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Dr. Dedicação

Esse cara não existe!!

3

O CEU é o limite para 
aprender de graça 
em Queimados

3

nos bairros

horahmunicipios@gmail.com

Ponte fica interditada 
por causa de buraco em 

bairro de Nova Iguaçu
4

Vereador infeliz 
e do sêmen ralo 
queria sacanear 

ensino fundamental
2

Efeito Ninho do Urubu

Menina é baleada 
no peito e morre 

em frente ao bar da 
mãe no Subúrbio

DIVULGAÇÃo

Ct do Almirante, em Vargem Grande, foi interditado porque não ti-
nha alvará da Prefeitura do Rio. Profissionais vão usar São Januário.

Tiroteio com bala perdida

Jenifer Gomes já chegou no hospital morta. 
Revoltados, moradores fecharam ruas e incen-
diaram um ônibus. Em protesto ele culparam a 
PM pela tragédia na Zona Norte do Rio.

Diretor do Hospital Geral de Nova Iguaçu 
(HGNI), Dr. Joé Gonçalves Sestello, é um he-
rói da reistência, no sentido mais literal da 
frase. Médico angiologista, ele supera os de-
safios de estar à frente de uma das maiores 
unidades de saúde da Baixada Fluminense, 
onde implantou o atendimento humanizado 
à população com o apoio de uma super equi-
pe que tem na veia o amor à profissão e res-
peito ao próximo. Uma das pacientes atendi-
das pela equipe do Dr. Joé é Helena Correa. 
Aos 96 anos, ela teve um mal-estar e foi leva-
da para o Hospital da Posse de onde teve alta 
na segunda-feira ‘‘Agradeço ao Dr. Joé pela 
dedicação e atenção dada aos pacientes como 
eu que fiquei entre a vida e a morte’’.

REPRodução/facEbook
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Vasco não passa no pente fino 
na fiscalização da Prefeitura

5
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‘ Eminência parda’ de ex-prefeito entrava 
a máquina administrativa em Queimados

Esse grupo é apontado como 
responsável pela ruína de Japeri

Maracutaia em contratos na mira do MP, TCE e PF REPRodução
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

aquela testemunha ocular que viu um ho-
mem entrar no hospital da baixada andando e 
sair com dois cotocos no lugar das pernas, está 
com outra operação para fazer, mas com medo 
de bater lá e não sair. “Pô, seu Sombra, se fi-
zeram aquilo com o pobre senhor, podem fazer 
com outra pessoa. Ele só precisava de cirurgia 
em uma das pernas...”, disse a senhora.

Medo de morrer na hora da cirurgia

Lembram daquele vereador que queria por-
que queria que as escolas de educação básica 
de uma cidade da baixada fluminense ensinas-
sem ‘putarias’ e outras aberrações às crianças, 
foi peitado pelos colegas de bem e quase entrou 
em cana? nossa agente sênior, Vó candinha, 
descobriu que ele tem o ‘requeijão’ ralo e, por 
isso, não faz mulher nenhuma feliz. frustrado 
queria que outras famílias também sofressem.

ainda sobre o sujeito daquilo ralo, já hou-
ve desconfiança de amigos da onça dele que o 
mesmo poderia carregar uma galhada no crâno. 
Quando o Sombra publicou isso, na ‘boca mal-
dita’ da cidade não se falava outra coisa. “o po-
lítico do sêmen ralo também poderia ser um dos 
cornos ilustres e famosos da terrinha que o aco-
lheu”, relembra Vô candinha, uma das integran-
tes do grupo da fofoca que se reunia diariamente 
em frente a um bar.

Infeliz e ainda por cima corno! Oh, dor!!!

Vereador infeliz e do sêmen ralo

um abraço especial para 
liliane amorim, incenti-
vadora da cultura e figura 
querida no meio artístico 
da baixada. hoje, ela co-
memora mais um ano de 
vida ao lado do maridão 
Rogério costa, do prínci-
pe francisco e familiares. 
feliz nova idade, liliane! 
aquele abraço!!!  

(21) 98037-1338
          WHAtSAPP

Aquele Abraço!

DIVULGAÇÃo

CEU Planeta Futuro oferece 37 cursos gratuitos

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Marcha pela Cultura nas ruas 
de Nova Iguaçu nesta sexta

Em QuEimados

A Prefeitura de 
Queimados tem 
uma ótima no-

tícia para quem procu-
ra por oficinas de artes, 
esportes ou até mesmo 
por cursos de qualifica-
ção profissional gratuita. 
isso porque as inscri-
ções para 37 modalida-
des oferecidas no cEu 
Planeta Futuro do bairro 
São Roque terão início 
na próxima segunda-fei-
ra (18). Para preencher 
uma das 2045 vagas, 
os interessados devem 
comparecer no dia da 
oficina desejada portan-
do um quilo de alimento 
não-perecível e cópias 
de documento de iden-
tidade com foto e com-
provante de residência.

as novidades de 
2019 são os cursos de 
cake designer, clarine-
te, trombone, trompe-
te, violino, violoncelo, 
saxofone, flauta doce e 
flauta transversal. além 
destas modalidades, há 
também a oferta de au-
las de ballet, jazz, dan-
ça mix, ginástica, dança 
de salão, inglês, teatro 

Arte e capacitação profissional: inscrições grátis nesta segunda (18)

Casa de Cultura

DIVULGAÇÃo

 nos dias 15 e 16 deste 
fevereiro (hoje e amanhã), 
o topShopping, em parce-
ria com a estilista magda 
cristina luiz, promoverá 
o Encontro top trends. a 
ação visa potencializar a 
área produtiva de moda da 
baixada fluminense atra-
vés de rodas de conversa, 
palestra e workshops com 
profissionais do segmen-
to, além de exposições 
de produtos de estilistas 
locais e alunas da univer-
sidade unicesumar.

Para participar, basta 
efetuar a inscrição atra-
vés do site https://www.
sympla.com.br/encontro-
-top-trends__440760, ou 
pelo número (21) 98308-
7904. o Encontro top 
trends será realizado das 
10h às 22h, no Espaço 
coWorking. o evento é 
gratuito! o topShopping 
está localizado na av. Go-
vernador Roberto Silveira 
540, centro – nova igua-
çu. telefone: (21) 2667-
1787.

neste sábado (16), a 
partir das quatro da tar-
de, na casa de cultura 
de nova iguaçu, vai ro-
lar o evento “Saudade 
Futebol Clube + Ven-
tilador de teto + tom 
Gangue”, com exposi-
ções, brechós, lojas e 
rango vegano. 

a casa de cultu-
ra fica na Rua Getú-
lio Vargas, 51, centro. 
(esta rua começa em 
frente à estação ferro-
viária). telefone: (21) 
3779-1180. “Vale con-
ferir e curtir momentos 
diferentes na tarde de 
sábado”, disse o subse-
cretário de cultura da 
cidade, Rogério costa 
(foto).

(adulto e infantil), de-
senho, artesanato, mo-
delo, fotografia, canto, 
teclado, violão, guitar-
ra, contrabaixo, bateria, 
dJ, barbeiro, padeiro, 

lancheiro, confeiteiro, 
informática, corte e cos-
tura, designer de unhas, 
produção de penteado e 
corte e escova.

Endereço: centro de 

artes e Esportes uni-
ficados Planeta futu-
ro - Rua macaé, 430, 
São Roque, Queima-
dos. mais informações: 
2665-1541.

um grupo aproxima-
do de 200 artistas sairá 
com duzentos guardas-
-chuva, pelas ruas de 
nova iguaçu nesta sex-
ta (15), na ação batiza-
da como ‘marcha pela 
cultura’ e cantando 
“vem pro meu guarda-
-chuva e muda essa 
postura de um pobre 
sofredor”. a iniciativa 
tem a intenção de va-
lorizar a cultura local e 
as artes produzidas na 
região. Dentro de uma 
lógica de mercado a 
maioria dos artistas mi-
gram para a metrópole 
em busca de prestígio 
e visibilidade, deixan-
do de fomentar arte e 
cultura na região de ori-
gem. A Cidade de Nova 
iguaçu possui diver-
sidade cultural ampla 

com vários coletivos or-
ganizados de artistas nas 
áreas de teatro, música, 
dança, audiovisual, artes 
plásticas e literatura. Pos-
sui um dos maiores festi-
vais de teatro do Estado, 
uma escola de teatro pela 
qual já passaram mais de 
8 mil alunos, uma casa de 
cultura com programação 
ativa, e que comporta a 

biblioteca cial brito e o 
teatro Silvio monteiro. 
Possui também o Sesc 
nova iguaçu e a Sala de 
espetáculos amir ha-
ddad que oferece sema-
nalmente espetáculos à 
população. ainda assim 
carrega o estigma de ci-
dade dormitório. apesar 
de a cidade necessitar de 
mais investimentos pú-

blicos na construção de 
novos aparelhos culturais 
e fomento nas áreas artís-
ticas, a ‘marcha pela cul-
tura’ pretende alcançar as 
massas populares com 
sua manifestação perfor-
mática e mostrar a todos 
que não é necessário sair 
de nova iguaçu em busca 
do sucesso. Pode-se ser 
sucesso na cidade.  



SÁBADO, 16 DE JuLhO DE 2016 geral

Na veia dele corre dedicação 
GERAL

Diretor do Hospitla Geral de Nova Iguaçu, Dr. Joé Sestelllo é conhecido por humanizar o atendimento numa das maiores 
unidades de saúde da Baixada. Desafios à parte, o médico é elogiado pelo seu desempenho e atenção aos pacientes 

3sExTa-FEira, 15 DE FEvErEirO DE 2019 

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Roberta Bailune e o marido Agnaldo Luís, a procuradora-geral Juliana Lopes, a controladora geral Fabíula Furtado e os vereadores Miga e Cacau

Grupo destruidor de Japeri

REPRodução/intERnEt

Gratidão acima de tudo 

Dr. Joé comanda uma equipe de médicos e efermeiros dedicados

Processo nº 230.846-3/18 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 
 
 
 

 
 
PROCESSO: TCE-RJ No 230.846-3/18 
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - INSPEÇÃO - 

ESPECIAL 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL –
INSPEÇÃO – ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DE ASPECTOS 
FORMAIS E DE EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES DE 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES. 
NECESSIDADE DE OITIVA DAS PARTES ANTES DA 
APRECIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. COMUNICAÇÃO. 
DETERMINAÇÃO. RETORNO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA 
Art. 131-A do Regimento Interno – TCE-RJ 

(Introduzido pela Deliberação TCE-RJ nº 272, de 16.05.2017) 
 

Trata o presente processo de Auditoria Governamental Ordinária, na modalidade 

Inspeção, realizada no período de 01/10 a 05/10/2018 e 15/10 a 01/11/2018 na 

Prefeitura Municipal de Japeri, em cumprimento ao Plano Anual de Auditorias 

Governamentais – PAAG, aprovado nos autos do Processo TCE-RJ nº. 300.074-9/18, 

tendo por objetivo verificar aspectos formais e de execução das contratações de 

locação de máquinas pesadas e caminhões. 

Tramita em conjunto com o presente o Processo TCE-RJ 229.965-6/18, 

cadastrado nesta Corte como Comunicação, originário da ALERJ, no qual foi noticiada 

a possível ocorrência de irregularidade na contratação em referência, motivando a 

realização da Auditoria em tela. 

