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Polícia Federal e Ministério Público estão de olho!

Prefeitura da Baixada vai 
sofrer um abalo; aguardem!

2

Nesta quarta, Aprígio 
Bertholdo vai soltar a 

voz no Top Music

reproDUÇÃo

Violência na Baixada

Esporte & Lazer

ontem (12), foi possível ver rostos alegres e sorrisos con-
tagiantes pelo reinício das aulas de balé, judô, futsal e diver-
sas outras modalidades no espaço mantido pela prefeitura.

Queimados: Vila Olímpica   
retorna atividades gratuitas 

nos bairros

horahmunicipios@gmail.com

Desperdício de água em 
cidade da Baixada causa 

revolta em moradores
4

Um horror!
 Hospital corta 

pernas de doente 
sem necessidade

2

Cabuloso!!!

Cadáver achado no Arco 

Vítima estava com os pés e mãos amarra-
dos. Execução pode cair na conta do CV

Jornalista Ricardo 
Boechat é cremado 

em São Paulo
3

Temporal deixa população em 
alerta e aulas são suspensas

3

reproDUÇÃo/whAtsApp Incêndio em rede 
de supermercados 

deixa mortos no Rio
7

7

Moderna e segura

3

Integrante de escola 
de samba é baleado 

na cabeça em Caxias 
ruan paiva teria sido baleado durante 

tentativa de assalto em comunidade por 
homens fortemente armados. Agremia-
ção ora pela vida do jovem de 21 anos.

7

Belford Roxo reforma ponte

5

reFAeL bArreto/DIVULGAÇÃo/pmbrDIVULGAÇÃo

reproDUÇÃo/FAcebook

o engenheiro evandro Neves e o vereador marcinho bombeiro acompanharam 
a colocação da estrutura metálica sobre o rio botas, na Avenida General müller

3



Aprígio Bertholdo 
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

este sombrA ouviu relato de uma pa-
ciente internada naquele hospital famoso 
da baixada Fluminense e quase caiu para 
trás com cadeira e tudo. A dona, sem sa-
ber com quem falava, foi contando algo, 
segundo ela, “preso na garganta e que não 
dava mais para segurar”.

Relato cavernoso de paciente hospitalar

“meu senhor. enquanto aguardava ci-
rurgia soube de um homem que também 
seria operado, mas que teve sua perna 
boa cortada. Ao perceberem a cagada, o 
pessoal resolveu cortar a outra e o senhor 
ficou com dois cotocos em cima da cama. 
Parece filme de terror essa história, mas 
não é. pode acreditar”, disse a senhora, 
que, felizmente, foi operada com êxito. 
“Fiquei com medo, rezei muito e tudo 
deu certo. Graças a Deus”, completou.

A se confirmar o ocorrido, o relato pare-
ceu sincero, o caso é grave e pode virar in-
quérito policial e ainda gerar indenização 
altíssima à vítima. A que ponto chegamos!  

Caso pode parar na polícia

Ficou com ‘dois cotocos’ no lugar das pernas

conheci Aloma maria 
ainda estudante de jorna-
lismo e sempre acreditan-
do que um dia venceria na 
profissão. E venceu. De-
pois de passar por algumas 
redações de jornais, hoje é 
uma das craques da asses-
soria de imprensa do top-
shopping. Aquele Abraço, 
Aloma!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

DIVULGAÇÃo

O 8º Baile de Máscaras do 
Bloco Mulheres de Chico

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Queimados promove festa pré-carnavalesca

Sob o clima de momo 

“em fevereiro, 
em fevereiro, 
tem carnaval, 

tem carnaval”, dis-
se Jorge ben em 
um de seus hits de 
sucesso, “país tro-
pical”. e, claro, tem 
carnaval no teatro 
rival petrobras. É 
o 8º baile de más-
caras do bloco mu-
lheres de chico que 
acontece nesta sex-
ta (15). este ano, o 
bloco apresenta o 
tema “mambem-
be”, uma homena-
gem aos artistas de 
rua, poetas, circen-
ses, a todos que lu-
tam e resistem pela 
arte e pela cultu-
ra. Uma exaltação 
ao povo brasileiro 
que vive na corda 
bamba driblando 
as dificuldades e os 
preconceitos da so-

Este ano, o bloco apresenta o tema “Mambembe”, uma homenagem aos artistas de rua, poetas, circenses, 
a todos que lutam e resistem pela arte e pela cultura. participação especial da atriz e cantora Jane Di Castro

Dia Nacional
do Repórter

DIVULGAÇÃo

Atenção, foliões, co-
mecem a tirar as fanta-
sias do armário, pois a 
maior festa do brasil vai 
começar. e a casa de 
Gondomar (rua Amé-
lia, 40, Vila camorim), 
em Queimados, prepara 
um pré-carnaval com 
muita animação e se-
gurança. No domingo 
(17), a partir das 16h, 
o local antecipa a folia 
e promove o baile do 
Verde e Vermelho, com 
a participação da banda 
carioca e dos Dj’s An-
dré Noite on e willian 
km2, tocando o melhor 
de todos os ritmos.

e as novidades não 
param por aí. Além 
da festa, revivendo os 
grandes sucessos do 
carnaval, a organização 
promete realizar a es-
colha da rainha e rei 
dos blocos, da melhor 
fantasia e do folião mais 

Nesta quarta-feira (13), 
o cantor Aprígio bertholdo 
(foto) se apresenta no top-
shopping ao som de voz e 
violão. Com repertório ec-
lético, o artista vai do rock 
’n’ roll, passando pelo pop 
dos anos 80, 90 e 2000, 
com nomes como michael 
Jackson, christina Agui-
lera e britney spears. A 
apresentação será na praça 
de alimentação do 3º piso 
- expansão, às 19h. evento 
gratuito! o topshopping 
está localizado na Av. Go-
vernador roberto silveira 
540, centro – Nova Iguaçu. 
telefone: (21) 2667-1787.

para homenagear os 
profissionais que in-
formam a população 
sobre fatos importan-
tes do cotidiano, a pre-
feitura de Queimados, 
por meio da secretaria 
de cultura e turismo, 
promoverá sessão de 
cinema gratuita nesta 
sexta (15), a partir das 
18h. em comemoração 
ao Dia Nacional do 
Repórter - comemora-
do em 16 de fevereiro 
-, o longa brasileiro 
“As aventuras de Aga-
menon: o repórter” 
será exibido no teatro 
Delcy de souza, no 
ceU planeta Futuro 
do bairro são roque - 
rua macaé, 430.

Classificação: 14 
anos (menores de 14 
podem entrar acompa-
nhados dos responsá-
veis)

Folia será na Casa de Gondomar, terá entrada franca até as 18h e participação da Banda Carioca e Dj’s

ciedade atual. para 
ficar ainda melhor, 
a festa vai repetir a 
dobradinha do ano 
passado com a divi-
na Jane Di castro. 
Juntas, mulheres de 
chico e a diva vão 
brilhar cantando, 
em ritmo de carna-
val, grandes clássi-
cos do compositor. 
Não vai ter folião 

sentado! se joga, 
galera! “Quando a 
gente está à toa na 
vida é que as coi-
sas acontecem”, já 
dizia chico buar-
que... e tem mais: 
no dia do show, vai 
ter o lançamento 
oficial das camise-
tas 2019 do bloco 
em parceria com a 
loja my place. 

  sErviço

teatro rival petro-
bras

rua Álvaro Alvim, 
33/37 - centro/cine-
lândia - rio de Janeiro

Data: 15 de Feverei-
ro (sexta-Feira). 

Horário: 19h30. 
Abertura da casa: 18h. 

Informações: (21) 
2240-9796. 

animado. o melhor: A en-
trada é franca até as 18h. 
Após, o folião paga ape-
nas 5 reais.

os organizadores do 
evento garantem um am-
biente agradável, fami-

liar e com segurança para 
os foliões que quiserem 
aproveitar.

Serviço

evento: baile de pré-

-carnaval
Dia e horário: Domin-

go (17), a partir das 16h
Local: casa de Gondo-

mar
endereço: rua Amé-

lia, 40, Vila camorim
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Prefeitura de Belford Roxo inicia 
reforma e ampliação de ponte

GERAL

Com a ampliação, passará a ter nove metros, sendo um metro para a passarela 
de pedestres. Assim será possível a passagem de dois veículos simultaneamente

3quarta-FEira, 13 DE FEVErEirO DE 2019  

raios e trovoadas na tarde de ontem assustaram a população 

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

RJ em alerta por causa de chuva
reproDUÇÃo

rAFAeL bArreto/pmbr

maiS obraS 

Corpo de Boechat é cremado 

a prefeitura começou os trabalhos de ampliação e reforma da 
ponte sobre o rio Botas, que liga os bairros itaipu e heliópolis

A prefeitura de bel-
ford roxo, através 
da secretaria de 

obras, começou os traba-
lhos de ampliação e refor-
ma da ponte sobre o rio 
botas, na Avenida Gene-
ral José muller, que liga 
os bairros Itaipu e Helió-
polis. A ponte tem 30 me-
tros de comprimento por 
seis de largura. com a am-
pliação, passará a ter nove 
metros, sendo um metro 
para a passarela de pedes-
tres. Assim será possível a 
passagem de dois veículos 
simultaneamente, além da 
travessia da população. A 
estrutura metálica de 20 
metros já foi colocada, 
para posteriormente rece-
ber concreto e asfalto. A 

ação contou com a pre-
sença da Guarda munici-
pal (secretaria de segu-
rança pública) e a agentes 
de trânsito (secretaria de 
mobilidade Urbana) auxi-
liando os motoristas para 
o desvio do tráfego. 

segundo o engenheiro 
responsável pela obra da 
ponte, evandro Neves, 
a estrutura construída é 
moderna e segura. “para 
que fosse possível essa 
travessia de mão dupla, 
foi necessário aumentar 
o tabuleiro, e assim 
também poder atender 
aos pedestres, além dos 
motoristas”, informou. 
o vereador marcinho 
bombeiro, autor da 
indicação legislativa 
da reforma da ponte e 
presidente da câmara de 

Vereadores de belford 
roxo, acompanhou a 
colocação da estrutura 
metálica e afirmou que 
a população está muito 
feliz por mais essa 
realização. “o governo 
está conseguindo levar 
qualidade de vida para 
população e realizar mais 
um sonho antigo”, disse 
marcinho.

o entregador, Jefferson 
Gil, 24 anos, passa pela 
ponte todos os dias para 
levar e trazer material. 
Ele afirmou que já 
aconteceram diversos 
acidentes no trecho por ele 
ser estreito. “o espaço é 
bastante complicado para 
a passagem de veículos 
e principalmente ônibus. 
Agora vai melhorar e 
muito com a mão dupla. 

