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Esposa desconfiada ‘instalou câmera’ que filmou a safadeza

Taradão vai pra jaula por
estuprar sogra de 101 anos
3

Implorou para não morrer

Prefeito de
Japeri faz
mistério
com licitação
da merenda
3

Rodrigo Cafu, morto no dia do aniversário da mãe, foi abordado por suspostos traficantes perto de casa, no Subúrbio do Rio

Segurança do Sorriso Maroto
é executado com 14 disparos

Lei proibe
condenados
na Maria da
Penha serem
contratados no
setor público

7

Resgate Musical

6

Assassinato com requintes de crueldade

Neste sábado tem “O Samba
que Vem do Morro” no Rival
Grupo Glória ao Samba apresenta clássicos das escolas Salgueiro, Império
Serrano e Portela.
2

ESPORTE
Ex-Nova Iguaçu,
técnico Edson Souza
comanda Resende
contra Americano
12

Tem gente
‘levando um por
fora’ para divulgar
vereador
2

Jhonny da Silva, principal suspeito da morte do jovem Lucas em Cabuçu, chega à DH-Baixada

Fim da caçada
7

Queimados amplia
Belford Roxo
oferta de teste
promove ação no
rápido para HIV
Dia da Mulher
3

4

Mesquita expõe
racismo nos 21
dias de ativismo

Tráfico do Alemão perde duas
toneladas de erva do capiroto
em operação da Polícia Civil

8

3
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

O abraço especial
deste sábado (9) vai para
Marcos Veiga, produtor
musical da Banda Tempos, que no dia 26 deste
março estará se apresentando no Teatro Rival.
Aquele Abraço Musical,
Marcos!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Festival canino
no TopShopping

Inocentes: Mestre Washington Paz festeja os 30 pontos na Sapucaí
No ano em que comemora 10 anos no comando do ritmo da Cadência
da Baixada e 16 anos
como integrante da Inocentes de Belford Roxo,
a escola caçulinha da
Baixada, mestre Washington Paz tem motivos de sobra para comemorar. Os trinta pontos
alcançados no desfile de
sexta-feira pelo Grupo A
do Carnaval Carioca só
reafirma que o caminho
está certo. Apesar da
forte chuva que caiu na
cidade do Rio de Janeiro
no final da tarde do primeiro dia deste março,
não intimidou a bateria
Cadência da Baixada
que entrou confiante na
Marquês de Sapucaí e
executou de forma ousada as bossas já ensaiadas.
“Trabalhamos para
obter a pontuação máxima, sempre. Mas com

Para os apaixonados por
cães, o TopShopping realizará,
neste domingo (10), das 13h
às 19h, o 2º festival Canino da
Baixada. Com entrada gratuita,
a ação contará com desfiles,
adoção de cães, exposição de
fotos e apresentará as novidades do mercado. Também
haverá palestras veterinárias,
dicas de adestramentos e profissionais especializados em
penteados e estética animal. A
novidade desta 2ª edição está
na palestra e aplicação de Reiki, com a terapeuta comportamental Priscila Furtado. O
tratamento reiki é uma técnica
de energização por meio da
imposição de mãos, com o objetivo de restabelecer a saúde
física e emocional do animal. A
ação será realizada na Praça de
Eventos, 1º piso – expansão das 13h às 19h. Entrada gratuita. O TopShopping fica na Av.
Governador Roberto Silveira
540, Centro – Nova Iguaçu.
Telefone: (21) 2667-1787.

tudo o que aconteceu na
cidade, não podemos prever a chuva com tamanha
intensidade. Só temos a
agradecer pelos 30 pontos
alcançados pelo quesito
bateria. Não foi um carnaval fácil para nenhum grupo, mas sabemos que o ‘A’
enfrenta mais dificuldades. Na sexta de carnaval
ainda tivemos um dilúvio,
definitivamente não foi
um dos dias mais fáceis,
mas estávamos ensaiando desde maio. Não podíamos recuar. Entramos
confiante e conseguimos a
pontuação que precisávamos”, disse Washington.
O enredo da Inocentes
(nona colocada) foi “O
Frasco do Bandoleiro”.
Neste período pós-carnaval os ritmistas, assim
como toda escola, entram
em recesso, até que em
junho recomecem às atividades na quadra e novas
bossas surjam.

Divulgação

Boa notícia. Nas próximas semanas, a Câmara dos Deputados
deve retomar a discussão de um projeto de lei
que combate no funcionalismo público os recebimentos de salários
acima do teto constitucional.

Bora trabalhar!?
Semana que vem, segundo a cultura política brasileira, começará, efetivamente,
o ano para vereadores, deputados e senadores. Hora
da volta ao batente e fazer
jus ao ótimo salário que recebem… Chega de passear!

Cadê o Ciani?

Apesar da forte chuva que inundou o Rio, a bateria Cadência da Baixada cumpriu o seu papel

Show ‘O Samba que vem do
morro’ é atração no Rival
Jota Carvalho

Vereador de um mandato só
em Nova Iguaçu (2005/2008),
o médico Cláudio Ciani, se
elegeu com excelente votação,
criou e fez barulho com o Programa Amigos da Balança e
saiu da política sem quase ser
notado.

(21) 98037-1338
Whatsapp

Divulgação

Assessoria escolhe cabeças para divulgar

jota.carvalho@yahoo.com

O

Glória ao Samba
se apresentará no
Teatro Rival Petrobras (Cinelândia), neste sábado (9), às 19h30,
com o espetáculo musical
“O Samba que Vem do
Morro: Acadêmicos do
Salgueiro e Império Serrano”. O show contará com
o auxílio luxuoso de Roxinha do Salgueiro, Dona
Leda do Império Serrano e
Alice Vazques, num grande resgatar a fase áurea do
samba com suas letras e
melodias primorosas.
Sambas de Silas de
Oliveira, Mano Décio,
Manula, Antônio Fuleiro,
Sebastião
Molequinho,
Avaresse, Penteado — todos esses, joias da coroa
imperial — serão somados
aos sambas vigorosos de
Djalma Sabiá, Anescarzinho do Salgueiro, Binha,
Geraldo Babão, Pindonga,
Buguinho, Jorge Cardoso, Noel Rosa e Antenor
Gargalhada, alguns dos
nomes que dignificam os

Supersalários

Nosso agente para assuntos políticos, Passarinho Azul do Bico Preto, descobriu enquanto assistia sessão em uma das Câmaras
de Vereadores da Baixada Fluminense, que
‘Press Red’, da assessoria de comunicação,
boicota informações boas da casa para uma
parte dos colegas, mas abastece ‘seu time’
com os filés.
****************************************

Não deu ‘propina’ não aparece

Grupo Glória ao Samba tocará e cantará clássicos do Salgueiro, Portela e Império Serrano
acadêmicos do Salgueiro.
Nos últimos dez anos, o
Instituto Glória ao Samba
– de onde nasceu o grupo
que leva consigo a memória musical aos palcos
brasileiros – tem feito trabalhos de pesquisa, preservação e divulgação de
baluartes e composições
que contribuem para que
uma grande quantidade de
material inédito, muitos

deles desconhecidos, chegue ao público.
Sendo assim, os integrantes do Glória ao Samba, que executam sambas
dos primórdios das Escolas de Samba, levarão ao
palco do Teatro Rival Petrobras sambas dos terreiros do Salgueiro, Portela
e Império Serrano descobertos no decorrer dos
anos de pesquisa. A ideia

é fazer uma agradável viagem ao passado, ao som
de melodias de compositores essenciais na formação e fixação do samba como um dos maiores
gêneros musicais do país.
O Teatro Rival Petrobras fica na Rua Álvaro
Alvim, 33/37 - Centro/Cinelândia - Rio de Janeiro.
Informações: (21) 22409796.

Além da discriminação noticiosa, a figura leva um qualquer por fora de alguns
edis, reforça a imagem dos ‘pagantes’ e
deixa quem não ‘molha a mão’ sem ser notícia. Um dos sem-mídia já berrou e prometeu entregar a criatura ao presidente.
****************************************

Até o chefe toma sem sentir

Na maioria das vezes, o presidente da Casa
também é colocado de lado pela figura graneira.
Assessoria do homem está de olho na situação
doida para dar o flagra na sacanagem. “Se há salário pago pelo serviço normal, não pode cobrar
por fora”, afirmou um dos que cercam o chefe
do pedaço.
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cadê a transparência

Licitação da merenda escolar
em Japeri segue na caixa preta
Prefeitura não divulgou ainda a ata do certame nem publicou nada sobre um
pregão de mais de R$ 14,5 milhões para o fornecimento de gêneros alimentícios
Elizeu Pires
elizeupires.com

mas ainda não divulgou
a ata do certame nem
o resultado, não informando quantas empresas concorreram ou se
alguma delas apresentou
recurso. Pelo que estava
programado a licitação
ocorreu no dia 21 de fevereiro. Até agora não
se sabe de nada sobre o
assunto, pois o governo
não informa coisa alguma.
Até bem pouco tempo
a Prefeitura de Japeri
não disponibilizava os
editais de licitação em
seu site oficial e os interessados em concorrer tinham dificuldades
em retirar o documento,
o que acabava restringindo a competição,

S

aiu o prefeito
Carlos Moraes
Costa, entrou
o vice-prefeito Cesar
Melo (foto) e a falta
de transparência com
os gastos publicos
continua em Japeri. A
administração municipal que não disponibiliza contratos, termos
aditivos nem a lista de
fornecedores e prestadores de serviços com
os valores pagos, é a
mesma que abriu um
processo de licitação
para os gêneros alimentícios da merenda
escolar, realizou o pregão há exatos 16 dias,

Reprodução

Prefeito interino, Cesar Melo polemiza com os contratos emergenciais e licitação
conforme o Tribunal
de Contas do Estado
já havia constatado em
alguns casos. Recente-

mente, depois de uma
bronca do TCE, os editais passaram a ser divulgados no portal e o

da merenda está lá, mas
até o final do expediente na última quinta-feira, nada de resultado e

o último boletim oficial
postado é o de número
4348, datado de 1º de
março.

