2016,
o ele desviou recursos
referentes às contribuições dos integrantes da
Associação dos Fiscais
do Município, que deveriam ter sido depositados na conta da entidade, para o pagamento
de servidores do município.
O Grupo de Atuação
Especializada no Combate à Corrupção apurou que o desvio foi de
R$ 25.410,00 e que o
então prefeito agiu “em
conjunto com o ex-secretário municipal de
Fazenda, Axiles Francisco Correa”. Pelo que
foi apurado os valores
eram descontados do

Reprodução

Alair Corrêa foi denunciado agora por peculato, segundo o MP

pagamento dos fiscais,
mas não eram repassados à entidade.Alair foi
denunciado com base
no artigo 312 do Código Penal, “apropriar-se
o funcionário público
de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particu-

lar, de que tem a posse
em razão do cargo, ou
desviá-lo, em proveito
próprio ou alheio”.
Na ação o Ministério
Público está requerendo
o recolhimento do passaporte do ex-prefeito
para evitar que ele deixe o país.

Inscrições abertas para as novas turmas de mototáxi
Estão abertas as inscrições para as novas turmas do curso de mototáxi, que será realizado na
Escola Pública de Trânsito (EPT), na Lapa. As
aulas terão dois turnos:
manhã, das 8h às 12h30,
e tarde, das 13h30 às
18h.
Os interessados devem
ter no mínimo 21 anos
e Carteira Nacional de
Habilitação na categoria
A há pelo menos dois. O
aluno precisa apresentar
o original do CRLV no
próprio nome ou o mesmo documento em nome
do proprietário (caso a

Reprodução

Os interessados devem ter no mínimo 21 anos e CNH na categoria A

motocicleta não seja do
aluno), além da autorização para utilização do
veículo no curso.
O curso é gratuito e
os candidatos não podem estar com o direito
de dirigir suspenso ou

cassado, e nem ter antecedentes criminais. As
inscrições são feitas no
site do Detran. A Escola
Pública de Trânsito fica
na Avenida Mem de Sá,
163, na Lapa, Centro do
Rio.
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Polícia Civil realiza uma operação, em conjunto com agentes da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para desarticular grupos de milicianos
e traficantes que atuam no controle e na venda de
gás de cozinha e outros combustíveis. O objetivo
é minar a ação das quadrilhas de paramilitares.

Planta apresentada pelo Centro de Treinamento
do Flamengo á Prefeitura do Rio não constava instalação de contêineres para domirtórios atingidos
pelo incêndio que matou dez adolescentes das categorias de base do Ninho do Urubu. O clube pôs
os prédios em utilização sem habite-se.

No breu total

Ampliado

Reprodução/Whatsapp

O Projeto de Lei 11173/18
que amplia de 20 para 50 o limite de pontos para um motorista ter a carteira nacional de
habilitação (CNH) suspensa
tramita na Câmara dos Deputados. Pela proposta, deixam de
pontuar a carteira por infrações
de trânsito os policiais, bombeiros, médicos, taxistas.

A queda de energia elétrica tem causando transtornos
em diversos pontos da Baixada Fluminense. No distrito de
Austin, por exemplo, moradores cobnvive com o problema
há anos, já fizeram diversos
apelos à empresa responsável
serviço, mas continuam no breu
e contabilizando prejuízos.

reprodução

Ampliado II

No breu total II
Na Rua Nilson Moura, por
exemplo, os moradores tem
luz dia sim, dia não.E à noite,
muitos bairros ficam no escuro, o que aumenta a sensação
de insegurança por conta dos
criminosos que aproveitam
para entrar em ação. Enquanto isso, a Light usa de descaso para resolcver o problema.

No escurinho do cinema para merchandinsing
Caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara dos Deputados, o tempo de veiculação de propagandas e trailers antes do
início dos filmes exibidos nos cinemas passa a ser de 15 minutos.
O descumprimento da norma, segundo o texto, sujeita às sanções
previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
A proposta está em análise na Câmara dos Deputados. Segundo
o autor, deputado Weliton Prado (Pros-MG), “não raro há relatos
na mídia de reclamações de consumidores contra o elevado número de propagandas veiculadas antes do início das sessões”.

Ampliado III

DIRETO AO PONTO

Oportunismo criminoso faz suas vítimas
O que aconteceu no Ninho do
Urubu é semelhante à tragédia de
Brumadinho. Em ambos os casos,
a irresponsabilidade falou mais
alto. O rompimento da barragem
é resultado de falha técnica sob
o teto de mercenários, preocupados unicamente com os lucros da
Vale. No Centro de Treinamento

do Flamengo, as mortes dos futuros craques também foi causada
por uma falha grave e mentiras:
instalar contêineres numa área
autorizada somente para estacionamento e sem uma estrutura
adequada para casos de sinistro,
é anunciar uma desgraça. O que
acabou ocorrendo.

Pela nova proposta também ficam sem pontuar motoristas de ônibus e servidores
que têm entre as atividades do
cargo dirigir.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, Lei 9.503/97)
estabelece punição para todos
os motoristas que cometem
infração com pontuação na
habilitação de até 20 pontos.

No caso do Flamengo, afirmar
que o incêndio em nada tem a ver
com as instalações, é colocar chifres em cabeça de cavalo. Diante
da dor dos familiares, espera-se,
agora, que faça-se justiça e puna-se os responsáveis por esse sinistro. Não é mais possível tolerar
tanta irresponsabilidade.

Tais profissões também
devem ter tratamento diferenciado perante a lei dada
sua natureza, não devendo
ser computada qualquer pontuação em suas CNH pelas
infrações cometidas”, explicou o autor do projeto de lei,
que deve ser votado em breve,
deputado Roberto de Lucena
(Pode-SP).

Senhores, a Bíblia
não é a Constituição
Somando 108 deputados
e dez senadores, a Bancada
da Bíblia ou dos evangélicos
– como preferirem – está se
achando. Quer impor uma
pauta de costumes, quando a
prioridade deveria ser o país
e questões que vão muito
além dos templos que não
pagam impostos, não rendem um centavo sequer aos
cofres públicos. Mais uma
vez o assunto é a transferên-

cia da Embaixada do Brasil
de TelAviv para Jerusalém,
como se isso tivesse uma
enorme importância para
a nação. O bloco do “nós
acima de tudo e de todos”
parece ver nessa mudança
a solução para todos os problemas nacionais. Ignora,
por exemplo, que se levada
a efeito, a transferência pode
causar um baque e tanto na
economia brasileira.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Torneira seca há mais de duas décadas

Bairro do terceiro distrito de Nova Iguaçu convive com a falta d’água há muitos anos. Eles
alegam que em alguns trechos, o abastecimento é regular e aguardam resposta da Cedae.

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

unstin, localizado
no segundo distrito de Nova Iguaçu, moradores enfrentam
há mais de duas décadas
a falta de água. Dia sim, e
outro também, o probema
altera a rotina de centenas
de famílias que dependem
do prercioso líquido para
suprir necessidades básicas, como tomar banho,
beber e preparar alimentação. Infelizmente, alegam
eles, o descaso da Prefeitura e dos políticos que buscam votos na região é algo
repetitivo.

De cordo com os moradores da Rua Cândido
Lima, mais conhecida
como Rua do Xuxu, que
fica na região central de
Austin, não cai uma gota
nas torneiras, enquanto
em outros trechos, o abastecimento é normalizado.
Muitas famílias dependem
de bombas de sucção para
fazer chegar a água mesmo por um curto período
de tempo, geralmente na
madrugada. “À noite, ela
(água) cai em gotas nas
torneiras. É quando aproveitamos para armazenar a
maior quantidade possível
nos baldes, panelas e outros vazilhames”, afirma

Felipe Bragança/PMQ

um morador, que pediu
para divulgar o nome.

