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Hora H em Foco
Reinaldo, ‘O Principe
do Pagode’,
vai cantar no
Samba da Feira
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Organização criminosa armada na mira da lei

Justiça manda grampear
Eck e mais 42 da milícia
7

Guerra do tráfico por pontos de vendas de drogas
reprodução/whatsapp

Terror da Baixada
é abatido a tiros
por facção rival
em favela do Rio

7
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Bando armado até
os dentes atira
contra bar em Caxias
7

Obra em Queimados
transforma a cara de
escolas da rede
8

Governo Witzel quer
recuperar R$ 1 bi
de caloteiros no RJ
8

Alerj empossa novos deputados

Prefeitura da
Baixada gastou R$
11 mi em rémedios
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Cultura
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Cris Roque / PMM

Projeto
popular de
música ganha
nova sede
em Meriti

2

O Projeto Excelência
Música e Artes da Baixada Fluminense vai
inaugurar, na manhã da
segunda-feira (4), seu
novo espaço, no centro
de São João de Meriti.
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Ex-prefeito
pegava duas e a
mulher devolveu
o chifre quando
descobriu

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Prefeitura de Nova
Iguaçu é criticada por
paralisar obras na Lagoinha
4
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Por Jota Carvalho

Aquele Abraço!

Hora H
em
F co

Neste sábado (2), abraçamos o secretário de
Cultura de Queimados,
Marcelo Lessa, pelo trabalho realizado. Investir em
novos talentos e valorizar
as produções locais são
destaques de sua gestão.
Aquele Abraço Lessa!!

jota.carvalho@yahoo.com

Projeto de Música

Dia do Quadrinho Nacional
foi lembrado em Queimados

O Projeto Excelência
Música e Artes da Baixada
Fluminense vai inaugurar,
na manhã da segunda-feira
(4), sua nova sede, no centro de São João de Meriti.
As instalações têm salas e
ambientes adequados, com
estrutura e acústica para
melhor atender aos músicos
e alunos que utilizam o local. O projeto oferece aulas
de violino, viola, violoncelo, baixo acústico, trompete, flauta doce, transversa,
saxofone, piano, teclado,
clarinete, canto (popular,
lírico, coral), musicalização
infantil, violão, modelo e
manequim, maquiagem,
com preços populares e aulas gratuitas para crianças
carentes e famílias cadastradas no programa bolsa
família. Também há aulas
para jovens, adultos e melhor idade. Endereço para
mais informações: Rua Juiz
Aderbal de Oliveira, 52 sobrado - Centro de São
João de Meriti.

Com a pipoca na mão
e os olhos bem atentos
na telona. Assim foi a
tarde da quarta-feira
(30/01) para as irmãs
Maria Luiza (9) e Lara
Santos (8). Além de
assistirem ao desenho
animado favorito em
pleno escurinho do
Cinema, elas e outras
crianças
aprenderam
um pouco mais sobre
a origem das Histórias
em Quadrinhos (HQ´s).
É que a Prefeitura de
Queimados, por meio
da Secretaria Municipal de Cultura, exibiu
o clássico infantil “Turma da Mônica” para
comemorar o Dia do
Quadrinho Nacional.
A atividade aconteceu

Divulgação

Beija-Flor na pista

No domingo (28/01), a
cidade nilopolitana recebeu sua escola de samba
Beija-Flor de Nilópolis.
Os integrantes da azul-e-branco ensaiaram na Avenida Mirandela, retomando os ensaios técnicos da
agremiação no Município.
Quem não pôde acompanhar o ensaio deste domingo, terá mais uma chance
no próximo dia 17, também na Mirandela, a partir
das 20h.

Fala, prefeito!
Maria Luiza e Lara foram as mais animadas entre os pequenos espectadores
no Teatro Delcy de Sou- sua turma fizeram a alegria e valorizar os principais
za, localizado no CEU da garotada e não faltaram momentos da vida.
Planeta Futuro, no bairro risadas. Também nesta
“Temos muitos conteúSão Roque e a entrada foi quarta-feira, foi exibido no dos bons, muitos artistas
grátis.
mesmo local o filme “Gio- e produtores nacionais
O filme trouxe para as vanni Improtta”, dirigido e dedicados. É necessátelinhas as histórias con- estrelado pelo falecido ator rio destacar os trabalhos
tadas na revista em qua- José Wilker, uma homena- realizados no Brasil e,
drinhos criada pelo cartu- gem ao Dia da Saudade, principalmente, na nossa
nista brasileiro Mauricio o objetivo foi de prestar cidade”, disse o secretáde Sousa. A dentucinha uma homenagem aos entes rio de Cultura Marcelo
mais querida do Brasil e queridos que já partiram Lessa.

Samba da Feira apresenta
Reinaldo neste sábado

O prefeito Farid Abrão fez
questão de prestigiar sua escola do coração. “O que estamos
fazendo hoje não é novidade,
já fizemos isso no passado em
alguns bairros e estamos trazendo de volta esta tradição.
Aproveito para parabenizar a
diretoria do G.R.E.S. Beija-Flor pela iniciativa. Você vê
a comunidade presente, entusiasmada, e o caminho certo
da Beija-Flor é estar junto
com a sua comunidade”.

(21) 98037-1338
Whatsapp

divulgação

Jota Carvalho

Ex-prefeito corno mente sobre chife

jota.carvalho@yahoo.com

Voltando ao caso daquele ex-prefeito
corrupto e corno de uma cidade da Baixada
Fluminense, nosso agente Passarinho Azul
do Bico Preto, responsável por acompanhar a história, tem novidades. “O cara é
corno de verdade, mesmo desmentindo e
dizendo que vive às mil maravilhas com a
mulher”, atesta.

S

ábado é dia de Samba da Feira, a roda de
samba que ganhou o
respeito de artistas como o
grupo Fundo de Quintal e o
sambista Diogo Nogueira. O
evento tem atraído famosos
em busca de boa musica e revelado novidades no gênero,
tornando a atração uma tradição nos Armazéns do Engenhão, localizados na parte
externa do Estádio Nilton
Santos, no Engenho de Dentro. Sem perder o embalo,
o evento traz como atração
para este sábado (2), Reinaldo, o Príncipe do Pagode, para uma noite de muito
romantismo nos Armazéns
do Engenhão, localizados
na parte externa do Estádio
Nilton Santos. A entrada é
gratuita e o samba começa
às 17h.
Para o show no Samba da
Feira, Reinaldo preparou um
repertório que vai dar o que
falar e botar a galera pra sambar. Ele lembrará alguns dos
sucessos dos seus mais de 30
anos de carreira, como “Re-

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

Pegava duas e a mulher descobriu a sacanagem

Evento semanal já reuniu mais de duas mil pessoas por apresentação nos galpões do Engenhão
trato cantado de um amor”,
“Brilho no Olhar”, “Facho
de Esperança”, “Agora Viu
Que Me Perdeu e Chora”,
“Coisa de Amante”, “Sonhos” e muitos outros.
A roda, que começou despretensiosamente no quintal
de uma casa em Piedade,
agora é programa certo para
famílias inteiras, das crianças aos idosos. São mais de
2 mil pessoas por sábado. Ao
longo de quase dois anos,

mais de 30 mil pessoas já
curtiram o Samba da Feira. E
todo esse sucesso sem patrocínio! Só mesmo com o suor
e a criatividade de Mario
Castilho, Diogo Viana, Eduardo Zebral, Marco Veiga e
Rodrigo Guedes, amigos e
sócios na empreitada.
Além de ser a melhor opção de lazer para a galera do
subúrbio – evento gratuito,
com infraestrutura e segurança –, o Samba da Feira é

também uma oportunidade
de movimentar a economia
local e dar oportunidade de
trabalho e negócios para
muita gente, como os músicos, equipes de bar, empresas de aluguel de cadeiras,
banheiros químicos, entre
outros.
Os Armazéns do Engenhão – parte aberta - ficam
na Praça do Trem, em frente
à Estação Engenho de Dentro, da SuperVia

“Tudo começou quando a senhora descobriu que o marido a traia com duas mulheres.
Ele papava e bancava uma na prefeitura e
outra moradora de um pombal. Uma morena
e outra loira natural”, continua Passarinho.
Foi então que a ex-primeira-dama sentiu
na pele a traição do pilantra.
“Por isso ele não me procura mais como
antes”, teria dito a bonitona para uma amiga
e conhecida da Vó Candinha, também agente da coluna.
****************************************

Vingança com homem poderoso na política

Foi aí que a moça resolveu pagar com a
mesma moeda. Não se sabe ainda com certeza quem foi o felizardo. “O que sei é que
o cara era um político poderoso no estado e
tinha olho gordo nela há um bom tempo”,
afirma Passarinho.
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Atrás das grades

Com menos seis, deputados são
empossados em sessão na Alerj

Parlamentares presos na Operação Furna da Onça foram inpedidos de comparecer a posse. Reunião da Mesa Diretora decide hoje como fica o mandato do grupo
fotos: Júlia Passos/Rafael Wallace/Divulgação

Governador Wilson Witzel e o vice Cláudio Castro durante a solenidade de posse da nova legislatura do RJ. Evento é marcado com homenagens

E

m cerimônia no Palácio Tiradentes, sede
da Assembleia Legislativa (Alerj), os deputados
estaduais eleitos pelo Rio de
Janeiro foram empossados
na tarde de ontem. Seis dos
parlamentares eleitos estão
presos e, por esse motivo,
não participaram da cerimônia. Uma reunião da Mesa