Mistério do fornecimento da merenda escolar
A licitação da
merenda escolar
e r a p a r a t e r o c o rrido há pelo menos três meses,
para que houvesse tempo suficiente para concluir o trâmite
antes do início do

ano letivo. A falta
de planejamento
acabou atrasando
tudo e até agora
a Prefeitura não
explicou
como
está sendo feito o
fornecimento da
m e r e n d a e s c o l a r,
já que a licitação

só foi feita no dia
21 do mês passado e o vencedor
ou
vencedores
do certame ainda
não tiveram seu
nomes
divulgados.
Conforme já foi
revelado, o valor

global estimado
no edital é de R$
14.553.731,84
R$ 9,38 por um
ano de contrato,
números
que superam em
muito o valor licitado em 2017
(pouco mais de

R$
4
milhões)
pelo
município
de São João de
Meriti, que com
um número muito maior de alunos, está gastando
atualmente
cerca de R$ 6
milhões por ano,

segundo informações da
administração
local. Em 2017 a
Prefeitura de Japeri firmou quatro contratos com
duas
empresas,
chegando a R$
11 , 9 m i l h õ e s .

Defesa Civil salva vida de família
Belford Roxo celebra Dia
da Mulher com ação social
Cláudio Nunes/PMBR

Deputada federal Daniela do Waguinho e Tatiana Ervite conversaram com as mulheres na clínica
A Clínica da Mulher de
Belford Roxo foi palco
das comemorações pelo o
Dia Internacional da Mulher ontem. A atividade recebeu cerca de mil mulheres no espaço e teve início
às 9h, reunindo serviços
gratuitos de coleta de preventivo, mamografia, aferição de pressão arterial e
glicemia, exame de vista,
massoterapia, além de distribuição de preservativos,
embelezamento e palestras, que abordaram temas
de saúde e empoderamento feminino.
A deputada federal Daniela do Waguinho prestigiou o evento e destacou
que se sente honrada por
estar em Brasília representando as mulheres de Belford Roxo e de todo estado
do Rio de Janeiro. “Hoje
celebramos a reinauguração da Clínica da Mulher
e a nossa prioridade é a

saúde. Queremos que elas
se sintam valorizadas. Estamos aqui para servir e
fazer a diferença na vida
dessas pessoas. Sabemos
que ainda temos muito que
fortalecer as políticas para
mulheres. Por isso, meu
trabalho em Brasília será
como um canal para buscar mais ações que possam gerar benefícios para
o cidadão. Estarei atuando
nas comissões buscando
melhorias”, enfatizou.
A secretária Especial da
Mulher, Tatiana Ervite,
destacou que a ação é uma
forma de chamar a atenção
da população para os cuidados básicos com a saúde. “Conseguimos através
de datas comemorativas
reunir um número expressivo de pessoas e assim,
realizamos o trabalho de
conscientização. Através
de exames periódicos conseguimos prevenir muitas

doenças”, explicou.
Uma das
primeiras
A dona de casa Ivone Oliveira, 65 anos, aproveitou
a ação social, chegou cedo
na Clínica da Mulher e foi
uma das primeiras a ser
atendida. “Acho muito
importante ver a prefeitura promovendo eventos
como este. Vim aqui para
cuidar da minha saúde”,
disse a moradora do bairro
São Vicente, que fez mamografia e exame de vista.
As mulheres que participaram da ação social também foram homenageadas
com um café da manhã.
A atividade foi desenvolvida até às 15h. A Clínica da Mulher de Belford
Roxo fica localizada na
Rua Benjamin Pinto Dias,
no Centro, e funciona de
segunda a sexta, de 9h às
17h, onde oferece serviços

Uma decisão que poupou a vida de três pessoas.
As lágrimas que correm
no rosto da dona de casa
Jane Maria de Brito, de 42
anos, moradora do bairro
Vista Alegre, refletem uma
mistura de sentimentos: A
tristeza em ver sua casa
em ruínas e o alívio em saber que sua família passou
ilesa, apesar do desastre.
O bem-estar foi possível
por causa de uma interdição dos agentes da Defesa
Civil, no dia 19 de fevereiro, e a ordem imediata de
evacuação do local. Pouco
mais de 24 horas depois,
parte da residência ruiu.
O acidente aconteceu por
causa de uma construção
irregular ao lado da casa
da família. Grande parte
dos escombros caiu exatamente no quarto onde ficavam as duas camas da família. Onde dormia o filho
do casal, uma criança de
apenas 10 anos, desabou
uma viga que, certamente,
esmagaria o menino. Outros pedaços dos destroços
caíram onde estaria dormindo o casal.
No local, além de Jane,
moram o esposo Paulo César, 32, e o filho do casal
Paulo Gabriel, de apenas
10 anos. Após perceber
que a obra do vizinho podia oferecer riscos, a dona
de casa procurou a Secretaria Municipal de Defe-

Rafael Barreto/PMBR

A casa no bairro Vista Alegre veio abaixo dias
depois de ser interditada pela Defesa Civil
sa Civil para fazer uma
vistoria no local. Com a
chegada dos técnicos da
instituição, a ordem para
a família deixar o local foi
imediata.
Dona Jane voltou pela
primeira vez ao local depois da interdição. Ao lado
do filho, a senhora quando
viu parte de sua casa no

chão, não conseguiu segurar a emoção: “É triste ver
algo que você lutou para
construir durante toda vida
acabar desta forma, mas tenho que agradecer muito à
Defesa Civil, afinal, se não
viesse aqui e não tivéssemos saído imediatamente,
esta hora estaríamos todos
mortos”, contou.
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As 28 câmeras de reconhecimento facial
instaladas em Copacabana durante o carnaval levaram para a cadeia quatro criminosos
com mandado de prisão em aberto, segundo
a Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro. De
acordo com a corporação, o projeto piloto
“passou no primeiro test drive”.

Além de terem mais dificuldade de conseguir emprego, as mulheres ainda recebem
salários mais baixos do que os homens no
mercado de trabalho. A renda média de um
trabalhador adulto do sexo masculino é 26%
maior do que o de uma mulher na mesma faixa etária, segundo o IBGE.

Dívida ativa I

Recuperados III

Reprodução

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) que investiga as causas da crise fiscal do Estado
vai se reunir, nesta segunda-feira (11/03), para discutir
a cobrança da dívida ativa.
Este será o primeiro tema a
ser tratado pelo grupo.

Entretanto, disse o deputado, “somente R$ 20 bilhões
podem ser recuperados”.
Para a primeira reunião, serão convidados os titulares
das Secretarias de Fazenda
e Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal
de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Ministério
Publico Estadual.

Prazo de 90 dias II

Instalação

A CPI, que terá prazo de
90 dias, prorrogáveis por
até 60 dias, vai investigar
também os benefícios fiscais concedidos para empresas que devem ao Estado. A reunião será na sala
311 do Palácio Tiradentes,
às 14h. O presidente da
CPI, deputado Luiz Paulo
(PSDB), disse que a dívida
ativa no Rio está superior a
R$ 77 bilhões.

Homenagem bem humorada anti-Dilma
Esta imagem foi postada nas redes sociais para
lembrar o Dia Intternacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março. Na mensagem, o autor parabeniza todas as guerreiras, mas faz uma ressalva com
o nome da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), co
considerada hoje ‘persona non grata’ no coração da
maioria dos brasileiros. Polêmicas à parte, Dilma é
mulher e também guerreira, no sentido mais literal da
palavra. Enfim, um manifesto que merece discussão.

Reprodução/Elizeu Pires

O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia, anunciou nesta sexta-feira (8) a instalação da
Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania
na próxima quarta-feira.
Segundo ele, com a definição da data de instalação, os líderes partidários
já poderão indicar nomes
para compor o colegiado a
partir da próxima segunda-feira.