Cobrança
arbitrária
Ainda de acordo com as
famílias que sofrem com a
falta de água, a Cedae envia as contas relativas ao
consumo todos os meses,
mas não rregulariza o consumo. A dona de casa, conhecida como Maria, exibe revoltada a fatura que
chega em sua residência
sem atrasos.
“É um absurdo. A emMoradores mostram as contas que chegam todos os meses
presa não pode cobrar por
-assinado e protocolar no
um serviço que não presta. de tanto descaso”, disse identificar afirmou que os
Ministéiro Público a denúnTodos os dias é o mesmo a moradora. Um aposen- moradores vão colher ascia de descaso”.
sufoco. Estamos cansados tado, que prefere não se sinaturas para um abaixo-

MUNDO

Lagarde alerta para tempestade econômica global
DUBAI - A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI),
Christine Lagarde,
advertiu no úlitmo
domingo durante o
World Government
Summit, em Dubai,
contra uma possível
“tempestade” econômica em nível global.
Segundo ela, a
economia está crescendo mais devagar

que o previsto por
causa do que ela chama de quatro nuvens
que pairam sobre o
cenário
econômico:
tensões
comerciais
com escalada de tarifas, alta das taxas de
juros, incertezas relacionadas ao Brexit
no Reino Unido e desaceleração da economia chinesa.
“A confiança está no
coração das relações
econômicas. Quando

há muitas nuvens, é
preciso um raio para
trazer a tempestade”,
disse, referindo-se às
tensões
comerciais
entre a China e os Estados Unidos que começaram a afetar a
economia global.
Para Lagarde, a garantia de livre comércio exige os esforços
coletivos de todas as
nações do mundo para
resolver seus problemas.

Reprodução/RTP

Cristine Lagarde afirma que economia mundial cresce mais devagar

esporte
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fluminense

Digão fala sobre clássico pela semi
da Taça Guanabara contra o Fla
Zagueiro também lamentou a tragédia de sexta-feira no Ninho do Urubu
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Fluminense iniciou a semana
se preparando
para a semifinal da Taça
Guanabara na quinta-feira, quando encara o
Flamengo às 20h30, no
Maracanã. O zagueiro
Digão projetou o clássico e falou sobre a tragédia da última sexta-feira
no Ninho do Urubu. “A
semana não é das melhores para se jogar futebol, clima muito triste.
Todos os jogadores passaram por essa transição
de base, sabem o quanto
é difícil deixar a família
longe e ir atrás de um
sonho. Eram jovens com
futuro promissor e nesse
momento, precisamos
dar todo o suporte para
as famílias, tenho certeza que o Flamengo está
fazendo isso. Resta orar

pelas famílias para que
Deus possa confortar o
coração de todos”, comentou o atleta, lamentando o ocorrido.
“É difícil, mas a vida
tem que seguir. Passou,
não aconteceu o jogo,
agora vai acontecer e
precisamos ir com a cabeça no Flamengo. Todos ficaram abalados,
sinto como se fosse alguém da minha família.
Vivemos essa fase de categoria de base, sabemos
como é difícil. Sou pai,
imagino como é difícil
perder um filho, o Abel
sabe bem dessa dor. Infelizmente aconteceu,
lamentamos muito, todos ficaram abalados,
não tem essa de que é
o Fluminense, Botafogo, Vasco ou Flamengo.
Todos ficaram abalados
com essa tragédia”, declarou.

Digão também destacou a preparação tricolor para a decisão.
“Durante a semana
você treina de acordo
com o adversário. Começamos hoje a preparação pensando no Flamengo.
Pensando em parar os
pontos fortes deles, que
são vários. São grandes
jogadores. Mas temos
que pensar na gente
também. Vamos entrar
forte, fazer um grande jogo na quinta-feira.
Independente de quem
jogar, vai ser um Flamengo forte”, disse o
zagueiro, ressaltando a
responsabilidade de ser
o capitão.
“Capitão não é só
aquele que carrega a
faixa. O treinador escolhe um, mas no grupo
são vários que podem
exercer essa função.

Flamengo anuncia alta de primeira
vítima do incêndio no CT Ninho do Urubu

“A semana não é das melhores para se jogar futebol, clima muito triste”, disse o defensor
Todo mundo tem sua liderança dentro de campo. Vão acontecer erros, mas não podemos
deixar nunca eles nos
abalarem. Vamos sempre insistir. O professor
manda, dá moral para a
gente e vamos continuar fazendo para que as
coisas dentro de campo

corram bem”, afirmou.
O atleta analisou ainda
o desempenho da equipe
na temporada. “Quanto mais gols você faz,
mas tranquilidade tem
na partida. Ano passado
a falta de gols incomodava. Tomávamos um
gol e abalava um pouco, mas já passou. 2018

Botafogo prega concentração contra a
Campinense na Paraíba pela Copa do Brasil

Marie Hospital/AFP

Um dos sobreviventes da tragédia de sexta-feira no CT, Cauan Emanuel foi liberado
Ontem, o Flamengo
anunciou que Cauan Emanuel, de 14 anos, recebeu
alta hospitalar. Segundo
um comunicado do clube
em seu site oficial, o jogador deve ir para casa ainda
nesta tarde. Outros dois
jovens seguem internados
no Hospital Vitória.
Os outros dois jogadores que estão internados
são Francisco Dyogo e
Jhonata Ventura. O chefe
do Departamento Médico
do Flamengo, Dr. Márcio

Tannure, e o médico das
categorias de base do clube, Dr. Mauro Fonseca,
além do clínico cardiologista do Hospital Vitória,
responsável pela internação dos meninos, Dr.
Fernando Bassan, acompanham a evolução dos
quadros.
“O atleta Francisco
Dyogo segue em curva
de melhora, mas continua
com demandas ventilatórias de oxigênio e ainda
precisa de suporte com ca-

teter nasal; por conta disso
permanece internado no
CTI”, relata o comunicado
do Flamengo.
Sobre o jogador Jhonata Ventura, o boletim
indica uma melhora no
quadro médico. “O menino segue aos cuidados de
terapia intensiva do CTI
do Centro de Tratamento
de Queimados do Pedro II.
Os médicos do clube, Drs.
Luiz Claudio Baldi e Serafim Borges acompanham a
situação do atleta.”

ficou para trás e 2019 é
um novo ano. Esperamos não passar por isso
novamente. Fico feliz
por este ano as coisas
estarem
funcionando
bem. Os caras fazendo
gols, as vitórias vindo
como consequência, esperamos dar sequência
nisso”, concluiu Digão.

Vitor Silva/SSPress/Botafogo

O Botafogo está trabalhando de olho na partida desta quarta-feira, às
21h30, contra a Campinense no Estádio Amigão,
em Campina Grande (PB),
pela estreia das duas equipes na Copa do Brasil. O
jogo é considerado perigoso, pois uma derrota na
Paraíba vai custar a eliminação precoce no torneio.
E o Alvinegro viveu uma
experiência nada agradável nesta linha no ano
passado, quando caiu logo
no primeiro jogo do torneio mata-mata nacional
ao perder por 2 a 1 para a
Aparecidense, em Goiás.
Na visão dos jogadores
do Botafogo, o time vai
precisar manter alto o nível de concentração. “Trata-se de um jogo muito perigoso pois a nossa equipe
sabe que um dia ruim
pode custar a eliminação
precoce. Não trabalhamos
com esta possibilidade,
portanto, o poder de concentração deve ser alto.

O atacante Erik relembrou a necessidade de
atenção na defesa para não levar gol fora
A Campinense vai a campo disposta a surpreender
e costuma dar trabalho aos
adversários que a visitam.
Portanto, não podemos vacilar e acreditar que resolveremos a partida quando
quisermos”, disse o volante
Jean.
O atacante Erik concorda.
“A concentração exibida na
partida contra o Defensa Y
Justicia é um exemplo do que
devemos colocar em prática
na partida desta quarta-feira, pois não deixamos de
buscar o resultado positivo,

mas sem descuidarmos da
defesa”, disse o atacante,
autor do gol que deu a vitória de 1 a 0 diante dos
argentinos pela estreia
das duas equipes na Copa
Sul-Americana.
O elenco do Botafogo viajou ontem para o
interior da Paraíba, onde
já treina nesta terça-feira.
O meia Leonardo Valencia
ficou de fora da viagem. O
jogador ainda se recupera de
um trauma na panturrilha direita e ainda não atuou nesta temporada.