Cinco dos parlamentares foram presos na Operação Furna da Onça, desdobramento
da Lava Jato no RJ. São eles:
André Corrêa (DEM), Chiquinho da Mangueira (PSC),

O deputado estadual eleito Renan Ferreirinha - PSB
(foto) demonstrou indignação com a possibilidade de os
seis deputados eleitos presos
acusados de corrupção, cinco

Diretora deverá decidir hoje
como fica o mandato deles
deputados na nova legislatura.
O governador Wilson
Witzel e o vice Claudio
Castro
participaram
da
solenidade, que começou às
15h30, e foi presidida pelo
deputado André Ceciliano
(PT), presidente em exercício

da Alerj.
No discurso de abertura,
Ceciliano,
destacou
a
renovação da Alerj. “Hoje,
olhando para esta Casa renovada em mais de 50%
- tenho também renovada a
certeza de que a confiança
depositada em todos nós
pelo povo fluminense será
correspondida com muito

Governador
pede união
Em seu discurso, o
governador
Wilson
Witzel pediu união
e ética. “Podem ter
certeza
de
que
o
relacionamento
do
governo do estado com
essa Casa[Alerj] será
pautado pela moral e

Deputados presos ausentes

Luiz Martins (PDT), Marcos
Abrahão (Avante) e Marcus
Vinicius Neskau (PTB).
O sexto deputado eleito impedido de ser empossado é
Anderson Alexandre (Solida-

riedade), ex-prefeito de Silva
Jardim, preso em novembro
durante uma operação do Ministério Público Estadual.
Dos seis, Chiquinho da
Mangueira foi o único que

deixou a cadeia no dia 16 de
janeiro por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Atualmente, ele está em prisão domiciliar e uma das medidas cautelares imposta pela

Justiça é o uso de tornozeleira
eletrônica.
Embora eleitos, a Justiça
negou nesta quinta-feira (31)
o pedido de dois deles, Marcos Abraão (Avante) e Luiz

pela ética. Não fui eleito
por todos, mas vou
governar para todos.
Venho pedir uma união
construída no consenso,
mas não no silêncio.”
Ele lembrou em outro
trecho
do
discurso
a
necessidade
de
reconstrução e respeito
às instituições.

Martins (PDT), para que deixassem a prisão e pudessem
ir à solenidade de posse. Caso
não assumam os cargos em
60 dias, eles correm o risco
de perder o cargo.

Demonstração de indignação

deles alvos da Operação Furna
da Onça, tomarem posse em
seus mandatos na Alerj.
“Não dá para ser deputado
preso indefinidamente. Ou são
presos ou são deputados. O

Rio de Janeiro precisa virar a
página, precisa dar uma guinada ética em todas as suas práticas, sobretudo na política”,
afirmou Ferreirinha.
“Pelo jeito vai prevalecer o

Magé: pagamentos de remédios
somem do Portal da Transparência
Quem, a partir da última segunda-feira, buscou pelos pagamentos feitos às empresas Kademed Medicamentos e Avante
Brasil Comércio, titulares dos
contratos 35/2016 e 14-A/2017,
firmados a partir de adesões
de ata, segundo o Tribunal de
Contas da União (TCU), sem
a devida autorização dos municípios de origem dos pregões,
não mais os encontrou no site
oficial da Prefeitura de Magé,
que com esses contratos gastou
R$ 11,4 milhões.
Coincidentemente
tais
informações sumiram do
portal após a veiculação da
matéria TCU aponta irregularidades em compra de remédios em Magé (/index.php/
geral/5329-tcuaponta-irregularidades-em-compra-de-remediosem-mage), mas estão
disponíveis aqui (/pdfs/2019/
fevereiro/01-02-19AvanteKademed20162017.pdf) e
podem ser conferidas: são valores que somados chegam a
exatos R$ 11.437.259,31.
As supostas irregularidades
apontadas pelo Tribunal de
Contas da União foram reveladas com exclusividade pelo
elizeupires.com no último dia
28 de janeiro e como resposta à Comissão de Saúde da
Câmara de Vereadores a Secretaria Municipal de Saúde
afirmou tratar-se o documen-

trabalho.” declarou
Na abertura da solenidade,
a Casa ficou de pé para
prestar uma homenagem ao
deputado Wagner Montes
(PRB), que morreu no Rio
na semana passada. Ele foi
deputado estadual em três
legislaturas e eleito para a
Câmara Federal em outubro
passado.

Reprodução

TCU diz que Prefeitura gastou mais de R$ 11 milhões em contratos
to do TCU de fatos de 2015.
O relatório, entretanto, aponta
que os contratos com as empresas Kademed e Avante Brasil
foram firmados por adesão de
atas de registro de preços oriundas dos municípios de Seropédica e Duque de Caxias, pela
atual gestão, que teria se dado a
partir do uso de “documentação
inidônea”.
O relatório diz ainda que os
dois municípios titulares das
atas não teriam autorizado a
adesão e vai mais além: afirma
que “vários dos lotes informados nas notas fiscais sequer
existem” e que “há ainda casos
em que o laboratório informa
que nem mesmo produz o medicamento”.
Se os membros da Comissão
de Saúde da Câmara de Vereadores “engoliram” a nota oficial
da Secretaria de Saúde e se
deram por satisfeito com o
que ouviram do governo ainda
não se sabe, mas o fato é que
o primeiro contrato firmado por

adesão rendeu mais de R$ 10
milhões a kademed Medicamentos, foi solicitado em processo aberto em junto de 2016
e isto nenhum membro da Câmara Municipal e da gestão do
prefeito Rafael Santos de Souza, o Tubarão, poderá contradizer em sã consciência.
Os pagamentos foram no total de R$ 3.757.180,34 em 2016
e R$ 6.307.645,62 em 2017,
devido a duas renovações de
cinco meses cada do Contrato 35/2017. Já o Contrato 14A/2017 levou a Avante Brasil
a faturar R$ 1.374.443,36 no
exercício de 2017.
De acordo com a Procuradoria Geral do Município, o procedimento do Tribunal de Contas do Município está dentro do
prazo para defesa e a administração municipal vai apresentar
suas justificativas, mas em relação aos lotes que o relatório do
TCU apontam como inexistentes as empresas fornecedoras
terão de se explicar.

conchavo político, infelizmente. Sou contra que a Alerj emposse essas pessoas”, acrescentou o deputado, que toma
posse logo mais como o mais
novo parlamentar do Estado

do Rio de Janeiro. Ferreirinha,
25, é formado pela Universidade de Harvard, nos Estados
Unidos. É um dos fundadores
do Movimento Acredito e do
Mapa Educação. Fonte: G1

Belford Roxo realiza mutirão
de limpeza em escolas
A Secretaria Municipal de
Educação de Belford Roxo iniciou, essa semana, um mutirão
de limpeza e organização nas
escolas da rede para a volta às
aulas. Trabalhos de pintura, capina, instalações de ventiladores e lavagem de todo o espaço
estão sendo realizados por funcionários das próprias unidades
como zeladores, estimuladores, merendeiras e inspetores.
O mutirão visa proporcionar
um espaço mais agradável e
confortável para os alunos.
De acordo com o secretário
de educação, Denis Macedo, o
objetivo é de deixar as salas de
aulas e demais dependências

preparadas para o retorno às
atividades. “O intuito é de receber os mais de 40 mil alunos
com as unidades limpinhas. Os
funcionários de cada escola e
creches estão ajudando a dar
segmento a esse trabalho de
limpeza”, informou.
om cerca de 300 alunos, a
Escola Municipal Rubens de
Castro, no bairro Xavantes, foi
uma das unidades a realizar o
mutirão. Totalmente reformada
após o incêndio em julho de
2017, a escola atende alunos
em dois turnos do 1º ao 5º ano.
A diretora, Natália Valeria, esteve junto aos 20 funcionários
no mutirão. “Além de lavar-

mos todo o espaço, as cortinas
e as vidraças, pintamos e retocamos a parte interna e externa da escola. Tudo feito com
muito carinho para os nossos
alunos”, disse.
Também estão realizando o
mutirão de limpeza as Escolas
Municipais Padre Ramon, Condessa Infante, Álvaro Lisboa
Braga, Manoel Gomes, Olívia
Valianga da Silva, Amélia Ricci Baroni, os Cieps Municipalizados Vinicius de Moraes e
Ministro Gustavo Capanema
e as Creches Jandira Castellar,
Recanto Feliz, Amélia da Silva
Magalhães, Prefeita Maria Lúcia Pereira dos Santos e a Casa

Bolsonaro: ministro nega pedido
para suspender investigação
O pedido do deputado estadual
e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) para suspender as
investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ)
a partir de movimentações financeiras consideradas “atípicas”
pelo Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf),
foi negado ontem pelo ministro
Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista ao blog há
duas semanas, o ministro já
tinha sinalizado que rejeitaria
o pedido da defesa do senador
eleito. “Tenho negado seguimento a reclamações assim,
remetendo ao lixo”, afirmou o
ministro na ocasião. Com a decisão, a investigação do MP-RJ pode ser retomada. Marco
Aurélio também determinou o
fim do sigilo do caso.