A baixada Fluminense 
está alerta por causa das 
fortes chuvas anunciadas 
no começo da tarde de 
ontem. em belford roxo, 
em a Defesa civil colocou 
agentes de plantão para 
qualquer eventualidade. o 
órgão atuará em conjunto 
com as seguintes secreta-
rias: conservação, Assis-
tência social e cidadania e 
serviços públicos.

A prefeitura recomen-
da o seguinte: quem mora 
próximo a rios e valões, em 
caso de fortes chuvas aban-
donar o lugar e procurar 
se abrigar em local alto; a 
Defesa civil recomenda a 
moradores de locais próxi-
mos a barreiras e encostas, 
evitar ficar dentro de casa 
e procurar abrigo em locais 
seguros; em casos de tem-
pestades com raios, vento 
fortes e granizo, proteja-se 

em locais seguros longe de 
placas, árvores e postes de 
energia; “em situações de 
alagamentos e inundações, 
evite contato com água e 
não dirija em lugares onde 
o fluxo de água é forte. 
evite também transitar em 
pontilhões e pontes sub-
mersas. os telefones de 
emergência da Defesa ci-
vil de belford roxo são: 
2761-0588 e 2761-7317. 
O órgão pode ser acionado 
também pelo 199.

aulas suspEnsas 
EM nova iGuaçu
A prefeitura de Nova 

Iguaçu suspendeu as au-
las nas escolas municipais 
hoje por causa da perspec-
tiva de chuvas fortes para o 
estado do rio de Janeiro. 
A decisão foi tomada em 
reunião realizada na tarde 
de ontem do grupo de ges-

tão de crise no município. 
A Defesa civil da cidade 
está em estágio de Aten-
ção.

A medida é preventiva, 
para evitar riscos aos es-
tudantes caso a cidade seja 
afetada pelas chuvas.  De 
acordo com alertas meteo-
rológicos, uma frente fria 
que chega ao estado do rio 
na noite desta terça-feira 
pode provocar pancadas de 
chuvas fortes, acompanha-
das de rajadas de vento e 
raios entre a noite de hoje 
e a de quarta-feira (13/02).

e no rio, o prefeito mar-
celo crivella também deci-
diu suspender as aulas na 
parte da manhã e à tardfe 
na rede municipal de ensi-
no. O informe meteoroló-
gico mais recente mostrou 
que as chuvas chegariam 
mais cedo do que o espe-
rado.

Pezão é condenado e perde direitos políticos por 5 anos 
por decisão é da 8ª Vara 

de Fazenda pública, do 
tribunal de Justiça do rio 
(tJrJ), o ex-governador 
do rio Luiz Fernando pe-
zão (mDb) foi condenado 
por improbidade adminis-
trativa. A juíza Alessandra 
cristina tufvesson peixo-
to determina a suspensão 
dos direitos políticos por 

5 anos. A informação foi 
publicada pelo “extra” 
e confirmada pelo G1. A 
pena prevê multa de 50 
vezes da remuneração de 
pezão, proibição de con-
tratação e de recebimento 
de benefícios fiscais por 
três anos. Atualmente, pe-
zão está preso. 

há uma semana, uma ou-

tra decisão judicial tornou 
pezão inelegível até 2022. 
A sentença, neste caso, foi 
do tribunal regional elei-
toral por favorecimento a 
doadores de sua campanha 
eleitoral em 2014.

 nova ConDEnação
segundo o ministério 

Público, a situação caótica 

da saúde pública no esta-
do é uma “opção política 
e ímproba” de pezão ao 
“não priorizar os servi-
ços de saúde pública”. os 
procuradores argumentam 
que o ex-governador não 
investiu o mínimo consti-
tucional na saúde, de 12%.

ele chegou a ser alvo de 
pedidos de impeachment 

por conta disso, mas es-
capou de ter o mandato 
interrompido. A defesa 
argumenta, no proces-
so, que ele teve as con-
tas aprovadas pelo poder 
Legislativo e pelo tribu-
nal de contas do estado, 
“prova cabal não descons-
tituída pelo mp”.

“o estado do rio de 

Janeiro não dispunha de 
recursos suficientes para 
o pagamento da totalida-
de de suas despesas, de-
vido ao agravamento do 
cenário macroeconômico 
nacional, com retração 
da atividade econômica e 
impacto negativo sobre a 
arrecadação estadual”, es-
creve a defesa.

reproDUÇÃo/tV GLobo

o caixão com o corpo de Boechat é levado para cerimônia de 
cremação no Cemitério horto da paz em itapecerica da serra 

A cerimônia de cre-
mação do corpo do 
jornalista ricardo bo-
echat terminou por 
volta das 16h30 des-
ta terça-feira (12) no 
cemitério horto da 
paz, em Itapecerica da 
serra, na Grande são 
paulo. A cerimônia 
privada foi acompa-
nhada por familiares 
e amigos de boechat e 
durou 30 minutos.

o corpo foi velado 
entre a noite desta se-
gunda (11) e a manhã 
desta terça-feira (12), 
no museu da Imagem 
e do som (mIs), nos 
Jardins, em são paulo. 

boechat, de 66 anos, 
morreu no início da 
tarde desta segunda 
(11) após o helicóptero 
em que estava cair na 
rodovia Anhanguera.

O velório começou 
às 22h de segunda com 
uma cerimônia com os 
familiares. Depois, no 
início da madrugada, 
foi aberto ao público. 
Foram ao mIs, entre 
outros, o governador 
de são paulo, João 
Doria, e o presidente 
do Grupo bandeiran-
tes de comunicação, 
João carlos saad.

Às 14h10, o corpo 
deixou o mIs e seguiu 

para a cerimônia de 
cremação. o corpo foi 
seguido por um corte-
jo de taxistas que fize-
ram uma última home-
nagem ao jornalista e 
apresentador.

o corpo do piloto de 
helicóptero Ronaldo 
Quatrucci, que tam-
bém morreu na queda 
do helicóptero, foi en-
terrado na tarde des-
ta terça-feira (12), no 
cemitério são paulo, 
em pinheiros, na Zona 
oeste da cidade. o en-
terro ocorreu por volta 
das 16h20 . A cerimô-
nia foi fechada para 
familiares e amigos.

poderei seguir tranquilo 
pelo meu trajeto”, 
concluiu.  claudinei José 
cardoso, 52, concorda 
com o entregador. “O fluxo 

de veículos vai melhorar 
muito, pois há retenção 
por conta do pequeno 
espaço. Agora o trânsito 
vai fluir. Esse é o legado 

que o prefeito waguinho 
está deixando para a 
população que estava há 
tempos abandonada”, 
exaltou.  



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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Impacto posItIvo

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Hoje pode ser dia 
de temporal no Rio

Ao todo são 134 candidatos aprovados no concurso público regido pelo 
Edital 01/2016. Os novos servidores vão integrar o quadro da Educação

Moradores mostram as contas que chegam todos os meses 

Japeri empossa novos concursados

A prefeitura de 
Japeri reali-
zou, na manhã 

do dia 31 de janeiro, a 
cerimônia de posse de 
134 candidatos aprova-
dos no concurso públi-
co, regido pelo edital 
01/2016. para acolher 
os novos integrantes 
da secretaria de edu-
cação, a companhia de 
teatro “Todos Nós” fez 
uma belíssima e humo-
rada apresentação.  

A solenidade ocorreu 
no auditório da Escola 
municipal Ary schia-

vo, com a presença do 
prefeito cezar melo, 
o presidente da câma-
ra municipal, márcio 
manequinha, a secre-
tária de educação, 
roberta bailune, e os 
secretários executivo, 
de governo e de admi-
nistração, rafael Al-
ves, rodrigo marques 
e Adilane brito.

De acordo com o 
prefeito, a aquisição 
de novos profissionais 
concursados ajudará 
no impacto positivo 
sobre a educação da ci-
dade. “estou muito sa-
tisfeito com esse con-
curso e faremos outro 

ainda esse ano. sei que 
lidar com crianças não 
é fácil, mas acredito no 
potencial e profissio-
nalismo de cada um”, 
elogiou.

DivErsos
 CarGos 

os concursados as-
sumirão os cargos de 
auxiliar de serviços ge-
rais, bombeiro hidráu-
lico, merendeira, moto-
rista, pedreiro, pintor, 
vigia, inspetor de alu-
nos, agente administra-
tivo e agente educador. 
“entendo que a educa-
ção é o plantio de uma 
semente que vai cres-

Reserva de vagas 
os poderes executivo, 

Legislativo e Judiciário po-
dem ter que reservar pelo 
menos 20% das vagas de 
estagiários para estudantes 
oriundos de escolas públi-
cas, sendo metade desse 
percentual destinado a alu-
nos negros, indígenas ou 
quilombolas.