Vasco realiza sonho de torcedora capixaba, que conheceu São Januário
O Club de Regatas Vasco da Gama recebeu ontem uma visita especial. A
torcedora Amanda Entring
Machado, de 27 anos, realizou o sonho de conhecer
São Januário e, de quebra,
teve a oportunidade de dirigir o carrinho que leva os
jogadores lesionados para
fora do campo. Moradora
de Linhares, Espiríto Santos, a vascaína veio acompanhada do marido Renato
e dos sogros Martha e Luiz.
A ação foi liderada pelo
Marketing, em parceria

com o Centro de Memória e
o Patrimônio.
Há quase um ano, Amanda foi diagnosticada com um
Gliobastoma Multiforme
Grau IV, um tumor maligno
dos mais agressivos. Atualmente, vem fazendo quimio
e radioterapia. O problema
foi o mesmo pelo qual passou o atual capitão do time
vascaíno, Leandro Castán,
que é o jogador preferido
de Amanda no atual elenco.
O grande ídolo é Juninho
Pernambucano. Emocionada após dirigir o carrinho e

receber a camisa oficial do
Vasco e a maquete de São
Januário como presentes do
clube, a torcedora falou com
o Site Oficial. “Pode parecer
bobagem, mas é um grande
sonho e que hoje estou realizando. Venci uma grave
cirurgia de 14 horas e hoje
estou aqui. Eu morava na
roça quando criança e sempre falei para o meu pai que
ia dirigir o carrinho de São
Januário. Não tinha internet
e quando acompanhava os
jogos na quarta-feira a noite, acordava às 4h para ir a

escola e sempre voltava correndo para ver as notícias
do Vasco no Globo Esporte.
Estou muito feliz”, disse.
Antes do treino da equipe
profissional, Amanda teve a
oportunidade de conhecer o
capitão Leandro Castán, que
como citado acima, passou
pela mesma cirurgia que
ela e falou sobre a importância de ser um exemplo
para a torcedora. “Para mim
é emocionante. São quatro
anos e eu nunca esqueço do
dia da minha cirurgia. Então conto sempre, é como se

eu tivesse nascido de novo.
Sempre que relembro de
tudo aquilo que passei, me
arrepio. Quando fui fazer a
cirurgia, eu falei isso para
os meus filhos, que eu queria ser um exemplo. Nunca
desistir de nada. Sempre
correr atrás dos sonhos e
continuar firme e saber que
sou um exemplo para outras pessoas é muito gratificante.
A relação de Amanda
com o Vasco é bem forte.
Ela conheceu o marido Renato, também vascaíno, no

dia do aniversário de 113
anos do Clube, em 21 de
agosto de 2011. Em 2008,
fez uma tatuagem nas costas como prova de amor
incondicional. Antes de ir
ao gramado, a família foi
recebida por Walmer Peres, historiador do Club,
que comandou o Tour. Foram até a Sala de Troféus,
o gramado, vestiário, painel
de ídolos, Igreja Nossa Senhora das Vitórias, Parque
Aquático, entre outras áreas
do Complexo Esportivo de
São Januário.
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rocinha

Witzel e o secretário Felipe Bornier
reinauguram complexo esportivo

Voluntários da comunidade se empenharam para resgatar as atividades do espaço antes abandonado
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

o último domingo
(10), o secretário
de Esporte, Lazer
e Juventude Felipe Bornier participou, ao lado
do Governador Wilson
Witzel, acompanhado da
sua família, e do vice-governador, Cláudio Castro,
da reabertura do Complexo Esportivo da Rocinha e
reinauguração da sua pista
de skate.
Nos 30 dias de governo,
foram identificados vários
problemas no Complexo,
e junto com a comunidade, foi realizado um mutirão para reforma do espaço.
A equipe da SEELJE e
voluntários da própria co-

munidade se empenharam
para levar de volta as atividades do espaço que conta
com aulas de hidroginástica para a terceira idade,
natação, taekwondo, futebol, dentre outras que incentivam crianças e jovens
à prática do esporte.
“Precisamos
incentivar ações como esta,
que despertam o zelo de
toda comunidade para
cuidar de algo que é seu
e da sociedade como um
todo. Relembrei meus velhos tempos de capoeira
com o grupo ‘A Corda’
e tive o prazer de conhecer a bicampeã estadual
de skate Virgínia Fortes
Águas, que deu um show
para adultos e crianças do
evento”, disse o secretário

SEELJE/Divulgação

Mostrando habilidades na capoeira, Felipe Bornier aproveitou a oportunidade para ‘jogar’ e ser aplaudido

Incêndio atinge alojamento do Bangu Onyx: classificação de rompimento de barragens
no Campo dos Afonsos durante treino pode ser alterada depois das tragédias

Divulgação

Divulgação

Antes do início das atividade, os jogadores se reuniram com o técnico Alfredo Sampaio no centro do gramado
Na tarde de ontem, segunda-feira (11), outro incêndio
aconteceu no futebol do Rio.
Após o treino da manhã, três
jogadores do Bangu descansavam no alojamento da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA), no Campo
dos Afonsos, na Zona Oeste,
quando o quarto começou a
pegar fogo. Os atletas foram
encaminhados para o Hospital da Aeronáutica. As informações são do site globoesporte.globo.com
As identidades dos jogado-

res não foram divulgadas. Segundo a assessoria de imprensa do Bangu, os casos não são
graves e dois deles foram liberados ontem mesmo.
O terceiro foi encaminhado para o CTI por precaução
por ter inalado mais fumaça.
Até o início da noite de ontem, as causas do incêndio
estavam sendo investigadas
pela Aeronáutica, que preferiu não se pronunciar. “Só
o faremos, após o resultado
das investigações”, disse
uma fonte.

A equipe da Zona Oeste
treina no CDA, que abriga
estruturas como o Centro
Olímpico de Treinamento da
Aeronáutica (COTA) e recebe atletas de vários países.
O Bangu quase se classificou para a semifinal da Taça
Guanabara. Com sete pontos ganhos, perdeu a vaga
na última rodada na derrota
por 3 a 0 para o Resende. Na
classificação geral da competição, a equipe aparece na
sexta posição e aguarda o
início da Taça Rio.

Líder do governo na Câmara diz que
base aliada ainda está em construção
O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO),
considera que o governo Jair
Bolsonaro ainda não possui base
aliada formada e garante o apoio
de apenas 54 dos 513 deputados,
considerando os integrantes do
seu partido. “Vamos caminhar
para ter uma base. Agora é difícil falar em números”, declarou.
Para aprovar a reforma da Previdência, o governo precisa de pelo
menos 308 votos.
“Não dá para falar agora um
número, qualquer número seria
precoce. Até porque eu não quero caracterizar que exista já uma
base, a base vai ser construída”,
afirmou ao ser questionado sobre
a estimativa de quantos deputados integram a base.
Vitor Hugo se reuniu com os
ministros da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, e da Secretaria de Governo, Alberto Santos Cruz, nesta segunda-feira, 11, para tratar
da articulação com o Congresso
e tentar superar as “dificuldades
iniciais”.

Na semana passada, a primeira reunião convocada por Vitor
Hugo com os líderes partidários
da Casa teve baixo quórum. Alguns parlamentares criticaram
os termos usados pela assessoria
de Vitor Hugo no convite. Nesta
segunda, ele reforçou que fez o
convite pessoalmente aos líderes,
que depois foi reforçado por e-mail e Whatsapp, por iniciativa
da assessoria.
Vitor Hugo justificou que não
é possível estimar o número total
de aliados no momento porque
houve uma “ruptura” ideológica com a eleição de Bolsonaro,
que se elegeu com a coligação
de apenas dois partidos, o PSL e
o PRTB. Antes, disse que os ex-presidentes “loteavam” os ministérios e era fácil dizer qual era
a base e convocá-los para reuniões. Agora, avalia que a situação
é diferente e isso ocorrerá de forma paulatina.
Indagado sobre a participação
do DEM na base, que possui três
ministros indicados, disse que

eles foram escolhas do presidente
a partir das bancadas temáticas e
também não garantiu apoio [do
partido]. O deputado também
ponderou que os anúncios dos
partidos que farão parte da base
aliada terão que ser feito por eles.
“Os anúncios têm que ser feitos pelos próprios partidos. Eu
não posso partir do princípio de
que existe uma base. E mesmo
os ministros do DEM não foram
indicados pelo partido. Foram
escolhas pessoais do presidente a
partir de indicações de bancadas
temáticas. Então não posso garantir, a não ser, lógico, o próprio
PSL, que é o partido do presidente, de que outro partido esteja na
base. Por respeito aos líderes e
aos partidos, vamos esperar que
cada partido se declare da base
ou não.”
Para ele, é “natural que a aproximação se dê de forma mais
cuidadosa, com aproximações
sucessivas, porque não houve
coligação para a eleição do presidente”.

O ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil da Presidência da República

Agência Brasil
O chefe da Casa Civil
da Presidência da República, ministro Onyx Lorenzoni, informou ontem
(11) que o governo estuda mudar a classificação
de rompimento de barragens – atualmente é considerado desastre natural, o que permite acesso
mais rápido das vítimas
aos recursos do Fundo
de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS).
“O FGTS é um recurso
da pessoa, que, ao longo
da sua vida, vai acumulando. Não é justo que
um terceiro dê causa, e a
pessoa tenha que entrar
com seu próprio recurso”, disse o ministro.
A Lei 8.036/1990, que
trata do FGTS, permite
que os beneficiários movimentem suas contas
em caso de “necessidade
pessoal, cuja urgência e
gravidade decorra de desastre natural”.

Após o rompimento
da barragem da Samarco, em Mariana, Minas
Gerais, em 2015, esse
tipo de acidente passou
a ser equiparado a desastre natural para que as
vítimas pudessem movimentar esses recursos.
Na tragédia de Mariana,
morreram 19 pessoas.
Análise
Depois de reunião no
Ministério do Desenvolvimento Regional, Onyx
disse que a Casa Civil
prepara análise sobre o
tema, que será discutido na tarde de hoje, no
Palácio do Planalto. Ele
coordenará as discussões com representantes
de diversos ministérios
para acompanhamento
da situação do rompimento da barragem da
empresa Vale em Brumadinho, a 57 quilômetros de Belo Horizonte,
no último dia 25.
Na manhã de ontem,

Onyx esteve também
nos ministérios da Infraestrutura e da Agricultura. Ele disse que a semana toda será dedicada
a visitas a cada um dos
ministérios, e a primeira
pauta abordará sempre
de questões que envolvam ações para recuperação de Brumadinho.
Há dois dias, o balanço da Defesa Civil de
Minas Gerais informava que o acidente em
Brumadinho confirmava
157 mortes e 165 pessoas desaparecidas. É considerada a pior tragédia
humana da história recente.
Onyx reúne ainda os
principais temas que
cada pasta quer encaminhar ao Congresso Nacional. De acordo com o
ministro, o governo tem
o objetivo de ser “muito
econômico em medidas
provisórias para concentrar as questões nas reformas”.
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Civil e ANP mira na venda de
gás controlada pela milícia

Organizações dominam territórios e exploraram, de forma clandestina, pontos de venda de gás e impedem que empresas oficiais entreguem botijões nestas regiões
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

gentes da Delegacia
de Polícia de São
João de Meriti (64ª
DP) realizaram uma operação, em conjunto com uma
equipe da Agência Nacional
de Petróleo para desarticular quadrilhas de milicianos
e traficantes que atuam no
controle e na venda de gás
de cozinha e outros combustíveis. A ação, batizada
de Operação Boqueira, tem

como alvo criminosos que
atuam no município de São
João de Meriti.
Informações do serviço
de inteligência concluiram
que essas organizações dominam determinados territórios e exploraram, de forma clandestina, os pontos
de venda de gás impedindo que empresas oficiais
entreguem botijões nestas
regiões. Os preços vendidos
pelos criminosos são extorsivos, segundo as investigações.

Reprodução

Fiscalizados e
multados
Dois depósitos ilegais foram
fechados durante a ação. Os
donos dos dois estabelecimentos foram presos em flagrante.
Além disso, outros dois depósitos maiores foram fiscalizados e multados pela ANP sendo
um deles interditado. Ao todo,
os agentes apreenderam 212
botijões foram apreendidos e
ou recolhidos pela agência. De
acordo com a polícia, as investigações continuam.

Um dos mercados de exploração da quadrilha é o da venda de gás de cozinha

Quatro pessoas morrem em acidente com ônibus

Bando capota com carro após perseguição

Um acidente com um
ônibus que caiu em uma
ribanceira depois de ao
colidir contra um carro
às margens da RJ-220,
na altura de Natividade,
no Noroeste Fluminense,
no último domingo, deixou quatro pessoas mortas. Ao todo, 31 pessoas
ficaram feridas, entre os
quais um bebê de oito
meses.
Segundo o Batalhão
de Polícia Rodoviária
(BPRv), dois dos mortos
foram identificadas: Atair
de Souza Rangel, de 68
anos, natural de Divino,
em Minas Gerais, e Alef
Carvalho de Oliveira, 25,
natural de Tombos, também em Minas. As duas
mulheres mortas não foram identificadas.
Cinco pessoas estavam
no carro de passeio e 26
no coletivo da Auto Viação 1001, sendo o motorista e 25 passageiros.
Chovia muito na hora do
acidente. Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para unidades
de saúde de Natividade e

Três suspeitos foram
presos após uma perseguição da polícia no
Arco Metropolitano (RJ
125), na tarde do último
sábado. Os marginais
estavam um veículo Veloster preto, que capotou depois que o motorista perdeu o controle.
Segundo os agentes do
BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), dois
deles são considerados
foragidos da Justiça.
De acordo com informações da corporação,
a guarnição realizava
policiamento na região
quando na altura do Km
03, em Seropédica, teve
a atenção voltada para o
carro. Foi dada ordem
de parada para ser feita a abordagem, mas o
condutor acelerou e os
policiais iniciaram uma
perseguição. Ao chegar
no KM 98 do Arco Metropolitano, na saida da
Rodovia Presidente Dutra, o veículo capotou.

Divulgação/Polícia Militar

Quatro pessoas morreram no acidente entre um ônibus intermunicipal e um carro
Itaperuna. O G1 tenta informações sobre o estado
de saúde deles.
A 1001 informou que
o veículo fazia a linha
Campos dos Goytacazes
x Governador Valadares.
“A empresa está prestando atendimento às vítimas e familiares e está à
disposição das autoridades para auxiliar nas investigações”, diz a nota
enviada pela empresa.
O caso será investigado
pela 140ª DP (Natividade).
Dez veículos
batem em Niterói

Outro acidente no fim
da manhã de ontem, envolveu pelo menos 13
veículos, dentre eles um
caminhão e um ônibus
da viação Fagundes, na
Alameda São Boaventura, em Niterói, na Região
Metropolitana do Rio,
deixou quatro feridos.
De acordo com as informações iniciais, o caminhão teria perdido o controle e atingido os demais
veículos. Ainda não há
informações de feridos. O
acidente aconteceu pouco
antes das 12h, na altura do
Fonseca Atlético Clube, no
sentido Centro de Niterói.

Travesti é encontrada morto dentro de casa

Reprodução/Whatsapp

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) iinvestiga o
assassinato de um travesti
ocorrido na madrugada
de ontem, no bairro Valverde, em Nova Iguaçu.
Os vizinhos relataram aos
agentes da especializada
que a vítima, conhecida
como Miuma, foi encontrada dentro de casa sem
roupa com indício de que
manteve relações sexuais
com o assassino antes de
ser morta com quatro tiros.
Aiinda de acortdo com
as pessoas que conheciam

Os marginais estavam no Veloster que perdeu o controle e capotou
Um dos presos foi
identificado como sendo
o traficante conhecido
como ‘Mandibul’, apontado pela polícia como o

chefe do tráfico na comunidade da Lagoa, em Japeri. O BPRv não informou onde a ocorrência
foi registrada.

plantão

Ricardo Boechat morre após
queda de helicóptero em SP

TV Globo/Reprodução

A vítima estava sem roupa quando foi encontrada por vizinhos
a vítima, o travesti era
de boa índole e aparentemente não tinha inimigos.
A DHBF investiga diversas motivações para
o crime, como acerto de

contas, vingança ou briga
relacionada ao pagamento
do programa. Até o fechamento desta reportagem,
nenhum suspeito havia
sido preso.

Acusado de derrubar helicóptero
da PM pega 225 anos de reclusão
O Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri
da capital condenou a 225
anos de reclusão em regime inicialmente fechado o
traficante Luiz Carlos Santino da Rocha, um dos acusados de derrubar a tiros
um helicóptero da Polícia

Reprodução

Militar no Morro dos Macacos, em Vila Isabel.
Fabiano Atanásio da Silva e Magno Fernando Soeiro Tatagiba de Souza, que
também seriam julgados na
semana passada tiveram o
julgamento adiado, assim
como Leandro Domingos

Berçot, que teve o processo
desmembrado.
A derrubada do aparelho
aconteceu em outubro de
2009, durante um confronto entre traficantes e a polícia, e resultou na morte de
três PMs e ferimentos em
outros cinco.

