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Semente do 
mal é suspeito 

de cometer 
série de assaltos 

na Baixada
7

Tempestade com chuvas e trovoadas, a caminho

PM é baleado em 
boca de fumo dentro 
de favela em Caxias 

7

Japeri no olho do furacão!!
2

Prefeitura da baixada, que é a primeira a sofrer abalo em sua estrutura, está na mira dos ministérios 
públicos Estadual e Federal  por suspeita de maracutaia em contratos com termos aditivo ‘fantasmas’ 

nos bairros

horahmunicipios@gmail.com

Apês do Minha Casa, 
Minha Vida em Nova

 Iguaçu estão sem água
4

Primeira-dama 
raivosa ou ‘cadela 
chupando manga’ 
sumiu por uns dias

2

Chacina com 9 mortos

Cultura

Três senhorinhas de bem com a vida
DIVULGAÇÃo

reproDUÇÃo/whAtsApp

elas só querem viver, amar e ser felizes. websérie com Jô Guimarães, Kellen De Mo-
rais e Iolanda Brazão. Confiram e curtam no canal https://youtu.be/qXvdpVzfMpU

3

Matança na Baixada 
7

Morre Bibi Ferreira, 
aos 96 anos, no Rio 

de Janeiro
6

Queimados promove 
ação contra 

o sedentarismo
4

Belford Roxo e Meriti 
inauguram creches 

na sexta-feira
3

Testemunha diz 
como mulheres 

foram executadas 
7

Prefeito da Baixada 
pede desculpas por 
atrasos nos salários

4

Divisão de homicídios da Baixada Fluminense investiga se os assassinatos estão relacionados a guerra do tráfico em Queima-
dos. Vítimas, entre as quais uma mulher (detalhe) teriam sido arrancadas de dentro de casa e executadas com tiros na cabeça

2

Por Altamir Gomes

5

Endemoniados 

‘Zé Pelintra’ é preso acusado 
de estuprar menor em ritual

Com a ajuda da mãe da vítima, Andreia, homem diz que baixava entidade 
e criança era abusada sexualmente. Estupro acontecia há vários anos.

Bernardo Ritto é 
atração desta quinta 

no palco 
do TopShopping

Brasileirão da Baixada Sub-17 
tem chuva de gols na rodada

DIVULGAÇÃo

7
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Por Jota Carvalho
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Não se sabe o porquê daquela primeira-
-dama mais braba do que cadela com fi-
lhotes estar com o rabo entre as pernas. 
Vó Candinha, nossa agente sênior, apu-
rou na prefeitura que ela ‘comanda’, que 
a mesma tá sumida há alguns dias.

Primeira-dama raivosa anda sumida

A ‘pit bull fêmea’ vem cometendo 
alguns excessos e não é figura querida 
aonde trabalha, principalmente, quando 
surta em crises de superioridade. Man-
dar no marido ela não esconde e vive 
cantando para os críticos: “tô nem aí, tô 
nem aí”. 

O ‘cadela chupando manga’ vestido de 
saia pode voltar mais feroz do que antes, 
apostam alguns funcionários. Servidores 
acham que a dona deve ter surtado mais 
forte e ter se internado por uns dias para 
tratamento psíquico-emocional. “A ma-
luca pode retornar mais doida do que 
nunca”, arrisca Vó Candinha. (Risos do 
SOMBRA) 

‘Cadela chupando manga’ internada?

Manda no marido e não é querida

Nosso abraço desta 
quinta (14) vai para Fer-
nanda Rodrigues, jorna-
lista da ASCOM da Pre-
feitura de Nova Iguaçu. 
Fernandinha é um dos ta-
lentos da nossa imprensa 
e querida pelos colegas. 
Aquele Abraço, Fernan-
da Rodrigues!!! Sucesso 
sempre! 

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

DIVULGAÇÃo

João Senise lança CD “Chama o Síndico”
em homenagem-tributo a Tim Maia

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Websérie ‘As Senhorias’ é humor na telinha 

MPB da Boa

o cantor João Senise 
é a atração do Tea-
tro Rival Petrobras 

nesta quinta (14). Neste 
novo show o jovem ta-
lentoso - afilhado de Ivan 
Lins; filho do flautista e 
saxofonista Mauro Senise 
e enteado de Gilson Peran-
zzetta – mostra seu novo 
CD “Chama o Síndico”, 
uma bela e significante 
homenagem a Tim Maia, 
cuja morte completou 20 
anos em 2018. O show co-
meça às 19h30.

O repertório do CD é 
composto por 13 clássi-
cos que ficaram marca-
dos na voz de tim Maia, 
carinhosamente chamado 
de “Sindico”. Estão no set 
list “Não quero dinheiro”, 
“Primavera”, “Um dia de 
Domingo”, “Azul da Cor 
do Mar”, entre outros. “As 
músicas, claro, são velhas 
conhecidas do público, 
mas estão apresentadas 
com uma sonoridade total-
mente nova, resultado do 
trabalho do Gilson como 
arranjador. A essência da 
obra está lá, mas com ou-
tra leitura, mais moderna. 
Quando as pessoas ouvi-
rem, vão notar a diferen-
ça”, afirma Senise.

No ‘set list’ do show, Senise canta 13 clássicos que ficaram marcados na voz de Tim Maia

Bernardo Ritto

DIVULGAÇÃo

Nesta sexta (15), a Fun-
dação de Apoio à Escola 
Técnica, Ciência, Tec-
nologia, Esporte, Lazer, 
Cultura e Políticas Sociais 
(Fundec), através da Co-
ordenadoria Municipal de 
Políticas para Juventude, 
promove a solenidade de 
Diplomação dos Conse-
lheiros Municipais de Ju-
ventude de Duque de Ca-
xias. Serão diplomados os 
conselheiros eleitos na 3ª 
Conferência de Juventude 
do município e os indica-
dos pelo executivo muni-
cipal, cumprindo o critério 
de paridade na composição 
do Conselho. A solenida-
de acontece no Plenário 
Vilson Campos Macedo, 
na Câmara Municipal de 
Duque de Caxias, localiza-
do na Rua Paulo Lins, 41, 
bairro 25 de Agosto.

Além da posse também 
serão eleitos os membros 
da Mesa Diretora do Con-
selho Municipal de Juven-
tude de Duque de Caxias, 
em cumprimento a lei 
2.759 de 22 de Dezembro 
de 2015, que criou o referi-
do conselho.

Bernardo Ritto se apre-
senta no TopShopping 
nesta quinta (14). Apesar 
de carioca da gema, Ber-
nardo sempre teve raízes 
sertanejas. Sua mãe cos-
tumava cantar nas horas 
livres para os amigos. 
Nas canções sertanejas, 
Bernardo soltava a voz, 
já mostrando seu talen-
to e a paixão pelo estilo. 
Com o passar dos anos, 
o contato com a músi-
ca foi ficando cada vez 
maior. Até que, aos 20 e 
poucos anos, Bernardo 
decidiu trancar a facul-
dade de publicidade e 
caiu na estrada, em dupla 
com a mãe. Depois de se 
apresentarem em diver-
sos bares, casas de show, 
eventos corporativos e 
festas particulares, o can-
tor conquistou um públi-
co fiel e alçou voos mais 
altos. A apresentação será 
na praça de alimentação 
do 3º piso - expansão, às 
19h. Evento gratuito!

O TopShopping está 
localizado na Av. Gover-
nador Roberto Silveira 
540, Centro – Nova Igua-
çu. Telefone: (21) 2667-
1787.

Para o show de lança-
mento de “Chama o Síndi-
co”, João Senise dividirá o 
palco com Gilson Peran-
zzetta (direção musical, 
piano e arranjos), Aurea 
Martins (voz), Moyseis 
Marques (voz), Mauro Se-
nise (sax e flauta), Adriano 
Giffoni (baixo elétrico), 
Ricardo Costa (bateria), 
Mingo Araujo (percus-
são). A última apresenta-
ção do cantor no Teatro 

Rival Petrobras aconteceu 
em julho de 2018, quando 
ele fez uma homenagem a 
Frank Sinatra.

em seis anos de carreira 
o cantor e jornalista João 
Senise apresenta ao pú-
blico uma expressiva pro-
dução musical. São cinco 
CDs solo, “Just in Time” 
(2013 – independente), 
“Abre Alas - Canções de 
Ivan Lins” (2015), “Ce-
lebrando Sinatra” (mar-

ço/2016), “Influência do 
Jazz” (dezembro/2016) e 
“Love Letters” (dezem-
bro/2017), os três últi-
mos lançados com selo 
da gravadora Fina Flor, e 
agora, “Chama o Síndico” 
(2019).

O Teatro Rival Petro-
bras fica na Rua Álvaro 
Alvim, 33/37 – Centro/Ci-
nelândia – Rio de Janeiro. 
Informações: (21) 2240-
9796.

Três senhorinhas (foto) 
de bem com a vida, se en-
contram para falar da ro-
tina de suas vidas, falam 
do tempo passado, do 
presente do futuro. Elas 
só querem viver, amar e 
ser felizes. Vieram para 
mostrar o quanto é bom 
viver na alegria, em paz, 

no seio de suas famílias. 
Com Jô Guimarães, Kel-
len De Morais e Iolanda 
Brazão, o primeiro episó-
dio dá mostra do que pode 
acontecer nos demais. 
“Xô, Alzheimer” é o su-
gestivo título do pontapé 
inicial da obra. A direção 
e de Joni Bigoo Seth, que 

prefere fazer suspense. 
“Mesmo que eu quises-
se revelar alguma coisa, 
não conseguiria, pois as 
meninas deram um show 
nas gravações, abunda-
ram as cenas de situações 
engraçadas”, despista o 
diretor.

