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Na comemoração, 
meia do Vasco 
diz que time do
 Flu é de via...

5

Bandidagem está dominando a cidade da Baixada

Bárbara Gonçalves 
é atração no

 top  Music  desta 
terça-feira

7

Tentativa de feminicídio

Mesmo sem nenhum veículo à vista, agentes de trânsito impediram cadeirante de 
desembarcar de carro em zona de estacionamento reservada para Casa de Cultura 

2

reproDUÇÃo/Internet/ montAGem jéssIcA Lemos/horA h

precisa-se de
 CoNtAdorA 

início imediato
2695-5360

deputado culpa 
comando do 39º 

BpM pelo aumento 
da violência em 

Belford roxo

prefeito com ‘diarreia mental’ cria vagas 
inúteis e prejudica pacientes de clínica

deputado Marcio Canella tenente-coronel 
Wagner Guerci

3

           superfaturamento na
merenda escolar de Japeri 

Imbecilidade no trânsito de Nova Iguaçu

7

DIVULGAÇÃo

Covardia
elaine caparroz foi espancada por mais de quatro horas pelo 
covardão Vinícius Batista serra (detalhe) que já está enjaulado. 
A vítima ficou com o rosto desfigurado e vai passar por cirurgia 
de reconstrução.

7

Baixada
 Fluminense tem 

cidade campeã de 
cornos e cornas

2

Desvio de conduta

Fotos: reproDUÇÃo

reproDUÇÃo/pcerj
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delegacia 
constrange 
vítimas de 
atentado
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

De acordo com enquete feita pelo somBrA habi-
tantes e circulantes da cidade mais famosa da Baixada 
Fluminense, foi possível concluir que a mesma abriga 
o maior número de ‘cornos’ e ‘cornas’ da região, nas 
várias classes sociais. Vó Candinha, nossa agente sê-
nior, com seu jeitinho de mãezona coordenou três me-
ninas e um garotão no trabalho de investigar e anotar 
as experiências.

Baixada tem cidade campeã de cornos e cornas

“Ah, eu mesma já fui corna lá na... (nome da 
casa de balada bastante conhecida)”, disse a es-
tudante de Direito, AL, de 21 anos. A... contou 
ainda que perdoou o namorado. “Quem nunca 
foi corno ou corna aqui na cidade precisa se 
mudar logo para não correr riscos, né?!”. “Não 
ia estragar minha noite, que acabou no motel, 
por causa de um chifrinho”, finalizou a quase 
advogada.

Já o ex-vereador grisalho, que também estava na 
balada, ouvido pelos ‘enqueteiros’ discordou do ‘levar 
galhos’ e perdoar. “Eu até posso ser corno sem saber, 
como já fui um dia, mas quando descobri que meu me-
lhor amigo estava fazendo minha noiva morder fronha, 
pedi a aliança de volta e nunca mais quis saber dela. 
casei com outra”. mais relatos sobre cornices foram 
ouvidos pela equipe de Vó candinha, e serão contados 
aqui nas próximas semanas. E você que está lendo ago-
ra, já foi corno ou corna um dia nessa cidade? 

Noiva mordia fronha com amigo do noivo

Levou galho na balada e perdoou o rapaz

Figura querida, a radia-
lista e produtora cultural, 
mary monteiro, apresenta 
o “América no Coração da 
Baixada”, na rádio tropi-
cal 830 Am, aos sábados, 
das 18h às 19h. o espaço 
tem a cultura como carro-
-chefe e valoriza artistas 
diversos. Vale, conferir. 
Aquele Abraço, Mary!!!

(21) 98037-1338
          Whatsapp

Aquele Abraço!

DIVULGAÇÃo

Hora e vez dos jovens produtores da pavuna

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

“Eu tenho fé”, o samba de Carlinhos Branco 

Batalha de Versos

A Arena carioca 
Jovelina Péro-
la Negra sem-

pre foi parceira da 
juventude do rio de 
janeiro. e dá prova 
definitiva disso com 
seu novo projeto. A 
cada mês um jovem 
que realiza algum 
evento cultural e que 
seja morador da re-
gião da Pavuna e bair-
ros vizinhos receberá 
o apoio da equipe da 
Arena (tutoria e uma 
pequena verba) para 
realizar programação 
dentro do equipamen-
to cultural mobilizan-
do outros jovens. A 
primeira edição, que 
vai acontecer no dia 
24, a partir das 17h, 
será liderada por Ana 
Acioli. ela realizará 
a segunda edição do 
slam (batalha de ver-
sos) roda Das manas, 
que nasceu na meto-
dologia da Agência 
de redes para juven-
tude. Ana Acioli tem 
18 anos, é estudante 

arena Carioca Jovelina pérola Negra inicia projeto que dá espaço aos artistas locais 

Bárbara Gonçalves 

DIVULGAÇÃo

A prefeitura de ni-
lópolis, por meio da 
secretaria municipal 
de trabalho, empre-
go e Desenvolvimento 
econômico, está com 
inscrições abertas para 
mais um curso de qua-
lificação gratuito para 
os moradores do muni-
cípio. os interessados 
no curso de maquia-
gem Básica, poderão 
comparecer à rua pe-
dro Álvares cabral, 
995, centro, a partir 
do próximo dia 20, de 
segunda a sexta, das 9h 
às 17h. As aulas terão 
início no dia 8 de mar-
ço e serão ministradas 
pela professora mildi-
na Bernardo. maiores 
informações podem ser 
obtidas através do tele-
fone (21) 3761-6232.

O TopShopping recebe 
a cantora Bárbara Gon-
çalves (foto) no palco do 
top music, nesta terça 
(19). Bárbara teve seu 
primeiro contato com a 
música aos 5 anos de ida-
de, tocando flauta doce. 
Aos 8, descobriu o dom 
para o canto. A artista, 
além de cantora, também 
é compositora e há mais 
de 10 anos vem atuando 
com enfoque na mpB, 
sua paixão. A apresenta-
ção será às 19h, na pra-
ça de alimentação do 2º 
piso. O evento é gratuito! 
O TopShopping fica na 
Av. Governador roberto 
silveira 540, centro – 
Nova Iguaçu. Telefone: 
(21) 2667-1787.

de produção cultu-
ral na UFF e na vida, 
é cria e moradora da 
pavuna. “será uma 
troca de experiências. 
nós aprendemos com 
os jovens e os jovens 
com a instituição. 
Acreditamos que o 
centro cultural é um 
lugar de potencializa-
ção de jovens”, expli-
ca Anderson Barna-
bé, gestor da Arena.

O slaM
o slam roda das 

Manas surgiu da ne-
cessidade de um gru-
po de mulheres que 
sentiam a carência de 
um espaço de fala se-
guro e confortável na 
Zona norte do rio de 
janeiro para falar de 
todas as opressões e 
violências. Nesta edi-
ção, a batalha de po-
esia ganha o comple-
mento luxuoso de um 
baile pré-carnavales-
co. para lavar corpo e 
alma.

serviçO

 2ª edição do sLAm 
– roda das manas + 
Baile de carnaval

Data: 24/02 - horá-
rio: 17h

Local: Arena ca-
rioca Jovelina Pérola 
Negra - Praça Ênio 
s/n, pavuna

entrada Franca - 
Classificação: Livre

I n f o r m a ç õ e s : 
2886-3889 ou are-
najovelina.cultura@
gmail.com

A produtora e agente 
cultural, marisa justino, 
de mesquita, nos en-
viou o seguinte: “tenho 
a honra de apresentar o 
trabalho do meu amigo, 
carlinhos Branco, um 
dos compositores mais 
conceituados da Baixa-
da Fluminense. carli-
nhos Branco é o autor 
do samba “menino sua 
pele é negra” uma das 
músicas mais requisita-
das nas rodas de samba 
de Linda Baobá (inclu-
sive devidamente re-
gistrada e liberada para 
gravação) e que foi gra-
vada anteriormente pelo 
cantor espanhol oldd 
simão no cD Brasil dos 
meus sonhos. o cD, 
com esse título super 
sugestivo, contém ain-
da a música de divulga-
ção, “Eu tenho fé”, que 
é autoral e ainda possui 
12 faixas. esse trabalho 
vai agradar em cheio 

aos fãs de uma boa roda 
de samba de verdade. no 
dia 10 de março teremos 

o encontro para cele-
brar com nosso mestre o 
lançamento do seu cD. 

Em breve divulgaremos 
maiores detalhes. eu in-
dico! Eu tenho fé!” 
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Merenda superfaturada 
GERAL

Alimento caro demais em Japeri terá edital de licitação marcada para esta semana. Gasto 
é maior que o de São João de Meriti, um município com número bem maior de alunos
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Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Estacionamento privativo impede o direito de 
ir e vir de pacientes de clínica em Nova Iguaçu

reproDUÇÃo

Dificuldades para alimentar os alunos nos primeiros dias de aula
Informações de fon-

te ligada à Secretaria de 
educação de japeri dão 
conta de dificuldades 
para alimentar os alunos 
nos primeiros dias de 
aula, situação idêntica 

ao transporte escolar. De 
acordo com a fonte, “tudo 
está feito na base da im-
provisação” por conta da 
“falta de planejamento” 
por parte da prefeitura, 
que teria sido informada 

com bastante antecedên-
cia sobre a necessidade 
de licitar novos contratos 
para a merenda e locação 
dos ônibus escolares. no 
caso dos ônibus o alertar 
teria sido dado em março 

de 2018 e em relação ao 
fornecimento de gêneros 
alimentícios em junho o 
mesmo ano.

em relação ao transpor-
te dos estudantes a solu-
ção encontrada é a utili-

zação de vans a serviço 
da secretaria de saúde e 
outros órgãos, além dos 
velhos ônibus do proje-
to caminho da escola, 
improvisação que deverá 
durar até a compra de uma 

frota de ônibus próprios 
através de um processo li-
citatório que a prefeitura 
diz já ter aberto, mas so-
bre o qual não há nenhum 
edital disponível no site 
oficial do município.