Atráves de sua assessoria,
Flávio disse que não vai se
pronunciar por ora, mas que
deve se manifestar no Senado
sobre a decisão do ministro.
Ele havia pedido a suspensão do procedimento investigatório com o argumento de
que uma vez eleito senador,
a competência para autorizar
investigação seria do STF, por
causa do foro privilegiado.
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O prefeito Marcelo Crivella determinou a suspensão, pela segunda vez em pouco mais de um mês, da
cobrança do pedágio da Linha Amarela, no sentido
Fundão. A decisão do ano passado esteve em vigor
por apenas um dia. O prefeito defende que “é preciso
que haja equilíbrio do contrato de concessão”

Quatro praias de Arraial do Cabo, município da
região dos Lagos foram poluídas porque uma tubulação que recolhe a água da chuva e leva até a lagoa
do Parque Público se rompeu durante tempestade.
A tubulação recebeu grande quantidade de esgoto,
por meio de ligações clandestinas.

Adoção Internacional I

Reprodução/Rede social

A Vara da Infância, do Adolescente e do Idoso de Duque
de Caxias promoveu na última
quinta-feira o debate “Adoção
internacional – aspectos legais
e práticos”. A coordenadora
da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional
(CEJAI), desembargadora Ana
Maria Pereira de Oliveira, do
TJRJ, foi a primeira a falar.

Adoção Internacional II
Em sua fala, foram abordados os aspectos gerais da adoção internacional, histórico,
complexidade e preconceitos.
Lembrou das primeiras adoções internacionais no Estado
do Rio de Janeiro efetivadas
pelo então juiz de menores
Alyrio Cavallieri, já falecido,
época que não havia legislação vigente sobre a matéria.

Aberto pela juíza titular da Vara
da Infância de Caxias, Juliana Kalichsztein, o evento realizado no
Fórum de Caxias contou com a
participação da secretária executiva do CEJAI, Ludmilla Carvalho, e da assistente social Adriana
Felícia. Ambas falaram do trâmite
burocrático para que as adoções internacionais sejam possíveis.

Reconhecimento ao mestre
Servidores aposentados da Secretaria de Estado Educação foram homenageados, na última quinta-feira. Cerca de
150 profissionais de diversos municípios receberam certificados de Honra ao Mérito do governador Wilson Witzel e
do secretário de Educação, Pedro Fernandes.
A inciativa teve como objetivo valorizar o trabalho desempenhado durante anos pelos profissionais da instituição
que se aposentaram e os que se aposentarão. A expectativa
é que outros eventos semelhantes a esse sejam realizados ao
longo deste ano.

‘Lixo Zero’ fecha ano com quase 3 mil multas
no ano passado, de sexta-feira de
carnaval até quarta-feira de cinzas, 758 pessoas foram multadas
por urinar em vias públicas.
Quem urina nas ruas infringe
o artigo 103-A da Lei de Limpeza Urbana, cuja multa é de
R$ 563,30. De acordo com a

Comlurb, 2.318 pessoas ainda
não pagaram as multas recebidas no ano passado, que equivale a 79,9 % de inadimplência. Vale lembrar que caso o
infrator não pague a multa, ele
pode ter o nome negativado
no Serasa.

reprodução

Lançamento I

A Câmara Criminal do
Ministério Público Federal
(2CCR/MPF) lança na próxima
segunda-feira a coletânea de
artigos sobre crimes cibernéticos. De acordo com o órgão,
o e-book é a terceira coletânea
editada pela 2ª Câmara, que já
abordou temas como trabalho
escravo e tráfico de pessoas.

Posse no Conselho

DIRETO AO PONTO
O programa Lixo Zero fechou o ano de 2018 com o
saldo de 2,9 mil multas para
pessoas flagradas urinando em
vias públicas. Das quase 3 mil
multas aplicadas, apenas 582
foram pagas. A época do carnaval é o período mais crítico,

Adoção Internacional III

O secretário de Turismo,
Otavio Leite, tomou posse no Conselho Estadual
de Turismo. O órgão tem
como atribuição assessorar
o secretário na formulação
e aplicação da política estadual de turismo e dos planos, programas, projetos e
atividades do segmento.

MPF pede verificação de Barragem de Juturnaíba
O Ministério Público Federal (MPF)
em São Pedro da
Aldeia pediu uma
verificação in loco
das condições de
segurança na Barragem de Juturnaíba
por representantes
da Prolagos, INEA,
Agência Nacional
de Águas (ANA)
e Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) da

Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São João.
Os órgãos devem
informar no prazo de
20 dias se estão sendo cumpridas todas as
condicionantes previstas nas autorizações concedidas para
o funcionamento da
barragem que fica na
Região dos Lagos, inclusive com apresentação de estudos técnicos.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Nilópolis realiza ação que
impede descarte de entulho

Coordenadoria de Ordem Pública tem dado apoio, efetuando as diligências que são cabíveis e punindo quem insiste praticar este ato terrível.

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura
de
Nilópolis, através da Secretaria de Serviços Públicos, está intensificando
a fiscalização contra os
descartes irregulares de
entulhos pelas ruas do
município. Além de fiscais da própria secretaria, a Coordenadoria de
Ordem Pública tem dado
apoio, efetuando as diligências que são cabíveis
e punindo quem insiste
praticar este ato terrível.
Fazendo a sua parte,
a Prefeitura tem traba-

Divulgação/PMQ

lhado dia e noite, através
das equipes da secretaria
de Serviços Públicos,
retirando os entulhos
das ruas, porém, ainda
é grande a quantidade
de entulho despejado
de forma irregular nas
ruas diariamente, principalmente nos bairros.
Restos de móveis, eletrodomésticos, pneus e
resíduos de construção
civil são largados por
todo o Município e causam muitos transtornos.

ações do poder público.
A colaboração da população é essencial. “O que
se espera mesmo é que
através de um grande
entendimento, parceria
e colaboração, entre a
Prefeitura e a população,
possamos juntos estar
construindo uma cidade melhor para se viver,
acabando com esse problema que impacta na
qualidade de vida da própria comunidade. Pedimos a colaboração de todos para que nos ajudem
Colaboração é a manter nossa cidade
essencial
limpa, bonita e livre de
Para manter a cida- entulhos”, apela o prefeide limpa, não bastam as to Farid Abrão.

Agente da Secretaria de Serviços Públicos tentat contato com dono de imóvel

MUNDO

Mais de 300 padres
católicos no Texas

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com
Denilson Marques / Divulgação

Moradores cobram da prefeitura término de
obras inacabadas do bairro Lagoinha

Leitor Ivan Junior da página Reclamações de Nova
Iguaçu, no Facebook, postou fotos
do estado de uma
das ruas abandonadas pela prefeitura.
“Atenção Prefeitura de Nova Iguaçu!
Socorro Secretaria
de Obras e Code-

ni! Alô senhores
vereadores! Vejam como está a
Rua Bascelos, na
Vila Vênus, em
Lagoinha. Lá o
serviço foi realizado pela metade”, escreveu ele.
No mesmo post,
dois comentaram
e chamaram a

atenção. “A Rua
Francisco Santinoni também esta
ruim. Precisa de
muita coisa, como
asfalto, água, postes de luz...” (Suzana dos Santos);
“As ruas beirando
a Estrada da Guarita, próximo da
Ortobom,
estão

dessa maneira
ou até pior” (Felipe
Martins).
Os moradores
alegam que podem sofrer com
os transtornos
em períodos de
chuva forte e pedem providências ao governo
municípal.

EUA - A Igreja Católica identificou os nomes de mais de 300
padres acusados de pedofilia nas
últimas seis décadas no Texas, nos
Estados Unidos. Essas revelações
são as mais recentes desde que a
instituição prometeu mais transparência sobre casos de abuso
sexual infantil envolvendo o clero.
Em San Antonio, Houston
e Dallas, principais cidades do
estado, 57, 42 e 31 nomes de religiosos foram listados respectivamente. Alguns deles aparecem
repetidos em várias listas. As 15
dioceses do Texas tinham prometido em outubro passado divulgar
essa extensa lista, que data dos
anos 1950.

esporte / CARNAVAL
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taça guanabara

Éverton Ribeiro rechaça escolha de
adversário na semi da Taça Guanabara
Time se preparou para pegar a Cabofriense; um empate garante a primeira posição

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Flamengo
se
prepara
para a última rodada da fase de
classificação da Taça
Guanabara. Os rubro-negros encaram a
Cabofriense,
neste
domingo, no Maracanã. A equipe precisa
apenas de um empate
para garantir a primeira colocação do
grupo C.
Já garantido na semifinal, o Flamengo
deverá ter pela frente
Vasco ou Fluminense. O meia Éverton
Ribeiro afirmou que
o elenco está focado
na busca pelo título e
não decretou um adversário para enfren-

tar por um lugar na
decisão do primeiro
turno do Campeonato
Carioca.
“Quem quer ser
campeão não pode ter
preferência de adversário. Sabemos que
vai ter uma equipe
forte do outro lado. É
focar no nosso trabalho. Nesse domingo,
vamos procurar fazer
um bom jogo para já
se preparar para a semifinal”, disse.
Para Éverton Ribeiro, o possível
clássico na semifinal
da Taça Guanabara
será um teste para
o Flamengo neste
início da temporada. “Acho que é um
grande teste para o
que vem por aí no
ano. Esperamos ter

Gilvan de Souza/Divulgação

Meia descartou escolher com quem vai decidir a vaga na final, se Flu ou Vasco
muitas decisões. Será
um teste grande, bom
para podermos mostrar o que podemos
fazer durante o ano.

