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Brutalidade e covardia em Nova Iguaçu

Adolescente foi morto a
machadada em Cabuçu

reprodução

O corpo de Lucas Torres dos Santos, de 16 anos, foi encontrado numa casa abandonada às margens da Estrada de Madureira. A dor
e a revolta marcaram o sepultamento do jovem no Cemitério de Nova Iguaçu. Um suspeito foi ouvido pela polícia e depois liberado.
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Folia macabra

Witzel vai à Alemanha
para atrair turistas e
investidores para o RJ
8

Faetec encerra hoje
inscrições para 19
mil vagas em cursos
4

Lateral do Bangu
aposta no foco para
enfrentar Voltaço
12

Comlurb recolhe 300
toneladas de lixo
após o carnaval
8

Vários assassinatos ocorreram durante os cinco dias de folia na Baixada Fluminense, Rio e Costa Verde
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Dona Flor faz
retiro espiritual
com um dos
maridos
4

Rio é verde e rosa! Mangueira campeã!
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Marcelo Borghi é aquele
cara que tem sangue iguaçuano correndo nas veias e não
corre da raia. Apostou em
produções ousadas à frente
do Shopping Nova Iguaçu
se juntou à nova equipe que
comanda a Cultura na cidade
e os dois lados não deixaram
o Carnaval em Nova Iguaçu
passar em branco. Aquele
Abraço, Marcelo!
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Juliana Lima, a “Palhaça Beterraba” na TV HORA H

Cadê o carnaval
Popular?

Divulgação

Mais um ano sem carnaval popular em Nova
Iguaçu, levou foliões da
Cidade a outros municípios, especialmente Nilópolis, a Terra da Beija-Flor. Quem curte pular
nas ruas e praças ao som
das marchinhas e sambas, ficou órfão.

Bloco solitário

Piscinões

Ao ver vários pontos
de Nova Iguaçu alagados, o internauta, Ivan
Júnior, vibrou no Facebook. “Uhuuu! Parabéns ao prefeito Rogério Lisboa por realizar
sonho dos moradores.
Nova Iguaçu lança
seus primeiros projetos
de “PISCINÕES DE
NOVA IGUAÇU”.

Marisa pergunta

Quem não tem carnaval
de rua para brincar, brinca
sozinho ou reúne algumas
pessoas da família e ‘bota
o bloco na estrada’, como
fez o morador de Comendador Soares, José Antonio de Brito.

Bloco solitário II

Ainda repercutindo a Resenha Cultural festiva do dia
26 de fevereiro deste ano, na
TV HORA H, quem também
marcou presença e levou seu
abraço no aniversário deste
colunista, foi a atriz, produtora cultural e escritora, Juliana
Lima, de Nova Iguaçu.
Ju falou de seu livro, “O
Tesouro da Palhaça Beterraba”, que vem conquistando as

No domingo (3), Zé
Antonio, a esposa e mais
três familiares, chamaram a atenção de quem
passava pela Rua Thomaz Fonseca, no centro
do bairro. “Acabaram
com o carnaval de rua,
mas nós estamos brincando à nossa maneira”,
disse ele.

famílias e crianças por onde se
apresenta. “Beterraba é ‘maranhoca’: metade maranhense;
metade carioca”, disse bem-humorada.
A autora destaca que a mensagem principal de sua obra
é tentar resgatar o verdadeiro
espírito infantil nas crianças,
“hoje apegadas ao celular, tablete e por aí vai”.
Um dos projetos criados

pela atriz e escritora, o “Quintal da Juju” é o espaço no qual
as crianças brincam de roda,
boneca, pião, amarelinha, pique e não é permitido entrar
com celulares e tablete, por
exemplo. “Criei o Quintal, no
quintal da minha casa para minha filha, Júlia, porém convido
outras crianças vizinhas e faço
ver aos pais a importância do
resgate das brincadeiras infan-

tis sem a influência dos eletrônicos”, informou. “Esta é a
mensagem central do livro. O
tesouro de nossa infância não
deve ser desprezado, se perder
no fundo do mar”, acrescentou.
Breve, “O Tesouro da Palhaça Beterraba” será lançado
na Livraria Nobel – Café Donuts, na Rua Paulo Froes Machado, 95, no Centro de Nova
Iguaçu.

“Cadê o carnaval de
Nova Iguaçu, prefeito Rogério Lisboa? Na
próxima (eleição) se
candidate a pastor. Vida
pública não é sua praia”.
(Marisa Justino (foto),
produtora cultural, em
seu perfil no Facebook)

Homenagem à Mulher

Leny Andrade e Gilson Peranzzetta, no Teatro Rival
Divulgação

Jota Carvalho

(21) 98037-1338

jota.carvalho@yahoo.com

N

o Dia Internacional da Mulher o
Teatro Rival Petrobras brinda não apenas
as mulheres, mas também
o público em geral, com a
apresentação de Leny Andrade e Gilson Peranzzetta, em show cujo repertório refinado traz grandes
clássicos do cancioneiro
nacional escolhidos com
carinho - e que ganharam
novos arranjos feitos por
Gilson - para interpretação
magistral de Leny. O espetáculo musical acontecerá
nesta sexta, às 19h30, na
Cinelândia.
Amigos de longa data,
eles retornam ao palco do
Rival Petrobras no mês
em que a casa completa
85 anos de presença e resistência na cultura carioca
e brasileira. Celebrando a
amizade, a vida, as conquistas femininas e a beleza da música brasileira
que permeia o cotidiano de
muitas pessoas, serão cantadas músicas como, Saigon, Céu e Mar, o Sol Nascerá, Dindi, entre tantas
outras maravilhas da MPB.
Aos 76 anos de idade
recém completados, Leny
Andrade, segue celebrando seus 60 anos de carreira

Whatsapp

Dona Flor no retiro espiritual

Nos dias de folia, quem procurou Dona
Flor e um de seus ‘maridos’, o matriz, sequer sentiu o cheiro de ambos. O casal de
pombinhos passou o carnaval em retiro
espiritual para expurgo dos pecados e purificação da vida a dois, por incrível que
pareça.
****************************************

Primeira-dama ganhou famosidade

Nesta sexta (8), dama do jazz vocal e pianista se unem para cantar grandes clássicos da MPB
e, arrebatando amantes da
boa música ansiosos por
ver e ouvir uma rara cantora que domina com poucos
o ‘scat singing’, o canto
vocalizado do jazz. Com
uma discografia que soma
29 álbuns, sendo o primeiro deles gravado 1961 (A
sensação) e o último em
2017 (Bossa nossa – Leny
Andrade canta Fred Falcão), sua exuberância vocal sintetiza o samba e o
jazz que fez surgir a Bossa
Nova. Espelho para artistas de sua geração e da atualidade, Leny carrega a ex-

periência de ter começado
sua história na noite carioca em 1958 como crooner
da orquestra de Permínio
Gonçalves.
Já Gilson Peranzzetta é
exímio pianista, compositor, arranjador e maestro.
Iniciou sua carreira profissional em 1964, acompanhando artistas como
Elizeth Cardoso, Maria
Creuza, Antonio Carlos e
Jocafi, Gonzaguinha, Simone, Gal Costa, Joanna, Edu Lobo e o próprio
Ivan Lins. Ao longo de sua
carreira recebeu inúmeros

prêmios. Sua música Setembro, em parceria com
Ivan Lins foi incluída na
trilha sonora da premiada série norte-americana
Dallas e no filme Boys’n
the Hood.
Em 2019, assim como
1958 e 1964, Leny Andrade e Gilson Peranzzetta
ainda geram fortes emoções em quem os assiste
no palco.
O Teatro Rival Petrobras
fica na Rua Álvaro Alvim,
33/37 – Centro – Rio de
Janeiro. Informações: (21)
2240-9796.