Iolanda Brazão, uma 

das ‘meninas baguncei-
ras’ e mentora da web-
série, não esconde: “deu 
prazer encarnar minha 
senhorinha. As moças 
dão exemplos de fazer 
pensar e rir. Vale a pena 
assistir”, recomenda a 
atriz, diretora, escritora, 
poetisa e produtora.
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Japeri no olho do furacão
GERAL

Contratos suspeitos põe governo na marca do pênalti. Negócios ‘escusos’ do município mais pobre da 
Baixada estão na mira dos ministérios públicos Estadual e Federal e administração pode sofrer abalo 
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A unidade tem capacidade para 300 crianças, divididas em 12 turmas

Belford Roxo vai ganhar mais uma creche 
DIVULGAÇÃo/pMBr

reproDUÇÃo

Ainda no contrato 
das máquinas e do ca-
minhões a auditoria 
apontou desvio de fina-
lidade dos serviços con-
tratados; utilização de 
recursos para finalidade 
diversa da autorizada 
pelo Poder Legislativo; 

pagamento em dupli-
cidade referente a um 
carro disponível para a 
Secretaria de Obras e, 
que empresa contratada 
não tem em seu contrato 
social a “previsão exata 
do objeto licitado”, con-
trariando o edital da li-

citação vencida por ela. 
Além disso, a Prefeitu-
ra está sendo cobrada 
pela corte de contas ex-
plicações sobre a “sub-
contratação integral” do 
objeto do contrato da 
W.A.; sobre a “ausên-
cia de estudos técnicos 

preliminares, funda-
mentando quantidade 
dos equipamentos ade-
quados à execução dos 
serviços” e sobre a “não 
disponibilização das in-
formações relativas aos 
termos aditivos celebra-
dos pela administração 

no Portal da Transpa-
rência do município”. 
O órgão também decidiu 
informar ao Ministério 
Público sobre alguns 
pontos que, no entender 
do TCE, dão “ensejo a 
uma possível improbi-
dade administrativa dos 

agentes públicos envol-
vidos, apontando na di-
reção de procedimento 
licitatório fraudulento, 
direcionado para tornar 
vencedora a empresa 
w.A. de oliveira trans-
portes, Comércio, Loca-
ção e Serviços”.

Cheiro de MaraCutaia 

Mais conforto para os pequenos meritienses 

Cezar Melo, Roberta Bailune e Carlos Moraes: suspeitas na contratação da JL Transporte

A Prefeitura de Bel-
ford Roxo inaugura 
amanhã, às 10h, a Cre-
che Municipal Mano-
el da Silva Curty, no 
bairro Santa Tereza. A 
unidade tem capacida-
de para 300 alunos, di-
vididos em 12 turmas, 
sendo duas em horário 
integral (7h às 17h) e 
10 em horário parcial 
(7h às 11h).

A creche terá sete sa-

las de aula, uma sala de 
vídeo, brinquedoteca, 
sala de repouso, dois 
banheiros de funcio-
nários, dois banheiros 
infantis (masculino e 
feminino) com qua-
tro pias e box com três 
chuveiros, um banheiro 
infantil adaptado e um 
banheiro adulto adap-
tado, sala de orientação 
educacional, sala de 
professores, sala de di-

retoria e copa.
o quadro funcional 

será composto por 15 
estimuladoras, quatro 
inspetores e seis auxi-
liares de serviços ge-
rais. Em Santa Tereza 
funcionam ainda a cre-
che Recanto feliz e a 
Casa da Criança. Além 
disso, o Ciep Munici-
palizado Edval Gueiros 
atende também crianças 
de 4 a 5 anos de idade.

DIVULGAÇÃo/pMsJM

Creche Ernani do Amaral Peixoo, localizada na Vila Jurandir 

A Prefeitura de São 
João de Meriti vai 
reinaugurar, hoje, 
às 10h, a Creche Er-
nani do Amaral pei-
xoto, na Vila Juran-
dir. A unidade, que 
atende 143 crianças 
de dois e três anos 
de idade em horário 
integral, foi total-
mente revitalizada 

para melhor atender 
os alunos.

A obra teve du-
ração de 45 dias e 
contou reparo total 
na estrutura, pintura 
e aplicação de piso 
antiderrapante no 
solário, com pontos 
de água e chuvei-
ro para as crianças 
aproveitarem me-

lhor o espaço. A cre-
che foi construída 
em 1934 e funcio-
nou como escola até 
1999 quando passou 
a ter a função atual. 
Desde o segundo se-
mestre do ano pas-
sado, a creche está 
climatizada (assim 
como todas as outras 
do município).  

Com um prefeito e 
dois vereadores 
presos, Japeri vem 

sendo governado há mais 
de seis meses pelo vice-
-prefeito, uma gestão mar-
cada pelo mesmo vício da 
falta de transparência com 
os gastos públicos, com 
renovações de contratos 
sem que os termos aditi-
vos sejam disponibiliza-
dos no site da Prefeitura. 
Um dos primeiros atos de 
Cesar Melo, atual gestor, 
foi renovar um contrato 
esquisito firmado com a 
empresa JL Transporte e 
Construções para locação 
de uma frota de ônibus 
velhos e em situação irre-

gular para o transporte dos 
alunos da rede municipal 
de ensino. Este contrato, 
condenado pelo Tribunal 
de Contas do Estado, está 
na mira dos MPs estadu-
al e federal e, tudo indica 
que uma tempestade, com 
chuvas, raios e trovoadas, 
possa estar a caminho do 
município mais pobre 
da Baixada Fluminense. 
 

 CiTAdoS EM 
RELATóRio do TCE
A contratação da JL 

Transporte acabou 
deixando no olho do 
furacão, além do prefeito 
afastado Carlos Moraes 
Costa, o atual, a secretária 
de Educação Roberta 
Bailune e a pregoeiro 
da Prefeitura e a chefe 

de Divisão de pesquisas 
de Preço, Ana Carolina 
Gomes André, todos 
citados no relatório 
de uma auditoria do 
Tribunal de Contas, que 
apontou no processo 
licitatório vencido pela 
JL “condição restritiva 
de competitividade, 
que direcionou o 
procedimento licitatório 
para a empresa que se 
consagrou vencedora”. 
Contratada inicialmente 
sem licitação, a JL teve 
o primeiro contrato com 
a Prefeitura de Japeri 
assinado em fevereiro de 
2017, com o valor de R$ 
715.743,87 por três meses. 

A segunda contratação 
foi por 11 meses, ao custo 
de R$ 2.712.608,69, 

elevado depois para R$ 
3.945.612,64 com uma 
renovação por mais cinco 
meses. Além de apontar 
as irregularidades e 
encaminhar o relatório ao 
Ministério Público para 
providências judiciais, 
o tCe recomendou ao 
prefeito Cesar Melo que 
o contrato do transporte 
de alunos não receba 
mais nenhum termo 
aditivo e que seja feita 
uma nova licitação. 
Empresa sem frota 
Depois do contrato da JL 
foi a vez de o tribunal 
de Contas condenar a 
contratação da empresa 
w.A. de oliveira 
Transportes para locação 
de máquinas e caminhões 
por um período de um 

ano e valor global de R$ 
3,3 milhões. 

O contrato já venceu, 
foi renovado, mas 
ninguém sabe por quanto 
tempo e o valor. Na 
licitação o TCE apontou 
também indícios de 
favorecimento e restrição 
de competitividade. 
Na auditoria desse 
contrato o Tribunal 
aponta ainda “ausência 
da comprovação regular 
da execução dos serviços 
contratados”, conclusão 
tirada da análise de 
documentos sobre as 
horas trabalhadas pagas 
pela administração 
municipal, que, revela o 
relatório, “são incapazes 
de atestar a efetiva 
prestação dos serviços”. 

O contrato da W.A. é o 
de número 008/2017, 
tem o valor global de 
R$ 3.339.251,52 e foi 
firmado no dia 20 de abril 
de 2017. Nele não há uma 
linha sequer autorizando 
a empresa alugar os bens 
de terceiros para atender 
ao município, o que seria 
a única maneira de ela 
cumprir o compromisso 
assumido, já que a 
firma não teria todos os 
itens dela contratados 
pela administração 
municipal, nos quais estão 
incluídos ainda máquinas 
moto niveladoras, 
escavadeiras, retro-
escavadeiras e até uma 
carreta com capacidade 
para transportar até 30 
toneladas. 

Desvio de finalidades dos serviços contratados 



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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ao ar livre

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Magé começa a pagar salário de janeiro e 
prefeito pede desculpas nas redes sociais

Grupo da terceira idade muda qualidade de vida com a inaugura-
ção de mais um polo de atividades físicas, no bairro Inconfidência

A aula de hidroginástica une exercícios saudáveis à diversão: mais saúde para a 3ª idade 

Xô sedentarismo em Queimados 

saúde e esporte para 
quem mais precisa. 
É com esse lema 

que a Prefeitura de Quei-
mados, por meio da Se-
cretaria Municipal da Ter-
ceira Idade, irá inaugurar 
mais um polo de ativida-
des físicas ao ar livre ama-
nhã, às 9h30. Com 40 va-
gas disponíveis para aulas 
de hidroginástica, o novo 
equipamento funcionará 
no Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
do bairro Inconfidência.
Esse será o sétimo polo 
inaugurado no município, 

sendo o quarto com aula 
de hidroginástica, uma 
das atividades mais que-
ridas pela população da 
melhor idade. De acordo 
com a Secretária da Pas-
ta, Maricéia Peluzio, os 
equipamentos ficam sem-
pre quase lotados nos dias 
da atividade. “O exercício 
é um dos mais indicados 
para os idosos, pois a água 
facilita na hora de fazer os 
movimentos e, além dis-
so, relaxa o corpo”, afir-
mou a gestora.