Polêmica no governo 

Valor gasto com merenda escolar pode ficar amargo para o governo

revoltante. esse foi o de-
sabafo de um pedestre que 
presenciou o sofrimento da 
aposentada josefa da sil-
va, de 79 anos, impedida 
por agentes de trânsito de 
desembarcar do carro no 
trecho reservado à casa de 
cultura (espaço cultural 
sylvio monteiro), mesmo 
havendo vaga, na região 

central de Nova Iguaçu.  
no momento chovia 

bastante e o acompanhan-
te da idosa foi obrigado a 
contornar a quadra para 
estacionar o carro longe da 
área exclusiva. o episódio 
aconteceu na manhã do 
último sábado e provocou 
críticas contra o governo 
de Rogério Lisboa. 

Segundo apurado pela re-
portagem do Hora H, a ido-
sa é paciente da Clínica de 
Ultrassonografia Imagem e 
Vida, onde faria um exame 
que já estava marcado. por 
volta das 9h, quando o mo-
torista que a levava se apro-
ximava da zona de estacio-
namento, foi impedido de 
parar para o desembarque 

da idosa pelos agentes de 
trânsito de plantão.  

Uma testemunha contou 
que os pacientes não têm 
direito a vaga que fica na 
porta da clínica desde que, 
há cerca de 4 anos, a pre-
feitura retirou a placa que 
dava tolerância de 15 mi-
nutos para o desembarque/
embarque de pacientes. 

Essas vagas, agora, são 
destinadas aos funcioná-
rios da casa da cultura.  

’Diarréia MeNtal’ 
DO prefeitO 

Uma motorista que 
acompanhava um pacien-
te da Imagem e Vida cri-
ticou ao órgão de trânsito 
do município e o prefeito 

Rogério Lisbo popr ter 
tirado o direito de esta-
cionar na vaga exclusiva. 
“esse prefeito só pode 
sofrer de diarréia mental 
para ter uma ideia tão ri-
díciula quanto essa. colo-
ca um bando de imbecis 
nas ruas de Nova Iguaçu 
para atrapalhar a vida do 
cidadão”, disse. 

Segunda parcela do IPVA para placas com final zero vence amanhã 
o vencimento da se-

gunda parcela do IPVA 
2019 dos veículos com 
final de placa zero acon-
tece amanhã. A Guia de 
Regularização de Débi-
tos (GrD) pode ser reti-
rada nos sites do Banco 
Bradesco (www.brades-
co.com.br) ou da secre-
taria de estado de Fazen-

da (www.fazenda.rj.gov.
br). O pagamento pode 
ser realizado em qual-
quer agência bancária.

O IPVA é calculado 
aplicando-se as alíquotas 
(4% para carros flex; 2% 
para motos e 1,5% para 
carros movidos a GnV) 
aos valores venais, ou 
seja, de mercado, dos 

veículos calculados pela 
Fundação Instituto de 
pesquisas econômicas 
(Fipe). com base nes-
ses valores, o imposto 
em 2019 é, na média 
geral, 3,23% mais bara-
to do que em 2018. no 
caso dos automóveis, a 
redução média ficou em 
3,13%.

O prazo para o paga-
mento da segunda par-
cela do IPVA vai até o 
dia 8 de março, quando 
o imposto vence para 
os veículos com placa 
terminada em 9. Confi-
ra, abaixo, o calendário 
de vencimento do IpVA 
2019 para veículos auto-
motores usados.

reproDUÇÃo

com pelo menos 
três meses de atra-
so – deveria ter 

sido feita em novembro 
de 2018 – a licitação para 
contratar o fornecimen-
to de merenda para rede 
municipal de ensino de 
japeri está marcada para 
a próxima quinta-feira e 
antes mesmo da abertura 
dos envelopes já começa 
a ser questionada: o va-
lor global estimado R$ 
14.553.731,84 R$ 9,38 
por um ano de contrato, 
supera em muito os gatos 
registrados com o mesmo 
objeto no município de 
são joão de meriti, que 
com um número muito 
maior de alunos, está gas-
tando atualmente cerca 

de R$ 6 milhões por ano, 
segundo informações da 
administração local. 

em 2017, por exemplo, 
quanto meriti fez um 
contrato de pouco 
mais de R$ 4 milhões, 
a prefeitura de japeri 
firmou quatro com duas 
empresas, chegando a 
R$ 11,9 milhões. De 
acordo com o Qedu – 
a maior plataforma de 
dados educacionais do 
Brasil –, em 2017 a rede 
municipal de ensino de 
japeri tinha matriculado 
14.978 alunos em 33 
escolas. para alimentá-
los a prefeitura fez quatro 
contratos de fornecimento 
de merenda com duas 
empresas diferentes, 
sendo dois emergenciais, 
nos quais o tribunal 
de contas do estado 
apontou sobrepreço em 

vários itens. 
os dois contratos 

firmados com a CW 
Carvalho somaram R$ 
3.699.132,18 e os dois 
assinados com a Dn 
Grill chegaram a R$ 
8.250.506,68, muito 
dinheiro se comparado 
com o total licitado em 
são joão de meriti no 
mesmo ano para atender 
um universo de 25.976 
alunos, número registrado 
no município pelo Qedu 
em 2017.

GastO três vezes 
MeNOr eM Meriti 
enquanto o tribunal 

de contas do estado 
encontrou problemas nos 
contratos firmados por 
Japeri em 2017, não há até 
agora nenhum registro de 
questionamentos sobre o 
fornecimento de merenda 

estacionamento é reservado para funcionários da Casa de Cultura. Mesmo desocupado, agente impediu a idosa de desembarcar no local e depois virou as costas

escolar contratado pela 
prefeitura de são joão de 
meriti em 2017, ano em 
que a gestão do prefeito 
joão Ferreira neto, o 
Dr. joão, promoveu o 
Pregão Presencial N° 

002/2017, “para atender 
as necessidades dos 
alunos da educação 
Infantil (creche e  
PréEscola), Ensino 
Fundamental, educação 
de jovens e Adultos 

(EJA) e do Programa 
mais educação(ensino 
Fundamental)”, com 
o valor global R$ 
4.023.684,65 por dez 
meses de fornecimento de 
gêneros alimentícios.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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Processo seletivo

Governo destina r$ 62 milhões 
para o turismo em Brumadinho

Milhares de pessoas buscavam uma oportunidade de crescer profissionalmente, concorrendo a salários que variam entre R$ 998 e R$ 8 mil

O concurso foi realizado na Unidade Mista de engenheiro pedreira no domingo passado

Candidatos disputam 324 vagas 
para secretaria saúde em Japeri
A crise econômica 

e o desemprego 
em massa levaram 

uma multidão de candi-
datos a disputar uma das 
324 vagas, através do 
processo seletivo aber-
to para o setor da saúde 
de Japeri. Neste domingo 
(17), milhares de pesso-
as, vindas de vários mu-
nicípios, buscavam uma 
oportunidade de crescer 
profissionalmente, con-
correndo a salários que 
variam entre R$ 998 e R$ 
8 mil.

os portões foram aber-
tos quinze minutos antes 
para receber médicos, en-
fermeiros, copeiros, mo-
toristas e muitos outros 
profissionais que forma-

vam uma fila quilomé-
trica do lado de fora da 
Unidade Mista de Enge-
nheiro pedreira (Umep).

De acordo com a Guar-
da municipal, cerca de 
três mil pessoas circunda-
vam a unidade de saúde, 
começando na Av. tan-
credo neves, passando 
pela rua Araçatuba, es-
trada Daniel e finalizando 
somente na rua Aracati.

A japeriense jaqueline 
Costa, de 53 anos, ficou 
na fila desde a manhã de 
sábado (16). Após qua-
se 22 horas aguardando, 
ela finalmente entrou e 
conseguiu realizar sua 
inscrição para copeira. 
Para ela, este é um esfor-
ço necessário mediante às 

suas necessidades atuais. 
“Cheguei aqui às 11h da 
manhã de ontem. espero 
que dê tudo certo. Estou 
há oito meses parada e 
preciso muito trabalhar”, 
contou.

Esta foi a estratégia de 
centenas de outras pesso-
as, de japeri e demais mu-
nicípios, que trouxeram 
seus bancos, cadeiras e 
objetos pessoais para pas-
sar a noite na calçada da 
Umep e garantir sua ins-
crição mais rapidamente 
neste domingo. Ao todo, 
200 servidores da saúde 
trabalharam durante todo 
o dia, contribuindo para o 
bom funcionamento desta 
primeira etapa do proces-
so seletivo.

Consultas online I
A rede fluminense públi-

ca de saúde poderá ter um 
aplicativo para a marcação 
de consultas pelo celular. A 
determinação é do projeto 
de lei 2.842/17, da deputada 
martha rocha (pDt), que 
foi aprovado pela Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do rio de janeiro (Alerj) na 
última quinta-feira, em se-
gunda discussão. 

Vinte mil estudantes aguardam por uma 
vaga na rede estadual de educação, de acordo 
com o próprio Governo do estado do rio de 
janeiro. em campo Grande, na Zona oeste da 
capital fluminense, o número de queixas foi 
tão grande que o Conselho Tutelar encami-
nhou uma denúncia para o Ministério Público.

O segurança Davi Ricardo Moreira 
Amâncio, preso pela morte do jovem Pedro 
Henrique Gonzaga, no supermercado Extra 
na última quinta-feira, poderá responder por 
homicídio doloso (quando há intenção de 
matar. Segundo a polícia, o segurança sabia 
do risco de matar quando imobilizou pedro.

reproDUÇÃo

Consultas online III
O texto também determi-

na que o estado informe em 
seu site oficial, a lista de es-
pera atualizada dos pacien-
tes inscritos no sistema de 
Regulação do Estado. “Com 
esse recurso, o cidadão po-
derá agendar sua consulta 
com a facilidade e a agilida-
de que merece e necessita”, 
explicou a autora.