Dois relatórios da Vale (um de 2017 e outro de 2018) 
indicam que a mineradora sabia dos riscos de rompi-
mento da barragem em brumadinho. Documento in-
terno da empresa de 2017 afirma que a barragem, já 
naquela época, tinha uma chance de colapso duas vezes 
maior que o nível máximo de risco individual tolerável.

técnicos do corpo de bombeiros, da Defesa civil, 
da prefeitura do rio, da procuradoria-Geral de Justiça 
do estado e do ministério público do trabalho realiza-
ram ontem uma vistoria detalhada no centro de trei-
namento George helal, do Flamengo, conhecido como 
Ninho do Urubu, onde morreram dez atletas da base. 

reproDUÇÃo

Reserva de vagas III
o estágio será de seis meses, po-

dendo ser renovado por até quatro 
vezes.“o poder público deve dis-
por de mecanismos que facilitem a 
inserção desses jovens no mercado 
de trabalho. (...) os jovens oriundos 
de escolas públicas, que através do 
estágio adquirirão conhecimento e 
experiência para tornarem-se mais 
competitivos”, disse malafaia.

Olha só a sujeirada na Cachoeira da Taquaral, em 
Duque de caxias. banhistas nada educados, que fre-
quentam a região, deixam um amontoado de lixo 
quando vão embora. são latas de refrigerantes e cer-
veja, cascas de frutas e restos de alimentos que vão 
se acumulando ao longo dos finais de seman. Cabe à 
Prefeitura fiscalizar a ação dos ‘porcalhões’ e multá-
-los pelo crime ambiental. 

Vergonha e crime ambiental em Caxias 
Reserva de vagas II
É o que determina o projeto 

de lei 393/11, do deputado sa-
muel malafaia (Dem), que a 
Assembleia Legislativa do es-
tado do rio de Janeiro (Alerj) 
votou ontem em segunda discus-
são. o estudante precisará pas-
sar por um processo de seleção, 
que inclui prova e avaliação da 
renda familiar, aproveitamento 
escolar e frequência nas aulas. 

Lançamento I

Lançamento II

Diversos representantes de 
movimentos sociais partici-
param do ato de lançamento 
da Frente parlamentar mista 
em Defesa da Democracia e 
dos Direitos humanos ontem. 
mais de 50 entidades propu-
seram a criação do grupo aos 
parlamentares da nova legis-
latura para barrar o que consi-
deram retrocessos sociais.

representantes do movimen-
to negro, ambientalista, LGbtIs, 
entre outros, apresentaram docu-
mento em defesa de “uma socie-
dade plural, ativa e diversa (...) na 
luta pela ampliação de direitos”. 
A presidente da Associação bra-
sileira Juristas pela Democracia, 
Vera Lúcia Araújo, afirmou que o 
objetivo é fortalecer a defesa dos 
direitos humanos no país.

com a publicação ontem, 
no Diário Oficial da União, 
do Decreto nº 9707/19, o 
governo federal viabiliza a 
criação de mecanismos de 
controle sobre os gastos de-
correntes de cessões e requi-
sições de empregados públi-

cos, promovendo os devidos 
cuidados com o equilíbrio 
fiscal e ainda com o plane-
jamento da força de trabalho 
da União. “o documento 
tem validade para os mais 
de 200 órgãos do Sistema de 
pessoal civil da Administra-

ção Federal (sipec) e tam-
bém para empresas públicas 
e as sociedades de economia 
mista”, segundo explica o 
secretário de Gestão e De-
sempenho de pessoal do mi-
nistério da economia, wag-
ner Lenhart, 

Decreto dita novas normas para cessão de servidores 

reproDUÇÃo/whAtsApp 

DIREto ao poNto

o centro de operações 
da prefeitura do rio fez o 
alerta para que o fenômeno 
como o ocorrido na quarta-
-feira da semana passada (6) 
não pegue a população des-
prevenida. A temperatura, 
que amanhã ainda será alta, 
vai cair bastante durante a 
semana. para amanhã (13), 
a passagem de uma frente 
fria deixará o tempo instável 
na cidade do rio. haverá 

aumento da nebulosidade ao 
longo do dia e há previsão 
de pancadas de chuva forte 
a muito forte, acompanha-
das de rajadas de vento forte 
e raios, a qualquer hora do 
dia, sendo mais intensas a 
partir da tarde. Nos dois dias 
seguintes, quinta e sexta-
-feira, a formação de um 
sistema de baixa pressão 
no oceano manterá o tempo 
instável na cidade do rio. 

FeLIpe brAGANÇA/pmQ

com tantas fa-
mílias enfrentan-
do a falta de água 
na baixada Flu-
minense, o des-
perdício do pro-
duto deveria ser 
crime. Em Niló-
polis, moradores 
reclamam do va-
zamento de cano 
da cedae na rua 
cândida. por con-

nos bairros

Desperdicio de água em bairro de Nilópolis
horahmunicipios@gmail.com

ta do problema, 
muita gente está 
sem uma gota 
d’água nas tor-
neiras. Diversas 
r e r c l a m a ç õ e s 
foram enviadas 
a empresa, mas 
nada foi feito. 
eles também 
apontam o des-
caso por parte 
da prefeitura. 

BRASIL
Fux suspende ações 

contra Bolsonaro
o ministro Luiz Fux, do su-

premo tribunal Federal (stF), 
suspendeu as duas ações penais 
que tramitavam na corte con-
tra o presidente Jair bolsonaro, 
por apologia ao estupro e por 
injúria. A decisão é da última 
segunda-feira. 

As duas ações se referem 
a um episódio, ocorrido em 
2014, entre bolsonaro e a de-
putada maria do rosário (pt-
-rs). o presidente, à época 
deputado, afirmou na Câmara 
e em entrevista ao jornal “Zero 
hora” que a deputada não me-
recia ser estuprada, porque ele 
a considerava “muito feia” e 
porque ela “não faz” seu “tipo”.

 DIVULGAÇÃo

cendo e dando frutos. 
E só teremos estes fru-
tos se todos aqui acre-

ditarmos que nosso 
trabalho gera resulta-
dos na vida de tantos 

estudantes”, acrescentou 
a secretária roberta bai-
lune.
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Vila Olímpica de Queimados retoma 
atividades com mais vagas abertas
Espaço conta com 1,6 mil alunos matriculados em 11 modalidades gratuitas. Ainda há vagas para vôlei, basquete, capoeira, jazz e karatê

esporte NAs cIDADes

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

thIAGo LoUreIro / pmQ 

Felipe Pará vê time pronto para repetir o 
sprint do final da Série B1 neste Estadual

o meia rubro tem duas assistências para gol neste Campeonato Estadual 

No abrir dos 
portões da 
Vila olímpi-

ca barnabé dos san-
tos, na terça-feira 
(12), foi possível ver 
rostos alegres e sorri-
sos contagiantes. Isto 
porque as aulas de 
balé, judô, futsal e di-
versas outras modali-
dades tiveram início 
em Queimados pela 
manhã. com mais de 
1,6 mil alunos inscri-
tos, o espaço passou 
por obras de amplia-
ção e modernização 
nos últimos meses e 
ainda conta com 155 
vagas disponíveis 
para vôlei, basquete, 
capoeira, jazz e kara-

tê.
Dentre as novida-

des do espaço estão 
a construção de uma 
sala de balé de 100 
m², colocação de 
piso na área externa, 
reformas da quadra, 
da pista de atletismo 
e do complexo admi-
nistrativo e a constru-
ção de uma academia 
com barras. Além 
disso, uma parceria 
com a odontocom-
pany, está ensinando 
os pequenos a forma 
correta de escovar 
os dentes, aplicando 
flúor e distribuindo 
500 kits de higiene 
bucal até quarta-feira 
(13).

sempre muito mo-
vimentado graças à 
gama de atividades 

gratuitas oferecidas 
- como balé, jazz, 
judô, capoeira, kara-
tê, handebol, futsal, 
basquete, vôlei, atle-
tismo e ginástica -, o 
espaço administrado 
pela prefeitura, por 
meio da secretaria 
municipal de esporte 
e Lazer, recebe cerca 
de duas mil pessoas 
diariamente para a 
prática de atividades 
físicas.

De acordo com o 
secretário da pas-
ta, Julio coimbra, o 
equipamento, além 
de atender a socie-
dade local, auxilia na 
preparação de novos 
atletas. “A Vila é um 
espaço fundamental 
para a formação do 
cidadão e uma estru-

tura como essa será 
muito bem aprovei-
tada para descobrir 
novos esportistas”, 
afirmou o gestor.