A primeira-dama está famosa entre os
servidores daquela prefeitura importante
da Baixada. A criatura virou piada e chacota na boca do povo interno depois de
um funcionário a chamar de Dona Flor,
durante ‘cachaçada’ entre eles no bar da
esquina.
****************************************

Virou ‘flor do brejo’

A xerifona está pagando os pecados na
boca da rapaziada. “Braba e chata pra
ca...”, segundo os comandados, a dona
nem imagina o que falam dela. Vó Candinha, agente sênior da coluna, está levantando mais novidades sobre a Flor.
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ENROLADA COM A JUSTIÇA

Ex-prefeita é investigada por
fraude processual em Magé
Casos envolvem Núbia Cozzolino e quatro advogados que atuavam na defesa dela em processos em tramitação na área cível, segundo informações
Antonio Carlos

Cláudio Nunes/PMBR/Divulgação

A
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lém da ex-prefeita de Magé,
Núbia Cozzolino e quatro advogados
que atuavam na defesa
dela em processos em
tramitação na área cível,
servidores do Poder Judiciário também estão
sob investigação. No
dia 15 do mês passado,
agentes do Grupo de
Atuação Especializada
no Combate à Corrupção (Gaeco), do Ministério Público, em conjunto
com a Corregedoria do
Tribunal de Justiça do
Rio, realizou a Operação
Resgate Final para apreender processos e outros
documentos em domicílios de serventuários da
Justiça lotados na Comarca de Magé.
O MP está apurando
extravio de documentos, fraudes processuais,
falsificação e adulteração de sentenças e peças
do Ministério Público,
além de arquivamentos
sem determinação judi-

Núbia Cozzolino foi condenada em segunda instância, com decisão transitada em julgado
cial. Os agentes fizeram
buscas em residências de
servidores que exercem
ou exerceram funções de
chefia de serventia na 1ª
Vara Cível da Comarca de
Magé e nos cartórios distribuidores de Magé e de
Vila Inhomirim.
“O caráter rotineiro das
fraudes permite inferir,
com alguma segurança,

que houve colaboração
interna para a prática dos
crimes. Afinal, estamos
falando de atos praticados
em processos com cerca
de uma década de diferença, havendo atos de diferentes datas. Não há como
não crer que, se não houvesse conivência, os atos
teriam sido evitados ou ao
menos descobertos ante-

riormente”, diz o pedido
de busca e apreensão.
De acordo com o Ministério Público, em buscas
anteriores o Grupo de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado
encontrou parte de processos “em poder dos
particulares beneficiados
pelas adulterações – em
especial a ex-prefeita de

Magé
Núbia Cozzolino” e, para
os promotores, “os serventuários são possivelmente coniventes com o
esquema criminoso”.

Público está um processo
no qual Núbia foi condenada em segunda instância, com decisão transitada em julgado. Sem a
ciência de promotores, a
ação acabou sendo arquiPena pode
vada. Com isso, não houchegar a
ve execução da pena, que
8 anos
incluía a suspensão dos
Entre os casos de fraudes direitos políticos da excitados pelo Ministério -prefeita.

Prisão preventiva em outubro de 2018
No dia 12 de outubro do ano
passado, Núbia, ex-deputada
estadual e duas vezes prefeita
de Magé, foi presa enquanto
prestava depoimento no Fó-

rum do município.
Sem saber que era investigada
por fraudes processuais, ela tinha
ido se explicar sobre uma ação cível quando recebeu voz de prisão.

Núbia é acusada de praticar crimes
contra a própria Justiça. Teria, com
a ajuda de advogados, extraviado
e fraudado dezenas de processos,
inclusive falsificando assinaturas

de juízes e promotores.
As acusações, feitas pelo Ministério Público estadual, recaem
sobre Núbia e quatro advogados:
José Marcos Motta Ramos, Mi-

chele Macedo De Luca Alves,
Aidê Raquel da Mata Soares Pacheco e Bruno Augusto Duarte
Lourenço. A ex-prefeita foi levada
para a Cidade da Polícia, no Rio,

na quarta-feira, e, no fim da
tarde, acabou sendo transferida
para a ala feminina da Cadeia
Pública José Frederico Marques, em Benfica.

Após cirurgia de Catarata, pacientes participam
de confraternização no Previde em Belford Roxo
RAFAEL BARRETODIVULGAÇÃO/PMBR

O casal Geralda e Luiz conversam com Waguinho. Derli (d) vai aproveitar para grudar os olhos na TV e assistir os desfiles das campeãs

O

brilho e as cores
do Carnaval ficaram mais nítidos
para cerca de 100 idosos
que participaram do Mutirão da Catarata, promovido pela Secretaria de
Saúde de Belford Roxo.
A iniciativa é resultado
de uma parceria entre a
Prefeitura e o Hospital
do Olho de Duque de Caxias. Na rede particular, a
cirurgia que está avaliada
em R$ 5 mil, cada vista,
no município saiu a custo
zero para essa pessoas que

já passaram dos 65 anos
de idade. O grupo esteve
reunido, em clima de confraternização, na sede do
Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos
de Belford Roxo (Previde).
Lá eles participaram de um
café da manhã.
A Catarata é uma lesão
do cristalino do olho, que
pode ser causada por envelhecimento, trauma físico,
exposição à radiação ionizante ente outros fatores.
Segundo o secretário de
Saúde, Vander Louzada,

para participar do mutirão,
basta comparecer à sede
do Complexo Regulador,
na Rua Benjamim Pinto
Dias, 610, para agendar
uma consulta com o oftalmologista. O médico especialista dará o diagnóstico.
Se houver necessidade,
o paciente é encaminhado para a cirurgia. “Todos
os pacientes são levados
ao hospital num carro da
Secretaria de Saúde com
acompanhamento de uma
esquipe de assessoria. Eles
são aguardados até o térmi-

no do procedimento”, disse os olhos na TV assistindo
Vander.
os desfiles das escolas de
samba”, afirmou. Outro saDe olho na TV
tisfeito é Augusto MachaO aposentado Derli da do, 81. Ele operou as duas
Costa Fonseca, 70, disse vistas. Em companhia da
que não enxergava nada esposa, Benedita, 74, com
por conta da doença. “De- quem é casado há 34 anos,
pois da cirurgia passei a disse que agora o namoro
ver tudo. Que felicidade. vai ficar “mais bonito” .
Foi perfeito e só tenho Na sede do Previde para
elogios para fazer, desde a uma reunião de trabalho,
equipe de atendimento até o prefeito Waguinho aproos médicos. Eu indico para veitou para conversar e
quem ainda não fez. Se eu interagir com o grupo. “É
fosse pagar não teria como. muito gratificante saber
Aproveitei e fiquei com que um trabalho deu bom

resultado. Todas essas pessoas não teriam como arcar
financeiramente com as
despesas de uma cirurgia.
Fico satisfeito mesmo porque ao assumir a prefeitura
encontrei a saúde sucateada e hoje já temos quatro
emergências funcionando
e atendendo bem a população. A prioridade de meu
governo é a Educação e a
saúde. Disso não abro mão.
Vou continuar investindo
para que todos tenham dignidade e boa qualidade de
vida”, afirmou Waguinho.
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Sem esquecer a luta contra a intolerância,
o preconceito, o machismo, a misoginia e o
assédio, o primeiro bloco de carnaval feminista do Rio de Janeiro, o Mulheres Rodadas, reuniu centenas de pessoas no Largo do
Machado, Zona Sul da cidade, para cantar,
dançar e se divertir quarta-feira de cinzas.