O flagrante dessa imagem não aconteceu no Rio de Ja-
neiro, mas serve de alerta às autoridades e organizações 
ligadas à preservação do meio ambiente. Uma camada for-
mada por garrafas pet cobriu um trecho do Parque de La-
vras depois que a forte chuva que caiu na região Sudeste, 
no final de semana, fez com que o volume de água do Rio 
Tietê aumentasse no trecho que passa por Salto (SP), le-
vando também muito lixo até a cidade. A paisagem mudou 
radicalmente e foi uma tristeza para ois olhos de quem viu.

Cenário de degradação merece conscientização 

Consultas online II
A proposta segue para 

o governador Wilson Wit-
zel, que tem 15 dias úteis 
para sancionar ou vetar.
Segundo o projeto, o agen-
damento de consultas só 
poderá ser realizado com 
encaminhamento médico. 
o aplicativo deverá ser 
gratuito e compatível com 
os sistemas Android, ios e 
Windows Phone.

Zona no trânsito 
A prefeitura de nova 

Iguaçu deveria fiscalizar 
melhor o trânsito na região 
da praça de cabuçu, mo-
toristas da Viação Tinguá  
costumam travar o fluxo 
de veículos por causa do 
ponto final da empresa que 
fica em um dos trechos de 
maior movimentação do 
bairro de Nova Iguaçu. Vi-
rou uma zona só. 

na contramão da 
questão, a rede sus-
tentabilidade entrou 
com uma ação no su-
premo tribunal federal 
(stF) contestando a 
primeira medida provi-

sória editada pelo pre-
sidente jair Bolsonaro, 
que permite ao gover-
no fiscalizar e super-
visionar Organizações 
não Governamentais 
(ONGs) e organismos 

internacionais com ati-
vidade no país. A ação 
do partido questiona o 
dispositivo da mp que 
atribui à secretaria de 
Governo a competên-
cia para “supervisionar, 

coordenar, monitorar 
e acompanhar” as ati-
vidades e as ações dos 
organismos internacio-
nais e das organizações 
não governamentais no 
território nacional. 

Governo Bolsonaro vai monitorar oNGs 

 AnDerson cerejo/tV tem/reproDUÇÃo 

Direto Ao PoNto

mais de sete mil 
empresários de Bru-
madinho (mG) rece-
berão parte dos R$ 
62 milhões anun-
ciados no último sá-
bado, pelo governo 
para tentar reativar a 
atividade econômica 
local. no dia 25 de 
janeiro, o rompimen-
to da barragem da 

mineradora Vale, na 
mina do Feijão, cau-
sou a morte de 166 
pessoas e o desapa-
recimento de 144. o 
município, que sedia 
o maior museu ao ar 
livre da América La-
tina (o Instituto Inho-
tim), tem na atividade 
turística uma impor-
tante fonte de renda.

GooGLe mAps/reproDUÇÃo

olha só, essa 
imagem, leitor. 
A rede de drena-
gem foi totalmen-
te obstruída pelo 
acúmulo de lixo 
em Duque de ca-
xias. com as fortes 
chuvas, o proble-
ma provoca ala-
gamentos e quem 
paga o prejuízo 
é a população. A 
foto não mostra, 
mas a prefeitu-
ra teve a dor de 

nos bairros

rede de esgoto obstruída pelo lixo
horahmunicipios@gmail.com

cabeça de que-
brar caixas, reti-
rar todo o lixo e 
substituir a peça 
para normali-
zar o sistema de 
drenagem no lo-
cal, além de todo 
custo e mobili-
zação da equipe 
que poderia está 
atendendo em 
outros pontos da 
cidade. Al^, po-
pulação, cadê a 
conscientização. 

MUNDO
Choque entre

 veículos deixa 
mortos 

BOlÍvia - o choque 
entre um ônibus e um ca-
minhão de carga nesta se-
gunda-feira (18) em uma 
estrada andina da Bolívia 
deixou 24 mortos e 12 feri-
dos. o acidente ocorreu em 
oruro, no sul do país. Ante-
riormente, o presidente evo 
Morales expressou seus pê-
sames no twitter, quando 
falou de 22 vítimas fatais.

o ônibus da empresa 
trans Inca, que fazia a rota 
entre as cidades andinas de 
Villazón (potosí, fronteira 
com a Argentina) e Oruro, 
transportava 48 passagei-
ros.

REPRODUçãO/WHATSAPP
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Cântico homofóbico de meia do 
Vasco viraliza nas redes sociais 
Final confusa do primeiro turno ficará na história como exemplo negativo

cArIocÃo

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

cArLos GreGórIo jr / DIVULGAÇÃo / VAsco

Flamengo emite nota oficial contestando
programa ‘Fantástico’ da rede Globo

Nos dias pós-tragédia, fãs prestaram home-
nagens à memória dos garotos mortos

Caso, no entanto, ainda seguirá 
correndo na justiça em mais duas 
instâncias

o presidente do tribunal de 
justiça Desportiva do rio de ja-
neiro (tjD-rj), marcelo jucá, 
negou o pedido de suspensão pre-
ventiva do Fluminense do cam-

peonato carioca e do presidente 
pedro Abad. A denúncia foi feita 
na tarde de segunda-feira (18) pelo 
procurador geral André Valentim. 
Confira a decisão divulgada na ín-
tegra:

“por ora, não cabe a suspensão 
de nenhum dos dois denunciados, 

pois seria hipótese de adiantamen-
to de pena, o que não cabe em 
uma situação onde será discutida 
matéria de competência da Justi-
ça Desportiva em face da justiça 
comum, em que pese dispositivos 
literais da constituição Federal 
já definirem a competência para 

apreciação dos fatos narrados nes-
tes autos.

ressalte-se, por derradeiro, que 
medida extrema de tal natureza 
merece especial cautela com pos-
síveis danos irreparáveis o que jus-
tifica por si só o seu indeferimento, 
mormente em razão da necessida-

de de eventual apuração de preju-
ízos pecuniários, além daqueles 
relativos à imagem da competição.

Por tais fundamentos, indefiro a 
suspensão preventiva”.

Vale ressaltar que o caso ainda 
pode culminar com a exclusão do 
tricolor do campeonato, pois ain-

da será julgado por uma comissão 
disciplinar do tribunal. Depois 
dela, ainda há mais duas instân-
cias até uma sentença definitiva, 
primeiro o pleno do tjD-rj e, 
posteriormente, o pleno do supe-
rior tribunal de justiça Desportiva 
(stjD).

no domingo (17), o 
meia Fellipe Bastos 
resolveu aprontar 

ainda no campo do maraca-
nã, onde aconteceu o clássi-
co contra o Fluminense, ga-
nho pelo Vasco por 1 a 0. o 
resultado fez o cruzmaltino 
levantar a taça de campeão 
da taça Guanabara e animou 
Fellipe na zoação ao tricolor 
das Laranjeiras.

em um vídeo que circula 
nas redes sociais, o volante 
do Vasco aparece cantando 
um grito homofóbico contra 
o tricolor carioca. primei-
ro, o jogador puxa o coro de 
“Série C do c… Tomar no 
c…” para depois começar 
a cantar o grito homofóbi-
co: “time de viado”, “time 
de viado”. nem precisa di-
zer que o vídeo viralizou 
nas redes sociais. A final da 
taça GB deste ano marcou 
pela confusa disputa para ver 
quem ficaria no ‘setor sul’, 
ameaça de suspensão da par-
tida pela justiça, pancadaria 

do lado de fora do estádio e, 
por fim, a agressão homofó-
bica do meia-atacante da co-
lina.

nas redes sociais, o Flu-
minense repudiou a into-
lerância. O volante Fellipe 
Bastos também se desculpou 
através das mídias e pediu 
para pararem de ameaçar sua 
família. Por fim, o Vasco se 
posicionou contra “todo e 
qualquer tipo de preconceito, 
seja ele de ordem racial, so-
cial ou relacionado à orienta-
ção sexual”.

CONfira a NOta
“A inclusão está no DnA 

do Vasco da Gama desde a 
sua origem. O Vasco é o clu-
be da resposta histórica de 
1924, a instituição que abriu 
as portas do futebol para os 
negros e oriundos das classes 
sociais mais baixas.

A luta por uma sociedade 
mais justa e diversa é um va-
lor que buscamos a cada dia 
de forma intransigente. Por-
tanto, qualquer manifestação 
preconceituosa ou ato que 

insultos de fellipe Bastos ao fluminense não pegou bem e atleta pediu desculpas ontem com a cabeça fria

O Clube de Regatas do 
Flamengo informou que um 
produtor do Fantástico entrou 
em contato com a Assessoria 
de comunicação no sábado e 
na tarde de domingo (17), en-
viou perguntas sobre o incên-
dio ocorrido no dia 08/02 no 
centro de treinamento Geor-
ge Helal, quando morreram 10 
atletas da base. 

o clube emitiu uma nota 
oficial e respondeu a todas as 
perguntas apresentadas. No 
programa de domingo, o Fan-
tástico exibiu apenas algumas 
das respostas enviadas.

“Apresentamos abaixo, na 
íntegra, o que foi informado 
oficialmente ao produtor do 
programa na tarde deste do-
mingo”, disse a diretoria.

NOta OfiCial
 aO faNtástiCO

O Clube de Regatas do Fla-
mengo considera que, nesta 
etapa das investigações, qual-
quer conclusão é prematura e 
especulativa, visto que ainda 
serão juntadas ao inquérito in-
formações colhidas de novas 
testemunhas, documentos e 
análises periciais. 

o clube reitera a sua dispo-
sição de colaborar com todo e 
qualquer órgão público e au-
toridades que estejam atuando 
de modo a que as causas do 
trágico incêndio ocorrido em 
alojamento habitável do ct 
George Helal sejam esclare-
cidas. 

O Clube de Regatas do 
Flamengo não vai comentar o 
teor de depoimentos que ainda 
serão objeto de investigações. 
não seria uma conduta res-

ponsável. A busca pelo escla-
recimento dos fatos compete 
à autoridade policial, e o re-
ferido inquérito está em anda-
mento. 