 

Processo nº 230.847-7/18 

Rubrica                Fls. 1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 

CHRISTIANO LACERDA GHUERREN 
 
 
 

 
 
PROCESSO: TCE-RJ  No 230.847-7/18 
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI 
ASSUNTO: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - INSPEÇÃO - 

ESPECIAL 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL – 
INSPEÇÃO – ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DE ASPECTOS 
FORMAIS E DE EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE 
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES. CONCESSÃO DE 
TUTELA CAUTELAR. COMUNICAÇÃO. DETERMINAÇÃO. 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 
Art. 131-A do Regimento Interno – TCE-RJ 

(Introduzido pela Deliberação TCE-RJ nº 272, de 16.05.2017) 
 

Trata o presente processo de Auditoria Governamental, na modalidade 

Inspeção, autorizada de forma Especial, realizada no período de 01/10 a 05/10/2018 e 

15/10 a 01/11/2018, na Prefeitura Municipal de Japeri, sendo incluída no Plano Anual 

de Auditorias Governamentais – PAAG, aprovado nos autos do Processo TCE-RJ nº. 

300.074-9/18 – “a partir de solicitação formulada pela Secretaria de Controle Externo 

(Ofício nº 096/2018-INT-SGE - AN01 – ‘Ofícios e Termos de Solicitação de 

Informações e Documentos’, fls. 02)” - tendo por objetivo verificar aspectos formais e 

de execução dos contratos de locação de ônibus escolares. 

 

 

Japeri vem sendo gover-
nado há mais de seis meses 
pelo vice-prefeito, uma ges-
tão marcada pelo mesmo ví-
cio da falta de transparência 
com os gastos públicos, com 
renovações de contratos sem 
que os termos aditivos sejam 
disponibilizados no site da 
Prefeitura. um dos primei-
ros atos de cesar melo, atual 
gestor, foi renovar um con-
trato esquisito firmado com 
a empresa Jl transporte e 
construções para locação de 
uma frota de ônibus velhos e 
em situação irregular para o 
transporte dos alunos da rede 
municipal de ensino. Este 
contrato, condenado pelo 
tribunal de contas do Es-
tado, está na mira dos mPs 
estadual e federal e, tudo 
indica que uma tempestade 
– com chuvas, raios e trovo-
adas – possa estar a caminho 
do município mais pobre da 
baixada fluminense.

a contratação da Jl trans-
porte acabou deixando no 
olho do furacão – além do 
prefeito afastado carlos mo-
raes costa – o atual, a secre-
tária de Educação Roberta 
bailune e o pregoeiro da 
Prefeitura e a chefe de di-
visão de Pesquisas de Preço, 
ana carolina Gomes andré, 
todos citados no relatório de 
uma auditoria do tribunal 
de contas, que apontou no 
processo licitatório vencido 
pela Jl “condição restritiva 
de competitividade, que di-
recionou o procedimento li-
citatório para a empresa que 
se consagrou vencedora”.

contratada inicialmente 
sem licitação, a Jl teve o 
primeiro contrato com a Pre-
feitura de Japeri assinado em 
fevereiro de 2017, com o va-
lor de R$ 715.743,87 por três 
meses. 

a segunda contratação foi 
por 11 meses, ao custo de 
R$ 2.712.608,69, elevado 
depois para R$ 3.945.612,64 

com uma renovação por 
mais cinco meses. além de 
apontar as irregularidades 
e encaminhar o relatório ao 
ministério Público para pro-
vidências judiciais, o tcE 
recomendou ao prefeito 
cesar melo que o contrato 
do transporte de alunos não 
receba mais nenhum termo 
aditivo e que seja feita uma 
nova licitação.

EMPrESA SEM FrotA
depois do contrato da Jl 

foi a vez de o tribunal de 
contas condenar a contra-
tação da empresa W.a. de 
oliveira transportes para 
locação de máquinas e cami-
nhões por um período de um 
ano e valor global de R$ 3,3 
milhões. o contrato já ven-
ceu, foi renovado, mas nin-
guém sabe por quanto tempo 
e o valor. na licitação o tcE 
apontou também indícios de 
favorecimento e restrição de 
competitividade.

na auditoria desse contrato 
o tribunal aponta ainda “au-
sência da comprovação regu-
lar da execução dos serviços 
contratados”, conclusão tira-
da da análise de documentos 
sobre as horas trabalhadas 
pagas pela administração 
municipal, que, revela o re-
latório, “são incapazes de 
atestar a efetiva prestação 
dos serviços”.

o contrato da W.a. é 
o de número 008/2017, 
tem o valor global de R$ 
3.339.251,52 e foi firmado 
no dia 20 de abril de 2017. 
nele não há uma linha se-
quer autorizando a empresa 
alugar os bens de terceiros 
para atender ao município, 
o que seria a única maneira 
de ela cumprir o compromis-
so assumido, já que a firma 
não teria todos os itens dela 
contratados pela administra-
ção municipal, nos quais es-
tão incluídos ainda máquinas 
moto niveladoras, escavadei-

Eminência parda” de ex-prefeito entrava a máquina administrativa em Queimados
Secretário de fazenda na 

gestão do ex-prefeito max 
lemos, o atual prefeito de 
Queimados, carlos Vilela, 

está precisando dar uma sa-
cudida em sua gestão. é que 
reclamações contra os entra-
ves verificados em processos 

administrativos atribuídos a 
sua chefe de gabinete, Gilda 
fátima de oliveira, vem se 
acumulando e gerando pro-

blemas para o governo. al-
guns prestadores de serviços 
e fornecedores tem reclamado 
do excesso de burocracia, exi-

gências vistas como “procura 
de cabelo em ovo” para gerar 
dificuldades. Gilda seria liga-
da ao ex-prefeito, de quem é 

tida como “eminência parda”, 
nome dado a um poderoso as-
sessor com poder de mando 
na administração pública.

o dr. Joé Gonçalves Ses-
tello é aquele médico 
que todo paciente gos-

taria de ter. diretor do hospital 
Geral de nova iguaçu (hGni), 
ele convive diariamente com 
os problemas de demandas de 
uma das maiores unidades de 
saude da baixada fluminense 
e vence com dedcação os desa-
fios do cargo.

há em sua adminsitração um 
detalhe importantíssimo que faz 
toda a diferença e transformou 
o hospital da Posse em 
referência no Rio de Janeiro: 
o atendimento humanizado 
implantado pelo médico, que 
também é angiologista. o 
resultado reflete na melhora do 
quadro do paciente, que recebe 
mais atenção da equipe formada 
por médicos e enfermeiros 
dedicados, comprometidos 
com a vida.

PACiente AgRADeCe 
AtENDIMENto  

o programa de humanização 

provoca um efeito positivo na 
equipe envolvida. Quanto mais 
dedicação da equipe, maior 
é a resposta do paciente, que 
recebe alta da unidade com o 
espírito de gratidão de todo o 
corpo enviolvido. Entrre tantos 
casos, a reportagem do hora h 
separou o de uma aposentada, 
que ficou internada na Posse 
por mais de uma semana após 
sofrer um mal-estar, que quase 
a matou. 

mãe do experiente piloto 
de avião Gervásio corrêa da 
Silva, o comandante Silva, 
dona helena correa teve alta 
hospitalar na sexta-feira da 
semana passada e não conteve 
a emoção ao falar da dedicação 
com que foi tratada, desde o 
pessoal de limpeza ao chefe 
de plantão. Muito grata, a 
aposentada agradeceu ao dr. 
Joé pelo atenidmento. “Só 
grtatidão. fui tratada como ser 
humano. Em nenhum outro 
hospital você vê isso”, disse. 

rESGAtE EM
BrUMADINHo

o comandante Silva 

reitera as palavras da mãe 
e explica o que aconteceu. 
“me ofereci como 
voluntário para participar 
do grupo de resgate das 
vítimas de brumadinho, em 
minhas Gerais (rompimento 
da barragem do córrego do 
feijão que causou centenas 
de mortes). minha mãe 
ficou preocupada e todos os 
dias a gente se falava. Eu 
explicava que estava tudo 
bem, mas, ainda assim ela 
pedia para tomar cuidado. 
até que em um dos 
sobrevoos na área atingida 
ajudei a resgatar o corpo 
de uma mulher que estava 
abraçado a um cachorro. 
fiquei em choque. ao contar 
para minha mãe, ela passou 
mal e acabou sendo levada 
para o hospital da Posse”, 
relata ele emocionado, 
e acrescenta: “Sou grato 
ao dr. Joé e aos médicos 
Fernanda e thiago, além 
dos enfermeiros, que foram 
dedicados ao extremo no 
cuidado com minha mãe. 
muito obrigado”, disse. 

ras, retro-escavadeiras e até 
uma carreta com capacidade 
para transportar até 30 tone-
ladas. 

DESvIo DE FINAlIDADES 
DoS SErvIçoS 
ContRAtADos 

ainda no contrato das má-
quinas e do caminhões a au-
ditoria apontou desvio de 
finalidade dos serviços con-
tratados; utilização de recur-

sos para finalidade diversa da 
autorizada pelo Poder legis-
lativo; pagamento em dupli-
cidade referente a um carro 
disponível para a Secretaria 
de obras e, que empresa con-
tratada não tem em seu con-
trato social a “previsão exata 
do objeto licitado”, contra-
riando o edital da licitação 
vencida por ela.

além disso, a Prefeitura 
está sendo cobrada pela corte 

de contas explicações sobre a 
“subcontratação integral” do 
objeto do contrato da W.a.; 
sobre a “ausência de estudos 
técnicos preliminares, fun-
damentando quantidade dos 
equipamentos adequados à 
execução dos serviços” e sobre 
a “não disponibilização das in-
formações relativas aos termos 
aditivos celebrados pela admi-
nistração no Portal da transpa-
rência do município”.

o órgão também decidiu 
informar ao ministério Pú-
blico sobre alguns pontos 
que, no entender do tcE, dão 
“ensejo a uma possível im-
probidade administrativa dos 
agentes públicos envolvidos, 
apontando na direção de pro-
cedimento licitatório fraudu-
lento, direcionado para tornar 
vencedora a empresa W.a. de 
oliveira transportes, comér-
cio, locação e Serviços”.

Cópia dos relátorios com as decisões relacionadas as investigações dos contratos firmados pela prefeitura de Japeri
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parte do plano

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

TCE aponta décit de R$ 5 mi nas 
contas da Prefeitura de  Sapucaia

Em agenda diplomática nos EUA, secretário de Governo e Relações Ins-
titucionais apresenta novo cenário do Rio para o vice-prefeito de Miami

secretário de governo e Relações institucionais, gutemberg Fonseca (c) e a comitiva americana

Governo do RJ estreita laços com EUA

Atendendo a uma das 
propostas do gover-
nador Wilson Witzel, 

de internacionalização do 
Estado do Rio de Janeiro, o 
secretário de Governo e Re-
lações institucionais, Gutem-
berg fonseca, está em agenda 
diplomática no Estados uni-
dos e se reunirá com autorida-
des e empresários americanos 
para trazer novas parcerias nas 
áreas de segurança, turismo, 
economia, transporte, meio 
ambiente, e também busca-
rá oportunidades que possam 
gerar novos benefícios para o 
Estado.

