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Carro atingido por tiro de fuzil 

Covardia contra estudantes

4

Prefeito e deputada sofrem 
atentado em Belford Roxo

o secretário de Governo de Japeri, Rafael Soares pagou o maior 
mico. Durante transmissão ao vivo de um telejornal da tV Globo 
que denunciava a falta de transporte no município, o gaiato apa-
receu de surpresa, tentou falar, mas foi ignorado pela repórter . 

Neste sábado (16), 
20h30, tem humor 
com Diogo Defantes na 
Lona de Anchieta

7

Selfies com 
bandido pode 

dar merda 
para políticos

2

Politico sujão

Confronto em comunidade do tráfico
RepRoDUÇÃo/whAtSApp

2

Precisa-se de
 coNtADoRA 

início imediato
2695-5360

Desmoralizado
7

Filho de vereador 
chama mulher de 

‘macaca’ no twitter

Vai responder por racismo 

3

7

Aliado político de deputada é 
preso por roubo em Mesquita
eduardo pereira de Souza, o Dudu Comunidade do K-11 seria integran-
te de quadrilha que aplica golpe em empresários do transporte de car-
gas. em 2016, ele foi candidato a vereador pelo pRB, partido da depu-
tada federal Rosângela Gomes e do prefeito do Rio, Marcelo Crivella.

6

Deputado afirma: ‘‘Presos devem 
fazer sexo entre eles mesmos’’

caveiras mandam
 um para o inferno 

Jovem é a sensação das ba-
ladas na Baixada e no Rio

7

RepRoDUÇÃo/InteRnet

RepRoDUÇÃo/tV GLoBo

DIVULGAÇÃo

A batida funk 
em 150 BPM 
do DJ Dalim
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Tem político que fica tão cego para chegar 
ao poder que não avalia os cabos eleitorais. 
toda hora aparece bandido tirando foto, fa-
zendo selfie ao lado de candidatos a cargos 
eletivos. Quando passa o pleito, o ex-cabo é 
preso por algum crime e a imagem negativa 
do meliante é ligada ao vereador, deputado 
ou prefeito.

Selfies com bandido pode dar merda

Um vereador da Baixada Fluminen-
se não dorme há dois dias. É que um ex-
-auxiliar foi pego com a mão na botija em 
ação criminosa. ele e mais três comparsas 
estão presos e o caso repercutiu na cidade. 
“poxa! ele é boa praça. não posso imagi-
nar que viva essa vida”, disse M..., leitor 
da coluna.

Alguns dos colegas vereadores do ‘patrão’ 
do ladrão receberam a notícia e prometeram 
blindar o parceiro de plenário e não vazar 
informações sobre a ligação do parlamentar 
com o criminoso. “não diz respeito a essa 
Casa comentar o ocorrido”, despistou um 
vereador.

Blindar o colega chefe de ladrão

Vereador não dorme há dias 

este sábado (16) é es-
pecial na vida da profes-
sora Leyza oliveira, de 
Mesquita. nossa colega 
de grupo completa mais 
um ano de vida e preten-
de comemorar ao lado 
dos familiares e amigos. 
Aquele Abraço, Leyza!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

DIVULGAÇÃo

João Donato comemora 70 anos de carreira 

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

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

Jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

‘Rosita’ e ‘Beterraba’’, as palhaças que encantam

mestre da mpb

O compositor e pianista nascido no acre promete reviver seus maiores sucessos no show

o Encontro

DIVULGAÇÃo

o Foca na Comédia 
é um grupo de stand up 
comedy formado por 
quatro integrantes: Mar-
cos Machado, Jean Go-
mes, Uel Fragha e hugo 
Faria. eles se revezam 
no palco contando pia-
das sobre observações 
do cotidiano de cada 
um. A presença de al-
guns convidados tam-
bém é normal. e nesta 
edição, o quarteto rece-
berá o humorista Diogo 
Defante (foto). onde? 
Lona Cultural Carlos 
Zéfiro, em Anchieta, 
zona norte do Rio. In-
formações: 2148-0813.

A noite de 19 deste mês 
promete incendiar o palco do 
teatro Rival petrobras. pela pri-
meira vez as cantoras Alice Va-
zques e Cassiana (foto), filha de 
Jovelina pérola negra, estarão 
dividindo um show. e nesse, o 
encontro, irão mostrar que sa-
bem mais que o partido alto que 
as caracteriza nas boas rodas de 
samba. Com roteiro e direção 
de Marcos Salles, e direção 
musical de Márcio Vanderlei, 
o encontro mostra Alice e Cas-
siana cantando muito do que 
costumam cantarolar em casa. 
elas homenagearão mulheres 
importantes como Maria Be-
thânia, Alcione e elza Soares, 
além de Almir Guineto. É claro 
que não vai faltar os sucessos de 
Jovelina. o teatro Rival petro-
bras fica na Rua Álvaro Alvim, 
33/37 – Centro/Cinelândia – 
Rio de Janeiro.

Duas palhaças fa-
zem sucesso na Bai-
xada: Juliana Lima 
(direita) é atriz e en-
carna ‘Beterraba’; a 
também atriz, Rose 
Márcia (e), ‘incor-
pora’  Rosita. Juliana 
conta como tudo co-
meçou. “nos conhe-
cemos na Oficina de 
palhaçaria, promovi-
da na Casa de Cultura 
de nova Iguaçu. Aí, 
formamos uma dupla 
de palhaças, que se 
apresenta para grupos 
de crianças. Falando 
de higiene, educação, 
alimentação, respeito 
aos adultos, aos ami-
guinhos e com diver-
tidas plaquinhas ilus-
tradas e coloridas. A 
petizada adora”.

“Ser palhaça para 
mim é poder brin-
car, dar gargalhadas, 
improvisar, fugir do 

texto, poder tropeçar 
em cena sem nenhum 
problema. É me igua-
lar à idade das crian-
ças. Ser ‘Beterraba’ é 
poder brincar com meu 
sotaque nordestino que 
sempre tentei escon-
der por ter vergonha e 
medo das pessoas rirem 
de mim”, acrescenta Ju-
liana Lima.

todo artista tem um 
ídolo, alguém que inspi-
re, desperte. Juliana não 
foge à regra. “Meu ído-
lo sempre foi chamado 
de palhaço mas nunca 
usou nariz vermelho. 
Me fez gargalhar com 
seu jeitinho único e in-
gênuo. o nome dele é 
tiririca!”, revela.

Rose Márcia, a pa-
lhaça Rosita, já é atriz 
de teatro há bastante 
tempo. Após a oficina 
de palhaçaria, teve a 
oportunidade de apre-

sentar Rosita em dupla 
com a Beterraba na fes-
ta em comemoração ao 
dia do circo no projeto 
“Quintal da Juju”. Rose 
brincou pra valer com 
seu jeitinho atrapalhado 
e devagar de ser. “Be-
terraba falando com as 
crianças sobre a impor-

tância de ir para esco-
la e tudo de legal que 
tem para fazer lá, per-
guntou à Rosita sobre 
as duas coisas que ela 
mais gosta na escola.

ela respondeu: a 
hora do recreio e a 
hora de ir embora”, fi-
naliza Juliana Lima.

 o teatro Rival pe-
trobras completa 85 
anos na cultura musi-
cal brasileira receben-
do João Donato – que 
também completa 85 
carnavais - celebran-
do 70 anos de carreira 
com show onde divide 
o palco com o tradicio-
nal Cordão do Boitatá, 
um dos mais respeita-
dos blocos carnavales-
cos do Rio de Janeiro. 
o show acontece neste 
dia 16 de fevereiro, às 
19h30, na Cinelândia. 
“É grande minha ad-
miração por este bloco 
formado por grandes 
músicos, composito-
res e intérpretes que 
cultuam o melhor da 
música brasileira”, 
elogia o compositor 
e pianista. Donato e 
Boitatá já se encon-
traram em outras oca-
siões no tradicional 
palco da praça XV. 
Mas a grande novida-
de desta parceria será 
poder cantar pela pri-
meira vez duas novi-
dades: “Uma coisa bo-

nitinha” (Donato e Gil) 
e “Muganga” (Donalto 
e Ronaldo Bastos). A 
primeira, embora tenha 
sido escrita há 20 anos, 
ganhou fôlego com gra-
vação feita por Gilberto 
Gil em seu último dis-
co. A segunda, entrou 
no CD de Sergio Men-
des com novos arranjos 
e uma pegada pop.

Aliás, o suingue da 
música de João Dona-
to é inconfundível e 
cabe certinho em uma 
sinfonia, numa gafiei-

ra ou numa lounge. A 
primeira canção com-
posta por este acreano, 
considerado precursor 
da Bossa nova, foi uma 
valsa para sua primeira 
namoradinha, nini, aos 
7 anos de idade. Gênio 
que influencia há déca-
das a música do mundo, 
João Donato tem em 
seu catálogo, samba, 
baião, samba canção, 
forró, coco, salsa, bo-
lero, jazz, funk soul e 
muito mais. todos os 
ritmos, especialmente 

os brasileiros, estarão 
presentes no repertório 
do show no Rival pe-
trobras.

A banda é a que acom-
panha o compositor e 
pianista acreano há dé-
cadas: Robertinho Silva 
(bateria), Luiz Alves 
(contrabaixo), Ricardo 
Pontes (sax/flauta) e 
José Arimatéa (trompe-
te). teatro Rival petro-
bras fica na Rua Álvaro 
Alvim, 33/37 – Centro/
Cinelândia – Rio de Ja-
neiro.
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Aliado de deputada é preso 
por golpe contra empresários 

GERAL

Ele é um dos suspeitos flagrados em roubo  de R$ 5 mil de transportadora de cargas em Mesquita. Mar-
ginal era líder comunitário e apoiou Rosângela Gomes em candidatura para prefeitura de Nova Iguaçu 
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Antonio carlos e 
Jota carvalho

horahmunicipios@gmail.com

post em que Otávio relata o crime de racismo no twitter

Filho de vereador de Nova 
Iguaçu é suspeito de racismo 

RepRoDUÇÃo

RepRoDUÇÃo

Relações peRigosas 

Estudantes reclamam de falta de transporte 
em Japeri e secretário de governo paga mico 

Eduardo pereira de souza, conhecido como Dudu Comunidade, foi preso com outros três comparsas

Mais um caso de racismo 
movimentou as redes sociais 
na última quarta-feira. A polê-
mica da vez envolve o filho do 
vereador 

iguaçuano Fábio José de 
Freitas Santos, o Fabinho 
Maringá (MDB), que poderá 
responder judicialmente pelo 
crime. o jovem postou em sua 
conta no twitter a seguinte 
frase: “mas é verdade mano, 
macaca fdputa” (sic), duran-
te troca de mensagens  com 
outro tuíteiro. A postagem foi 
feita na última quarta-feira.