Emergência da água
volta a ser renovada
por decreto em Pádua

Prometida em janeiro de
2017, quando a Empresa de
Saneamento Ambiental e
Concessões (Esac) foi contratada sem licitação para operar
o sistema de água e esgoto do
município de Santo Antonio
de Pádua, no Noroeste Fluminense, a concorrência publica
para a concessão dos serviços não deverá acontecer tão
cedo. É que o prefeito Josias

DIRETO AO PONTO

Holofotes pró-Bolsonaro ofuscam a reforma

O governo de Jair
Bolsonaro virou uma enxurrada de declarações
contraditórias, ou mal
interpretadas, ditas pelo
presidente, depois corrigidas por seus ministros
e até o vice-presidente.
Como bem lembrou o

comentarista Gerson Camarotti, da Globo News,
esses episódios têm claramente deixado o governo em maus lençois e
ofuscado o caminho que
leva a medidas importantes, como a reforma
da Previdência.

Não é possível que o
presidente tenha que improvisar discursos que
causam polêmica pelo
seu contexto e depois são
justificados como mal
interpretados. É o caso
da frase: “Democracia
e liberdade só existem

quando as Forças Armadas querem”, que atiçou
a ira da esquerda e aumentou a temperatura
nas redes sociais. Posto
isso, Bolsonaro está precisando analisar o que
vai falar, antes de abrir a
boca.

Quintal (foto), deu mais uma
esticada na tal emergência e
voltou a fazê-lo por decreto,
beneficiando a Esac com mais
um contrato sem licitação. O
Decreto Nº 002/2019 tem
dada de 7 de janeiro, mas só
passou a ser encontrado no
site da Prefeitura há poucos
dias e nele o prefeito adotou
como argumento os mesmos
considerandos.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Pós-carnaval

Queimados amplia oferta de teste
rápido para HIV, Sífilis e Hepatite

Rede básica de saúde passará a oferecer procedimento em todas as 18 unidades de saúde da cidade. Diagnóstico sai em 15 minutos

O

IGOR LIMA/Divulgação/PMQ

Carnaval passou
e chegou a hora
de cumprir as
tradicionais promessas
de fim de ano, dentre as
quais, uma das mais recorrentes é a de cuidar
mais da saúde. Para incentivar a população a
alcançar essa meta pós-folia, a Prefeitura de
Queimados, por meio da
Secretaria Municipal de
Saúde, vai ampliar a oferta do teste rápido para
detectar doenças como
HIV, Sífilis e Hepatites B
e C na rede básica de saúde do município: o procedimento realizado em
nove pontos de atendimento estará disponível

em todas as 18 unidades
de saúde da cidade.
A iniciativa, que começa a valer a partir do
mês de março, faz parte do serviço dos esforços da gestão municipal
para prevenir e tratar as
Infecções Sexualmente
Transmissíveis. Além da
promoção de ações periódicas de educação em
saúde, como palestras e
campanhas de prevenção, o Programa de Combate às IST’s monitora e
trata gratuitamente pacientes com este tipo de
enfermidade.
“Atualmente, mais de
450 pessoas estão infectadas com o vírus HIV

na cidade e fazem tratamento com medicamentos gratuitos. Além disso,
só neste ano, houve mais
quatro novos diagnósticos do vírus, dez casos de
Sífilis e um caso de Hepatite B. Precisamos cada
vez mais alertar a população sobre a importância
do uso de preservativos e
de realizar o teste rápido,
pois o diagnóstico precoce é fundamental para o
tratamento e cura dessas
ISTs”, afirmou a Secretária da Pasta, Drª Lívia
Guedes, que ressaltou
que todas as unidades de
saúde distribuem preservativos femininos e masculinos gratuitamente.

Teste rápido é realizado em nove pontos de atendimento, segundo a Prefeitura

MUNDO

nos bairros

Bolsonaro defende
investigações

horahmunicipios@gmail.com
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Esgoto transborda em rua de Nilópolis
O forte odor e o aguaceiro que corre a céu
aberto na Rua Capitão
Alfredo Antunes, em
frente ao número 319,
no bairro Paiol de Pólvora, têm provocado
revolta nos moradores
e comerciantes da região. Eles alegam que
o problema é causado
pelas manilhas que não
suportam a quantidade
de água de esgoto que
vem de outros pontos
do trecho. “ A rede não

tem capacidade. A
Prefeitura sabe disso,
mas não toma providências e quem sofre
somos nós, que ficamos expostos ao mal
cheiro e a doenças”,
desabafa um morador. Segundo ele, foram várias as reclamações, entretanto
nenhuma teve retorno
dos órgãos do município. “O descaso é
total”, afirma um comerciante.

BRASÍLIA - Em conversa com a imprensa, ontem,
o presidente Jair Bolsonaro
afirmou que é preciso deixar
que continuem as investigações sobre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), envolvido no caso
de supostas candidaturas-laranja nas eleições de 2018 em
Minas Gerais.
Bolsonaro comentou a situação do ministro em uma
entrevista a jornalistas no
Palácio do Planalto, onde participou de cerimônia de entrega de cartas credenciais de
embaixadores de seis países.
A entrega de cartas faz parte
do protocolo para o início da
atividade de novos embaixadores no país.

esporte
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Sub-20

Mecão: dupla de zaga se prepara para um
ano promissor no estadual da categoria
Touro e Joca jogam juntos desde o estadual do ano passado

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

o bom time que
o America formou na categoria sub-20 em 2018,
quase todos os jogadores estavam na iminência de chegar à idade
profissional. Os mais
jovens entre aqueles
garotos eram parceiros
e jogavam no miolo de
zaga. Joca e Touro tiveram um ano importante de aprendizado e
desenvolvimento com
atletas mais experientes.
Um ano na base, porém, muda muita coisa.
Para a equipe que está
sendo formada pelo
técnico Ney Barreto
para a atual temporada, os dois ganham um
novo status. Passam a
ter mais quilometragem do que a grande
parte dos companheiros e precisam ocupar
um posicionamento diferente dentro da equipe. Os desafios, porém,
não pesam, e sim dão
energia extra aos jogadores. Que o diga Touro, confiante em um

ano especial.
- Essa mudança de
responsabilidade sob o
elenco não nos incomoda. Serve de motivação
para nós e para os novos jogadores, colaborando para buscarmos
ainda eficiência na nossa temporada. Buscaremos dar o nosso melhor
para o America. Os que
ficaram estão bem motivados com os resultados e quem chegou
vem mostrando muita
dedicação nos treinos,
o que tem facilitado
bastante o trabalho de
todos - explicou, contando com o coro do
companheiro de zaga.
- Touro e eu temos
bastante entrosamento, pois jogamos juntos
por um bom tempo no
ano passado. Sabemos
da
responsabilidade
que estamos carregando por termos sido uns
dos poucos da temporada passada que continuaram no grupo. Estamos bem focados e
trabalhando o mais fortemente possível para
corresponder dentro e
fora de campo - ressaltou Joca.

Juliana Oliveira / America Rio

Touro e Joca têm entrosamento como arma para mais uma jornada positiva

Touro vai para o seu
segundo ano como titular. Joca, em especial, teve em 2018 um
ano de conquistas. Virou titular na ausência
de Reis, atualmente
emprestado ao Boavista, e conquistou terreno
em meio a um grupo
mais experiente. Essa
trajetória fez com que
o jogador entendesse a
importância de acolher
aqueles com menos ro-

Boa fase da Cabofriense liga sinal
de alerta no Flu para jogo de domingo

dagem.
- Como vivenciamos
isso no ano passado,
a gente tem buscado
passar tranquilidade e
confiança para os recém-chegados e, principalmente, para os
que subiram do sub-17
para o sub-20. Acredito
que essas duas coisas
são muito importantes
para um entrosamento
mais rápido do grupo observou.

O Mecão foi sexto colocado no último
Estadual. Chegou à semifinal da Taça Guanabara e só foi superado
pelos quatro clubes de
maior investimento e o
Boavista. O pensamento é ratificar a qualidade da base rubra e seguir disputando o alto
da tabela.
- Os jogadores e a
comissão estão muito empenhados em

evoluir. Sabemos que
surgirão muitas dificuldades, mas iremos
passar por todas elas
com muita dedicação concluiu Touro.
A estreia dos meninos no Estadual da
categoria sub-20 acontecerá no próximo dia
16, sábado, no CEFAT,
contra o Botafogo. A
partida terá início às
9h30. (Com Juliana
Oliveira/Ascom/AFC)

Valentim ressalta importância de vitória
no Clássico dos Milhões contra o Fla
Rafael Ribeiro/Vasco

Lucas Merçon/Divulgação

Treinador falou sobre o jogo deste sábado. Grupo está focado e quer os três pontos
Luciano enaltece a Tricolor de Cabo Frio e diz que jogo terá cara de decisão