O Flamengo seguirá cola-
borando com as investigações 
e aguardando a conclusão do 
trabalho que vem sendo reali-
zado pelas autoridades.

respOstas aO
faNtástiCO

1 - quem fazia a manu-
tenção dos alojamentos que 
pegaram fogo  (hidráulica e 
elétrica)... o Flamengo ou a 
NHJ do Brasil?

RESPOSTA - A manuten-
ção dos aparelhos de ar-con-
dicionado é realizada, há  20 
anos, pela empresa collman 
Refrigeração. E vale destacar 
que o ct dispõe de equipes 
permanentes para a execução 
de serviços gerais de manuten-
ção hidráulica e elétrica, entre 
outros.

2 - o Flamengo tinha um 
contrato de prestação de ser-
viço de manutenção com a 
NHJ do Brasil? O contrato 
ainda está em vigor? Que tipo 
de trabalho a empresa deve-
ria fazer? 

RESPOSTA - sim, o con-
trato está em vigor. Trata-se 
de uma empresa com notória 
expertise em seu segmento de 
atuação, com clientes de gran-
de porte, como as Organiza-
ções Globo, a petrobras, entre 
outros. cabe ressaltar que os 
módulos habitacionais da nhj 

 ARqUIVO/AGÊNCIA BRASIL

configure uma violação de 
direitos serão sempre com-
batidos e jamais encontrarão 
eco no clube.

o Vasco da Gama repudia 
veementemente todo e qual-
quer tipo de preconceito, seja 
ele de ordem racial, social 

ou relacionado à orientação 
sexual. O Vasco é a casa de 
todos.

o atleta Fellipe Bastos já 

se desculpou publicamente 
pelo episódio do último do-
mingo e o Clube discutirá o 
caso internamente.”

já são fornecidos com todas as 
instalações elétricas, de acordo 
com a ABnt, a nBr-5410 e a 
NR-10, que tratam de seguran-
ça em instalações e serviços em 
eletricidade. todos os materiais 
em pVc utilizados para condu-
letes, canaletas e caixas de pas-
sagem são do tipo antichamas. 

Os cabos flexíveis utilizados 
nos circuitos elétricos também 
têm propriedades antichamas. 
Por fim, os disjuntores de pro-
teção são sempre instalados de 
acordo com o tipo de módulo a 
ser utilizado - no caso do clu-
be de Regatas do Flamengo, de 
acordo com a planta elétrica já 
apresentada às autoridades.

3 - por que o Flamengo não 
instalou um sistema de preven-
ção de incêndio nos alojamen-
tos?

RESPOSTA - o Flamen-
go considera que a prevenção 
existente no local é a recomen-
dada pelo fabricante nhj. os 
módulos habitacionais da nhj, 

segundo a empresa, possuem 
tratamento antichamas, cir-
cuitos elétricos antichamas e 
disjuntores individuais, que de-
vem desarmar em caso de curto-
-circuito. 

Ainda segundo informado no 
contrato pela empresa locadora, 
toda a estrutura e a rede elétrica 
já vêm instaladas pela fábrica. 
não há no contrato recomenda-
ção para a utilização de detec-
tores de fumaça, nem mesmo a 
obrigação normativa de uso na-
quele tipo de acomodação.

4 - por que o Flamengo ain-
da não fechou o Ninho do Uru-
bu, apesar de ter uma ordem 
de interdição desde outubro de 
2017?

RESPOSTA - O Flamengo 
estava e ainda está se empe-
nhando para atender a todas as 
pendências administrativas que 
levaram à interdição - que ne-
nhuma relação guardam com 
questões de segurança. O CT 

está interditado para pernoite. 
Dessa forma, apenas os cam-
pos de treinamento e os vesti-
ários estão sendo disponibili-
zados. 

A interdição completa do 
ct causaria, como já vem cau-
sando, severo prejuízo a cen-
tenas de jovens atletas que ali 
estudam e recebem assistência 
multidisciplinar do mais alto 
nível.

5 - o Flamengo pretende 
interditar a unidade na se-
gunda-feira ou pretende re-
correr da decisão tomada pela 
prefeitura em 2017?

RESPOSTA - O Flamengo 
entende que a mera utilização 
diurna de seus campos de trei-
namento para o elenco profis-
sional não representa qualquer 
risco. o clube reitera que não 
está havendo utilização notur-
na das instalações por nenhu-
ma pessoa. 

O Flamengo está estudan-
do a adoção de medidas que 
possam vir a revogar a ordem 
de interdição, de forma que os 
campos e os vestiários possam 
ser usados no horário diurno, e 
até que as pequenas exigências 
feitas em relação aos imóveis 
estejam atendidas. todos os 
módulos foram desativados e 
serão retirados do ct, por não 
serem mais necessários.

6 - que tipo de atividades 
estão sendo praticadas no Ni-
nho nos últimos dias?

RESPOSTA - somente trei-
namentos diurnos, para atletas 
adultos, e sem pernoite no ct.

7 - que tipo de modificações 
(obras) já estão sendo feitas 
no Ninho do Urubu? 

RESPOSTA - todos os 
ajustes solicitados pelas auto-
ridades estão sendo realizados. 
os módulos habitacionais não 
serão mais utilizados, em razão 
de o prédio 1 do CT (que era 
destinado aos atletas profis-
sionais) ter sido destinado aos 
jovens da base que precisam se 
alojar no rio de janeiro.

8 - onde os atletas de base 
passarão a treinar e a morar?

RESPOSTA - A operação 
com atletas de base com famí-
lias em outras cidades que não 
o rio de janeiro está totalmen-
te suspensa devido à ordem 
judicial solicitada pelo mp da 
Infância e do Adolescente. A 
operação de receber adoles-
centes é extremante delicada e 
complexa. 

o clube não tem condi-
ções de receber centenas de 
atletas da base em outro local 
que não o CT, que é estrutu-
rado para oferecer educação 
escolar, atendimentos médico 
e odontológico, alimentação, 
nutricionistas, pedagogos, mo-
nitores e outros profissionais 
que zelam pelo bem-estar das 
equipe da base. não há como 
reproduzir toda essa estrutura 
de atendimento aos atletas em 
outro ambiente que não o ct. 

O Flamengo entende que 
esses jovens estão sendo preju-
dicados com o impedimento de 
utilização diurna, assim como 
outros 350 atletas que se utili-
zavam dos campos do ct.

pedido de exclusão do Flu do Carioca e suspensão de Abad é negado pelo tJd
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pivô da crise, Bebianno é o primeiro
ministro a cair no governo Bolsonaro

6

O general Floriano Peixoto vai comandar a Secretaria-Geral da Presidência
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

AcAbou A NovelA 

mAUro pImenteL / AFp

A exoneração foi anunciada pelo porta-voz, Otávio Rêgo Barros, no fim da tarde de ontem

Ministra damares é contra o feminismo 
que prega ‘ódio aos homens’

salários iguais entre homens e mulheres e a luta contra a vio-
lência contra a mulher são bandeiras da ministra

O ex-deputado brasileiro resolveu largar re-
eleição conquistada e sair do Brasil 

o porta-voz do 
governo de 
jair Bolsonaro, 

Otávio Rêgo Barros, 
confirmou na segunda 
(18), que o ministro 
Gustavo Bebianno, da 
secretaria-Geral da 
Presidência, sairia do 
cargo. Ele é o prota-
gonista da maior crise 
nos primeiros meses 
do novo governo, sus-
peito de irregularida-
des em campanhas do 
psL e envolvido em 
rusgas com um dos fi-
lhos do presidente, o 
vereador carlos Bol-
sonaro (psL-rj).

em nota lida pelo 
porta-voz, Bolsona-
ro deseja “sucesso na 
nova caminhada” e 
agradece Bebianno 
por sua “dedicação”. 

ele disse que o mo-
tivo para a demissão 
do ministro é assun-
to de “foro íntimo” 
do presidente. Rêgo 
Barros também disse 
que “desconhece a in-
formação” de que um 
outro cargo teria sido 
oferecido a Bebianno 
como alternativa para 
deixar a pasta por con-
ta própria.

O porta-voz confir-
mou que o general Flo-
riano Peixoto é o novo 
ministro da secretaria-
-Geral da Presidência. 
“não há possibilidade 
de mudança na estru-
tura da pasta”, disse 
Rêgo Barros.

o presidente jair 
Bolsonaro já estava 
com o ato de demis-
são do ministro assina-
do. o próprio ministro 
também já havia dito 

sem-terra? Jean Wyllys diz 
que recebe ajuda de amigos 
e não tem onde morar

Jean Wyllys, ex-
-deputado federal 
do psoL, deu uma 
entrevista coleti-
va em Berlim na 
segunda-feira (18). 
ele revelou que está 
morando na capital 
alemã, onde preten-
de encontrar uma 
bolsa para doutora-
do, afirmou que não 
tem onde morar e 
que vive com ajuda 
de amigos. As infor-
mações são do UoL, 
site do Grupo Folha 
de são paulo.

no início do ano, 
Wyllys renunciou 
ao seu terceiro man-
dato como deputado 
federal por conta de 
supostas ameaças 
de morte a ele e sua 
família. em Berlim, 
ele compareceu ao 
lançamento do filme 
Marighella em um 
festival de cinema e, 
ontem, participou de 
uma entrevista cole-
tiva.

“não tenho mora-
dia, conto com ajuda 
de amigos. Ainda não 
tenho um novo tra-
balho. provavelmen-

te vou me inscrever 
em um programa de 
doutorado. existem 
conversas com ins-
tituições que podem 
me receber como 
pesquisador, como 
professor visitan-
te”, afirmou Wyllys. 
ele ainda conta que 
teve oferta de asilo 
político do governo 
francês, mas que não 
deve aceitar.

o ex-parlamentar 
ainda comentou so-
bre a mensagem de 
jair Bolsonaro co-
memorando o “gran-
de dia” após a saída 
de Wyllys do Brasil. 
“Ele e seu filho co-
memoraram nas re-
des sociais. Esse é o 
nível do presidente 
do Brasil”, declarou. 
“não basta ser um 
imbecil e incompe-
tente que nada sabe 
sobre economia, 
políticas de saúde, 
educação, moradia e 
infraestrutura. tem 
que ser esse debo-
chado, esse moleque 
que trata a democra-
cia dessa maneira”, 
completou

A ministra da mu-
lher, Família e Di-
reitos humanos, 
Damares Alves, se 
declarou incompre-
endida pela reper-
cussão de algumas 
de suas falas.

em entrevista pu-
blicada na segunda-
-feira (18), a mi-
nistra comentou a 
notícia sobre o su-
posto conselho para 
pais criarem suas 
meninas longe do 
Brasil: “pais e mães 
de meninas, podem 
ficar tranquilos. 
Vamos mudar essa 
situação para que 
possam criar suas 
princesas no Bra-
sil.”