A aula de hidroginástica 
une exercícios saudáveis 
à diversão. Entre os diver-
sos benefícios da modali-
dade estão o enrijecimen-

to dos músculos, aumento 
da resistência, equilíbrio 
corporal, redução do risco 
de lesões por ser uma ati-
vidade de baixo impacto, 
prevenção e tratamento da 
osteoporose, melhora da 
autoestima, diminuição 
da ansiedade e promoção 
da interação social.

 ABANdoNAR o 
SEdENTARiSMo

Para aproveitar a opor-
tunidade e abandonar 
de vez o sedentarismo, 
é necessário ter mais de 
55 anos e ir até o Cen-
tro de Esporte e Lazer da 
Terceira Idade (Avenida 
Maracanã, s/nº, Vila Pa-

Redação final I
Um projeto de lei do ex-

-deputado Benedito Alves 
cria programas de incentivo 
à prática de atividades físicas 
no estado.O texto prevê que o 
Executivo incentive a realiza-
ção de atividades esportivas e 
de palestras sobre a importân-
cia dos exercícios físicos para 
a população. 

Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, na Tiju-
ca, Zona Norte do Rio, fficou oito horas sem luz  Se-
gundo a unidade, “tão logo houve queda de energia a 
Light foi notificada” e cinco protocolos foram aber-
tos. A interrupção de energia foi ocasionada pela for-
te chuva que derrubou árvores sobre a rede elétrica. 

Portaria do governo muda regras para visitas em 
presídios federais de segurança máxima. Assinada pelo 
ministro da Justiça, Sérgio Moro, as mesmas só pode-
rão ser feitas em parlatório e por videoconferência. A 
portaria estabelece que as visitas serão destinadas ex-
clusivamente a manter “laços familiares e sociais”.

reproDUÇÃo

Eventual confisco I
O projeto de Lei 75/19 pre-

tende proibir o uso de dinheiro 
em espécie em transações com 
valor acima de R$ 10 mil. O 
descumprimento da norma 
acarretará apreensão e eventu-
al confisco. O valor poderá ser 
alterado por decisão do Conse-
lho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf).

No país que conta 13 milhões de desemorregados, quan-
do surge uma oportunidade no mercado de trabalho agarrá-la 
com unhas e dentes é a melhor estratégia para dar adeus ao 
‘mundo dos desocupados. Pelo tamanho da fila ;indiana sem 
fim formada para entrega de currículos no Maracanã tem-se 
a dimensão do problema que os governos precisam resolver, 
e logo. O feirão de emprego, que aconteceu na última terça-
-feira,ofereceu mais de 400 oportunidades. É pegar ou largar!

Fila da ‘esperança’ por dias melhores 
Redação final II

A proposta seria votada on-
tem, em redação final, pela As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj). Os 
eventos deverão ser sempre coor-
denados por uma equipe multidis-
ciplinar composta por professores 
de educação física credenciados, 
médicos e fisioterapeutas. O Exe-
cutivo poderá firmar parcerias 
para a realização dos programas. 

Eventual confisco II

Transparência

Conforme o texto, se pro-
vada a licitude da origem e da 
destinação dos recursos movi-
mentados em descumprimen-
to à regra, os envolvidos es-
tarão sujeitos a multa de 20% 
do montante utilizado. O total 
arrecadado será destinado ao 
Coaf, conforme regulamenta-
ção posterior.

Visando manter a transparên-
cia em relação aos serviços de 
saúde prestados a toda popula-
ção, a Prefeitura de Queimados, 
realiza amanhã, às 14h, uma 
audiência pública para apresen-
tação do Relatório de Prestação 
de Contas do 3º Quadrimestre 
do ano de 2018. A apresentação 
acontece na Câmara Municipal. 

A anunciada forte chuva 
alardeada como a pior dos úl-
timos anos ganhou força com 
as fakes news (falsas notícias) 
que movimentaram as redes 
sociais e aterrorizaram a popu-
lação fluminense. Desneces-
sário todo esse exagero que só 

contribuiu para criar medo e, 
em alguns casos, e desespero. 
A tempestade ficou na promes-
sa. Quanto ao alarde, sobrou 
irresponsabilidade, embora os 
alertas servem para deixar a 
população de olhos abertos no 
que tocaa aos cuidados a serem 

adotados para fugir de situações 
de perigo. Enfim, as fakes news 
são um desserviço à população 
e tão somente uma ferramenta 
que pode trazer consequências 
inesperadas quando a calma dá 
lugar ao desespero. Vamos re-
fletir sobre esse assunto. 

‘Fake news’ é um desserviço à sociedade

reproDUÇÃo/whAtsApp 

DireTo ao PoNTo

Acostumados a rece-
ber seus vencimentos 
antes do quinto dia útil 
do mês, os servidores 
de Magé começaram 
a receber o salário de 
janeiro na tarde desta 
terça-feira (12), oitavo 
dia subsequente ao perí-
odo trabalhado e o pre-
feito Rafael Santos de 
souza, rafael tubarão, 
foi às redes sociais para 

se desculpar com os 
funcionários, aos quais 
prometeu apresentar um 
calendário anual para 
quitação dos salários. 
“Em primeiro lugar, 
quero, de forma humil-
de, pedir desculpas.

Tenho plena cons-
ciência de que salário 
é um direito sagrado e 
fundamental. (...)”, jus-
tificou.

FELIPE BRAGANçA/PMQ

Não é a primeira vez que 
os moradores passam esse 
sufoco e promovem pas-
seata para chamar atenção 
das autoridades. “Niguém 
consegue viver sem água”, 
reclamou dona Iolanda, ao 
horA h.

Ela é uma das pessoas 
que moram nos Condomí-
nios Bento Rubião e Maria 
Pitela, que ficam no bairro 
Cerâmica, em Nova Igua-
çu. Na última semana, a 
quarta passeata da torneira 

nos bairros

‘‘Ninguém consegue viver sem água’’, diz moradora da Cerâmica
horahmunicipios@gmail.com

seca aconteceu, com a 
participação das donas 
de casa e seus filhos (foto 
enviada por dona Iolan-
da). 

“Para nós, o sonho da 
casa própria se tornou 
pesadelo, tormenta e 
transtornos por casa da 
falta d’água”, arremata 
Iolanda. “Alguém pode 
imaginar famílias tendo 
que se virar nos trinta sob 
um calor de 43 graus?”, 
pergunta a moradora.

MUNDO
Parlamento pode  
concovar eleições 
EspaNha - A 

proposta do gover-
no para o orçamento 
deste ano foi rejeita-
da pelo Parlamento 
espanhol ontem. A 
decisão pode levar 
o premiê, o socialis-
ta Pedro Sánchez, a 
convocar eleições an-
tecipadas. Ele convo-
cou uma reunião de 
ministros para ama-
nhã. Segundo fontes 
ouvidas pelo jornal 
‘El País’, nesse dia 
ele anunciará a data 
das eleições.

 DIVULGAÇÃo

caembu), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 
17h, com identidade, 

CPF, comprovante de 
residência, atestado 
médico, tipo sanguíneo 

e 2 fotos 3x4. O órgão aten-
de pelo telefone (21) 2665-
6526.

Outro morador co-
nhecido pelo apelido de 
‘Mineiro’ prefere espina-
frar a Cedae. “As contas 
não deixam de chegar em 
nossas caixas de correio, 
mas regularizar o abaste-
cimento, nada. É um ab-
surdo e falta de respeito 
com os consumidores”, 
enfatiza. Como sempre 
acontece, a Cedae prome-
te resolver o problema, 
mas não informa quando 
e como.
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Chuva de gols na segunda rodada 
do Brasileirão da Baixada Sub-17
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Projeto Família e Ajax protagonizam as maiores goleadas da rodada
MArCos LeAnDro / DIVULGAÇÃo

Justiça proíbe entrada de menores em CT 
do Flamengo, que continua funcionando  

Recheada de vascaínos, Seleção Sub-17 
embarca para Torneio na Europa

Segundo informações, o Ninho do Urubu segue funcionando normalmente

Garotos cruzmaltinos posam após treino na 
Granja Comary, horas antes da viagem

no sábado (9) foi 
realizada a se-
gunda rodada do 

Brasileirão da Baixada, 
categoria Sub-17, com-
petição promovida pela 
Associação dos Clubes 
de Futebol de Belford 
Roxo (ACFBR). Os jo-
gos aconteceram sob co-
moção por conta da tra-
gédia acontecida no CT 
do Flamengo, na última 
sexta. Nos seis confron-
tos houve homenagens 
às vítimas e familiares. 

Com bola rolando, 
foram 32 gols em seis 
partidas, média de 
5,33 gols/jogo. Essa 
média elevada foi por 
conta das goleadas 
do Projeto Família e 
Ajax, que venceram 
por diferença de cin-
co gols. Outra curio-
sidade: as 12 equipes 
marcaram ao menos 

um gol.

AJAx E PRoJETo 
FAMíLiA 

ATRoPELAM 
AdVERSáRioS

No campo do Co-
brex, o Ajax goleou o 
Colorado por 7 a 2. O 
jogo começou agitado 
e logo aos 11 minutos 
do primeiro tempo, o 
atacante Coxinha fez 
1 a 0 Ajax, que atacava 
mais, enquanto o Co-
lorado tentava se de-
fender o tempo todo. 
Nesse bom momento, 
o Ajax criou mais três 
chances de ampliar o 
placar, inclusive atra-
vés de um pênalti des-
perdiçado. Depois de 
tantas oportunidades 
perdidas, o atacante 
Adrian fez o segundo, 
aos 45 minutos.

na segunda etapa, a pre-
cisão do ataque do Ajax 
melhorou tanto que marcou 
cinco vezes em 30 minutos: 
aos 19 e aos 23, através de 
Coxinha, o artilheiro do 
jogo com 3 gols, e, aos 28, 
com Vinicius. o Colorado, 
de São João de Meriti, ten-
tou reagir. Mateus fez o pri-
meiro gol aos 32 minutos. 
Mas o Ajax voltou a acertar 
a pontaria. Marlon aos 35, 
acertou o ângulo e Vinicius, 
novamente, aos 37, fez 7 a 1. 
Os meritienses ainda balan-
çaram a rede aos 42, através 
de Jean, mas ficou só nisso.

