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Políticos assustados com ‘delação’

reprodução/arte jéssica lemos/ hora h

Cabral, o homem
bomba da corrupção
Condenado a quase 200 anos, o ex-governador do Rio promete provocar uma explosão no mundo político em sua estratégia de entregar parceiros com os quais manteve negócios sujos envolvendo propina
3

DIA INTERNACIONAL DA MULHER. COMEMORAR O QUÊ?

reprodução

Vítimas da covardia

Dados inéditos revelam que 92.323 denúncias foram registradas e encaminhadas pelo Ligue 180, canal do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos. Em 2017, foram 73.669. Para se ter dimensão da barbárie, 391 mulheres foram agredidas por dia em dezembro, mês no qual 12.123 se tornaram
vítimas de todo o tipo de violência. Em relação ao mesmo período de 2017, o número mais que dobrou. O balanço comparativo do Ligue 180 aponta que o
assassinato de mulheres também cresceu. O crime aumentou 63% passando de 24 assassinatos entre julho e dezembro de 2017, para 39 no mesmo período
de 2018. As tentativas de feminicídio saltaram de 2.749 para 4.018 no mesmo recorte de tempo: alta de 46%.
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Caçada a suspeito começou
divulgação/policia civila

reprodução/facebook

DHBF identifica
assassino de
jovem em Cabuçu
Johnny da Silva Gomes, de 28 anos, (foto)teve mandado de prisão expedido pela Justiça.Lucas foi morto
com golpes de machado numa casa abandonada.

Jovem baleada
na cabeça
luta pela vida

Lorena Muniz Resende foi atingida por uma
bala perdida durante confusão envolvendo dois
homens numa praia de Cabo Frio. Família e
amigos se mobilizam em campanha para doação de sangue que pode salvar a estudante.
7
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divulgação/polícia civil

Cultura

Sarau vai homenagear as
mulheres neste sábado
Em recente entrevista à TV
HORA H, o poeta e escritor Júnior da Prata (E), anunciou para
dia 9, às 19h, mais uma edição do
Sarau Prata, Prosa e Poesia, projeto que ajudou a fundar há mais
de dois anos.

Ex-prefeito
comandava farra
dos pelados doidões
na madrugada
2

2

Envolvidos na ‘máfia dos
cartórios’ são caçados
7
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Falar de Fernanda Rodrigues, competente jornalista da Comunicação
da Prefeitura de Nova
Iguaçu, é fácil. Um amor
de pessoa que não deixa
de prestigiar e valorizar
os amigos verdadeiros.
Aquele Abraço, Fernandinha!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Homenagem à Mulher no Sarau Prata, Prosa e Poesia

Leão em quinto

Ani Veneno

Divulgação

Ontem, após apuração do Grupo D da Intendente Magalhães, a
União de Jacarepaguá
ficou com a taça de
campeã. A escola vice-campeã foi a estreante
Botafogo Samba Clube e a terceira, Independentes de Olaria.
As três, em 2020, estarão no Grupo C. Apesar do bom desfile, a
Leão de Nova Iguaçu,
da musa Patrícia Barros (foto), foi a quinta colocada e promete
um melhor carnaval no
próximo ano.

Júnior da Prata, Michelle Lopes e Vinicius Henrique, do SPPP, em entrevista recente na TV HORA
Neste sábado (9), às
19h, na Rua de Vila Santo
Antonio, Praça do Barrinho, Prata, Nova Iguaçu,
vai acontecer mais uma
edição do Sarau Prata,
Prosa e Poesia (SPPP),
“homenageando as mulheres e um pós-carnaval
que promete sacudir a galera”, conforme anunciam

Júnior da Prata e Vinícius
Henrique, fundadores do
projeto de música, poesia e literatura, que conta ainda com Thai Lopes
(violão e voz) e Michelle
Lopes (cantora), figuras
fixas nas apresentações
mensais.
Os convidados desta
edição são o poeta, escri-

tor, editor e produtor cultural, Raphael Mozer; a
professora, poetisa, escritora, cantora, produtora
cultural e ‘fulana de tal’,
Roberta Gomes Miranda; Gleysson Bittencourt
(ator, escritor e produtor);
a produtora cultural, professora de teatro, atriz,
escritora e poetisa Cida

Franco; Cassiano Sant
Anna (cantor, compositor
e professor).
Haverá sorteio de livros e brindes e microfone aberto para quem chegar no pedaço. O evento
conta com o apoio do Jornal Hora H, Trailer da Família, Cláudio Carneiro,
VidAçaí e Com Causa.

Na quinta-feira de
Cinzas (7), a modelo
e atriz Ani Faria resolveu apimentar seu
perfil no Facebook. A
bela morena, ainda no
clima liberto do carnaval postou uma frase
que deixou os fãs de
bigode grosso ouriçados. “Porque eu sou
teu veneno”, escreveu.

MPB

João Bosco volta ao Imperator
com o show “Mano que zuera”

Whatsapp

Divulgação

Jota Carvalho

Papo de vizinhos da Vó Candinha

jota.carvalho@yahoo.com

O

fiel público do
Imperator – Centro Cultural João
Nogueira - no Méier,
promete lotar a casa para
ver o cantor e compositor
João Bosco e seu violão
neste domingo (10), às
19h. É o show “Mano que
zuera”, com o qual o artista está em turnê há dois
anos, apresentando canções do mais recente CD.
Mas os fãs nem precisam
se preocupar porque ele
já garantiu que vai cantar muitos sucessos de
sua carreira, como “Papel
machê”, “O bêbado e a
equilibrista” e “Quando o
amor acontece”.
“Eu já estive no Imperator com o JB Quinteto por
ocasião do lançamento do
DVD ‘JB 40 anos depois’,
gravado em 2012. Posteriormente, passei por lá com
um show solo cujo repertório abordava momentos
importantes da minha carreira. No antigo Imperator,
tive o privilégio de lançar
a música ‘Terra dourada’,
que faria parte da trilha sonora da novela ‘Vale tudo’.

(21) 98037-1338

Vó Candinha, agente sênior da Equipe Sombra, ouviu dois de seus vizinhos naquela cidade da Baixada comentando sobre figura funesta
que passou pela política local e hoje está com o
rabo entre as pernas e quase vendo o sol nascer
quadrado.

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

Lembranças da bagunça ‘prefeitável’
“Lembra, Kim, quando o prefeito baderneiro e corrupto alugou aquele apartamento ali e
fazia bagunça regada a muita cachaça e outras
coisas pela madrugada a dentro?”. “Se lembro,
Jão! Era uma zorra que incomodava a todos
aqui. Um dia cerquei ele aqui na rua, reclamei,
ele riu na minha cara e entrou na portaria”.

O espetáculo apresenta o mais recente trabalho do artista sem esquecer os antigos sucessos que os fãs adoram
Agora volto ao Imperator – Centro Cultural João
Nogueira para o show solo
“Mano que zuera”, abordando o repertório desse
CD mais recente, mas não
esquecendo de passear pelo
repertório consagrado e que
o público tanto espera para
ouvir. Será um prazer estar
de volta a essa casa que é,
sem dúvida, o maior centro
cultural da Zona Norte do

Rio de Janeiro. Estou muito
feliz por isso”, revela João
Bosco. “Agora volto para o
show solo “Mano que zuera”, abordando o repertório
desse CD mais recente, mas
não esquecendo de passear
pelo repertório consagrado
e que o público tanto espera
para ouvir. Será um prazer
estar de volta a essa casa
que é, sem dúvida, o maior
centro cultural da Zona

Norte do Rio de Janeiro.
Estou muito feliz por isso”,
revela ainda.
Motivos para conferir o
show deste dia 10 de março, no Imperator, não faltam. O que pode acontecer
é faltar ingresso para tantos
fãs!
O Imperator – Centro
Cultural João Nogueira –
fina na Rua Dias da Cruz,
170 – Méier.

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

Farra tinha até desfile de gente pelada
Dona Candinha conta que as pessoas quando
recordam das farras do rapaz, ‘batem na madeira’. “Xô coisa ruim! Pé de pato mangalô três
vezes’, dizem. “Tinha dia que até desfile de pelados gritando e com som alto acontecia no apartamento”, lembra uma ex-babá, que trabalhava
no edifício do outro lado da rua, situada em área
nobre do lugar. A babá contou mais coisas que
Vó Candinha promete publicar mais para frente.
“A moça tinha visão privilegiada, pois o apê que
trabalhava ficava no mesmo nível”, finaliza.
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Contagem regressiva

Cabral promete entregar ‘parças’

Condenado a quase 200 anos de prisão, ex-governador do Rio promete entregar políticos que foram parceiros dos negócios escusos envolvendo pagamento de propina
Antonio Carlos

D

horahmunicipios@gmail.com

eputados, ex-deputados, ex-secretários de
estado e empresários
estão perdendo o sono
e assombrados com a
decisão do ex-governador Sérgio Cabral
de quebrar o pacto de
silêncio com colaboradores e amigos com
quem manteve negócios espúrios envolvendo propinas. Em
contagem regressiva

Reprodução

após a folia de Momo,
Cabral vai criar uma
hecatombe no mundo
político por conta da
nova estratégia de Cabral de entregar seus
parceiros numa desesperada tentativa de
arrefecer os efeitos de
sua condenação que já
beira os 200 anos.
Uma fonte próxima
da defesa do exgovernador,
a
mudança
decorreu
da constatação de
que a insistência em

negar
participação
no
recebimento
de suborno não o
favoreceu até aqui.
Portanto, de acordo
com
advogados
atuais, liderados por
Márcio
Dalambert,
somente uma guinada
radical poderia reabrir
as possibilidades de
negociação com o
Judiciário de modo a lhe
trazer algum benefício
imediato,
além
de
perspectivas de liberdade
a médio prazo.