Passada a vitória de
3 a 0 sobre o Ypiranga-RS, que garantiu ao
Fluminense a vaga na
terceira fase da Copa
do Brasil, o Tricolor
volta as suas atenções
para o confronto do
próximo domingo, às
16h, contra a Cabofriense, no Maracanã,
pela terceira rodada
da Taça Rio, segundo
turno do Campeonato
Carioca. O adversário
vem surpreendendo até
aqui e soma seis pontos
e 100% de aproveitamento nesta etapa da
competição.
A Cabofriense estreou na Taça Rio batendo a Portuguesa por
2 a 0 e depois goleou o
Americano por 4 a 1,
dá sinais claros de que

pode chegar às semifinais e briga até mesmo
para ficar entre as melhores campanhas da
classificação geral, que
leva em consideração o
somatório dos dois turnos.
Justamente esta realidade do rival que faz
os tricolores preverem
um duelo muito equilibrado. “Vai ser um
jogo com cara de decisão, pois a Cabofriense
conseguiu montar um
time muito competitivo
e que vem fazendo uma
grande campanha. Precisamos estar atentos
e tentar impor o nosso
estilo de jogo”, disse o
atacante Luciano.
O técnico Fernando
Diniz ainda não definiu
o time para o confronto

deste domingo. O volante Bruno Silva segue
suspenso pelo Tribunal
de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro
(TJD-RJ) por conta de
gestos ofensivos a torcedores do Vasco. O
atacante Everaldo, expulso no empate por
1 a 1 com o Resende
na semana passada,
também cumpre suspensão. Allan pode ser
testado na vaga do primeiro para melhorar
a qualidade da saída
de passe. No ataque,
Marquinhos Calazans
é visto como a principal possibilidade para
a vaga de Everaldo.
Neste sábado o plantel
encerra a preparação e
depois começa o período de concentração.

O Vasco terá pela frente o Clássico dos Milhões neste sábado (9),
às 19h, no Maracanã.
E o técnico Alberto Valentim conversou com a
imprensa em entrevista
coletiva e falou sobre o
duelo diante do Flamengo, pela terceira rodada
da Taça Rio. O comandante vascaíno ressaltou
a importância de uma vitória no confronto entre
as duas equipes que tem
a melhor campanha na
competição e ressaltou
que o trabalho vascaíno
vem evoluindo a cada
dia.
Dias diferentes os que
antecendem o clássico.
Aqui no Rio, em Minas, em São Paulo. Tem
uma expectativa maior
no começo da semana.
Preparação
diferente,
com certeza. Para todos,

principalmente para os
jogadores. Não é jogo
de afirmação nenhuma.
Estamos no início de um
trabalho, estamos crescendo a cada dia. Isso é
nítido. Independente do
resultado, vamos continuar buscando essa evolução, sem deixar que
nada atrapalhe - disse o
treinador.
As campanhas de Vasco e Flamengo no Campeonato Carioca são
iguais. Cada um venceu
seis partidas e empatou
uma. A diferença é que o
Gigante da Colina derrotou Resende e Fluminense na semi e final da Taça
Guanabara, enquanto o
rival foi derrotado na semifinal. Valentim citou
que o clássico vale muito
e ressaltou a busca pelo
título da Taça Rio, que
dará uma vaga direta na

decisão da competição.
Muita coisa em jogo.
Nossos objetivos. Continuamos em busca da
Taça Rio. Vamos olhar
outra parte do regulamento, que é a soma total. Terminar em primeiro no nosso grupo. Esse
é o objetivo. Buscamos
chegar com mais vantagem possível no fim da
Taça Rio - explicou o
treinador, antes de finalizar a coletiva com um
objetivo:
Quero ser campeão
aqui no Vasco. Quero
muito. O grupo merece
muito, a diretoria está
fazendo de tudo para nos
dar a melhor condição de
trabalho. Temos que trabalhar muito para fazer
isso acontecer. Peço aos
jogadores que lembrem
disso a cada segundo do
treino.
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Dodge: instituições devem trabalhar
pelo fim da exclusão de mulheres

Declaração da procuradora-geral da República objetiva encorajar a classe
Agência Brasil

A

procuradora-geral
da
República,
Raquel Dodge, aproveitou o Dia Internacional da Mulher,
celebrado ontem (8),
para encorajar juízes, procuradores e
promotores de Justiça a ajudarem as
mulheres brasileiras
a se libertarem das
“discriminações
e
violências que sofrem”, bem como
das “barreiras invisíveis e visíveis”
que as impedem de
“ser o que querem”.
“O debate em torno deste assunto é
importante.
Como
nós, nas nossas instituições, podemos
trabalhar pelas mulheres que, na sociedade, são vítimas da
violência, da discriminação e da exclusão”, disse Dodge
durante evento sobre
os avanços e desafios institucionais na
condição de gênero,
realizado na sede do
Ministério Público
Federal (MPF), em
Brasília.
Para Raquel Dodge, o Brasil vem
avançando no reconhecimento dos direitos e anseios das
mulheres, mas ainda
há muito o que fazer – inclusive em
relação ao acesso a

cargos no Poder Judiciário.
“Há cem anos, as
mulheres
queriam
votar.
Hoje,
elas
querem ser votadas,
completando o ciclo
dos direitos políticos. Ainda precisamos de cotas porque
barreiras
invisíveis
operam contra o desejo e o interesse das
mulheres”, acrescentou Dodge destacando a importância de
que eventuais empecilhos a uma maior
presença de mulheres
em cargos de comando de todas as esferas
sejam identificados
e superados. “Precisamos saber que
barreiras são estas. É
por causa de seus encargos familiares, do
marco regulatório, de
alguma outra discriminação que ainda
não identificamos?”
Participação
Dodge
comentou
que somente com
mais estímulo à participação das mulheres será possível a
construção de uma
sociedade mais justa.
Para a procuradora-geral, é importante
que as mulheres participem
ativamente da construção de
políticas públicas a
fim de garantir que
estas contemplem a
suas especificidades.
“Não para competir

Tomaz Silva / Agência Brasil

Procuradora-geral também ressaltou a violência e a discriminação como alvos a serem combatidos
e afastar, mas para,
juntos, construirmos
um espaço de convivência harmônica
e respeito recíproco, verdadeiro, e não
condescendente”.
“Muitas
políticas
públicas
precisam
ser desenhadas para
atender necessidades
que só as mulheres
têm. Daí a importância de mais mulheres
no Parlamento, em
posições de poder.
E também nas instituições do sistema
de Justiça. Para que
lembremos que estas políticas públicas
não devem estar confinadas a um atendimento esporádico e

excepcional”, disse
Dodge.
A deputada federal
Joenia
Wapichana
lembrou que, dos 513
deputados
federais
eleitos, apenas 77 são
mulheres, o que representa 15% do total
das cadeiras. O número representa um
avanço em relação à
legislação
anterior,
quando a bancada feminina na Câmara se
limitava a 51 deputadas (10%).
Minoria
Dodge lembrou que,
também no Ministério Público, as mulheres são minoria.
Apesar disso, a pro-

curadora-geral acredita que, frente aos
avanços no marco regulatório dos últimos
anos, o maior desafio
é garantir que as leis
já existentes sejam
implementadas. “Talvez já não precisemos
mais de tantas transformações normativas, mas sim de que
as leis que proíbem
discriminação sejam
efetivamente
cumpridas”,
completou
Dodge, mencionando
alguns dos avanços
feministas recentes.
“Até 1962, as mulheres que se casavam não mais podiam
gerir seu próprio patrimônio. Se quises-

sem vender algo que
lhes pertencia, precisavam do consentimento dos maridos.
Desde então, este e
outros direitos civis
foram sendo conquistados: a guarda dos
filhos; o direito a ser
chefe de família; à integridade do próprio
corpo, conforme estabelece a Lei Maria
da Penha. Avançamos
no acesso das mulheres ao ensino público, que não pode tratar diferentemente a
meninos e meninas,
como já aconteceu
no passado, e à educação universitária”,
concluiu a procuradora-geral.

Com Michelle e ministras, Bolsonaro Agora é lei: contratação de homens
promove evento pelo Dia da Mulher condenados na Maria da Penha é proibida
O presidente Jair Bolsonaro e
a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, participaram ontem (8)
de cerimônia por ocasião do Dia
Internacional da Mulher. Eles
estavam acompanhados do vice-presidente, Hamilton Mourão, e a
esposa, Paula Mourão.
No evento, Bolsonaro afirmou
que o número de ministros em seu
governo “está equilibrado”, são
20 homens e duas mulheres. “Somente um pequeno detalhe: cada
uma dessas mulheres equivale a
dez homens. A garra dessas duas
transmite energia para os demais”,
disse o presidente, sob aplausos
das servidoras do Palácio do Planalto presentes. “O futuro do Brasil, em grande parte, passa pela
decisão de vocês. Muito obrigado,
mulher do Brasil. Sou apaixonado
por todas vocês”.
As ministras Tereza Cristina,
da Agricultura; e Damares Alves,
da pasta da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, estavam
presentes no evento. A procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, também participou da cerimônia.
Três servidoras do Planalto foram presenteadas com vale-com-

Valter Campanato / Agência Brasil

Servidoras do Palácio do Planalto foram
presenteadas com brindes surpresas
pras de uma loja de Brasília. Os vales estavam debaixo de três cadeiras
da plateia. Foi a ministra Damares
Alves que revelou os brindes e pediu que as servidoras procurassem
debaixo das cadeiras.
A primeira-dama lembrou a importância de a mulher lutar por respeito e oportunidades. “O mais importante é lutar em todos os outros
dias do ano para que sejamos plenas
de oportunidades, lutar pelo desejo
de respeito, a necessária acolhida e
o merecido reconhecimento. […]
Desejo que todas nós possamos nos
orgulhar todos os dias da delicadeza
e da força feminina em edificar famílias, impulsionar solidariedade e
transformar vidas”.