Na última quarta-feira, o 
secretário de Gutemberg es-
teve na Prefeitura de Miami, 
com Jack osterholt (Vice-Pre-
feito de miami), manuel J. 
Gonzalez (desenvolvedor de 
recursos econômicos e regu-
latórios), João mendes Pereira 
(embaixador, cônsul-geral do 
brasil em miami), Rodrigo 
fonseca ( vice-cônsul e dire-
tor econômico e comercial) e 
carlos Roberto fortner (Vice-
-Presidente dos correios). na 
ocasião, o secretário apresen-
tou o perfil do novo governo 
e divulgou os resultados do 
primeiro mês de gestão.

“o quadro do novo gover-
no Wilson Witzel foi recebido 
com muito entusiasmo pelos 

americanos. apresentei o per-
fil do governador, as propos-
tas do novo Governo e todos 
aplaudiram este novo cenário 
do Rio de Janeiro. na ocasião 
também foi apresentada a câ-
mara Metropolitana do Rio de 
Janeiro e debatemos diversos 
assuntos como transporte, tu-
rismo, segurança, vendas E-
-commerce, educação, entre 
outros”, disse o secretário de 
Governo.

DElEGAção DE 
EStUDoS 

Segundo o secretário de 
Governo, foi montada uma 
delegação de estudos para via-
bilizar parcerias com a Prefei-
tura de Miami e o Governo do 

Atraso no relógio I
termina no próximo do-

mingo o horário de verão de 
2018, que começou no dia 4 
de novembro. o ajuste vale 
para as regiões Sudeste, Sul e 
centro-oeste (São Paulo, Rio 
de Janeiro, minas Gerais, Espí-
rito Santo, Rio Grande do Sul, 
Santa catarina, Paraná, Goiás, 
mato Grosso, mato Grosso do 
Sul e distrito federal).

o ministro da Justiça, Sérgio moro, anunciou 
que o projeto de lei anticrime deverá ser entregue ao 
congresso “provavelmente na semana que vem”. a 
proposta, que já foi apresentada a governadores e 
parlamentares, objetiva endurecer o combate a cor-
rupção, crime organizado e crimes violentos. 

apesar de todo alarde propagado nas redes so-
ciais através de ‘fakes news’, o tão esperado for-
te temporal trouxe chuvas de verão moderadas, 
sem provocar estragos ou mortes, como ocorreu 
na semana passada. mas o alerta das autoridades 
à população continua e deve ser observado. 

REPRodução

Era Vargas 
o horário brasileiro de Ve-

rão foi instituído pelo então pre-
sidente Getúlio Vargas entre 3 de 
outubro de 1931 até 31 de março 
de 1932. a medida foi revogada 
em 1933, tendo sido sucedida 
por períodos de alternância entre 
sua aplicação ou não, e também 
por alterações entre os Estados 
e as regiões que o adotaram ao 
longo do tempo.

aprovado em segunda discussão pela assembleia legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (alerj), um projeto de lei da deputada mar-
tha Rocha-Pdt (foto) autoriza policiais judiciários, ou seja, os que 
trabalham na Polícia civil, a acumular suas funções com o cargo de 
professor em instituições públicas, desde que haja compatibilidade de 
horários. a proposta reconhece a função como de caráter técnico, o 
que, de acordo com a constituição federal, permite a acumulação com 
um cargo público de professor. o texto seguirá para o governador Wil-
son Witzel, que tem até 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto.

Políciais dentro da sala de aula 
Fim do horário

o então governo de michel 
temer chegou a cogitar o fim 
do horário de verão em 2017. 
é que um estudo do ministé-
rio de minas Energia apontou 
uma queda na efetividade da 
iniciativa, já que o perfil do 
consumo de eletricidade re-
gistrou picos nas horas mais 
quentes do dia, de acordo com 
o levantamento. 

Luz pré-paga I

Luz pré-paga II

um projeto de llei 
(Pl151/19) pretende instituir 
o pré-pagamento do forne-
cimento residencial de luz. 
conforme o texto, a modali-
dade consistirá no pagamento 
antecipado de determinada 
quantidade de energia elétrica 
anteriormente ao consumo em 
unidades de baixa tensão.

a proposta está em análise 
na câmara dos deputados. 
o autor, deputado José nelto 
(Pode-Go), disse que o pré-
-pagamento permitirá ao con-
sumidor melhor planejamento 
energético e financeiro. “na 
telefonia móvel, houve ade-
são voluntária de milhões de 
usuários”, ressaltou.

tem repercutido na imprensa 
a confusão envolvendo o ministro 
da Secretaria Geral da Presidência, 
Gustavo bebianno, e o vereador 
carlos bolsonaro, filho do presi-
dente da República. há duas ques-
tões a serem observadas nesse con-
texto. o primeiro está relacionado 
ao fato de o ministro ter mantido 

ou não diálogo com Jair bolsona-
ro para falar de crise no governo, 
o  que teria sido desmentido por 
carlos. Se houve essa conversa, 
seja institucional ou não, é o que 
menos importa. 

há uma questão mais grave 
para ser esclarecioda, tanto que o 
ministro da Justiça Sérgio moro 

já declarou que vai abrir uma in-
vestigação para alinhar eventuais 
responsáveis: o PSl, partido do 
clã bolsonaro, liberou R$ 400 mil 
de dinheiro público, do fundo par-
tidário, para uma candidata “laran-
ja” que concorreu a uma vaga de 
deputada federal nas últimas elei-
ções? com a palavra, o ministro. 

Tempestade em copo d’água

REPRodução/WhatSaPP 

dIreto ao ponto

Em sessão reali-
zada ontem (13), o 
tribunal de contas 
do Estado do Rio de 
Janeiro emitiu pa-
recer contrário na 
prestação de contas 
da Prefeitura de Sa-
pucaia – pequeno 
município do interior 
fluminense –, refe-
rente ao exercício de 
2017, responsabili-

dade do prefeito Fa-
brício Santos baião 
(foto). atuando como 
relator do processo, 
o conselheiro substi-
tuto marcelo Verdini 
maia, apontou duas 
irregularidades e 24 
impropriedades. a 
situação mais grave 
encontrada leva a um 
déficit financeiro de 
R$ 5.102.566,06. 

fEliPE bRaGança/PmQ

a que ponto che-
gou o descaso do 
poder público! Em 
nova iguaçu, um bu-
raco na estrutura de 
uma importante pon-
te em Vila de Cava, 
bairro do terceiro 
distrito, tem tirado 
o sossego e a paci-
ência de quem pre-
cisa utilizar a estru-
tura diariamente. De 
acordo com os mo-
radores, por causa 

nos bairros

Buraco fecha acesso em ponte de Nova Iguaçu
horahmunicipios@gmail.com

do problema houve 
a necessidade de 
interditar a pon-
te que liga as ruas 
helena e Zenith. 
o objetivo é evi-
tar acidentes. Eles 
dizem que somente 
motos e bicicletas 
estão tendo aces-
so. diversas recla-
mações e pedidos 
foram feitos à Pre-
feitura, mas nada 
foi feito. 

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

bRaSÍlia - a suspeita de 
que o PSl, partido do presiden-
te Jair bolsonaro, tenha finan-
ciado candidaturas ‘laranjas’ 
está sendo apurada e “eventuais 
responsabilidades” serão “de-
finidas” após as investigações. 
a declaração foi dada ontem 
pelo ministro da Justiça, Sérgio 
Moro. 

no último fim de semana, 
o jornal ‘folha de S. Paulo’ in-
formou que o partido, repassou 
R$ 400 mil a uma candidata a 
deputada federal em Pernambu-
co que teve 274 votos, três dias 
antes da eleição. Segundo o jor-
nal, isso é indício de uma can-
didatura “laranja”, de fachada.

 DIVULGAÇÃo

Rio. “montamos um grupo 
de trabalho e definimos a ida 
de uma delegação de miami 

para criamos um intercâm-
bio com o Governo do Rio 
de Janeiro com o objetivo de 

estudar os dois governos e mon-
tar parcerias futuras”, explicou 
Gutemberg.
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CT do Vasco da Gama é impedido 
de funcionar por falta de alvará
O Centro de Treinamentos do Almirante, foi interditado pela Prefeitura do Rio

fiScaliZação

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

DIVULGAÇÃo

Zé Ricardo alerta para erros, mas
comemora evolução, vitória e avanço 

Auditores avaliam itens de saúde 
e segurança em CT do Flamengo

“Depois de um início ruim, a gente reconhece que as coisas estão evoluindo”, disse o comandante

Força-tarefa iniciou fiscalização na terça-feira no 
Ninho do Urubu e se reúne novamente nesta sexta

Agência Brasil

o centro de trei-
namento onde o 
time profissio-

nal do Vasco treina foi 
interditado pelas autori-
dades nesta quinta-feira 
(14). com isso, o treino 
do time profissional foi 
transferido para São Ja-
nuário.

a ação faz parte das 
vistorias que vem sendo 
realizadas nas estruturas 
utilizadas pelos clubes, 
em todo brasil, desde o 
incêndio do ninho do 
urubu, na semana passa-
da. a instalação, em Var-
gem Grande, só poderá 
ser utilizada com o alvará 
de funcionamento.

o espaço é alugado 
pelo Vasco desde o ano 
passado e utilizado ape-
nas pelo time profissio-
nal. o clube assinou, 
também em 2018, con-
trato de três anos de uti-
lização do ct. o local, 
tem como proprietários 
o atacante Vagner love 
e o empresário Evandro 
Ferreira, pai do volante 

Evander, que já defendeu 
o clube.

no começo da semana, 
a Secretaria municipal 
de urbanismo do Rio de 
Janeiro já tinha realiza-
do vistorias nos centros 
de treinamento do clube. 
nela, os técnicos consta-
taram obras não licencia-
das em andamento.

o ct conta com dois 
campos de medidas ofi-
ciais, vestiários, piscina, 
arquibancada com 800 
lugares, uma caixa de 
areia e academia adap-
tada com os aparelhos 
do centro avançado de 
Prevenção, Reabilitação 
e Rendimento Esportivo 
do Vasco (caprres). não 
há alojamento no ct.

Em nota, o Vasco co-
mentou a situação e disse 
que entende que e a Co-
ordenadoria de licencia-
mento e fiscalização da 
Prefeitura deveria con-
ceder um prazo mínimo 
para que houvesse ade-
quação às demandas do 
órgão, sem a necessidade 
de impedimento de uso 
do local.

o espaço de atividades fica em Vargem grande e só voltará a funcionar com a documentação exigida

Se no ano passado a 
primeira fase da copa 
do brasil ficou marcada 
negativamente no bota-
fogo, com derrota para a 
aparecidense por 2 a 1, 
em 2019 o time foi se-
guro e consciente para 
vencer bem o campi-
nense, por 2 a 0, em 
campina Grande. o téc-
nico Zé Ricardo valori-
zou a vitória, a classifi-
cação e a evolução de 
sua equipe. no entanto, 
alertou para erros, so-
bretudo na etapa inicial.

Em entrevista coleti-
va após a partida, o trei-
nador destacou a clas-
sificação e projetou as 
próximas semanas. 