Ex-governador vai jogar m*** e entregar políticos corruptos que integravam quadrilha comandada por ele

Delação D. Orani Tempesta é apenas um aperitivo
A mesma fonte
antecipa que a delação unilateral de
Cabral envolvendo
o arcebispo D. Orani Tempesta foi apenas um aperitivo do
conteúdo
explosi-

vo das informações
que pretende revelar. Condenado a
200 anos de cadeia,
Cabral pouco tem a
perder no entendimento de seus conselheiros jurídicos.

Perdeu a liberdade,
trouxe graves danos
à família e até aqui
não enxergava uma
saída para seu pesado martírio.
Nesta catarse individual, o ex-gover-

nador vai expor as
vísceras da Alerj, as
relações promiscuas
com setores do Judiciário no Rio e em
instâncias superiores, e as negociações
de propinas envol-

vendo empreiteiros
que prestavam serviço ao Estado.
Até aqui a delação
de Cabral tem sido
pra baixo – ou seja,
aponta para personagens inferiores a

ele na escala de poder. A mesma fonte
antecipa que poderá
ocorrer revelações
noutras
direções,
comprometendo figurões de outros poderes.

Causa da morte de bebê em maternidade de Belford Roxo anuncia criação da Guarda Ambiental
Piabetá foi traumatismo craniano encefálico O secretário de Meio
Rafael Barreto/PMBR

A Secretaria de Saúde
de Magé confirmou o
afastamento da médica
responsável pelo atendimento de uma gestante que ficou oito horas
esperando para ser submetida a procedimento
de parto, fato ocorrido
na última sexta-feira na
Maternidade Municipal de Piabetá. Ela deu
à luz uma menina, que
acabou morrendo horas
depois em uma unidade
particular em Duque de
Caxias, segundo laudo divulgado em primeira mão pelo portal
informage.news,
por
traumatismo craniano
encefálico. A secretaria
confirmou ainda que
abriu uma sindicância
interna e que dará toda
assistência à família. O
caso será investigado
pela Polícia Civil, que
deverá convocar para
prestar esclarecimentos os profissionais que
participaram do atendimento a Rafaela Amorim de Carvalho, mãe
de Sophia, bebê que ela
nem chegou a ter nos
braços. Agora a pouco
o prefeito Rafael Santos
de Souza afirmou que
“tudo será apurado pela
Secretaria de Saúde”
e que “todas as providências que se fizerem

Reprodução

O caso aconteceu na Maternidade Municipal de Piabetá

necessárias serão toma- – só teria ocorrido mais
de duas horas depois,
das”.
com a criança tendo
Espera por mais sido tirada por outro
profissional, o médidilatação
De acordo com relatos co José de Moura que,
de Rafaela ao informa- contou Rafaela, afirmou
ge.news, ela chegou à que foi necessário fazer
maternidade por volta uma manobra, pois a
das 3h de sexta-feira, criança estava agarrada
foi atendida, mas ouviu pelo ombro no canal.
que deveria ficar espeSegundo ela, a equipe
rando para um atendi- lhe disse que a criança
mento mais completo e estava bem, mas que tequando isto aconteceu ria quebrado ou deslocafoi informada de que do um braço. Ainda seteria de aguardar pelo gundo Solange, durante
aumento da dilatação. o pré-natal foi aventada
Segundo ela, antes de a possibilidade de uma
deixar o plantão, por cesariana, pois o bebê
volta das 8h, um médi- era muito grande e não
co foi vê-la, repetindo estava na parte de cima
a mesma coisa: esperar do útero. A mãe afirmou
por mais dilatação. Ela ainda que quando o
relatou ainda que só bebê nasceu estava todo
voltou a ser atendida lá roxo, não respirava, tenpelas 10h por um médi- do sido removido para
ca, cujo nome não sou- o Hospital Daniel Lipp
be dizer.
numa viatura Corpo de
Rafaela revelou tam- Bombeiros preparada
bém que o parto – mar- para transferência de
cado por dificuldades recém-nascidos.

Ambiente de Belford
Roxo, Flávio Gonçalves, anunciou a criação
da Guarda Ambiental
do município. O projeto, previsto no Código
Ambiental da Cidade,
criado em 2017, tem a
parceria da Secretaria
de Segurança Pública e
está em fase de ajustes
jurídico para entrar em
vigor. Entre as funções
aguarda atuará na prevenção da integridade
do patrimônio público,
proibindo caça ilegal,
comércio e cativeiro
de animais silvestres,
na defesa de rios, lagos
e recursos hídricos, auxiliando ainda no combate de incêndio entre
outras atividades.
Segundo o secretário,
a criação da guarda
ambiental não acarretará despesas para a
Prefeitura. O efetivo
será compostos por
guardas
municipais.
“É um projeto piloto. Vamos iniciar com
um número pequeno.
Esses guardas, destacados para a nova
função, receberão treinamento técnico e no
final serão certificados”, explicou Flávio.
O secretário disse ainda que os guardas ambientais vão atuar em

O secretário Flávio Gonçalves explicou que os
guardas ambientais passarão por treinamento

conjunto com agentes estadual e federal”, asambientais da Secreta- segurou.
Tecnólogo em Gesria Municipal de Meio
tão
Industrial, com
Ambiente (Sema).
pós-graduação
em
Equipe
Auditoria e Perícia,
preparada
Desenvolvimento SusEmpolgado com a tentável, Educação e
novidade, Flávio acre- Gestão Ambiental, o
dita que até a primei- secretário está finalira quinzena de abril o zando mestrado com
projeto da guarda saia tese focada no Plano
do papel. “A criação de Gestão integrada
da guarda ambiental é de Resíduos Sólidos
um desejo do prefei- Urbanos para Belford
to Waguinho (Wagner Roxo. Ele garante que
Carneiro) sempre pre- a equipe da Sema é
ocupado com o pro- “muito
preparada”,
gresso da cidade. Es- composta por biólotamos regulamentando gos, técnicos e geso artigo 62 do Código tores ambientais, enAmbiental. Para isso, genheiros (florestal,
temos advogados es- civil, químico), zoopecialistas no assunto, tecnista, geólogo e adtrabalhando na elabo- vogados. “Temos uma
ração da lei, compa- seleção. Conseguimos
tível com a legislação escalar um bom time”,

Prefeitura tem programão no Dia Internacional da Mulher
Prefeitura de Belford
Roxo está com uma
extensa programação
para comemorar hoje,
a partir das 9h, na Clí-

nica da Mulher, Centro,
o Dia Internacional da
Mulher. Das 9h às 15h,
será realizada uma ação
social que terá distri-

buição de preservativos,
além de uma série de
exames gratuitos como:
mamografia, preventivo
e exame de vista, entre

outros.
A ação social oferecerá
ainda aferição de pressão arterial e de glicose,
massoterapia e embe-

lezamento. Durante o
evento serão ministradas palestras, sendo que
a principal terá como
tema “Empoderamento

da Mulher”. A Clínica
da mulher fica na Rua
Lúcia, s/n, esquina com
a Avenida Benjamin
Pinto Dias.
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A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, decretou uma nova prisão preventiva do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira
de Souza, na sentença que o condenou a 145 anos
e oito meses de prisão por peculato, inserção de
dados falsos e associação criminosa na Operação
Lava Jato paulista na última quarta-feira.

Lei mais dura I

O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais
(MPE-MG) pediu investigação sobre denúncias relacionadas a Zuleide de Oliveira, que foi candidata a
deputada estadual no ano passado pelo PSL. Em reportagem publicada pelo jornal ‘Folha de S.Paulo’,
ela disse que seria usada pelo partido para recebimento de dinheiro do fundo partidário.
RAFAEL BARRETO/Divulgação/PMBR

Pessoas condenadas pela
Lei Maria da Penha, que criminaliza a violência contra as
mulheres, não poderão assumir
cargos em comissão nos órgãos
da administração pública estadual. A determinação é da Lei
8.301/19, de autoria da deputada Enfermeira Rejane (PCdoB)
e do ex-parlamentar Dr. Julianelli.