JuDô DE MãE 
para Filho

para o pequeno 
pedro Lucas (4), o 
amor pelo judô tem 
raízes antigas. Inspi-
rado pela mãe, Na-
talia Farias (27), o 
menino começou a 
praticar a arte mar-
cial na Vila olímpi-
ca, nesta terça-feira 
(12). “É a realização 
do sonho dele. Quan-
do eu tinha nove 
anos, a minha mãe 
me trazia aqui para 
fazer a aula e hoje é 
minha vez de trazer 

meu filho. O espa-
ço melhorou muito, 
ficou mais amplo e 
aconchegante para as 
crianças. Meu filho 
adorou o primeiro 
dia de aula”, afirmou 
a operadora de tele-
marketing.

o interesse por 
atividades físicas 
também faz parte 
da realidade de ou-
tras famílias que 
frequentam o espa-
ço. A dona de casa, 
Jorgeane costa (28), 
por exemplo, faz gi-
nástica na Vila há 10 
anos e hoje trouxe o 
filho, Kaique Costa 
(8), para começar no 
tatame. “Vi um pri-
mo fazendo a aula e 
quis fazer também. 
pedi muito a minha 

mãe para me matri-
cular, ainda bem que 
ela conseguiu, pois 
hoje eu pude apren-
der alguns golpes e 
conhecer novos ami-
gos”, disse o peque-
no morador do bairro 
Inconfidência.

para se inscrever 
nas vagas disponíveis 
é necessário compa-
recer na secretaria 
de esporte e Lazer 
(Avenida maracanã, 
s/nº, Vila pacaembu), 
de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h, 
portando a declara-
ção escolar, atesta-
do médico, uma foto 
3x4, cópias da certi-
dão de nascimento, 
rG do responsável e 
comprovante de resi-
dência.

há menos de seis 
meses, o America era 
campeão da série b1 
do estadual. A bela 
campanha, coroada 
com o título, foi mar-
cada pelo excelente 
sprint final da equipe 
rubra. o mecão teve 
atuação destacada 
nas semifinais, des-
pachando o sampaio 
corrêa com duas vi-
tórias (3x0 em Saqua-
rema e 2x1 em mes-
quita), e na decisão, 
superando o America-
no por 1 a 0 no enge-
nhão.

o meia Felipe pará 
acredita que o time 
- que vem de vitória 
sobre o Goytacaz - já 
está no caminho para 
alcançar aquele pa-
drão já a partir desta 
quarta-feira, contra o 

macaé. 
- É jogar como a 

gente sempre busca: 
com muita vontade e 
determinação, tentan-
do organizar sempre 
as linhas de defesa, 
meio e ataque. Isso 
será de suma impor-
tância nesses últimos 
três jogos.

embora os times se 
conheçam bem (é o 
terceiro jogo entre os 
dois times em menos 
de 40 dias), Felipe 
acha que cada jogo 
tem uma história sua, 
peculiar.

“Acho que é im-
portante conhecer o 
adversário, mas todo 
jogo tem sua histó-
ria, ainda mais em um 
campeonato tão dis-
putado! os detalhes é 
que decidem o vence-

dor de cada partida”, 
diz.

Dono dos melhores 
indicadores do elen-
co quando o assunto 
é servir os compa-
nheiros na hora do 
gol, Felipe viu o time 
quebrar um incômo-
do jejum de bolas na 
rede na última parti-
da. A formação bem 
ofensiva da equipe, 
com muitos jogadores 
habilidosos, foi bem 
avaliada pelo jogador.

“pra gente que joga 
do meio pra frente, 
tudo fica mais fácil 
quando se tem joga-
dores bons e próxi-
mos de vocês. Vamos 
pra cardoso moreira 
em busca da vitória e 
de ficar mais distantes 
de um indesejado re-
torno à série b1”.

novidades: aulas de balé e judô são algumas das atividades gratuitas oferecidas aos moradores da cidade 

thIAGo LoUreIro / pmQ 
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Senado desengaveta projeto que 
proíbe aborto em qualquer caso 

6

Senadores do PT tentaram barrar desarquivamento e chegaram a pedir que a matéria fosse retirada de pauta

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

DIREIto À vIDa

seeLJe/DIVULGAÇÃo

se a pEC for aprovada no senado e na Câmara, o art. 5º da Constituição será alterado

Líderes dividem comissões no Senado;
Consenso é alcançado no comando

o plenário do senado 
Federal aprovou, por 
maioria de votos, de-

sengavetar, ontem (12), um 
projeto que proíbe o aborto 
em qualquer situação, o que 
torna mais rígida a legislação 
brasileira atual. Agora a maté-
ria, que havia sido arquivada, 
volta à comissão de consti-
tuição e Justiça (ccJ) e deve 
ser discutida pelo colegiado 
nas próximas semanas.

o texto desarquivado é uma 
proposta de emenda à cons-
tituição (pec), de autoria 
do ex-senador magno malta 
(pr-es), que foi apresenta-
do em 2015 e garante “a in-
violabilidade da vida desde a 
concepção”. por conta disso, 
senadores do pt tentaram 

barrar seu desarquivamento e 
chegaram a propor que a ma-
téria fosse retirada de pauta, 
mas acabaram vencidos.

Atualmente, a interrupção 
da gravidez só pode ser feita 
pelo sistema Único de saúde, 
nas 12 primeiras semanas de 
gravidez, quando a mulher é 
vítima de violência sexual, se 
há risco de vida da mãe ou o 
se bebê não tem cérebro.

responsável pela coleta das 
assinaturas para desengavetar 
a proposta, o senador eduardo 
Girão (pode-ce) negou que 
seu objetivo seja dificultar 
ainda mais a possibilidade de 
mulheres realizarem abortos. 
ele e outros senadores que 
apoiaram a medida justifica-
ram que a ideia é que o se-
nado defina os termos da lei, 
sem a “interferência” do su-
premo tribunal Federal.

os líderes dos 16 
partidos com repre-
sentação no senado 
entraram em acordo, 
e a casa deverá esco-
lher  na manhã desta 
quarta-feira (13)  os 
presidentes e vice-
-presidentes das 13 
comissões perma-
nentes para o biênio 
2019-2020. As comis-
sões discutem e vo-
tam os projetos de lei 
antes do plenário da 
casa. A indicação dos 
nomes dos membros 
das comissões compe-
te aos líderes, depois 
das consultas às ban-
cadas.

conforme o acordo, 
o mDb terá o coman-
do das comissões de 
constituição, Justiça 
e cidadania (ccJ) e 
de educação, cultura 
e esporte. A ccJ é a 
comissão mais impor-
tante porque todas as 
proposições passam 
por ela. É a comissão 
que avalia a legalida-
de e, assim, permite a 
continuidade da tra-
mitação de proposi-
ções.

há expectativa de 
que a bancada do 
mDb indique para a 
presidência da ccJ a 
senadora simone te-
bet (ms), que chegou 
a anunciar candidatu-
ra avulsa à presidência 
do senado, na tumul-
tuada sessão prepara-
tória que resultou na 
eleição de Davi Al-
columbre (Dem-Ap) 
para o cargo.

Espaço Do psD

o comando das co-
missões de Assuntos 
econômicos (cAe) 

e de relações exte-
riores e Defesa Na-
cional terá indicação 
do PSD, que, após o 
início da legislatura, 
acolheu três senado-
res e hoje conta com 
10 parlamentares (o 
dobro da bancada no 
ano passado).

Além dessas duas 
comissões permanen-
tes, o psD deverá ter 
o senador omar Aziz 
(Am) à frente da co-
missão mista de pla-
nos, orçamentos pú-
blicos e Fiscalização 
(cmo), que reúne se-
nadores e deputados 
para tramitação no 
congresso Nacional 
de planos plurianuais, 
diretrizes orçamentá-
rias e do orçamento 
Geral da União.

terão também di-
reito à presidência 
de uma comissão o 
podemos (comissão 
de Assuntos sociais); 
o psL (comissão de 
Agricultura e refor-
ma Agrária); o pp 
(comissão de ciên-
cia, tecnologia, Ino-
vação, comunicação 
e Informática), o pt 
(comissão de Direi-
tos humanos e Legis-
lação participativa) e 
a rede (comissão de 
meio Ambiente). o 
Democratas será res-
ponsável pela comis-
são de serviços de In-
fraestrutura.

o psDb dirigirá 
duas comissões, a de 
transparência, Go-
vernança, Fiscaliza-
ção e controle e De-
fesa do consumidor e 
a de Desenvolvimen-
to regional e turis-
mo.

prb e psc se alter-

narão neste ano e no 
próximo na presidên-
cia da comissão se-
nado do Futuro

prEviDênCia E 
CriME 

orGanizaDo

o presidente do se-
nado, Davi Alcolum-
bre, destacou o espí-
rito de “entendimento 
e convergência” dos 
líderes, assim como 
houve na eleição na 
semana passada para 
os demais cargos da 
mesa Diretora.

segundo Alcolum-
bre, a consultoria do 
senado orientou que 
fossem criadas subco-
missões na ccJ para 
acompanhar a trami-
tação, ainda na câma-
ra dos Deputados, da 
emenda constitucional 
da reforma da previ-
dência social e do pa-
cote do ministério da 
Justiça contra o crime 
organizado e a corrup-
ção. Alcolumbre havia 
prometido criar duas 
comissões especiais.

Além do comando das 
comissões, o senado 
deverá votar amanhã 
o desarquivamento do 
projeto que altera a Lei 
12.334/2010, do ex-
-senador ricardo Fer-
raço (psDb-es), que 
torna mais rigorosas as 
regras para segurança 
das barragens.

o senado deverá 
criar uma comissão 
parlamentar de inquéri-
to (cpI) para apurar as 
causas do rompimento 
da barragem da empre-
sa mineradora Vale  em 
brumadinho, minas 
Gerais, no dia 25 de 
janeiro.

o ministro-chefe da 
casa civil, onyx Lo-
renzoni, disse ontem 
(12) que o governo 
estuda uma forma de 
atingidos pela tragédia 
em brumadinho (mG) 
acessarem o progra-
ma minha casa minha 
Vida para reconstrução 
de suas casas. onxy 
citou uma previsão no 
regulamento do pro-
grama para a participa-
ção de pessoas vítimas 
de episódios de emer-
gência ou calamidade. 
Desta forma, segundo 
o ministro, as famílias 
não teriam de usar o 
dinheiro do Fundo de 
Garantia do tempo de 
serviço (FGts) para 
arcar com os prejuí-
zos, que devem ser co-
brados da mineradora 
Vale.