Online

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana
(Comlurb) recolheu 283,3 toneladas de lixo nos
quatro dias de desfile no Sambódromo. Do total,
76,7 toneladas foram recolhidas apenas entre a noite da última segunda-feira e a tarde de terça-feira,
após o encerramento do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí.
RAFAEL BARRETO/Divulgação/PMBR

A Assembleiia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) divulgou recentemente que a partir do dia 8
de março, o Diário Oficial
do Legislativo estará disponível apenas na versão
online. O conteúdo deixará
de ser impresso e poderá
ser acessado no site da Imprensa Oficial.

Regimento II

No caso com suspensão
da remuneração dos parlamentares afastados e a dissolução de seus gabinetes.
Já os deputados condenados
criminalmente com sentença
transitada em julgado perdem o mandato, como já prevê o Regimento. O projeto
ainda precisa ser votado em
segunda discussão pela Casa.

Reprodução/Elizeu Pires

Melhor SUS

Regimento
Na quinta-feira da semana passada, a Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, o projeto de resolução
5/19, que altera o Regimento Interno da Casa, regulamentando a convocação
de suplentes 60 dias após o
afastamento judicial de deputados estaduais.

Obra em ritimo acelerado em Belford Roxo
A obra de reforma da ponte Avenida General José Muller, que
liga os bairros Heliópolis e Itaipu, em Belford Roxo, está em ritmo
acelerado. Operários da Secretaria de Obras trabalharam na colocação de concreto em todo o trecho. A previsão é que o novo acesso
esteja pronto para ser inaugurado em 15 dias. A ponte, que tem 22
metros de extensão, já foi duplicada e recebeu nova estrutura de
aço com concreto armado. Com a obra passará a ter 7,50 metros
de largura. Segundo informações do secretário de Obras, Merhi
Daychoum, depois de pronta terá capacidade para passagem de carros e ainda um trecho específico para o acesso de pedestres.

Tramita na Câmara Federal o Projeto de Lei (PL)
715/19 que prevê prioridade
no Sistema Único de Saúde
(SUS), no atendimento psicológico e na realização de
cirurgia plástica reparadora
de mulher vítima de violência. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública,
cerca de 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo
de agressão em 2018.

DIRETO AO PONTO

Festa popular regada á violência
O carnaval, maior
festa popular do Brasil,
deixou de ser alegria e
virou pesadelo para muita gente. Nos últimos
anos, a violência vem
dando o tom na folia.
De Norte a Sul, Leste a
Oeste do País, a bagun-

ça generalizada destoou
o verdadeiro sentido da
fantasia carnavalesca.
Desvirtuou o espírito de
felicidade e trouxe terror e morte. Brincar não
é mais o grande barato.
Muitos se infiltram nos
blocos de rua para incitar

a violência e transmutam a vontade de soltar
seus bichos para mútuas
agressões. O bloco da
cantora Ludmilla é um
exemplo dessa selvaferia massificada. Pouco
se sabe como começou a
confusão, mas a verdade

é que a briga quebrou o
cristal da diversão e espantou muitas famílias
que estavam em busca
de diversão. Nota zero
para os babacas de plantão que não sabem o
que é curtir a verdadeira
‘festa de Momo’.

Aparição de suposto
fantasma assombra
prefeito de Resende

Diogo Balieiro Diniz estaria “acomodando” aliados do
ex-prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto.
Povo que saber “onde está o
Rafael” As “tumbas” da Prefeitura de Resende começaram a se mexer esta semana e
a aparição de um suposto fantasma nomeado pelo prefeito
Diogo Balieiro Diniz (foto),
desde janeiro de 2017, anda
deixando o moço de cabelo

em pé e a população para lá
de revoltada. O “espectro”
estaria recebendo cerca de
R$ 7 mil mensais sem dar as
caras na prefeitura, pelo menos é o que se conclui com
as afirmações de funcionárias ouvidas pela equipe de
reportagem do programa TV
Alerta, da Band Interior, comandado pelo jornalista Serginho Mauro, que denunciou
o caso.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

queimados

Escolas entram no ritmo da folia

Unidades de ensino deram início aos festejos de Momo com programação pra lá de animada e fantasias criativas

C

onfetes,
fantasias, marchinhas
e muita alegria
marcam o início do Carnaval nas Escolas Municipais de Queimados. A
Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de
Educação, transformou
o pátio das unidades de
ensino em verdadeiros
espaços de animação,
na última sexta-feira (1).
Nos bailes, as cores, danças, desfiles e músicas
carnavalescas foram o
suficiente para reforçar a
integração dos estudantes neste momento festivo.
A criatividade dos alunos nos adereços e fantasias trouxe um colorido
especial para os bailes de
Carnaval. Entre os trajes
escolhidos pelos pequenos, havia: Bruxinhas,
Minnie, Mulher Maravilha, Homem Aranha,

Batman, o Pânico e muitos outros personagens,
dos mais conhecidos aos
mais inusitados.
Para o Secretário Municipal de Educação,
Lenine Lemos, a comemoração também é uma
forma de promover a
educação para os pequenos. “O momento lúdico em nossas escolas se
torna palco de grandes
aprendizados e valorização da cultura brasileira.
Nossas unidades estão
desenvolvendo um lindo
trabalho sobre a cultura
do Folclore Brasileiro
que é uma marca da educação no Brasil e uma
peça fundamental na formação do cidadão”, afirmou o gestor.
Com um sorriso encantador e sua fantasia
de Minnie, a pequena
Kayanne Soares (10),
aluna do 5º ano, arrasou

no baile de carnaval da
sua Escola Municipal
Doutor Cledon Cavalcante. “Gosto muito de
participar das festas aqui
na escola, pois é um momento que aprendemos
brincando e conhecemos
os outros amigos de outras turmas e horários”,
afirmou a aluna.
A pequena Mulher
Maravilha, mais conhecida como Maria Luiza
Lopes, de apenas quatro
aninhos, foi uma das ganhadoras do desfile de
fantasia da Escola Municipal Professor Gilvanei
Pereira da Fonseca. “Foi
a minha mãe quem escolheu a minha fantasia
para participar da festa.
Eu gosto muito de vir
para a escola para aprender e brincar. Quando eu
crescer, vou querer ser
professora também”, declarou a aula do Pré II.