Cartola fala em abandono da torcida nas
redes sociais e gera revolta no Botafogo

Mas, primeiro, vamos pensar no jogo
de domingo e nos
preparar para a semifinal”, declarou.

O técnico Abel Braga afirmou que a partida deste domingo
será a última de observação. Depois dis-

Valentim quer torcida jogando junto
em Brasília contra o Fluminense

Vitor Silva/SSPress

Marcio Padilha deixou a galera na bronca; técnico Zé Ricardo se sente pressionado
Após a derrota para o menta a pressão sobre momento é de trabalhar
Resende, que culminou o elenco do Botafogo, forte. Zé Ricardo não
na eliminação do Bota- que ainda não venceu entrou em polêmica
fogo na Taça Guanaba- na temporada. Sem com a torcida, que prora, o vice-presidente de chance de classificação, testou muito no Nilton
comunicação do clube o técnico Zé Ricardo Santos.
“Quanto menos falar
gerou revolta na torci- indicou que deve fazer
da. Em uma rede social, mudanças visando o nesse momento melhor.
o dirigente afirmou que confronto deste domin- Rezamos e vou convera equipe foi abandona- go, contra o Boavista, sar com o elenco. Não
em Bacaxá.
tenho que pedir mais
da pelos torcedores.
Em uma discussão
“A campanha nos nada ao torcedor. Eles
com um torcedor, Mar- pressiona. Dentro da estão sendo até paciencio Padilha explicou construção,
vamos tes diante de uma camque grande parte da manter as convicções, panha muito abaixo do
receita do clube ser- mas certamente vamos que esperávamos”, deve para pagar dívidas ter que fazer algumas clarou.
O Botafogo tenta a
e criticou a baixa fre- alterações. Seja de pequência da torcida nos ças ou maneira de jo- recuperação contra o
jogos no Nilton Santos. gar. Esperamos já uma Boavista já visando a
Após a postagem, di- melhora contra o Boa- estreia na Copa Sulversos torcedores res- vista. Não temos outra -Americana, na próponderam ao dirigentes receita que não seja tra- xima semana, contra
criticando a atual dire- balhar bastante”, disse. o Defensa Y JusticiaO comandante alvi- -ARG, no Nilton Santoria.
A polêmica só au- negro destacou que o tos, na quarta-feira.

so, o comandante revelou que vai colocar
em campo o que tem
de melhor neste início de temporada.

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Comandante confirmou presença do argentino
Maxi López entre os relacionados para o clássico
Líder do Grupo B e detentor da melhor campanha
do Campeonato Carioca,
com quatro vitórias em
quatro partidas disputadas,
o Vasco da Gama encerra
neste sábado (2) sua participação na primeira fase
da Taça Guanabara. No Estádio Mané Garrincha, em
Brasília, o time mede forças com o Fluminense, que
venceu os três últimos jogos
que disputou dentro da competição.
Por possuir dois pontos
a mais que o rival na tabela
de classificação, a equipe de
São Januário precisa apenas
de um empate para avançar
até a semifinal com a melhor campanha da chave, garantindo assim a vantagem
do empate contra o segundo
colocado do outro grupo. Se
engana quem pensa, porém,

que o Gigante da Colina irá
abdicar do ataque diante do
Tricolor das Laranjeiras.
“Esperamos sempre por
jogos contra adversários
importantes, rivais tradicionais, e a cidade do Rio
nos dá essa possibilidade
por ser a única do país que
possui quatro equipes grandes. Enfrentar esse primeiro
adversário de peso é motivo
de muita alegria para nós.
Eu quero jogar perto do meu
torcedor. Somos o mandante
dessa partida e tenho certeza
que o torcedor vascaíno vai
para o estádio nos prestigiar,
nos empurrar para essa vitória”, disse o treinador Alberto Valentim.
A grande novidade na
lista de relacionados para a
importante partida é Maxi
López. Grande destaque
cruzmaltino no segundo

semestre do ano passado, o
atacante argentino ainda não
foi utilizado devido a um
planejamento da comissão
técnica, que viu a necessidade de um prolongamento de
sua pré-temporada. Outro
que estará à disposição é o
meia Bruno César. O recém-contratado Rossi, por sua
vez, não viaja para Brasília.
“O Rossi ainda não irá para
essa partida. Ele chegou um
pouco atrasado, precisa de
mais alguns dias, e terá mais
uma semana de treinamento. A nossa ideia é utilizá-los após esse compromisso
da Copa do Brasil. O Maxi,
por sua vez, está convocado.
Ele irá para o primeiro jogo.
O Bruno César já vinha sendo relacionado e estará novamente à nossa disposição
para esse clássico contra o
Fluminense – afirmou.
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STF

Mourão diz que STF saberá tomar
as decisões que o país precisa
Voluntários e aeronaves continuam chegando e entram logo em ação
Agência Brasil

O

vice-presidente da
República,
Hamilton Mourão,
disse ontem (1º) que
o Supremo Tribunal
Federal (STF) saberá tomar as decisões
que o país precisa.
Mourão participou
durante manhã da
sessão de abertura dos trabalhos na
Corte.
O vice-presidente
defendeu reformas
estruturantes
para
acelerar o desenvolvimento econômico. Segundo Mourão, as reformas
que serão propostas
pelo governo são
importantes
para
o Brasil e deverão
ser questionadas no
Judiciário. “Reconforta-nos saber que
esta mais alta Corte, com saber e sensibilidade, tomará
as decisões que o

nosso país precisa”,
disse.
De acordo com
Mourão, as reformas
pretendem diminuir
a informalidade dos
trabalhadores e garantir acesso aos
serviços básicos de
saúde, educação e
segurança.
“Sem
profundas
mudanças no modelo de desenvolvimento econômico,
que permita crescimento sustentável,
sem educação de
qualidade para que
os nossos jovens estejam prontos a enfrentar os desafios
do século 21, ocorrerá que a sociedade
e, em particular, a
parcela mais necessitada de serviços
básicos, continuará sendo empurrada
para a informalidade e cada dia mais
distante
daqueles
serviços essenciais
e que são responsa-

bilidade do Estado:
saúde, educação e
segurança”.
Durante a cerimônia, o presidente do
Supremo Tribunal
Federal (STF), mi-

nistro Dias Toffoli, também fez um
discurso a favor das
reformas e defendeu um pacto entre os Três Poderes
para aprovação das

Bolsonaro reage bem e apresenta sinais
de início dos movimentos intestinais
reprodução/internet

O presidente Jair
Bolsonaro
(PSL),
submetido à sua terceira
cirurgia
na
segunda-feira (28),
já apresenta “sinais
de início dos movimentos intestinais”.
A informação foi
transmitida no fim da
tarde da sexta-feira
(1ª) pelo porta-voz
da Presidência, Otávio Santana do Rêgo
Barros, segundo o
qual Bolsonaro tem
“evolução muito positiva”.
Apesar do princípio de recuperação
das funções intestinais após a retirada
da bolsa de colostomia (adotada após
Jair Bolsonaro sofrer
facada no abdômen,
em setembro), o presidente segue com
alimentação exclusivamente por via endovenosa.
“Ele segue sem
infecção ou outras
complicações e realiza fisioterapia respiratória e motora, inclusive com períodos
mais alongados fora
do quarto”, anunciou
o porta-voz . “É uma
evolução muito positiva. Nós estamos
felizes, estamos satisfeitos. E a nossa
esperança é de que,
muito em breve, o

Presidente teve “sinais de movimentos”, mas segue com
alimentação por via endovenosa, segundo porta-voz
nosso presidente retorne a Brasília e dê
continuidade ao seu
trabalho na direção
da nossa nação, por
meio do Poder Executivo.”
De manhã, o presidente
participou
de reunião por videoconferência com
o ministro-chefe do
Gabinete de Segurança
Institucional
(GSI), general Heleno. De acordo com
Rêgo Barros, a conversa serviou para
“tratar de assuntos
internos do Palácio
do Planalto”.
O presidente também recebeu, em seu
quarto no Hospital
Albert Einstein , em
São Paulo, uma dupla musical que atua

no centro médico
para animar os pacientes. Rêgo Barros
explicou que Bolsonaro pediu a música
“Evidências”, da qual
ele “gosta muito”, e
se emocionou com a
reprodução da canção
de Chitãozinho & Xororó.
Questionado sobre o
Dia D no Congresso,
em que serão escolhidos os novos presidentes do Senado e da
Câmara, o porta-voz
do Planalto não quis
comentar a possível
candidatura de Renan
Calheiros (MDB-AL)
e disse que Bolsonaro
deve cumprimentar os
vencedores por meio
de nota oficial e, “provavelmente, também
por meio do Twitter”.