Após a goleada o Ajax 
assumiu a segunda colo-
cação com quatro pontos e 
um saldo positivo de 5. Já 
o Colorado amarga a 
lanterna do Grupo 2 
sem somar pontos e o 
saldo negativo de oito 
gols.

No campo do Cairu, 

Chama de Bel e Pro-
jeto Familia se enfren-
taram pelo Grupo 01. 
O primeiro, mandante 
da partida, começou a todo 
vapor, dominando e che-
gando sempre com perigo 
à meta do Projeto Familia. 
A reação do Chama durou 
pouco. Aos 22 minutos, Vi-
tinho recebeu na entrada da 
área, driblou o marcador e o 
goleiro para abrir o placar: 1 
a 0 Projeto Familia.

Na segunda etapa, Projeto 
Familia fez 5 a 0 em sequ-
ência, Aos 12 minutos com 
Gabriel Cruz, aos 18 e 22 Vi-
tinho marcou duas vezes, 
e, aos 34, Gabriel Cruz 
deixou sua marca. Erick 
descontou, aos 42 minu-
tos, para o Chama, mas 
Gabriel Cruz fez o sexto 
do Projeto nos acrésci-
mos (47 minutos) e fe-
chou o 6 a 1 a favor do 
Projeto Familia.

No último sábado, os melhores acertaram o pé e detonaram adversários na maioria dos confrontos

Ontem (13), a 1ª Vara 
da Infância, Adolescên-
cia e do Idoso determi-
nou a proibição da en-
trada de menores no CT 
do Flamengo em Vargem 
Grande, zona oeste do 
Rio. A informação foi 
confirmada pela assesso-
ria de imprensa do TJ-RJ 
(Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro).

O alojamento da cate-

goria de base, no Ninho 
do Urubu, foi atingido 
por um incêndio na úl-
tima sexta-feira (8). Dez 
atletas morreram e ou-
tros três ficaram feridos 
no acidente.

A Polícia Civil apu-
ra individualmente as 
responsabilidades pelo 
incêndio. Isto porque o 
Ninho do Urubu não ti-
nha alvará de funciona-

mento da prefeitura, nem 
do Corpo de Bombeiros.

O MPT-RJ (Ministério 
Público do Trabalho no 
Rio de Janeiro), o MP-
-RJ (Ministério Público 
do Estado do Rio de Ja-
neiro) e a Defensoria Pú-
blica realizaram vistoria 
técnica nas dependências 
do CT e deve apresentar 
um laudo conclusivo na 
sexta (15).

A Seleção Brasilei-
ra Sub-17 embarcou na 
quarta-feira (13) para a 
Inglaterra, onde disputará 
o torneio de Desenvol-
vimento da UEFA dian-
te dos donos da casa, da 
França e da Noruega. Na 
delegação, o Vasco terá 
oito representantes: o téc-
nico Dudu Patetuci (que 
comanda a categoria Sub-
15 do Gigante da Colina), 
os jogadores Cadu, Caio 
Dantas, Caio Eduardo e 
Marlon Gomes, além do 
supervisor Clauber Rocha, 
o médico Thiago Montei-
ro e do fisioterapeuta Amil 
henrique.

o torneio de Desen-
volvimento será disputado 
entre os dias 17 e 21 de 
deste fevereiro e o Brasil 
será representado por jo-
vens nascidos no ano de 
2003. A estreia será dia 
17, diante da França. Dois 
dias depois, a Seleção Ca-
narinho encara a Noruega 
e encerra a participação 

DIVULGAÇÃo / AsCoM FLA rAFAeL rIBeIro/VAsCo.CoM.Br

dia 21 diante dos Ingles-
ses. O goleiro Cadu falou 
sobre a importância desse 
entrosamento do quarteto 
vascaíno na Seleção, além 
do treinador.

“Além do entrosamen-
to do quarteto que será 
fundamental na rodagem 
do time nessa competição 
de tiro curto há também 
um encaixe e entendimen-
to melhor do sistema do 
professor Dudu Patetuci, 
que foi nosso treinador em 

2018 e apresentou tudo que 
ele gosta e quer fazer no 
jogo. É uma honra incrível 
vestir essas duas camisas 
pesadíssimas e regadas de 
histórias positivas. Todas as 
vezes que vestimos as duas, 
temos um brilho no olho e 
o total comprometimento 
para fazer o melhor e ven-
cer por elas! Sem o nosso 
trabalho positivo e honran-
do o Vasco não estaríamos 
indo pra essa competição 
tão importante - disse.

Ficha Técnica 
CHAMA DE BEL 1 X 6 PROJETO FAMILIA

Data e Horário: 09/02 ás 15h00
Local: Campo do Cairu
Arbitro: Alexandre da Silva Alencar
Gols: Vitinho aos 22’/1ºT (1-0), Gabriel Cruz aos 12’/2ºT 
(2-0), Vitinho aos 18’ e 22’/2ºT (4-0), Gabriel Cruz aos 
34’/2ºT (5-0), Erick aos 42’/2ºT (5-1) e Gabriel Cruz aos 
47’/2ºT (6-1)
Cartões: Gabriel Cruz (PRO) e Warley e Quiel (CHA)
Chama de Bel: Lucas; Nicolas (Jorge), Adalberto, Cabeli-
nho (Gabriel) e Warley; Matheus (Vinicius), Gabriel Inacio 
(Quiel), Gabriel Lima (Renan) e Ewerton; Erick e Herick. 
Técnico: Tazinho.
Projeto Família: Davi; Dani, Victor Hugo, Sérgio e Angelo; 
Ryan (Allison), Jefferson, Samuel e Gabriel Cruz; Michael e 
Vitinho. Técnico: Vladimir.
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Justiça bloqueia R$ 4 mi de 
Cabral e R$ 3 mi de Picciani

6

Decisão atendeu a uma ação civil pública do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc) do Ministério Público

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

CorruPção

seeLJe/DIVULGAÇÃo

Ex-governador e ex-presidente da Alerj perdem mais dinheiro fruto de ações ilícitas perante a lei

Bibi Ferreira morre, aos 96 anos, após
parada cardíaca em casa no Rio

Bolsonaro analisa reforma da 
Previdência ainda esta semana

Considerada a dama do teatro brasileiro, a artista morreu dormindo como era seu desejo 

Mal deixou o hospital, o presidente partiu para Brasília e recomeçou as conversas com auxiliares

ABr DIVULGAÇÃo

A Justiça do 
Estado do 
Rio determi-

nou o bloqueio de 
R$ 4 milhões do ex-
-governador Sergio 
Cabral (MDB) e de 
R$ 3 milhões do ex-
-deputado estadual 
Jorge Picciani, am-
bos presos. A deci-
são atendeu a uma 
ação civil pública do 
Grupo de Atuação 
Especializada no 
Combate à Corrup-
ção (Gaecc) do Mi-
nistério Público.

O processo tramita 
na 4ª Vara da Fazen-
da pública do tribu-
nal de Justiça do Rio 
e também atinge o 
banqueiro José Au-
gusto Ferreira dos 

Santos e a Agrobila-
ra Comércio e Parti-
cipações, de Piccia-
ni.

em sua decisão, 
em caráter liminar, a 
juíza Carolina Ros-
sy Brandão Fonseca 
considerou investi-
gações da Operação 
Lava Jato que reve-
laram “a existência 
de uma organização 
criminosa formada 
no governo estadual 
fluminense, no perí-
odo de 2007 a mar-
ço de 2014, liderada 
pelo então governa-
dor Sérgio Cabral”, 
como afirmou o Tri-
bunal de Justiça do 
Estado do Rio em 
nota.

Essa organização é 
acusada de ter atuado 
e desviado dinheiro 

A atriz, cantora e com-
positora Bibi Ferreira 
morreu no início da tarde 
da quarta-feira (13), aos 
96 anos, no Rio de Janei-
ro. A informação foi con-
firmada por Thina Ferrei-
ra, filha da estrela. 

Bibi estava no aparta-
mento onde morava, no 
Flamengo, zona sul do 
Rio. Segundo Thina, ela 
não estava doente, mas o 
coração da artista já es-
tava muito fraco em ra-
zão da idade.

“Ela estava em casa, 
muito fraquinha. Tinha 
todo o equipamento [de 
saúde] e enfermeiros... 
mas morreu em casa, do 
jeito que ela queria. 

Em mais de 75 anos 
de carreira, Bibi se con-
sagrou a grande dama 
do teatro brasileiro. No 
tablado, destaque para 
as interpretações memo-

ráveis em Gota d’Água, 
Alô, Dolly!, O Homem 
de La Mancha e Minha 
Bela Dam.

Bibi foi homenageada 
este ano com um musi-
cal que conta a trajetória 
pessoal e profissional, 
em um texto assinado 
por Arthur Xexéo e Lu-
anna Guimarães e di-
reção geral de Tadeu 
Aguiar.

Nascida Abigail Iz-
quierdo Ferreira, Bibi 
é filha do ator Procópio 
Ferreira com a bailarina 
Aída Izquierdo. 