“estamos tentando 
resolver isso através 
do minha casa minha 
Vida calamidade, que 
dá a mesma condição 
de resolver sem ter que 
mexer no fundo de ga-
rantia. e depois a AGU 
vai cobrar da Vale, que 
é quem tem que pagar 
a conta”, afirmou, após 
almoço com o presi-
dente do supremo tri-
bunal Federal (stF), 
Dias toffoli.

para o ministro, não é 
justo alguém usar o di-
nheiro acumulado com 
“o suor do seu esforço” 
para se recuperar de 
um dano causado por 
um terceiro, no caso a 
empresa. “É justo que 
as pessoas tenham que 
acessar esse dinheiro 
[do FGts] para cor-
rigir algo que foi fei-

to por uma empresa? 
Achamos que não é jus-
to. estamos trabalhando 
para corrigir o decreto 
anterior”.

A caixa econômica 
Federal anunciou a li-
beração de saques do 
FGts para trabalha-
dores que tiveram suas 
casas afetadas. A Ad-
vocacia-Geral da União 
(AGU) confirmou que o 
governo manterá a libe-
ração do FGts.

Atualmente, a Lei 
8.036/1990, que trata do 
FGts, permite que os 
beneficiários movimen-
tem suas contas em caso 
de “necessidade pesso-
al, cuja urgência e gravi-
dade decorra de desastre 
natural”. Desde o rom-
pimento 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 pudes-
sem movimentar os re-
cursos.

união Dos
 poDErEs

onxy Lorenzoni almo-

çou com toffoli, com a 
participação, por tele-
fone, do presidente Jair 
bolsonaro. segundo o 
ministro e o magistrado, 
o encontro foi em prol 
da “pacificação do Bra-
sil”. “Já vivemos muitos 
momentos de conflitos, 
é momento de pacifica-
ção do brasil. estamos 
construindo uma grande 
aliança pelo brasil. to-
dos nós, cada um na sua 
competência, estamos 
preocupados em cons-
truir canais para fazer 
o brasil crescer”, disse 
onyx.

toffoli destacou a ne-
cessidade de harmonia 
entre executivo, Legis-
lativo e Judiciário, mas 
afirmou que não significa 
uma aprovação automá-
tica de um poder a res-
peito das ações do outro. 
“evidentemente que isso 
não significa que tudo 
que for aprovado o su-
premo vai chancelar. É 
um diálogo pelo respeito 
entre os poderes dentro 
daquilo que a constitui-
ção prevê. o importante 
é que haja esse diálogo 
para que saia o melhor 
produto possível”.

Em caso de “necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade 
decorra de desastre natural”, a vítima pode usar o FGts

Governo avalia acesso de vítima de 
Brumadinho ao Minha Casa Minha Vida

Agência Brasil
DIVULGAÇÃo
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Cadáver é achado Arco Metropolitano 
7Polícia

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

PMs apreendem drogas e 
granada na Lagoa do Sapo 

Duas pessoas morrem em incêndio 
no Subúrbio do Rio de Janeiro

Quadrilha que marcava hora e lugar 
para roubar carga vai em cana 

Integrante da escola de samba 
Grande Rio é baleado em assalto

Curiosos observam o incêndio que atingiu um su-
permercado na rua lino teixeira, 275, no Jacaré

Uma quadrilha que 
roubava cargas de ci-
garros com hora e lugar 
marcados no rio, agora 
está atrás das grades. A 
polícia civil informou 
que os criminosos agiam 
com a ajuda dos próprios 
motoristas. Imagens de 
câmeras de segurança 

mostram um dos 80 rou-
bos feitos pela quadrilha.

De acordo com repor-
tagem do portal G1, tudo 
foi combinado entre os 
assaltantes e funcioná-
rios da empresa distri-
buidora de cigarros. para 
colaborar com os bandi-
dos, o motorista recebia 

uma recompensa em di-
nheiro.

As investitações apon-
tam que Luciano de Al-
meida Ferreira e hai-
tebek Ikeda rocha de 
França eram os responsá-
veis por passar as infor-
mações sobre o trajeto da 
carga para a quadrilha.

reproDUÇÃo/whAtsApp equipes do corpo 
de bombeiros encotra-
ram dois corpos carbo-
nizados durante o in-
cêndio que atingiu um 
supermercado na rua 
Lino teixeira, 275, no 
Jacaré, Zona Norte do 
rio, na tarde da últi-
ma segunda-feira. As 
chamas começaram 
um pouco antes das 
16h40, horário que a 
guarnição foi acionada  
os corpos foram enca-
minhados para o ImL.

Agentes da 25ª De-
legacia de polícia (en-
genho Novo) investi-
gam o caso para apurar 

o material foi apreendido com os criminosos presos durante a ação 

reproDUÇÃo reDes socIAIs

Corpo de homem negro, de aproximadamente 20 ano apresentava perfurações de tiros e estava com as mãos amarradas

o cadáver de um 
homem com 
idade aproxi-

mada de 20 e 25 anos 
foi encontrado na ma-
nhã da última segun-
da-feira, na região do 
Arco metropolitano, 
altura de Japeri. A víti-
ma de cor negra usava 
bermuda de cor bege, 
estava sem camisa e 
tinha as mãos amarra-
das. A Divisão e ho-
micídios da baixada 
Fluminenese (DhbF) 
investiga no assassina-
to.

De acordo com in-
formações do 24º ba-
talhão de polícia mi-
litar (Queimados), os 
agentes foram alerta-
dos sobre o corpo por 

moradores da rua 
raphael de Almeida 
magalhães, no bairro 
santa Amélia. o local 
onde o morto foi en-
contrado é de difícil 
acesso. 

 FaCção Do Cv 
Controla 

CoMuniDaDE 
segundo informa-

ções do serviço de in-
teligência da pm, o 

local onde a vítima foi 
morta é controlado por 
uma das maiores fac-
ções criminosas do rio 
de Janeiro, o comando 
Vermelho (cV), que se 
aliou à ADA (Amigos 
dos Amigos) contra o 
bando do tcp (ter-
ceiro comando puro). 
Traficantes de drogas 
têm travado uma guer-
ra sangrenta pelo do-
mínio das comunidaa-
des. 

A briga já deixou 
dezenas de mortos, e 
muitos dos corpos até 
hoje não foram encon-
trados. 

reproDUÇÃo/whAtsApp

o cadáver de um homem negro estava em local de difícil acesso 

ruan paiva, de 21 
anos, foi atingido 
durante uma tenta-
tiva de assalto em 
Duque de caxias. 
ele é integrante da 
escola de samba 
Grande rio. segun-
do a polícia militar, 
o crime ocorreu no 
bairro pantanal. Na 
ocasião, o jovem foi 

baleado depois de 
ser abordado por um 
bando armado.

Após ser ferido, 
ruan foi socorrido e 
levado para a Unida-
de de pronto Atendi-
mento (UpA) sarapu 
. Depois foi levado 
para o hospital Adão 
pereira Nunes, tam-
bém em Duque de 

caxias. por meio de 
nota, a direção da 
unidade informou 
que “o paciente apre-
senta estado de saú-
de estável”. Devido 
ao fato, a Grande rio 
cancelou o ensaio 
que estava previsto 
para ocorrer nesta 
terça-feira na quadra 
da escola.

e as ações para su-
focar os traficantes em 
Japeri, não param. Na 
manhã de ontem, poli-
ciais do 24º bpm rea-
lizaram uma operçação 
na comunidade Lagoa 
do sapo, em Japeri. os 
agentes informaram que 

faziam uma incursão na 
região quando foram re-
cebidos a tiros por um 
bando de criminosos. 

No confronto, dois 
bandidos foram balea-
dos e socorridos para a 
policlínica Itália Fran-
co. Após uma varredu-

ra no local do tiroteio, 
os agentes encontraram 
uma granada, uma pisto-
la, drogas e radiotrans-
missores. Até o fecha-
mento desta reportagem 
não havia informações 
sobre o estado de saúde 
dos marginais. 

imagens de câmeras de segurança registraram ação de quadrilha que rouba carga no rio

reproDUÇÃo / tV GLobo

as responsabilidades do 
incêndio. os policiais 
aguardam o resultado 
do laudo da perícia feita 
ontem. o delegado Fá-
bio Asty, do Instituto de 
criminalística carlos 

Éboli (Icce), infor-
mou que realizará uma 
perícia complementar 
para ajudar nas inves-
tigações e que o esta-
belecimento poderá ser 
interditado.

Mulheres são assassinadas 
em salão de beleza em Caxias

A Divisão de homi-
cídios da baixada Flu-
minense (DhbF) in-
vestiga  a morte de duas 
mulheres, na tarde de 
ontem, em um salão de 
beleza no bairro pilar, 
em Duque de caxias. 
De acordo com a Dele-
gacia de a especializada 
investiga as mortes Josy 
Luisa bressan e mayara 
cristhie silva palma.

As primeiras infro-
mações dão conta que 
Josy , mais conheci-
da como Josy, seria a 
dona do salão, e maya-
ra cliente do espaço. 
Uma perícia já foi feita 
no local e os agentes da 
especializada buscam 

testemunhas e imagens 
de câmeras de segurança 
que possam ajudar nas 
investigações.

Nas redes sociais, 
amigos lamentaram a 
morte das mulheres e co-
braram justiça. “minha 

amiga amada , quan-
tos anos nos conhece-
mos. Você cuidava dos 
meus cabelos com tan-
to carinho, como eram 
boa nossas conversas”, 
escreveu uma amiga 
de Josy. 