Um internauta que seguia 
otávio se manifestou postan-
do a seguinte mensagem: “Fi-
lho do vereador de nova Igua-
çu Fabinho Maringá comete 
racismo. Lembrando que isso 
é um crime @otavio_gfs”. na 
troca de mensagens o suspeito 
de cometer as injúrias não faz 
referência à vítima e também 
não detalha a dinâmica que 
motivou o ataque. A reporta-
gem do hora h tentou bus-
car mais informações sobre o 
caso, mas não obteve sucesso. 
Uma fonte teria afirmado que 
a mulher alvo da agressão ver-
bal teria registrado ocorrên-
cia numa delegacia de nova 

Prefeitura  inaugura creche em Santa teresa
Mais de 300 crianças com 

idade entre 1 a 5 anos, mora-
doras do bairro Santa tereza, 
em Belford Roxo, ingressam 
na próxima  segunda-feira 
num mundo diferente: vão vi-
ver o  bê-à-bá  oferecido pela 
educação Infantil, na nova 
unidade escolar, construída 
pela prefeitura da cidade, a 
Creche Manoel Silva Curty . 
A maior creche do município 
está construída em uma área 
de 400 metros quadrados, 
com ambiente amplo, colori-
do, moderno, arejado e aces-
sível. Lá meninos e meninas 
darão os primeiros passos aos 
estudos. “elas terão direito a 
todas as refeições , ensino de 
qualidade e voltarão para casa 
de banho tomado”, garante a 
diretora, professora, Daniela 
Barcellos.

o projeto de indicação da 
nova unidade é do vereador 
nelci praça. Conhecedor das 
necessidades do bairro, peri-
feria da cidade, o legislador 
que está no segundo manda-
to, buscou ajuda do prefeito 

wagner Carneiro, o wagui-
nho, para conseguir atender a 
reivindicação dos moradores. 
“A construção de uma creche 
era um desejo muito grande 
da maioria das famílias. Con-
versei com o prefeito e ele, 
além de atender minha soli-
citação, não mediu esforços 
para proporcionar conforto e 
qualidade às crianças”, disse 
ele, que também sugeriu bati-
zar a creche com o nome de 
um popular comerciante da 
área, Manoel Silva Curty, fa-
lecido há quatro anos.

 FEsta nO bairrO 
A inauguração da creche 

teve  festa. o prefeito parti-
cipou da solenidade e che-
gou acompanhado da esposa, 
a deputada federal, Daniela 
do waguinho e do presiden-
te da Câmara de Vereadores, 
Marcinho Bombeiro.  Alunos 
da unidade emocionaram to-
dos os presentes apresentado 
uma coreografia ao som da 
música Aquarela, cantada por 
toquinho. “essa inauguração 

RepRoDUÇÃo

O secretário de Governo, rafael soares (no detalhe), aparece de surpresa e é ignorado pela repórter 

Quem assistiu a edição de 
ontem do jornal Bom Dia 
Rio, apresentado na parte da 
manhã pelo jornalista Flávio 
Fachel, na tV Globo, viu uma 
cena inusitada, o que os mais 
jovens costumam classificar 
como “pagação de mico”. no 
momento em que a repórter 
Lívia torres entrevistava alu-
nos da rede municipal de ensi-
no de Japeri, que reclamavam 
da falta de transporte escolar, 
o secretário de Governo, Ra-

fael Soares, chegou por trás e 
começou a falar sem ter sido 
chamado na conversa.

Afirmou ser mentira o que 
um estudante dizia sobre a 
falta de ônibus. A repórter 
continuou com a matéria ao 
vivo e deixou o secretário fa-
lando sozinho. o problema, 
gostem ou não o prefeito Ce-
zar Melo e os membros de sua 
equipe de governo, existe. A 
falta de ônibus é fato e ocorre 
por culpa exclusiva da prefei-

tura, que teve tempo de sobra 
para fazer uma nova licitação 
para os ônibus escolares e 
não o fez, assim como deixou 
para licitar depois do início 
do ano letivo o fornecimento 
de merenda escolar.

em tempo: o serviço era 
prestado por uma frota velha 
e com documentação vencida 
e o contrato que custou mais 
de R$ 4 milhões foi condena-
do pelo tribunal de Contas do 
estado.

A fama de ladrão do cola-
rinho branco e corrupto, 
que tem manchado a 

imagem de muitos políticos, é 
conhecida Brasil afora. A con-
firmação de que um líder comu-
nitário e candidato a vereador 
por nova Iguaçu integrava uma 
quadrilha que aplicava golpes 
em empresários do ramo de 
transoporte de carga, fortalece 
ainda mais o olhar desconfia-
do que a população lança sobre 
muitos deles.

neste caso, a carapuça serviu 
direitinho na cabeça de eduardo 

pereira de Souza, conhecido 
como Dudu Comunidade, do 
K11, bairro de nova Iguaçu. 
ele e outros três comparsas 
idenfificados como Alessandro 
pinto da Costa, Marco Antônio 
Ribeiro de Souza e Antônio 
Marcos Alves da Silva foram 
flagrados por agentes da 52ª DP 
(nova Iguaçu) após o roubo de 
R$ 5 mil que estavam em poder 
do motorista de uma empresa de 
transporte de cargas que havia 
realziado uma entrega numa 
comunidade da Zona Sul do 
Rio. Desconfiados, os agentes 
suspeitaram do comportamento 
do motorista e, após diligências, 
capturaram Marco Antônio, que 
é ex-funcionário da empresa, 
que confirmou que a denúncia 

do roubo havia sido combinada 
com Alessandro e outros 
comparsas. 

Mas o que a polícia Civil 
não sabia era que eduardo era 
um líder comunitário que, até a 
sua prisão, era respeitado pelos 
moradores.  

CanDiDatO a 
vErEaDOr pElO 

partiDO DE CrivElla 
De acordo  com  informações, 

Dudu Comunidade (pRB) 
concorreu a uma vaga para 
vereador nas eleições de 2016 
e apoiou a deputada Rosângela 
Gomes em sua candidatura a 
prefeita de nova Iguaçu. Ambos 
perderam a eleição e passaram 
a apoiar o então candidato a 

prefeito Rogério Lisboa (pR) 
no segundo turno. 

Durante a campanha eleitoral, 

eduardo também teria fechado 
apoio com o candidato Rogério 
Bastos Reis, o Rogério Vila 

nova  (pDt), que foi eleito 
vereador para o primeiro 
mandato. 

Iguaçu.
 CrimE inaFiançávEl
De acordo com o Código 

penal, o crime de racismo é 
inafiançável e imprescritível. A 

pena também vai de um a três 
anos e multa.  pode ser tanto 
dizer “todos os negros são ma-
cacos”, como recusar acesso a 
estabelecimento comercial ou 

Waguinho e Daniela visitaram a sala 
de aula e conversaram com alunos

RAFAeL BARReto

é um avanço muito grande 
para educação do nosso mu-
nicípio”, afirmou o prefeito 
anunciando que através de 
sua mulher, a deputada Danie-
la, já cadastrou em Brasília, 
o pedido de recursos para a 
construção de mais 12 escolas 
em Belford Roxo. waguinho 
disse ainda que a prefeitu-
ra vai receber 18 ônibus, 12 
com acessibilidade para serem 
usados no transporte escolar. 
“Meu compromisso é com a 

cidade, com a população. o 
que já fiz em dois anos, os ou-
tros governantes não fizeram 
em 30 anos. temos mais 16 
creches para inaugurar, postos 
de saúde, praças e muitas ou-
tras obras. Seremos a melhor 
cidade da Baixada Fluminen-
se”, garantiu.

o secretário de educação, 
Denis Macedo, foi um dos pri-
meiros a chegar ao evento. “A 
creche é um direito da criança. 
Independente se a mãe trabalha 

o não, isso não importa. o es-
sencial é priorizar a educação 
infantil e isso nós não abrimos 
mão”, salientou.  Daniela do 
waguinho, que também é pro-
fessora, assegurou que trabalhou 
mais de 20 anos com educação 
Infantil. “A primeira infância 
é o meu xodó. não vou medir 
esforços para levantar a bandei-
ra da educação na Câmara, em 
Brasília”. emocionada, a viúva 
de Manoel Curty, dona Marlene, 
destacou que se sentia honrada 
pela homenagem à memória de 
seu marido. “ele ajudou muita 
gente. Hoje é gratificante ver 
o nome dele num lindo espaço 
que acolhe crianças e as prepara 
para o futuro. Serei imensamen-
te grata ao vereador nelci e ao 
prefeito waguinho”.

CrEChE EsCOla
A creche com jeitinho de 

escola tem capacidade para 
atender 360 crianças, dividi-
das em 12 turmas: duas em 
horário integral (7h às 17h) 
e 10 em horário parcial (7h 
às 11h). A unidade tem sete 

salas de aula, uma sala de ví-
deo, brinquedoteca,, sala de 
repouso, dois banheiros de 
funcionários, dois banheiros 
infantis (masculino e femi-
nino) com quatro pias e Box 
com três chuveiros, um ba-
nheiro infantil adaptado e um 
banheiro adulto adaptado, sala 
de orientação educacional, 
sala de professores, diretoria 
e copa. no quadro funcional 
trabalham 15 estimuladoras, 
quatro inspetores e seis auxi-
liares de serviços gerais.

o casal Débora e Daian Sil-
va estava feliz e comemoran-
do a inauguração da creche. 
ele é motorista e ela autôno-
ma. Pais de duas filhas, a me-
nor com apenas nove meses, 
eles vibraram por terem con-
seguido matricular a pequena 
Sofia, 5, na nova creche, bem 
pertinho de casa. “estamos 
radiantes. não teríamos como 
bancar uma escola para nossa 
filha. A creche é linda e com 
certeza, oferecerá um ensino 
de qualidade para ela”, disse 
ela.