Igor Lima/Reprodução

Alunos vestiram a fantasia e caíram na folia com músicas carnavalescas

MUNDO

nos bairros

Ghosn deixa prisão
após pagar fiança

horahmunicipios@gmail.com

Reprodução/Facebook

Vazamento de água em Nova Iguaçu
Há dias que um vazamento de água causa
transtorno para quem
passa na esquina da
Avenida Severino Pereira da Silva com Rua
Taquaritinga, em Cabuçu. Para chamar a atenção da companhia de
água, Cedae, moradores improvisaram pneus
em volta do buraco formada pelo vazamento, que provocou um

bolsão. Motoristas e
pedestres reclamam
do aguaceiro e fazem
um apelo para que
a empresa resolva o
problema. “Enquanto
vemos água limpa escorrer pelo ralo, muitos moradorres aqui
do bairro estão com
as torneiras secas por
causa do descaso da
Cedae”, desabafou
um comerciante.

TÓQUIO - Ex-presidente da
aliança Renault-Nissan-Mitsubishi,
Carlos Ghosn deixou a prisão em
Tóquio ontem após o pagamento de
uma fiança milionária. O brasileiro
estava preso desde 19 de novembro,
acusado de fraude fiscal e uso de verbas do grupo para benefício próprio.
O empresário deixou a Casa de Detenção do bairro de Kozuge às 16h32
(horário local, 4h32 de Brasília).
Na saída, o executivo, cercado por
jornalistas, estava disfarçado: usava
óculos, máscara, boné e um macacão. Mais tarde, foi fotografado de
paletó e sem os acessórios, ao deixar
o escritório de seu advogado. Ghosn
pagou fiança de 1 bilhão de ienes, o
equivalente a R$ 33,8 milhões, e ficará em liberdade enquanto aguarda
o julgamento, que deve acontecer
dentro de alguns meses.

esporte
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Copa Libertadores

Abel Braga exalta vitória do
Fla fora de casa na Libertadores

Na próxima semana, o adversário será a LDU, do Equador, pela segunda rodada do grupo E

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Flamengo conquistou importante vitória
sobre o San Jose, da
Bolívia, fora de casa,
na estreia da Libertadores. O resultado
foi comemorado pelo
técnico Abel Braga,
que exaltou a atuação
rubro-negra na altitude de Oruro. “Vitória
extremamente importante por ser estreia.
Começar fora de casa
contra uma equipe que
é extremamente difícil. Chegamos a analisar sete partidas. É
uma equipe que alonga bastante o jogo,
muito vertical, com
cruzamentos na área.
Meus zagueiros foram
impecáveis. Eles chegavam com dois, três
jogadores, viradas de
lado”, disse.
Abel Braga admitiu
que os rubro-negros
foram melhores na

etapa final, quando
marcaram o gol da vitória, com Gabigol, e
souberam impedir a
pressão do San Jose
nos minutos finais.
“No primeiro tempo,
não nos acertamos bem
em nível de marcação.
No segundo, tivemos
uma postura bem diferente, com mais proteção de bola e acho
que o resultado foi
justo. Principalmente,
porque tivemos ainda
duas chances claras e
o adversário nenhuma.
Teve mais cruzamento
e finalização de longe”, declarou.
Para o comandante,
o triunfo vai diminuir
a pressão que existe
para a conquista da
Libertadores. “Há 38
anos o Flamengo não
ganha uma Libertadores e todo ano a cobrança é maior. Isso
cria uma certa ansiedade que não é boa
para os jogadores, não
é boa para ninguém,

Alexandre Vidal/Flamengo

Comandante valorizou resultado na estreia frente a dois adversários: San José altitude

mas o torcedor é apaixonado. Conversamos
de construir um futuro
e não lamentar o que
ficou para trás”, finalizou.

Leandro Castan projeta clássico e
elogia desempenho defensivo

Rafael Ribeiro / Vasco

O Flamengo terá
semana
importante
pela frente, pois tem
o clássico contra o
Vasco, neste sábado,
pela Taça Rio, segun-

do turno do Campeonato Carioca. Depois,
na próxima semana, o
rival será a LDU, do
Equador, pela segunda
rodada do grupo E da

Libertadores. Os dois
jogos serão no Maracanã, mas Abel Braga
deve optar por uma escalação alternativa no
Estadual.

America confirma 11 renovações de
contrato para Série B1 e Copa Rio
Marcio Menezes / America Rio

Zagueirão observa que todos estão cientes quanto a desenvolver o melhor em campo

O “Clássico dos Milhões” será a principal
atração do futebol brasileiro no próximo final de
semana. Vasco da Gama
e Flamengo se enfrentam
neste sábado (9), às 19
horas, no Maracanã, em
partida válida pela terceira rodada da Taça Rio, o
segundo turno do Campeonato Carioca. Será a
primeira partida entre os
tradicionais rivais na temporada 2019.
Para fazer bonito e seguir como único clube invicto no torneio estadual,
o Gigante da Colina apostará em sua regularidade
defensiva. É o detentor da
melhor retaguarda do futebol carioca no ano. Um
dos responsáveis pelo sucesso é Leandro Castan.
Em entrevista coletiva, o
camisa 5 valorizou o excelente trabalho desenvolvido pelos homens de
defesa.
- A explicação é o trabalho do Alberto. Ele tem
trazido a mentalidade de

defender todo mundo junto
na hora que nosso time está
sem a bola. É um modo italiano e que ele tem sangue.
Todo mundo comprou a
ideia por saber a importância de se cumprir bem as
funções dentro de campo.
A linha defensiva precisa
ser sempre bem compacta.
Temos conseguido fazer
isso muito bem - afirmou
o zagueiro, comentando em seguida a parceria
com Werley, com quem foi
contemporâneo na base do
Atlético Mineiro.
- Conheço o Werley
de muito tempo. Não jogamos juntos no Atlético
Mineiro, mas convivemos
e moramos juntos. Nos conhecemos muito bem. Foi
uma alegria muito grande
encontrá-lo aqui. Agora
estou tendo a oportunidade de atuar ao lado dele.
Jogamos juntos no ano
passado e também fizemos
bons jogos. Estamos entrosados e fazendo nosso
papel, mas o mérito é de
todos - disse Leandro Cas-

tan.
Ao ser questionado sobre o desafio de enfrentar
o rival Flamengo, Leandro
Castan relembrou a grandeza do Clássico dos Milhões e afirmou que toda
criança sonha em jogá-lo.
O capitão da equipe dirigida pelo treinador Alberto Valentim alertou para
a qualidade do adversário, porém garantiu que o
Cruzmaltino possui plenas
condições de sair de campo com os três pontos.
- É um jogo diferente. A
gente sabe que se trata de
uma partida que a torcida
sente bastante. É o jogo que
todo mundo quer jogar, um
clássico. Todo mundo já foi
criança e sonhou em jogar
uma partida desse peso no
Maracanã. Sobre o adversário, o Flamengo é um time
que ainda está buscando entrosamento. É uma equipe
individualmente muito forte e vamos ter fazer o mesmo trabalho do último jogo,
priorizando sempre o grupo
- finalizou o camisa 5.