AvAlIAção
- depois de um início 

ruim, a gente reconhece 
que as coisas estão evo-
luindo. mas hoje ainda 
pecamos, principalmen-
te no primeiro tempo, 
onde demos muitos 
contra-ataques para a 
equipe do campinense. 
depois, fizemos o nosso 
primeiro gol. no segun-
do tempo, a gente co-
brou de valorizar mais 
a posse. o segundo gol 
acabou dando tranqui-
lidade e a oportunidade 
para o João Paulo rea-
dquirir a forma física. 
certamente será um jo-
gador importante para 
nós na temporada.

tEMPo PArA
 trEINAr

- acredito que para 
todos os treinadores 
ter uma semana cheia 

bfR

 aRQuiVo/aGência bRaSil

Segundo nota 
do ministério da 
Economia, a ope-
ração, que come-
çou terça-feira 
(12), é feita por 
equipe de audi-
tores da Superin-
tendência Regio-
nal do trabalho 
no Rio de Janeiro 
que integram a 
força-tarefa com-
posta por vários 
órgãos criada para 
apurar as causas 
do incêndio que 
atingiu o aloja-
mento de atletas 
do clube na sexta-
-feira (8).

além da análise 
do acidente labo-
ral, os auditores 
estão verificando 

itens de saúde e 
segurança no tra-
balho, a forma 
de contratação de 
menores e o cum-
primento de itens 
de legislação do 
trabalho, como re-
gistro, jornada de 
trabalho, salário e 
Fundo de Garan-
tia do tempo de 
Serviço (fGtS).

“a ação está 
em andamento, e 
possíveis interdi-
ções ou autuações 
serão informadas 
após a ciência do 
empregador”, diz 
o ministério da 
Economia.

Uma nova reu-
nião da força-
-tarefa está agen-
dada para esta 
sexta-feira (15).

A notA CoMPLetA 
Do VAsCo

o club de Regatas Vas-
co da Gama recebeu nesta 
quinta-feira (14/02) edital 
da 5ª Gerência Regional 
de licenciamento e fis-
calização da Prefeitura do 

Rio ordenando a interdi-
ção imediata da ativida-
de exercida no centro de 
treinamento das Vargens. 
o Clube entende que a 
Coordenadoria de Li-
cenciamento e fiscaliza-
ção da Prefeitura deveria 
conceder um prazo mí-

nimo para que houvesse 
adequação às demandas 
do órgão, sem a necessi-
dade de impedimento de 
uso do local. o Vasco da 
Gama reitera ainda que o 
ct das Vargens é usado 
apenas como local de trei-
namento e não possui alo-

jamentos. o clube acata 
a decisão da Prefeitura e 
se prontifica a atender às 
adequações necessárias 
para a reabertura do Cen-
tro de treinamento no 
menor tempo possível.

(fonte: Vasco da 
Gama).

é sempre bom. como ti-
vemos uma reformulação 
muito grande no nosso 
plantel, para a gente certa-
mente foi importante. mas 
a gente sabe que o calen-
dário do futebol brasileiro 
é pesado e não dá muitas 
oportunidades para que 
você tenha essas semanas 
cheias. a gente pode dizer 
que foi proveitoso para 
nós. São três jogos que a 
gente conseguiu vencer e 
sem tomar gols. acredito 
que estamos no caminho 
certo.

AlEx SANtANA
- alex vem evoluindo 

jogo a jogo. tem muito 
para crescer. Em alguns 
momentos acaba condu-
zindo demais a bola sem 
necessidade. Jogador que 
tem deixado todos nós 
com um entusiasmo mui-
to grande. Ele tem um po-
tencial para ainda ser de-
senvolvido. nesse pouco 
tempo que tem de clube, 
já mostrou que pode ser 
muito importante na tem-

porada.

CLAssiFiCAção
- importância grande. 

a gente precisava classi-
ficar hoje. depois, vamos 
dizer, do trauma do ano 
passado, a gente precisa-
va passar dessa primeira 
fase. a copa do brasil é 
uma competição em que 
todos os times têm gran-
de ambição, e o botafo-
go não é diferente. Então 
o pensamento grande na 
competição, tanto na de 
hoje quanto na da semana 
que vem (Sul-americana). 
São importantes, e vencer 
no mata-mata dá moral e 
confiança para seguirmos 
o trabalho.

FAloU SoBrE A 
CoPA Do BRAsiL De 

2018?
- Pelo contrário. não 

tocamos no assunto, fala-
mos muito sobre concen-
tração, mas em momen-
to algum comentamos o 
episódio do ano passado, 
porque acho que quando a 

gente relembra esses mo-
mentos, acaba trazendo 
algo para o subconsciente. 
Que não faz parte do que 
a gente queria para hoje. 
comentamos agora no 
final, quando fechamos, 
mas isso é uma coisa que 
a gente sempre procura 
olhar para frente.

PAlMAS PArA 
toRCiDA

- agradecer à torcida 
que veio hoje. a torcida 
do botafogo é muito gran-
de e fez uma festa muito 
bonita aqui. Que bom que 
pôde sair feliz daqui com 
a classificação.

DeFensA y JustiCiA
- agora é descansar bas-

tante. na próxima semana, 
temos um adversário bem 
difícil, atual líder do cam-
peonato Argentino (divide 
a ponta com o Racing). a 
gente vai ter que se prepa-
rar bastante se quiser tra-
zer a classificação na Sul-
-americana para o Rio. 
(fonte: ascom/botafoto)
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Bolsonaro aprova idade mínima de 
65 anos para homem e 62 para mulher

6

Recado foi dado por Rogério Marinho, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

aposentadorIa

PR

Marinho disse que esse foi um meio termo encontrado após discussão de quase duas horas com participação do presidente

Crise: suspeita de “laranjas” no PSL 
não afeta governo, diz Major Olímpio

Agência Brasil

Para senador, situação será esclarecida entre Bebianno e Bolsonaro ainda esta semana

o s e c r e t á r i o 
especial de 
Previdência 

e trabalho do Mi-
nistério da Econo-
mia, Rogério Ma-
rinho, anunciou na 
quinta-feira (14), 
que o presidente Jair 
bolsonaro “bateu o 
martelo” de que as 
idades mínimas de 
aposentadoria na 
proposta de reforma 
da Previdência serão 
de 62 anos para mu-
lheres e 65 anos para 
homens, após um pe-
ríodo de 12 anos de 
transição. marinho 
destacou que esse foi 
um meio termo en-
contrado após uma 
discussão de quase 
duas horas entre a 
equipe econômica e 
o presidente, no Pa-
lácio da alvorada.

bolsonaro queria 
uma idade mínima 
de 60 anos para mu-

lheres e 65 anos para 
homens e uma tran-
sição mais longa. Já 
a equipe do ministro 
Paulo Guedes de-
fendia idades míni-
mas iguais em 65 
anos para ambos os 
gêneros e uma tran-
sição mais curta, de 
10 anos. Segundo 
marinho, os detalhes 
da proposta só serão 
divulgados na próxi-
ma quarta-feira, dia 
20, quando o texto 
será finalmente en-
viado ao congresso 
nacional. no mes-
mo dia, o presidente 
bolsonaro fará um 
pronunciamento à 
nação para explicar 
a proposta.

antes disso, a pro-
posta precisa passar 
por diferentes ins-
tâncias dentro do go-
verno para verificar 
sua adequação jurí-
dica e constitucio-
nalidade. é por isso 
que o secretário es-

Simone Tebet assume
 a presidência Da CCJ 
do Senado Federal 
sob aplausos 

a senadora Simone 
tebet (mdb-mS) as-
sumiu oficialmente, na 
quarta-feira (13), como 
presidente da comissão 
de constituição e Jus-
tiça (ccJ) do Senado, 
considerada um dos co-
legiados mais importan-
tes da casa. ao assumir, 
ela afirmou que vai dar 
prioridade aos projetos 
considerados “urgentes” 
para o país, como a refor-
ma da Previdência.

“a ccJ sempre foi a 
comissão que represen-
ta o coração do Senado. 
mais do que nunca, dian-
te de um novo governo, 
diante de série de pautas 
prioritárias para o país, 
querendo ou não, votan-
do a favor ou não, vamos 
votar todos os projetos 
relevantes vindos do 
Executivo ou de qual-
quer senador. Qualquer 
projeto que venha terá 
prioridade naquilo que 
for considerado urgente 
para país”, afirmou ela.

numa sinalização aos 
colegas de casa, tanto da 
oposição como de par-
tidos que não estão na 
base do governo, a eme-
debista prometeu que irá 
conduzir a comissão com 
imparcialidade”. “o pre-
sidente de uma comissão 
tem que ser um mero 
gerente, e é isso que eu 
quero ser. Vou tratar to-
dos de forma igualitária, 
independentemente da 
posição ideológica”, dis-
se.

o líder do PSl no Se-
nado, major olím-
pio (SP), afirmou 

ontem (14) que as suspeitas 
em torno do repasse irregu-
lar de recursos de campanha 
do PSl não vão influenciar 
o funcionamento do gover-
no federal. Para o senador, 
uma reunião entre o presi-
dente Jair bolsonaro e o mi-
nistro-chefe da Secretaria 
Geral da Presidência da Re-
pública, Gustavo bebianno, 
vai esclarecer a situação.

“Eu tenho certeza que no 
momento que o ministro 
bebianno tiver uma reu-
nião pessoal e reservada 
com o presidente, tudo vai 
se esclarecer. Eu não vejo 
dificuldade nisso, nada in-
fluencia no ritmo do gover-
no”, disse o senador. até o 
momento, não há agenda 
pública prevista entre bol-
sonaro e bebianno. o pre-
sidente, que retornou a bra-
sília na quarta (13), após 
receber alta do hospital 
israelita albert Einstein, em 
São Paulo, vem despachan-
do do Palácio do alvorada, 
residência oficial, e não do 
Palácio do Planalto, sede do 
governo.

a Polícia federal investi-
ga denúncia de que o PSl, 
legenda do presidente, re-
passou recursos públicos 
do fundo Especial de fi-
nanciamento de campanha 
(fEfc) para candidaturas 
de “laranjas”. Presidente da 
legenda durante as eleições, 
bebianno é suspeito de ter 
envolvimento no caso. 

Em entrevista concedida 
à tV Record, bolsonaro 
disse na quarta-feira (13) 
que apoia a investigação 
sobre filiados ao PSl por 
suspeita de terem atuado 
de forma irregular. o pre-
sidente reiterou que é uma 
“minoria” dentro do partido 
que está sob suspeita e que 
a Polícia federal foi encar-
regada de acompanhar o 
caso. “o partido tem de ter 
consciência. não são todos, 
é uma minoria. Logo de-
pois da minha eleição, eu 
dei carta branca para apurar 
qualquer tipo de crime de 
corrupção e lavagem de di-
nheiro”, disse.

o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
moro, confirmou hoje que 
a apuração do caso já está 
em curso e eventuais res-
ponsabilidades poderão ser 
definidas. 

major olímpio admitiu 
que as suspeitas em torno 
do caso geram desconforto, 
mas ressaltou a boa relação 
entre bolsonaro e bebian-
no. “logicamente é des-
confortante para todos, mas 
ele foi escolhido para ser 
ministro por ser da absoluta 
confiança do presidente, en-
tão qualquer ruído na comu-
nicação deve ser [resolvido] 
entre ele, presidente, e o 
ministro bebianno”, acres-
centou.

o parlamentar reforçou 
que o caso não traz “abso-
lutamente nenhum reflexo” 
para a votação de medidas 
no congresso nacional. 
“Sabemos que é uma coisa 
que deve ser resolvida lá no 

REViSta amanhã

pecial informou que 
ainda pode haver al-
guma outra mudança 
na semana que vem, 
caso os órgãos ju-
rídicos do governo 
apontem essa neces-
sidade.