Questionada se 
podia ser definida 
como “antifeminis-
ta”, Damares Alves 
afirmou: “Sou anti-
-ativismo exage-
rado. tem pautas 
feministas que eu 
abraço. por exem-
plo: salários iguais 
entre homens e mu-
lheres e luta contra 
a violência. Se for 
para eu e as femi-
nistas irmos para as 
ruas de braços dados 
contra isso, eu vou. 
Mas sem o exagero 
de seios à mostra. 
sem a doutrinação 
que parece pregar o 
ódio aos homens.”

Damares também 
voltou a explicar 
que seu discurso 

AFp/ArQUIVos 

pr

que tinha recebido 
sinalizações de que 
sua dispensa sairia no 
Diário Oficial de se-
gunda, mas isso não 
aconteceu. Ainda on-
tem. o vice-presidente 

hamilton mourão dis-
se que a situação seria 
resolvida “ainda nesta 
segunda”.

Bebianno vem sen-
do acusado de supos-
tas irregularidades nas 

campanhas eleitorais 
do psL ocorridas na 
época em que ele pre-
sidia o partido, que 
também tem o presi-
dente Bolsonaro como 
filiado. A crise cres-

ceu quando o verea-
dor carlos Bolsonaro, 
filho do presidente, 
chamou Bebianno de 
mentiroso, declaração 
que foi reforçada pelo 
próprio presidente.

de que “meninos 
vestem azul e me-
ninas vestem rosa” 
era uma metáfora. 
“o ‘menino veste 
azul e menina veste 
rosa’ é uma metá-
fora extraordinária 
para mim. como eu 
digo que menina é 
princesa e menino é 
príncipe. onde está 
o erro? É tudo mui-
to simbólico. tanto 
é que descobri um 
projeto no Ministé-
rio da cultura para 
o desprincesamen-
to. eu falo de prin-
cesa, eles falam de 
desprincesar. eles 
podem falar que me-
nino tem que vestir 
roupa neutra, eu não 
posso falar em azul. 
para eles pode, para 

a ministra não pode. 
mas isso acabou 
dando visibilidade 
ao nosso trabalho 
contra a erotização 
das crianças.”

Durante entrevis-
ta â Folha de São 
paulo, a ministra do 
governo Jair Bol-
sonaro também co-
mentou sua relação 
com Lulu, índia que 
criou como filha. “A 
Lulu é minha filha e 
ela tem certeza que 
sou mãe dela. o que 
une eu e minha filha 
são laços afetivos. 
Ela chegou em mi-
nha casa entre seis 
e sete anos. somos 
mãe e filha. Existe 
um dispositivo ju-
rídico que é adoção 
socioafetiva. eu sou 

mãe socioafetiva de 
Lulu.”

“Você pode me 
perguntar: ‘por que 
você não adotou 
oficialmente Lulu?’ 
porque Lulu tem 
mãe, pai e irmãos. 
os pais de Lulu 
a amam. Quando 
eles me entregaram 
Lulu, foi para cui-
dar dela. eles não 
me entregaram para 
adoção. ela havia 
vindo a Brasília 
para tratamento de 
saúde e a conheci 
em uma instituição 
onde atuei como 
voluntária. ela teve 
dificuldade de adap-
tação. nunca falei 
sobre adoção com 
eles porque achava 
desnecessário.”
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deputado culpa comando do 39º BpM 
pelo aumento da violência em B. roxo

7Polícia

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Menino ganha presente surpresa da pM 

Deputado estadual Marcio Canella diz que há um enfraquecimento nas estratégias de combate às ações de criminosos 

“está faltando atitude, co-
ragem no comando da Polícia 
militar em nossa cidade para 
enfrentar os bandidos que do-
minam os quatro cantos de 

Belford roxo, hoje, sem dúvi-
da nenhuma, o município mais 
violento da Baixada Fluminen-
se”. A afirmação foi feita há 
pouco pelo deputado estadual 
marcio canella ao elizeupires.
com. o parlamentar fez conta-
to no final da tarde da última 
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Canella diz que o recrudescimento da violência pode estar ligado à falta de pulso firme do tenente-coronel Wagner Guerci

sexta-feira com o governador 
Wilson Witzel, de quem ouviu 
a promessa de providências. 

canela citou como exemplo 
de incapacidade do 39º Ba-
talhão da polícia militar, co-
mandado pelo tenente-coronel 
Wagner Guerci Nunes, o con-

trole exercido por bandidos 
no bairro São José – a partir 
do Morro da Caixa D’água –, 
onde o carro em que o prefeito 
Wagner dos Santos Carneiro, 
o Waguinho, e a deputada fe-
deral Daniele carneiro esta-
vam foi alvejado a bala hoje.

“esse ataque nos deixa mui-
to tristes e preocupados. se os 
bandidos atacam o prefeito da 
cidade e uma deputada, ima-
ginem o que são capazes de 
fazer com o cidadão comum. 
Infelizmente o comando atual 
do batalhão responsável pela 

segurança em nossa cidade se 
mostra ineficiente. A falta de 
ação é tão grande que às ve-
zes chego a pensar que o co-
mandante tem medo dos ban-
didos, já que não apresenta 
uma ação eficaz”, completou 
o deputado.

Apontado na cidade 
como “o pior comandan-
te que o 39º Batalhão da 
polícia militar (Belford 
roxo) já teve”, o tenente-
-coronel Wagner Guerci 
nunes usou as redes so-
ciais ontem  para classi-
ficar seus críticos como 
“covardes”. Segundo ele, 
“estes covardes estão em 
campanha para destruir o 
trabalho de repressão ao 
crime e pequenos deli-
tos que assolam Belford 

roxo”.
ocorre que o município 

está sendo apontado como 
o mais violento da Baixada 
Fluminense, com traficantes 
dominando bairros inteiros 
sem se sentirem incomodados 
pela polícia. o desabafo foi 
feito dois dias após o depu-
tado estadual marcio canella 
ter feito declarações nas quais 
responsabiliza o comando da 
unidade pelo aumento da vio-
lência na cidade.

A fala do comandante foi 

também uma resposta ao 
compartilhamento de fotos 
da cozinha e dos banheiros 
do batalhão via watsapp. “es-
tou conclamando aqueles que 
lutam por nossa polícia e por 
nossa unidade (39º Bpm) a lu-
tarem contra policiais corrup-
tos, ímpios e covardes que se 
uniram a causa de criminosos 
traficantes, contraventores e 
políticos corruptos”, escreveu 
o oficial sem entretanto dar 
nomes ou explicar porque, se 
existem policiais corruptos 

em sua unidade, ele ainda não 
tomou providência para fazer 
uma limpeza na tropa.

“recentemente estão di-
vulgando fotos que não cor-
respondem a realidade. o 39º 
(Bpm) era uma unidade sem 
água, sem

limpeza, imunda com lixo 
e ratos. Hoje é uma unidade 
que, mesmo sem verba, man-
tém um trabalho totalmente 
voltado para o

conforto e qualidade do 
serviço e das nossas instala-

ções”, disse o tenente coronel.
De acordo com o deputado 

marcio canella “está faltando 
atitude e coragem” no coman-
do da polícia militar em Bel-

ford roxo,
“hoje, sem dúvida ne-

nhuma, o município mais 
violento da Baixada Flu-
minense”.

Comandante chama seus críticos de covardes

o sonho de ser policial militar 
se tornou real por alguns instantes 
na vida do pequeno caetano. no 
último domingo, dia do seu ani-
versário de 10 anos, ele ganhou 
um presente surpresa da guarnição 
fornada pelos sargentos Paiva e 
henrique, do 20º Bpm (mesqui-
ta). Os agentes entregaram um far-
damento completo para o garoto, 
que ganhou uma festa preparada 
pela família, no bairro santa rita, 
em Nova Iguaçu. 

Essa história começou há algu-
mas semanas, depois que caetano 
entregou uma carta aos policiais 
que passavam em frente a sua casa. 
“Ele parou a viatura e entregou 
uma folha. nela, desenhou o que 
seria um blindado e escreveu sobre 
o sonho de ser policial e depois a 
entregou ao sargento Paiva, que 

decidiu fazer uma surpresa ao me-
nino. para tanto, fez contato com 
a família que o informou sobre a 
data do seu aniversário. 

O sargento Paiva seguiu o pro-
vérbio 

“ensinai o caminho certo para 
as crianças, pra que nunca desviam 
os seus passos’. “Esse gesto mos-
tra o verdadeiro ensinamento para 
sociedade, na qual, o bem sempre 
irá prevalecer na terra”, disse. 

O pequeno Caetano com os sargentos paiva e henrique
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Mulher é espancada por quatro horas 
A empresária elaine capar-

róz, de 55 anos, foi encontra-
da desacordada por policiais 
militares em seu apartamento, 
depois que vizinhos ouviram 
seus gritos de socorro e alerta-
ram o zelador. ela foi espanca-
da durante quase quatro horas 
por um homem que conheceu 
pelas redes sociais no primeiro 
encontro do casal, na Barra da 
tijuca, na Zona oeste do rio. 