Josy e Mayara eram dona e cliente do salão

reproDUÇÃo / tV GLobo
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Witzel se reúne com italianos 

Na última segunda-
-feira, o governador 
wilson witzel par-

ticipou de um almoço com 
empresários e representan-
tes de 16 empresas italia-
nas, já instaladas no estado 
e interessadas em se estabe-
lecerem no rio. o encontro 
aconteceu no consulado da 
Itália e teve como objetivo 
discutir formas de fomen-
tar um ambiente fértil para 
novos negócios, com segu-
rança jurídica e menos bu-
rocracia.

De acordo com dados da 
câmara Ítalo-brasileira, 
hoje, em torno de 500 em-

presas italianas estão ins-
taladas no estado, gerando 
quase 50 mil empregos.

“podemos estabelecer 
muito mais parcerias. co-
loco à disposição nossos 
secretários para que pos-
sam trazer suas propostas”, 
disse o governador. entre 
as lideranças reunidas, es-
tavam os secretários da 
casa civil, Luiz Zamith; 
de Desenvolvimento eco-
nômico, Lucas tristão; o 
cônsul-Geral da Itália no 
rio de Janeiro, paolo mira-
glia; e o presidente da câ-
mara Ítalo-brasileira, Ales-
sandro barillá.

cArLos mAGNo/DIVULGAÇÃo/GoVerNo Do estADo 

Blitz educativa na volta às aulas no RJ 
mANoeLLA meLLo 

Mercoserra une municípios do RJ
reproDUÇÃo

secretário de turismo, otavio leite, se reuniu com os membros da Mercoserra a ação objetiva conscientizar motoristas quanto a acidentes no trânsito

Governador Wilson Witzel ao lado do cônsul-geral da itália no rio, paolo Miraglia, e o grupo de empresários 

Objetivo do encontro promovido pelo governador foi discutir 
formas para fomentar ambiente fértil para novos negócios 

Empresas podem ter inscrição cassada
no caso de violência contra animais 

Incêndio em hotel deixa mortos e feridos

A deputada estadual 
beth sahão (pt) proto-
colou um projeto de lei 
que visa coibir a violên-
cia contra os animais. A 
proposta prevê a cassa-
ção da inscrição estadual 
das empresas envolvidas 
em maus-tratos contra 
bichos, domésticos ou 
silvestres.

A parlamentar utiliza a 
definição prevista no ar-
tigo 32 da Lei de crime 
Ambiental (9605/1998), 
que inclui situações 

como “abusar, ferir, in-
fligir dor e sofrimento 
ou submeter o animal a 
experiência cruel ou do-
lorosa”.

De acordo com o pro-
jeto, a cassação da ins-
crição estadual ocorrerá 
depois do trânsito em 
julgado da sentença em 
que a empresa vier a ser 
condenada pelo delito de 
maus-tratos a animais.

A empresa enquadrada 
na lei “não poderá obter 
nova inscrição estadual 

pelo período de dez anos, 
contados a partir da data 
em que ela for condenada 
pelo delito de maus-tra-
tos”. A inscrição estadual 
equivale ao registro dos 
contribuintes no cadastro 
do Imposto sobre ope-
rações relativas à circu-
lação de mercadorias e 
prestação de serviços de 
transporte Interestadu-
al e Intermunicipal e de 
comunicação (Icms) 
mantido pela receita es-
tadual.
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Bombeiros de nova Deli na frente do hotel arpit 
palace após a extinção de um incêndio em nova Dél

Agentes da coordenado-
ria de educação do Detran-
-rJ deram início, na últi-
ma segunda-feira, a duas 
campanhas de conscienti-
zação por um trânsito mais 
seguro, a blitz educativa 
e a ação de Volta às Aulas. 
Durante a blitz, montada 
na Rua Conde Bonfim, na 
tijuca, Zona Norte do rio, 
motoristas foram abor-
dados pelas equipes do 
departamento, junto com 
agentes da operação Lei 
seca, e receberam orien-
tações sobre segurança no 
trânsito, a importância de 
seguir as regras para evi-
tar acidentes, os riscos da 
combinação álcool e dire-
ção e alertas sobre o uso 
do cinto de segurança na 
prevenção de mortes e le-

sões graves.
o caminhoneiro aposen-

tado Jorge Luiz da silva 
aprovou a ação. “As pes-
soas precisam se cons-
cientizar. Não temos que 
pensar só na nossa vida, 
mas também se preocupar 
com o próximo. Eu sou 
avô e quero um mundo 
melhor para o meu neto - 
disse Jorge. A estrutura da 
blitz chama atenção nas 
ruas por ser idêntica à da 
operação Lei seca. para a 
servidora pública rosilene 
santos, o padrão adotado 
faz diferença.

“Achei muito bacana a 
ideia de usar a equipe da 
Lei seca para passar uma 
mensagem tão legal e edu-
car. Isso deveria acontecer 
mais vezes”, concluiu ro-

silene.
Com o retorno oficial do 

ano letivo, também che-
gou o momento dos agen-
tes irem para a porta das 
escolas, para dar orienta-
ções sobre a necessidade 
de se respeitar as leis de 
trânsito. Na ação de hoje, 
na creche escola do Ama-
nhã, também na tijuca, as 
crianças foram orientadas 
de forma lúdica: ganharam 
cataventos ilustrados com 
imagens de cintos de segu-
rança e a cadeirinha, itens 
importantes na prevenção 
contra acidentes. os pais 
e responsáveis receberam 
folhetos que incentivam a 
agir com prudência no vo-
lante e nas calçadas, fazen-
do com que os filhos ado-
tem as mesmas atitudes.

Discutir medidas 
para trabalhar em prol 
do turismo dos muni-
cípios da região da 
serra Verde Imperial. 
esta foi a proposta da 
reunião, que aconte-
ceu na última segunda, 
entre o secretário de 
turismo, otavio Lei-
te, e os membros da 
mercoserra - Agência 
de Desenvolvimento 
econômico regional. 
A parceria tem como 
objetivo fomentar o 
desenvolvimento so-
cioeconômico, turísti-
co e cultural de tere-
sópolis, Petrópolis e 
Nova Friburgo.

A participação em 
feiras e o auxílio na 
potencialização dos 
destinos foram al-
guns dos temas tra-

tados. os represen-
tantes da mercoserra 
informaram que vão 
lançar um calendário 
de eventos integrado, 
mesclando atrações 
dos três municípios. 
para o secretário ota-
vio Leite esta é uma 
ação importante que 
valoriza a região.

“o governador tem 
o turismo como uma 
bandeira e estamos 
trabalhando para des-
tacar cada região de 
acordo com os atrati-
vos que oferecem. A 
ideia de integrar três 
destinos da serra é 
ótima para fortalecer 
a atividade no esta-
do”, disse. 

para o presidente 
da mercoserra, Luiz 
Fernando Gomes, é 

preciso apresentar 
cada vez mais a serra 
Verde Imperial para 
os turistas cariocas e 
de estados vizinhos.

“temos uma área 
privilegiada com tem-
peraturas agradáveis, 
atrativos turísticos 
atraentes e estrutura 
para receber muitos 
visitantes de todos os 
lugares. Queremos 
aumentar o fluxo de 
visitantes não só aos 
sábados e domingos, 
mas durante a semana 
também. este proje-
to já existiu na déca-
da de 80 e está sendo 
reativado. A intenção 
é que nos próximos 
dois anos 300 empre-
sas se associem, em 
cada uma das três ci-
dades.

ÍNDIA - Um in-
cêndio de grandes 
proporções mato 17 
pessoas e deixou ou-
tras três feridas em 
um hotel de Nova 
Déli, ontem. segun-
do informações, os 
bombeiros levaram 
quase quatro horas 
para controlar o fogo. 
As causas da tragédia 
são desconhecidas.

o hotel Arpit pa-
lace estava comple-
tamente reservado 
por uma família que 
estava na capital in-
diana para participar 
de uma festa de casa-

mento. entre os mortos 
estão quatro mulheres e 
uma criança, segundo 
o porta-voz dos bom-
beiros de Nova Déli, 
shyam prakash singh.

Uma das mulheres e 

uma criança não resis-
tiram aos ferimentos 
depois de pular de uma 
janela no quinto andar 
do hotel em uma tenta-
tiva de escapar das cha-
mas.
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Côlonia de férias para pessoas 
com deficiência é realizada 
Atividades foram realizadas nesta segunda-feira, dia 11, no Zoológico Municipal

Secretaria de 
Comunicação Social 

prefeitura promove dia de lazer para pessoas com deficiência com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da categoria

com o apoio 
da secreta-
ria de políti-

cas para mulheres, 
Idosos e Direitos 
humanos (smIDh) 
de Volta redonda, 
os cooperadores de 
pessoas com Neces-
sidades especiais e 
Amigos (coope-
NIA) estão realizan-
do uma colônia de 
férias para pessoa 
com deficiência na 
cidade. Ao todo 35 
pessoas de diversas 
idades estão partici-
pando das atividades 
que, nesta segunda-
-feira, dia 11, foram 
realizadas no Zoo-
lógico Municipal. 
Na próxima semana 
os participantes vão 
visitar o centro de 
Formação de Novos 
condutores, na Ilha 
são João.

segundo o presi-
dente do coope-
NIA, thiago Lopes, 
essa é a segunda vez 
que é realizada a co-

volta REDoNDa

DIVULGAÇÃo/pmVr

Eleitos novos membros do Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente

Prefeitura promove prestação de 
contas no calçadão de Campos Elíseos

ação que aconteceu neste sábado apresentou 
à população as novas aquisições da prefeitura

reproDUÇÃo

SUl-FlUMiNENSE 9

os novos membros do Conselho tutelar vão agilizar o trabalho do orgão junto a prefeitura de itatiaia

DIVULGAÇÃo

ItatIaIa REsENDE

Foram eleitos na manhã desta 
segunda-feira (11) os novos mem-
bros do cmDcA - conselho mu-
nicipal da criança e do Adolescen-
te de Itatiaia. A eleição aconteceu 
no plenário da câmara municipal, 
no centro, com a presença de re-
presentantes do poder público e da 
sociedade civil organizada.