Marinho evitou 

cravar qual será o 
impacto obtido com 
a reforma que foi 
decidida por bolso-
naro. Quando ques-
tionado sobre a fala 
de Guedes de que a 
proposta precisaria 
garantir uma econo-

mia de R$ 1 trilhão, 
ele respondeu: “Se o 
ministro disse...”

o secretário espe-
cial fez questão de 
ressaltar que bol-
sonaro vinha sendo 
atualizado constan-
temente das discus-

sões em torno da 
proposta, a não ser o 
tempo em que ficou 
internado. A reunião 
de ontem ocorreu 
um dia após o pre-
sidente receber alta 
médica e retornar a 
brasília.

Poder Executivo”, disse. 

AtiVisMo JuDiCiAL
o senador paulista cri-

ticou o julgamento, pelo 
Supremo tribunal federal 
(Stf), de uma ação pro-
tocolada pelo PPS para 
criminalizar a homofobia, 
caracterizada pelo pre-
conceito contra o público 
lGbt (lésbicas, gays, bis-
sexuais, transexuais e tra-
vestis). Para major olím-
pio, o caso evidencia uma 
invasão de competência do 
Supremo sobre o  legislati-
vo e defendeu a abertura de 
uma comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) para tra-
tar do assunto.  

“o Parlamento tem a 
obrigação de legislar, e o 
Poder Judiciário de inter-
pretar e fazer cumprir a lei. 
Quando há essa invasão de 

competência, nós estamos 
até tentando abrir uma CPI 
e mostrar exatamente esse 
ativismo descabido, o Po-
der Judiciário tentando se 
tornar um poder moderador, 
que existia no brasil após a 
constituição de 1824, que é 
impertinente”, afirmou. 

a possibilidade de crimi-
nalização da homofobia é 
debatida na ação direta de 
inconstitucionalidade por 
omissão (ado) nº 26, sob a 
relatoria do ministro celso 
de mello, e tramita no Stf 
desde 2013. os ministros 
devem definir se o Supremo 
pode criar regras temporá-
rias para punir agressores 
do público lGbt, devido à 
falta de aprovação da maté-
ria no congresso nacional. 
o caso voltou a ser julgado 
nesta quinta-feira. 

No entendimento do 

PPS, a minoria lGbt deve 
ser incluída no conceito de 
“raça social” e os agressores 
punidos na forma do crime 
de racismo, cuja conduta é 
inafiançável e imprescrití-
vel. A pena varia entre um a 
cinco anos de reclusão, con-
forme a conduta.

na opinião de major 
olímpio, não houve omis-
são do legislativo na maté-
ria, mas sim uma escolha de 
não aprovar um projeto que 
criminaliza a homofobia, 
com base em um desejo da 
sociedade. “não tem omis-
são quando está se falando 
de criminalizar a homofo-
bia. Por exemplo, houve um 
projeto aprovado na câma-
ra, ele veio para o Senado 
[que rejeitou] e rejeitar um 
projeto também é interpre-
tar e manifestar um desejo 
da população”, afirmou.
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Polícia pega quadrilha que aplicava golpe
em empresários do transporte de cargas 

7Polícia

GPS é apreendido por PMs 
da UPP do Arará/Mandela 

DHBF investiga envolvimento de milícia 
em chacina com nove mortos 

Civil bloqueia R$ 5 milhões da milícia 

Criança morre baleada na Zona Norte e 
moradores bloqueiam o trânsito em protesto

Joias apreendidas na casa do miliciano Zinho durante operação

Prática do roubo com antecedência 
na delegacia, os au-

tores confessaram que 
haviam combinado a 
prática do roubo com 
antecedência, além 

de entregar os demais 
comparsas e indicar a 
localização da res fur-
tiva. um dos partici-
pantes é ex-funcioná-

rio da empresa lesada. 
 a equipe da 52ª d.P. 
conseguiu deter os de-
mais autores do crime 
e recuperou os valores 

subtraídos da empresa. 
os conduzidos rece-
beram voz de prisão 
em flagrante pelo cri-
me de roubo majorado 

pelo concurso de agen-
tes e emprego de arma 
de fogo e serão enca-
minhados à Justiça. 
as investigações pros-

seguirão para identifi-
car outros crimes co-
metidos pela quadrilha 
com o mesmo modus 
operandi.

Uma menina de 11 
anos foi baleada no 
peito enquanto estava 
descascando cebolas na 
porta do bar da mãe na 
Rua bergamo, que fica 
em frente ao condomí-
nio bairro carioca, do 
programa minha casa, 
Minha Vida, no bairro 
triagem, na Zona Norte 
do Rio, na tarde de on-
tem. Jenifer Silene Go-
mes, de 11 anos, morreu. 
moradores bloqueiam o 
trânsito em protesto no 
Rio.

Ainda não há informa-
ções indicando de onde 
teria vindo o disparo. 
a criança foi socorrida 
para o hospital muni-
cipal Salgado filho, no 

REPRoPdução

R7/REPRodução

os equipamentos eram usados por ladrões de cargas

Veículo da Defesa Civil chega para recolher os corpos 

PolÍcia ciVil/ diVulGação

Crime era previamente combinado com funcionários  das empresas. Numa das ações, vítima teria sido abordada por três homens armados, que roubaram R$ 5 mil

a Polícia civil de-
sarticulou ontem uma 
quadrilha que aplicava 
golpes em empresários 
do ramo de transopor-
te de carga. os bandi-
dos presos em flagrante 
por agentes da 52ª dP 
(nova iguaçu) foram 
identicados como ales-
sandro Pinto da costa, 
marco antônio Ribei-
ro de Souza, Eduardo 
Pereira de Souza e an-
tônio marcos alves da 
Silva. 

de acordo com os 
agentes, alessandro, 
motorista da empresa, 
afirmou que parou o ca-

minhão em mesquita, 
na baixada fluminense, 
após realizar uma entre-
ga em uma comunidade 
da Zona Sul. a suposta 
vítima teria sido então 
abordada por três ho-
mens armados, que rou-
baram R$ 5.000 (cinco 
mil reais), valor pago 
pela venda dos produtos 
transportados.

desconfiados, os 
agentes suspeitaram do 
comportamento do mo-
torista e, após diligên-
cias, capturaram marco 
antônio, que é ex-fun-
cionário da empresa, 
que confirmou que a de-

  diVulGação/Pm

Bens e dinhero foram recuperados e o quarteto preso por policiais da 52ª DP

Policiais da unidade 
de Polícia Pacificadora 
arará/mandela, na Zona 
Norte do Rio, apreende-
ram na manhã desta quin-
ta-feira (14) um bloquea-
dor de sinal de aparelho 
de GPS usado por qua-
drilhas de roubos de car-
gas no Rio. um homem 
suspeito de atuar como 
‘coordenador de comuni-
cação’ do grupo foi preso 
em flagrante.

o GPS (Sistema de Po-
sicionamento Global, em 
inglês) serve para que os 
veículos roubados sejam 
localizados pelos pro-
prietários das cargas. o 
“Jammer”, equipamento 
utilizado pelos crimino-
sos, neutraliza o sinal e 
impede que os veículos 
sejam rastreados.

conforme informações 

a divisão de homicí-
dios da baixada flumi-
nense (dhbf) investiga 
o possível envolvimento 
de milicianos na chacina 
que deixou nove mortos 
em nova iguaçu e Quei-
mados, na madrugada da 
última quarta-feira. tes-
temunhas contaram que 
homens encapuzados ves-
tindo coletes da Polícia 
militar chegaram em uma 
van ao morro São Simão, 
em Queimados, por volta 
das 2h daquele dia, e in-
vadiram casas procurando 
pessoas específicas.

o delegado titular da 
delegacia de homicídios 
da baixada fluminense 
(dhbf), daniel Rosa, 
responsável pela investi-
gação, afirma que a polí-

a Justiça determinou blo-
queio de quase R$ 5 milhões 
em bens que pertenciam à 
maior milícia em atuação no 
estado. um homem foi pre-
so ontem na operação Vo-
lante, que cumpriu 20 man-
dados de prisão. outros dez 
já estavam presos e nove 
estão foragidos.

de acordo com com o 
delegado fábio barucke, 
subsecretário operacional da 
Polícia civil, a operação Vo-
lante inaugura um novo foco 
da atuação da Polícia civil. 
“tivemos o resultado de blo-
queio de bens no valor de R$ 

4 milhões a R$ 5 milhões. 
Esses bens estão sequestra-
dos, e haverá uma decisão 
judicial sobre quando leiloá-
-los”, explicou barucke.

CHeFes 
ForAGIDoS

na lista dos foragidos es-
tão dois chefes das milícias 
em atuação no Rio: luiz 
antônio da Silva braga, o 
Zinho, irmão de Wellington 
da Silva braga e Ecko, her-
deiro da liga da Justiça, mi-
lícia que atua na Zona oeste 
do Rio e em pontos da bai-
xada fluminense.

na casa de Zinho, no 
Recreio, foram apreendidas 
joias, dinheiro, um carro, 
um laptop e um aparelho ce-
lular. Zinho já foi citado em 
outras investigações sobre 
a lavagem de dinheiro do 
grupo: ele é sócio da ma-
cla Extração e comércio de 
Saibro. 

o ministério Público e a 
Polícia civil acreditam que 
a empresa é utilizada para 
lavar o dinheiro do grupo. A 
sede administrativa da em-
presa, no Recreio, também 
foi alvo de um mandado de 
busca e apreensão.

núncia do roubo havia 
sido combinada com 
alessandro e outras 
comparsas. 

todos os bens e di-
nheiros foram recupera-
dos e os envolvidos pre-
sos por roubo majorado 

pelo concurso de agen-
tes e emprego de arma 
de fogo. os presos serão 
encaminhados à justiça 

e as investigações pros-
seguirão para identificar 
outros crimes cometi-
dos pela quadrilha.

da Coordenadoria de Po-
lícia Pacificadora (cPP), 
o preso foi identificado 
como sendo felipe da 
Silva albernaz cabral, 
também conhecido como 
Paulista, de 29 anos.

a investigação do nú-
cleo de inteligência da 
uPP checou que felipe 

já teria integrado a facção 
criminosa paulista Pri-
meiro Comando da Capi-
tal (Pcc) e chegou a ser 
preso em 2012 na cida-
de São Vicente, em São 
Paulo. o homem também 
é réu em processo na Jus-
tiça de SP por tráfico de 
drogas.

cia trabalha com a hipóte-
se inicial de que as vítimas 
tenham sido assassinadas 
em meio a uma guerra 
pelo controle do tráfico no 
morro, mas não descarta o 
envolvimento da milícia.