Daniel, Lucão e Chrispim seguem no clube, ao lado da maioria que já estava

O America já está
totalmente mobilizado para a disputa da
Série B1 do Campeonato Estadual e da
Copa Rio, próximos
desafios rubros este
ano. E para obter êxito nessas batalhas, o
clube acertou a permanência de parte
do grupo que iniciou
a temporada para os
campeonatos que se
aproximam.
Tiveram seus vínculos
prorrogados
o goleiro Filipe; os
zagueiros
Lucão,
Vladimir e Carlos
Alberto; o lateral-esquerdo Quaresma;
os meio-campistas

Araruama, Anderson
Künzel, Tiago Corrêa e Miguel, além
dos atacantes Pedrinho e William Chrispim. Alguns deles
estão
emprestados
para disputar a fase
final de outros campeonatos estaduais,
mas voltam ao Mecão para o restante da
temporada.
Também seguem
no Mecão jogadores
que já tinham contrato vigente por toda a
temporada, caso do
volante Knupp, dos
meias Bazezi e Pedro
Giolito, e do atacante
Daniel.
Todos estes se jun-

tam aos reforços já
anunciados - o meia
Matías Sosa e o volante Julinho - e a outros que o clube confirmará nos próximos
dias.
Sub-20
O meia Guilherme
Silveira, o meia-atacante Brendo Neves
e o atacante Caju este emprestado pelo
Vasco - também aparecem como novidades e já tem contrato
assinado. No entanto,
num primeiro momento, estes estarão
entre os atletas que
disputarão o Estadual
sub-20 pelo clube.
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Folia 2019

Estação Primeira de Mangueira é
a campeã do Carnaval 2019 no Rio

Escola levou para a Marquês de Sapucaí o enredo ‘História pra Ninar Gente Grande’
Tomaz Silva / Agência Brasil

Mandou bem! A Verde e Rosa fez desfile crítico, cantou heróis populares e ganhou seu 19º título do Carnaval carioca

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
eu
Mangueira!
Verde e Rosa é a
campeã do Carnaval carioca deste ano.
A escola desfilou na segunda-feira (4), segundo
dia de folia, e levou para a
Marquês de Sapucaí o enredo “História pra Ninar
Gente Grande”.
A Mangueira se destacou logo no início da
apuração, ao ganhar nota
máxima nos primeiros
quesitos, Evolução, Harmonia, Mestre-sala e
Porta-bandeira. A escola

D

só levou três notas abaixo
de dez de um dos jurados
de Alegorias e adereços e
Enredo. Mas, seguindo o
regulamento, elas foram
descartadas — do total de
quatro notas por quesito, a
mais baixa é desconsiderada. Sendo assim, a Mangueira fez 260 pontos.
Com o anúncio da
penúltima nota, 9.9 no
quesito Fantasias, que
garantiu o título para a escola, os diretores e componentes da Mangueira,
que estavam na Praça da
Apoteose acompanhando a apuração, vibraram

muito.
O último título da Verde e Rosa foi em 2016,
quando fez uma homenagem para a cantora Maria
Bethânia. No total, a escola acumula 19 troféus
do Carnaval carioca.
No desfile deste ano, a
Mangueira recontou histórias do Brasil exaltando
algumas “páginas” que foram omitidas. Na comissão de frente, por exemplo, a escola substituiu
grandes nomes da história
por negros e índios.
O segundo carro foi um
dos destaques do desfile

ao trazer uma releitura do
Monumento às Bandeiras,
em São Paulo, e questionar a atuação dos bandeirantes, retratados não
como heróis, mas como
invasores que massacraram os povos indígenas.
Nas alas e alegorias, a
Mangueira exaltou os verdadeiros heróis do país:
negros, índios e pobres.
A agremiação também fez
uma homenagem para a
vereadora Marielle Franco, assassinada em março
do ano passado, com direito a bandeiras estampadas com o rosto dela na

última ala.
A Mangueira obteve a
pontuação máxima em todos os quesitos.
Imperatriz e
Império
rebaixadas
A Unidos do Viradouro
desfilou com o enredo Viraviradouro, que apresenta as histórias que as avós
contavam. O enredo com
o universo e histórias infantis e de contos de fadas
tem no final uma floresta
encantada. A escola voltou ao grupo especial depois de três anos na Série

A (antigo grupo de acesso). Já a Vila Isabel falou
da luta por justiça e contra
a desigualdade racial. A
família da vereadora Marielle Franco desfilou no
último carro.
As duas escolas que ficaram nas últimas colocações serão rebaixadas para
o Grupo de Acesso A: Imperatriz Leopoldinense e a
Império Serrano.
As seis primeiras colocadas desfilam novamente no próximo sábado (9).
Além das três primeiras,
desfilam a Portela, Salgueiro e Mocidade.

“Carnaval da Família” sacudiu Nilópolis desde sábado

Tomaz Silva / Agência Brasil

Famílias inteiras acompanhadas dos filhos brincaram nos quatro dias de folias até a madrugada de ontem
O Carnaval de Nilópolis
foi oficialmente aberto em
clima de paz neste sábado
(02) nos quatro pontos de
folia montados nos bairros
do Centro, Nova Cidade,
Santos Dumont e Cabral.
No ponto principal, no
Centro, uma novidade
agradou em cheio os foliões: o trio elétrico “Sai de
Baixo”, que já animou carnavais em todo o Brasil,
foi estacionado na esquina
entre a Avenida Mirandela
e a Rua João Pessoa, animando os foliões das 20h
às 2h. A estreia foi com a
Banda Bacaninha Show
que botou a multidão para
brincar ao som das tradicionais marchinhas e dos

em Nilópolis, no domingo
(3), seguiu com muita animação e diversão no Trio
Elétrico “Sai de Baixo”,
na Avenida Mirandela. Os
foliões lotaram o espaço
e curtiram a noite em alto
astral. No ponto principal,
no Centro, o grupo “Nosso
Brilho” abriu o segundo
dia de carnaval.
Os foliões puderam
brincar até às 2h na Avenida Mirandela, no Centro.
Já no bairro Nova Cidade
a festa aconteceu na Praça José Bonifácio, popularmente conhecida como
Praça do DPO. Em Santos
Segundo dia
Dumont, os foliões se conseguiu animado
O segundo dia oficial do centraram na Praça VereaCarnaval da Família 2019 dor Luiz Ribeiro. No bair-

sambas que marcaram os
carnavais de outrora.
O presidente da Comissão Municipal de Festejos,
Pedro Henrique Tavares,
acompanhado dos secretários de Cultura, Antônio Carlos da Costa, de
Serviços Públicos, Jorge
Scalise; subsecretário de
Segurança Pública; Major PM Geraldo Fontes e
do coordenador Interino
de Ordem Pública, Gessé
Cintra, declarou aberta a
folia e entregou a cidade à
Corte Momesca.

A abertura do terceiro
ro Cabral na Rua Senador
Salgado Filho, teve palco dia foi comandada pelo
montado na altura da Pra- grupo de pagode “Bacaninha”, e quem se acabou
ça Sr. Canário.
nessa folia foi a Alessandra Damata, uma nilopoliAvenida
tana que mora há 20 anos
Mirandela
em São Paulo, mas não
lotada
A terceira noite de car- deixa de curtir o carnaval
naval nilopolitano foi mar- de sua cidade natal. “Moro
cado com o maior número em São Paulo há 20 anos,
de pessoas presentes. Uma mas meu coração está aqui
noite de tranquilidade e sempre. Eu amo esse lusegurança para os foliões gar” disse Alessandra,
que estiveram na Avenida com muita alegria.
Mirandela. Como de tradiPaz entre os
ção, a folia em Nilópolis é
foliões no
marcada pela presença das
último dia
famílias, que se divertem
Na terça-feira (5), o Carao som das marchinhas e
sambas de outros carna- naval da Família chegou
ao fim. Milhares de pessovais.