Bombeiros recolhem peças do helicóptero que caiu na Anhanguera
SÃO PAULO - O jornalista,
apresentador e radialista Ricardo
Boechat morreu no início da tarde ontem, aos 66 anos, na capital
paulsita. Ele estava no helicóptero
que caiu na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, e bateu na parte dianteira de um caminhão que
transitava pela via.
Boechat era apresentador do
Jornal da Band e da rádio BandNews FM e colunista da revista
IstoÉ. Ele também trabalhou nos
jornais “O Globo”, “O Dia”, “O
Estado de S. Paulo” e “Jornal do
Brasil” e foi comentarista no Bom
Dia Brasil, da TV Globo.
Ele ganhou três vezes o Prêmio
Esso, um dos principais do jorna-

lismo brasileiro e atuou em alguns
dos principais veículos e canais do
país. Boechat estava dando uma
palestra em Campinas, no interior
do estado, e retornava a São Paulo
nesta segunda, de acordo com jornalistas da TV Band. O jornalista
iniciou a carreira na década de 70.
Acidente
A queda ocorreu perto do quilômetro 7 do Rodoanel, sentido
Castelo Branco. De acordo com
a CCR Rodoanel Oeste, que administra o Rodoanel, houve uma
terceira vítima com ferimentos, o
motorista do caminhão.
Segundo informações iniciais,
o helicóptero saiu do hangar Sa-

les, no Campo de Marte, na Zona
Norte da capital paulista, que ficou
destelhado após um vendaval nas
últimas semanas. Foram enviadas
ao menos 11 viaturas para o local.
A Polícia Rodoviária Estadual
informou que a alça de acesso do
Rodoanel à Rodovia Anhanguera
precisou ser interditada. Já a rodovia não teve bloqueio.
o PILOTO
O piloto que conduzia a aeronave foi identificado como Ronaldo Quatrucci que também perdeu
um irmão nas mesmas circustâncias em 1998. Quatrucci ficou na
aeronave durante uma tentativa de
pouso forçado.
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Primeira edição

Projeto itinerante em Queimados

Iniciativa leva serviços gratuitos aos quatro cantos de Queimados. Balcão de
emprego, e segunda via de documentos foram destaques no último sábado
Secretaria de Comunicação
Social

U

m show de cidadania, cultura, solidariedade e de presença de um governo atuante.
Assim ficou marcada a primeira edição do ano do projeto itinerante ‘Prefeitura
no Seu Bairro’, realizada
no último sábado. Com
atendimentos em saúde,
balcão de emprego, isenção
de taxa para segunda via
de documentos e diversos
outros serviços gratuitos, a
ação realizou cerca de 2 mil
atendimentos à população
do bairro Parque Ipanema,
na Escola Municipal São
José.
Promovida pela Prefeitura
de Queimados, por meio da
Coordenadoria Executiva
de Políticas Sociais, a 17ª
edição do projeto foi um
sucesso. Sempre realizada

aos sábados para facilitar a
vida dos moradores que trabalham e não conseguem ir
aos órgãos públicos durante a semana, a ação deste
ano contou também com a
parceira das instituições:
Firjan, Sesc, Senac, Senai,
CCAA, Sesi, Estácio de Sá,
Universidade Redentor, Envida Rio e CEDAE.
Para o Prefeito Carlos Vilela, dar continuidade à iniciativa é uma grande honra
e um compromisso da gestão municipal. “A função
principal do governo é promover cidadania, qualidade de vida e bem-estar à
população. Com essa ação
conseguimos levar todos os
nossos serviços aos bairros
desta cidade. Além disso,
aproximamos o poder público dos moradores e ouvimos a demanda de cada região, visando proporcionar
melhorias para o nosso mu-

Thiago Loureiro/Divulgação/PMQ

Ana Mattos foi uma das centenas de pessoas que buscaram os serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura

do ano. “Já temos a nossa
próxima ação social marcada para abril, no bairro São
Ao longo
Jorge. É uma honra poder
da gestão
De acordo com o Vice- levar diversos serviços do
-Prefeito e Coordenador nosso governo e de instituiExecutivo de Políticas So- ções parceiras para a nossa
ciais, Machado Laz, o pro- população. Essa já é a 17º
jeto itinerante passará por edição deste projeto que
diversos bairros no decorrer já realizou mais de 65 mil
nicípio”, declarou o gestor.

Jovem com paralisia cerebral tem
melhora após dança e capoeira
Quem vê as atividades de
Dalila Vitória, de 17 anos,
na Vila Olímpica de Queimados, não imagina o terrível diagnóstico que a jovem
recebeu ainda bebê. Hoje
praticante de balé e capoeira,
a menina, que nasceu com
paralisia cerebral, teve dos
médicos a notícia que nunca
poderia andar e nem ter uma
vida normal. Contrariando as
expectativas, a moça colhe,
aos poucos, os benefícios da
dança e do esporte e melhora
sua qualidade de vida a cada
dia.
A mãe da moça, Rogéria
Machado, 50 anos, nunca se
conformou com o diagnóstico recebido e iniciou uma
verdadeira saga para conseguir dar à sua filha a qualidade de vida que os especialistas duvidavam. Com muita
luta e força de vontade, Dalila passou por quatro cirurgias
e inúmeras sessões de fisioterapia, mas foi, há dois anos,
na Vila Olímpica Barnabé
dos Santos, em Queimados,
que a jovem encontrou a força que precisava.
“Foi muito complicado
e difícil aceitar a situação.
Imediatamente começamos
a levá-la para fazer fisioterapia, fonoaudiologia e todos
os tratamentos possíveis. Ela
andou apenas com oito anos e
foi uma emoção muito grande para nós, afinal, a família
mudou toda vida para dar a
ela condições de viver. Por
exemplo, saímos de Petrópolis e nos mudamos para um
sítio em Queimados para que
ela tivesse um melhor desenvolvimento”, contou Rogéria.
A rotina da jovem é intensa:
Dalila sai de casa, no bairro
Delamare, durante dois dias
na semana, para realizar as atividades na Vila Olímpica, que
fica no bairro Pacaembu. São
quase sete quilômetros de distância, mas vale o sacrifício.
Foi com a professora de Balé,
Maricelli Monteiro, e o Mestre Comprido, responsável
pela Capoeira, que Dalila teve
uma melhora significativa.
“Ela é apaixonada por música, ama dançar. Hoje ela
se supera a cada dia. Foi a
dança que contribuiu diretamente na concentração, coordenação motora e equilíbrio
dela”, disse a mãe de Dalila.

Divulgação/PMQ

Dalila, que é praticante de balé e capoeira,
recebeu o diagnóstico quando ainda bebê
Carinho de
professores
e colegas
de turma
Na Vila Olímpica, Dalila
teve um tratamento especial. Ela recebe diariamente
o carinho de professores e
colegas de turma e isso contribui positivamente na vida
da moça. “No início eu não
sabia como ela seria recebida, afinal, em toda atividade
que eu tentava matricular a
Dalila, as pessoas colocavam
dificuldades. Mas lá foi diferente, a recepção foi a melhor
possível”, lembra.
Um dos grandes incentivadores de Dalila é o Secretário Municipal de Esporte
e Lazer, Júlio Coimbra. Ele
destaca a convivência com a
jovem e os ensinamentos recebidos com a relação diária:
“Ela é uma menina incrível,
encantadora e nos ensina a
cada dia que não há limites
para um sonho. Ficamos felizes em ver as atividades da
Vila Olímpica ajudarem na
mudança de vida dela. Mas
vê-la todo dia, superando limites, se esforçando, nos motiva a continuar trabalhando

para essa ser a realidade de
muito mais pessoas”, destacou o gestor.
Sucesso em
espetáculos
A jovem tem emocionado
muitas pessoas. A superação
de Dalila foi vista no palco
da “Mostra de Dança da Vila
Olímpica”, em dezembro de
2017. Sua apresentação levou
o público às lágrimas e um
vídeo com sua “performance” já teve mais de 60 mil
visualizações na internet. No
ano passado, a moça se apresentou novamente e emocionou mais de três mil pessoas
presentes no espetáculo.
Mas Dalila não para e os
novos desafios já são conhecidos. Ela viu o anúncio de
Cursos de Modelo no CEU
– Planeta Futuro, no São Roque, e já planeja uma aventura nas passarelas. Quem
pode duvidar dos passos de
superação da moça? Na ponta
dos pés ou no gingado da capoeira, Dalila já mostrou que
não há barreiras para quem
acredita que pode vencer e
superar os desafios impostos
pela vida.

atendimentos ao longo da
gestão”, afirmou.
A dona de casa Ana Mattos (38) aproveitou a ação
perto de casa para procurar uma oportunidade no
mercado de trabalho. “Vim
com meus filhos para participar do balcão de emprego, aproveitei para tirar a

segunda vida da carteira
de trabalho e da identidade e, meus pequenos
foram dar um trato no visual, cortando o cabelo. É
muito bom ver o governo
trabalhando para nos proporcionar eventos como
este”, disse a moradora
do bairro.