Rêgo Barros também falou sobre as
ações do governo federal em relação à tragédia de Brumadinho
(MG). Segundo ele,
foi determinado que
as vistorias às barragens de todo o País
deverão ser concluídas neste semestre,
tendo os órgãos fiscalizadores já sido
informados sobre o
novo prazo.
Por fim, o porta-voz da Presidência
disse que Jair Bolsonaro tem previsão de
viagem aos Estados
Unidos em março e
voltou a evitar fixar
um prazo para deixar
o hospital. “Ele terá
alta quando estiver
plenamente
apto”,
limitou-se a dizer.

reformas da Previdência, fiscal e tributária.
Mourão representou o presidente
Jair Bolsonaro na
cerimônia. O pre-

sidente se recupera
da cirurgia que reconstruiu o trânsito intestinal, após
receber uma facada
durante a campanha
eleitoral

Belford Roxo reúne técnicos
em encontro de ação social
Cem técnicos que atuam nos Centros de Referência da Assistência
Social (Cras) e nos Centros Especializados de
Assistência Social (Creas)
de Belford Roxo participaram ontem do Seminário Municipal sobre o
Sistema de Condicionalidades (Sicon). O evento
aconteceu no auditório II
da Uniabeu, no centro da
cidade, com objetivo de
incentivar a prática do Sicon e o acompanhamento
familiar. Através da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania (Semasc) a Prefeitura atende
cerca de 50 mil famílias
cadastradas no Bolsa Família.
Para Tiago Coutinho,
Coordenador do Cadastro
Único para Programas Sociais (Cadúnico) o acompanhamento à família é
importante para a identificação de problemas que
levam ao descumprimento das exigências que asseguram o recebimento
de benefícios. “O técnico
precisa estar atento para
buscar soluções. O seminário tem esta orientação”,
disse. As condicionalidades do Bolsa Família são:
frequência escolar mensal mínima de 85% para
crianças de 6 a 15 anos
e 75% para adolescentes
de 16 a 17 anos; acompanhamento do calendário
vacinal, do crescimento ao desenvolvimento
de crianças menores de
sete anos, pré-natal para

gestantes e acompanhamento de nutrizes. O não
cumprimento e a não atualização a cada dois anos
podem levar a suspensão
e o cancelamento do benefício.
Seminário
O seminário foi aberto
pela secretária executiva, Carla Fernandes, que
esteve representando a
secretária municipal Rosana Moura. A dinâmica
da palestra ficou por conta do coordenador estadual do Cadastro Único
da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos, Jean
Silveira. “A capacitação
dos técnicos vai melhorar
as ações no acompanhamento familiar e na inclusão dessas famílias em
programas sociais e também nos atendimentos disponíveis nas áreas da saúde
e educação”, destacou.
O evento aconteceu das
9h às 17h e teve participação de representantes das
Secretarias Municipais de
Saúde e Educação, inseridas nas condicionalidades
para o Bolsa Família. De
acordo com dados da Semas, Belford Roxo tem
80.844 famílias inscritas
no Cadastro Único, 65.570
famílias com o cadastro
atualizado nos últimos dois
anos, 67.6141 com renda
de até meio salário mínimo e 55.792 famílias com
renda de até meio salário
mínimo com cadastro atualizado.
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foi pra vala

Terror do Corumbá é morto no Rio
Conhecido como ‘2K’, bandido foi atingido com vários tiros em comunidade da Zona Norte
durante guerra entre facções criminosas por pontos de venda de drogas, que aterroriza a cidade
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

F

im da linha para um
traficante que aterrizava um bairro do
terceiro distrito de Nova
Iguaçu. Jefferson de Souza
Pereira, o 2K, foi morto a
tiros por uma facção criminosa rival durante guerra
pelo controle de pontos de
venda de entorpecentes no
Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio.
O 3º BPM (Méier) não divulgou informações sobre o
confronto, que teria ocorrido durante a madrugada de
ontem.
No final da noite da última quinta-feira, moradores
do Urubu, ficaram no meio
do fogo cruzado depois que
suspeitos de envolvimento
com o grupo que domina a

comunidade, a Amigos dos
Amigos (ADA), migraram
para a facção Terceiro Comando Puro (TCP) provocando o confronto. A troca
de tiros durou pelo menos
12 horas.
A página OTT-RJ (Onde
Tem Tiroteio), que monitora disparos do Rio de Janeiro, divulgou um vídeo onde
é possível ouvir o tiroteio.
Na manhã de ontem, policiais da corporação realizaram incursão na comunidade na tentativa de controlar
a situação. Apoiados por
um blindado, os agentes
cercaram a região para impedir a fuga dos suspeitos
envolvidos na troca de tiros.

2K foi preso após intensa
troca de tiros com policiais
que tentavam dissipar uma
guerra entre criminosos no
Morro da Canjica, no bairo
Corumbá, bairro do terceiro distrito de Nova Iguaçu. Na ocasião, o bandido,
oriundo do Complexo do
Chapadão, tentava invadir
a comunidade com outros
dois comparsas identificados apenas como Márcio
‘Vela’ e Alex ‘Galo’, que
conseguiram fugir ao cerco. Eles são filhos da mulher identificada apenas
como Angélica, que também é procurada pela polícia.Um terceiro marginal
foi baleado.
A quadrilha de traficantes
que fugiu ao cerco realizado por agentes do Batalhão
Controle do
Morro da Canjica de Polícia Militar de MesEm novembro de 2015, quita (20º BPM) aterrori-

Bando atira em direção a bar,
mata um e fere outro em Caxias
Na madrugada de ontem, ocupantes de um
carro de passeio, de placa
e modelo não anotados,
abriram fogo contra um
bar onde ocorria um pagode na comunidade Parque
das Missões, em Duque
de Caxias. César Florentino, de 26 anos, e Gabriel
Matheus Leite da Silva
foram atingidos e levados
para o Hospital municipal
Dr. Moacyr Rodrigues do
Carmo, também no município. Gabriel morreu
logo após chegar à uni-

dade. Já César permanece internado.
Segundo informações
do 15º BPM (Duque de
Caxias), o evento no
bar era para comemorar o aniversário de uma
amiga das duas vítimas.
Após atirarem contra o
local, o grupo fugiu em
alta velocidade.
Em nota, a Polícia Militar informou que não
havia operação da corporação no Parque das
Missões no momento do
crime:

“Segundo
informações do 15°BPM (Duque
de Caxias), na madrugada
de sexta-feira (01/02), policiais militares da Unidade
foram informados que duas
pessoas baleadas foram
socorridas para o Hospital Moacyr do Carmo. No
local, os militares confirmaram o fato e foram informados que os dois foram baleados no Parque
das Missões, em Duque
de Caxias. A ocorrência
foi encaminhada para a
59ª DP”.

Taxistas vão cana em por golpe na praça
Reprodução/cidadedeniteroi.com

Motoristas utilizavam disposivo para fraudar valores
Agentes da Polícia Civil
prenderam ontem mais de 20
taxistas que atuam no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Investigações
apontam que os motoristas
utilizavam um dispositivo
para fraudar os valores das
corridas através do taxímetro.
Foram denunciados e

identificados 16 veículos com
o aparelho, e sete carros foram
apreendidos. Somente um dos
alvos da ação ficou preso. Todos vão responder por crime
contra relação de consumo. A
operação foi nomeada de Bandeira Multiplicada.
A polícia informou que as
investigações começaram em
agosto de 2018, após denún-

cias de passageiros e da prisão
em flagrante de um motorista.
O grupo de taxistas monitorava as ações da Secretaria
Municipal de Transportes
(SMTR) e da Secretaria de
Estado da Polícia Civil (Sepol), por meio de mensagens
de telefone, formando uma
associação para cometer os
crimes.

Acusado de roubo à mão
armada é preso em B. Roxo
Agentes da 54ª DP
(Belford Roxo) prenderam, na última quarta-feira, Victor Magalhães Santa Rosa Viegas, acusado
de roubo à mão armada.
De acordo com os poli-

ciais, Victor foi reconhecido como autor de roubo
de veículo em vários procedimentos naquela Distrital. Contra Victor Magalhães havia mandado
de prisão temporária, ex-

pedido no plantão judiciário noturno. O inquérito
policial já foi relatado e a
representação pela prisão
preventiva foi encaminhada para manifestação
do Ministério Público.

Divulgação/Polícia Civil

Jefferson foi morto durante invasão de rivais em morro da Zona Norte
zava a região do Corumbá.
Integrantes da facção TCP
(Terceiro Comando Puro)
entraram em confronto com
a PM, que realizava de for-

ma ostensiva operações
para combater o tráfico de
drogas na região.
A área seria comandada pelo
criminoso Márcio, o Vela, sus-

peito de ordenar (em vídeo
que circulava nas redes sociais) aos comparsas a morte
de policiais como forma de
retaliar às ações de repressão.