as movimentaram o Centro e os bairros. Durante
quatro dias, os foliões puderam brincar o carnaval
na Avenida Mirandela em
um clima de ordem e paz,
se divertindo com bastante
música, além das marchinhas, que fazem parte da
tradição no carnaval.
O último dia contou
com a presença do grupo
“Nosso Brilho”, que agitou a galera. “É um prazer
imenso estar aqui na comunidade que nos acolheu
há 20 anos atrás. Nós começamos aqui em Nilópolis, e pra gente está sendo
um prazer realizar um sonho, tocar nessa cidade”.
disse o vocalista Ball.
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Crime bárbaro em Nova Iguaçu

Jovem foi executado com golpes
de machado no bairro Cabuçu
O corpo de Lucas Torres dos Santos foi sepultado na manhã de ontem em Nova Iguaçu sob clima de rervolta e pedidos de justiça

Reprodução

Familiares e amigos durante sepultamento do corpo de Lucas: parentes e amigos, emocionados querem justiça

O

carnaval de rua
na Baixada foi
marcado por um
crime que chocou a população de uma das cidades
mais violentas da região.
Lucas Torres do Santos,
de 16 anos, foi assassinado com requintes de
crueldade na madrugada
da última terça-feira, no
bairro Cabuçu, em Nova

Iguaçu. Durante o enterro na manhã de ontem,
no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu, aos
prantos a mãe do adolescente, Vanessa Torres,
desabafou: “Lucas foi
morto cruelmente. Enterrei meu filho sem poder
dar um beijo de despedida, sem poder olhar seu
rosto pela última vez”.

O padrasto do jovem
que gostava de praticar
jiu-jítsu expressou a revolta e a dor de amigos
e familiares. “Criei meu
filho a vida inteira para
um monstro vir e destruir
a minha família”, disse
Alexandro Andrade dos
Santos, durante o sepultamento marcado por pedidos de justiça.

O fim trágico
após agressões
De acordo com informações, no último sábado, Lucas saiu de casa, no
bairro Aliança, também
em Nova Iguaçu, para
ir a uma festa de carnaval, na Praça de Cabuçu.
Uma testemunha contou
aos agentes da Divisão de
Homicídios da Baixada

Fluminense (DHBF), o
rapaz foi levar uma amiga
ao banheiro. Nesse momento, o ex-namorado da
garota o pegou pelo braço
e arrastou do local para
dentro de um carro.
O corpo do adolescente
foi encontrado numa casa
abandonada na Av. Abilio
Augusto Távora (Estrada de Madureira). Estava

totalmente desfigurado,
apresentava marcas de
queimaduras e traumatismo craniano que, apontou
o laudo médico, foi provocado por golpes de machado. Lucas só foi achado após comentários em
uma página de notícias
do Facebook. Parentes e
amigos da escola chegaram a se mobilizar pelas

Suspeito prestou depoimento e foi liberado
Apontado como suspeito por amigos de Lucas, o
jovem prestou depoimento na 56ª DP (Comenda-

dor Soares), mas foi libe- bilizar as redes sociais em
rado por falta de provas. O busca de ajuta para enconfato revoltou a família da trar Lucas.
vítima, que chegou a moNas redes sociais, uma

amiga do adolescente postou: “Lucas era um menino de ouro, o que fizeram
com ele foi pura inveja,

Carnaval marcado por assassinatos
Reprodução

não arrumava briga com
ninguém, menino respeitador, um garoto que tinha
um futuro promissor, hoje

quem chora somos nós,
amigos e familiares, mas
este assassino irá pagar. A
Justiça não falha.”

Acidentes em rodovias
federais do Rio de Janeiro
deixaram seis mortos
Reprodução

Rodrigo foi morto em Nilópolis e outras duas pessoas em Nova Iguaçu: espancamento e tentativa de assalto contra PM
A morte brutal do adolescente Lucas Torres não
foi um caso isolado, embora chocante, durante o
feriadão da folia. Na Baixada Fluminense e outras
regiões do estado, a violência fez muitas vítimas logo
na sexta-feira, primeiro dia
oficial do Carnaval. No
Jardim Alvorada, em Nova
Iguaçu, outro adolescente
foi espancado até a morte.
Informações contadas por
testemunhas, houve um tumulto e ele foi brutalmente
assassinado por um grupo
de homens. Até o fechamento desta reportagem, o
nome da vítima não havia
sido divulgado e nenhum
dos autores ou suspeitos
preso.
Em Nilópolis, outro
caso de violência sem limites. Um homem identificado como Rodrigo Godói
foi friamente executado
com um tiro na cabeça em

frente na calçada de um bar
localizado na Rua Alberto
Teixeira da Cunha, na região central da cidade. Segundo familiares, o jovem
não tinha inimigos e nunca recebeu ameaças. No
local onde houve o crime,
existem vários estabelecimentos comerciais, com
uma enorne concentração
de frequentadores da noite,
principalmente nos finais
de semana. Moradores reclamam, principalmente
do barulho produzido pelo
som em alto volume e a
grande circulação de veículos.
Tentou roubar PM
e foi para a vala
Ainda em Nova Iguaçu,
um suspeito de praticar
assaltos foi morto por um
policial militar no bairro
Monte Líbano, na última
segunda-feira. De acordo
com as primeiras infor-

mações, o marginal estava
numa bicicleta e armado
com uma pistiola calibre
40mm, acompanhado de
um comparsa. Quando a
dupla se preparava para
anunciar o assalto foi surpreendida pelo agente, que
desceu do carro atirando.
A identificação do suspeito, que segundo informações era morador do
bairro vizinho, o Jardim
Tropical, não foi divulgada e a arma estava com a
numeração raspada. Até
fecamento desta reportagem, o nome do policial
não era conhecido. O caso
está sendo investigado pela
DHBF.
Outro caso de assassinato a tiros está sendo investigado pela DH-Baixada.
Na última terça-feira, um
homem foi morto na Travessa dos Teixeira, no barro Rodilância, em Nova
Iguaçu. Moradores da re-

gião preferem não comentar sobre o crime. Agentes
da especializada estão em
busca de imagens de câmeras de vigilância na tentativa de encontrar pistas para
prender o autor.
Casal é morto
dentro de casa em
Barra Grande
A Polícia Civil também
está em busca de imagens
que possam juntar o quebra-cabeças sobre a dupla
execução ocorrida em Barra Grande, município de
Paraty, Costa Verde Fluminense. Um casal foi morto
a tiros no quarto onde dormia. As vítimas não foram
identificadas até o fechamento desta edição.
A Delegacia de Homicídios investiga várias hipóteses para o crime e não
descarta a possibilidade
de execução ou latrocínio
(roubo seguido de morte).