Bibi Ferreira ainda era 
um bebê quando estreou 
no teatro. Tinha apenas 
24 dias de vida quando 
precisou substituir uma 
boneca no espetáculo 
Manhãs de Sol, de Odu-
valdo Viana, que havia 
desaparecido da coxia e 
precisava estar em cena. 

Nos braços da madrinha 
e atriz Abigail, foi leva-
da ao palco pela primei-
ra vez. 

VELóRio No 
PALCo PREdiLETo

O velório acontecerá 
em um lugar muito im-
portante para Bibi, no 
Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro. A cerimônia, 
aberta ao público, acon-
tecerá das 10h às 15h 
desta quinta-feira. Em 
seguida, ela será crema-
da conforme era outro 
de seus desejos.

 “Foi um infarto ful-
minante. Ela estava mui-
to idosa, foi muito rápi-
do. Foi sem sofrimento, 
graças a Deus. Ela tinha 
uma saúde de ferro, che-
gou a hora dela”, disse 
a neta Claudia Ferreira 
Gonzalez Lima.

O secretário especial 
da Previdência, Rogério 
Marinho, informou na 
quarta-feira (13) que a 
proposta de reforma da 
Previdência está finaliza-
da e deverá ser analisada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro entre hoje (14) e 
sexta-feira (15).

“[A proposta] está 
pronta. O presidente vai 
recebê-la quinta-feira 
ou sexta-feira, quando 
nos convocar. Estamos 
aguardando a vinda dele 
aqui para Brasília”, dis-
se a jornalistas após sair 
de uma reunião com o 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e deputa-

dos federais integrantes 
da Frente Parlamentar 
pelo Livre Mercado. Bol-
sonaro chegou a capital 
federal no início da tar-
de e deve despachar no 
Palácio da Alvorada nos 
próximos dias.

Marinho evitou dar 
qualquer detalhe da 
proposta de reforma da 
Previdência, como ida-
de mínima e regras de 
transição. “A proposta 
vai ser a apresentada à 
sociedade logo após o 
presidente se debruçar 
sobre o tema, ele é quem 
precisa dizer se o mate-
rial que nós produzimos 
esta adequado, dentro do 

pensamento dele”, acres-
centou.

Na terça (12), o secre-
tário da Previdência disse 
que o texto final da re-
forma é “bem diferente” 
da minuta do projeto que 
vazou para a imprensa na 
semana passada. Nessa 
minuta, o governo pro-
poria idade mínima única 
de 65 anos para homens 
e mulheres se aposenta-
rem. Além disso, previa 
um mínimo de 20 anos de 
contribuição para o tra-
balhador receber 60% da 
aposentadoria, chegando, 
de forma escalonada, até 
o limite de 40 anos, para 
o recebimento de 100%.

público em obras do 
governo fluminen-
se, como a reforma 
do estádio do Ma-
racanã para sediar a 
Copa do Mundo de 
2014, a construção 
do Arco Metropo-

litano e projetos de 
urbanização em co-
munidades carentes, 
conhecidos como 
“PAC das Favelas”.

Segundo o Minis-
tério Público, uma 
das empresas bene-

ficiadas no esquema 
criminoso, a Carioca 
Christiani-Nielsen 
Engenharia, usava 
caixa 2 para pagar 
propina ao ex-go-
vernador, por meio 
de contratos simu-

lados e superfatu-
rados. Em parceria 
com picciani, a em-
presa participou de 
uma série de ope-
rações de compra 
e venda de gado de 
2012 a 2014. (AE)
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Massacre deixa nove mortos
7Polícia
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DH investiga a execução de 
duas mulheres em Caxias 

Padrasto abusava da enteada 
depois de incorporar entidade

PM é baleado durante operação em Caxias

Civil agarra ‘semente do mal’ suspeito de praticar série de assaltos na Baixada 

Fábio Viana e Andreia estão na cadeia 

Uma operação na 
comunidade Manguei-
rinha, em Duque de 
Caxias, deixou um sol-
dado do 15º BPM (Du-
que de Caxias) balea-
do, na manhã de ontem. 
O militar foi atingido 
no ombro e socorrido 

para o Hospital esta-
dual Adão pereira nu-
nes, em saracuruna. De 
acordo com a corpora-
ção, o agente está em 
estado estável e passará 
por uma cirurgia.

Ainda segundo a 
pM, o soldado foi fe-

rido quando trafican-
tes da Mangueirinha 
“atacaram as equipes 
a tiros”. Os criminosos 
fugiram. A operação na 
comunidade terminou 
sem que fossem reali-
zadas apreensões e pri-
sões. 

Agentes da 56ª DP 
(Comendador Soares), 
apreenderam, na últi-
ma terça-feira, um ado-

lescente infrator, de 16 
anos. Ele foi capturado 
no interior de uma resi-
dência, em Nova Iguaçu, 

e não ofereceu resistên-
cia à abordagem policial. 

De acordo com infor-
mações, o adolescente 

possui diversas anotações 
criminais por crimes de 
roubo cometidos na Bai-
xada, principalmente em 

Nova Iguaçu e Mesquita. 
As vítimas estão sendo 
chamadas na unidade po-
licial para realizarem o 

reconhecimento pessoal 
nos procedimentos onde 
o adolescente é suspeito 
de participação.

repropDUÇÃo/FACeBooK 

Josy e Mayara foram assassinadas a tiros por homem encapuzado

DIVULGAÇÃo/poLíCIA CIVIL 

Os corpos das vítimas foram encontrados em Nova Iguaçu e Queimados. Suspeita é de guerra entre traficantes 

A guerra entre tra-
ficantes pode ter 
motivado a exe-

cução de nove pessoas 
em dois municípios da 
Baixada Fluminense. Os 
corpos, dentre eles o de 
uma mulher, apresen-
tavam tiros na cabeça. 
Em Austin, quatro ho-
mens foram assassinados 
a tiros. Dois cadáveres 

foram abandonados em-
baixo de um viaduto, que 
passa sobre o Arco Me-
tropolitano,  nas imedia-
ções da Estrada Carlos 
Sampaio, no distrito de 
Austin. Eles tinham ida-
des entre 20 e 25 anos. 
Outros dois estavam 
numa lixeira próxima. Já 
outros três homens e uma 
mulher foram encontra-
dos no bairro Adrianó-
polis, também em Nova 

Iguaçu. O novo achado 
em Jaceruba. 

Segundo a Divisão de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF), que 
investiga a chacina, uma 
das hipóteses para o banho 
de sangue é uma guerra 
travada por duas facções 
criminosas pelo controle 
do tráfico no Morro São 
Simão, em Queimados. 
De acordo com agentes 
do 20º BPM (Mesquita), 

que encontraram os cor-
pos após alerta de mora-
dores, a identificação das 
vítimas não foram divul-
gadas. A especializada 
informou que realiza di-
ligências para encontrar 
testemunhas e imagens 
que levem aos autores do 
massacre. 

 dESoVA NA 
CidAdE ViziNhA
A DHBF investiga a 

informação de que trafi-
cantes ligados a facção 
terceiro Comando puro 
(TCP) teriam invadido 
os Morros  são simão  e 
Caixa D’Água, controlado 
pelo Comando Vernelho 
(CV) em Queimados, por 
volta das 3h da madruga-
da, quando houve queda de 
energia elétrica na região 
devido a chuva.  

Ainda segundo foi apu-
rado, um bandido que in-

tegrava o São Simão e 
migrou para o lado oposto 
teria comandado a invasão.  
Testemunhas contaram que 
o bando sequestrou oito 
pessoas de dentro de casa, 
executaram as vítimas e de-
sovaram em Nova Iguaçu, 
coberto pelo batalhão de 
Mesquita (20º BPM). Os 
três homens e a mulher, 
segundo a polícia, foram 
sequestrados por volta das 
2h da madrugada. 

CLÉBER JUNIOR/EXTRA/REPRODUçãO/WHATSAPP

os jovens, entre eles, uma mulher, foram executados com tiros na cabeça após serem sequestrados por bando de traficantes de favela em Queimados

A Divisão de Homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (DHBF), que apura 
as mortes de Jose Luisa 
Bressan e Mayara Cris-
thie Silva Palma, investi-
ga se as mulheres foram 
vítimas de feminicídio. A 
principal linha de inves-
tigação é execução. Elas 
foram assassinadas a tiros 
na tarde da última terça-
-feira, em um salão de be-
leza, no bairro pilar, em 
Duque de Caxias.

De acordo com infor-

mações, Jose Luisa, mais 
conhecida como Josy, 
seria a dona do salão, e 
Mayara cliente do espaço. 

De acordo com repor-
tagem da Record TV, 
com medo uma testemu-
nha se trancou no  ba-
nheiro ao ver o assassino 
chegar encapuzado. Ela 
relatou que ele invadiu o 
estabelecimento, apontou 
a arma contra a cliente. 
Nesse momento, Josy gri-
tou e pediu para que ele 
não a matasse. Ele então 

disparou três tiros contra 
a mulher. Depois se vol-
tou para Josy e disparou 
na perna e na cabeça da 
empresária. 

nas redes sociais, ami-
gos lamentaram a morte 
das mulheres e cobraram 
justiça. “Minha amiga 
amada , quantos anos nos 
conhecemos. Você cuida-
va dos meus cabelos com 
tanto carinho, como eram 
boa nossas conversas”, 
escreveu uma amiga de 
Josy.

Em cumprimento 
a mandado de prisão 
preventiva expedido 
pela Justiça pelo crime 
de estupro de vulnerá-
vel, agentes da 30ª DP 
(Marechal Hermes), 
coordenados pelo de-
legado Alan Luxardo, 
prenderam, na manhã 
de ontem Fabio Vian-
na Garcia e Andreia 
dos Santos do Espíri-
to Santo. Padrasto da 
vítima, ele abusava da 
adolescente há vários 
anos com o consenti-
mento da mãe, sua atu-
al companheira. 