O presidente da República, Jair
Bolsonaro participa de cerimônia
alusiva ao Dia Internacional da Mulher.
O presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia em alusão ao Dia
Internacional da Mulher - Valter
Campanato/Agência Brasil
Mais cedo, o presidente postou
mensagem em seu Twitter sobre a
data. “Qualquer celebração deve vir
acompanhada de propostas e que
respeitemos o feeling da mulher.
Infelizmente não depende só de
mim para que muitas das pautas já
conhecidas avancem. De tudo faremos que estas jóias raras ao fim dos
próximos 4 anos possam se sentir
mais representadas.”

O governador do
Rio Wilson Witzel sancionou ontem, uma nova lei
que proíbe a contratação de homens condenados
pela Lei Maria da
Penha - que criminaliza a violência contra as
mulheres. A nova
lei (8.301/19), de
autoria da deputada
Enfermeira

Rejane
(PCdoB),
foi publicada no
Diário Oficial da
última quinta-feira.
A medida marca as
comemorações do
Dia
Internacional
da Mulher.
Segundo a nova
lei, não poderão assumir cargos em comissão nos órgãos
da
administração
pública
estadual
homens
condena-

dos por agressões.
“A violência contra
a mulher, lamentavelmente, perdura
nos diferentes grupos da sociedade
como um flagelo
generalizado, que
põe em perigo suas
vidas e viola seus
direitos”, afirmou a
parlamentar. “É necessário ampliar as
medidas de combate a esse crime.”

Tomaz Silva/Agência Brasil/Reprodução

Wilson Witzel sancionou a lei em solidariedade às mulheres que sofrem agressão
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Câmera registrou tudo

Professor de jiu-jitsu é executado
com 14 tiros no Subúrbio do Rio
Testemunha contou à polícia que Rodrigo Cafu, assassinado no dia do aniversário da mãe, pediu para não ser morto pelos criminosos que ignoraram os apelos da vítima

O

mestre de jiu-jitsu
Rodrigo
Tawil Fernandes,
de 43 anos, foi morto
com 14 tiros quando chegava em casa na noite da
última quinta-feira, na
Rua Agenor Moreira, no
Andaraí, Zona Norte do
Rio. Conhecido como
Rodrigo Cafu, ele trabalhava como vigilante e
segurança do grupo de
pagode Sorriso Maroto, e
também era professor de
artes marciais na região.
Em depoimento á polícia, uma testemunha relatou que Rodrigo pediu
para não ser morto pelos
criminosos. A vítima foi
assassinada no dia do
aniversário de sua mãe.
“Eu já vi o rapaz caído,
da moto, e os dois atirando. Acho que era uma
pistola, né (...), atirando
nele. Ele chegou a falar
‘Por favor. Que isso, que
isso, cara?’. Eu acho que

Reprodução/Redes sociais/Fabiano Rocha / Agência O Globo

ele estava ali pedindo
clemência, mas eles não
se importaram e mandaram bala”, disse.
Abordado com
tiros por carona
de moto
Uma câmera de segurança da rua registrou
toda a ação que durou 50
segundos. Nas imagens,
Rodrigo aparece em uma
moto, seguida de outra
onde estavam os bandidos. Quando chegava
perto de casa, o homem
que está na garupa começa a atirar. A vítima cai
baleado na calçada. Na
sequência, o atirador desce e continua disparando
à queima-roupa.
A dupla deixa a cena
do crime, mas volta logo
depois ao perceber que
Rodrigo tentar se mexer.
Um dos assassinos desce
da moto e dispara mais
vezes.

Parentes de Rodrigo (d) choram após reconhecer o corpo no IML: vítima ainda pediu para não ser assassinada

Possível desentendimento com chefe do tráfico
Segundo a Divisão de Homicídios (DH-Capital), que
investiga o caso, ainda não é
possível estabelecer se há uma

relação entre o assassinato de
Rodrigo e sua profissão, e todas as linhas de investigação
serão exploradas. Imagens

das câmeras de segurança da
rua serão analisadas.
Entretanto, uma das hipóteses é a de o crime estaria

relacionado a uma desavença com o chefe do tráfico do
Morro do Cruz, entre os bairros do Andaraí e da Tijuca, no

Subúrbio do Rio. O desentendimento teria começado após
a compra de uma casa na comunidade.

O apelido ‘Cafu’ veio do
pai, o jogador de futebol Cafuringa, ponta-direita no Fluminense, na década de 1970.

Civil deixa tráfico do Alemão no prejuízo DHBF prende suspeito de matar jovem
a machadada em Nova Iguaçu
Reprodução/G1

Reprodução/Whatsapp

Johnny da Silva chega à Divisão de Homicídios da Baixada, em Belford Roxo. Lucas foi morto em Cabuçu

Os tabletes de maconha estavam em um fundo falso do veículo
Agentes da Polícia Civil
realizaram uma apreensão
gigantesca no Complexo
do Alemão ontem. Uma
carga de mais de duas toneladas de maconha avaliada em R$ 4 milhões,
embalada em tabletes estava em um fundo falso de
uma carreta.
Mais cedo, um intenso
tiroteio assustou morado-

res das comunidades da
Fazendinha e do Adeus.
Pelas redes sociais, eles
publicaram vídeos e relatos sobre os disparos, que
começaram por volta das
9h. Helicópteros, de acordo com moradores, atiravam do alto durante toda a
manhã.
De acordo com informações, equipes do De-

partamento Geral de Polícia Especializada (DGPE)
buscavam justamente essa
carreta. Nas imagens publicadas por moradores,
é possível ver dois helicópteros sobrevoando a
comunidade e som de tiros. As páginas Voz das
Comunidades, Onde Tem
Tiroteio e Fogo Cruzado
alertaram sobre a situação.

Três dias após o crime
bárbaro que chocou a Baixada Fluminense, a Divisão de
Homicídios da região prendeu na manhã de ontem, o
principal suspeito de matar
Lucas Torres dos Santos, de
16 anos. O crime aconteceu
após o jovem sair de casa
para participar de um bloco
de carnaval na Praça de Cabuçu, em Nova Iguaçu.
Johnny da Silva Gomes,
28, chegou à sede da especializada em Belford Roxo
escoltado por agentes. A
prisão dele foi expedida
pela Justiça após agentes a
Polícia Civil o identificá-lo como principal suspeito.
Horas antes de ser morto,
Lucas estava acompanhado
de uma amiga e do namora-

do dela.
Após receberem informaçõe sobre o desaparecimento do jovem, familiares
e amigos chagaram a se mobilizar nas redes sociais em
busca do rapaz, mas o corpo
de Lucas foi encontrado na
madrugada de terça-feira de
carnaval. O cadáver estava
numa casa abandonada na
Avenida Abílio Augusto Távora (Estrada de Madureira).
De acordo com a polícia, ele
apresentava ferimentos na
cabeça, supostamente provocados por golpes de machado.
Foto no Portal dos
Procurados
Na última quinta-feira, o
Portal dos procurados divul-

Homem é preso por estuprar sogra de 101 anos
PERNAMBUCO - Um
caso inusitado de abuso
sexual chocou a população
do município de Pombos,
na Zona da Mata de Pernambucana. Um homem
foi preso em flagrante por
estuprar a sogra, uma idosa

de 101 anos. A prisão aconteceu após a filha da vítima
instalar câmeras no quarto
da idosa, que registraram a
violência sexual. Ele confessou o crime e vai permanecer na cadeia à espera do
julgamento.

A prisão aconteceu na
última quinta-feira. A filha
da vítima, que tem um relacionamento há mais de 20
anos com o autor do crime,
disse à polícia que já desconfiava do companheiro,
por isso instalou as câme-

ras escondidas. Ao ver as
imagens, ela procurou a
Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher
(Deam) de Vitória do Santo
Antão, município vizinho,
para denunciar o caso.
A Polícia Civil informou

que José Bezerra da Silva,
de 44 anos, foi localizado
no local de trabalho, confessou o crime e não resistiu à prisão. Ele foi autuado
pelo crime de estupro de
vulnerável e encaminhado
para audiência de custódia.

gou o cartaz para ajudar a
Polícia Civil na localização
de Jhonny, que era considerado foragido da Justiça.
Segundo
investigações
conduzidas pelo Delegado
Daniel Rosas, uma das hipóteses investigadas é a de
crime passional. A DHBF
chegou até o envolvimento de Johnny através de
um trabalho de inteligência e de provas periciais.
Através de pedido à Justiça, foi expedido mandado
de prisão, pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, sob o nº - 000520957.2019.8.19.0008.01.000116, pelo crime de Homicídio
Simples (artigo 121 do Caput do CP), com pedido de
Prisão Temporária.