Agente monitora velocidade dos veículos numa estrada que corta o RJ

Informações da Polícia Rodoviária Federal apontam que os 57
acidentes registrados
nas rodovias federais
que cortam o estado
do Rio de Janeiro, no
período de carnaval
(1º a 5 de março), deixaram seis mortos e
66 feridos. Em 2018,
foi registrado o mesmo número de mortos,
mas houve mais acidentes (107) e feridos
(136).
Os acidentes mais
graves neste ano ocorreram no sábado (2).
Na BR-116, próximo a
Sapucaia, duas pesso-

as que estavam numa
moto morreram, depois de o veículo bater de frente com um
carro. Em Macaé, na
BR-101, dois carros
também bateram de
frente, deixando dois
mortos e dois feridos,
em Duque de Caxias.
De acordo com a
Polícia Rodoviária Federal, foram aplicadas
4.448 multas, sendo
a maioria (3.865) por
excesso de velocidade.
Também foram autuados 539 veículos por
ultrapassagens proibidas e 920 pelo não uso
do cinto de segurança.
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De olho no investimento

Witzel diz que quer atrair turistas para o RJ

O evento contou com a participação da VillelArte Produções, com
animação infantil, pintura de rosto, bola mágica, camarim maluco
Reprodução

O governador Wilson Witzel reunido com empresários durante o encontro com mesa-redonda na Casa da Economia Alemã
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃ0 SOCIAL

C

om o objetivo
de atrair mais
investimentos e
aumentar o fluxo de turistas para o estado do
Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel embarcou na última
terça-feira para Berlim,
na Alemanha, onde cumprirá uma agenda de três

dias de encontros com
autoridades e dirigentes
empresariais, apresentações e participação na
maior feira de turismo
do mundo. Fazem parte
da missão à Alemanha
do governo os secretários de Desenvolvimento Econômico e Geração
de Emprego e Renda,
Lucas Tristão, e de Turismo, Otavio Leite.
O primeiro evento foi

cumprido ontem, com
uma mesa-redonda organizada pela Confederação Alemã das Câmaras
de Indústria e Comércio (DIHK), na Casa da
Economia Alemã. Após
fazer uma exposição sobre o estado, Witzel responderá a perguntas dos
empresários convidados.
Amanhã, a primeira
reunião será com dirigentes do grupo empre-

sarial Siemens e do Banco de Desenvolvimento
da Alemanha (KfW) sobre projetos de energia,
óleo e gás e soluções de
segurança para Cidades
Inteligentes (Smart Cities). Em seguida, o governador irá à sede da
Deutsche Bahn, empresa
de transporte ferroviário,
para conhecer projetos
de mobilidade urbana
e de logística. Depois,

Witzel terá encontros
com diretores da Wintershall, subsidiária de
óleo e gás da Basf, e da
Volkswagen Caminhões
e Ônibus da América
Latina.

nha, será dedicada à Feira ITB Berlim, principal
feira de turismo do mundo, que está em sua 53ª
edição. Além de visitar o
estande do Brasil montado para o evento, o governador se reunirá com
Representantes representantes do trade
do trade
de turismo e de empreturístico
sas aéreas e concederá
Na próxima sexta-fei- entrevistas para veícura, último dia da missão los de comunicação aledo governo na Alema- mães.

Mais oportunidade de investimentos
Na sede da Confederação
Alemã
das Câmaras de Indústria e Comércio
(DIHK), em Berlim, na Alemanha,
Witzel falou ontem

para representantes de
empresas sobre possibilidades de investimentos do país europeu no Estado do Rio
de Janeiro, nos próximos quatro anos.

“Essa nova gestão
está 100% comprometida com o resgate
da ética, da transparência e da segurança
jurídica, para que investidores internacio-

nais tenham no Rio de
Janeiro um ambiente
propício para desenvolver seus projetos
- ressaltou o governador.
O governador está

acompanhado do secretário de Estado
de
Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego,
Lucas Tristão, do secretário de Turismo,

Otavio Leite, e do
presidente da Codin (Companhia de
Desenvolvimento
Industrial do Estado do Rio de Janeiro), Fábio Galvão.

Serviço 193 recebe cerca de Prefeitura do Rio recolhe
70 mil chamados mensais quase 300 toneladas de lixo
Acionado em casos de emergência, como acidentes, incêndios e salvamentos, o serviço
193 recebe, em média, 72 mil
chamados todos os meses. Deste
total, 30% são falsas ocorrências,
conhecidas como trotes. O Corpo
de Bombeiros chama a atenção
para o percentual, com o objetivo
de conscientizar a população sobre o problema.
“É importante que as pessoas
tenham responsabilidade e bom
senso ao ligar para o 193. Vale
lembrar que, ao acionar o serviço,
uma equipe será deslocada para
a ocorrência e, ao chegar, se descobre que é falsa. Isso quer dizer
que a corporação já empregou o
recurso e isso pode comprometer
outro atendimento, que pode ser
real”, afirmou o tenente-coronel
Alexandre Neves, diretor-geral
de Comando e Controle Operacional.
Os trotes causam prejuízos e a
redução de chamados falsos está
entre as metas do Governo do Estado. Para isso, é necessário que a
população esteja ciente de como
é feita a triagem e o deslocamento
da equipe de emergência para o
local indicado.
- Quando um de nossos aten-
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Os conhecidos trotes (falsas ocorrências) fazem parte dos dados
dentes recebe a ligação, fazem
diversas perguntas para que a
triagem seja feita. A pessoa precisa ser o mais detalhista possível e fornecer, por exemplo, a
localidade da ocorrência com um
ponto de referência, se há vítimas
e algum telefone de contato. Trabalhamos com o tempo-resposta
e quanto mais informações a pessoa passar, mais rápido o atendimento será enviado - destacou o
tenente-coronel.
Localizado no Centro de Comando e Controle (CICC), na
Cidade Nova, o Comando e Controle Operacional do 193 funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A partir do momento que a
central recebe a chamada e faz a
triagem, a ocorrência é repassada
para o quartel mais próximo.

“Temos uma ferramenta de
geolocalização que, a partir do
endereço informado, ajuda a calcular em média o tempo que o
socorro chegará ao local. É preciso entender que ao comunicar
uma falsa ocorrência, um caso
real deixou de ser atendido e que
uma pessoa em situação grave
não recebeu socorro. Só entre os
dias 26 e 27 de fevereiro, foram
130 trotes e cerca de 100 ligações
pedindo informações”, explicou
o diretor-geral.
Entre as principais ocorrências
no verão, estão àquelas relacionadas aos eventos de chuva, alagamentos e cortes de árvores. Já
nos meses de inverno, os chamados são em virtude das queimadas em matas e florestas durante
a época de seca.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recolheu
283,3 toneladas de lixo
nos quatro dias de desfile no Sambódromo.
Do total, 76,7 toneladas
foram recolhidas apenas
entre a noite da última
segunda-feira, e a tarde de terça-feira, após o
encerramento do Grupo
Especial.
A informação foi divulgada ontem pela Prefeitura do Rio, segundo a
qual, o lixo foi recolhido
tanto na pista quanto nas
áreas interna e externa
da Passarela do Samba.
Do volume recolhido, a
quantidade de resíduos
potencialmente recicláveis somou 1,7 tonelada
somente nos desfiles da
noite de segunda, na Passarela do Samba, totalizando 6,2 toneladas desde
sábado. O total será encaminhado para as cooperativas de catadores credenciadas na companhia.
De acordo com a

Comlurb, nos blocos que
desfilaram segunda-feira, a
Comlurb recolheu 51,6 toneladas de resíduos. Desde
o dia 16 de fevereiro foram
retiradas 593,9 toneladas
de resíduos dos blocos. Entretanto, até o fecjamento
desta reportagem, a emprresa ainda não havia divulgado, o volume recolhido
nos 68 blocos se apresentaram no domingo.