O agressor foi identificado 
como Vinícius Batista serra, 

de 27 anos, preso em flagrante. 
elaine contou ao “Fantástico”, da 
rede Globo, que acordou de ma-
drugada com socos desferidos por 
Vinícius, que ainda tentou aplicar 
um golpe conhecido como mata-
-leão. Ela reagiu e, então, levou 
uma mordida no braço. A vítima 
ficou com o rosto desfigurado e 
vai precisar passar por cirurgia. 
Ela foi internada em estado grave 
no Hospital Lourenço Jorge, na 
Barra, e, em seguida, transferida 
para uma unidade particular.

O delegado-adjunto Rodrigo 
Freitas de oliveira, da 16ª Dp 
(Barra), afirma que ele vai respon-
der por tentativa de feminicídio. 
no pedido de prisão preventiva, 
o delegado afirma que Vinícius é 
perigoso e que precisa ficar preso 
por representar ameaça. 

o estudante de Direito deu o 
nome errado na portaria do con-
domínio da vítima. ele se identi-
ficou como Felipe ao porteiro que 
estava de plantão antes de subir 
até o apartamento de Elaine. 

Vítimas de atentado dizem ter sofrido 
constrangimento na dp de Belford roxo 

Delegacia onde Waguinho e Daniela teriam sofrido constrangimento 

Acompanhados do de-
putado estadual marcio 
canella, o prefeito de 
Belford Roxo, Wagner 
dos santos carneiro, o 
Waguinho, e sua mulher, 
a deputada federal Da-
niela carneiro, compare-
ceram à 54ª Delegacia de 
polícia (Belford roxo) 
para registrarem o aten-
tado sofrido pelo casal 
na última sexta-feira, no 
bairro Parque São José, 
naquele município, e aca-
baram passando por cons-
trangimento. 

O registro foi feito en-
tão da 52ª Dp, em nova 

Iguaçu, a partir de depoi-
mento dos dois.

conforme já foi noticia-
do, Waguinho e Daniele 
chegaram ao bairro São 
José para a inauguração 
de uma creche, quando o 
carro que usavam – uma 
hilux blindada, foi alve-
jado por um tiro de fuzil 
na porta do motorista. Isso 
aconteceu na Avenida Au-
tomóvel clube, na altura 
da rodoviária do bairro 
Parque São José. O carro 
em que o casal estava, uma 
hilux blindada, foi alveja-
do por um tiro de fuzil na 
porta do motorista.

na 54ª Dp o prefeito foi 
deixado de lado de fora, 
enquanto a deputada fora 
levada para prestar escla-
recimentos sozinha, o que 
causou estranheza. sen-
tindo-se constrangida ela 
saiu da sala em companhia 
de canella, que por achar 
estranha a conduta dos po-
liciais entrou na sala para 
ver o que ocorria.

De acordo com a asses-
soria do prefeito, o aten-
dimento na Delegacia Po-
licial de Nova Iguaçu foi 
bem diferente e a ocorrên-
cia pode ser registrada den-
tro do que a lei determina.
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Governador Wilson Witzel durante reunião com a Confederação Nacional de indústria
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Governo mapea o número de servidores 
DIVULGAÇÃo

Os servidorres terão até o dia 7 de março de 2019 para realizar o procedimento em qualquer agência do Bradesco do país.

Prazo do recenseamento obrigatório é para ativos, aposentados 
e pensionistas nascidos nos meses de novembro e dezembro

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

senai do Jacarezinho será 
integrado à rede do rJ

O governador Wilson 
Witzel se reuniu ontem 
com o presidente da con-
federação nacional da 
Indústria (cnI), robson 
Andrade. na ocasião, o 
governador anunciou que 

reproDUÇÃo/GoVerno Do estADo 

secretário de Educação admite que 
não tem vaga nas escolas estaduais

o Governo do 
estado do 
rio de janei-

ro prorrogou o pra-
zo do recenseamen-
to obrigatório para 
os servidores ativos, 
aposentados e pensio-
nistas nascidos nos 

meses de novembro e 
dezembro. eles terão 
até o dia 7 de março 
de 2019 para reali-
zar o procedimento 
em qualquer agência 
do Bradesco do país. 
Esta é a última chance 
para que 18 mil servi-
dores, que ainda não 
se cadastraram, façam 

a atualização cadas-
tral e não tenham seus 
salários suspensos. o 
procedimento come-
çou a ser feito em no-
vembro de 2018.

o recenseamento 
deve ser feito por to-
dos os 455.570 servi-
dores ativos, inativos 
e pensionistas, in-

cluindo cargos comis-
sionados, contratos 
temporários, funcio-
nários de empresas, 
de autarquias e órgãos 
da Administração In-
direta . o procedi-
mento é uma medida 
do plano de recupe-
ração Fiscal do esta-
do do rio e tem como 

objetivo promover a 
melhoria da base de 
dados da folha de pa-
gamento do funciona-
lismo.

A atualização cadas-
tral obrigatória será 
destinada aos servi-
dores do poder exe-
cutivo e abrangerá 
os órgãos que fazem 

parte da folha de pa-
gamento do Sistema 
Integrado de Gestão 
de recursos huma-
nos (sIGrh-rj).

A lista dos servi-
dores que ainda não 
fizeram o recensea-
mento pode ser vis-
ta no site do governo 
(www.rj.gov.br).

a unidade do senai jacarezi-
nho será cedida e integrada 
à rede de escolas estaduais.

A proposta é que, ao lon-
go desse ano, parte das ins-
talações já comecem a ser 
usadas pelos estudantes do 

Ensino Médio, que divi-
dirão espaço com alunos 
da rede Senai. No final do 
ano letivo, a unidade, que 
tem alojamentos e quadras 
esportivas, já será 100% 
estadual.

Governo lança luta contra o 
Aedes Aegypti nas escolas 
As secretarias de estado 

de educação e de saúde 
promoverão uma sema-
na de enfrentamento ao 
mosquito Aedes Aegypti. 

tendo em vista que o 
verão é uma das épocas 
mais propícias para pro-
liferação do inseto, as 
escolas da rede pública 
estadual realizarão até a 
próxima sexta-feira, ati-
vidades pedagógicas para 
alertar os jovens sobre os 
riscos de transmissão de 
doenças como dengue, 
zika e chikungunya.

entre as atividades pro-
gramadas estão gincanas, 

produção de textos, apre-
sentações de teatro, mu-
sicais, desenho, pintura, 
exposição de trabalhos 
dos alunos, entre outras 
ações. Equipes da vigilân-
cia sanitária também fa-
rão palestras preventivas 
no Instituto de educação 
carmela Dutra, em ma-
dureira; no Colégio Es-
tadual julia Kubitschek, 
no centro do rio de ja-
neiro; no Ciep 413 - Adão 
pereira nunes, em são 
Gonçalo; no Colégio Es-
tadual Duque de caxias, 
em Duque de caxias, na 
Baixada Fluminense; e 

no Colégio Estadual Olga 
Benário prestes, em Bon-
sucesso, Zona norte do 
rio.

“A proposta é que os 
alunos participem das 
atividades realizadas du-
rante esta semana e se 
envolvam em projetos 
organizados pelos profes-
sores durante o ano letivo 
e, desta forma, coloquem 
em prática essas ações 
preventivas em seu dia 
a dia e multipliquem em 
suas casas e comunida-
des”, disse o secretário de 
estado de educação, pe-
dro Fernandes.

o Governo do estado 
do rio de janeiro admi-
tiu deficiência de 20 mil 
no número de vagas na 
rede estadual de educa-
ção. Segundo reporta-
gem do Bom Dia Rio, da 
rede Globo, em campo 
Grande, na Zona oeste 
da capital fluminense, o 
número de queixas foi tão 
grande que o Conselho 
tutelar encaminhou uma 
denúncia para o Ministé-
rio público.

“Você entra no sistema, 
fica em uma lista de espe-
ra e não anda de manei-
ra nenhuma. Meu filho 
está em 248 no Albert, 
simplesmente a fila não 
anda”, protestou a depila-
dora janaína reis.

o conselheiro tutelar 
Felipe machado disse 
que o conselho redigiu 

um documento para o mi-
nistério Público denun-
ciando o problema. “Falta 
de unidade próxima à re-
sidência, fila ilegal, não 
garante vaga. Aulas já co-
meçaram, tem muita gente 
sem estudar ainda”, disse. 

o secretário estadual de 
educação, pedro Fernan-
des, admite o problema e 
diz que a culpa é da gestão 
anterior. ele não descar-

ta a possibilidade de que 
algumas crianças percam 
o ano. “Infelizmente essa 
é uma realidade, não tem 
sala de aula disponível 
para essas crianças e, por 
isso, a gente está fazendo 
todos os esforços para que 
a gente possa construir es-
colas, porque infelizmente 
não foi feito nas gestões 
anteriores”, explicou o se-
cretário.

programa recolhe doações 
para vítimas da chuva no rio
O programa Mesa 

Brasil, do sesc-rj, 
lançou uma campa-
nha de apoio às ví-
timas dos temporais 
que caíram no rio nas 
últimas semanas. na 
quarta (20) e na quin-
ta (21), quatro locais 
vão receber doações 
de alimentos não pe-
recíveis, produtos de 
higiene, água mineral 
e fraldas descartáveis 
infantis e geriátricas.  Casa cheia de lama na rocinha 

secretário pedro fernandes concedeu 
entrevista ao Bom Dia rio 
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santa Cruz recebe projeto Vr 
Colorida no fim de semana
Após realizar serviços de manutenção no local, Furban leva grafiteiros para dar colorido à área de lazer

Secretaria de 
Comunicação Social 

artista grafita motivos da natureza do residencial ingá ii, do Minha Casa, Minha

os moradores do 
condomínio do 
minha casa, 

minha Vida, residencial 
Ingá II, no bairro Santa 
Cruz, tiveram um final 
de semana diferente no  
último domingo, dia 17. 
Grafiteiros de Volta Re-
donda passaram a manhã 
no local para deixar sua 
arte enfeitando as pare-
des da área de lazer. A 
ação é parte do projeto 
#vrcolorida, coordenado 
pelo Furban (Fundo co-
munitário de Volta re-
donda).

o presidente do Fun-
do, ronie oliveira, que 
acompanhou de perto o 
trabalho, explicou que, 
antes do trabalho dos 
artistas, esquifes do Fur-
ban, fizeram a manuten-
ção da área comum do 
residencial. “o poder 
público não pode deixar 
de atuar nessas áreas e 
essa é a orientação do 
nosso prefeito samuca. 
são ações que trazem 
mais dignidade às pesso-

as”, disse, acrescentando 
que o Vr colorida tam-
bém é uma ação social

Lúcia Andreia, mais 
conhecida como sol, 
moradora e síndica do 
Residencial Ingá II, 
agradeceu a iniciativa 
em nome das 240 famí-
lias que moram no local. 
“são dessas ações mu-
nicipais que nós preci-
samos. e a proximidade 
com esse governo tem 
sido muito boa. Assim 
podemos apresentar 
nossas dificuldades e o 
retorno é mais rápido”, 
disse, afirmando que esta 
foi a primeira vez que o 
condomínio recebeu aju-
da do poder público.

eliete Albuquerque 
mora do Ingá II e, junto 
com o marido, é respon-
sável pela limpeza da 
área comum do condo-
mínio. “Vendo tudo ar-
rumado, dá mais ânimo 
para manter limpo. Acho 
que os moradores tam-
bém vão se conscienti-
zar e fiscalizar para não 
haver depredação”, acre-
dita.