Novas regras I

O Projeto de Lei 353/19 altera a
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT – Decreto-Lei 5.452/43) para
proibir o parcelamento do período
de férias do trabalhador. O texto em
análise na Câmara dos Deputados
estabelece que as férias deverão ser
concedidas pelo empregador em
período único nos 12 meses após o
empregado adquirir o direito.

Reprodução/Elizeu Pires

Novas regras II

Lei mais dura II

O texto foi sancionado
pelo governador Wilson
Witzel e publicado no Diário Oficial do Poder Executivo de ontem. De acordo
com a proposta do parlamentar, a vedação vale para
condenações em decisão
transitada em julgado, até
que o cumprimento da pena
seja comprovado.

Fila indiana na estação de trem de Queimados
Olha só fila indiana formada na estação de trem de
Queimados. Foliões que seguiam para o Centro do
Rio enfrentaram sol e chuva para conseguir adquirir
o bilhete. A fila estava tão longa ultrapassou a rampa
de acesso e saía da estação da estação. Sacrífício à
parte, os carnavalescos não se importaram em esperar por horas a fio até a chegada na bilhteria.

O parcelamento das férias
só será permitido em casos
excepcionais e em dois períodos. Menores de 18 anos
e maiores de 50 anos terão o
período de férias concedido
sem parcelamento. O projeto será analisado em caráter
conclusivo pelas comissões
de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de
Constituição e Justiça e de
Cidadania.

DIRETO AO PONTO

A sensação de impunidade nas mãos dos covardes
É preocupante o número de
mulheres vítimas de violência
doméstica. Classificado como
crime de feminicídio ou tentativa, as agressões, que na maioria
dos casos terminam na morte da
vítima, não deixam os covardes
atrás ds grades. Cria-se, então, a

sensação de impunidade por parte do autor. A questão é crucial:
o Código Penal precisa ser revisto, reformulado com o objetivo
de aumentar a condenação dos
culpados. Somente assim, há um
risco menor de que ele torne-se
reincidente.

E, enquanto isso não acontece,
o número de vítimas aiumenta.
No RJ, a coluna destaca um dos
casos estarrecedores. Uma jovem, grávida, foi espancada pelo
companheiro. Levada para o hospital, foi submetida a uma cesária.
O bebê de mais de 25 semanas

luta pela vida numa UTI neonatal. Já a mãe morreu porque não
resistiu aos ferimentos provocados pelas agressões. Uma monstruosidade que a Justiça precisa
pesar a mão e condená-lo à prisão
perpétua ( infelizmente no Brasil
essa pena inexiste). Uma pena!!

Aparição de suposto fantasma
assombra prefeito de Resende
Segundo o Qedu, a mais
importante plataforma de dados sobre Educação no país,
em 2017 – primeiro ano da
gestão do prefeito Eduardo
Guedes, o Dudu – o município de Itatiaia, no Sul Fluminense, tinha pouco mais de
5,5 mil alunos matriculados
na rede pública de ensino,
5.658 para ser exato. No mesmo ano, apontam documentos da Prefeitura, o transporte escolar teria custado mais
de R$ 3,8 milhões, valor bem

acima do verificado no mesmo período em cidades com
universos populacional e de
estudantes superiores aos
de Itatiaia, onde, em 2017,
mostram os registros disponibilizados nesta matéria, as
empresas Expresso Itatiaia e
Viação Penedo teriam obtido
um excelente faturamento
prestando o serviço, que, de
acordo com a papelada, teria
custado ainda mais no ano
passado, passando de R$ 6
milhões.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

novos professores

Acaba hoje o prazo de inscrições na Fatec

Cadastro temporário é para processo seletivo simplificado para contratação temporária na Fundação de Apoio à Escola Técnica
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s interessados
no
processo
seletivo simplificado para contratação temporária da
Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado
à Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação, têm até
hoje para se candidatar para uma das 621
vagas. São oportunidades para Professor
de Ensino Superior,
Professor I, Orientador
Educacional, Supervisor Escolar e Instrutor
para disciplinas profissionalizantes I em todo
estado.
O candidato deve

acessar o endereço
www.faetec.rj.gov.br e
clicar no banner “Processo Seletivo Simplificado para Contratação
Temporária
2019”. Em seguida,
preencher a ficha de
inscrição
disponível
no endereço eletrônico. São oportunidades
para funções de níveis
médio e superior, com
salários que variam de
R$1,5 a R$3 mil.
Para participar do
processo seletivo, o
candidato deverá ter
idade mínima de 18
anos, estar quite com
as obrigações eleitorais e com as militares,
caso seja do sexo masculino; além possuir
escolaridade exigida
para o exercício do

cargo bem como os demais requisitos básicos
na data da contratação.
Os contratos terão
duração de 12 meses,
que poderá ser prorrogado por igual período. Os selecionados
terão direito a licenças
maternidade e paternidade; férias, quando o
período do contrato for
superior a 12 meses;
13º salário, inclusive
proporcionais; e remuneração não inferior
ao piso regional fixado em Lei Estadual, de
acordo com a respectiva categoria. O resultado final do processo
seletivo será divulgado
no dia 12 de março, às
19h. A primeira convocação está marcada
para o dia 13 de março.

reprodução/jornal extra

Unidade da Faetec em Quintino receberá novos professores

MUNDO

nos bairros

Expulsão do embaixador

horahmunicipios@gmail.com

Reprodução/Facebook

Ponte perigosa em Engenheiro Pedreira
Moradores do Jardim Delamare, no
distrito de Engenheiro Pedreira, estão
preocupados com a
situação de uma ponte que passa sobre
um córrego da comunidade. A estrutura,
inprovisada por madeiras, é uma das únicas opções de acessibilidade para quem
reside na região. De
acordo com eles, a
Prefeitura já prome-

teu realizar a obra,
utilizando concreto
para melhorar a segurança de pedestres, mas até o momento não iniciou
os trabalhos. Diante
do problema, poucos arriscam fazer
a travessia perigosa
e são obrigados a
fazer uma volta de
quase meio quilômetro para acessar
um dos lados do
bairro.

VENEZUELA - A decisão do governo venezuelano de Nicolás Maduro de expulsar o embaixador alemão
do país foi lamentada pela União Europeia (UE) ontem. A UE espera que
Caracas “reconsidere” essa atitude.
“Lamentamos que o embaixador alemão na Venezuela tenha sido
forçado a deixar o país em um contexto político tenso e complexo”,
disse Maja Kocijancic, porta-voz da
diplomacia europeia, em entrevista
coletiva. O governo venezuelano declarou o embaixador alemão, Martin
Kriener, “persona non grata” e deu 48
horas para que deixasse o país depois
que ele recebeu o líder da oposição,
Juan Guaidó, no aeroporto na segunda-feira.

esporte
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Competição nacional

Abandonado por décadas, futebol feminino
renasce em grandes clubes do Brasil

Na vanguarda dessa exigência da CBF, o Santos mantém uma equipe feminina há mais de 20 anos

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

partir deste ano,
todos os 20 clubes
da Série A do Brasileirão vão ter que manter
times de futebol feminino,
tanto na categoria de base,
como no profissional. A
exigência foi estipulada
pelo Regulamento de Licenças de clubes da Conmebol (Confederação Sul-americana de Futebol).
O documento exige a
existência do futebol feminino em todos os clubes
que participam da Copa
Sul-Americana e da Copa
Libertadores em 2019.
Como 14 clubes brasileiros se enquadram nesse
quesito, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decidiu expandir a
exigência para todas as 20
equipes da Série A.
De acordo com o manual da CBF, para atender
essa demanda, os clubes
poderão manter uma equipe própria, estabelecer um
acordo de parceria, firmar
uma associação com outro
clube ou a outras entidades privadas, governos estaduais ou municipais.
Na vanguarda dessa
exigência, o Santos mantém uma equipe feminina
há mais de 20 anos. As
“Sereias da Vila”, como

Divulgação

são conhecidas, têm no
histórico uma bela sala de
troféus. A equipe foi duas
vezes campeã da Copa Libertadores, bicampeã da
Copa do Brasil e campeã
brasileira em 2017.
Sereias da Vila
tem orçamento
de dois milhões
De acordo Alessandro
Rodrigues, gerente executivo de futebol feminino
do Santos, o investimento
na categoria gira em torno de R$ 2,5 milhões por
ano, variando de acordo
com as competições disputadas.
“A minha defesa e a minha aposta é que o futebol
feminino é perfeitamente viável, a partir de uma
ideia de patrocínio, a partir de uma ideia de algum
tipo de transmissão que
envolva remuneração”,
disse o dirigente.
“Através do futebol feminino, talvez, consigamos nos comunicar com o
público feminino e isso é
cada vez mais importante.
E o que eu acho mais fundamental: você sinaliza
para centenas de meninas
que é possível jogar futebol, que elas podem gostar
de futebol e que elas podem jogar futebol”, completou Alessandro.