O robô modelo Da vinci Xi vai rea-
lizar cirurgias de alta complexidade
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No ritmo frenético do DJ Dalin

Com apenas cinco 
anos de carreira, 
DJ Dalin já é a 

sensação do funk acele-
rado em 150 BpM (ba-
tidas por minuto), nova 
tendência  do batidão 
que está conquistando as 
comunidades cariocas e 
que teria sido criado pelo 
produtor polyvox.  nas-
cido Ramon Richard Ri-
beiro, aos 19 anos, o jo-
vem, que é considerado o 
melhor DJ (disc jockey) 
da Baixada Fluminense, 
coloca tudo mundo para 
dançar em casas como a 
Lalu Lounge, exclusive, 
Bossa, Dubai, Armazém 
do Samba e também em 
grandes eventos.  

“na batida frenética do 
funk 150 BpM, diferen-
te do ritmo tradicional 
que surgiu nas favelas 

do Rio, venho fazendo o 
pessoal curtir muito nas 
festas e nos meus pod-
casts (arquivo digital de 
áudio transmitido atra-
vés da internet)”, obser-
va Dalin, que nasceu no 
bairro Vilar novo, em 
Belford Roxo e sonha 
em ganhar o mundo. 

e o nome ‘Dalin’? o 
jovem conta que o pseu-
dônimo é dos tempos de 
escola, quando integrava 
um grupo de dança cha-
mado ‘os Atrevidos’, 
que deixava as meninas 
loucas. nessa época ele 
só pegava as garotas 
lindas e não tinha pra 
ninguém. Daí o nome 
‘Dalin (lendo de trás pra 
frente ‘linda’ “Daí come-
cei a tocar em uma we-
bradio do bairro que um 
amigo da escola criou e 
me deu a força de von-
tade de me profissionali-
zar”. concluiu. 

DIVULGAÇÃo

 DJ Dalin é a sensação do funk 150 bpm , que agita as comunidades cariocas 

Jovem é a sensação das noitadas da Baixada Fluminense e do Rio. 
Na batida do funk em 150 BPM ele coloca todo mundo pra dançar

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Pedro Hernesto inaugura 
programa de cirurgia robótica

‘‘Ralei muito e graças ao meu esforço realizei meu sonho’’
A história do jo-

vem belforroxen-
se poderia ser pa-
recida como a de 
tantos outros que 
sonham,mas de-
sistem no pri-
meiro obstáculo. 
Dalin enfrentou 
dificuldades an-
tes de atravessar o 
portal para o mun-
do das pick-ups ou 
toca discos. Vendia 
CDs nos trens da 
Central do Brasil, 
depois trabalhou 

em lava-jato e por 
fim como chavei-
ro.  “Sempre fiz de 
tudo pra ajudar mi-
nha mãe e conquis-
tar minhas coisas. 
triste pra mim, é 
fazer coisas erra-
das, mesmo sendo 
cria de comunida-
de, sempre gostei 
de trabalhar, até 
que conquistei meu 
primeiro aparelho 
CDJ e meu note-
book e comecei a 
produzir meus sons 

a partir de 2014”, 
diz ele, ao lembrar 
que muitas portas se 
fecharam, impedido 
que mostrasse o seu 
trabalho. “Aprendi 
na garra e fazendo 
cursos. Depois pas-
sei a tocar em ani-
versários, resenhas, 
churrascos, e hoje 
toco nas melhores 
casas, e tenho uma 
agenda cheia”. 

Dalin destaca 
que muita gente o 
ajudou no início 

da carreira, lá em 
2014, mas uma pes-
soa em especial é 
motivo de gratidão 
para o jovem: o seu 
empresário Diego 
pamplona, que está 
com o DJ há cerca 
de 1 ano e meio. “ 
Sou muito grato a 
todos pelo apoio e 
ao pamplona, que 
sempre me ajudou. 
espero que essa 
parceria perdure 
por muito tempo”, 
disse. 

o hospital Universitá-
rio pedro ernesto (hupe), 
vinculado à Secretaria de 
Ciência, tecnologia e Ino-
vação, inaugurou o progra-
ma de Cirurgia Robótica. 
o robô modelo Da Vinci 
Xi vai realizar cirurgias de 
alta complexidade, nas áre-
as urológica, geral, torácica 
e ginecológica. Além de 
proporcionar tratamento 
de ponta aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), o programa visa o 
treinamento e a formação 
de recursos humanos es-
pecializados, como a pro-
dução de conhecimentos 
científicos.

na cirurgia robótica, não 
é o cirurgião que atua dire-
tamente no campo opera-
tório. Um robô controlado 
pelo médico garante a pre-
cisão durante o procedi-
mento. Monitores acopla-
dos ao sistema possibilitam 
a visão do campo operató-
rio para toda a equipe cirúr-
gica, o que permite que o 
cirurgião-auxiliar também 
atue no procedimento.

“Além dos benefícios para 
os pacientes, é importante 
deixar registrado o esforço 
que Secretaria de Ciência, 
tecnologia e Inovação fez, 
por meio da Faperj, para 
conseguir efetivar o inves-
timento necessário para a 
implementação do serviço, 
que gira em torno de R$ 16 
milhões. essa ação é a de-
monstração do estado dando 
a devida importância para a 
saúde pública do cidadão flu-
minense”, disse o secretário 

de Ciência, tecnologia e 
Inovação, Leonardo Rodri-
gues.

De acordo com edmar 
Santos, secretário de Saúde, 
o início das cirurgias signi-
fica a melhora da qualidade 
de atendimento para a po-
pulação.

De acordo com Ronaldo 
Damião, chefe da Urologia 
do hupe e coordenador do 
projeto, o robô Vinci Xi tem 
capacidade para fazer duas 
cirurgias por dia.

RepRoDUÇÃo/GoVeRno Do eStADo 

praia do Forno ficou em 4º lugar no 
ranking do tripadvisor alemanha

Praias do Rio de Janeiro estão 
entre as melhores do País

o tripAdvisor Ale-
manha divulgou o 
ranking das 25 praias 
brasileiras que mais 
agradam aos turistas 
alemães. Deste total, 
dez estão localizadas 
no estado do Rio de Ja-
neiro. As três melhores 
do país também ficam 
em território fluminen-
se. São elas: pontal do 
Atalaia (2º lugar), Fa-
rol (3º lugar) e Forno 
(4º lugar), todas em Ar-
raial do Cabo, na Re-
gião dos Lagos. A praia 
do Forte, em Cabo Frio, 
ficou no 24º lugar.

os alemães também 
escolheram destinos 
praianos na Costa Ver-
de e na Capital. A praia 
de Lopes Mendes, na 
Ilha Grande, conquis-
tou a sexta posição e a 
do Arpoador, a sétima 
posição no ranking. Já 
Ipanema, Copacabana, 
Barra da tijuca e prai-
nha conquistaram a 11ª 
, 13ª, 14ª e 21ª posições 
na preferência dos tu-

ristas germânicos.
“temos praias para to-

dos os gostos. A escolha 
dos turistas alemães le-
gitima ainda mais o des-
tino Rio de Janeiro como 
preferência do visitante 
estrangeiro”, disse o se-
cretário de estado de tu-
rismo, otavio Leite.

o site de viagens que 
fornece informações e 
opiniões de conteúdos 

relacionados ao turis-
mo informou ainda que 
86,6% dos turistas ale-
mães que vem ao Brasil 
a lazer tem tempo mé-
dio de permanência de 
10,8 dias e gasto médio 
diário de US$ 51,13, 
o equivalente a R$ 
192,62. A maioria via-
ja em família (54,1%), 
seguido por casais sem 
filhos (21,5%).
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Flu: Rodolfo comemora vitória 
e classificação à final da Taça GB
 Goleiro destacou a boa saída de bola tricolor após triunfo sobre o Flamengo

tAÇA GUAnABARA

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

DIVULGAÇÃo

Valentim diz que Vasco e Fluminense 
Fizeram por merecer vaga na decisão

Fla: Abel Braga comenta derrota 
para Fluminense na Taça GB

alberto valentim durante treinamento em são Januário, na tarde de ontem

Depois da importante 
vitória por 1 a 0 sobre 
o Flamengo na quinta-

-feira (14) e a classificação para 
a final da Taça Guanabara, o 
tricolor se reapresentou no Ct 
da Barra da tijuca na tarde de 
ontem. o goleiro Rodolfo falou 
sobre o triunfo no clássico Fla-
-Flu e projetou a final da com-
petição diante do Vasco, às 17h 
deste domingo, no Maracanã.

“pego um pouco das pala-
vras do Luciano, que dentro 
de campo são 11 contra 11, ali 
dentro não entra dinheiro, não 
entra nada. o Flamengo tem 
um grande time, excelentes jo-
gadores, mas o que a gente co-
locou dentro de campo, nossa 
proposta de jogo, foi o que pas-
sou ontem. Sempre buscando o 
gol, sempre buscando a vitória, 
é isso que o Diniz quer que a 
gente faça, rodar a bola para 
chegar no gol adversário”, ex-
plicou o atleta, comemorando a 
vitória.

“Melhor sensação possível 
ter uma classificação contra o 
rival, num clássico, da forma 
como foi o jogo ontem, foi 

sensacional. Demorei para ca-
ramba a dormir e a felicidade 
está estampada no rosto de todo 
mundo aqui” disse. Rodolfo 
também avaliou o esquema de 
jogo adotado pelo técnico Fer-
nando Diniz.

“o Diniz já falou algumas 
vezes que a gente está treinando 
para pegar times grandes. tive-
mos uma prova ontem que esse 
estilo de jogo nosso, essa saída 
de bola, não funciona só con-
tra os pequenos, mas contra os 
grandes também, ficou provado 
no jogo de ontem”, declarou o 
goleiro, ressaltando os poucos 
gols sofridos no Campeonato 
Carioca.