Aberta ao público, a eleição 
foi realizada durante o ‘Fórum de 
eleições do cmDcA’, preparado 
especificamente para o pleito e que 
contou com a organização da co-
missão eleitoral, nomeada pela se-
cretaria municipal de Assistência 
social e Direitos humanos. 

Durante a abertura oficial do 
Fórum, a Presidente da Comissão 
eleitoral e diretora de Gestão e 
controle do suas, Laura rezende, 
falou da importância da eleição.

- essa é uma eleição muito im-
portante para toda a nossa socie-
dade, porque se trata do conselho 
que vai acompanhar de perto o tra-
balho de proteção dos direitos das 
crianças e adolescentes. estamos 
atendendo a lei em uma exigência 
necessária  e buscamos todos  jun-
tos cumprir o que manda a nossa 
legislação -  frisou Laura.  

A subsecretária de Assistência 
social, Luciana pimentel cavalla-

ri,  registrou a importância do con-
selho.

 - Gostaria de registrar  a impor-
tância do cmDcA e reforçar mais 
uma vez também que temos o de-
ver de cuidar das nossas crianças 
e adolescentes.  e desejo que os 
eleitos se voltem com o coração 
e com grande comprometimento 
nesse trabalho de proteção que é 
tão fundamental - finalizou a sub-
secretária.

Após os pronunciamentos foi 
realizada uma palestra sobre “mar-
cos Legais”, ministrada pela presi-
dente da comissão eleitoral e em 
seguida  a leitura  e aprovação do 
Regimento Interno do Fórum.

De acordo com o regimento, o 
conselho deve ser composto por 
quatro entidades da sociedade 
civil organizada e conforme in-
formou a diretora da  comissão 
eleitoral, quatro entidades se ins-
creveram e foram consideradas 
aptas para concorrerem ao pleito. 
Após a apresentação de todas as 
entidades, com a aprovação do pú-
blico presente, a eleição foi realiza-
da por aclamação.

o novo conselho municipal 
da criança e do Adolescente será 
composto por titulares e suplentes 
da sociedade civil organizada e 

do poder executivo municipal. os 
conselheiros da sociedade civil 
organizada reúnem integrantes  das 
entidades  ApAe -  Associação de 
pais e Amigos de excepecionais, 
Ong Integração, Ofra Pró Humana 
e Associação de Dança de Itatiaia 
e  do poder público,representantes 
das secretarias de saúde, Assis-
tência social e Direitos humanos, 
educação e Fazenda.

Ao final do evento a subsecretá-
ria de Assistência social deu posse 
a todos os eleitos que ficarão a fren-
te do conselho por dois anos,sendo 
de fevereiro de 2019 a fevereiro de 
2021.

O Fórum de Eleições do CMD-
cA contou ainda coma presença 
do vereador José Adelson, o toro-
ca, representando a câmara muni-
cipal.

o CMDCa
o conselho municipal dos Di-

reitos da criança e do Adolescente 
(CMDCA) é um órgão delibera-
tivo de composição paritária que 
conta com a participação de repre-
sentantes da sociedade civil e do 
poder executivo municipal. ele 
propõe, delibera e controla as polí-
ticas públicas municipais voltadas 
para crianças e adolescentes.

lônia de férias para 
as pessoas com de-
ficiência em Volta 
redonda. “A ideia 
surgiu através da 
promoção da inclu-
são. É uma proposta 
diferente e que to-
dos podem participar 
não temos uma faixa 
etária definida. Só 
queremos proporcio-
nar as pessoas com 

deficiência um lazer 
e momentos diverti-
dos”, contou.

o prefeito samuca 
silva, destacou a im-
portância de resguar-
dar os direitos a in-
clusão pela smIDh. 
“Um dos principais 
objetivos da políti-
ca pública para pes-
soa com deficiência 
é reforçar a impor-

tância e proporcio-
nando discussões de 
assuntos de interesse 
dessa população e 
que ainda necessita 
serem resguardados 
seus direitos relacio-
nados à inclusão so-
cial”, disse.

A secretária de 
política de mulhe-
res, Idosos e Direi-
tos humanos, Dayse 

penna, destacou todo 
o trabalho que a pas-
ta vem realizando e 
apoiando. “o nosso 
trabalho visa pro-
porcionar um maior 
conhecimento para 
a sociedade, na de-
monstração de que a 
inclusão das pesso-
as com deficiência 
beneficia a reabili-
tação e elevação da 

No último sábado, dia 9, 
quem passou pelo calçadão em 
campos elíseos pôde conhecer 
as mais recentes aquisições da 
prefeitura e tirar dúvidas pesso-
almente sobre como vem sendo 
investido o dinheiro público no 
município.  A ação de prestação 
de contas promovida pela gestão 
municipal aconteceu das 10h às 
13h, tendo como ponto alto a 
apresentação dos seis novos ca-
minhões que chegaram para re-
forçar e modernizar o patrimônio 
público de resende.

o objetivo da ação foi levar 
transparência e informação so-
bre o que vem sendo feito com o 
dinheiro público, principalmente 
para pessoas que não estão inse-
ridas no ambiente digital ou que 
não acompanham rotineiramen-
te os canais oficiais da prefeitura. 
Dentro deste contexto, o calça-
dão em campos elíseos foi es-
colhido por ser um grande centro 
comercial, que reúne munícipes 
de vários pontos da cidade e que 
recebe diariamente um grande 
fluxo de pessoas.

Durante a ação, novos veícu-
los adquiridos pela prefeitura 
através de licitação foram ex-
postos. estavam no local: quatro 
caminhões Ford cargo 2631, 
com traçado 6x4 e caçamba 
basculante de 12 metros cúbicos. 
Além disso, totalizando seis ca-
minhões, a prefeitura também 
apresentou à população um 
caminhão-baú Volkswagen De-
livery, modelo 9.170, e um ca-
minhão carroceria Volkswagen 
Delivery 9.170. todos estes che-
garam em fevereiro  ao centro 

Administrativo e estão integrados 
ao efetivo da prefeitura.

As aquisições seguem a políti-
ca de modernização da frota mu-
nicipal adotada pela atual gestão, 
já que os antigos veículos eram 
da década de 90. em 2018, o se-
tor de serviços públicos já havia 
sido fortalecido com quatro novas 
retroescavadeiras, que também já 
foram integradas e passam a ope-
rar em importantes obras, como 
as do programa ‘Revitaliza Re-
sende’.

entre as pessoas que passaram 
pelo calçadão na manhã des-
te sábado estava o visitante sul 
mato-grossense Valdecir pereira, 
morador da cidade de campo 
Grande, que se disse admirado 
com a ação.

- Quero parabenizar a gestão 
municipal pela iniciativa. Acho 
que isso deveria ser aplicado em 
todo o país. prestar contas em 
praça pública, mostrar para a po-
pulação onde e como está sendo 
utilizado o dinheiro público, isso é 
uma coisa muito boa. Estou só de 
passagem, mas me chamou muita 
atenção e faço questão de parar 
por um minuto para parabenizar a 
prefeitura – disse o visitante.

A ação, por sua vez, não agra-
dou somente o visitante. A do-

méstica eni Aparecida de Lima 
basílio dos santos se diz mais 
aliviada com esse tipo de ação 
e falou da importância da pro-
ximidade entre a prefeitura e a 
população.

- Isso mostra que a prefeitura 
está preocupada em esclarecer 
as coisas diante de quem contri-
bui com o imposto. se o dinhei-
ro vem da própria população, é 
muito importante saber como 
ele está sendo gasto e pra onde 
está indo. Acaba nos deixando 
mais tranquilos. No ano passa-
do já tinha ficado sabendo de 
uma ação feita pela prefeitura 
dessa forma e espero que conti-
nue assim – diz a moradora do 
bairro Vicentina I, que é resen-
dense de nascença.

Na ocasião, muita gente 
aproveitou a circunstância para 
comparecer à tenda colocada 
no calçadão e interagir com 
as autoridades que estiveram 
presentes, como os secretários 
municipais de Administração, 
kaio marcio, e de esporte e 
Lazer, David manuel de Jesus 
silva. Quem passou pelo local 
pôde tirar dúvidas sobre a ges-
tão ou aproveitar para deixar 
uma sugestão para os represen-
tantes do governo.

auto-estima, propor-
cionando assim uma 
significativa melho-
ria da qualidade de 
vida desse público, 
pois atualmente de 
acordo com o último 
censo divulgado pelo 
IbGe, encontramos 
no brasil mais de 
24,5 milhões de bra-
sileiros com alguma 
deficiência”, disse.
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Ana Hickmann nega silicone após bumbum 
chamar atenção em foto: ‘Malho bastante’

Mãe pela 1ª vez, Sabrina Sato revela 
falta de pique pra namorar com noivo

Depois de com-
partilhar uma 
foto de biquíni 

na web, apresentado-
ra comentou a reper-
cussão da imagem e 
rebateu críticas sobre 
o clique na manhã de 
ontem. ‘Nunca treinei 
glúteos, agora posso 
treinar, encher a cal-
ça, o shortinho, posso 
ficar um pouco maior, 
a idade já me permiti 
e a profissão também. 
Quando modelo a gen-
te não pode’, explicou 
a empresária

Dona de um corpo 
sequinho, Ana hick-
mann deixou o bum-
bum à mostra em um 
clique de biquíni em 
curaçao e chamou 

atenção dos seguido-
res na web. ontem, 
a apresentadora co-
mentou repercussão 
a foto no stories do 
Instagram. “eu estava 
vendo aqui os comen-
tários das últimas duas 
fotos que postei on-
tem a noite. e aí, estou 
vendo um monte de 
gente falando: ‘Que 
bumbum é esse?’, 
‘Que bunda é aquela’, 
‘Nossa, gostosa’. Até 
meu marido mandou: 
‘Nossa amor, o negó-
cio aí tá babado. Volta 
logo pra casa. eu volto 
na semana que vem’”, 
contou a mulher de 
Alexandre corrêa, 
com quem está casada 
há anos.

mãe de Zoe, sabri-
na sato afasta pique 
pra namorar com Duda 
Nagle: ‘Ele, fofo, en-
tende’.