‘Sereias da Vila’ é o time de meninas do Santos-SP, que joga há cerca de vinte anos em várias competições

Criada em 1997, a equipe santista foi mantida
pelo clube até o ano de
2011 - os trabalhos foram
retomados em 2015.
Entre os tradicionais
clubes brasileiros, só o Internacional se assemelha
ao alvinegro praiano. Os
gaúchos fundaram uma
equipe feminina em 1984.
Ao longo do percurso, no
entanto, o time foi descontinuado e retomado
algumas vezes. O departamento ressurgiu em definitivo em 2017. As atletas desfrutam da mesma
estrutura do profissional

masculino com academia,
centro médico e moradia.
Em Santa Catarina, a
Chapecoense é outro bom
exemplo. O feminino é financiado pelo clube desde
2016, fruto de uma parceria com a Associação
Desportiva Lourdes Lago,
um projeto de uma escola
pública de Chapecó. No
mesmo ano da fundação,
as atletas da Chape já disputaram a Copa do Brasil.
No entanto, no início
de 2017, em razão do acidente aéreo com a equipe
masculina, a Chape abriu
mão de participar dos

campeonatos oficiais com
a modalidade feminina.
O investimento, porém,
não foi interrompido. Em
2018, a Chapecoense retomou as atividades, disputando o Campeonato Catarinense, onde conseguiu
a vaga para a Série B do
Campeonato Brasileiro.
O coordenador técnico do futebol feminino,
Amauri Giordan, contou
que neste ano o investimento da chape na modalidade
gira em torno de R$ 1 milhão, sem contar os valores
que já são desembolsados
com a manutenção da es-

trutura de treinamento.
“Temos a categoria sub15, sub-17 e o adulto hoje
no clube. A gente iniciou
os trabalhos agora no início de fevereiro com o intuito de bem representar
a Chapecoense nas competições. As duas competições principais do ano é
o Campeonato Brasileiro
sub-18, que está sendo
organizado pela CBF. É a
primeira vez de uma competição de base. E o Campeonato Brasileiro A2,
que começa agora no final
do mês de março”, disse
Amauri.

No Rio, Flamengo-Marinha ganha tudo que disputa Ganso comenta sobre
A equipe de futebol
feminino do Clube de
Regatas do Flamengo foi
criada em 2011. Depois
de quatro anos parado, o
projeto do futebol feminino do clube voltou a
funcionar durante a gestão Eduardo Bandeira de
Mello, através de uma
parceria com a Marinha
do Brasil.
Entre 1995 e 2001, o
Flamengo manteve uma
equipe de futebol feminino e participou do
Campeonato
Carioca,
que também contou com
equipes femininas do
Botafogo, Fluminense e
Vasco da Gama, entre outros. O time rubro-negro
não obteve títulos nessa
época. Em 2002 o Campeonato Carioca não foi
organizado e o Flamengo
não manteve a equipe feminina.
Em 2011, o Flamengo
criou um time feminino e
sonhou em dar a camisa
rubro-negra para Marta,
mas não conseguiu. Naquele ano, a equipe foi
firmada através de uma
parceria, na ocasião com
a prefeitura de Guarujá,
cidade no litoral de São
Paulo, onde o grupo treinava. A equipe rubro-negra contava com nomes
como Thaisinha (da seleção brasileira), Kleten, a
goleira Thaís, Joicinha e
Vivi.[2][4]
No dia 10 de julho de
2015, durante divulgação
das medalhas comemorativas pelo aniversário

divulgação

possível chegada de
Nenê: “Será muito
bem recebido”

Mailson Santana/FFC

No ano passado, o Rubro-Negro bateu o Vasco por 1 a 0 e conquistou o quarto estadual do Rio

de 120 anos do Flamengo,
o vice-presidente geral do
clube, Walter D’Agostino,
anunciou uma parceira
com a Marinha do Brasil
para que o clube participassse do próximo Campeonato Brasileiro de futebol
feminino.
Os objetivos desta parceria são: permitir que o
clube dispute os campeonatos e a preparação das
atletas para os campeonatos militares, em especial o
VI Jogos Mundiais Militares, a serem disputados na
Coreia do Sul.
Para o Flamengo, a parceria está em conformidade
com a Medida Provisória
671, aprovada pelo Senado
Federal, e torna possível
que o clube ajude no desenvolvimento do esporte.
Logo no ano que foi
criado, a equipe conquistou seu primeiro título: O
Campeonato Carioca de
Futebol Feminino de 2015.
O time rubro-negro foi

campeão carioca, com dez
vitórias em 11 jogos. A única derrota foi por W.O., depois de a comissão técnica
não aprovar as condições
do gramado no estádio visitante e optar por não entrar em campo.
Em 2016, além do bicampeonato do estadual,
conquistado em 18 de setembro em cima do Vasco, o futebol feminino do
Flamengo conquistou o
seu primeiro título a nível
nacional, ao vencer o Campeonato Brasileiro contra o
então campeão Rio Preto.
Depois de perder para o
Rio Preto por 1 a 0, no jogo
de ida, no Rio de Janeiro,
a equipe rubro-negra reverteu o revés e venceu por 2
a 1 no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio
Preto (SP), conquistando
o título pelo gol marcado
fora.
O Flamengo foi o Primeiro Clube Fora do estado
de São Paulo a conquistar o

Campeonato Brasileiro.
O Clube foi eliminado
da Copa do Brasil no dia
28/09/2016 pelo Audax/
Corinthians impedindo o
Clube de Conquistar o título inédito e também a
Tríplice coroa Nacional em
2016.
Em 04/10/2017 pelo
Campeonato Carioca Flamengo venceu o Barcelona-RJ por 18x0 a partida
foi encerrada no fim do
Primeiro tempo por falta
de jogadoras da equipe do
Barcelona, foi a maior goleada do futebol feminino
do flamengo até então.
O Flamengo conquistou
o Campeonato Carioca de
2017 de forma invicta ao
derrotar a equipe do Duque
de Caxias por 10x3, garantindo assim seu primeiro
tricampeonato
estadual.
Em 2018 as Meninas da
Gávea foram tetracampeãs estaduais solidificando
ainda mais a parceria com
a Marinha do Brasil.

Meia avaliou a possível chegada do camisa 10 do São Paulo de maneira tranquila

Principal contratação do Fluminense em
2019, o meia Paulo
Henrique Ganso marcou pela primeira vez
com a camisa tricolor
na noite de quarta-feira, no triunfo sobre o
Ypiranga-RS, pela segunda fase da Copa do
Brasil. Apesar do acerto com o camisa 10,
no entanto, o Flu ainda
segue buscando novos
reforços e o nome de
Nenê é o favorito da direção. O craque analisou a possível chegada
do atleta são-paulino.

– Se Nenê vier será
muito bem recebido.
Todos sabemos da qualidade dele. Encontrará um ambiente muito
bom no Fluminense –
disse.
O Fluminense se
classificou à terceira
fase da Copa do Brasil e enfrentará o Luverdense-MT. Antes,
a equipe do técnico
Fernando Diniz volta à
campo neste domingo,
diante da Cabofriense,
às 16h, no Maracanã,
pela terceira rodada da
Taça Rio.
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direitos humanos

Governo exigirá cadastro de famílias
que optem por ensino domiciliar
Crianças farão avaliações periódicas, diz ministra em exclusiva à EBC
Agência Brasil

A

medida provisória a ser enviada ao Congresso Nacional para
regulamentar a educação domiciliar no
país vai definir ações
de acompanhamento e
fiscalização dessa modalidade de ensino. Em
entrevista à Empresa
Brasil de Comunicação
(EBC), a ministra da
Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos,
Damares Alves, disse
que as famílias que optarem pelo ensino domiciliar serão cadastradas, e as crianças vão
passar por avaliações
periódicas.
A intenção é que esses estudantes também
possam ser inseridos
em atividades culturais
e esportivas, mesmo
não frequentando a escola.
“Não vai ser uma coisa solta. As famílias
que estão optando pelo
ensino domiciliar serão
cadastradas, a escola
vai saber, o Ministério
da Educação vai saber,
o Ministério da Família
vai saber. Vamos ter a
fiscalização, o controle,
as crianças serão visitadas e elas passarão por
avaliações”,
afirmou
Damares.
Segundo a ministra,
um grupo de trabalho
ainda discute o modelo
das avaliações que serão aplicadas às crian-