Fábio dormia na sala 
e quando, supostamen-

te, recebia uma entida-
de, chamada ‘Zé pelin-
tra’, avisava à Andreia, 
que acordava sua filha e 
a conduzia até o acusado 
para que o mesmo pu-
desse estuprá-la, acom-

panhado de perto pela 
mãe.. O casal foi preso 
em casa, localizada na 
Rua Antônio Maria, co-
munidade da palmeiri-
nha, em Marechal Her-
mes, Zona Norte do Rio. 



Outros impostos também têm descontos
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Impostos pagos com desconto

o contribuinte quei-
madense que deseja 
economizar no pa-

gamento do IPTU(Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
2019 deve ficar atento: o pra-
zo para receber o desconto de 
10% na quitação da taxa em 
cota única termina no próxi-
mo dia 20 de fevereiro. Para 
quem efetuar o pagamento 
até 20 de março, o abatimen-
to será de 5%. A grande no-
vidade para este ano é que as 
guias estarão disponíveis ex-
clusivamente pela internet e 
não serão destinadas às resi-
dências. A medida dará mais 
agilidade na emissão do car-
nê, além de colaborar com o 
Meio Ambiente e gerar uma 
economia de cerca de 200 
mil reais por ano aos cofres 
públicos.

De acordo com o prefei-
to Carlos Vilela, o desconto 
é concedido para reduzir o 
número de inadimplentes e 
manter os serviços públicos 
em dia. “São muitas despe-
sas no início de ano, como 
os gastos com matrículas, 
uniformes e material escolar, 
para aqueles que têm filhos 
matriculados em escolas par-
ticulares, entre outros diver-
sos compromissos. Por isso, 
temos a tradição de dar os des-
contos. Efetuar o pagamento 
dentro do prazo é importante 
para evitar que o contribuinte 
seja inscrito em dívida ativa 
e receba cobrança judicial. É 
essencial também para manter 
os serviços essenciais em dia”, 
alerta o gestor.

iPTU diGiTAL Já 
é REALidAdE

O contribuinte poderá re-

DIVULGAçãO/PMQ

Chuva perde força e deixa ruas 
alagadas no Rio e Baixada 

FERNANDA ROUVENAT/G1 

Avião cai e deixa um homem morto e dois 
feridos no bairro do Benguí, em Belém

reproDUÇÃo/tV LIBerAL

Bombeiros trabalham no resgate de víti-
mas da queda de monomotor, em Belém

Inscrições para pré-vestivular social da Cecierj termina hoje 

árvore caída na Rua Professor Gabizo, na Tijuca, zona Norte do Rio 

Os descontos ofere-
cidos não são apenas 
para o IPTU. Para os 
recolhimentos anuais 
fixos do ISS (Imposto 
Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza), pode ser 
aplicado um desconto de 
10% até dia 29 de mar-

ço ou em cota única até 
30 de abril. Há também 
a possibilidade de parce-
lamento em duas vezes 
sem abatimento em 29 
de março e 30 de abril.

TVEL – Taxa de Vis-
toria de Estabelecimento 
Localizado: pagamen-

to em cota única em 
30/04/2019; com 10% de 
desconto até 29/03/2019; 
pagamento em 03 (três) 
parcelas sem descontos: 
Março (29) Abril (30) 
Maio (31). Taxa de Fis-
calização de Transporte 
Coletivo de Passageiros: 

veículos com final de 
placa 1, 2, 3, 4 e 5: ven-
cimento em 29/03/2019; 
veículos com final de 
placa 6,7,8,9 e 0: venci-
mento em 30/04/2019; 
parcelamento em até 3 
vezes. Taxa de licença 
para publicidade: será 

concedido desconto de 
20% (vinte por cento) 
para pagamento em cota 
única até 30/03/2019. 
Taxa de Vigilância e Fis-
calização Sanitária: pa-
gamento em cota única 
com 10% de desconto 
até 30/04/2019; paga-

mento em até 06 (seis) 
parcelas sem desconto. 
Taxa de Vigilância e Fis-
calização Sanitária: pa-
gamento em cota única 
com 10% de desconto 
até 30/04/2019; paga-
mento em até 06 (seis) 
parcelas sem desconto

o prazo para receber o desconto de 10% na quitação da taxa em cota única termina no próximo dia 20 de fevereiro

Abatimento do IPTU pode ser obtido até 20 de fevereiro. Quem pagar a taxa até 20 de março economiza-
rá 5%. Guias podem ser retiradas no portal da Prefeitura ou na sede da Secretaria Municipal de Fazenda

O Pré-Vestibular Social 
(PVS) da Fundação Ce-
cierj, vinculada à Secreta-
ria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, está com ins-

crições abertas até hoje), 
pelo site da fundação (ce-
derj.edu.br/pré-vestibular). 
São mais de 10 mil vagas 
distribuídas em 50 polos, 

que estão localizados em 
36 municípios. O curso é 
preparatório para as provas 
de acesso às universidades 
e é gratuito, além de ofere-

cer todo o material didáti-
co. O PVS tem alto índice 
de aprovação, nos mais di-
versos cursos. 

As disciplinas ofereci-

das são: Biologia, Espa-
nhol, Física, Geografia, 
História, Inglês, Mate-
mática, Português, Quí-
mica e Redação. As au-

las estão previstas para 
começar em março. Elas 
são oferecidas aos sába-
dos ou durante a semana, 
dependendo da região.

Depois do temporal que 
provocou chuva em várias 
cidades do estado do Rio 
desde o fim da madrugada 
de ontem, a chuva perdeu 
força após deixar trechos 
alagados na capital e Re-
gião Metropolitana. As 
prefeituras emitiram aler-
tas de deslizamentos à po-
pulação. O aguaceiro de 
ontem foi menos intenso 
que a do último temporal, 

no dia 6, em que seis pes-
soas morreram. 

Segundo os especialistas, 
eram esperados 55 mm de 
chuva, em média, ao lon-
go de todo o dia. Diferente 
da semana passada quando 
choveu 90 mm em apenas 
uma hora.

“A previsão era termos 
mais de 80 mm registrados 
em uma hora, e essa previ-
são se confirmou (...) Nos-

sa preocupação era com a 
região atingida pela última 
chuva, que ficou extrema-
mente fragilizada. Não ter 
caído em cima da mesma 
região nos deixou alivia-
dos”, disse o secretário 
municipal de Casa Civil, 
Paulo Messina, em entre-
vista no Centro de Opera-
ções, onde ele e o prefeito 
Marcelo Crivella foram 
monitorar a chuva.

BELÉM - O Corpo de 
Bombeiros Militar do 
Pará (CBM) confirmou 
a queda de um avião de 
pequeno porte em Be-
lém na manhã de ontem. 
A aeronave caiu dentro 
de um condomínio na 
rua Ferreira Filho, pró-
ximo a um residencial, 
ao lado da delegacia do 
Benguí.

De acordo com as in-
formações do CBM, 
foram identificadas três 
vítimas, sendo que dois 
homens que estavam 
dentro da aeronave, e 
uma terceira vítima que 
era vigilante e estava na 
residência onde o avião 
caiu.

Uma equipe dos Bom-
beiros está no local. O 
vigilante sofreu escoria-
ções. As vítimas de den-
tro da aeronave ficaram 
presas nas ferragens. A 
morte do copiloto, iden-
tificado como Lucas 
Ernesto Santos, foi con-
firmada pelo CBM, já o 
piloto, Bruno Alencar, 
foi retirado na aerona-
ve, sofreu traumatismo 
craniano e está sendo 

tirar o carnê, a qualquer mo-
mento, por meio do site da 
Prefeitura de Queimados 
(www.queimados.rj.gov.br).     

Para quem desejar impri-
mir, o serviço será realizado 
gratuitamente na Secretaria 
Municipal de Fazenda e Pla-
nejamento, situada à Rua Al-
ves, 68, Centro, Queimados 

(atrás do Supermercado Ex-
tra), de segunda a sexta, das 
8h às 17h.

O secretário da pasta, Fábio 
Cristiano, explicou como o 
cidadão pode retirar o carnê 
pela internet: “O contribuinte 
deve ter em mãos o número 
da Inscrição Imobiliária. De-
pois é só acessar o portal da 

Prefeitura de Queimados e 
clicar na aba IPTU 2019. Aí 
é só colocar os sete números 
referentes à inscrição imobili-
ária e imprimir o documento. 
O IPTU digital traz mais ce-
leridade e desburocratização, 
além de economia aos cofres 
públicos”, ressaltou o gestor.

Vale lembrar que o paga-

mento do imposto também 
poderá ser dividido, mas a 
última parcela deverá ser 
paga até 31/12/2019 e o 
valor de cada uma não 
pode ser inferior a vinte 
reais. Desta forma, não 
haverá descontos e nem 
acréscimo de multas e 
juros.

atendido dentro da ambu-
lância do samu.

A matrícula do avião é 
pt-JIC, modelo Cessna 
Aircraft 210L. O mono-
motor e podia transportar 
até cinco pessoas. Ele era 

particular. De acordo com 
a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), a 
Inspeção Anual de Manu-
tenção e o Certificado de 
Aeronavegabilidade da 
aeronave estavam em dia.