PCPE/Divulgação

José Bezerra não resistiu à prisão
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ensaio de conscientização

Mesquita adere aos 21 dias
de ativismo contra o Racismo

Com campanha nas redes sociais e extensa programação, cidade entra na luta pelo
combate à discriminação racial. Placas manuscritas serão reunidas numa exposição
Reprodução

SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃ0 SOCIAL

“

Você tem traços tão bonitos,
nem parece negra”, diz um cartaz.
“Deve sambar como
ninguém, você é preta”, exibe outro. “É
preto, mas é cheiroso”, lê-se em outra
placa. As frases foram escritas, de próprio punho, por moradores de Mesquita.
Convidados a refletir
sobre que expressões
racistas já ouviram,
ou se deparam com
alguma frequência,
mais de 40 deles responderam e levaram
os dizeres como estes
para o papel. Todos
foram fotografados
num ensaio produzido pela Coordenadoria Municipal de

Promoção da Igualdade Racial (COMPIR)
que será publicado nas
plataformas
digitais
oficiais da prefeitura. O ensaio recebeu
o nome de “Tire o racismo do seu vocabulário”. A ação marca a
adesão da prefeitura de
Mesquita à campanha
nacional dos 21 dias
de Ativismo contra o
Racismo, criada para
chamar atenção para o
21 de março, celebrado
como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial.
Exposição
itinerante
As fotos serão publicadas, uma a cada dia,
entre a última quinta-feira e o dia 28 deste
mês, no Facebook e no
Instagram da prefeitura
de Mesquita. As placas

manuscritas serão reunidas numa exposição
itinerante, que a partir
da próxima segunda-feira, percorrerá as escolas das redes pública
e privada, o saguão da
sede municipal, a Praça da Revolução, em
Edson Passos, o Centro Cultural Mister
Watkins e as estações
de trem que ficam na
cidade, levando a mensagem de combate à
discriminação.
“A ideia do ensaio
fotográfico não é nova,
já aconteceu em outros locais. Mas tem
um grande diferencial:
todos os “modelos” se
apresentam anonimamente, também para reforçar a ideia de que o
respeito deve ser dado
a qualquer negro não
importando seu nome,
sobrenome, escolari-

Moradores foram convidados a refletir sobre que expressões racistas já ouviram
dade, profissão e lugar
de origem”, definiu
Claudio Macalé, coordenador da Promoção
da Igualdade Racial.

Segundo o Censo de
2010 do IBGE, Mesquita é proporcionalmente a cidade com a
maior população negra

do Estado do Rio. No
levantamento, 65%
dos moradores se autodeclararam pretos
ou pardos.

Roda de conversa com alunos de escolas da rede municipal
Para incentivar ainda mais a desconstrução deste racismo
estrutural, repetido
muitas vezes tão naturalmente que os
seus autores nem
chegam a perceber,
uma roda de conversas com alunos de

escolas públicas de Mesquita também acontecerá
dia 14 de março no Centro Cultural Mister Watkins, às 14h. Leonardo
dos Santos, jovem que
foi preso recentemente
por um crime que não
cometeu em Guaratiba,
no Rio de Janeiro, será o

principal palestrante do
dia. O jovem destacará
a importância da família
na formação do negro
nos dias atuais.
A programação, destes 21 dias de Ativismo
contra o Racismo, inclui
ainda a exibição do filme ‘’Menino 23: Infân-

cias Perdidas no Brasil’’,
outra vez no Centro Cultural Mister Watkins. Na
plateia estarão adolescentes e jovens de escolas municipais e estaduais de Mesquita. O filme
é um documentário de
2016 que conta a história de Aloisio Silva, um

menino que foi escravizado em uma fazenda no
município de Campina
do Monte Alegre, no Estado de São Paulo, por
fazendeiros-empresários brasileiros da família Rocha Miranda, que
eram simpatizantes do
nazismo e participantes

da cúpula da Ação Integralista Brasileira,
na década de 1930.
Além dele outros 50
meninos negros foram retirados de um
orfanato para serem
escravizados. A exibição acontecerá no dia
21 de março.

Prefeitura de Japeri faz trabalho de Itaguaí comemora o Dia da
desratização em posto de saúde Mulher com ações de saúde
divulgação

A equipe do Programa
de Controle de Roedores (PCR) da Secretaria
Municipal de Saúde de
Japeri, realizou, nesta
quinta-feira (7), mais um
trabalho de prevenção,
desta vez na Policlínica
Itália Franco, em Engenheiro Pedreira. O PCR
é um conjunto de ações
de caráter preventivo e
corretivo, capaz de reduzir os níveis de infestação
dos roedores, considerados como risco potencial
para saúde pública.
Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Josélio Rosa, não foram encontrados indícios
de ratos na parte interna
da policlínica. “Na parte externa fizemos nossa inspeção e prevenção
porque nessa época de
chuvas eles costumam
aparecer, por isso nosso
trabalho é rotineiro nas
casas, secretarias, unidades de saúde e CRAS”,
disse.
Ainda de acordo com
Josélio, a equipe de controle está sempre à disposição da população, indo
às residências quando solicitada.
“Eles podem nos procurar na Unidade Mista de

Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, comemorado ontem, em todo o
mundo, a Prefeitura de Itaguaí,
através da Secretaria de Saúde, iniciou diversas ações nas
unidades de saúde, como palestras, verificação de pressão
arterial, nível de glicose e coleta de preventivo.
Os locais onde ocorrem as
ações foram divulgados pela
Prefeitura. São eles: ESF Coroa Grande e UBS Centro, a
partir das 9h (08/03); Clínica
da Família em Ibirapitanga e
UBS Monte Serrat, a partir das
9h (11/03); ESF Centro, ESF
Ilha da Madeira e UBS Califórnia, a partir das 9h (12/03);

divulgação

Cartaz de divulgação do Dia Internacional da Mulher
ESF Santa Cândida (a partir das
13h30, Ilha da Madeira (manhã) e UBS Vila Geny (manhã)
- 13/03; ESF Mazomba, ESF
Odenit Maia e UBS Brisamar, a
partir das 9h (14/03); ESF Ode-

nit Maia e UBS Vista Alegre,
a partir das 9h (15/03); Praça
CEUS, em Chaperó, a partir das 9h, com participação
da Secretaria de Educação e
Cultura (15/03).

Operação Verão da CBMERJ reduz
afogamentos nas praias do RJ
Agentes de endemias fazem inspeção á procura de roedores na Policlínica Itália Franco, em Engenheiro Pedreira
Engenheiro Pedreira ou
solicitar atendimento na
Prefeitura. Uma vez detectada a presença do roedor, a equipe realiza o trabalho na hora”, afirmou.
O subsecretário informou ainda que algumas
medidas de controle podem ser tomadas pela
própria população, como

manter a área externa da
propriedade sem entulhos
e materiais empilhados;
eliminar ou proteger fontes de água; manter mato
e grama aparados; armazenar de forma adequada
alimentos e rações e colocar o lixo em recipientes
à prova de roedores ou de
difícil acesso.

A Operação Verão do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro (CBMERJ) ajudou
a reduzir em cerca de 80% o número de afogamentos na orla fluminense. Desde o início da ação, em
dezembro, mais de 3,1 mil banhistas foram salvos pelos guarda-vidas. No mesmo período da última
operação, entre dezembro de 2017
e fevereiro de 2018, foram realizados mais de 16 mil salvamentos.
Até o fim de março, 1,3 mil
guarda-vidas reforçam a segurança

na orla fluminense. A ação conta com
o apoio de motos aquáticas, lanchas,
botes, quadriciclos e helicópteros.
Drones também são usados para monitoramento e auxílio ao socorro às
vítimas.
Segundo o comandante das atividades de salvamentos marítimos do
CBMERJ, tenente-coronel Glauco
Lorite, a redução de casos de afogamentos é resultado do trabalho
de conscientização realizado pela
corporação. O Corpo de Bombeiros
também está investindo em novas

formas de prevenção para evitar
acidentes, com a aquisição de mais
placas e bandeiras de sinalização.
“Abordamos os banhistas em
locais de risco e explicamos sobre
os cuidados que devem tomar ao
entrar no mar. Em alguns locais,
como Cabo Frio, Barra da Tijuca
e Copacabana, foram distribuídos
materiais informativos. Temos
notado que a população está cada
vez mais consciente e procura
respeitar a sinalização”, explicou
o oficial.