ças do ensino domiciliar.
“Estamos agora decidindo no grupo se essa avaliação será semestral,
anual, se a criança deverá ir à escola uma vez a
cada trimestre”, disse.
De acordo com a ministra, o ensino domiciliar é uma demanda de
muitas famílias brasileiras, e a adesão a esse
modelo deve crescer
uma vez que for regulamentado. A proposta a
ser enviada ao Legislativo foi construída pela
pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e pelo Ministério
da Educação.
A regulamentação do
ensino domiciliar está
entre as prioridades do
Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos para os
100 primeiros dias do
governo do presidente
Jair Bolsonaro.
Prevenção ao
suicídio e à
automutilação
Outra prioridade da
pasta, a prevenção à
automutilação e ao suicídio, será alvo de uma
campanha nacional envolvendo as famílias,
escolas, mídia e redes
sociais para dar orientações de como lidar
com essas situações.
Segundo a ministra, o
Facebook foi convidado a integrar o grupo de
trabalho sobre o tema.
“Entendemos que não
dá para falar com o ado-

lescente, com o jovem,
sem envolver as redes
sociais”, disse.
Damares definiu a automutilação e o suicídio
entre os jovens como um
“fenômeno” crescente.
Ela apresentou dados de
especialistas apontando
que no Brasil 14 milhões
de jovens se cortam. “A
frase que a gente escuta das crianças, jovens
e adolescente é dor na
alma. Então precisa cortar o corpo para aliviar a
dor da alma”.
Para a ministra, há
“toda uma tragédia que
traz a automutilação,
que é a depressão, as
marcas que ficam para
sempre, a tristeza profunda, e precisamos lidar com esse fenômeno
no Brasil”. Ela destacou
que o suicídio é a segunda causa de morte entre
jovens no país: “Vamos
precisar enfrentar isso
com muita delicadeza,
seriedade, e trazendo a
família para esse processo”.
As redes sociais serão
parte fundamental na
campanha para combater essas práticas. Ela
lembrou que um jovem
faz uma busca na internet e encontra instruções de como se cortar
ou cometer suicídio.
“Estamos conversando
com as redes sociais até
onde podemos ir juntos
e até onde eles podem
melhorar seus mecanismos de proteção da
criança, jovem e ado-

Tomaz Silva / Agência Brasil

“A violência contra a mulher é uma marca que essa nação tem que superar”, avaliou a ministra.
lescente no Brasil”, afir- foi criado um grupo
mou a ministra.
de trabalho interministerial para propor a
Regulamentação regulamentação da lei.
da Lei Brasileira
A expectativa de Dade Inclusão
mares é que ao fim dos
Nos primeiros 100 quatro anos de governo
dias do governo Bolso- seja possível ter a totanaro a ministra espera lidade da lei em conditer regulamentado en- ções de ser aplicada.
tre três e cinco artigos
da Lei Brasileira de InViolência contra
clusão da Pessoa com
a Mulher
Deficiência, conhecida
O reforço da rede de
como Estatuto da Pes- proteção à mulher terá
soa com Deficiência. atenção especial do
Para Damares, a lei é Ministério da Mulher,
um avanço na prote- da Família e dos Direição de direitos, mas tos Humanos. “A viotem muitos artigos que lência contra a mulher
não foram regulamen- é uma marca que essa
tados. “O que adianta nação tem que supeter uma lei no papel? rar”, avaliou a minisQueremos que ela saia tra.
do papel e tenha efetiEla destacou que não
vidade.”
adianta ter uma lei “exSegundo a ministra, traordinária” como a

Lei Maria da Penha se
não houver delegacia da
mulher e os agentes de
proteção não estiverem
preparados.
“Precisamos rever no
Brasil essa rede de proteção e fortalecer essa
rede de proteção. Onde
estamos errando? Temos
uma boa legislação, temos um Brasil que quer
superar isso. Onde está
o problema? Vamos encontrar isso juntos. Estamos vindo com um olhar
muito especial às ações
protetivas da mulher”,
destacou.
Damares disse ainda
que os canais de denúncia de violência contra as
mulheres devem ser ampliados também para as
redes sociais. Atualmente, o principal canal de
denúncia é o Ligue 180.

Jair Bolsonaro abre canal direto com Ministro do STF Marco Aurélio Mello
os brasileiros via live no Facebook critica fundo anticorrupção da Lava Jato
Tomaz Silva / Agência Brasil

Ao lado do porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, e do ministro do Gabinete
de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, o presidente anunciou a novidade
Ontem, em transmissão ao vivo pela
rede social Facebook, o presidente
Jair Bolsonaro falou
sobre temas importantes relativos ao
andamento do seu
governo e respondeu algumas perguntas de quem estava assistindo.
Para desespero da
mídia
tradicional,
Bolsonaro anunciou

a abertura de um canal direto de comunicação com os brasileiros através das
redes sociais.
A partir de ontem,
segundo ele, uma
live será realizada
no Facebook todas
as quintas-feiras às
18h30 para tirar dúvidas da população e
esclarecer os passos
dados pela nova gestão.

A decisão tomada
por Bolsonaro é de
extrema importância
para o jornalismo independente brasileiro, pois permite que
os pequenos veículos de comunicação
tenham acesso à informações ao mesmo
tempo que os grandes conglomerados
da velha imprensa.
(Fonte: Renova Mídia)

Ele considera um absurdo a destinação de R$ 2,5
bilhões para uma fundação
gerida pela Lava Jato para
promover políticas de combate à corrupção. Depositado em janeiro, o dinheiro
é fruto de um acordo entre
autoridades dos Estados
Unidos, da Petrobras e a
equipe de procuradores da
Operação Lava Jato.
Os R$ 2,5 bilhões representam 80% do capital que
a estatal do Brasil teria que

devolver aos cofres norte-americanos por conta das
irregularidades detectadas
na Lava Jato.
Segundo o ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Marco Aurélio Mello,
tal destinação, além de ilegal, cria um super órgão e
inviabiliza o controle fiscal
de suas contas.
Em entrevista ao site UOL,
Marco Aurélio afirmou com
todas as letras: “Como de
há muito venho sustentando

na bancada do Supremo, órgão público vive apenas do
que previsto no orçamento
aprovado pelo legislativo.
A mesclagem do público
com o privado não interessa ao Estado, não interessa
à sociedade. É pernicioso fazendo surgir ‘super órgãos’,
inviabilizando o controle fiscal financeiro. É a perda de
parâmetros, é o descontrole,
é a bagunça administrativa.
É a Babel.”
(Fonte: Renova Mídia)

Tomaz Silva / Agência Brasil

“É a perda de parâmetros, é o descontrole, é a bagunça administrativa. É a Babel”, disse Mello
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Investigação

DHBF identifica assassino de Lucas

Divisão de Homicídios pediu e a Justiça concedeu a prisão preventiva do suspeito. Crime chocou a população e revoltou familiares
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

m menos de 72 horas,
policiais da Divisão
de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)
identificaram Johnny da Silva Gomes, 28 anos, como
autor do homicídio de Lucas
Torres dos Santos, 16 anos.
O crime aconteceu na madrugada da última segunda-feira em uma casa abandonada na Avenida Abílio
Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira) no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu,
quando a vítima saia de um
bloco de carnaval.
O delegado Daniel Rosa,
titular da especializada, informou que a partir de trabalho
de inteligência e pericial foi
possivel definir a autoria do
homicídio. Ainda segundo o
delegado, a prisão de Johnny
foi expedida pela Justiça e os
agentes realizam agora diligências para localizar e pren-

Reprodução

der o criminoso.
Motivação teria
sido ciúmes da ex
Segundo a polícia, Johnny
teria agido contra a vítima
por ciúmes após avistar sua
ex-namorada com o adolescente. Ainda segundo a polícia, o acusado foi visto agredindo e arrastando o garoto
que apareceu morto dentro de
uma casa também no bairro
Cabuçu.
A Família havia colhido
provas e informou a polícia
que Johnny seria o autor do
crime. Diante dos fatos, o
acusado chegou a ser preso,
mas acabou sendo liberado
da delegacia. A polícia acredita que o acusado não tenha
agido sozinho e teria participação de mais dois suspeitos
no crime. Após as investigações e descobertas dos agentes, o próximo passo da equipe policial é tentar encontrar
e prender o suspeito da morte
de Lucas.

Johnny é o principal suspeito da morte de Lucas Torres, de 16 anos: executado com golpes de machado

Jovem atingida por bala perdida Portal divulga cartaz de trio
em Cabo Frio luta para viver ligado a ‘máfia dos cartórios
A jovem Lorena Muniz Resende,
de 19 anos, atingida por uma bala perdida na cabeça durante uma confusão
na última terça-feira, em Cabo Frio, na
Região dos Lagos, luta pela vida no
Hospital Pasteur, no Méier, Zona Norte do Rio. A paciente foi operada e seu
estado de saúde é considetado grave.
Lorena precisa de doação de
sangue ‘A+’, mas o itpo sanguíneio
está em falta no banco ca unidade. A
família da jovem está organizando
uma campanha para hoje no Méier.
Uma van vai sair ee Nova Iguaçu em
direção ao bairro carioca para captar
sangue. Parentes e amigos também se
unem numa corrente de oração pela
vida da estudante de Farmácia.