O grafiteiro Jeferson 

voltA reDoNDA
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Município recebe quatro novas 
ambulâncias e mais dois caminhões

Atraso na leitura de hidrômetros 
eleva contas de água em resende

 Os boletos chegam com data do começo do mês

reproDUÇÃo
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veículos da volkswagen foram entregues no pátio 
da sede da prefeitura

DIVULGAÇÃo

reseNDe reseNDe

Arantes, é um artista 
assíduo do projeto #vr-
colorida. “participei de 
todas as edições do pro-
jeto, mas aqui está sendo 
especial. A energia pas-
sada pelas crianças nos 
faz acreditar que esta-
mos no caminho certo”, 
disse, se referindo a um 
grupo que acompanhou 
passo a passo o trabalho.

Kaíque e joão Vitor, 

ambos de 10 anos, sen-
taram em volta do grafi-
teiro e ficaram atentos à 
tudo. “Está ficando mui-
to bonito”, disse Kaíque.

já joão Vitor contou 
que um dia vai fazer arte 
assim também. “quero 
aprender para deixar a 
cidade mais colorida”, 
disse.

Outro grafiteiro con-
vidado foi Ivan carlos, 

que é morador do santa 
cruz. ele deixou uma 
pomba da paz na parede 
do salão comunitário do 
residencial. “é impor-
tante para essas crianças 
terem boas referências. 
O objetivo, além de tra-
zer beleza, é fazer esses 
meninos se apaixonarem 
pela arte”, falou.

Vr coLorIDA – o 
projeto já foi implantado 

no bairro Vila Brasília, 
na praça da torre, tam-
bém no Santa Cruz, e na 
Arena Esportiva, inaugu-
rada no último dia 09 de 
fevereiro. Os grafiteiros 
fazem trabalho voluntá-
rio. os locais são esco-
lhidos após análise das 
demandas que chegam 
por meio das associações 
de moradores ou pelos 
conselheiros do Furban.

A Prefeitura de Resende ga-
nhou um reforço significativo na 
frota da Saúde, com a chegada 
de mais quatro ambulâncias para 
atuar na remoção simples, ou 
seja, no transporte de pacientes 
que não apresentam risco de mor-
te, nesta sexta-feira, dia 15. Dois 
caminhões tipo caçamba (bas-
culante) de sete metros cúbicos, 
modelo 17230 Euro V, também 
chegaram ao município. Todos 
os veículos da marca Volkswagen 
foram entregues no pátio da sede 
da Administração municipal. A 
compra faz parte de um amplo 
processo de modernização da fro-
ta municipal, que vem sendo feito 
pela atual gestão.

Segundo o secretário de Saúde, 
Alexandre Sérgio Alves Vieira, 
os novos veículos vão aumentar 
a capacidade da central de Am-
bulâncias, situada na Área de 
exposições, no município. “A 
compra dos veículos é de extrema 
importância para a nossa cidade. 
Atualmente, a central conta com 
sete ambulâncias para simples 
remoção alugadas. Existem duas 
Unidades de tratamento Inten-
sivo (UtIs) móveis, que são da 
Prefeitura e ficam no Hospital 
Municipal de Emergência Hen-
rique Sérgio Gregori. A Central 
também tem duas ambulâncias 
de tratamento Fora de Domicílio 
(tFD), sendo que uma delas pas-
sa por manutenção. o município 
ainda adquiriu duas unidades do 
sAmU (serviço de Atendimen-
to móvel de saúde), em 2017 e 
2018. somando com os veículos 
existentes, vamos otimizar o ser-
viço e atender melhor a popula-
ção”, destacou.

o secretário lembrou ainda que 
está prevista a chegada de outra 

ambulância de remoção simples 
e mais uma UTI móvel, além de 
seis automóveis nissan march. os 
veículos aguardados estão em fase 
de produção, de acordo com a se-
cretaria.

em dezembro do ano passado, 
o governo municipal adquiriu um 
carro nissan march e, em janei-
ro de 2019, chegou o segundo do 
mesmo modelo. em setembro de 
2018, foram recebidas quatro vans 
da renault, que são utilizadas pelo 
serviço de tratamento Fora de 
Domicílio. Ainda no ano passado, 
foi comprado um trailer móvel 
odontológico. Dois carros Che-
vrolet Spin também chegaram ao 
município, e foram destinados ao 
Programa de Saúde Mental.

em janeiro de 2019, uma cami-
nhonete mitsubishi L200 triton, 
doada pelo Ministério da Saúde, 
passou a integrar a frota, sendo en-
caminhada à Superintendência de 
Vigilância em Saúde.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz 
frisou que a renovação da frota 
reflete nos serviços prestados à 
sociedade. “A nossa população 
merece atendimento de qualidade, 
com segurança e rapidez. Temos 
um olhar especial para a saúde, 
visando atender as comunidades 
com respeito, dignidade e compro-
metimento. outras melhorias no 

setor já foram realizadas em postos 
de saúde e na nova santa casa. 
Prosseguimos com a reforma do 
Hospital de Emergência, pelo 
Programa Revitaliza Resende, e a 
reestruturação do fornecimento de 
energia com as subestações, entre 
outras obras”, complementou, di-
zendo que ainda há muito trabalho 
pela frente.

releMBre
em dezembro do ano passado, 

o governo municipal recebeu um 
veículo citroën Aircross e um 
micro-ônibus, oriundos dos mi-
nistérios dos Direitos Humanos 
e do Desenvolvimento social, 
respectivamente. os veículos fo-
ram encaminhados ao conselho 
Tutelar e à Secretaria de Assistên-
cia social e Direitos humanos. o 
conselho tutelar já havia recebido 
dois veículos da marca Fiat, que 
foram doados em 2017. em 2018, 
a Prefeitura também já fez a aquisi-
ção de três ônibus escolares para a 
secretaria de educação.

este ano, 10 caminhões foram 
adquiridos para obras e serviços 
Públicos, sendo que oito já chega-
ram.

A política de modernização visa 
também a chegada de equipamen-
tos e máquinas, tendo sido já com-
pradas quatro retroescavadeiras.

A conta de água 
caiu como uma bom-
ba na cabeça de cen-
tenas de famílias de 
resende no final 
da última semana 
com a chegada dos 
boletos da conces-
sionária Água das 
Agulhas Negras, o 
que está sendo alvo 
de questionamentos 
de muitos morado-
res. Segundo eles, a 
concessionária teria 
atrasado em aproxi-
madamente 10 dias 
para fazer a leitura 
dos hidrômetros, o 
que teria feito com 
que eles ultrapassas-
sem – artificialmente 
– suas faixas de con-
sumo habituais. os 
fatores de multipli-
cação para cobrança 
de água e esgoto em 
resende obedecem a 
uma tabela de cinco 
diferentes níveis de 
consumo, que varia 
de 0 a 45 metros cú-
bicos, portanto quan-
to maior é o consu-
mo, maior é o fator 

multiplicador.
os boletos de co-

brança, que normal-
mente são gerados por 
máquinas portáteis 
pelos funcionários da 
Água das Agulhas Ne-
gras no ato da leitura 
dos hidrômetros, che-
garam entre quinta e 
sexta-feira da semana 
passada com data do 
começo do mês, o que 
deixou os moradores 
com a pulga atrás da 
orelha. 

para se ter uma ideia 
do enigma da leitura 
dos hidrômetros em 
resende, o elizeupires.
com teve acesso a uma 
dessas contasem que a 
concessionária “regis-
tra” um consumo de 
aproximadamente 30 
metros cúbicos ao lon-
go do últimos 30 dias, 
o que representaria 
um metro cúbico por 
dia. Segundo o docu-
mento, os dois últimos 
dígitos do hidrômetro 
da residência de uma 
moradora da região 
central da cidade se-

riam “08” no último 
dia 6. “e fui lá ver 
o hidrômetro no do-
mingo dia 17. Se eu 
estou gastando um 
metro cúbico por dia 
e já se passaram 11 
dias, era para a lei-
tura estar terminando 
em “19”. só que não, 
pela leitura que esta-
va lá eu consumi dois 
metros cúbicos em 
quase duas semanas”, 
argumenta a morado-
ra. ela afirma ainda 
que os funcionários 
da Água das Agulhas 
Negras não foram 
vistos no início do 
mês, como de cos-
tume. “eles vieram 
aqui na rua na sema-
na passada, então eu 
acho que a Água das 
Agulhas Negras atra-
sou a leitura e nós é 
que estamos pagando 
a conta, porque esta 
demora acabou fa-
zendo a gente saltar 
na tabela de cálculo. 
Cadê o prefeito que 
disse que ia moralizar 
a cidade”,desabafou.
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pré-carnaval! Famosos arrasam nos 
looks em fim de semana dedicado à folia

Make holográfica e paetê: o look de Iza 
para ir a show de pagode no rio

A melhor época do 
ano está chegan-
do com muito 

glitter, neon e brilho! 
No último fim de sema-
na, foram vários ensaios 
para os desfiles de Car-
naval, blocos de rua, 
bailes e até coroação! E 
os famosos já estão no 
clima da folia: fantasias 
com animal print, neon 
e até com cordas foram 
destaque nesses dias 
pré-carnavalescos, por-
que tem que ter criativi-
dade para exibir o sam-
ba no pé, né? Veja fotos 
e inspire-se nesse clima 
de alegria que já está 
contagiando os foliões!