SUL-FLUMINENSE
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Infraestrutura

Obras a todo vapor na cidade de Quatis

Prefeitura inicia recuperação de travessia em São Joaquim e conclui melhorias no Bom Retiro.
Uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural foi mobilizada para o trabalho
Secretaria de
Comunicação Social

O

prefeito Bruno de
Souza (MDB) determinou na última quinta-feira, o início
imediato dos serviços de
recuperação de uma travessia na Estrada da Uruguaiana, no distrito de São
Joaquim, cujas extremidades cederam em razão das
chuvas ocorridas no Município ao longo das últimas semanas. A previsão
é de que os serviços estejam concluídos até a tarde
desta sexta-feira, 08. Pelo
menos sete operários da
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural
foram mobilizados para o

alunos residentes na região são transportados de
segunda a sexta-feira para
a Escola Municipal Anésia
Alves de Oliveira (São Joaquim).
“A travessia representa
ainda uma das alternativas
de ligação entre o distrito
de São Joaquim e o distrito
de Falcão, daí a necessidade urgente de realizar os
reparos necessários, restabelecendo dessa maneira
as condições de segurança
para a circulação dos veículos “, declarou o prefeito
Bruno de Souza, lembrando que, no ano passado, a
Secretaria de Desenvolvimento Rural do Município
fez a nova ponte de madeira sobre o Rio Patriarca.

trabalho. Eles vão trabalhar com o auxílio de uma
máquina retroescavadeira
e um caminhão.
Segundo o prefeito, a
travessia danificada fica
próxima do Rio Patriarca,
um dos mananciais que
passam nas proximidades
da Estrada da Uruguaiana.
A recuperação desta travessia é considerada prioritária pela administração
municipal, uma vez que o
trecho afetado pela cessão
das extremidades faz parte do itinerário pelo qual
acontece o escoamento
da produção leiteira e a
circulação do sistema de
transporte escolar. A localidade conta com dez
produtores de leite e os

Divulgação

Estrada em Bom Retiro foi afetada pelas fortes chuvas que caíram nas últimas semanas no RJ

Pontos críticos entre dois pontos
Em outra frente de serviço na zona rural, a prefeitura concluiu recentemente a recuperação de
alguns pontos críticos na

ligação entre a área urbana de Quatis e a região do
Bom Retiro. Foram realizados nestes locais os
serviços de patrolamento,

nivelamento e colocação de escória. A estrada
é um dos acessos para
os motoristas de Quatis
com destino ao distrito

da Vargem Grande, na
cidade de Resende. Uma
máquina retroescavadeira, uma máquina patrol e
um caminhão foram mo-

bilizados para os trabalhos. Além de ser utilizada por produtores rurais,
a estrada é considerada
importante também para

o turismo, uma vez que
naquela região se localiza
um hotel fazenda muito
procurado por moradores
da região.

Barra Mansa realiza provas Angra será divulgada em feiras de turismo
para agentes de saúde amanhã

As provas objetivas do
Processo Seletivo Simplificado para agentes de combate à endemia de Barra Mansa
serão realizadas amanhãã.
Todos os candidatos farão
as provas às 9 horas, no Colégio Estadual Baldomero
Barbará, localizado na Rua
Dr. Robert Lang, 106, Barbará. A prova terá três horas
de duração. É recomendado chegar com uma hora de
antecedência no local. Os
candidatos devem apresentar documento de identidade,
comprovante de inscrição e
caneta esferográfica azul.
O certame será composto
por 50 questões objetivas,
sendo 20 de português, 15
de matemática e 15 de conhecimentos específicos. As
pontuações são diferenciadas, sendo dois pontos para
cada questão de português,
um ponto para matemática
e três pontos para conhecimentos específicos. A prova
será de caráter classificatório
e eliminatório. Será considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de
50% dos pontos distribuídos
na prova.
O contrato terá caráter

Divulgação

Os candidatos devem apresentar documento de identidade com foto
temporário, com validade de
um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Ao
todo, foram homologadas
cerca de mil inscrições para
ocupar 88 vagas. Cinco por
cento delas são destinadas a
pessoas com deficiência. Os
profissionais selecionados
atuarão nos bairros de Barra
Mansa, sobre a coordenação
da Vigilância em Saúde Ambiental, com uma jornada de
40h/semanais e salários de
R$ 1.250.
De acordo com o edital, o
gabarito das provas será divulgado no dia 11 de março.

O resultado preliminar está
previsto para o dia 15 desse
mesmo mês e o resultado final para o dia 22 de março.
Portões da unidade serão
fechados às 9 horas; candidatos devem chegar ao local
com uma hora de antecedência portando identidade,
comprovante de inscrição e
caneta azul. De acordo com
o edital, o gabarito das provas será divulgado no dia 11
de março. O resultado preliminar está previsto para o
dia 15 desse mesmo mês e o
resultado final para o dia 22
de março.

Piraí fecha mais uma edição de
carnaval com muita animação
O tradicional carnaval
de Piraí fechou mais uma
edição que contou com
muita alegria e trabalho.
Com o tema “Piraí vira Sapucaí - vem brincar aqui”
a festa trouxe de fato toda
a animação e diversão para
foliões, familiares e amigos.
Nem mesmo a chuva
impediu a abertura que
aconteceu na sexta-feira,
com a tradicional Banda
do Rolo no Centro. No sábado, foi a vez dos blocos
Largadão e Sant’Amnésia.
O bloco do Hotel Colonial
e a Micareta do Já É Diversidade passaram pelas ruas
no domingo de carnaval.
Na segunda e terça, desfilaram os blocos Piraí é Fogo,
Cabeça Quent, No Embalo

Divulgação

Foliões participaram do ‘Piraí vira Sapucaí vem brincar aqui’: diversão
do Rei, Só Caminha e Flamengo. A festa contou ainda
com apresentações musicais
de bandas e Dj´s e a também
tradicional matinê, para a diversão da garotada.
A programação no distrito
de Arrozal trouxe o Bloco da
Laura e os blocos Em Cima
da Hora e Do Sujo; e ainda

Dj´s e Bandas. Os distritos
de Cacaria e Varjão também
contaram com programação
especial para os dias de folia. “Eu gosto pois vira um
ambiente descontraído e
familiar, todo mundo pode
brincar com respeito e alegria”, disse Jaqueline Silva,
moradora do Centro.

Neste ano, a Prefeitura,
por meio da TurisAngra,
vai divulgar a cidade de
Angra dos Reis em importantes feiras de turismo. Após muitos anos
sem divulgação em Minas
Gerais, a TurisAngra vai
participar no próximo dia
15, do Salão do Turismo
ABAV MG, em Belo Horizonte. A divulgação será
em uma mesa exclusiva.
As empresas de turismo
legalizadas e com certificado do Cadastur podem
entregar seus materiais
para serem distribuídos
junto com o material institucional, até o dia 12 de
março, na sede da TurisAngra, na Avenida Júlio
Maria, nº 10, Centro. A
TurisAngra lembra que
não é obrigatório o certificado do Cadastur para os
restaurantes.
Também está confirmada a participação da
TurisAngra no stand da

Divulgação

As belezas deAngra dos Reis serão conhecidas em material promocional
TurisRio, na WTM Latin
América, que acontecerá de
2 a 4 de abril, em São Paulo.
Neste evento, só será permitida a distribuição de material institucional.
Já no dia 8 de maio,
Angra dos Reis vai ser divulgada no stand da Costa
Verde no “Dia do Guia de
Turismo“, evento promo-

vido pelo Sítio Jonosake,
em Itaguaí. As empresas de
turismo legalizadas e com
certificado do Cadastur podem entregar seus materiais
para serem distribuídos no
stand até o dia 6 de maio.
O município ainda será divulgado em outras feiras de
turismo durante o ano, com
datas a serem confirmadas.

Resende discute plano de
ações do ‘Saúde na Escola’

Com o início do ano
letivo escolar de 2019, a
Prefeitura deu inicio também ao planejamento do
Programa Saúde na Escola (PSE). Na última quarta-feira, diversos setores
da gestão municipal se
reuniram no auditório da
Secretaria Municipal de
Educação , para discutir o
plano de ações integradas
que serão desenvolvidas
ao longo do ano pelo projeto.
Dentre os assuntos tratados na reunião, ficou
definida a expansão do
alcance do programa para
mais duas escolas da Zona
Rural. Com isso, o PSE
passa a atuar em um total
de 53 unidades espalhadas
por todo o município, tanto da Zona Urbana quanto
da Zona Rural.
Ao todo, 12 ações são
ofertadas pelo programa
atualmente. Entre elas estão: combate ao mosquito

Aedes aegypti, promoção e avaliação de saúde
bucal, prevenção do uso
de álcool e drogas e muitos outros. As atividades
acontecem através de visitas às escolas e são desenvolvidas por equipes
especializadas, que utilizam, além de palestras de
conscientização, jogos e
informações que ajudam a
promover a saúde dos estudantes de forma divertida e interativa.
Para que as ações transcorram
corretamente,
diversas frentes da Prefeitura participam das
ações, como o Centro de
Controle de Zoonoses
(CCZ), Centro de Atenção
Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSi) e o Centro
Educacional Municipal de
Atendimento a Deficientes Visuais de Resende
(CEDEVIR). Cada frente participa de ações as
quais possui vínculo. Em

Resende, o PSE é uma
parceria firmada entre as
Secretarias Municipais de
Educação e Saúde e está
vinculado à Atenção Básica de Saúde (SMS).