Justiça manda prender Ecko
Wellington da Silva Braga, o
Ecko, e outros 42 suspeitos de
integrar milícia que aterroriza
bairros da Zona Oeste do Rio e
de municípios de Itaguaí, Nova
Iguaçu e Seropédica, tiveram a
prisão preventiva decretada pela
Justiça por associação criminosa,
A decisão da última quinta-feira
é da juíza Regina Celia Moraes
de Freitas, da 1ª Vara Criminal
da Regional de Santa Cruz, que
deferiu os pedidos de prisão do
Ministério Público. No texto, Regina destaca que os “integrantes
de uma organização criminosa armada (milícia)” pratica “diversos
crimes, incluindo lesão corporal
e ameaças a moradores das localidades em que o organismo atua”.
Em novembro, o Disque Denúncia aumentou para R$ 10 mil a recompensa para informações que
levem à prisão de Ecko.
O grupo criou verdadeiras
“franquias”, mostradas na série
Franquia do Crime, do G1, que
revelou que 2 milhões de pessoas vivem em áreas sob influência
de milícias no Rio de Janeiro e
11 municípios da Região Metropolitana. Os bandidos procurados
são: Wellington da Silva Braga, o
Ecko; Danilo Dias Lima, o Tandera; Luís Antonio da Silva Braga,
o Zinho; Michael Emerson Andrade de Souza, o Sassa; Thiago

Fonseca Dos Santos, o TH; Thiago
Silva Martins, o Thiago Gibi; Adriano Costa de Souza, o 06; Paulo Rodrigo Goulart de Moura, o Recruta;
Vágner da Silva, o Sagat; Carlos André Ferreira Dos Santos, o Tibirica;
Marcos Fonseca Sampaio, o Bonafé;
Bruno Eduardo de Andrade Gomes,
o Chang Lee; Maurício Alves Assis,
o Bucetinha; Adalberto Braz Corrêa
Júnior; Emerson Dos Santos Lopes;
Victor Felipe Guaper da Silva; o Vitinho; Jaime Francisco da Silva Neto,
o Minho Negão; Michel André da
Silva Alves, o Michel Do Cigarro;
Roberto Moreira Brito, o Gugu;
Cosme Damião Furtado Amâncio; Marcelo Tinoco Petru; Francisco
de Assis da Silva Botelho; Marcelo
José Costa Brito;
Eduardo Ramos Teixeira, o Feijão; André Luiz Souza de Andrade;
Gabriel de Abreu Guarani, o Magrinho; Leonildo Santos de Araújo, o
Leo; Charles Raimundo Chêne Moreira; Jaime Gonsalves Dos Santos;
Adriano Rodrigues Moura, o Dedo;
Luciano Anízio Soares de Lima, o
Charuto; Leony César Campanha da
Silva, o Macete; Alexandre de Souza
damasceno, o Bebezão, Alexandre
Felipe Mendes, o Taz; Alex Santos
Carvalho; Márcio Gomes da Silva,
o Pará; Bruno Fábio da Silva, o Bico
de Pato; Matheus Vianna, o Matheus
40; Rodrigo de Oliveira Assis; o Dedinho, Erick Dos Santos Lima, o Gor-
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dinho;
Priscila Simões Melo; Wagner Viza Salino, o Velho, Fred ou
Waguinho; Paulo Vítor Luciano
Lima, o PV.
Considerada a maior milícia da
cidade, a Liga atua na Zona Oeste
da cidade, explorando o controle de
postos de combustíveis, transporte
irregular e até a extração de saibro.
Ecko nunca foi policial e herdou
o grupo criminoso do irmão, Carlinhos Três Pontes, ex-traficante e
morto ano passado, em uma ação
da polícia. Até esta quinta-feira,
constavam contra Ecko um mandado de prisão por homicídio simples e outro por extorsão.
Em abril de 2018, o criminoso
conseguiu escapar de um grande
cerco montado pelas forças de segurança. Ecko estava em uma festa
num sítio, mas fugiu após quatro
criminosos do grupo entrarem em
confronto com policiais.

Homens são baleados em troca
de tiros em favela de Nova Iguaçu
Dois homens foram baelados durante operação
realizada por policiais militares do 20º BPM (Nova
Iguaçu) na comunidade
do Pantanal, em Nova
Iguaçu, na noite da última quinta-feira. A ação
foi montada após quatro
elementos serem flagrados efetuando assalto na
Avenida Abílio Augusto
Távora.
De acordo com a PM,
os elementos assim que
viram a viatura da PM,
atiraram contra e fugiram
para dentro da comunidade. Com apoio do GAT

Reprodução

Policiais apreenderam armas durante a operação
(Grupo de Ações Tátif- homens baleados com
cas), os agentes realiza- dois revólveres cal 38
ram uma nova operação mm e munições. Os dois
para prender os crimino- acusados foram socorrisos. Ao entrar na Rua Ma- dos ao Hospital Geral de
tilde Maria Muze, houve Nova Iguaçu - HGNI. E a
troca de tiros com trafi- ocorrência foi encaminhacantes da região.
da à 56ª DP (Comendador
Após o confronto, os Soares) para registro da
policiais encontraram dois ocorrência.
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educação de qualidade

Escolas de cara nova na volta
à sala de aula em Queimados

Prefeitura promove pacote de melhorias em várias unidades de
ensino que incluem pintura, restauração, reforma e outros serviços
Assessoria de Comunicação
Social

P

intura externa e interna, troca de pisos e
tubulações, placas de
identificação, fachadas novas e restauração de salas de
aula. Essas são algumas das
intervenções realizadas pela
Prefeitura de Queimados
para o início do ano letivo
da rede municipal de ensino, que acontece na próxima
segunda-feira (4). Promovidas por meio da Secretaria
Municipal de Educação, as
obras de reforma e manutenção prometem melhorar
ainda mais o ambiente de
aprendizado dos alunos nas
30 escolas da cidade.
De acordo com o prefeito
Carlos Vilela, a educação
tem sido prioridade na gestão e, por isso, investir em
estrutura é fundamental.

“Estamos vivendo uma era
de avanços da nossa educação, que tem se empenhado
para promover o aprendizado em ambientes cada vez
mais confortáveis. Nosso
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi extremamente positivo em 2018, mas queremos
sempre mais”, afirmou o
gestor.
Pacote de
intervenções
Dentre as escolas que já
foram beneficiadas pelo pacote de intervenções estão
as unidades: Carlos Pereira
Neto, Nelson Carneiro, Pastor José Arsênio Gonçalves,
Tiradentes, Maria Corágio
Pereira Xanchão, Escola
Primeira Igreja Batista, Jose
Bittencourt de Oliveira, Joaquim de Freitas e Leopoldo
Machado.

divulgação

Além das melhorias nos
equipamentos, a SEMED
também conta com mobiliário novinho para as salas de
aula. Graças a uma parceria
junto ao Governo Federal,
Queimados recebeu, no fim
do último ano, 1700 carteiras escolares e 250 kits de
mesa e cadeira para os professores.
“Temos um programa de articulação para solicitar itens
como ônibus, material didático, computadores e mobília
escolar. Entramos com pedido em 2017 e começamos a
ser contemplados”, declarou
o gestor, que afirmou que
mais 2 mil carteiras e 150
As obras de reforma prometem melhorar ainda mais o ambiente de aprendizado
conjuntos para docentes foram requeridos para compor
toda a rede municipal.
foram distribuídas nas uni- motivo para comemorar. A venções incluíram pintura
dades de toda a rede muni- unidade passa por obras de interna e externa, troca do
Reforma perto da cipal de ensino -, os alunos reforma e ampliação que telhado, construção de salas
conclusão
da Escola Municipal Os- devem ser concluídas até o no piso superior e de um auAlém das carteiras – que já car Weinschenck têm outro fim de fevereiro. As inter- ditório com 100 lugares.

Governador Witzel é apresentado à
plataforma digital de dados do MP

Receita promove devassa para
cobrar mais de R$ 1 bi em dívidas
Reprodução

Carlos magno/governo do estado

Wilson Witzel em reunião com representantes da Procuradoria e Ministério Público
O governador Wilson Witzel reuniu-se ontem com o
procurador-geral de Justiça,
Eduardo Gussem, e outros
representantes do Ministério Público Estadual para
conhecer a plataforma digital MP em Mapas. A ferramenta, que reúne, por meio
de inteligência artificial, dados georreferneciados relacionados a diferentes áreas
no estado (segurança, saúde, educação, meio ambiente, entre outras), já começou
a ser utilizada pelo Governo
do Rio de Janeiro.
Acompanhado do secretário da Casa Civil e Governança, José Luís Zamith,
Witzel também visitou o

Laboratório de Análise de
Orçamentos e Políticas Públicas (LOPP/MPRJ), órgão
responsável pela produção
de relatórios consolidados
com os dados orçamentários do Estado e dos municípios do Rio de Janeiro.
“Essa conexão com as
informações do Ministério
Público é fundamental para
a modernização do estado e
vai ajudar muito nos mais
diversos setores do governo”, afirmou o governador,
citando como exemplo o
uso das informações georreferenciadas no combate à
criminalidade e à corrupção.
“Com essas bases de dados
à disposição, aumenta mui-

to a capacidade de apuração
do nosso Laboratório de
Investigação de Lavagem
de Dinheiro”, afirmou.
Segundo Witzel, a ideia
é integrar a plataforma
MP Mapas aos sistemas
da Polícia Civil, Polícia
Militar e Centro Integrado
de Comando e Controle.
“Ao longo de décadas
de sucateamento, a polícia perdeu muito em sua
capacidade de inteligência. Vamos recuperar essa
capacidade. A utilização
dessa ferramenta e outras
mudanças que vamos implantar serão um avanço
significativo para a sociedade.

Operação Papiro busca cobrar dívidas de imposto sobre mercadorias e serviços
Equipes de fiscais
da Secretaria Estadual de Fazenda realizam ontem a Operação Papiro com
uma missão difícil:
recuperar R$ 1,4 bilhão em dívidas de
ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços). Na lista negra
estão 177 empresas.
De acordo com informações, a Receita Estadual cruzou
dados de notas fiscais emitidas com
declarações dos con-

tribuintes. Com base
nesses dados, programou série de medidas para detectar e
combater fraudes.
Nesta ação, grupo
de 82 auditores fiscais entregaram um
aviso de autorregularização. A partir
do recebimento, o
inadimplente terá 40
dias para se adequar.
Após esse prazo, se
forem identificadas
divergências, a auditoria especializada do ICMS fará a
análise e vai autuar

a empresa, que terá
que pagar o imposto
com os acréscimos
moratórios e multa.
Para o subsecretário
do
órgão,
Adilson Zegur, a
operação de ontem
mostra que o Fisco
Estadual vai atuar
em várias frentes.
“Esta iniciativa é
mais operacional,
dando a chance de
o contribuinte se
autorregularizar no
prazo estabelecido
pela
legislação”,
disse.