Parentes das vítimas 
afirmaram, durante a iden-
tificação do corpos no 

instituto médico legal 
(iml), em nova iguaçu. 
que boa parte dos envolvi-
dos não teria ligação com 
o tráfico. dentre os mortos 
está Weslley bernardo de 
Souza, jovem de 14 anos. 
Segundo familiares, ele 
não tinha histórico ligado 
às drogas.

luiz Antônio da Sil-
va Braga, o Zinho, é 
empresário e irmão de 
Ecko, líder da milícia 

Méier, também na Zona 
norte. de acordo com a 
Secretaria municipal de 
Saúde, a criança já estava 
morta quando deu entra-
da na unidade hospitalar. 
Ela foi ferida no tórax e 
chegou a ser levada por 
policiais para o hospital 
municipal Salgado fi-
lho, no méier, mas che-

gou morta à unidade.
moradores da região 

acusam os policiais pela 
morte da menina e fize-
ram um protesto. Eles 
dizem que o tiroteio co-
meçou após a chegada de 
policiais à paisana na fa-
vela. a vítima teria sido 
atingida pelas costas e o 
projétil saiu pelo peito.

Jenifer descascava cebolas para  a mãe quan-
do foi atingida. Um ônibus foi incendiado 
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Baixada vai ganhar nova ETA

A Cedae vai 
construir uma 
nova esta-

ção de tratamento 
de água (Eta) para 
atender a Região Me-
tropolitana do Rio: 
o Novo Guandu, em 
nova iguaçu, que vai 
produzir mais 12 mil 
litros de água por se-
gundo (l/s). Já foram 
executadas as delimi-
tações da área, o fe-
chamento da região 
e a limpeza de toda a 
área da nova estação, 
com desapropriação 
de 186 casas e sítios, 
e atualmente está em 
fase de elaboração o 
projeto executivo. as 
obras da nova Eta 
devem ser iniciadas 
ainda este ano e de-
vem ser concluídas 

em meados de 2022.
a nova Eta vai 

exigir investimentos 
de mais de R$ 1,5 
bilhão, e dará mais 
segurança para todo 
o sistema de abaste-
cimento da baixada 
fluminense e do Rio 
de Janeiro, além de já 
garantir o atendimen-
to da demanda futura, 
com o crescimento 
estimado dos muni-
cípios da região. o 
projeto poderá gerar 
até 5.000 empregos 
diretos e indiretos.

Na primeira etapa, 
a Eta novo Guan-
du contará com o 
maior reservatório 
da cEdaE, com ca-
pacidade de armaze-
nar 55 milhões de li-
tros de água, que vai 
atender Nova Igua-
çu, duque de ca-
xias, belford Roxo, 

REPRodução/GoVERno do EStado 

Mais de 40 mil turistas vão 
estar no carnaval carioca 

REPRodução/tV libERal

 os turistas estão chegando a Cidade Maravi-
lhosa em cruzeiros marítimos 

Atentado com carro-bomba 
mata 12 soldados indianos 

A etA guandu, localizada no Km 32, em nova iguaçu, é a maior do mundo. governador Wilson Witzel e o presidente da Cedae, Hélio Cabral Moreira 

Estação de tratamento de água vai produzir mais 12 mil litros de 
água por segundo (l/s) e beneciar municípios da região e do Rio

mais de 40 mil turistas 
passarão pelo Píer mauá, 
no Rio de Janeiro, duran-
te o período de carnaval. 
ao todo, 11 embarcações 
chegarão entre os dias 27 
de fevereiro e 9 de março, 
sendo seis delas no dia 3, 
data do desfile das escolas 
do grupo especial. dos 40 
mil, mais de 18 mil pas-
sageiros desembarcarão 
nesta ocasião. Já para o 
dia do desfile das cam-
peãs, os cruzeiros trazem 
mais de nove mil pessoas. 

Segundo o secretário 
de turismo, otavio lei-
te, um dos objetivos da 
secretaria é incentivar os 
turistas que desembarcam 
a conhecer as cidades flu-
minenses.

“Estamos trabalhando 
junto às companhias de 
cruzeiros para que seja 
ampliado o número de 
embarcações, como tam-
bém o período de perma-
nência no embarque e de-
sembarque. de modo que, 
conforme o turista se pre-
pare para embarcar, possa 
permanecer dois, três dias 

mesquita, nilópolis, 
São João de meriti 
e Rio de Janeiro. a 
Estação terá ainda 
tronco distribuidor 
e adutora com quase 
quatro quilômetros 
(km) de extensão e 
2,5 metros de diâme-
tro (92% dos tubos 
já foram entregues), 
além de elevatória 
de água bruta com 

sete conjuntos motor-
-bomba (5 em opera-
ção mais 2 reservas) 
totalizando 4100 
cavalos-vapor (cv) 
instalados, mais a 
elevatória de água 
tratada com dEZ 
conjuntos motor-
-bomba (8 em ope-
ração mais 2 reser-
vas), totalizando 
35.000 cv instala-

dos.

orçAMENto 
DE r$ 3,4 
BIlHõES

a Eta novo Guan-
du será projetada para 
ter o processo de tra-
tamento completo, 
constituído por uni-
dades de coagulação, 
floculação, sedimen-
tação e filtração e de-

sinfecção, utilizando 
as tecnologias mais 
modernas disponíveis 
no mercado.

o Novo Guandu é 
parte do Programa 
de abastecimento de 
Água da baixada flu-
minense, o maior pa-
cote de obras de sane-
amento em andamento 
em todo o país, orçado 
em R$ 3,4 bilhões.

na cidade, antes ou depois 
da sua viagem”,  destacou o 
secretário.

a previsão para tempo-
rada de cruzeiros , iniciada 
em outubro e com término 
em abril, segundo o Píer 
mauá, é de 101 atracações 
e o movimento é de mais de 
378 mil turistas. no total, 
são mais de 100 escalas e a 

visita de 24 navios de lon-
go curso (internacionais) 
e 77 nacionais. o aumento 
de viajantes embarcados foi 
de 15%. “Estamos preven-
do algo em torno de uS$ 
114 milhões injetados na 
economia da cidade nesses 
seis meses - afirmou o ge-
rente de operações do Píer 
mauá, alexandre Gomes.

Secretaria de Comunicação 
Social

RJ inicia campanha contra 
a febre amarela no Centro 

a central do brasil, 
espaço de grande cir-
culação de pessoas, foi 
o local escolhido pela 
Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) para 
realizar uma nova ação 
de bloqueio contra a 
febre amarela. a vaci-
nação acontecerá de 18 
a 21 de fevereiro, das 
8h às 13h, e a expecta-
tiva é que cerca de 500 
pessoas sejam imuni-
zadas nos quatro dias. 
a SES tem como obje-
tivo vacinar 4 milhões 
de pessoas e alcançar 
a cobertura vacinal de 
95% do público-alvo. 
até o momento já fo-
ram imunizados cerca 
de 11 milhões de pes-
soas, o que representa 
a 73% da meta.

Para alertar a popula-
ção com relação à im-
portância da vacinação 
e evitar um surto da 
doença, a SES mon-
tou uma estratégia de 
imunização que vai até 
maio com 35 postos de 
vacinação em lugares 
diferentes. além da 
central do brasil, as 
doses padrão estarão 
disponíveis na Pra-
ça XV, calçadão de 
nova iguaçu, São João 
de Meriti, Rodoviária 
novo Rio, ceasa, mer-
cado São Pedro, etc.

Secretário de Saúde, 
Edmar Santos, expli-
ca que a SES elaborou 
um planejamento am-
plo com a finalidade de 
reforçar o cinturão de 
bloqueio contra a do-
ença.

no posto fixo monta-
do na central do brasil, 
12 profissionais, entre 
médicos, enfermeiros 
e técnicos de enfer-
magem, vão atender 

a população. o corpo 
de bombeiros também 
participará da campanha 
com corpo técnico e su-
porte na parte estrutural.

a Praça XV, no cen-
tro, será o segundo local 
de atendimento do pos-
to fixo de vacinação da 
SES. Ele funcionará de 
25 a 28 de fevereiro, no 
mesmo horário da pri-
meira ação. a partir de 
março, haverá postos fi-
xos na central do brasil 
e na Praça XV e volan-
tes: calçadão de bangu, 
Praça das nações, Rodo-
viária de Campo Grande, 
Shopping nova améri-
ca, entre outros locais, 
com vacinação até o dia 
30 de maio.

Segundo o subsecre-
tário de Vigilância em 
Saúde, alexandre chie-
ppe, a vacina tem restri-
ções para alguns grupos. 
“Ela não é indicada a be-
bês menores de 9 meses, 
pessoas com contraindi-
cações especiais (pacien-
tes imunodeprimidos, 
com doenças hematoló-
gicas graves, entre ou-
tras) e grávidas”, expli-
cou chieppe.

tIPoS DA DoENçA
há dois tipos de febre 

amarela – silvestre e ur-
bana. as duas são causa-
das pelo mesmo vírus e 
causam a mesma doença, 
mas se diferem pelo ve-
tor de transmissão. a ur-
bana é transmitida pelo 
aedes aegypti e, de acor-
do com o ministério da 
Saúde, desde os anos 40, 
o brasil não registra ca-
sos deste tipo da doença.

Já a silvestre é trans-
mitida pelos mosquitos 
dos gêneros haemago-
gus e Sabeths, insetos de 
hábitos estritamente sil-

vestres. a febre amarela 
silvestre é endêmica em 
algumas regiões do país, 
principalmente na região 
amazônica. trata-se de 
uma doença infecciosa 
febril aguda, transmitida 
exclusivamente pela pi-
cada de mosquitos infec-
tados.

CAsos eM 
MACACos

Vale lembrar que o ma-
caco não transmite a do-
ença. Ele é também víti-
ma do mosquito e serve 
de alerta para identificar 
a presença do vírus em 
determinado local. ao 
todo, 19 municípios têm 
casos confirmados de 
febre amarela em maca-
cos em 2018. São eles: 
Angra dos Reis, ararua-
ma, barra mansa, barra 
do Piraí, cachoeira de 
macacu, duas barras, 
Engenheiro Paulo de 
Frontin, Itatiaia, Miguel 
Pereira, Mangaratiba, 
Paraty, Petrópolis, Rio 
de Janeiro, São Pedro 
da aldeia, Silva Jardim, 
tanguá, Valença, Vas-
souras, e Volta Redon-
da.

SINtoMAS
os principais sinto-

mas da febre amarela 
são dor de cabeça, fe-
bre, amarelamento da 
pele, dores musculares 
e articulares, náuseas, 
indisposição, entre ou-
tras manifestações. Em 
2018, foram registrados 
262 casos de febre ama-
rela silvestre em huma-
nos, com 84 óbitos. os 
mosquitos haemago-
gus e Sabethes são os 
transmissores da febre 
amarela silvestre. Já em 
2019, a SES não regis-
trou casos da doença.

CAXeMiRA in-
DIAna - doze sol-
dados indianos fo-
ram mortos ontem 
em um ataque de um 
carro-bomba a um 
comboio em uma 
avenida perto da 
cidade de Srinagar, 
na caxemira india-
na, informou a polí-
cia. as autoridades 
culparam rebeldes 
que lutam contra o 

domínio da Índia. a 
região da caxemira 
é disputada entre a 
Índia e o Paquistão, 
e rebeldes lutam con-
tra o controle indiano 
desde 1989. 