Secretaria de Comunicação 
Social
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SMTU realiza revitalização no 
bairro Santa Rita de Cássia
Avenida principal do bairro está recebendo sinalização nova para dar mais fluidez ao trânsito e segurança

Secretaria de 
Comunicação Social 

Funcionários da Prefeitura trabalham intensamente no recapeamento asfáltico da cidade

A Secretaria de 
T r a n s p o r t e 
e Mobilida-

de Urbana de Volta 
redonda realiza du-
rante essa semana a 
revitalização da si-
nalização horizontal 
– pintura de faixas 
de pedestres e do es-
tacionamento – do 

volTa reDoNDa

DIVULGAÇÃo/pMVr

Gratuitos: Abertas as inscrições para os 
cursos da Casa de Cultura de Itatiaia

‘Pedal pelas águas’ já está com 
inscrições abertas em Quatis

iniciativa reúne ciclistas que percorrem a cidade

reproDUÇÃo

SUl-FlUMiNENSE 9

Assessor Especial de Cultura, Rafael Fioratto

DIVULGAÇÃo

iTaTiaia quaTis

bairro Santa Rita de 
Cássia. O objetivo é 
dar mais fluidez nas 
duas principais ruas 
do bairro e dar segu-
rança ao trânsito no 
local. Duas equipes 
da secretaria estão 
trabalhando no bair-
ro.

O secretário de 
Transporte e Mobili-
dade Urbana, Mauri-

cio Batista, destacou 
que a revitalização 
é para atender a um 
pedido dos mora-
dores. “O local tem 
um fluxo intenso de 
veículos e, por isso, 
estamos revitalizan-
do para dar mais se-
gurança ao bairro. 
Com esse trabalho, 
a STMU atende um 
pedido da associa-

ção de moradores do 
bairro”, disse.

Segundo o morador 
do bairro, José Men-
des, a revitalização é 
muito boa para quem 
passa pelo local. 
“Não é boa apenas 
para nós moradores, 
mas para quem pas-
sa pelo local e tem 
como destino outras 
cidades como Am-

paro e Santa Izabel. 
Achei muito boa a 
iniciativa da secre-
taria em atender aos 
pedidos dos morado-
res”, contou.

O prefeito Samu-
ca Silva, destacou 
que essas ações da 
STMU estão sendo 
realizadas em diver-
sos bairros da cida-
de. “Estamos aten-

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente anunciou hoje 
a abertura de inscrições para a 
segunda edição do Pedal Pelas 
Águas, que será realizada em 
Quatis, no próximo dia 24 de 
março, em comemoração ao 
Dia Mundial da Água (22 de 
março). As inscrições já po-
dem ser feitas através do site 
bit.ly/2BrOK95 ou na própria 
Secretaria de Meio Ambiente 
do Município, que se localiza 
no Centro Administrativo da 
prefeitura, de segunda a sexta-
-feira, entre 8 e 17 horas. To-
das as informações a respeito 
do evento poderão ser obtidas 
também por meio do telefone 
3353-2918 / ramal 1027.

        O IIº Pedal Pelas Águas 
está sendo organizado pelo 
Comitê da Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio Pa-
raíba, em parceria com pre-
feituras de 18 municípios do 
sul fluminense que também 
vão realizar o passeio ciclís-
tico. O pedal acontecerá em 
duas datas. Para o dia 23 de 
março, a programação prevê 
a realização do evento nas ci-
dades de Três Rios, Valença, 
Vassouras e Volta Redonda. 
Já no dia 24 de março, será a 
vez dos municípios de Barra 
do Piraí, Barra Mansa, Levy 
Gasparian, Itatiaia, Mendes, 
Miguel Pereira, Paty do Al-
fares, Pinheiral, Piraí, Porto 
real, resende, rio das Flores 
e Rio Claro, além de Quatis.

        Segundo a secretária de 
Meio Ambiente da Prefeitura 
de Quatis, bióloga Édna Aze-

vedo, os cem primeiros inscri-
tos no Pedal pelas Águas (pro-
va da cidade) ganharão uma 
camiseta relacionada ao even-
to. A concentração dos ciclis-
tas será a partir das 8 horas, na 
Praça Teixeira Brandão. O iti-
nerário deste passeio ciclístico 
em Quatis ainda vai ser divul-
gado, mas na primeira edição, 
ocorrida no ano passado (foto), 
os ciclistas sairão do mesmo 
local da concentração deste 
ano, ou seja, a Praça Teixeira 
Brandão, e percorreram cerca 
de três quilômetros até a Ponte 
Francisco Fonseca, na região 
rural do Bom Retiro, próximo 
a Vargem Grande, distrito de 
resende.

        - Desde já, faltando algu-
mas semanas para a realização 
do Pedal pelas Águas, estamos 
divulgando as inscrições com 
o objetivo de atrair o maior 
número possível de ciclistas 
da nossa cidade. Os resultados 
alcançados pela primeira edi-
ção do pedal, que aconteceu 
em março de 2018, mostra-
ram a importância deste even-
to como uma ação educativa 
fundamental visando despertar 
a atenção da população para a 
necessidade do uso racional 

da água, enquanto um bem 
cada vez mais escasso e que, 
se não for usado de maneira 
consciente, poderá faltar num 
futuro bem próximo – disse 
Édna Azevedo.

 Criado através do de-
creto estadual número 
41.475/2008, o Comitê da 
Bacia da região Hidrográfica 
do Médio Paraíba, que reali-
zará o IIº Pedal pelas Águas 
em parceria com as prefei-
turas do sul fluminense, faz 
parte do Sistema de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos 
do Estado do Rio de Janeiro. 
A instituição tem como obje-
tivo básico promover a gestão 
descentralizada e participati-
va dos recursos hídricos.

A área de atuação do comi-
tê abrange a bacia do Rio Pre-
to, a bacia do Rio Paraíba do 
Sul e os afluentes deste ma-
nancial, alcançando uma po-
pulação de aproximadamente 
1,1 milhão de habitantes. Em 
Quatis, o Paraíba do Sul é a 
fonte principal de captação da 
água tratada e distribuída aos 
moradores da cidade pela pre-
feitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Obras, Urbanis-
mo e Serviços Públicos.

dendo as demandas 
da população e reali-
zando essas ações em 
vários locais. Além 
de garantir seguran-
ça para motoristas 
e pedestres, com a 
sinalização horizon-
tal, evitamos também 
acidentes e damos 
mais fluidez ao trân-
sito em Volta Redon-
da”, disse.

A Prefeitura de Itatiaia, 
por meio da Assessoria Es-
pecial de Cultura, abre nesta 
quarta-feira, dia 13, as ins-
crições para a primeira etapa 
da oferta de cursos na Casa 
da Cultura, para o período 
letivo de 2019.

Nesta primeira fase esta-
rão disponíveis as aulas para 
os cursos de Dança, Corte e 
Costura e Artesanato. As va-
gas são limitadas e serão dis-
tribuídas gratuitamente por 
ordem de chegada.

Os interessados devem 
comparecer ao local com 
a cópia da certidão de nas-
cimento (ou identidade do 
candidato) e CPF; no caso 
de menores de idade levar 
a cópia dos documentos dos 
responsáveis; também será 
necessária a cópia do com-
provante de residência, duas 
fotos 3x4, atestado médico 
para os alunos que farão prá-
ticas que exigem atividades 
físicas; e declaração escolar.

Até a próxima sexta-feira 
será feita a divulgação den-
tro das escolas do Municí-
pio. As pessoas com necessi-
dades especiais (de qualquer 
idade) também serão incen-
tivadas a participar das aulas 
específicas em Dança a se-
rem realizadas todas às sex-
tas-feiras, das 9:30h às 11hs.

Um aviso importante é 
que as audições para a dan-
ça profissional já começam 
junto com as inscrições e o 
período de seleção segue até 
o fim de fevereiro. De acor-

do com o calendário oficial, os 
selecionados deste grupo (pro-
fissionais e semiprofissionais) 
farão as aulas aos sábados, das 
08h às 17h.

Segundo o Assessor Especial 
de Cultura, Rafael Fioratto, em 
um primeiro momento estão 
previstos os cursos mais pro-
curados e posteriormente serão 
analisadas as demandas por 
mais oportunidades.

– Nosso foco para 2019 é 
darmos continuidade aos ser-
viços que já conseguimos aten-
der. E vamos trabalhar muito 
para que os grupos culturais do 
Município tenham ainda mais 
visibilidade e oportunidade de 
atividades. Todos nós sabemos 
o papel social e educacional 
que a Casa da Cultura exerce 
em Itatiaia – diz Fioratto.

As inscrições podem ser fei-
tas na sede da Casa da Cultu-
ra localizada à Rua Antônio 
Gomes de Macedo, nº 331, no 
Centro. A unidade atende de 
segunda a sexta-feira, de 8h ao 
meio dia e das 13h30 às 17h. 
Mais informações pelo telefo-
ne: (24) 3352-2077.

Confira abaixo a lista com-

pleta de cursos e as idades dos 
alunos.

 
DaNça

- Necessidades especiais (li-
vre);

- Baby Class - de 3 a 6 anos 
(máximo 25 crianças por tur-
ma);

- Ballet Clássico - a partir dos 
6 anos;

- Jazz - a partir dos 6 anos;
- Dança Contemporânea - a 

partir dos 14 anos;
- Hip Hop Dance - a partir 

dos 7 anos;
- Jazz Funk - a partir dos 14 

anos.
 