-feira, um tiroteio durante uma briga
deixou um homem morto e quatro
pessoas feridas, entre as quais Lorena.
O caso aconteceu na Praia do Forte, na
altura da Avenida Nilo Peçanha. De
acordo com a Polícia Militar, agentes
do 25º BPM (Cabo Frio) ouviram
disparos de arma de fogo e observaram pessoas correndo na areia,
próximo ao espelho d’água da
Praia. Prontamente a equipe se
encaminhou ao local e conseguiram deter Douglas André Santos
de Moraes, 32, que foi preso.
No local, os agentes foram
informados que um homem armado tentou assaltar uma vítima,
que reagiu. Por conta disso, tiros
foram disparados. Douglas estava acompanhado do soldado
Entenda o caso
Na madrugada da última terça- Gleyson de Carvalho Soares, lo-
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O estado de Lorena é grave
tado na 1ªUPP do 16ºBPM, que
informou que iria testemunhar a
favor do acusado Douglas. Com
Douglas, a PM apreendeu uma
pistola de calibre 9 mm, com
nove munições da arma, e um
revólver calibre 38, com quatro
munições.

Família é atropelada por carro na Via Light

Três pessoas foram atropeladas na Via Light, na
altura de Mesquita, na Baixada Fluminense, na noite
desta quarta-feira (6). Segundo testemunhas, as vítimas identificadas como
Elaine Oliveira, de 36 anos,
Evelyn Letícia, 12, as duas
morreram na hora. Adelson
José, 28, foi socorrido e levado para o Hospital Geral
de Nova Iguaçu, em Nova
Iguaçu, com uma fratura no
fêmur e ferimentos em diversas partes do corpo. O estado de saúde dele é estável,
segundo familiares.
A família saiu do bairro
Éden, onde moravam, em
direção a Santa Elias, para
visitar a mãe de Elaine. No
trajeto, o carro teria perdido
a direção ao passar por um

Reprodução/Facebook

Divulgação

ram fraudes em municípios
da Baixada e no Centro do
Rio e identificaram os seguintes crimes: estelionato,
falsificação de documento
público, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro,
denunciação caluniosa, pe-

culato corrupção passiva,
associação criminosa
Os agentes cumpriram
mandados de prisão em
endereços nas zonas Sul e
Oeste do Rio, além da cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Duas tentativas de feminicídio em Angra e Caxias
Reprodução

Elaine, Evelyn e Adelson foram atingidos no acostamento
buraco, atingindo as pessoas que estavam caminhando
pelo acostamento.
As primeiras informações
afirmavam, que as vítimas
foram arremessadas para o
alto com a força do impacto.
Depois do acidente, popu-

lares acionaram o corpo de
bombeiros que socorreram
Adelson, que seria o esposo
de Elaine e padrasto de Evelyn. O motorista que ainda
não foi identificado, também foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral

Mulher agredida pelo namorado se recupera
ESPÍRITO SANTO Jane Cherobin (foto), que
ficou com o rosto desfigurado, após ser agredida pelo
namorado e deixada nua
em uma estrada do Espírito
Santo na madrugada da última segunda-feira, apresenta
pequenas melhoras em seu
estado de saúde.
O irmão da vítima, Salvador Cherobin, ddisse que
Jane conseguiu se alimentar
com uma espécie de massa
de frutas na noite de quarta-

O Portal dos Procurados divulgou o cartaz de
três suspeitos de integrar
uma máfia que atua nos
cartórios de Nova Iguaçu.
Carlos Magno Ferreira
da Costa, Marcos Aurélio Ferreira Silva e Eliseu
Viana da Silva, que atuavam no Cartório de Notas
do 10º Ofício de Nova
Iguaçu, são considerados
foragidos.
No dia 28 de fevereiro,
uma força-tarefa do Ministério Público e a Polícia Civil do Rio de Janeiro
prendeu 15 pessoas numa
operação contra fraudes
em cartórios do RJ. Todos
são suspeitos de participar
de um esquema de fraudes
imobiliárias em cartórios
na Baixada Fluminense.
Ao todo, os agentes tentam cumprir 17 mandados
de prisão. A Corregedoria do Tribunal de Justiça
também auxilia na operação. As investigações
iniciadas em 2017 aponta-

-feira, com a ajuda de uma
prima.
A vítima está internada no
Hospital de Carangola, em
Minas Gerais. Ainda não há
previsão de alta. “Com a ajuda de um dos enfermeiros,
ela conseguiu abrir um pouco dos olhos e reconheceu a
cor da camisa interna dele.
Foi para ela um motivo de
muita alegria, pois não poder
abrir os olhos é algo que a
vinha entristecendo muito”,
contou o irmão.

Reprodução

A Polícia Civil investiga dois
casos estarrecedores de tentativa de feminicídio no RJ. Em
Angra dos Reis, na Costa Verde
Fluminense Deidiane de Paula
Monteiro, de 33 anos, foi mutilada e quase esquartejada pelo
ex-marido na frente da filha
de 5 anos de idade, no Parque
Mambucaba.
Segundo informações, o
casal está em processo de separação, situação que revoltou
o agressor. Ele usou um facão
para desferir os golpes contra
a vítima, que está internada no
Hospital Geral da Japuíba. Parentes disseram que, mesmo
com a determinação judicial
para não se aproximar da ex,
o homem invadiu a residência dela, pulando um muro. A
mulher foi atacada enquanto
dormia com a criança e sofreu
ferimentos, sobretudo, nos braços. O covarde está foragido e
poderá ser preso, independente
de ordem judicial,por descumprimento da medida protetiva.
As imagens da mulher ferida
foram divulgadas pela família
em redes sociais. Um familiar
desabafou dizendo que ele era
considerado por toda família
“hoje nos decepcionou a todos
pois fez uma maldade com minha filha que foi esposa e mãe

Reprodução

Deidiane sofreu ferimentos profundos nos braços. E
a professora Rosana, que teve o nariz quebrado
da filha dele por isso pesso a
ajuda de todos pra por ele atrás
das grades que é onde ele já deveria está quem o ver por favor
chame a Polícia pos minha filha
encontra se hospitalizada com
os braços todo cortados de facão. Desde já agradeço a ajuda
de todos. o nome dele é Flávio
Lins” (sic).
Professora
torturada
por 12 horas
O outro caso aconteceu em
Duque de Caxias. A professora
Rosana Silva, 36, foi torturada
por 12 horas pelo namorado
identificado como Davidson
Gomes, 32, com o qual havia se
relacionado durante dois anos.

Nesse tempo ela teve o nariz
quebrado, um tímpano perfurado e cicatrizes de mordida de
cachorro na perna.
Rosana relatou que o relacionamento com o mecânico industrial foi marcado por
agressões físicas que deixaram
sequelas psicológicas. O comportamento era justificado pelo
ciúme excessivo do ex. Segundo ela, o ápice das agressões
aconteceu em uma sessão de
quase doze horas de tortura na
casa dele. Era domingo, dia 17,
quando ela foi alvo de agressões, xingamentos, tapas, socos,
empurrões e impedida de deixar
o local. Tudo isso por que tinha
levado o filho de 10 meses do
casal à praia.
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Ação em queimados

Mais conscientização no Dia da Mulher
Campanha contra o feminicídio marca comemorações pelo Dia Internacional delas. Programação visa
alertar população sobre a Lei que trata de homicídios praticados contra pessoas do sexo feminino
Reprodução

Durante todo o dia serão realizadas ações como rodas de conversa, palestras e oficinas em instituições de ensino municipais e estaduais e nos CRAS
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃ0 SOCIAL

M

ais que apenas lembrar o
dia 8 de março como uma data de
homenagem às mulheres de todo o mundo, a
Prefeitura de Queimados promoverá ações
de conscientização e
celebração dos direitos
adquiridos pelo sexo
feminino hoje). A partir
das 9h, a Praça Nossa
Senhora da Conceição
receberá uma equipe

da Secretaria de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, por
meio da Coordenadoria
Especial de Políticas
para Mulheres e CEAM
(Centro de Atendimento
a Mulher) Queimados,
para orientar as queimadenses sobre formas
de combater a violência
contra a mulher. O ato
contará com distribuição de adesivos e materiais informativos da
campanha Feminicídio:
Basta!
“É preciso abordar

este assunto, pois de
acordo com a Organização Mundial da Saúde, o
Brasil é o quinto maior
país em mortes violentas
de mulheres no mundo.
Nosso trabalho é conscientizar a população
para lutar contra essa realidade. Em Queimados
temos o Centro Especializado de Atendimento a
Mulher com uma equipe
formada por psicóloga,
advogada e assistente
social preparadas para
o acompanhamento de
mulheres vítimas de

violência”, destacou o
Prefeito Carlos Vilela.
Ao longo do mês de
março, a Coordenadoria de Políticas para
as Mulheres e o Centro Especializado de
Atendimento à Mulher
(CEAM) Queimados realizarão ações diversas
como rodas de conversa, palestras e oficinas
nas igrejas, instituições
de ensino municipais e
estaduais e nos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo dos CRAS (Centro

de Referência de Assistência Social). Para
solicitar a presença dos
órgãos, os interessados
devem entrar em contato pelos telefones 26652508 e 99793-4831 ou
comparecer ao CEAM
(Estrada do Lazareto, 85
- Centro, Queimados).
O que é
feminicídio?
Criada em 9 de março
de 2015, a Lei 13.104
alterou o Código Penal
(art.121 do Decreto Lei
nº 2.848/40), incluin-

do o feminicídio como
uma modalidade de homicídio qualificado e o
classificando como hediondo.
A pena do feminicídio é aumentada de 1/3
(um terço) até a metade
se o crime for praticado
durante a gestação ou
nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra
pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60
(sessenta) anos ou com
deficiência; na presença de descendente ou de
ascendente da vítima.