De forma bem hu-
morada, a apresenta-
dora da record tem 
dedicado seu tempo a 
preparação como rai-
nha de bateria das es-
colas rio e são paulo 
e a amamentação da 
filha, Zoe: ‘Quando a 
gente amamenta, só 
quer papo com o bebê, 
não com o pai’, disse 
ela, que exalta ajuda de 
Duda Nagle na criação 
da herdeira: ‘Só consi-
go fazer tudo isso por-
que a Zoe é um anjo e 
o Duda, um paizão’

sabrina sato está 
com a preparação para 
o carnaval a todo va-
por. mãe de primeira 
viagem, a apresenta-
dora da record, de 38 
anos, está alternando 
sua rotina mais intensa 
em ensaios para desfi-
lar na sapucaí, exercí-
cios físicos e a ama-
mentação da filha, Zoe, 
de dois meses, fruto de 
seu noivado com Duda 
Nagle. “Não tem mais 
filtro de Instagram 
que esconda minhas 
olheiras. mas acredite, 
nunca estive tão feliz”, 
disse em um papo com 
a colunista marina ca-
ruso, do jornal “o Glo-
bo”.

Sem substituta e sem cachê! Ju Paes deixa 
posto em camarote para gravar novela

por conta das grava-
ções da novela ‘Dias 
Felizes’, próxima tra-
ma das nove, marcada 
para a segunda-feira de 
carnaval, 4 de março, 
Juliana paes precisou 
abdicar do posto de 
musa do camarote Ar-
poador, na marquês de 
Sapucaí. ‘Continuamos 
com a bianca Andrade 
e o David brazil’, ex-
plicou ao purepeople a 
assessoria de imprensa 
do espaço ontem. com 
isso, atriz perdeu cachê 
de r$ 50 mil.

Juliana paes não vai 
ter substituta no ca-
marote Arpoador no 
carnaval desse ano, na 
marquês de sapucaí, 
no rio de Janeiro. Ao 
purepeople, a assesso-
ria de imprensa do es-
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1 unidade de frango 
cortado em pedaços 
3 colheres (sopa) de 
óleo 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê 2 
unidades de cebola 
cortadas em rodelas 
1 unidade de pimen-
tão vermelho peque-
no cortado em tiras 
1 unidade de pimen-
tão amarelo peque-
no cortado em tiras 1 
unidade de pimentão 
verde pequeno corta-
do em tiras 2 unidades 
de tomate sem pele 
e sementes cortados 
em quatro 1 1/2 xíca-
ra (chá) de caldo de 
legumes 200 leite de 
coco (1 garrafinha) • 
salsa (ou salsinha) pi-
cada a gosto • sal a 
gosto • pimenta-do-
-reino a gosto

moDo DE 
pREpaRo 

Em uma panela, 
aqueça o óleo e dou-
re bem os pedaços de 
frango. Junte o óleo 
de dendê, a cebola, 
os pimentões, o toma-
te e refogue bem.
tempere com o sal e a 
pimenta e acrescente 
o caldo de legumes. 
Deixe cozinhar até o 
frango e os legumes 
ficarem macios.
Junte o leite de coco, 
a salsa e desligue o 
fogo.

INgREDIENtEs

1 kg de atum branco 
2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva 1 uni-
dade de mamão pa-
paia (ou papaya) ver-
de descascado e sem 
sementes cortado em 
tiras finas 50 gramas 
de amendoim torrado 
sem sal descascado 2 
colheres (sopa) de ce-
bolinha-verde picada 
2 dentes de alho 2 uni-
dades de coentro (ra-
ízes) 2 colheres (sopa) 
de mel de abelha 3 
unidades de limão • 
pimenta-do-reino a 
gosto • sal a gosto

moDo DE 
pREpaRo

Divida o atum em qua-
tro partes e tempere 
com sal e pimenta dos 
dois lados. Reserve.
Em uma frigideira es-
palhe 1 colher de 
azeite e disponha as 
porções de atum, cozi-
nhando por 3 minutos 
de cada lado. Reserve.
Em uma tigela, mistu-
re a papaia, o amen-
doim e a cebolinha. 
Reserve.
coloque num pilão o 
alho e a raiz de coen-
tro e amasse até for-
mar uma mistura gros-
sa e homogênea.
acrescente o mel e o 
suco de limão e mistu-
re.
corrija o sal e a pimen-
ta.
acrescente o molho à 
salada e misture bem, 
cuidando para que fi-
que bem úmido.
separe em quatro pra-
tos.
coloque a porção de 
atum sobre a salada.
Finalize com um fio de 
azeite sobre o atum e 
espalhe folhas de co-
entro para decorar.

MOQUECA RáPIDA 
DE FRANGO

INgREDIENtEs

paço informou ontem 
que bianca Andrade 
e David brazil forma-
riam com a atriz o trio. 
com a saída de Juliana, 
que representaria uma 
ave rara, eles vão for-
mar uma dupla nos dois 
dias de folia dedicados 
aos desfiles do Grupo 
especial. o colunis-
ta Leo Dias, do jornal 
“o Dia”, informou que 
a atriz teve que abrir 
mão de r$ 50 mil por 
conta das gravações da 
novela “Dias Felizes”, 
que já correm no sul 
do país. “com a saída 
da Juliana por questões 
profissionais e compro-
missos, a gente conti-
nua com a bianca e o 
David, que é o nosso 
muso”, explica o porta-
-voz do camarote.

DIVULGAÇÃo

ATUM BRANCO 
COM SALADA DE 

PAPAIA VERDE
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Presidente Valdemir Mendes diz que Bigode tem a cara do clube

DE OLHO NO CARIOCãO

jOta CarVaLhO

jota.carvalho@yahoo.com

A c a b o f r i e n -
se já tem um 
novo treina-

dor. trata-se de Val-
dir bigode, de 46 
anos, que até o fim do 
ano passado era auxi-
liar técnico no Vasco 
da Gama e dirigiu o 
cruzmaltino interi-
namente em diver-
sas oportunidades. o 
novo comandante se 
reuniu na sexta-feira 
(8) com o presidente 
do clube, Valdemir 
mendes, e acertou os 
detalhes finais da sua 
chegada ao clube, 
que vai até o final do 
campeonato carioca 
deste ano.

Valdir foi apresen-
tado aos jogadores 
na manhã de sábado 
(9), no estádio cor-
reão, em cabo Frio, e 
começou a trabalhar 
com o elenco.

“estou motivado e 
emocionado. É uma 
boa oportunidade 
para mim. espero que 
possamos ter sucesso 

valdir e valdemir estão confiantes numa boa campanha tricolor daqui em diante

DIVULGAÇÃo

Valdir Bigode assume a Cabofriense 
após boa passagem pelo Vasco

nesses próximos jo-
gos que teremos pela 
frente e buscar, colo-
car a equipe em uma 
posição melhor no 
campeonato”, disse o 
comandante.

o presidente do clu-
be, Valdemir mendes, 
ficou satisfeito com 
a chegada do novo 
treinador, “buscá-
vamos um treinador 
que tivesse a cara do 
campeonato e o Val-

dir bigode tem esse 
conhecimento, caiu 
como um bom nome. 
estava no Vasco até 
o fim do ano, fez um 
trabalho excepcional, 
e estamos felizes de 
poder contar com esse 
profissional. Que ele 
possa ser feliz aqui e 
nos dar alegrias. É um 
cara jovem e tem von-
tade de conquistas”, 
comentou.

É a segunda passa-

gem de Valdir bigode 
pela região dos La-
gos, já que em 2012 
ele foi técnico do são 
pedro Atlético clube 
(spAc), na série c. o 
treinador começou a 
carreira fora das qua-
tro linhas em 2010, 
no campo Grande, o 
Galo da Zona oeste.

luCiano 
QuaDros

Valdemir falou tam-

bém sobre o ex-trei-
nador, Luciano Qua-
dros. “Luciano foi 
um cara importante 
e vai continuar sen-
do. passaram tan-
tos treinadores aqui 
e retornaram, roy 
é um exemplo dis-
so, com várias pas-
sagens. Nada que o 
Luciano não possa 
retornar um dia, o 
futebol é muito dinâ-
mico. hoje não deu 

certo, mas amanhã 
pode dar. torço por 
ele e que ele possa 
fazer um grande tra-
balho onde estiver. 
É um cara trabalha-
dor. Infelizmente 
precisamos mudar e 
não foi nada pesso-
al, mas uma decisão 
que precisávamos 
tomar, já que a com-
petição é curta”, sa-
lientou o mandatá-
rio.