“em relação a esse período 
da disputa da taça Guanabara, 
foi uma média baixa de gols 
que tomamos. o esquema tá-
tico do Diniz ajuda bastante, a 
recomposição de todos os joga-
dores quando perde a bola, tudo 
ajuda bastante e graças aos trei-
namentos, ontem pude pegar 
aquela cabeçada do Rodolfo, 
fruto do que a gente pratica nos 
treinos”, avaliou. Questionado 
sobre o lado ocupado pela tor-
cida tricolor na partida de do-
mingo, no Maracanã, Rodolfo 

 Goleirão falou do esquema de jogo aplicado na partida e elegeu a saída de bola como um destaque 

Com foco na pri-
meira decisão da tem-
porada, o Vasco da 
Gama trabalhou de 
forma intensa na tarde 
de ontem sexta-feira, 
no estádio de São Ja-
nuário. A comissão 
técnica utilizou a ati-
vidade para começar a 
definir a equipe para o 
importante duelo com 
o Fluminense, váli-
do pela finalissíma 
da taça Guanabara, 
o primeiro turno do 
Campeonato Carioca.

Antes do começo 
do treinamento, em 
entrevista coletiva, o 
treinador Alberto Va-
lentim fez um balanço 
da participação cruz-
maltina na principal 
competição estadual. 
o comandante acredi-
ta não escondeu a ale-
gria ao lembrar que o 
Gigante da Colina é 
o único clube com 
100% de aproveita-
mento. na opinião do 
profissional, entretan-
to, o time ainda preci-
sa evoluir em alguns 
aspectos. “eu falei 
que estou satisfeito 
com o que vem sendo 
feito. estaria sendo 
mentiroso se disses-
se que não estou, até 
porque nós estamos 
no início de tempo-
rada. tivemos pouco 
tempo de treino, mas 
conseguimos ter um 

BFR

na noite de quinta-feira (14), 
o Flamengo enfrentou o Flu-
minense pela semifinal da Taça 
Guanabara e acabou derrotado 
por 1 a 0. A partida foi marca-
da por homenagens às vítimas 
da tragédia com os Garotos do 
ninho. Após a partida, o técnico 
Abel Braga falou com a impren-
sa em coletiva no Maracanã.

“tivemos situações muito 
claras de gol. Meu goleiro fez 
uma boa defesa. o Fluminense 
fez um jogo de posse de bola, 
mas não conseguiu criar. tive-
mos uma infelicidade no fim do 
jogo. Isso é futebol. eles nos de-
ram muitos contra-ataques e não 
conseguimos fazer o gol. eles 
conseguiram marcar em uma 
bola que tínhamos dominada. É 
claro que o pessoal fica abatido 
pois essa ida para a final seria 
importante por tudo que aconte-
ceu. A luta foi incessante e não 
vamos parar. É ruim da maneira 
que foi, mas não vamos abaixar 
a cabeça”, analisou o técnico 
Abel Braga.

o treinador seguiu avaliando 
o desempenho do Fla e o que 
deu errado na partida. “Se o ad-
versário venceu, é porque teve 
mérito. Não vamos crucificar 
ninguém. Mais do que nunca, 
nossa grande preocupação é não 
deixar que essa derrota caia nos 
ombros do De Arrascaeta. Vou 
fazer de tudo para que ele não 
abaixe a cabeça. É um jogador 
de alto gabarito, está sabendo 
esperar seu momento. não é 
uma falha que vai tirar aquilo 
que ele tem de valor. Aconteceu 
com ele e poderia ser com outro. 
tivemos oportunidades claras, 
o Fluminense apareceu pouco 
na frente. É desta maneira que 
vamos seguir trabalhando. não 

acredito em grandes conquistas 
com coisas fáceis. hoje foi uma 
daquelas derrotas que marcam. 
o Flamengo fez uma grande exi-
bição? não. o Flu fez o que está 
acostumado a fazer. Conversa-
mos antes do jogo que pensamos 
apenas na vitória, não no empate 
pela vantagem. Sabíamos como 
eles jogam, tivemos boas rouba-
das de bola e não conseguimos 
dar sequência a isso. o adver-
sário tem virtude, não podemos 
tirar isso deles. Agora vamos ter 
alguns dias até o momento mais 
importante, que é a estreia na 
Conmebol Libertadores na alti-
tude”, comentou o comandante.

O clássico ficou marcado pe-
las homenagens aos dez rubro-
-negros que perderam suas vidas 
na tragédia no ninho do Urubu 
na última sexta. “Independen-
temente de quem passar para a 
final ou for campeão, os clubes 
do Rio de Janeiro se solidariza-
ram e tiveram grandes atitudes. 
nada apaga essa solidariedade. 
A semana foi muito difícil. não 
sei se tivemos um excesso de 
vontade por causa disso, quan-
do saímos do equilíbrio é algo 
complexo. o convívio com es-
ses garotos era diário, falei isso 
no sábado para eles. o lado 
emocional talvez tenha feito a 
diferença. Gostaríamos de ter 
ganhado. Sei o sentimento dos 
jogadores, eles gostariam de 
ofertar essa classificação aos 
meninos, de poder conseguir 
mais. Mas isso não muda a dor. 
A derrota é ruim, mas a dor da 
perda é incomparável”, disse 
Abel.

o Flamengo voltará a campo 
no dia 24 de fevereiro, domingo, 
quando enfrentará o Americano 
na primeira rodada da taça Rio.

fez um pedido.
“Se é uma identificação da 

torcida e do Fluminense, seria 
bem legal ela ficar no setor Sul, 
mas o que peço é que a nossa 
torcida vá ao estádio, indepen-
dente de ficar no setor Sul ou 
norte, a torcida do Fluminen-

se tem que estar nos apoiando, 
tem que estar no estádio. É 
deles que a gente precisa para 
estar dentro de campo desem-
penhando bem, vamos fazer de 
tudo para ganhar o jogo no do-
mingo e a torcida tem que estar 
com a gente”, destacou o golei-

ro, projetando a final diante do 
Vasco.

“A gente vai entrar para jo-
gar, para ganhar, nosso time hoje 
são de vários guerreiros e vamos 
dar a vida pelo Fluminense den-
tro de campo. Domingo vai ser 
um jogo diferente, nosso time 

vai estar bem preparado e vai ser 
uma grande final. A gente vai se 
encorajar mais ainda para fazer 
um belo jogo, como foi esse con-
tra o Flamengo. Domingo vamos 
chegar bem preparados e treina-
dos para tentar levantar a taça 
Guanabara”, concluiu Rodolfo.

início de campeonato 
muito bom. Disputamos 
21 pontos, contando 
com a Copa do Brasil, 
e conquistamos 19. Isso 
é algo extremamente 
positivo, porém temos 
uma margem grande 
para evoluir, e disso os 
jogadores já sabem. eu 
cobro bastante de todos 
e existe, ao mesmo tem-
po, uma cobrança muito 
grande deles também. 
temos que ter a consci-
ência que estamos ape-
nas no começo do traba-
lho”, afirmou o técnico 
vascaíno.

Adversário no pró-
ximo domingo (17), às 
17 horas, no Maracanã, 
o Fluminense possui a 
segunda melhor cam-
panha do Campeonato 
Carioca. o tricolor das 
Laranjeiras só foi supe-
rado uma vez, justamen-
te quando mediu forças 
com o Vasco, na derra-

deira rodada da fase de 
classificação. Com o es-
tilo de jogo voltado para 
a manutenção da posse 
de bola, o time dirigido 
por Fernando Diniz é 
detentor do melhor ata-
que do futebol carioca.

“A final é justa. São 
dois times que fizeram 
por onde, não só pe-
los números, mas pelo 
futebol que apresenta-
ram até aqui. É muito 
normal e natural que 
haja um evolução com 
o passar do tempo e o 
aumento das sessões de 
treino. os jogadores es-
tão pegando mais o que 
o treinador quer. ocorre 
a mesma coisa conosco. 
estamos num processo 
de melhora. As coisas 
vão acontecer natural-
mente, principalmente 
se tratando de uma for-
ma de jogar que depen-
de dos treinamentos. 
por isso a gente ouve 

os jogadores elogiando 
muito o Fernando. tudo 
é fruto do trabalho que 
eles estão desenvolven-
do no dia a dia”,- ava-
liou Alberto Valentim, 
revelando que o volante 
Fellipe Bastos e o ata-
cante Rossi podem apa-
recer entre os convoca-
dos pela primeiras vez.

“São dois jogadores 
que podem ser convoca-
dos. o Rossi estava com 
algumas dores muscula-
res e por isso não o le-
vei para o último jogo. 
o Fellipe melhorou 
bastante. os dois estão 
treinando muito bem e 
se tudo seguir ocorrendo 
bem, eles estarão dispo-
níveis. preciso levar 23, 
depois vou fazer umas 
continhas e definir as 
posições que iremos uti-
lizar, mas são atletas que 
acredito que serão libe-
rados para essa partida”, 
finalizou o comandante.
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StF mantém decisão contra 
libertação de condenados

6

Dia 10 de abril, a Corte deve voltar a julgar a questão. ministro Marco Aurélio é o relator
Agência Brasil

em 2ª instância

StF

a segunda turma do stF manteve a decisão individual do ministro Gilmar mendes de março de 2018

Dicas para curtir o carnaval sem arranhar 
a imagem profissional nas redes sociais

O gestor ricardo machado diz que é fundamental evitar correr riscos desnecessários

O sargento-parlamentar não poupa pala-
vras: ”Sou a favor do fim da visita íntima”

A Segunda tur-
ma do Supre-
mo tribunal 

Federal (StF) mante-
ve ontem (15) decisão 
individual do ministro 
Gilmar Mendes que 
negou a libertação de 
todas as pessoas presas 
após condenação em 
segunda instância da 
Justiça. A decisão foi 
proferida pelo plenário 
virtual, modalidade de 
julgamento online fei-
ta pelos ministros para 
julgar questões que 
tratam de temas com 
jurisprudência já con-
solidada.