“um artefato explo-
diu no caminho de 
um comboio de for-
ças indianas”, infor-
mou o chefe da po-
lícia, munir ahmed 
khan. “há 12 mortos 

e estamos evacuando 
os feridos, mas ainda 
não sabemos quantos 
são”, acrescentou. o 
porta-voz afirmou 
que o ataque ocorreu 
quando o comboio 
chegava a Pampo-
re, nos arredores de 
Srinagar. um ônibus 
ficou destruído e ou-
tros cinco veículos 
foram atingidos pela 
explosão.

MUNDO
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Rua de Compras tem datas e 
locais definidos para 2019
Sorteio foi realizado na CDL com a presença de representantes de cada centro comercial

Secretaria de 
Comunicação Social 

A primeira Rua de Compras deste ano será no dia 7 de abril no Bairro da Luz

A Rua de 
c o m p r a s , 
iniciativa da 

Prefeitura de Volta 
Redonda, já com-
pletou  dois anos 
de realização. E na 
tarde desta terça, 
dia 12, a secretaria 
municipal de de-
senvolvimento Eco-
nômico e turismo 
realizou o sorteio 
das datas para os 
eventos de 2019. a 
ação foi realizada 
na cdl-VR (câ-
mara de dirigentes 
lojistas de Volta 
Redonda) e contou 
com a presença de 
representantes dos 
principais centros 
comerciais da cida-
de.

A primeira Rua 
de compras deste 
ano será no dia 7 de 
abril, no bairro no 
São luiz. as próxi-
mas datas são: 5 de 
maio, no aterrado; 
9 de junho, na ama-
ral Peixoto; 7 de ju-
lho, no Santo agos-

volta redonda

diVulGação/PmVR

Prefeitura fixa placas em terrenos 
privados autuados por falta de limpeza

Encontro em Quatis reunirá 
conselheiros tutelares de 14 cidades

 evento acontece hoje no Centro Ad-
ministrativa da Prefeitura de Quatis

REPRodução

SUl-FlUMiNENSE 9

 serviço mira locais que recebem maior volume de reclama-
ções da população por mato alto e lixo ou entulho acumulado

DIVULGAÇÃo

resende quatIs

tinho; 11 de agosto, 
na Vila Santa cecí-
lia; e 6 de outubro, 
no Retiro. A pro-
gramação contem-
pla diversas opções 
para compras, ativi-
dades esportivas, de 
lazer e culturais. na 
última rua de com-
pras de 2018 um es-
paço pet também foi 
colocado à disposi-
ção da população, 
que podia levar seu 
animal de estimação 
para uma área reser-
vada. 

de acordo com o 
secretário munici-
pal de desenvolvi-
mento Econômico 
e turismo, Joselito 
magalhães, a par-
ceria com as secre-
tarias e com as enti-
dades empresariais 
da cidade garante o 
sucesso do evento. 
“a Rua de compras 
é importante para o 
desenvolvimento e 
fomento na econo-
mia de Volta Redon-
da e também da re-
gião. além de curtir 
um dia de lazer, o 

comércio oferece 
preços especiais. 
Vale a pena co-
nhecer e participar 
desta iniciativa da 
Prefeitura de Volta 
Redonda”, destacou 
Joselito magalhães.

a Rua de compras 
foi criada em 2017 
e já atingiu quase 
600 mil pessoas. o 
projeto é organiza-
do pela prefeitura 

de Volta Redonda 
através de um con-
junto de secretarias 
e tem a pareceria da 
aciap (associação 
comercial, indus-
trial e agropasto-
ril), cdl (câmara 
de dirigentes lo-
jistas) e Sicomér-
cio (Sindicato do 
comércio Varejista) 
para estimular as 
vendas para os con-

sumidores. 
o prefeito Samu-

ca Silva frisou que 
Volta Redonda é 
referência na rea-
lização da Rua de 
compras. “a Rua 
de compras é um 
evento muito posi-
tivo, pois contribui 
para a geração de 
empregos para a re-
gião. é um projeto 
que nasceu em Volta 

conselheiros tutelares das 
regiões sul fluminense e da 
costa verde participam nesta 
sexta-feira, dia 15 de feve-
reiro, de 8 às 16 horas, no 
centro administrativo da 
Prefeitura de Quatis, do XiX 
Encontro Regional do médio 
Paraíba e baía da ilha Gran-
de. o evento será realizado 
pela acERtERJ (associa-
ção de conselheiros tute-
lares e ex-conselheiros do 
Estado do Rio de Janeiro), 
através do escritório regional 
do médio Paraíba e da baía 
da ilha Grande, em parceria 
com a Prefeitura de Quatis, 
via Secretaria municipal de 
assistência Social e direitos 
humanos.

uma das atividades pre-
vistas pela programação é a 
palestra a respeito do tema 
“conselho tutelar: o que é? 
as verdadeiras funções e 
atribuições do conselho tu-
telar e as novas deliberações 
da nova diretoria”. a palestra, 
que se iniciará às 9h40m,  vai 
ser proferida pelo diretor da 
acEtERJ, Waltair do nas-
cimento, ex-integrante do 
conselho tutelar de angra dos 
Reis. a programação prevê 
ainda o credenciamento dos 
participantes (8 horas); com-
posição da mesa principal e 
cerimônia de abertura (9 ho-
ras); debate (11h10m); inter-
valo para almoço (meio-dia); 
e retomada com os conse-
lheiros para análise de casos 
acompanhados pelos conse-
lheiros tutelares (14 horas), 

seguida pelo encerramento.
os encontros regionais são 

realizados normalmente uma 
vez a cada dois meses, com o 
objetivo de fortalecer a inte-
gração entre os conselheiros 
tutelares de todas as 14 cidades      
que compõem a representação 
regional do médio Paraíba e 
da baía da ilha Grande.

 os municípios integrantes 
são os seguintes: Quatis, bar-
ra mansa, Porto Real, Volta 
Redonda, angra dos Reis, 
barra do Piraí, itatiaia, man-
garatiba, Paraty, Pinheiral, 
Piraí, Resende e Rio claro. 
Em fevereiro do ano passado, 
a cidade de Quatis já tinha se-
diado um encontro regional 
dos conselheiros tutelares. o 
encontro de 2018 contou ain-
da com a participação do pre-
feito bruno de Souza (mdb).

Em Quatis, o conselho tu-
telar se localiza na Rua fran-
cisco balbi 239, próximo ao 
hospital São lucas, no cen-
tro da cidade. os conselheiros 
da cidade trabalham em regi-
me de plantão, nos horários 
de 8 às 12h30m, de 12h30m 
às 17 horas e de 17 horas às 
oito horas da manhã seguinte 

(dias úteis, sábados, domin-
gos e feriados).

os conselheiros tutela-
res têm como atribuições 
trabalhar pelo respeito aos 
direitos das crianças e dos 
adolescentes garantidos 
pelo Estatuto da criança e 
do adolescente, que entrou 
em vigor em 1990, além de 
participar das discussões 
voltadas às políticas públi-
cas destes dois segmentos 
da população.

- é com muita satisfação 
que o município de Quatis 
acolhe novamente os con-
selheiros tutelares da nossa 
região para a realização de 
mais um encontro com o 
objetivo de fortalecer e apri-
morar ainda mais o trabalho 
destes cidadãos que atuam no 
sentido de que os direitos das 
crianças e dos adolescentes 
sejam permanentemente as-
segurados – disse o prefeito 
bruno de Souza, frisando 
que a ampliação dos progra-
mas de inclusão social tem 
sido uma das prioridades da 
atual administração munici-
pal a favor das crianças e dos 
adolescentes.

Redonda e esse ano 
chega a sua terceira 
temporada e já é re-
ferência para vários 
outros municípios. 
é dessa forma que 
seguimos avançan-
do, oportunizando 
o desenvolvimento 
ecônomo e consoli-
dando a nossa cida-
de como referência 
regional”, destacou 
Samuca Silva. 

mato alto, acúmulo de 
lixo ou entulho e formação 
de focos de dengue. Essas 
são algumas reclamações 
feitas pela população so-
bre terrenos baldios, ge-
ralmente privados e cujos 
proprietários não zelaram 
devidamente pela limpeza. 
nesta terça-feira, dia 12, a 
Prefeitura, através da divi-
são de fiscalização de Pos-
turas, iniciou o emplaca-
mento desses terrenos, que 
já foram autuados, mas que 
ainda geram transtornos.

de acordo com o diretor 
da divisão de fiscaliza-
ção de Posturas, itamar da 
costa, os trabalhos tiveram 
início na região do acesso 
oeste, onde se concentra 
uma grande parcela das 
reclamações da popula-
ção, já tendo percorrido o 
bairro Jardim aliança ii. o 
serviço, no entanto, deve 
ser expandido gradativa-
mente para outros pontos 
da cidade, de acordo com o 
diagnóstico feito pela Pre-
feitura.

- Recebemos constante-
mente muitas reclamações 
sobre terrenos particulares 
e a fiscalização é intensa. o 
que está ao alcance da Pre-
feitura é fiscalizar, autuar e 
multar esses proprietários. 
o serviço de emplacamen-
to serve para mostrar para 
a população que estamos 
atentos às denúncias e autu-
ar devidamente as proprie-
dades irregulares, impondo 

que tomem uma providência 
- explica o diretor, que tam-
bém ressaltou que 86 terrenos 
baldios foram notificados só 
este ano.

a medida de autuar as pro-
priedades irregulares acon-
tece de acordo com a lei 
municipal de nº2150/99 que 
prevê no antigo 2º que “cabe 
ao proprietário do terreno bal-
dio zelar pela sua limpeza, 
mantendo-o livre de lixo e 
entulhos, inclusive os lança-
dos por terceiros, que possa 
incomodar a vizinhança ou a 
saúde pública”.

uma das principais preo-
cupações da Prefeitura e da 
população vem em virtude do 
tempo chuvoso, quando há 
maior chance de formação de 
focos do mosquito da dengue. 
com isso, é recomendado a 
quem identificar o descarte 
de lixo ou entulho em terre-
nos, bem como a formação 
de focos de dengue, que entre 
em contato com Prefeitura, 
através da ouvidoria, para 
efetuar a denúncia. os núme-
ros de atendimento da ou-
vidoria são (24)3354-6000, 

(24)3360-6200 e (24)3360-
6191 ou através do trígito 
162.

notiFiCAção,
 AUtUAção E 

MUltA

de acordo com a divisão 
de fiscalização de Posturas, 
o procedimento adotado le-
galmente em caso de terrenos 
baldios que não estão com a 
devida limpeza em dia come-
ça com a denúncia. após a 
Prefeitura constatar a irregu-
laridade, o próximo passo é 
a notificação do proprietário, 
que passa a ter 15 dias para 
limpar o terreno. Se assim não 
o fizer, o proprietário é autua-
do e, caso não faça a limpeza 
ou capina do terreno dentro 
de oito dias, será multado.

o valor da multa está pre-
visto no artigo 392 da lei 
municipal nº2022/97 e varia 
entre 65 ufiR e 327 ufiR. 
a ufiR (unidade fiscal de 
Referência) foi determinada 
pelo Governo do Estado do 
Rio de Janeiro em 2019 em 
R$3,42.
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Juliana Paes usa filhos, Antonio e Pedro, 
como peso em treino: ‘Mamãe sinistra

Roberto Justus ganha elogio ao posar com 
as netas recém-nascidas: ‘Vovô gato!’