Crivella suspende pedágio da Linha Amarela

Pela segunda vez
em pouco mais de
um mês, o prefeito
do Rio, Marcelo Crivella, determinou ontem, a suspensão da
cobrança do pedágio
da Linha Amarela, no
sentido Fundão, Zona

Norte da cidade. Assim como na decisão
que impediu a cobrança no fim do ano
passado, e que ficou
valendo por um dia, o
prefeito defende que
“é preciso que haja
equilíbrio do contra-

to de concessão”, não
havendo cobrança por
19 meses para “ressarcir os contribuintes
e o município dos R$
225 milhões a mais
do que foi cobrado”.
De acordo com o prefeito, esses 19 meses

poderão aumentar ao
longo das apurações.
“É um dever nosso,
em respeito aos nossos filhos, em respeito aos trabalhadores de nossa terra, às
pessoas que estão nas
filas dos hospitais,

às que esperam por
vagas nas creches...
é um dever nosso incontornável, inadiável, de tomarmos a
decisão que tomamos
de ressarcir o povo
do prejuízo que teve.
Chegou a hora de de-

volver o dinheiro”,
afirmou Crivella.
De acordo com o decreto da prefeitura de
número 45.645, “no
momento, a cobrança de pedágio sentido Fundão está suspensa”.

SUL-FLUMINENSE
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quatis

Prefeitura tira animais das ruas

Objetivo é reduzir os transtornos causados pela população de cães e gatos soltos pelas ruas
Secretaria de
Comunicação Social

D

esde a sexta-feira passada,
a
Secretaria
Municipal de Saúde de
Quatis apreendeu nas
vias públicas nove animais de pequeno porte,
sendo seis cachorros
e três gatos. O balanço foi divulgado pelo
Serviço de Vigilância
Sanitária e Ambiental
do Município como
um dos resultados das
ações iniciadas em janeiro com o objetivo de
diminuir os transtornos
causados à população
por cães e gatos soltos
pelas ruas da cidade.
A maioria das apreensões ocorreu no Centro
da cidade, mas houve

um registro também
no bairro São Benedito, onde um homem foi
mordido no ano passado por um cão e acabou
sofrendo uma queda ao
chão.
A atuação mais intensa dos agentes do
Serviço Municipal de
Vigilância Sanitária e
Ambiental no enfrentamento do problema se
tornou possível recentemente com a assinatura de um contrato entre
a Prefeitura de Quatis
e o CIRAC (Centro
Integrado de Recolhimento, Assistência e
Controle de Animais),
que se localiza no distrito de Bulhões (Porto
Real). Para este local,
vão ser levados todos
os cães e gatos apreen-

didos na cidade, onde
os animais receberão os
cuidados necessários,
poderão ser resgatados
pelos proprietários ou
até mesmo serem encaminhados para adoção.
Até a assinatura deste contrato, não havia
um local para abrigar
os animais apreendidos
nas ruas de Quatis.

Menos oito
reclamações
Segundo a coordenadora do Serviço de
Vigilância Sanitária e
Ambiental da Prefeitura de Quatis, Marta
Maria da Silva Pires,
o setor tem recebido
pelo menos oito reclamações por semana
relacionadas a transtornos causados por cães

Angra dos Reis

Inscrições para novas
turmas de natação

divulgação

As aulas de natação na piscina do CEAV são oferecidas nas segundas e quartas-feiras
As inscrições para novos alunos de natação, no
polo do Programa de Ação
Corporal (PAC) que funciona no Colégio Estadual
Dr. Artur Vargas (CEAV),
serão abertas em 13 de fevereiro. Até lá, os professores da Secretaria Executiva de Esporte e Lazer
de Angra dos Reis estarão
avaliando os atuais alunos
e readequando-os nas turmas existentes.

Segundo o professor
Paulo Moté, um dos responsáveis, a documentação necessária para a inscrição é: atestado médico
emitido neste ano, duas
fotos 3x4 e declaração escolar (para os estudantes).
O procedimento será feito em dois horários: das
7h30 às 11h e das 13h30
às 17h.
As aulas de natação
na piscina do CEAV são

oferecidas nas segundas
e quartas-feiras das 7h às
11h15 e das 13h20 às 19h
e fazem parte do PAC e
do Programa de Esportes
para Crianças (PEC), uma
iniciativa da Secretaria de
Desenvolvimento Social e
Promoção da Cidadania,
por meio da Secretaria
Executiva de Esporte e
Lazer. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone 3365-3224.

Divulgação/PMq

Agente de saúde com um dos cães recolhidos durante ação da Prefeitura
e gastos soltos pelas
vias públicas da cidade,
“daí o reforço nas ações
visando diminuir os
transtornos provenien-

tes deste problema”.
Entre os animais apreendidos esta semana
estavam cachorros que
ficavam quase sempre

na Praça dos Expedicionários, no Centro, e
vinham sendo alvos de
muitas reclamações por
parte da população.

resende

Prefeitura convoca concursados da GM
Os primeiros aprovados no Curso de
Formação da Guarda
Municipal de Resende
de 2018 foram fazer a
escolha de vagas. Esta
etapa aconteceu na
Secretaria Municipal
de Educação e reuniu
um grupo formado
por cinco homens e
cinco mulheres. Da
mesma maneira, eles
entregaram toda a documentação exigida
para ocupar o cargo e
agendaram os exames
médicos finais.
De acordo com a Secretaria
Municipal
de Administração, a
próxima etapa, após
a realização e confirmação dos resultados
dos exames médicos,
é a edição do decreto
de nomeação. Em seguida, os profissionais
poderão tomar posse e
se apresentar ao Bata-

Carina Rocha/Divulgação/PMR

Os concursados já encontram toda a documentação exigida
lhão para serem incorporados ao contingente
da GCM.
Segundo o comandante
da Guarda Civil Municipal, Cesar Laurindo,
a chegada de novos
profissionais é de grande importância parar
fortalecer a atuação da
corporação. Entre as
atividades
desempenhadas pelas equipes
estão: rondas em escolas, vigilância através
da Central de Monitoramento e ações de

trânsito.
Além de reforçar o efetivo, a Guarda Municipal também está prestes
a ganhar mais quatro
viaturas para modernizar e aumentar a frota.
Além disso, a corporação ganhará novos
uniformes, que já estão
em processo licitatório.
Outro importante ponto
que beneficia o trabalho
da GM é a sequência da
parceria com a Polícia
Militar pelo Centro de
Monitoramento.

itatiaia

Defesa Civil mantém trabalho
de sinalização em balneários

Divulgação/PMI

porto real

Cardápio com alimentação saudável nas escolas
Com o objetivo de promover uma alimentação
saudável e balanceada nas
escolas, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura
e Turismo desenvolve o
plano alimentar das unidades escolares baseado
no Guia Alimentar para a
População Brasileira, do
Ministério da Saúde. O
prefeito Ailton Marques
afirmou o papel da escola
na educação alimentar dos
estudantes. “É consenso
que se alimentar de forma
saudável é fundamental
para o desenvolvimento
integral de todos os indivíduos. Em um país onde
a fome, a desnutrição e os

Divulgação/Porto Real

Agentes fixam placa de sinalização em um dos pontos
As frutas e legumes são incluídas no cadárpio da alimentação
casos de obesidade ainda são
graves problemas sociais, o
tema de educação alimentar
e nutricional é central nas
unidades”.
Jeniffer Yoha, que é gerente de Nutrição Escolar,
contou sobre como é elaborado o cardápio das escolas.
“A escola tem o papel de for-

necer a refeição baseada nas
recomendações nutricionais
de cada criança, considerando o tempo em que elas estão
no espaço escolar. Em casos
de necessidade, onde alguns
alunos apresentam patologias diversas, há a alteração
e adequação do quadro alimentar”, ressaltou a gerente.