Gilmar Mendes pro-
feriu a decisão em 
março do ano passado. 
Apesar de defender pu-
blicamente a revisão 
do entendimento atual 

do StF, que permite 
a prisão imediata de 
pessoas condenadas 
em segunda instância, 
o ministro não aceitou 
o argumento da Asso-
ciação dos Advogados 
do estado do Ceará 
(AACe), que protoco-
lou a ação, e conside-
rou que a medida não 
poderia ser coletiva. 

o ministro consi-
derou impraticável a 
pretensão do habeas 
corpus. “posta a ques-
tão nesses termos, vê-
-se que a pretensão 
dos impetrantes, assim 
genérica, é, em si mes-
ma, jurídica enfatica-
mente impossível, não 
podendo ser acolhida, 
haja vista a necessária 
análise da questão em 
cada caso concreto”, 
disse o ministro. “Seria 
temerária a concessão 

Presos devem fazer sexo entre 
eles mesmos, afirma deputado 
federal Sargento Fahur

Como sempre, as de-
clarações do deputado 
federal Sargento Fahur 
arrepiam os cabelos do 
crânio e despertam o 
ódio da esquerda bra-
sileira e defensores de 
direitos “humanos” em 
geral. Já há o maior 
“bafafá” nas redes da 
comunidade LGBts co-
mentando as declarações 
do militar-deputado. o 
parlamentar quer aca-
bar com o direito a vi-
sita íntima para presos. 
na quinta-feira (14) ele 
disse nas redes sociais: 
”Sou a favor do fim da 
visita íntima para presos 
e presas. Se querem fa-
zer sexo que façam entre 
eles. Chega de dar moral 
e mordomias para quem 
não respeita a socieda-
de“. “Que horror” mais 
um coiso no Congresso. 
os presos também são 
gente…”, reagiu uma 
internauta do Rio de Ja-
neiro ao comentar a pos-
tagem do militar.

Segundo analistas de 
comportamento extra-
-social, ‘o sargento-
-deputado não fala sem 
base, ele sabe exatamen-
te quais os problemas 
causados pelo direito a 
visitas íntimas, entre eles 
o transporte de drogas, 
armas e celulares para 
dentro dos presídios, 
além do fato de ordens 

de chefes de organiza-
ções criminosas serem 
transmitidas para o exte-
rior por meio das compa-
nheiras e companheiros 
que entram e saem todas 
as semanas das institui-
ções penais, como se tra-
tasse de motéis’.

na mesma quinta 
(14), Fahur fez outra de-
claração, que também 
gerou discussão nas re-
des. “Bandido vivo gera 
violência, solto gera cri-
me, preso gera despesas, 
ferido gera vingança, 
morto gera … pAZ”.

Logo abaixo das pos-
tagem um homem diz: 
“É essa paz que vocês 
querem? onde é preciso 
matar pra resolver, sendo 
que é um problema gera-
do por um anterior? Se a 
raiz tá podre não adianta 
podar a árvore”.

“Fahur diz exatamen-
te aquilo que seus eleito-
res pensam. Se continu-
ar assim corre o “risco” 
de se tornar um novo 
BoLSonARo dentro 
do Congresso nacional. 
Afinal a sociedade pre-
cisa de parlamentares 
que tenham a coragem 
de realmente represen-
tar quem os colocou lá”, 
afirma um eleitor do sar-
gento, que se identifica 
por ‘Mister XX’. (Fonte: 
Revista Sociedade Mili-
tar)

De acordo com relató-
rio Digital in 2018: the 
Americas, produzido pe-
las empresas we are So-
cial e hootsuite, 62% da 
população brasileira está 
ativa nas redes sociais. 
por isso, ninguém duvi-
da que o número de pos-
tagens irá aumentar nos 
dias do carnaval. normal, 
certo? Mas o folião deve 
ficar atento para evitar 
problemas com a imagem 
profissional. O alerta é do 
gestor de carreiras e pro-
fessor universitário, Ri-
cardo Machado.

para evitar problemas, 
o gestor Ricardo Macha-
do diz que é fundamental 
evitar correr riscos des-
necessários no uso das 
ferramentas da web. ele 
ressalta que a exposição 
leva o foco para uma boa 
ou má imagem. portan-
to, todos devem tomar 
cuidado com o compor-
tamento durante os dias 
de folia. “A atenção nas 
redes sociais deve ser re-
dobrada, porque uma vez 
postada uma imagem que 
não colabora, mesmo que 
retirada depois, algum 
estrago já estará concre-
tizado. Aquela fotografia 
no meio do bloco, na-
quela posição no mínimo 
estranha pode te deixar 
um tanto constrangido ao 
passar a semana da fes-
ta”, frisa.

Machado comenta que 
a pessoa pode considerar 
que a rede social é dela e 
ponto final. Entretanto, 
segundo ele, é preciso 
deixar claro também que 
a postagem foi uma deci-
são tomada e essa atitude 
poderá gerar algum resul-
tado. “o que você posta 
na rede é decisão sua. 
Mas a imagem que você 
deseja passar vai para 

ReDe MASSA De notíCIAS
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da ordem, uma vez que 
geraria uma potencial 
quebra de normalidade 
institucional.”

no dia 10 de abril, o 
StF deve voltar a jul-
gar a questão da prisão 
em segunda instância. 
Serão julgadas três 
ações declaratórias de 

constitucionalidade 
(ADCs) que tratam do 
cumprimento imediato 
de pena após a confir-
mação de condenação 
em julgamento pela se-
gunda instância da Jus-
tiça. o relator é o mi-
nistro Marco Aurélio, 
que já cobrou diversas 

vezes o debate em ple-
nário.

o tema pode ter im-
pacto sobre a situação 
de milhares de presos 
pelo país, entre eles, o 
ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, pre-
so desde 7 de abril do 
ano passado, na Supe-

rintendência da polícia 
Federal em Curitiba, 
após ter sua condena-
ção por corrupção e 
lavagem de dinheiro 
confirmada pelo Tribu-
nal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4), 
no caso do tríplex do 
Guarujá (Sp).

todos. para os amigos, o 
Rh da sua empresa, para 
os seus subordinados, 
para os seus clientes e 
também para o seu líder”, 
alerta.

Segundo o gestor de 
carreiras, a repercussão 
pode acarretar, por exem-
plo, em nova reflexão do 
chefe sobre uma promo-
ção que na cabeça dele já 
estava, até então, decidida 
a seu favor. “Depois que 
inventaram o comparti-
lhar, não temos o contro-
le sobre quem vai ver as 
imagens após ser posta-
das”, dispara Machado.

o conselho aos ges-
tores, diretores, vice-
-presidente, presidentes 
é evitar impulsos da des-
contração e da vaida-
de. “Esses profissionais 
que ocupam posições de 
destaque devem ter mais 
cuidado ao postar fotos 
e comentários, mesmo 
especificamente nas pá-
ginas pessoais”, afirma. 
Machado considera que 

uma repercussão negati-
va vai gerar críticas e es-
peculações no ambiente 
corporativo.

então, qual seria a su-
gestão? Machado diz que 
é simples. o negócio é 
conter a ansiedade. “por 
mais que o imediatismo 
possa ser o grande barato 
das redes, vale um peque-
no esforço para retardar a 
postagem para um outro 
momento. em uma cir-
cunstância em que você 
já não está mais com a 
adrenalina tão alta, ou en-
volvido diretamente pela 
emoção da ocasião”.

neste novo cenário, 
na opinião do gestor de 
carreiras, a pessoa terá 
melhores condições para 
avaliar, com mais calma e 
prudência, quais as ima-
gens e informações que 
realmente poderão postar 
e compartilhar com os 
amigos, família e prin-
cipalmente colegas de 
trabalho, sem que sejam 
provocados arranhões na 

imagem corporativa.
outra questão impor-

tante são os cuidados 
com a saúde. não é de 
bom tom iniciar o pri-
meiro dia de trabalho 
ainda apresentando al-
guns efeitos negativos do 
Carnaval como cansaço 
excessivo, que provoca 
baixa produtividade, ou 
pior, voltar a trabalhar 
passando mal, por exage-
ros de comida ou bebida 
em excesso. “Cuidar da 
carreira é uma tarefa para 
o ano todo. então é bom 
atentar para alguns deta-
lhes durante a tão espe-
rada festa carnavalesca”, 
opina Machado.

Se o ano no Brasil re-
almente começa depois 
do Carnaval, como diz o 
ditado popular, Machado 
recomenda: “Começar o 
ano com uma boa ima-
gem e zelar por sua car-
reira é pensar em festejar 
o próximo carnaval ainda 
com uma boa carreira”, 
finaliza. 
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Prefeito e deputada sofrem 
atentado em Belford Roxo

7Polícia

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Suspeito morre em confronto no Rio

O homem foi atingido por disparos de fuzil durante o confronto com a pm

O carro em que o Waguinho e Daniela estavam, uma Toyata Hilux blindada, foi alvejado por um tiro de fuzil na porta do motorista 

o prefeito de 
Belford Roxo, 
wagner dos 

Santos Carneiro, o 
waguinho, e sua mu-
lher, a deputada fe-
deral Daniela do wa-
guinho, sofreram um 
atentado ontem na 
Avenida Automóvel 
Clube, na altura da 
rodoviária do par-

que São José. o carro 
em que o casal esta-
va, uma toyata hilux 
blindada, foi alvejado 
por um tiro de fuzil 
na porta do motorista. 
Foram vários tiros, 
que teriam sido dis-
parados do Morro da 
Caixa D’água.

o incidente ocor-
reu após a deputada e 
o prefeito participa-
rem da inauguração 
da creche Manoel da 
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a hilux blindada onde estavam o prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela Carneiro foi atingida por tiros de fuzil 

Um suspeito morreu du-
rante uma operação realizada 
pelo Batalhão de operações 
policiais especiais (Bope) na 
localidade conhecida como 
Câmara, em Bangu, Zona 
oeste do Rio. Até o fecha-
mento desta reportagem, o 
homem não teve a identidade 

Silva Curty, no bair-
ro Santa tereza, onde 
foram bem recebidos 
pela comunidade, que 
agradeceu pela cons-
trução de mais uma 
unidade escolar no 
bairro.

Durante a inau-
guração, waguinho 
destacou os benefí-
cios da creche, que 
atenderá 300 crian-
ças. A deputada e o 
prefeito se despedi-

ram da população, 
entraram no carro e 
foram embora. no 
retorno à prefeitura, 
eles foram atacados 
por vários tiros na 
Automóvel Clube. 
“Saímos de um even-
to muito importante 
e fomos muito bem 
recebidos. Infeliz-
mente, em uma das 
principais vias do 
município tivemos 
o carro alvejado. A 

violência está espa-
lhada em todo o es-
tado. Mas esse inci-
dente não irá mudar 
minha rotina, pois 
irei continuar traba-
lhando pelo desen-
volvimento da nossa 
cidade”, disse wa-
guinho.

surprEEnDiDa 
pElOs DisparOs 

Assustada com o 
fato, a deputada Da-

niela do waguinho 
ressaltou que foi 
surpreendida pelos 
disparos.  “Graças 
a Deus não fomos 
atingidos, mas não 
dá para convivermos 
todos os dias com essa 
violência. Farei um 
discurso na Câmara dos 
Deputados mostrando 
como o Rio de Janeiro 
está abandonado. Foi 
um susto muito grande”, 
arrematou Daniela.

divulgada pela polícioa Mi-
litar. 