Novo conceito é traçado
pelo Ambiente do RJ
A Secretaria do Ambiente ganhou um ‘S’
de Sustentabilidade. O
novo conceito da pasta
estadual será a marca
da gestão da secretária
Ana Lúcia Santoro. As
ações desenvolvidas
terão como foco pensar em novas soluções
para problemas atuais.
Entre os temas está a
questão dos resíduos.
“É um compromisso
do governador Wilson Witzel garantir
o
desenvolvimento
sustentável. Por isso,
colocamos a palavra
Sustentabilidade no
nome da secretaria.
Vamos trabalhar com
os pilares deste conceito, que são o ambiental, o econômico
e o social. São estes
pilares que sustentam
um desenvolvimento
duradouro, uma vez
que os recursos são limitados e os resíduos
se tornam um problema. E é aí que entra
a ideia de economia
circular e da gestão

Reprodução

Secretária Ana Lúcia Santoro diz que conceito será marca de gestão
circular dos resíduos”,
explicou a secretária.
Conceito amplamente difundido, a Economia Circular propõe a
redução, a reutilização,
a recuperação e a reciclagem de materiais e
energia. De acordo com
a secretária, o grande
desafio da pasta será
viabilizar programas de
reutilização de resíduos
em larga escala.
“Quando falamos em
resíduo, pensamos em

lixo, mas resíduo é tudo
que sobra de determinada atividade, inclusive
o esgoto doméstico. É
possível , por exemplo,
reduzir poluição ambiental transformando
esgoto em água de reuso
para abastecer um polo
industrial ou subsidiar
atividades do estado que
não necessitam de água
potável, priorizando a
água tratada para usos
nobres, como consumo
humano”, afirmou.

Produção láctea será fortalecida
com criação de plano de trabalho
O Governo do Estado
do Rio de Janeiro, por
meio da Secretaria de
Agricultura,
Pecuária,
Pesca e Abastecimento, e
o Sindicato da Indústria
de Laticínios e Produtos Derivados (Sindilat)
criarão um plano de trabalho para o desenvolvimento de ações que impactem positivamente o
setor.
“Temos hoje um cenário que favorece indústrias e produtores de leite
de fora do Estado do Rio
de Janeiro. Eles se instalam aqui e aproveitam

os benefícios fiscais para
lucrar em cima do mercado fluminense, que é
muito amplo. O que queremos é proteger as nossas empresas”, afirmou
o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento, Eduardo
Lopes.
Durante a reunião, foram encaminhadas duas
minutas de decreto. Uma
delas, para corrigir as
distorções em relação ao
Riolog, programa de incentivos fiscais, e a outra
em relação ao ICMS (Imposto sobre Circulação

de Mercadorias e Serviços) sobre os produtos
lácteos e seus derivados.
Segundo o presidente
do Sindilat, Antônio Carlos Cordeiro, hoje, o consumidor vai ao supermercado e encontra o queijo
muçarela por R$ 15. No
entanto, ninguém no estado consegue produzir
por este valor. “Quando
esse queijo vem de Rondônia, Minas Gerais ou
de outros estados com
preço muito menor inviabiliza o desenvolvimento
do nosso setor de laticínios”, disse.
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volta redonda

CEPAI aumenta atendimento a
idosos em até 950% em um ano
De 33 pessoas em 2017, foram feitos 349 atendimentos no ano passado com a mudança de sede e maior divulgação dos serviços na rede
Secretaria de
Comunicação Social

O

CEPAI, que é um
Centro de Pré Atendimento a Idoso, serviço
municipal vinculado a SMIDH
(Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e
Direitos Humanos), tem como
objetivo acolher e orientar a
população idosa, encaminhando ao serviço em rede responsável pela demanda, quando os
direitos estão sendo fragilizados. O atendimento é feito de
segunda a sexta-feira, na sede
da secretaria, na Rua Antonio
Barreiros, 232, bairro Nossa
Senhora das Graças, em Volta
Redonda.
A secretária de Políticas para
Mulheres, Idosos e Direitos
Humanos, Dayse Penna, destacou a atuação do CEPAI na
rede pública. “O CEPAI é a
escuta qualificada para o idoso
em situação de violência. É o
local onde o cidadão se sente
acolhido e tem a certeza de que
não está só. Qualificamos nossos colaboradores com valores
que garantem a excelência no
atendimento, além de não perder de vista a nossa missão,
que é a promoção da harmonia”.

Em outubro de 2017, após
a reforma administrativa que
criou a SMIDH, o Centro mudou de sede, saiu da Secretaria
Municipal de Ação Comunitária (Smac) para a nova pasta. A
ação gerou um crescimento de
mais de 900% no atendimento
aos idosos na nova sede, saltou
de 33 para 349 atendimentos
no ano passado. Os idosos são
orientados em questões diversas ligadas a preservação de
direitos e bem estar social e
familiar.
Atualmente o serviço é vinculado ao Departamento de
Políticas para Idosos da nova
Secretaria de Políticas para
Mulheres, Idosos e Direitos
Humanos. O crescimento consolidado tem uma explicação
da Coordenadora do CEPAI,
a advogada Juliana Rodrigues.
“Acredito que devido ao empenho e atuação da Secretária
Dayse Penna, que trabalhou
com palestras e visitas aos ginásios onde são promovidas
atividades da Melhor Idade em
Movimento, e junto aos grupos
de convivência da Smac, levando este serviço a centenas
de idosos, contando com a
participação de professores de
Educação Física da secretaria
de Esporte e Lazer”.

A coordenadora do CEPAI
disse que os professores ouvem os idosos e os encaminham para o serviços em rede
fazendo a intersetorialidade,
onde todos tem uma visão ampla das demandas, contribuindo com uma maior divulgação
dos serviços prestados pelo
Centro de Pré Atendimento
aos Idosos. O Centro recebe
também denúncias anônimas
pelos telefones de contatos,
(24) 3339 9275, 3339 9215,
3339 9519 e 3339 9520.
De acordo com Juliana Rodrigues, as pessoas idosas relatam os seus problemas nos
grupos de convivência também nos CRAS (Centro de Referência e Assistência Social)
da Smac nos bairros, e passam
a confiar mais nos resultados
do CEPAI, para onde são encaminhadas e recebem todo o
suporte necessário.
“Normalmente as pessoas
idosas que recebem os nossos
serviços não retornam mais
porque as demandas ou foram
resolvidas ou estão sendo trabalhadas. Somente acompanhamos os idosos até a delegacia policial quando estes estão
mais fragilizados e precisam
de um cuidado maior para dizer o que está acontecendo

volta redonda
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Demanda no atendimento a terceira idade melhora a qualidade dos serviços
com eles. Quando entendem o
tipo de violência, os próprios
procuram as autoridades para
denunciar”, frisou.
Ela classifica três tipos mais
reincidentes de violência que
sofrem os idosos, física, psicológica e patrimonial, quando
são assistidos por profissionais
do CREAs (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), conscientizados
que os direitos estão sendo
violados.