A colocação de novas placas de sinalização, próximo a
locais que possam
apresentar risco de
formação de novas
cabeças d’água, fenômeno natural que
produz um aumento
repentino no volume de água nas cachoeiras e córregos

de rios, é parte das
estratégias de apoio
logístico da equipe
da Defesa Civil de
Itatiaia.
De acordo com o
secretario Municipal de Ordem Pública, Carlos Cesar
de Paula, esta é uma
das formas de conscientizar ainda mais

as pessoas. Fortalecer o trabalho de
prevenção e aviso
aos turistas é uma
ação de extrema importância para que
estes possam respeitar as sinalizações, e
principalmente contar com essa estrutura de manutenção
preventiva.
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RECEITAS
MOQUECA DE SALMÃO
E CAMARÃO
Ingredientes
400 farinha de trigo
100 sêmola de grano duro 15 unidades
de gema de ovo 5
unidades de ovo 2
colheres (sopa) de
azeite de oliva 15
unidades de maçã-verde 1/4 unidade
de limão-taiti 1 colher (sopa) de manteiga 400 gramas de
cogumelo shimeji 100
ricota 1 colher (sopa)
de geleia de pimenta 200 mililitros de
creme de leite fresco
80 gramas de queijo
gorgonzola • sal a
gosto • pimenta-do-reino a gosto
Modo de
preparo
Prepare a massa: Misture a farinha com a
sêmola sobre uma
superfície. Faça um
furo no centro. Coloque os demais ingredientes e misture delicadamente com um
garfo até incorporar.
Depois, continue mexendo com a ponta
dos dedos, energicamente, por 20 minutos, ou até formar
uma massa homogênea lisa e maleável.
Se endurecer, adicione um pouco de
água morna.
Faça uma bola e
derrame um fio de
azeite sobre ela. Polvilhe com farinha de
trigo, cubra com um
pano úmido e deixe
descansar por 30 minutos em temperatura ambiente.
Abra a massa com
um rolo até atingir
uma espessura fininha e corte-a em
quadrados de 5 x 5
centímetros. Reserve.
Prepare o recheio:
Descasque a maçã e
corte-a em cubinhos.
Coloque em uma tigela com água e gotas de limão. Escorra
em seguida.
Em uma frigideira, em
fogo médio, refogue
a fruta na manteiga
até se desmanchar
e obter consistência
próxima à de geleia.
Abaixe a chama e
reserve.
Em outra frigideira,
em fogo médio, refogue o shimeji no
azeite até ficar macio. Junte a maçã.
Coloque os demais
ingredientes e misture para incorporar.
Desligue o fogo e reserve.
Disponha esse recheio no centro de
metade dos quadrados de massa. Borrife-os com um pouco
de água e cubra-os
com a massa restante. Pressione toda a
borda com um garfo
para que os raviólis
não se abram durante o cozimento.
Em uma panela com
água fervente, cozinhe-os em fogo médio por quatro minutos. Escorra e reserve.
Prepare o creme de
queijo: Em uma panela, em fogo baixo, reduza o creme
de leite à metade.
Acrescente o gorgonzola e misture até
derreter e incorporar.
Sirva sobre o ravióli.

sábado, 02 de feverEIRo de 2019

Bruna Marquezine responde dica de fã
sobre ser feliz solteira: ‘Ué! Tô sendo’

N

a tarde de ontem,
uma
internauta escreveu para
a artista: ‘Vai cuidar de
você! Da sua carreira!
Vai conquistar esse mundão! Ficar solteira é ótimo também! Todo mundo precisa de um tempo
pra si! É importante! Ainda mais depois de uma
relação intensa! Vai ser
feliz leve, livre e linda!’.
Algum tempo depois, ela
escreveu: ‘Ué! Tô sendo!’. Mais cedo, ela compartilhou no Stories uma
noite em que se divertiu
com amigas.
Muito ativa no Twitter,
rede social na qual conversa em tom bem-humorado com fãs, Bruna
Marquezine rebateu uma

divulgação

dica dada lá por uma internauta ontem. “Falando
sério! Bruna Marquezine
tira um tempo pra você!
Vai cuidar de você! Da
sua carreira! Vai conquistar esse mundão! Ficar
solteira é ótimo também!
Todo mundo precisa de
um tempo pra si! É importante! Ainda mais depois de uma relação intensa! Vai ser feliz leve,
livre e linda!”, afirmou,
mencionando o perfil da
atriz, que deixou de seguir o ex-namorado Neymar nas redes e ganhou
também o unfollow do
craque do Paris Saint-Germain. “Ué! Tô sendo!”, respondeu a famosa, sem entender o
motivo do conselho.

‘Sensualidade vem de dentro’, diz Marina
Ruy Barbosa em 1º ensaio de lingerie
divulgação

Estrela da nova campanha da Valisère, a jovem falou sobre autoestima diante dos cliques.
‘Nos aceitarmos do jeito
que a somos é parte de
um exercício diário. Mas
volta e meia a gente pensa em mudar algo, nem
que seja um corte de
cabelo. Eu não sou diferente disso... Ao mesmo
tempo, ando trabalhando muito dentro de mim
o entendimento de que
nunca vou ser unanimidade em nada’, disse a
ruiva.
Marina Ruy Barbosa concilia a carreira
de atriz com trabalhos
como modelo (a ruiva é
uma das estrelas da nova
campanha da Dolce &
Gabbana), mas nunca havia estrelado um ensaio
de lingerie. Ontem, fo-

ram divulgados cliques
de sua primeira sessão
de fotos para a Valisère.
À revista “Vogue”, ela
disse que a autoaceitação é sua aliada para o
empoderamento. “Estar
feliz e de bem comigo
mesma. Me aceitar do
jeito que sou, com minhas imperfeições e fragilidades. Acho que sensualidade vem de dentro,
mas a gente pode dar
um up na autoconfiança com algumas coisas
que nos façam nos sentir
mais bonitas, e isso não
é errado. O truque é usar
a maquiagem, lingerie, roupa e salto como
aliados, e não ser refém
dessas coisas”, explicou
a jovem, assessora pela
mesma agência de Gisele Bündchen em sua carreira internacional.

Viagem em família! Andressa Suita filma
filhos e Gusttavo Lima em helicóptero
divulgação

Viagem em família!
Andressa Suita filmou
filhos e Gusttavo Lima
em helicóptero ontem.
O casal embarcou
para Capitólio, destino turístico de Minas
Gerais, com Samuel,
de 6 meses, e Gabriel,
de 1 ano e 7 meses.
Na cidade, a modelo
filmou o primogênito se divertindo com
familiares. ‘Vai jogar
truco com o padrinho,
filho?’, questionou a
mulher do dono do
hit ‘Apelido Carinhoso’ para o menino. Na
última quinta (31),
Gusttavo postou uma
foto do herdeiro na
qual destacou o crescimento do pequeno.
Andressa Suita e

Gusttavo Lima estão
em Capitólio, cidade
de Minas Gerais conhecida por suas belezas naturais, com os
filhos, Samuel, de 6
meses, e Gabriel, de
1 ano e 7 meses, ontem. A modelo filmou
a viagem de helicóptero com a família:
no vídeo, os herdeiros - cuja semelhança
com a mãe foi alvo de
comentários em foto
recente - apareceram
encantados com as
paisagem. “Olha lá,
meu amor”, exclama
a artista para o primogênito, protagonista de uma postagem
do marido sobre seu
crescimento na última
quinta (31).
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Capitão Vladimir revela compromisso do
time pela reabilitação no Grupo da Morte

Equipe rubra busca resultado positivo neste sábado em Cardoso Moreira
Márcio Menezes / America Rio

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

C

om a responsabilidade de continuar jogando
bem e, principalmente,
alcançar os resultados
que não têm acontecido, o Mecão vai encarar o Goytacaz neste
sábado (2), às 17h, no
Ferreirão, em Cardoso Moreira. Numa situação como essa, a
experiência de atletas
como o zagueiro Vladimir, atual capitão da
equipe, fala alto entre
o grupo de jogadores.
Entre os companheiros de grupo, o sentimento é de cobrança
mútua na busca pela
reabilitação, mas sem
perder a serenidade.
“Nossa conversa tem
tocado constantemente
no assunto tranquilidade, até porque não é por
falta de oportunidades
que os gols não estão
saindo.
Precisamos,
sim, de um pouco mais
de capricho, e isso nós
estamos cobrando um
do outro pois sabe-

Experiência do zagueiro motiva demais jogadores na luta para permanecer na Série A
mos que podemos caprichar mais. Tenho
certeza que esses gols
vão sair nessa próxima
partida”, disse, ressaltando que, apesar da
experiência, a proatividade em campo tem
de ser de todos. “Eu
vou contribuir com
orientação em campo, mas sempre digo

a eles que não é um só
que tem de fazer isso,
e sim todos. Ninguém
faz nada sozinho e precisamos muito uns dos
outros para alcançar o
nosso objetivo”.
A viagem longa para
Cardoso Moreira e o
estádio acanhado não
são preocupações para
a equipe, já bem cale-

Feliz aniversário, Wilcler!!!

A

gradeço todos os
dias pelos bons
momentos que vivenciamos e pelo maravilhoso
marido que você é.
Que este aniversário
seja inesquecível, que
Deus te conceda toda a
sorte de bênçãos e que
o dia 04 de fevereiro se
repita por muitos anos
em sua vida!
Muita saúde, paz e Felicidades!
Te amo demais, Obrigada por fazer parte da
minha história!

Com amor,
Fernanda.

jada.
“Não é nenhuma novidade para nós. Tivemos viagens longas na
Série B1 e na Seletiva,
inclusive para jogar
no Ferreirão. Estamos
focados e pensando
apenas em conquistar o melhor resultado
possível”, concluiu o
‘capita’ rubro.

Nova Iguaçu
joga na
zona oeste
Ainda pelo Grupo da
Morte, última rodada do turno (jogos de
ida), neste sábado (2),
às cinco da tarde, o
Nova Iguaçu enfrentará o Macaé Esporte, em
Moça Bonita.

Até agora, o Goytacaz
lidera com quatro pontos ganhos, o Nova Iguaçu soma três, o Macaé,
dois, e o America segura
a lanterna (1 ponto).
Pelo regulamento da
competição, os dois últimos colocados serão
rebaixados à Série B1 e
os dois primeiros permanecerão na Seletiva.