Segundo as primeiras in-
formações, a operação dos 
‘caveiras’ tinha o objetivo de 
sufocar a atuação do tráfico 
de comunidades da região. 
os agentes teriam sido rece-
bidos a tiros por um grupo 

de bandidos forntemente ar-
mados. os policiais revida-
ram e houve confronto. Foi 
realizado um cerco, mas os 
marginais conseguiram fugir. 
Depois de uma varredura na 
área, os agentes encontraram o 
corpo que teve a cabeça esfa-
celada pelos disparos de fuzil.  
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Homem é morto a facadas 
dentro de casa em Nova Iguaçu

Um homem foi 
atacado dentro de 
casa e acabou morto 
em nova Iguaçu. o 
crime aconteceu na 
Rua Carlos Aciole 
,no bairro Valverde.  
A polícia Militar 
não divulgou a iden-
tificação da vítima 
que morreu no local. 

Moradores rela-
taram terem ouvi-
do gritos, mas não 

imaginaram tratar-se 
de um assassinato. A 
faca usada pelo autor 
dos golpes foi dei-
xada na cena do cri-
me e apreendida pe-
los policiais do 20º 
BpM (Mesqiuita) e 
entregue aos agentes 
da Divisão  de ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (DhBF), 
que vai investigar a 
motivação. 

 a arma usada no 
crime foi apreen-
dida pela polícia 
 

corpo de menina baleada 
no Subúrbio é enterrado

parentes e amigos 
participaram do se-
pultamento da meni-
na Jenifer Gomes, de 
11 anos, morta ao ser 
atingida por uma bala 
no peito em triagem, 
na última quinta-fei-
ra. A cerimônia acon-
teceu no Cemitério 
de Inhaúma, na Zona 
norte do Rio.

Inconformados, fa-
miliares acusam a po-
lícia pelo disparo que 
matou Jenifer quando 
ela estava na porta de 
casa. Muito abalada, 
a mãe da menina ape-
nas chorava durante 
velório e enterro da 
filha.

Após o enterro, pa-
rentes, amigos e vizi-

nhos de Jenifer saíram 
em cortejo e protesto 
pela morte da crian-
ça. o grupo seguiu a 
pé em meio ao trânsito 
daquela que é uma das 
principais vias da Zona 
norte. Jenifer morava 
na comunidade nova 
Jerusalém.

A polícia refuta a 

versão de parentes de 
Jenifer e afirma que 
quando a menina foi 
atingida não havia ne-
nhuma operação no lo-
cal. Uma testemunha 
disse ter visto policiais 
passando na direção da 
vítima. A Delegacia de 
homicídios investiga o 
caso. Fonte: G1. 
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 a mãe de Jenifer acompanha a chegada do caixão  no cemitério

Milicianos são presos em 
flagrante na Zona Oeste

Agentes da 35ª DP (Campo 
Grande) prenderam em fla-
grante, ontem, o ex-policial 
militar Anderson Ferreira 
Cardozo de 39 anos, e thiago 
Ribeiro Vidal, de 22, duran-
te diligências na estrada do 
Mendanha, no bairro Caro-
binha, por extorsão a comer-
ciantes de Campo Grande, na 
Zona oeste. 

De acordo com os agen-
tes, eles estavam em um car-
ro roubado com três pistolas, 

sendo uma com kit rajada, três 
carregadores, munições de 40, 
9 mm, munição de fuzil 7.62, 

um rádio transmissor, dois tele-
fones celulares, uma touca nin-
ja e camuflagem do Exército.

O material apreendido durante a prisão do ex-policial 

RepRoDUÇÃo/G1
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cRt demite para 
pagar salário menor

Projeto em parceria com o Governo Federal oferece cursos gratuitos de Assis-
tente Administrativo, Turismo e Hotelaria, Recepção ao Cliente e Telemarketing 

a formatura dos cerca de 150 alunos da iniciativa aconteceu no auditório vera Janacópolus da UnIRIo

caravana do trabalho forma alunos 

Após 80h de aulas 
e muito esforço 
e dedicação, che-

gou ao fim o programa 
itinerante de qualificação 
social e profissional para 
a juventude, ‘Caravana do 
trabalho’, desenvolvido 
pelo Governo Federal em 
parceria com a prefeitura 
de Queimados e a faculda-
de UnIRIo. A formatura 
dos cerca de 150 alunos 
da iniciativa aconteceu 
na última quinta-feira, no 
Auditório Vera Janacópo-
lus da UnIRIo, na cida-
de do Rio. os estudantes 

receberam certificados 
dos cursos de Assistente 
Administrativo, turismo 
e hotelaria, Recepção do 
Cliente e telemarketing.

A proposta do projeto 
itinerante é democratizar 
e expandir a qualificação 
social e profissional nas 
áreas de difícil acesso por 
meio de modos alternati-
vos. os participantes re-
ceberam material didático 
e uniforme gratuitamente 
.

para o Secretário Mu-
nicipal de trabalho, em-
prego e Renda, Rafael 
Coelho, o programa tem 
o intuito de incentivar os 
jovens a se qualificarem 

para o mercado profissio-
nal. “Receber esse certifi-
cado pode significar uma 
grande oportunidade para 
a juventude da nossa ci-
dade. É muito importante 
investirmos na formação 
de cidadãos e, assim, in-
centivá-los a adquirir um 
diferencial para o merca-
do de trabalho”, afirmou 
o gestor.

Uma das formandas a 
expressar felicidade por 
chegar ao fim do projeto 
foi a jovem Jéssica San-
tos. “Achei a cerimônia 
linda e estou muito feliz 
por participar dessa opor-
tunidade. Fiz os cursos de 
Assistente Administrati-

opções de contas I
Agências bancárias podem 

ser obrigados a divulgar, in-
clusive na internet, as opções 
de contas corrente, poupança e 
digital que não têm cobrança de 
taxas. A determinação é do pro-
jeto de lei 3.428/17, do ex-depu-
tado wagner Montes, aprovado 
pela Assembleia Legislativa do 
RJ na última quinta-feira.

Segurança é suspeito de estrangular rapaz de 25 
anos dentro de um hipermercado na Barra da tijuca, 
na Zona oeste do Rio. A vítima teria sido imobiliza-
da com um golpe chamado mata-leão e morreu no 
local. A polícia Civil está apurando o que motivou a 
agrssão contra pedro henrique Gonzaga. 

O horário de verão 2019 chega ao fim neste do-
mingo. Isso significa dizer que à meia-noite de sá-
bado para domingo, o relógio deve retornar para 23 
horas. A medida começou a valer em 4 de novembro 
de 2018. Moradores de estados das regiões Sul, Su-
deste e Centro-oeste, além do Distrito Federal. 
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Pacote anticorrupção I
Um projeto de lei de autoria 

do deputado federal Rodrigo 
Agostinho (pSB-Sp) amplia o 
conceito de ação popular para 
permitir a isenção de custas 
judiciais e de honorários de 
sucumbência e aumentar o le-
que de assuntos sobre os quais 
esse tipo de ação pode tratar 
tramita Câmara. 

o governo do estado poderá distribuir uma pulseira de identi-
ficação para pessoas com Alzheimer, Mal de Parkinson, epilep-
sia, autistas e idosos e outros em situação de vulnerabilidade. A 
definição é do projeto de lei 2.000/16, do deputado Filipe Soares 
(DeM), que foi aprovado, em segunda discussão, pela Assem-
bleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quin-
ta-feira (14/02). o texto segue para o governador wilson witzel, 
que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta.

Pulseira oficial para doentes 
crônicos, autistas e idosos 

opções de contas II
A proposta em segunda 

discussão, o texto seguirá 
para o governador wilson 
witzel, que terá 15 dias úteis 
para decidir pela sanção ou 
veto.A proibição de cobrança 
de tarifas para serviços ban-
cários essenciais foi estabele-
cida pela Resolução BACen 
3.919/10, do Banco Central 
do Brasil. 

Pacote anticorrupção II

Melhor prevenir 

A proposta faz parte de um 
conjunto de 70 novas medidas 
contra a corrupção, resulta-
do de consultas coordenadas 
pela transparência Interna-
cional Brasil e Fundação Ge-
túlio Vargas. “É a resposta da 
sociedade para este que é um 
dos maiores problemas do 
país”, disse o parlamentar. 

A Diretoria-Geral de Segu-
rança Institucional, através da 
Divisão de prevenção e Com-
bate a Incêndio (Dicin) do 
tribunal de Justiça do estado 
do Rio de Janeiro (tJRJ), pro-
moveu palestras com instru-
ções de escape aos servidores 
e terceirizados do Fórum de 
Itaperuna entre os dias 6 e 8 
de fevereiro.

Defendida pelo presidente 
Jair Bolsonaro, a chamada lava 
jato da educação, batizada com 
este nome pelo ministro da área, 
Ricardo Vélez Rodríguez, co-
locará no alvo de investigações 
medidas adotadas em gestões 
anteriores. A afirmação ocorre 

um dia depois da assinatura de 
um protocolo de intenções para 
apurar inídicos de irregularida-
des no âmbito do Ministério da 
educação.

“Muito além de investir, 
devemos garantir que investi-
mentos sejam bem aplicados e 

gerem resultados. partindo dessa 
determinação, o ministro profes-
sor Ricardo Vélez apurou vários 
indícios de corrupção no âmbito 
do MeC em gestões passadas. 
Daremos início à ‘Lava Jato da 
educação’”, disse o presidente 
na sua conta pessoal no twitter.