Juliana destaca que a reforma administrativa que deu ao
CEPAI uma nova estrutura
funcional e conquistou mais
visibilidade na rede de atendimento. “Todos os nossos colaboradores tem conhecimento
de que executa os serviços e
como encaminhar as demandas apresentadas pela melhor
idade”, concluiu.
Na última semana, o CEPAI
atendeu a vários casos, entre
esses, uma questão de herança

familiar e outra de violação de
direitos humanos. A moradora do Jardim Vila Rica, Dima
da Silva Carvalho, 67 anos,
buscou o Centro para algumas
orientações e saiu satisfeita.
“Eu fui muito bem acolhida
dentro da Secretaria. A coordenadora é muito atenciosa e
não nos deixa sem as respostas que a gente precisa. Achei
muito bacana o atendimento e
se precisar, voltarei a recorrer
ao CEPAI”, concluiu.

quatis

Prefeito Samuca Silva se reúne com Energia elétrica é restabelecida em menos
presidente da CSN em São Paulo de duas horas após temporal na cidade
divulgação

Unidade no bairro 249 já atende a 310 alunos entre dois e cinco anos
O prefeito de Volta Redonda entregou na manhã desta sexta-feira,
dia 08, um novo Centro Municipal
de Educação Infantil. A unidade já
está em funcionamento no bairro
249 e atende a 310 crianças entre
dois e cinco anos, divididos entre o 1º e o 2º período. Além dos
moradores da 249, a escola atende
os bairros Jardim Europa, Jardim
Ponte Alta, Conforto e Ponte Alta.
A obra do Centro Municipal de
Educação Infantil Irlei Lobo teve
investimento de R$ 1.466.167,69.
A cerimônia de inauguração, que
contou com a presença dos alunos,
pais, professores e comunidade
dos bairros assistidos, além de secretários municipais, teve clima de
sonho realizado. Os agradecimentos começaram pelo presidente da
Associação de Moradores da 249,
José Pereira Portela, que lembrou
que a implantação da unidade era
um desejo antigo dos moradores
do bairro. “É muito gratificante
ver esse espaço todo dedicado às
crianças. Educação e saúde devem
ser prioridade e é exatamente isso
que o Samuca tem feito”, falou.
Em seguida, a diretora da unidade, Viviane Pires, emocionou a

todos com discurso que enalteceu
o capricho na construção da escola.
“É uma unidade moderna e funcional, o que favorece o aprendizado
dos alunos, pois formar cidadãos é
o nosso compromisso”, disse, prometendo zelar pela “nova casa”.
O vereador Maurício Pessoa,
que acompanhou a campanha da
Associação de Moradores e comunidade pela construção da escola,
ressaltou que a entrega da unidade
é uma conquista para as crianças
da 249 e bairros vizinhos. “Essa
inauguração coloca o nome Samuca definitivamente na história de
Volta Redonda e prova o compromisso com a educação”, afirmou.
O presidente do Furban (Fundo
Comunitário Municipal), Ronie
Oliveira Machado, que coordena a
equipe responsável pelo projeto da
escola, citou o educador e antropólogo Darcy Ribeiro. “A educação é
o caminho para reduzir a criminalidade”, acredito.
A secretária de Educação, Rita
Andrade, agradeceu as equipes do
Furban, IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Volta Redonda) e das secretarias de
Infraestrutura e Educação pela de-

dicação durante a obra. “É gratificante ver o resultado desse trabalho
de equipe atender com excelência
a tantas crianças. Obrigada prefeito
Samuca”, concluiu.
O vice-prefeito Maycon Abrantes, que também é presidente da
Cohab (Companhia de Habitação de Volta Redonda), acredita
na transformação pela educação.
“Precisamos garantir conforto e
aprendizado para as crianças e
tranquilidade para os pais”, afirmou.
A visão e os discursos das autoridades foram comprovadas pelos
pais dos alunos da nova unidade
da Educação Infantil. Maria Edvânia de Moraes, mãe do Gabriel,
de quatro anos; e Jéssica Aparecida
Faria Ferreira, mãe de Lucas, de
três anos, fizeram questão de falar
sobre a nova escola.
“É muito bom saber que eles
estão num ambiente feito só para
eles, um ambiente confortável”,
disse Edvânia. Já Jéssica Aparecida acredita que a nova escola também seja importante para os educadores. “Se o local de trabalho é
agradável, os profissionais tendem
a trabalhar com mais amor”, falou.

Uma chuva repentina e
acompanhada por uma forte
ventania, ocorrida no final
da tarde deste domingo, 10,
em Quatis, destelhou parcialmente pelo menos 30 residências nos bairros São Benedito, Santa Bárbara, Nossa
Senhora do Rosário e Bondarowsky, na área urbana,
deixando ainda vários pontos
do Município sem energia
elétrica. A energia elétrica foi
restabelecida em menos de
duas horas, pela Light Serviços de Eletricidade, a pedido
do prefeito Bruno de Souza (MDB), que entrou em
contato com representantes
da empresa concessionária
deste serviço na cidade, no
momento do temporal.
Segundo Bruno de Souza, não houve vítimas durante o temporal, cuja duração
foi de 40 minutos, sendo que
o prejuízo maior foi material
por parte das famílias que
tiveram suas casas destelhadas. No bairro Nossa Senhora do Rosário, que se localiza
na parte alta da cidade, a Secretaria Municipal de Obras,
Urbanismo e Serviços Públicos registrou também a queda de galhos de uma árvore,
nas proximidades do ginásio
municipal, os quais começaram a ser retirados ainda
no domingo pelas equipes
da prefeitura. Este problema
afetou o fornecimento de
energia elétrica em 70 por
cento da cidade, pois os galhos caíram sobre a fiação.
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Vários trechos do municipio ficaram às escuras
Houve queda de galhos de
árvores também em outras
comunidades da área urbana.
Além da Secretaria de
Obras, o trabalho de atendimento aos transtornos provocados pela chuva teve ainda a
participação da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Rural
e da Defesa Civil do Município. Desde outubro do ano
passado, a Defesa Civil da
Prefeitura de Quatis coordena
a “Operação Verão”, que tem
como objetivo justamente
atuar na ocorrência de chuvas
fortes, cuja incidência costuma ser maior entre outubro e
abril. Através da “Operação
Verão”, as secretarias municipais atuam de forma integrada no atendimento a possíveis
transtornos provenientes das
chuvas.
- Registro publicamente
o meu agradecimento à Li-

ght Serviços de Eletricidade,
especialmente aos funcionários Cláudio e Renato, e a todos os servidores municipais
que atuaram imediatamente
neste domingo para retomar
o fornecimento de energia
elétrica nos bairros afetados
pelo problema. Graças a esta
ação imediata, a luz retornou
em menos de duas horas, diminuindo dessa maneira os
transtornos causados à população. A nossa administração
continuará de prontidão para
atender eventuais emergências, pois ainda estamos no
período em que o volume de
chuvas costuma ser maior
– disse o prefeito Bruno de
Souza, destacando a importância do diálogo entre a
administração municipal e a
empresa concessionária do
sistema de energia elétrica
quando ocorrem problemas
no setor.
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RECEITAS
Estrogonofe
de carne
Ingredientes
500 gramas de alcatra cortada em tirinhas 1/4 xícara (chá)
de manteiga 1 unidade de cebola picada
1 colher (sobremesa)
de mostarda 1 colher
(sopa) de ketchup
(ou catchup) 1 pitada de pimenta-do-reino 1 unidade de
tomate sem pele picado 1 xícara (chá)
de cogumelo variado
| variados escorridos
1 lata de creme de
leite • sal a gosto
Modo de
preparo
Derreta a manteiga e
refogue a cebola até
ficar transparente.
Junte a carne e tempere com o sal.
Mexa até a carne
dourar de todos os
lados.
Acrescente a mostarda, o catchup, a
pimenta-do-reino e o
tomate picado.
Cozinhe até formar
um molho espesso.
Se necessário, adicione água quente aos
poucos.
Quando o molho estiver encorpado e a
carne macia, adicione os cogumelos e o
creme de leite.
Mexa por 1 minuto e
retire do fogo.
Sirva imediatamente,
acompanhado
de
arroz e batata palha.
Dica: Se juntar água
ao refogar a carne,
frite-a até todo o líquido evaporar.