Atriz aproveitou 
uma folga nas 
gravações de 

‘dias felizes’, próxima 
novela das nove, para 
colocar a malhação em 
dia. Em vídeos publi-
cados no instagram, a 
artista usa Pedro, de 8 
anos, e antonio, de 5, 
como peso para fazer 
agachamento. ‘melhor 
cia’, legendou. Rainha 
de bateria da Grande 
Rio, Juliana é uma das 
musas mais aguardadas 
da marquês de Sapucaí 
no carnaval 2019

adepta de atividades 
físicas para manter a 
boa forma, Juliana Paes 
usou os filhos, Pedro e 
antônio, como peso 
para malhar. Dona de 
um corpo definido, a 
atriz compartilhou uma 
sequência de vídeos no 
Stories do instagram 
em que aparece fa-

zendo exercícios com 
ajuda dos herdeiros. 
“Vamos lá! Prepara-
ção para o treino de 
hoje: carrinho de mão 
sob ajuda de antonio 
e Pedro. Quadril alto 
para estabilizar o ab-
dômen. tem que andar 
junto com a mamãe. 
Quem consegue colo-
car a perna da mamãe 
no ombro? Quem falou 
que mamãe não conse-
guia? mamãe é sinis-
tra. o nome disso é so-
brecarga progressiva”, 
explicou o personal 
Rafa lund. “conse-
gui uma folguinha nas 
gravações no Sul e vim 
malhar na melhor cia. 
Valeu, Rafa lund. Já 
pensou em ser recrea-
dor infantil também?”, 
legendou a artista, que 
deixou as pernas sara-
das à mostra em evento 
com famosas.

o empresário e derreteu 
ao conhecer as netas gême-
as, Sienna e chiara, nasci-
das na última terça-feira 
(12). ‘é muito difícil des-
crever o tamanho da emo-
ção e do amor que senti’, 
escreveu Roberto Justus, 
sendo elogiado na web. 
‘Sorte dessas duas prince-
sas ter um vovô tão gato!’, 
afirmou um internauta. o 
também apresentador se 
prepara para retornar à tV 
em março com nova tem-
porada de ‘o aprendiz’

Roberto Justus está todo 
prosa! o empresário com-
partilhou em sua conta de 
instagram nesta quinta-
-feira (14) foto com as ne-
tas gêmeas, Sienna e chia-
ra. as filhas de fabiana 

Justus e do administrador 
bruno d’ancona nasce-
ram na última terça-feira 
(12). o casal está junto 
desde 2004 e oficializou a 
união em 2011. além das 
meninas, Roberto também 
é avô do pequeno Arthur, 
nascido em março do ano 
passado e fruto do casa-
mento da atriz fran fis-
cher com o empresário 
Ricardo Justus. “é muito 
difícil descrever o tama-
nho da emoção e do amor 
que senti pegando a Sien-
na e a chiara no colo pela 
primeira vez”, escreveu o 
empresário também pai 
de luiza Justus e Rafaella 
Justus, por quem se derre-
teu ao filmá-la cantando e 
tocando bateria.

Sem maquiagem, Marília Mendonça canta 
e toca violão em vídeo: ‘Musa mesmo’

cantora compartilhou 
o registro na rede so-
cial, na última quarta-
-feira (14). na imagem, 
a sertaneja aparece to-
cando violão e cantando 
a música ‘bilhete 2.0’. 
os fãs, é claro, foram só 
elogios à marília. ‘linda 
sem maquiagem’, falou 
uma. ‘E essa carinha de 
15 anos?’, disse outra 
internauta. ‘morro com 
tanto talento e beleza em 
uma só pessoa’, comple-
tou um terceiro

Se no palco marília 
mendonça sempre apa-
rece deslumbrante, no 
dia a dia o mesmo acon-
tece. Sem produção, de 
cara lavada, a cantora 
publicou um vídeo em 
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2 xícaras de Ba-
tata-doce cozida 
e amassada (em 
geral, duas uni-
dades pequenas) 
4 colheres (sopa) 
de farinha de ar-
roz (rasas) 2 colhe-
res (chá) de polvi-
lho doce (para a 
massa) 2 colheres 
(chá) de polvilho 
doce (para o mo-
lho) 2 xícaras de 
leite de castanha-
-do-pará (bata 
12 castanhas-do-
-pará com 2 xíca-
ras de água no 
liquidificador por 
dois minutos) 100 
cogumelo shiitake 
ou shimeji frescos 
2 colheres (café) 
de óleo de coco 
• sal rosa do hi-
malaia a gosto • 
pimenta-rosa aro-
eira a gosto • noz-
-moscada a gosto

Modo de 
preparo 

prepare 
a Massa

em uma tigela, 
misture a batata-
-doce com 4 co-
lheres de sopa de 
farinha de arroz, 2 
colheres de chá 
de polvilho doce 
e sal rosa a gosto.
Modele os nho-
ques.
em uma pane-
la com 1 litro de 
água fervente, 
cozinhe-os até 
que subam à su-
perfície.
escorra e reserve.

prepare 
o Molho

em uma pane-
la, dissolva 2 co-
lheres de chá de 
polvilho doce no 
leite de castanha 
frio.
adicione a pimen-
ta-rosa, o sal rosa 
e a noz-moscada 
e leve ao fogo, 
mexendo sem-
pre, até engrossar, 
sem deixar ferver.
reserve.

prepare os
 coguMelos

em uma frigideira, 
salteie os cogu-
melos no óleo de 
coco por dois mi-
nutos e tempere 
com sal.
sirva os nhoques 
com o molho e fi-
nalize com os co-
gumelos.

NHOQUE DE 
BATATA-DOCE 

COM MOLHO DE 
CASTANHA E 
COGUMELO

IngredIentes

seu perfil no instagram 
em que aparece tocan-
do violão e cantando a 
música “bilhete 2.0”, 
parceria de Rashid com 
luccas carlos, na úl-
tima quarta-feira (13). 
assim como a maraisa, 
a sertaneja dispensou o 
uso da maquiagem e sur-
preendeu os seguidores 
ao exibir beleza natural. 
“musa mesmo”, disse 
um. “linda sem ma-
quiagem”, falou outra. 
“E essa carinha de 15 
anos?”, apontou um ter-
ceiro. “mulher incrível! 
morro com tanto talento 
e beleza em uma só pes-
soa”, disparou uma fã. 
“Rainha. Você está mais 
linda”, observou outro.

DIVULGAÇÃo
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Atacante Edu balançou a rede aos 39 minutos da etapa inicial

ESTADUAL

jOTa CarvalhO

jota.carvalho@yahoo.com

Da lanterna para a 
liderança. com gol 
de Edu no primei-

ro tempo, o nova iguaçu 
derrotou o Goytacaz por 
1 a 0 na quarta-feira (13), 
no laranjão, e assumiu a 
ponta do Grupo X, deixan-
do a zona de rebaixamento 
do campeonato carioca. o 
nova tem seis pontos, mes-
ma pontuação do macaé, 
mas à frente pelo número 
de vitórias.

No domingo, o Nova 
iguaçu vai até moça boni-
ta para enfrentar o Ameri-
ca, às 16h30. Se vencer e 
o macaé bater o Goytacaz 
em cardoso moreira, nova 
iguaçu e macaé se garan-
tem na Seletiva para 2020 
com uma rodada de antece-
dência. na última rodada, 
dia 24, o nova iguaçu vi-
sitará o macaé, enquanto o 
america mede forças com 
o Goytacaz.

os dois últimos do Grupo 
da morte descerão à Série 
b1, a ex-Segunda divisão.

o JoGo
Sem a chuva prometi-

da pelos meteorologistas, 

o time Laranja aproveitou a vantagem de jogar em casa, fez 1 a 0 no primeiro tempo e segurou a vitória até o final

bERnaRdo GlEiZER / diVulGação    

Nova Iguaçu vence Goytacaz  e
pula para ponta do Grupo da Morte

Ficha Técnica 

nova iguaçu e Goytacaz 
começaram em ritmo lento 
e estudado. a primeira boa 
chegada foi do time da bai-
xada. lucas campos, que 
se tornaria a melhor figura 
em campo, fez bonita joga-
da pela direita e encontrou 
bruno Veiga, que chutou 
da entrada da área rente ao 
travessão.

mais audacioso do que o 
adversário, o nova iguaçu 
conseguiu abrir o placar aos 
39 minutos. lucas campos 
fez carnaval em cima da 
defesa do Goytacaz pelo 
lado direito, sofreu falta, 
o árbitro deu vantagem 
e a bola parou nos pés do 
artilheiro Edu. o camisa 9 
não desperdiçou a chance 
e, com um tapa de canhota, 
deslocou o goleiro Glauci-
nho: 1 a 0.

na segunda etapa, o 
Goytacaz teve de se abrir 
mais e o nova iguaçu con-
seguiu ter grandes chances 
de ampliar o marcador. Edu 
teve  oportunidade logo no 
primeiro minuto, mas o 
chute saiu por cima. de-
pois, aos 7, Glaucinho saiu 
jogando errado e a bola 
caiu nos pés de caio cezar, 
que chutou fraco, facilitan-
do a defesa do goleiro.

No andamento da partida, 

o Goytacaz se abriu ainda 
mais e o nova iguaçu pas-
sou a enfileirar chances 
perdidas de matar o jogo. 
aos 40, Edu encontrou 
lucas livre, de cara para o 
goleiro, porém Glaucinho 
pegou sem dar rebote. na 
sequência, ceará saiu so-
zinho e Jefferson fez defe-
sa salvadora para o nova 
iguaçu. nos acréscimos, 
Edu livre na área soltou 
a bomba e Glaucinho 
defendeu. 

ENCONTRADO

Agradecemos aos leitores e 
amigos pela colaboração nas 
buscas.

local: Estádio laranjão
Data-Hora: 13/2/2019 – 
17h30
Árbitro: Leonardo Gar-
cia cavaleiro
auxiliares: Wagner de 
almeida Santos e Jack-
son lourenço massarra 
dos Santos
renda e público: R$ 
12.400,00 / 105 presen-

tes
Cartão amarelo: Edu e 
Wallace (noV); douglas, 
lukinha e thurran (GoY)
Gol0: Edu aos 39 minutos 
do primeiro tempo
>> Nova Iguaçu: Jefferson; 
Wallace, murilo henrique, 
Raphael neuhaus e lucas; 
Paulo henrique, Rodrigo 
Yuri (Julinho) e caio cezar 

(dieguinho); bruno Vei-
ga (iuri Pimentel), lucas 
campos e Edu. técnico: 
carlos Vitor.
>> Goytacaz: Glaucinho; 
Ceará, Diego, thurran e 
Ernani; João Vitor, Gabriel 
Galhardo e capela (Yan); 
lukinha (Jajá), Pilar (Ro-
driguinho) e douglas. 
técnico: flávio lopes.

noVA iguAçu 1 x 0 goytACAZ