Carnaval de rua reúne milhares de Prefeitura de Nilópolis dá ínicio
foliões no 3º distrito de Nova Iguaçu a mais um curso de qualificação
divulgação

O terceiro distrito de
Nova Iguaçu pegou
fogo com o carnaval
de rua realizado entre 1º a 05 de março
nos cinco bairros mais
populosos da região.
Em Vila de Cava,
onde a festa aconteceu na principal praça
do bairro, e em Santa
Rita, na Rua Larga,
mais de 40 mil pessoas caíram no samba.
Os outros locais onde
houve folia foram Corumbá, Santa Rita e
Tinguá.
Promovido
pelo
vereador
Carlinhos
BNH, o ‘Carnaval da
Família - Paz e Alegria’ teve como objetivo principal reunir o
maior número de pessoas em seus redutos
de diversão, evitando a
deslocação para grandes centros como no
Rio de Janeiro, onde
os blocos carnavalescos arrastaram um
grande número de foliões e a violência não
deu trégua. “A festa
foi marcada pelo espírito pacífico, com respeito e muita criatividade, dos foliões que
buscavam apenas di-

A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria
Municipal de Trabalho,
Emprego e Desenvolvimento Econômico, deu
início no último 28 de
fevereiro a mais um curso de qualificação gratuito para os moradores do
Município.
Os oitenta alunos inscritos no curso de Maquiagem Básica foram divididos em duas turmas. As
aulas são ministradas pela
professora Mary Souza e
fazem parte do programa
de capacitação voltado
para empreendedores locais ou quem busca re-

divulgação

Os cursos são gratuitos foram iniciados no dia 28 de fevereiro
colocação no mercado de
trabalho. As aulas acontecem as quintas-feiras, com
horários de 9h as 12h, e
de 13h as 16h. Ao final do
curso, que terá duração de

um mês, os alunos receberão certificado. Maiores informações sobre
novos cursos podem ser
obtidas através do telefone (21) 3761-6232.

Inscrições para a Olimpíada
de Matemática estão abertas
Milhares de foliões brincam no carnaval de
Santa Rita promovido por Carlinhos BNH
versão e caíram no ritmo da batucada. Estou
feliz porque conseguimos realizar mais unm
evento para os moradores do 3º distrito
sem registrar nenhum
episósdio desagradável. A segurança de
quem brincou os cinco
dias foi garantida pelo

20º BPM (Mesquita)
que nos apoiou nessa iniciativa, além da
parceria com a rádio
FM O Dia”, destacou
Carlinhos que acompanhou de perto todos
os eventos nos bairros
pelos quais lutou pela
rrealização do carnaval de rua.

Estão abertas até o dia 15 de
março, as inscrições para a décima quinta Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas.
As unidades escolares devem fazer
o cadastro, preenchendo a ficha de
inscrição disponível no site www.
obmep.org.br. Alunos do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio de
escolas públicas e privadas de todo
o país podem participar.
A olimpíada, que é uma das
maiores competições científicas do
Brasil, é dividida em três níveis. O
nível um é voltado para alunos do

sexto ou sétimo ano do Ensino Fundamental. O nível dois para estudantes do oitavo ou nono ano do Ensino
Fundamental. Já o nível três para
alunos de todas as séries do Ensino
Médio. Estudantes da modalidade
Educação de Jovens e Adultos também podem participar.
A prova da primeira fase acontecerá no dia vinte e um de maio, com
vinte questões de múltipla escolha. A
segunda fase, que consiste em uma
prova discursiva de seis questões,
será aplicada em vinte e oito de setembro. A divulgação dos premiados

está prevista para o dia três de dezembro.
Os alunos com melhor desempenho na competição receberão
medalhas de ouro, prata, bronze
ou certificados de menção honrosa.
Além disso, os medalhistas serão
convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Junior.
Os professores das escolas também
serão premiados. Em 2018, mais
de dezoito milhões de estudantes
de todo o Brasil se inscreveram e
todas as escolas da rede estadual de
ensino participaram.

SUL-FLUMINENSE
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volta redonda

Zoológico Municipal recebeu
grande público no carnaval
Mais de sete mil pessoas passaram e aproveitaram o local em Volta Redonda

Gabriel Borges /Secom/VR

População optou por passar o feriadão da folia de Momo na área de lazer em meio ao verde e ao ar puro como forma de fugir do barulho dos blocos de rua espalhados pela cidade

Secretaria de
Comunicação Social

O

Zoológico Municipal de Volta
Redonda
recebeu neste feriado
de Carnaval mais de
sete mil visitas. O local
que manteve seu horário normal de funcionamento foi uma das
opções de lazer mais
procuradas na cidade.

Eram famílias inteiras
que queriam fugir do
agito e ter contato com
a natureza. Segundo
Fernanda Vasconcelos,
que veio de Miguel Pereira para visitar familiares na cidade, o Zôo
foi uma boa opção que
tem uma ótima estrutura.
“Vim visitar meus
familiares em Volta Re-

donda e aproveitei para
trazer meus filhos ao
zoológico. Ele tem uma
ótima estrutura e é de
graça. É um lazer muito prazeroso, esse ar
fresco e o contato com
a natureza é muito importante para as crianças”, disse.
Já para o morador
do bairro Conforto em
Volta Redonda, Paulo

Souza, foi o momento
de aproveitar a folga
para curtir os filhos.
“Trabalhei em alguns
dias do carnaval e quanto tive folga vim com
meus filhos aproveitar
esse tempo em um lugar bom como o zoológico aqui. Entrei nas
redes sociais da prefeitura para saber se estava funcionando e fiquei

bem feliz em saber que
mesmo com a data ele
funcionou normalmente. Isso atende aos pais
e as crianças que fogem
da folia como é o meu
caso”, afirmou.
O secretário de Meio
Ambiente
Mauricio
Ruiz destacou que o local é uma das melhores
opções de lazer gratuito
do interior do Estado.

“O Zôo recebe visita de
moradores de cidades
de todos os cantos do
Estado. E a gente sempre recebe elogios. É
uma ótima opção de lazer para toda a família.
E nem todos gostam de
viajar nessa época do
ano, sendo assim um
lugar de contato com
a natureza e gratuito”,
disse o secretário.

piraí

Prorrogado prazo de inscrições para
ocupação do MAM, em Resende

Técnicos do Governo do Estado visitoriaram
áreas afetadas pela chuvas em Piraí
reprodução

Divulgação PMR

Os técnicos do Governo do Estado vistoriaram a situação no local
Projetos para exposições de arte poderão ser encaminhados até dia 29 de março
O prazo de inscrições
para a ocupação temporária
do Museu de Arte Moderna
(MAM) foi prorrogado até o
dia 29 de março. A Prefeitura de Resende, por meio da
Fundação Casa da Cultura
Macedo Miranda, publicou
o edital sobre o processo seletivo de exposições temporárias para o exercício deste
ano, no dia 4 de fevereiro. O
tempo limite inicial para fazer parte do Calendário Anual 2019 de Exposições do
MAM era até 1º de março,
mas foi estendido com o objetivo de dar a oportunidade
para mais artistas poderem
organizar e apresentar seus
projetos de arte.
O edital, contendo informações gerais e um anexo
com a estrutura da proposta,
continua disponível com os
mesmos critérios no link a
seguir: http://resende.rj.gov.
br/conteudo/downloads/EditaldeOcupacaoMAM2019.
pdf. Segundo o presidente
da Fundação, Thiago Zaidan, o objetivo da abertura

do espaço, que acontece todo
ano, é incentivar a produção
de artes plásticas e visuais,
além de divulgar os trabalhos e dar acesso aos artistas
de todo território nacional. A
ocupação ainda concede aos
mesmos expositores vencedores do edital a oportunidade de oferecerem oficinas
gratuitas para a população
aos sábados.
A intenção é prolongar o
prazo para que mais artistas
tenham a chance de tornar
seus trabalhos expostos no
MAM, que é um renomado espaço cultural. Temos
grandes artistas na região e
em todo o Brasil e, por isso,
damos esta oportunidade de
projeção de forma democrática, além de propiciar
conhecimento e variedade
cultural à população – frisou,
reforçando que o museu possui destaque nacional.
Conforme previsto no edital, a comissão responsável
pela escolha das propostas
avaliará os seguintes critérios: adequação do projeto

ao espaço físico; qualificação do projeto (qualidade
técnica); expectativa de interesse do público; projeto inédito e atratividade do tema;
perspectiva de contribuição
ao enriquecimento sociocultural ao município de Resende; adequação à imagem institucional do MAM Resende;
e contrapartida de oficinas
gratuitas aos sábados para a
população.
As ocupações podem
ocorrer em três períodos
abertos pelo edital: março e
abril; junho e julho; e agosto
e setembro. Cada expositor
deve apresentar a proposta
de acordo com os períodos
disponíveis no ato da inscrição. Os interessados devem
efetuar a inscrição presencialmente na sede do MAM,
situada na Rua Doutor
Cunha Ferreira, nº 104, no
Centro Histórico da cidade,
entre segunda e sexta-feira,
de 10h às 18h. Os projetos
também podem ser enviados
pelo email: mam.resende@
gmail.com.