Lasanha aos
quatro queijos
Ingredientes
500 gramas de massa de lasanha cozida
250 gramas de queijo
mussarela em fatias
3 colheres (sopa) de
manteiga 2 colheres
(sopa) de farinha de
trigo 3 xícaras (chá)
de leite 50 gramas de
queijo gorgonzola esfarelado 100 gramas
de queijo provolone
ralado 50 gramas de
queijo parmesão ralado 1 lata de creme
de leite
Modo de
preparo
Para fazer o molho,
em uma panela,
doure a farinha com
a manteiga. Espere
amornar.
No liquidificador, bata
a mistura de farinha e
manteiga, o leite, o
gorgonzola, o provolone, o parmesão e o
creme de leite.
Transfira para uma
panela e leve ao
fogo brando, a 160
ºC, mexendo sempre
até engrossar.
Em um refratário, alterne camadas de
massa, molho e mussarela.
Termine com molho,
polvilhe queijo parmesão e leve ao forno alto, preaquecido,
a 200 ºC, até derreter
o queijo e dourar.
Dica: varie de queijos.
Substitua o provolone
por queijo prato e o
gorgonzola por queijo
meia cura.
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Mariana Goldfarb identificou anorexia
ao provocar vômito: ‘Me bati na cara’

E

m conversa com
Patricia Poeta, a
namorada de Cauã
Reymond revelou ter tido
menstruação interrompida
durante distúrbio alimentar e que foi influenciada
por outras pessoas ao receber elogios pelo corpo
supermagro: ‘Quanto mais
magra eu estava, mais elogio, principalmente das
mulheres, eu tinha. E eu
nem tinha noção que daquele jeito eu influenciava
pessoas de maneira negativa, aquilo faz mal’
O “Encontro” de ontem
abordou o tema distúrbio
alimentar e teve Mariana Goldfarb como uma
de suas convidadas. Pelo
programa, a namorada de
Cauã Reymond recordou
sua luta contra a anorexia.

divulgação

“Pra mim, o momento crucial foi quando passei 20h
sem comer nada. A noite,
quando estava apenas tentando me manter em pé,
vi uma barra de chocolate e pensei: ‘Vou comer
só um pedacinho’. Eu me
descontrole, comi a barra
inteira e depois olhei pro
papel, sem nada, e fiquei:
‘vou engordar muito’ e
fui vomitar no banheiro.
Depois que eu vomitei eu
pensei: ‘que que eu to fazendo comigo?’. Eu me
bati na cara três vezes e
fui procurar ajuda. Você
não enxerga e você precisa
de ajuda pra reconhecer a
sua potência de dentro pra
sair”, contou. Recuperada,
a modelo já removeu chip
da beleza e tirou botox e
preenchimentos do rosto.

Beatles é tema de festa de 2 anos do
filho de Rafa Brites e Felipe Andreoli
divulgação

Menino comemorou
segundo aniversário em
casa de festas no último
domingo (10). Celebração teve como tema a
banda inglesa Beatles
e seu icônico disco
‘Yellow Submarine’.
Fernanda Gentil, Fernanda Rodrigues e Flávia Monteiro estavam
entreos convidados da
festa de Rocco, filho
de Rafa Brites e Felipe
Andreoli. ‘Meu coração é só alegria! Obrigada meu filho por ser
a melhor razão para comemorarmos a vida!’,
vibrou a jornalista
O final de semana foi
de festa para o pequeno
Rocco, filho de Rafa
Brites e Felipe Andreoli. O menino comemorou seus dois anos

com os Beatles como
tema na casa de festas
Folia Encantada, no
último domingo (10).
“Meu coração é só alegria! Obrigada meu
filho por ser a melhor
razão para comemorarmos a vida! Nunca vou
esquecer a sua carinha
de deslumbre chegando
nessa festa!”, escreveu
a repórter ao compartilhar alguns momentos
da celebração. Rocco
não foi o único filho de
famoso a celebrar aniversário neste fim de
semana. Ivete Sangalo e o marido, Daniel
Cady, organizaram uma
festa havaiana para comemorarem o primeiro
aniversário das filhas
gêmeas, Helena e Maria.

Por religião, Thomaz Costa escolhe sexo
após casamento: ‘Renúncias são feitas’
divulgação

Ex-namorado de Larissa Manoela, o ator conversou com seus seguidores através do Stories
do Instagram e disse não
ser mais virgem. ‘Mas as
coisas velhas se passaram,
eis que tudo fez novo e
agora eu escolho andar no
caminho da vida. Renúncias são feitas, mas a recompensa é ter um amigo,
um pai, que sempre cuida,
que não abandona!’, declarou o jovem
Ex-namorado da atriz
Larissa Manoela , Thomaz Costa fez um desabafo em seu perfil do
Instagram. Recém-convertido ao cristianismo,
o ator do SBT compartilhou uma recente declaração de Justin Bieber,
revelou aos fãs que não

é mais virgem e sua decisão de fazer sexo apenas
após o casamento. “Servir Jesus é bom demais.
Ele tudo pode fazer, ele
restaura, ele transforma, ele limpa, ele cura,
porque ele é o caminho,
a verdade e a vida. Muitas pessoas perguntaram
para mim: ‘Então você
é virgem? Duvido!’. Eu
não tenho vergonha de
dizer: ‘Não, eu não sou!’.
Mas as coisas velhas se
passaram, eis que tudo
fez novo e agora eu escolho andar no caminho
da vida. Renúncias são
feitas, mas a recompensa
é ter um amigo, um pai,
que sempre cuida, que
não abandona! E eu escolhi ter esse relacionamento”, explicou.
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de olho no futuro

Mecão fecha parceria para o futebol
de base; avaliações estão abertas

A garotada já tem competições certas para jogar este ano
divulgação

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

America vem se reestruturando para aumentar a sua participação nas categorias de base.
Visando conduzir esse processo, o clube acertou com Ademar Braga Junior, que será o
coordenador rubro entre as categorias sub-11 e sub-15. Ele
assinou contrato de parceria
com o presidente Sidney Santana e com o diretor de futebol
Marco Antônio Teixeira.
Braga Junior é ex-atleta. Foi
jogador profissional por 10
anos, seis deles pelo Flamengo, é técnico formado pela
ABTF (Associação Brasileira
de Treinadores de Futebol) e é
pós-graduado em gestão e marketing esportivo. Dentre suas
atividades recentes, ocupou,
de 2015 a 2017, a coordenação de captação do Vasco.
“É uma satisfação retornar
ao clube. O foco é reestruturar a base e fazer com que o
America volte a revelar novos
talentos”, declarou.
Marco Antônio Teixeira
também comentou o acerto.
“A formalização dessa parceria para gestão das categorias
de sub-11 a sub-15, preenche

Ademar Braga Junior, o presidente Sidney Santana e o ex-presidente, Leo Almada, conversam sobre a parceria
a lacuna que faltava no pilar
de desenvolvimento do futebol no Plano Estratégico de
Modernização (PEM). Acreditamos no sucesso da mesma
e que esta trará bons frutos
para o America”, afirmou Teixeira.
Em campo
Já estão definidos os próximos campeonatos a serem
disputados por cada categoria.
Enquanto o sub-15 disputará a
divisão principal do Estadual,

os times sub-13 e sub-14 vão
jogar o Campeonato Metropolitano, enquanto os meninos
sub-11 e sub-12 buscarão o
título da Taça Donos da Bola.
As categorias também já
têm seus locais de treino definidos: o sub-15 vai trabalhar
na concentração do KM-18,
enquanto os demais treinarão
no Campo do Quitungo, na
Vila da Penha.
Avaliações
gratuitas

Como as categorias não tinham representação oficial do
clube, as equipes estão sendo
montadas e oferecem vagas.
O processo de avaliação está
em curso.
Ontem, foram observados
atletas para categorias sub13 e sub-14 (nascidos em
2005 e 2006). Terça, dia 12,
a avaliação é para os times
sub-11 e sub-12 (nascidos
em 2007 e 2008). As avaliações são gratuitas e serão realizadas no Campo do

Quitungo, em Brás de Pina,
localizado na Praça Lagoa
Mirim (Rua João José Lentine).
É imprescindível levar
atestado médico e eletrocardiograma (com laudo), além
de material completo de treino (camisa branca e tênis society).
Eventuais dúvidas podem
ser sanadas no telefone (21)
99639-2927.
Mando de campo

Os dois jogos finais do
America no Grupo X do Estadual já tem local definido.
Será em Moça Bonita. A casa
do coirmão Bangu vai sediar os confrontos contra
Nova Iguaçu e Goytacaz,
marcados para os dias 17
(domingo) e 23 (sábado)
deste mês às 16h30.
O próximo jogo do Mecão será contra o Macaé,
nesta quarta-feira (13),
no Ferreirão, em Cardoso Moreira, às 17h30.