Lava Jato da educação 
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diReto ao Ponto

Responsável pela ad-
ministração da Rodovia 
Santos Dumont – tre-
cho da BR-116 que vai 
de Saracuruna (Duque 
de Caxias) a Além pa-
raíba (Minas Gerais) –, 
a Concessionária Rio 
teresópolis (CRt) tem 
carregado nas demis-
sões de funcionários. 
As dispensas começa-
ram em junho de 2018 

e cerca de 100 traba-
lhadores já perderam 
o emprego. embora a 
empresa ainda não te-
nha se pronunciado so-
bre o assunto, a infor-
mação dos demitidos é 
de que se trata de uma 
operação de contenção 
de gastos com pessoal, 
substituindo funcioná-
rios com entre 10 e 20 
de casa. 

FeLIpe BRAGAnÇA/pMQ

o flagrante da 
imagem foi regis-
trado por um lei-
tor que passava 
nas imediações das 
obras do novo via-
duto da Dr. Barros 
Júnior, em nova 
Iguaçu. operários 
que trabalhavam em 
uma tubulação en-
quanto o aguacei-
ro descia trechos 
de ruas próximas, 
provocando trans-

nos bairros

Desperdício de água em obra do viaduto 
horahmunicipios@gmail.com

tornos para moto-
ristas e pedestres. 
A reportagem con-
versou com alguns 
moradores sobre 
uma possível falta 
no abastecimen-
to de água, o que 
foi negado por 
eles. o hora h vai 
aguardar o posi-
cionamento tanto 
da prefeitura, res-
ponsável pela obra 
quanto da Cedae. 

BRASIL
Suspeitas sobre ‘laranjas’ do PSL 
serão apuradas, diz Sérgio Moro

brasÍlia - o ministro da 
Secretaria-Geral da presidência, 
Gustavo Bebianno, disse ontem 
que não há “crise nenhuma” no 
governo, mas afirmou que não 
sabe se ficará no cargo.

Gustavo Bebianno enfrenta 
uma crise envolvendo Carlos 
Bolsonaro, um dos filhos do 
presidente Jair Bolsonaro. na úl-
tima quarta-feira, o vereador do 
Rio divulgou um áudio do pai 
para dizer que é uma “mentira 
absoluta” que Bebianno tenha 
conversado com o presidente 
na terça-feira. A publicação de 
Carlos foi compartilhada pelo 
presidente, horas depois. 

 DIVULGAÇÃo

vo e hotelaria e turismo 
e com certeza isso vai 
agregar bastante no meu 

currículo. Quem sabe 
eu consiga trabalhar em 
uma dessas áreas? É o 

que eu espero”, destacou a 
moradora do bairro nova 
Cidade.
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Itatiaia participa do V congresso das Secretarias 
Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
Objetivo do evento foi traçar estratégias para melhorar o atendimento na saúde em todo o estado

Secretaria de 
Comunicação Social 

Encontro reuniu profissionais da área de saúde do todo o estado no sul Fluminse

A Secretaria de 
Saúde de Itatiaia 
esteve presente, 

representada pelo Se-
cretário nilson neves e 
pela Diretora de Aten-
ção Básica de Saúde, 
Liliane Moura do Vale 
Compasso, no V Con-
gresso das Secretarias 
Municipais de Saúde 
do estado do Rio de 
Janeiro, cujo tema prin-
cipal foi “Democracia e 
Direitos da Saúde: SUS 
– patrimônio do povo 
Brasileiro”, que acon-
teceu nos últimos dias 
12 e 13, em niterói.

no Congresso foram 
abordados também as-
suntos ligados às prá-
ticas diárias que envol-
vem a saúde, através de 
palestras, mesas redon-
das e apresentações de 
trabalhos. para a Dire-
tora de Atenção Básica, 
Liliane Compasso, par-
ticipar deste encontro 
foi muito importante e 
possibilitou a troca de 
experiências com pro-
fissionais de outros mu-
nicípios:

- Foi muito bom par-

ticipar deste Congres-
so, pois foram muitos 
os esclarecimentos e as 
trocas de experiências,  
que colaboram para 
que possamos fazer 
melhorias na saúde do 
nosso município, disse 
Liliane.

para o Secretário 
de Saúde, nilson ne-
ves, todas as ações que 
acrescentam conheci-
mento para gerar me-
lhoria são relevantes 
para uma boa gestão:

- É extremamente 
importante a nossa par-
ticipação em encontros 
como estes que nos 
acrescentam sempre 
conhecimentos teóricos 
e práticos sobre o fun-
cionamento e moderni-
zação da rede de saúde, 
para que possamos dar 
uma boa assistência 
aos munícipes. nós es-
tamos empenhados em 
melhorar sempre e apri-
morar o atendimento na 
saúde de nosso municí-
pio, disse nilson.

Com a participa-
ção de profissionais 
de instituições como 
a FIoCRUZ – Funda-
ção oswaldo Cruz, do 

itatiaia

DIVULGAÇÃo

Prefeitura melhora ruas com mais 
sinalização no centro da cidade

Município firma parceria com 
empresariado para mais empregos

Csn vai abrir mais mil vagas de empregos através da Cbsi

RepRoDUÇÃo
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ConASeMS – Con-
selho nacional das Se-
cretarias Municipais de 
Saúde, da UnICAMp 

– Universidade de 
Campinas, entre ou-
tros, foram debatidos 
e apresentados temas 

como “Redes e Regio-
nalização de Saúde”, 
“práticas de Saúde”, 
“Atenção Básica e sua 

interface com os objeti-
vos do Desenvolvimen-
to Sustentável” e “Fi-
nanciamento do SUS”.

na primeira etapa, 15 faixas ganharam reforço na pintura, nas imediações das unidades de ensino
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Resende volta Redonda

Após um 2018 de resul-
tados positivos no campo 
de geração de emprego e 
renda, 2019 promete ser 
melhor ainda. Uma comis-
são da prefeitura de Volta 
Redonda, formada pelos 
secretários municipais Jo-
selito Magalhães (Desen-
volvimento econômico e 
turismo) Fabiano Vieira 
(Fazenda), Almazyr Mattos 
júnior (Gestor do na hora) 
e o chefe de gabinete Lean-
dro Flores, esteve visitando 
as instalações da empresa 
CBSI (Companhia Brasilei-
ra de Serviços de Infraestru-
tura).

A visita foi nesta quinta-
-feira, dia 14, quando a co-
missão recebeu a boa notícia 
para a cidade. A empresa, que 
é destaque na criação de pos-
tos de trabalho no município, 
vai oferecer mais mil vagas 
de empregos, para a CSn.

A equipe foi recepciona-
da pela Gerente de Rh, pa-
trícia Flôres e os diretores 
Cássio Zanforlin e Rodrigo 
Moreira que apresentaram 
as novas instalações da em-
presa, indicadores de resul-
tados, programas de capa-
citação, além do plano de 
expansão para os próximos 

anos.
A empresa com sede em 

Volta Redonda foi fundada 
em 2011 e já está presente 
nos estados do Rio de Ja-
neiro, São paulo, Minas Ge-
rais, paraná, Santa Catarina 
e Ceará. Rodrigo Moreira, 
diretor comercial e de ope-
rações, frisou que o municí-
pio tem grande importância 
nesses resultados devido ao 
ambiente de negócio favo-
rável criado na gestão do 
prefeito Samuca Silva.

“Como uma das maiores 
empregadoras do municí-
pio, a CBSI tem buscado 
gerar novas oportunidades 
de trabalho e também de 
qualificação profissional 
para quem já está na em-
presa”, destacou o Diretor 
Administrativo e Financei-
ro, Cássio Zanforlin, ante-
cipando a expectativa de 
cerca de mil novas contrata-
ções até o mês de junho.

Durante a reunião foi 
apresentado o programa de 
Jovem Aprendiz, importan-
te para aqueles jovens que 
buscam o primeiro empre-
go. Além disso, a CBSI irá 
contribuir com palestras e 
orientação para as pessoas 
que procuram o Sine e tem 

dificuldade de fazer um cur-
rículo ou participar de uma 
entrevista de emprego. Com 
certeza essa parceria irá 
contribuir para aqueles que 
sentem insegurança durante 
o processo seletivo.

“esta foi uma visita que 
faz parte do nosso progra-
ma de conhecer as empresas 
que trabalham por uma Vol-
ta Redonda com mais em-
pregos e sustentabilidade. 
A CBSI é uma grande em-
presa geradora de empregos 
e formação de mão de obra. 
É bom as pessoas já irem 
se preparando porque tere-
mos muitas oportunidades”, 
orientou o secretário Joseli-
to Magalhães.

o prefeito Samuca Silva, 
comentou sobre a cidade se 
destacar na geração de em-
pregos. “A prefeitura busca 
através do diálogo firmar 
parcerias para a construção 
de uma cidade forte na eco-
nomia, empregadora e sus-
tentável, com um ambiente 
de negócios favorável, que 
atraia mais empresas para 
investir aqui. Vamos con-
tinuar trabalhando forte 
para manter Volta Redonda 
como a cidade do empre-
gos”, disse Samuca.

A prefeitura de Resende, 
por meio da Superinten-
dência Municipal de trans-
porte e trânsito (Sumtran), 
segue com os trabalhos de 
revitalização das faixas de 
pedestres na cidade. Até o 
momento, 15 locais ganha-
ram reforço na pintura, nas 
imediações das unidades 
de ensino. A primeira etapa 
do serviço, realizada entre 
15 e 28 de janeiro deste 
ano, focou o período de 
volta às aulas, no início de 
fevereiro. A próxima fase 
está prevista para começar 
na semana que vem.

o superintendente da 
Sumtran, Denilson de pau-
la Silva, destacou que os 
trabalhos de revitalização 
são fundamentais para evi-
tar acidentes e conscienti-
zar a população para a tra-
vessia com segurança.

— o reforço da pintura 
das faixas visa trazer me-
lhorias na travessia dos 

pedestres e orientação para 
os motoristas. o processo 
de educação no trânsito 
engloba várias medidas, 
tais como: campanhas de 
divulgação do Código de 
trânsito Brasileiro (CtB), 
manutenção das sinaliza-
ções horizontais e verti-
cais, entre outras. A sina-
lização gráfica horizontal 
deve ser constantemente 
vistoriada, pois, além de 
dar maior segurança, serve 
para o controle, advertên-
cia e orientação do usuário 
– complementou, frisando 
que as pessoas devem res-
peitar as leis de trânsito.