O prefeito Dr. Luiz Antonio e o secretário de Estado das Cidades do Rio
de Janeiro estiveram no
bairro Cacaria, na última
terça-feira (5), acompanhados das equipes da
Defesa Civil do Município e do Estado, do INEA,
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social,
DRM com a finalidade
de avaliarem problemas
causados pelas chuvas no
município no último final
de semana.
As equipes da Defesa
Civil em conjunto com
as secretarias de Obras,
Meio Ambiente, Serviços
Públicos e Assistência Social do Município, trabalharam desde sexta-feira,
para sanar os problemas
provocados pelas fortes
chuvas.
“Quedas de barreiras,
árvores e postes da rede
elétrica foram registradas
em diversas localidades,
provocando a interdição
de ruas e a retirada de três
famílias de residências em
áreas de risco”, relatou o

Coordenador da Defesa
Civil de Piraí, José Henrique Carvalho Ferreira.
Em Cacaria, a Prefeitura interviu em uma barragem que transbordou
com as chuvas do final de
semanas e ameaçava ruir
colocando em risco diversas casas. Foi realizada a
desobstrução e ampliando a vasão da vertente da
barragem minimizando o
perigo imediato.
Os técnicos do Governo
do Estado vistoriaram a situação no local e estudam
ações definitivas a serem
tomadas para garantir a
segurança da população.
O secretário de Estado
Juarez Fialho afirmou que
por determinação do governador Wilson Witzel,
será garantido o acessos
do município aos equipamentos do Estado para
que a população não corra
mais riscos.
O prefeito Dr. Luiz Antonio agradeceu a pronta
resposta do Governo do
Estado com a presença
das equipes técnicas dos

órgãos presentes e ressaltou a importância da parceria entre as instituições
para solução dos problemas provocados pela chuva e garantir a segurança
das pessoas que residem
nas áreas afetadas.
“O Município, sozinho,
não tem recursos para intervir e solucionar todos
os problemas criados pelas chuvas. Precisamos do
apoio do Governo do Estado e do Governo Federal
para que sejam tomadas
todas as ações necessárias
para garantir a segurança
e a vida das pessoas”, afirmou o Dr. Luiz Antonio.
A Defesa Civil do Município, até o momento,
não registou nenhum caso
de vítimas devido aos
acidentes provocados pelas chuvas, mas solicita
atenção aos moradores e
orienta para que ao primeiro sinal de risco deixem suas residências e
procurem abrigo em local
seguro. O telefone da Defesa Civil de Piraí é (24)
2431 9970.
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CARNAVAL 2019

RECEITAS
Arroz de
forno
Ingredientes
4 xícaras (chá)
de arroz cozido 100 gramas
de queijo mussarela
ralada
100 gramas de
açaí
cortado
em cubos pequenos 1 cenoura ralada 2
colheres (sopa)
de salsa (ou
salsinha) picada 2 unidades
de ovo 1 xícara
(chá) de leite
1/2 copo de requeijão 1 xícara
(chá) de queijo
parmesão ralado • sal a gosto
• pimenta-do-reino a gosto

sexta-feira, 08 de março de 2019

Trio elétrico, funk, perucas e feijoada!
Recorde o carnaval de Bruna Marquezine

divulgação

modo de
preparo
Em uma tigela,
misture o arroz,
a mussarela, o
presunto, a cenoura e a salsa.
Coloque em um
refratário untado com margarina.
No
liquidificador,
bata
os
ovos, o leite,
o requeijão, o
queijo ralado, o
sal e a pimenta.
Despeje sobre
o arroz e asse
no forno, preaquecido, a 200
°C durante 30
minutos ou até
dourar.

Espaguete à
bolonhesa
Ingredientes
600 gramas de
macarrão espaguete 2 xícaras
(chá) de molho à bolonhesa
pronto • queijo
parmesão ralado a gosto
Modo de
preparo
Cozinhe a massa conforme as
instruções
da
embalagem
até ficar al dente.
Escorra e reserve.
Aqueça o molho.
Transfira a massa para uma travessa e cubra
com o molho.
Polvilhe o queijo
e sirva.

A

triz se dividiu entre
Salvador e
Rio de Janeiro nos
dias de carnaval.
Bruna Marquezine curtiu trios elétricos, desfiles de
escolas de samba,
feijoada, requebrou

na rua e se esbaldou
nos camarotes. Nos
looks, atriz arrasou
com transparência,
decote, fio-dental e
hot pants e surpreendeu ao aparecer
duas vezes de peruca durante a folia.
Recorde com o Pu-

repeople em fotos e
vídeos como foi o
carnaval de Bruna!
Bruna Marquezine até cogitou ficar
de fora do carnaval,
mas voltou atrás e
acabou aproveitando cada momento
dos dias de folia.

Seja no trio elétrico, em camarote,
na Marquês de Sapucaí ou em feijoada, seja em Salvador ou no Rio de
Janeiro. A atriz se
divertiu principalmente ao som do
funk, nas duas ca-

pitais. Ao recorrer
a perucas, a jovem
apareceu loira e
com corte joãozinho. Estilosa, aderiu a pochete, sensação do momento
entre os famosos,
e ousou no look ao
surgir em bloco.

Pochete com cristais e franjas que Izabel
Goulart usou no Carnaval custa R$ 500
A pochete glam rocker que Izabel Goulart usou no Carnaval
e chamou atenção
com o acessório por
onde passou pelos
camarotes na Sapucaí custa R$ 500, um
preço bem acessível
por uma peça feita
manualmente com
muito strass, cristais
e modelo exclusivo.
Conheça mais peças
do designer que virou queridinho das
famosas em apenas
três meses e está
com o acessório 'sold
out'!
A pochete com
muito brilho usada pela top Izabel

divulgação

Goulart para curtir o
Carnaval na Sapucaí
causou frisson e foi
bastante elogiada. O
que as pessoas não
sabem é que o valor
do acessório cheio
de cristais, strass e
franjas é bem acessível (R$ 500), ao
contrário do valor
da pochete da Miu
Miu usada por Bruna
Marquezine que custa R$ 6,4 mil. O item
glam rocker é do designer e artista plástico Eduardo Caires,
de 32 anos, que começou a trabalhar
com customização e
aplicação de brilhos
há apenas três meses.
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Feminino

Seleção Brasileira perde para os
EUA e encerra torneio sem vitórias
Equipe brasileira volta a campo em junho, para a disputa da Copa do Mundo
João Carlos Gomes/Bangu
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Seleção Brasileira Feminina
encerrou participação na She Believes
Cup 2019 na terça-feira
(5). Pela última rodada
do torneio amistoso, o
Brasil foi superado pelos Estados Unidos por
1 a 0 no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida. A competição serviu como
preparação para a Copa
do Mundo 2019, que
será realizada em junho
na França.
Apesar da vitória, as
atuais campeãs do mundo e líderes do ranking
da FIFA não faturaram o
título, que foi conquistado pela Inglaterra. As
inglesas superaram o
Japão e terminaram o
quadrangular na primeira posição com sete
pontos, dois a mais que
as anfitriãs. Com quatro pontos, as japonesas ficaram na terceira
colocação. Já Seleção
Brasileira se despediu
do torneio internacional

Brasil termina participação no torneio contra os EUA, sem o gostinho de ver a rede adversária balançar
sem pontuar.
O jogo
A primeira chegada de
maior perigo do jogo foi
da Seleção Brasileira.
Aos oito minutos, Thaisa
pegou a sobra e, da entrada da área, finalizou

de perna esquerda rente
à trave. Os Estados Unidos responderam logo na
seguida e se lançaram ao
ataque. Empurrado pela
torcida, o EUA pressionou e abriu o placar aos
19 minutos. Após Aline
fazer grande defesa, He-

ath aproveitou o rebote
e acertou o ângulo para
fazer 1 a 0. Ainda no
primeiro tempo, o Brasil
tentou chegar ao empate,
aos 36 minutos, mas Bia
parou na goleira Harris.
Na etapa final, a goleira
Aline se mostrou atenta

logo no primeiro minuto e segurou o chute de
Morgan. Aos sete, Marta
apostou na jogada individual, limpou a marcação
dentro da área e finalizou
com perigo. Aos 29 minutos, o Brasil ficou muito perto de deixar tudo

igual com Ludmila, mas
Harris evitou o empate. A
Seleção Brasileira adiantou a marcação e buscou
pressionar na reta final,
mas esbarrou na forte
marcação das anfitriãs,
que ficaram com a vitória por 1 a 0.