Daqui não saio, da-
qui ninguém me tira! O 
carnaval já começou 

e as musas têm dado 
show com seus looks 
para curtir a folia. seja 
em ensaio técnico das 
escolas de samba ou em 
blocos de rua, os famo-
sos estão se dedicando 
para arrasarem. neste 
fim de semana, a atriz 
érika januza participou 
do ensaio técnico no 
último sábado (16), em 
são paulo, pela Vai-Vai, 
com um look branco e 
prateado. Já no domingo 
(17), ela esteve presen-
te no ensaio técnico da 
Grande rio, no rio de 
janeiro, com uma fanta-
sia na tendência do ani-
mal print. haja pique, 
né? Apesar da correria, 
januza muito samba no 
pé e simpatia.

Intérprete do hit 
‘Dona de mim’ mar-
cou presença em mais 
uma edição do ‘tarde-
zinha’, do cantor thia-
guinho, na Marina da 
Glóriza, zona sul do 
rio de janeiro, na noi-
te do último domingo 
(17). Ainda na progra-
mação, outros famosos 
estiveram por lá como 
joaquim Lopes, tia-
go Abravanel, Rafael 
Zulu, joão Vicente de 
castro, a promoter ca-
rol sampaio e Fernan-
da souza, mulher do 
pagodeiro

Iza apostou na moda 
holográfica ao presti-
giar o cantor Thiagui-
nho no tardezinha, 
evento realizado na 

marina da Glória, zona 
sul do rio de janeiro, 
do último domingo 
(17). para o show de 
pagode, a recém-ca-
sada com o produtor 
musical Sergio Santos 
investiu em um look 
repleto de paetês: top 
princesa e calça esti-
lo pantacourt roxa da 
marca realce, que tem 
a participante “Big 
Brother Brasil 19 “ 
carol peixinho como 
uma das estrela da 
marca. para combinar 
com a produção, a in-
térprete do hit “Ginga” 
usou maquiagem furta 
cor - uma das tendên-
cias deste verão - e um 
meio rabo de cavalo 
alto como penteado.

débora Nascimento deixa de seguir José 
Loreto no Instagram após separação

Atriz colocou um 
ponto final em seu rela-
cionamento de seis anos 
com o ator, no ar como 
o personagem Júnior na 
novela ‘O Sétimo Guar-
dião’. Apontada supos-
tamente como pivô da 
separação, marina ruy 
Barbosa usou seu perfil 
na rede social para afas-
tar de vez os rumores: 
‘eu amo meu marido e 
sou muito feliz no casa-
mento. nunca teria nada 
com José Loreto além 
de uma parceria profis-
sional’

Com o fim do casa-
mento com José Lore-
to, Débora Nascimento 
deixou de seguir o ator 

DIVULGAÇÃo

DIVULGAÇÃo

Terça-feIra, 19 De fevereIrO De 2019

400 gramas de 
presunto cru 
em fatias 20 uni-
dades de figo 
1 envelope de 
gelatina incolor 
(15 gramas) 300 
gramas de quei-
jo de cabra (ou 
chèvre) do tipo 
boursin

MoDo De 
PrePAro 

em uma assadei-
ra antiaderente, 
disponha as fa-
tias de presunto 
lado a lado.
leve ao forno 
preaquecido à 
temperatura bai-
xa por quatro ho-
ras ou até que fi-
quem crocantes.
retire do forno e 
seque com pa-
pel absorvente. 
reserve.
Forre com filme 
plástico o fundo 
e as laterais de 
quatro forminhas 
com 6 centíme-
tros de diâmetro 
e fundo removí-
vel.
Deixe sobras do 
plástico nas late-
rais para cobrir a 
torta depois – isso 
também ajudará 
a desenformar 
com mais facili-
dade.
lave os figos 
com cuidado, 
seque com pa-
pel absorvente e 
fatie no sentido 
do comprimento 
(com casca mes-
mo).
cubra o fundo 
e as laterais das 
forminhas com 
parte das fatias. 
reserve.
em uma tigela, 
hidrate a gela-
tina seguindo 
as instruções da 
embalagem.
Passe-a nos figos 
com um pincel 
de cozinha.
Disponha o quei-
jo e o figo restan-
te por cima e pin-
cele novamente 
com a gelatina 
hidratada.
cubra a torta 
com o filme plás-
tico sobressalen-
te.
leve as formi-
nhas à geladeira 
de um dia para o 
outro.
Desenforme e sir-
va gelada com 
os chips de pre-
sunto por cima.

tArtE tAtIN 
dE FIGo

iNgreDieNtes

no Instagram. Após ter a 
separação noticiada pelo 
colunista Leo Dias, do 
jornal “O Dia”, a intér-
prete da Gisela na nove-
la “Verão 90” optou por 
não acompanhar mais 
o ex nas redes sociais. 
Apontada como pivô da 
separação, marina ruy 
Barbosa desmentiu os 
rumores. “Apontada por 
fofoqueiros da internet, 
que devem assistir muita 
televisão. eu amo meu 
marido e sou muito feliz 
no casamento. nunca te-
ria nada com José Lore-
to além de uma parceria 
profissional. Completa-
mente infundado tudo 
isso”, disparou.

DIVULGAÇÃo
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Time laranja atuou com 10 a partir dos 34 minutos do primeiro tempo

Grupo dA MortE

jOTa carvalhO

jota.carvalho@yahoo.com

em mais uma partida na 
qual foi propositivo e 
criou muitas chances, 

o America pecou nos detalhes 
e acabou derrotado pelo nova 
Iguaçu por 1 a 0, através de gol 
de pênalti de Paulo Henrique 
aos 49 minutos do primeiro 
tempo. O jogo aconteceu do-
mingo (17), no estádio Proletá-
rio Guilherme da silveira Filho 
(moça Bonita) e valeu pela se-
gunda rodada (partidas de vol-
ta) do Grupo da morte (Grupo 
X). 

O resultado, o Mecão aguar-
dar o resultado de Goytacaz x 
Macaé, marcado pela Ferj para 
ontem às 19h30, em campos 
dos Goytacazes. “é preciso tor-
cer para o Macaé não vencer, o 
que manterá nossas chances de 
permanência na Seletiva do ano 
que vem”, analisou o técnico 
Luizinho Lemos.

O JOGO
os primeiros dez minutos 

foram acelerados. o mecão as-
sustou três vezes nesse período, 
duas com pedrinho e uma com 
William Chrispim. Jefferson 
salvou todas elas.

O Nova Iguaçu levou perigo 
aos 10 minutos, quando edu 
acertou a trave no chute cru-

O time rubro teve mais presença na área, mas não soube aproveitar as aportunidades criadas 

jULIAnA oLIVeIrA / AmerIcA rIo

America joga melhor, mas 
perde com  gol de pênalti 

Ficha técnica 

zado e Tiago Corrêa, em corte 
atabalhoado, repetiu a dose, 
quase marcando contra.

Um minuto depois, chrispim 
exigiu nova defesa de Jeffer-
son, herói para o time visitante 
já antes da metade do primeiro 
tempo. o quadro se desenhava 
ainda mais favorável ao Ame-
rica quando o lateral-direito 
Wallace foi expulso, aos 34 mi-
nutos, deixando o time iguaçu-
ano com 10 atletas.

Aos 41 minutos, Felipe pará 
puxou contra-ataque e cruzou 
rasteiro para chrispim, que por 
um triz não escorou a bola para 
o fundo da rede.

Nos acréscimos, em cobran-
ça de falta, o árbitro marcou um 
desvio com a mão de Miguel 
dentro da área. Pênalti que Pau-
lo henrique cobrou no canto 
direito de Deola.

A etapa final foi marcada 
pelo America intensificando 
ainda mais a posse de bola, 
pressionando o adversário, que 
esperava os contra-ataques para 
tentar ampliar.

Felipe pará teve duas chan-
ces claras, mas a bola raspou 
o travessão em ambas. Künzel 
acertou a trave aos 36 minutos. 
com dois homens de área (Da-
niel e Bruno Bezerra), o mecão 
tentou muito, mas o empate não 
aconteceu. *(com assessoria de 
imprensa do mecão)

local: estádio pro-
letário Guilherme 
da silveira Filho 
(moça Bonita) 
D a t a / h o r a : 
17/02/2019 - 16h30 
árbitro: pathri-
ce Wallace Correia 
maia
Assistente 1: Thiago 
Gomes Magalhães

Assistente 2: Thiago 
rosa esposito
Cartão amarelo: mi-
guel, Araruama e Lu-
cão (AFc)
cartão vermelho: 
Wallace (NI)
Gol: paulo henrique 
aos 49 minutos do pri-
meiro tempo
>> america: Deola, 

Anderson Künzel, 
Lucão, Vladimir e 
Tiago Corrêa; Araru-
ama, Miguel (Pará) 
e Felipe pará (Bru-
no Bezerra); William 
chrispim (Belarmi-
no), Daniel e pedri-
nho. Técnico: Luizi-
nho Lemos.
>> Nova iguaçu: je-

aMeriCa 0 X 1 NOva iGUaçU

fferson, Lucas, muri-
lo henrique, raphael 
Neuhaus e Wallace; 
paulo henrique, ju-
linho e caio cezar 
(Iuri Pimentel); Bru-
no Veiga (Thiago 
ryan), edu e Lucas 
Campos (Dieguinho). 
técnico: carlos Vitor 
carvalho. 