Confira as unidades edu-
cacionais que foram bene-
ficiadas com as faixas de 
pedestres renovadas nos 
arredores: escolas Munici-
pais Getúlio Vargas (bair-
ro Cidade Alegria), noel 
de Carvalho (Liberdade), 
Maria de Assis Barboza 
(Cabral), Marieta Salles 

Cunha (Baixada da olaria), 
Sagrado Coração de Jesus 
(Lavapés) e Governador 
Roberto Silveira (paraíso); 
escola Municipalizada 
Lídia pires de Magalhães 
(Itapuca); Colégios es-
taduais oliveira Botelho 
(Manejo) e Marechal Sou-
za Dantas (Centro); escola 
estadual professor oswal-
do da Rocha Camões 
(Alambari); CIeps 489 
Augusto de Carvalho (Ci-
dade Alegria) e presiden-
te Salvador Allende (Vila 
Isabel); Infantário Jardim 
elite (elite); Iep – Insti-
tuto educacional paraíso 
(paraíso); e Colégio Dom 
Bosco (Manejo).

Durante os trabalhos, 
ainda foi feita a demarca-
ção sobre o canal no en-
torno da faixa, próxima à 
escola Municipal Getúlio 
Vargas, além da instalação 
de quebra-molas perto da 
e. M. noel de Carvalho.
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claudia Leitte aponta mudanças na 3ª 
gravidez: ‘Me sinto mais forte e enérgica’

Sabrina Sato posta foto da filha mandando 
beijinho e divide web: ‘Cara do pai’

À espera de Bela, 
cantora contou 
que o início da 

gestação foi uma fase 
um pouco puxada. ‘os 
três primeiros meses 
foram bem puxado, 
muito enjoo e aquela 
coisa de ter que escon-
der... eu recebendo 300 
pessoas com perfumes 
diferentes no camarim, 
e eu abraçando todo 
mundo, passando meio 
mal (risos)’, relatou 
a artista, casada com 
Márcio pedreira, com 
quem já tem dois filhos

À espera do terceiro 
filho, Claudia Leitte fa-
lou sobre as mudanças 
na rotina provocadas 
pela gravidez de Bela. 

“estou me sentindo 
mais forte, mais enér-
gica. Agora eu entrei 
no quarto mês. os três 
primeiros meses foram 
bem puxado, muito 
enjoo e aquela coisa de 
ter que esconder... eu 
recebendo 300 pessoas 
com perfumes diferen-
tes no camarim, e eu 
abraçando todo mun-
do, passando meio mal 
(risos)”, disse em en-
trevista à revista “Ver-
sar”. Segundo a canto-
ra, aumentar a família 
estava nos seus planos: 
“Programei ficar grá-
vida até meado de no-
vembro, porque depois 
seria arriscado por 
causa do Carnaval”.

no Valentine’s Day, 
a rainha de bateria da 
Gaviões da Fiel encan-
tou os fãs ao comparti-
lhar um clique de Zoe 
fazendo biquinho em 
um registro em famí-
lia na noite da última 
quinta-feira (14). em 
recente desabafo, a 
apresentadora da Re-
cord relatou cansaço 
ao amamentar: ‘Gente, 
a Zoe mama muito, o 
tempo inteiro. e, às ve-
zes, até me sinto meio 
fraca, sabe? Mesmo 
comendo bastante e 
me alimentando super-
bem...’

Filha de Sabrina Sato 
e Duda nagle, Zoe se 
tornou protagonista do 
Instagram de seus pais. 
enquanto casais famo-
sos trocaram juras de 
amor nas redes sociais 

na última quinta-feira 
(14), a apresentadora 
da Record comemorou 
o Valentine’s Day em 
família. na imagem, 
a herdeira, homenage-
ada pela mãe em look 
de carnaval, encantou 
os internautas ao apa-
recer fazendo biquinho 
para uma foto. “Zoe 
mandando beijinho”, 
legendou a japonesa, 
que chamou atenção 
pela maquiagem com 
batom superverme-
lho. em uma pose di-
ferente, a pequena, de 
apenas dois meses, es-
banjou fofura ao surgir 
dando um leve sorriso. 
“Lindos”, “Família lin-
da”, “Que gostosinha”, 
“É a cara do pai”, “pa-
rece a mãe”, foram al-
guns dos comentários 
deixados no clique.

thiago Magalhães, ex de Anitta, vive 
romance com Miss Audrey Banzi

parece que o status 
de relacionamento de 
thiago Magalhães, ex-
-marido de Anitta, está 
prestes a mudar. o em-
presário foi visto ao 
lado da Miss São paulo 
2014 Audrey Banzi em 
diferentes ocasiões no 
Rio de Janeiro. A mais 
recente foi na última 
quarta-feira quando os 
dois chegaram juntos 
no evento de lança-
mento do Camarote da 
Allegria. Durante a fes-
ta, eles evitaram posar 
para fotos

o ex-marido de Anit-
ta, thiago Magalhães, 
parece ter superado o 
fim do relacionamento 
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2 unidades de abo-
brinha fatiadas fino 
(use um mandolin) 1 
colher (sopa) de óleo 
de coco 1 unidade de 
abacate avocado ou 
1/3 da polpa de um 
abacate normal 3 co-
lheres (sopa) de azeite 
de oliva 1 xícara de 
folha de manjericão 
1/2 dente de alho 1/2 
unidade de limão-
-siciliano (suco) 1 co-
lher (chá) de pimenta 
dedo-de-moça, sem 
sementes, picadinha 
• sal rosa a gosto • pi-
menta do reino moída 
a gosto • ricota esmi-
galhada a gosto

modo de 
PRePaRo 

Em uma frigideira, em 
fogo médio, salteie a 
abobrinha no óleo de 
coco por um minuto. 
Reserve.
Prepare o pesto de 
abacate:
Bata a polpa de aba-
cate, as 3 colheres de 
azeite, 1 xícara de fo-
lha de manjericão, 1/2 
dente de alho, o suco 
de 1/2 limão siciliano, 
sal rosa e pimenta do 
reino moída a gosto 
no processador ou no 
liquidificador.
sirva a abobrinha com 
o pesto, salpicada 
com a pimenta e, se 
desejar, com ricota es-
migalhada.

ingRedientes

1 unidade de couve-
-flor média 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
colher (sopa) de fari-
nha de trigo 500 lei-
te quente 3 colheres 
(sopa) de queijo par-
mesão ralado 1 cai-
xa de creme de leite 
100 gramas de queijo 
mussarela ralada • sal 
a gosto • pimenta-do-
-reino a gosto

modo de 
PRePaRo

lave e corte a couve-
-flor em buquês. em 
uma panela, coloque 
água com um pouco 
de sal e deixe ferver.
Junte a couve-flor e 
cozinhe por 2 minutos. 
escorra e deixe esfriar.
em uma panela, der-
reta a manteiga, jun-
te a farinha de trigo e 
mexa bem até formar 
um creme.
Junte, aos poucos, o 
leite quente e, sem 
parar de mexer, co-
zinhe até engrossar. 
tempere com o sal e a 
pimenta.
adicione o queijo rala-
do e o creme de leite. 
Misture bem e desligue 
o fogo.
deixe amornar e aco-
mode a couve-flor em 
um refratário levemen-
te untado com azeite. 
Por cima, espalhe o 
creme e cubra com a 
mussarela ralada.
leve ao forno, prea-
quecido, a 200 °C, e 
asse até dourar e o 
queijo derreter. sirva 
em seguida.

ESPAGuETE DE 
ABoBRINHA

ingRedientes

de pouco mais de um 
ano com a funkeira, 
anunciado em setem-
bro de 2018. o pro-
dutor musical, que se 
casou com a Anitta em 
uma cerimônia secreta 
na Amazônia, apesar de 
afirmar estar solteiro, 
foi fotografado acom-
panhado da modelo e 
Miss São paulo Capital 
2014 Audrey Banzi na 
inauguração do Cama-
rote da Allegria, na úl-
tima quarta-feira (13), 
onde Deborah Secco 
foi coroada a rainha 
com um look sereia. os 
dois posaram ao lado 
de Bruno Vilardi e na-
thalia Vianna.

DIVULGAÇÃo

COuvE-FlOR
 GRATinADA COM 
MoLHo BRANco 

E quEijO
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 Meia-atacante pode seguir o caminhos de outras ‘revelações’ atualmente em grandes clubes

NoVo tALENto

jota CarValho

jota.carvalho@yahoo.com

o nova Igua-
çu Futebol 
Clube assi-

nou nesta semana o 
contrato profissional 
com mais um jogador 
formado nas catego-
rias de base do clube: 
o meia-atacante An-
drey, de 17 anos.
Andrey é atleta do 

nova Iguaçu desde os 
6 anos e disputou no 
ano passado a Copa 
São paulo de Juniores 
com a equipe sub-20 
laranja. o contrato foi 
assinado na presença 
da mãe do jogador, 
e o presidente Janio 
Moraes prestou todos 
os esclarecimentos 
necessários ao atleta 
e à família.
“Uma das coisas que 

o nova Iguaçu mais 
preserva é o respeito 
ao atleta. nós sempre 
procuramos passar 
tudo para o jogador, 
tudo o que acontece 
dentro e fora do clu-
be, para que os atletas 
e responsáveis sem-
pre fiquem bem infor-

Andrey assina contrato ao lado da mãe e do presidente laranja Janio Moraes e impulsiona a carreira

BeRnARDo GLeIZeR/nIFC 

Nova Iguaçu fecha contrato 
com Andrey, joia da base

mados. Isso é funda-
mental para não haver 
precipitações, erros… 
Um passo errado pode 
complicar a carreira 
do menino”, explicou 
o presidente.
 primeiro do Rio de 

Janeiro a receber o 
Certificado de Clube 
Formador nível A da 
CBF, em 2013, e re-
ferência na revelação 
de talentos, o nova 
Iguaçu vai continuar 
seguindo os preceitos 

da ética, responsabi-
lidade e transparência 
no relacionamento 
com atletas e respon-
sáveis, segundo Jânio 
Moraes.
o clube coleciona 

casos recentes de su-

cesso no trabalho de 
formação, como o la-
teral-esquerdo Jona-
than (titular na equi-
pe profissional do 
Botafogo), o atacante 
Vitor Gabriel (já no 
profissional do Fla-

mengo) e o lateral-di-
reito Igor Formiga e o 
atacante nathan, titu-
lares da equipe sub-
20 do Corinthians, 
entre outros jovens 
em grandes equipes 
do país.