Corte e Costura (a partir dos 

14 anos)
 

ARTESANATo

- Arte em EVA - a partir dos 
14 anos;

- Arte em feltro - a partir dos 
14 anos;

- Pintura em tecido - a partir 
dos 14 anos;

- Customização - a partir dos 
14 anos.
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Wesley Safadão mostra momento de 
carinho entre filhos, Yhudy, Ysis e Dom

Felipe Araújo exibe foto com o filho, 
Miguel, e encanta web: ‘Papai todo bobo’

Cantor publicou 
o registro nas 
redes sociais, 

ontem. Na imagem, 
Yhudy aparece papa-
ricando Dom enquan-
to Ysis o observa. 
‘Chegou quem estava 
faltando. Papai, será 
que tem uma sala pra 
mim? Por que esses 
meus irmãos acor-
dam tão cedo?’, falou 
o forrozeiro, bastante 
presente na rotina dos 
filhos, sempre clica-
dos em momentos fo-
fos pelo músico

Wesley Safadão 
deixou os seguidores 
impressionados com 

a fofura de Yhudy, de 
8 anos, Ysis, de 4, e 
Dom, que ganhou uma 
festa dos Incríveis em 
janeiro, quando com-
pletou 4 meses. On-
tem, o cantor mostrou 
um momento regado a 
companheirismo entre 
os filhos: no vídeo, o 
primogênito aparece 
com o caçula no colo 
enquanto a irmã o ob-
serva. “Chegou quem 
estava faltando. Papai, 
será que tem uma sala 
pra mim? Por que es-
ses meus irmãos acor-
dam tão cedo?”, disse 
o músico, bem-humo-
rado.

Sertanejo postou re-
gistro na web ontem. 
Miguel nasceu em Vi-
tória, no Espírito Santo, 
na segunda-feira (11). 
O menino é fruto do re-
lacionamento do cantor 
com a psicóloga Caro-
line Marchezi. ‘Muitas 
pessoas perguntam so-
bre a Carol. Não esta-
mos juntos, mas temos 
uma relação muito boa 
e tenho certeza de que 
ela vai ser uma grande 
mãe’, disse em meados 
de setembro

A vida de Felipe Araú-
jo está repleta de emo-
ções! Miguel, primeiro 
filho do sertanejo com a 
psicóloga Caroline Mar-
chezi, nasceu em Vitória 
(ES) na última segunda-
-feira (11). O cantor po-
sou com o bebê no colo e 

compartilhou a foto com 
os seguidores no Stories 
do Instagram ontem. Os 
fãs, inclusive, acharam 
o menino parecido com 
o irmão do músico Cris-
tiano Araújo, morto em 
2015 em um acidente de 
carro. também nas redes 
sociais, o empresário Ra-
fael Vanucci postou um 
clique ao lado do artista, 
que aparece segurando 
o herdeiro. “Seja bem-
-vindo Miguel! Chegou 
mais um Araújo pra eu 
cuidar!”, escreveu o pro-
dutor. Nos comentários, 
os internautas se derre-
teram com a imagem. 
“Papai todo bobo”, disse 
uma. “Vou explodir de 
tanto amor”, falou outra. 
“Que fofo! Eu não tenho 
estruturas!”, falou um 
terceiro.

Famosos na folia: lista de blocos liderados 
por celebridades para você ficar de olho

De Anitta e Preta 
Gil a Elba Ramalho e 
Claudia Leitte, os fa-
mosos prometem mui-
ta diversão no carna-
val de rua em 2019. O 
tão esperado Bloco da 
Favorita, conhecido 
por reunir celebrida-
des no rio de Janeiro, 
ainda é incerto. ‘Não 
tenho como saber qual 
das nossas musas vai 
estar presente, já que 
ainda não temos uma 
data’, antecipa a pro-
moter carol sampaio 
ao Purepeople. Con-
fira a lista da folia ca-
rioca e em São Paulo!

Listamos os blocos 
de rua liderados por 
famosos para agitar o 
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4 unidades de ba-
tata grandes 1 
colher (sopa) de 
manteiga 1 den-
te de alho picado 
200 gramas de pei-
to de frango bem 
picado 1/2 colher 
(sopa) de limão (só 
a casca) ralada 1 
copo de requeijão 
cremoso 1 colher 
(sopa) de suco de 
limão 2 colheres 
(sopa) de manjeri-
cão picado • sal a 
gosto

MoDo De 
PreParo 

lave as batatas, 
faça um corte no 
sentido do compri-
mento e fure a cas-
ca em vários pon-
tos.
Coloque-as num 
refratário e leve ao 
micro-ondas em 
potência máxima 
por 10 minutos, até 
ficarem macias.
em outro refratário, 
aqueça a mantei-
ga no micro-ondas 
por 30 segundos.
Junte o alho e o 
frango e leve ao 
forno por 6 minutos.
Misture na metade 
do tempo.
Tempere com sal e 
a casca de limão 
ralada.
Misture o requeijão 
com o suco de li-
mão até engrossar.
Junte ao frango e 
adicione o manjeri-
cão picado.
Misture e recheie as 
batatas.

iNgreDieNTes

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (sal-
sinha, cebolinha, 
orégano, manjeri-
cão) 1 colher (chá) 
de pimenta-do-
-reino amassada 
grosseiramente 3 
unidades de gema 
de ovo • sal grosso 
a gosto

MoDo De 
PreParo

Misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e 
o sal grosso.
Passe as coxas nas 
gemas batidas e 
envolva-as com a 
mistura de farinha.
Pressione com as 
mãos para grudar 
e formar uma cros-
ta.
asse em forno mé-
dio (170 ºC a 190 
ºC), preaquecido, 
por aproximada-
mente 30 minutos 
ou até dourar.
Dica: Para ficar 
mais picante, junte 
pimenta-calabresa 
em flocos na fari-
nha de rosca.

BATATA RECHEADA 
CoM FRANGo

iNgreDieNTes

seu Carnaval! Claudia 
Leitte, Anitta, Preta 
Gil, Tiago Abravanel, 
Carlinhos Brown e 
Daniela Mercury são 
alguns dos nomes que 
comandarão os trios. 
Além de te ensinar a 
montar uma fantasia 
com peças que você 
tem em casa, apos-
tando em acessórios 
de cabeça e em muito 
brilho (Já viu o nos-
so guia do glitter?), o 
Purepeople também 
vai te dar um empur-
rãozinho em como se 
aproximar do seu ído-
lo durante a folia. O 
giro passa pelos blo-
quinhos de São Paulo 
e do rio de Janeiro.

DIVULGAÇÃo

CoXA DE FRANGo 
CoM ERVAS
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Camisa 5 era um dos ídolos de Jorge Eduardo e também de Rykelmo Viana

FLAMENGo

jOTa CarvalhO

jota.carvalho@yahoo.com

o elenco rubro-
-negro finalizou 
a preparação para 

o clássico contra o Flumi-
nense na manhã de quar-
ta-feira (13) e está pronto 
para a semifinal da Taça 
Guanabara. Os jogadores 
realizaram atividades na 
academia e todos os uni-
formes estavam com uma 
fita de luto em memória 
aos garotos envolvidos na 
tragédia. Antes do treino, 
willian Arão concedeu 
entrevista coletiva e falou 
sobre o sentimento de ser 
o ídolo de Jorge Eduardo 
e Rykelmo Viana. 

“Eu sai de casa hoje di-
zendo que não iria chorar. 
... Quando fiquei sabendo 
o pedido da mãe do Jor-
ge, me senti emocionado, 
junto com minha família. 
Agora fiquei sabendo que 
a mãe do Rykelmo pediu 
também. Me sinto honra-
do de saber que tive uma 
influência positiva, mes-
mo eu cometendo erros. 
Queriam parecer comigo. 
Para mim é muito forte. 
Escrevi um texto para a 

Uma foto de Jorge Eduardo com Will ian Arão está circulando nas redes sociais

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

William Arão se emociona com 
pedido de familiares das vítimas

mãe do Jorge. Não vou 
levá-lo nas costas apenas 
para o jogo de amanhã. 
Vou levar para ao resto da 
minha vida”, disse o cami-
sa 5, que irá usar a camisa 
com os nomes dos garotos 
Fla-Flu.

O volante afirmou que o 
momento é de todos esta-
rem unidos para enfrentar 
o momento difícil e garan-
tiu que o elenco irá fazer 
de tudo para honrar a me-
mória dos dez garotos que 

perderam a vida. 
“Acho que temos que 

nos ajudar. talvez eu sin-
ta mais aqui no CT, outros 
em casa e até mesmo no 
abraço com o filho. Te-
mos que conversar e esco-
rarmos uns nos outros. A 
dor não vai sumir, não vai 
passar, mas vamos jun-
tar forças para seguir em 
frente. O papo com o Abel 
foi importante e vamos 
honrar os sonhos desses 
meninos.”

“Não tem uma fórmula 
mágica e nem algo que 
possamos fazer para es-
quecer ou superar isso 
tudo. Vamos ter que ir a 
cada dia, acordando, vin-
do trabalhar e honrando 
esses meninos. não acre-
dito que essa dor vai di-
minuir ou sumir. Com o 
tempo vamos tentando en-
contrar forças para poder 
seguir em frente. O Abel 
deu uma palavra para nós 
no sábado, e foi muito im-

portante. Vamos seguir, 
um encorajando o outro”, 
completou. 

Uma foto de Jorge Edu-
ardo com willian Arão 
está circulando nas redes 
sociais. “Essa foto foi em 
2016. Era meu primeiro 
ano e estaria mentindo 
se falar que eu lembro 
de tudo. O contato diário 
com os garotos era bom, 
você via o brilho no olhar. 
Chegavam a ficar arrepia-
dos e tremendo por ter um 

contato com a gente. Seja 
tirado foto, ou trocando 
duas palavras. O fato de 
poder, mesmo com as mi-
nhas falhas, inspirar esses 
garotos é muito forte e 
emocionante. Com certe-
za ele (Jorge), foi um dos 
garotos que eu vi o brilho 
no olhar. Vi a foto e me 
emocionei mais ainda. 
Agora saber que eu era um 
ídolo para ele e que com 
certeza tive influência em 
sua vida é uma honra.”

ENCONTRADO
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