Equipe
pedagógica
Atualmente, o PSE é
composto por Daniela
Theodoro, que representa
a Saúde (SMS), João Octávio Caranzano Moraes,
representando a Educação
(SME), e Juliana Martins,
representante da Saúde
Bucal no Programa. Além
disso, o programa também
conta com a equipe pedagógica da SME e com a
equipe do CEMAE (Centro
Municipal de atendimento
ao Educando). De acordo
com a coordenadora Daniela, a reunião é fundamental para alinhar os setores da Prefeitura e atualizar
cada frente sobre as ações
as quais farão parte.
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RECEITAS
Macarrão
aromático
Ingredientes
3 colheres (sopa)
de azeite de oliva 1
cebola pequena picada 100 gramas de
Bacon picado em tiras 1/2 xícara (chá)
de salsa (ou salsinha)
picada 1/2 xícara
(chá) de manjericão
picado 100 caldo de
legumes 400 gramas
de macarrão talharim
• sal a gosto • pimenta-do-reino a gosto •
queijo ralado a gosto
Modo de
preparo
Em uma frigideira,
aqueça o azeite,
doure a cebola e o
bacon.
Junte as ervas e o
caldo de legumes.
Tempere com sal e
pimenta e deixe cozinhar por 4 minutos no
fogo brando (160 ºC).
Cozinhe o macarrão
em água com sal
abundante e fervente.
Escorra, sirva com o
molho e com o queijo
ralado.
Dica: os caldos prontos já possuem sal. Só
salgue mais se achar
necessário.

Maminha assada
com manjericão
Ingredientes
1,2 kg de maminha (1 peça) 1 colher (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de
molho de soja (shoyu)
1 colher (chá) de
orégano 3 folhas de
manjericão picadas
1/2 unidade de pimenta-dedo-de-moça picada 3 colheres
(sopa) de azeite de
oliva 2 dentes de alho
picados • sal a gosto
Modo de
preparo
Retire o excesso de
gordura da carne.
Misture o óleo, o
shoyu (molho de
soja), o orégano, o
sal, o manjericão e a
pimenta.
Cubra a carne com
a mistura, tampe com
papel-alumínio e leve
ao forno, preaquecido a 220 ºC, durante
1 hora.
Retire o papel-alumínio e asse por mais
30 minutos ou até a
carne ficar macia.
Em uma panela,
aqueça o azeite e
doure o alho.
Retire a carne do
forno e, por cima, distribua o alho.
Sirva com batatas
douradas na manteiga.
Dica: se preferir, sirva com uma massa
ou arroz.
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Thais Fersoza exibe Melinda e Teodoro com
looks da mesma estampa: ‘Combinando’

M

ulher do sertanejo Michel
Teló derreteu
o coração dos fãs ao
mostrar os filhos com
looks parecidos ontem.
Essa não é a primeira
vez que Thais combinou a roupa de Melinda, de 2 anos, e Teodoro, de 1. Em dezembro
passado, a atriz mostrou os pequenos usando macacão e escreveu: ‘Olha isso, gente!
Hoje eu não aguentei
e coloquei, mesmo, os
dois de macacão. Coisa
mais fofa’
Se dedicando integralmente ao papel de
mãe, Thais Fersoza
sempre
compartilha
vídeos fofos dos fi-

divulgação

lhos nas redes sociais.
Ontem, a atriz derreteu o coração dos fãs
ao mostrar Melinda e
Teodoro com a mesma estampa de roupa.
“Combinandinho”,
escreveu a mulher do
sertanejo Michel Teló
na legenda da imagem.
Essa não é a primeira
vez que Thais combinou o look dos herdeiros. Em dezembro do
ano passado, a apresentadora mostrou os
pequenos de macacão
e encantou os seguidores. “Olha isso, gente!
Hoje eu não aguentei
e coloquei, mesmo, os
dois de macacão. Coisa mais fofa”, falou na
ocasião.

Neymar comemora 10 anos de carreira:
‘Se errar, eu meto a cara novamente’
divulgação

Em seu perfil do
Instagram, o jogador
recordou sua estreia
no profissional pelo
Santos, com apenas
17 anos: ‘Deus, obrigado pelo dom que
me destes e pela alegria que eu sinto em
jogar futebol.. amo
esse objeto que se
chama ‘bola’ de uma
forma inexplicável.
Se passaram 10 anos
e, mesmo assim, continuo sonhando e farei
o possível e até as vezes o impossível pra
realizá-los. Ousadia é
meu sobrenome’
Neymar está completando 10 anos de
carreira desde a sua

estreia no Santos, em
2009, quando tinha
apenas 17 anos. Na
madrugada de ontem,
o jogador, que trocou
beijos com Anitta no
Carnaval, publicou
um texto em seu perfil do Instagram comentando sobre seu
erros e acertos dentro
dos gramados. “Tudo
começou nessa foto...
olhar de quem queria realizar seu sonho
rápido e de quem sonhava alto. Nesses
10 anos eu ganhei, eu
errei, eu perdi, eu errei, eu tentei, eu errei,
me arrependi e principalmente eu aprendi
muita coisa”, iniciou.

Sabrina Sato mostra Zoe com maiô
e chapéu de abacaxi na piscina
divulgação

Após apuração das
escolas de samba do
Rio de Janeiro, a rainha de bateria da Vila
Isabel teve uma dia
de descanso merecido
com amigos e familiares no Belmond Copacabana Palace, hotel
localizado na zona sul
da cidade. Na última
quinta-feira (07), a
noiva de Duda Nagle
postou vídeo mostrando a herdeira combinando look de piscina
com chapéu rosa com
estampa de abacaxi
Dona de um perfil
com mais de 19 milhões de seguidores,
Sabrina Sato está sempre atualizando seu

Instagram com fotos
de looks inspiradores,
momentos românticos
ao lado de Duda Nagle e explodindo o fofurômetro a cada novo
registro da filha, Zoe.
Depois de acompanhar
a apuração das escolas
de samba do Carnaval
do Rio de Janeiro, a
apresentadora da Record levou a herdeira
para dar um mergulho
na piscina. Em vídeos compartilhados em
seu Stories, a pequena aparece esbanjando
estilo a bordo de um
maiô pink e combinando a peça com um
chapéu de estampa de
abacaxi.
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taça rio

Da seletiva à elite do Rio, Resende
mede forças de novo com o Americano

Equipes foram as duas que garantiram vagas para o Estadual deste ano
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

E

ram seis equipes na fase seletiva lutando
por duas vagas para
disputar o Campeonato Carioca deste ano.
Na última rodada, o
Resende, até então invicto, só dependia de
si para avançar. E o
adversário era o líder
Americano. Com uma
vitória de 1 a 0, gol
do atacante Maxwell,
o Gigante do Vale terminou em primeiro e
garantiu o seu lugar
na elite deste 2019 –
mesmo com a derrota,
a equipe de Campos
também se classificou.
Neste domingo (10), às
16h30, em Moça Bonita, os times voltarão a
se encontrar e a medir
forças.
Após fazer a melhor
campanha na história
da fase seletiva, com
três vitórias e dois empates, o Resende confirmou o bom momento chegando à semifinal
do Estadual, terminan-

do em segundo lugar no
Grupo C com apenas
uma derrota, diante do
Boavista, logo na estreia. E comprovou sua
força diante dos grandes, ao empatar com o
Flamengo e derrotar o
Botafogo. Ao buscar um
lugar ao sol na decisão
da Taça Guanabara, acabou superado pelo Vasco no seu retorno depois
de anos ao Maracanã.
Agora, na Taça Rio,
o Gigante do Vale foi
derrotado pelo Volta
Redonda no clássico
sul-fluminense e incomodou mais um dos
grandes do futebol carioca, ao empatar com o
Fluminense. Resultados
que o colocam na quarta
colocação do Grupo C
e em sétimo na classificação geral, ainda com
boas chances de terminar entre os quatro times
de melhor campanha,
visando às semifinais do
campeonato.
O técnico Edson Souza tem a convicção de
que o elenco pode mostrar mais uma vez o seu
poder de superação.
“Certamente, será uma

Vinicius Lima/GloboEsporte.com

Edson Souza: “é ‘o jogo’, que vai nos levar para cima ou fazer com que somente terminemos a competição”
partida muito difícil,
pelo momento deles, que
vêm de duas derrotas,
duas goleadas. Fui jogador e sei do sentimento
deles numa hora como
essa. Hoje, sou treinador
e imagino como o Josué
está se sentindo. Disse

para o meu grupo que
esse é ‘o jogo’, que vai
nos levar para cima ou
fazer com que somente
terminemos a competição. Matematicamente, ainda precisamos de
uma tranquilidade de
mais dois ou três pon-

tos, para ficarmos livres
de uma nova seletiva.
Pelo que já produzimos,
não tenho dúvida de que
continuaremos a pontuar. Frisando que, nesse
jogo contra o Americano, é essencial uma
vitória para nos man-

termos com chances de
classificação até a última rodada, tanto para
a semifinal da Taça Rio
quanto no geral. Temos
consciência de que será
um jogo muito disputado”, analisou o treinador.