as equipes do Lixo Zero
aplicaram 109 multas
a foliões que urinaram
em vias públicas, no
valor, cada uma, de R$
563,30. Houve mais
13 multas por descarte irregular de pequenos resíduos, no valor
de R$ 205,60. Desde
o início da Operação
Carnaval, no último
dia 16, foram registradas, no balanço divulMultas
gado ao final do dia de
aplicadas
ontem, 963 infrações
Na última terça-feira, nos blocos.
divulgação

Garis tda Columrb tiveram muito trabalho após a festa
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Folia sem violência em Angra

Saúde promove autocuidado e prevenção. Equipes estão nas ruas com a campanha ‘Pare, pense e use camisinha’
Secretaria de
Comunicação Social

A

Prefeitura de Angra, por meio do
Departamento de
Saúde Coletiva / Programas Especiais – IST,
Aids e Hepatites Virais
da Secretaria de Saúde, está desde quinta-feira (28) nas ruas com
a Campanha de Carnaval
“Pare, pense e use camisinha”, do Ministério da
Saúde.
Até a última terça-feira, as equipes estarão nos
blocos do Centro e na
Vila do Abraão, de 18h
às 0h, distribuindo preservativos, orientando
sobre prevenção de ISTs
e violência de gênero e
distribuindo botton e leque com fluxograma da
Campanha Não é Não.
A equipe de Abordagem
da Secretaria Executiva de Assistência Social
está levando a ação para

a programação dos bairros. Nestes dias de folia,
uma equipe no SPA do
Centro está oferecendo,
de 18h às 23h, Teste Rápido de HIV.
De acordo com a Coordenadora de Saúde dos
Programas Especiais, a
ação visa conscientizar
os foliões, estimulando
o uso do preservativo,
principalmente entre os
homens na faixa etária
de 15 a 39 anos.
- Dados do último boletim epidemiológico do
HIV/Aids, do Ministério
da Saúde, mostram que
73% dos novos casos de
HIV, em 2017, no país,
ocorreram no sexo masculino. Um em cada cinco novos casos de HIV
estão entre homens de 15
a 24 anos. Entre homens
na faixa etária de 20 a 24
anos, a taxa de detecção
de aids cresceu 133%
entre 2007 a 2017 – ex-

Reprodução

plicou a coordenadora,
antes de completar:
“Os jovens também
são o foco da campanha.
Pesquisas apontam que
o uso de preservativo
entre esse público não
é consistente, embora
o nível de informação
seja elevado, por isso o
empenho de estratégias
efetivas. Fomentar ações
onde eles sejam os protagonistas”, afirmou.
Camapnha
‘Não é Não’
Além disso, o município, através das Secretarias de Saúde e Desenvolvimento Social e
Promoção da Cidadania,
aderiu à Campanha Não
é Não, visando a promoção de um carnaval sem
abuso, assédio e violência. “Com a mudança,
atos como passar a mão
no corpo de alguém ou
roubar um beijo, consi-

Folheto da Campanha de Carnaval ‘Pare, pense e use camisinha’, do Ministério da Saúde, foi distribuída nas ruas
derados por muitos como
parte da festa, passam
a ser tipificados como
crime de importunação
sexual. Beijo à força ou
qualquer outro ato consumado mediante vio-

lência ou grave ameaça,
impedindo a vítima de se
defender, de acordo com
a mesma lei, configura
crime de estupro. Beijo,
portanto, só consentido”,
concluiu a Coordenadora

de Saúde dos Programas
Especiais,
explicando
que este é o primeiro
Carnaval sob a vigência
da Lei 13.718/ 2018, que
torna crime o ato de importunação sexual.

quatis

Porto Real inaugura Espaço Cílios do Paraíba
Alexandre AJ

Esquema de serviços para o
carnaval teve três ambulâncias
reprodução

Espaço Cílios do Paraíba tem o objetivo de trazer mais qualidade de vida aos frequentadores e preservação do meio ambiente
A construção do Espaço
Cílios do Paraíba, inaugurado
na quinta-feira da semana passada, pela Prefeitura de Porto
Real, tem o objetivo de trazer
mais qualidade de vida aos
frequentadores e preservação
do meio ambiente. O projeto que é uma parceria entre a
Secretaria de Meio Ambiente
e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do
Sul (CBH-MPS), visa além
de recuperar o meio ambiente, criar um espaço com uso
de materiais sustentáveis com
boas práticas ambientais promovendo melhoria da qualidade de vida dos frequentadores. O novo espaço foi criado
próximo à região da Mina
Dom Pedro II, uma área verde
de lazer com mais de 650m².
Foram plantadas, na nova

área, 500 mudas de árvores
nativas. O projeto realizado
com recursos do CBH-MPS,
conta com o apoio da Prefeitura, através da cessão do terreno, movimentação de terra,
licenciamento, fornecimento
de energia e manutenção do
espaço. A área que recebeu
reflorestamento em uma área
equivalente a cinco mil m²
terá ainda a implantação de
um programa de educação
ambiental e garante o reflorestamento do entorno, a implantação de jogos interativos
e placar informativo das situações climáticas e do Rio Paraíba do Sul.
O secretário de Meio Ambiente, Reinaldo José Raimundo, disse que entre as
mudas plantadas durante o
processo estão: araçá, goiaba,

pau-brasil, saboneteira, entre
outras espécies. “Estiveram
presentes também, na inauguração, alunos das escolas
municiais Maria Hortência
Nogueira (5º ano) e Profª
Eliana Provazi (6º ano) e puderam conhecer o espaço interativo que permitirá exercitar
a sustentabilidade através de
jogos” O secretário lembrou
ainda, que qualquer ato de
vandalismo na área, deve ser
comunicado à Guarda Municipal ou à Polícia Militar.
Marcaram presença no
evento ainda os vereadores
Paulo Cesar e Lulinha, secretários municipais, os representantes do Tecnopolo,
Maria José Azeredo e Anderson Duarte e o presidente do
Rotary Clube de Porto Real,
Jorge Poggi.

Uma das ambulâncias ficou baseada na área dos eventos, próximo ao posto da PM, na Praça Teixeira Brandão
O esquema de serviços
para o carnaval de Quatis,
cuja programação começou
às 15 horas do último sábado e terminou às 23 horas
da última terça-feira, teve
três ambulâncias visando
atender os casos de emergência. Uma das ambulâncias ficou baseada na área
dos eventos, próximo ao
posto da PM, na Praça Teixeira Brandão. Já as outras
duas estiveram 24 horas
por dia no Hospital São Lucas, uma delas o veículo do
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A outra ambulância (foto)
foi alugada recentemente
pela prefeitura com o objetivo de atender os chama-

dos direcionados ao próprio
hospital.
Além das três ambulâncias, o esquema de atendimento médico durante
o carnaval teve ainda um
enfermeiro e um técnico de
enfermagem de prontidão
no horário de realização
dos eventos carnavalescos,
também no posto da PM.
A Secretaria Municipal de
Saúde vai realizar campanhas de prevenção contra
doenças e a distribuição
de preservativos. E no decorrer da programação de
carnaval, os foliões foram
orientados a respeito dos
procedimentos que devem
ser adotados com o objetivo de diminuir os riscos

de formação de focos do
mosquito transmissor da
dengue.
Por sua vez, o esquema de segurança terá 58
agentes diariamente, sendo 30 policiais militares e
28 guardas municipais. Os
guardas municipais vão ser
divididos em duas turmas:
dez deles trabalharão durante o dia e o restante no
período da noite. O sistema
diário de vigilância terá o
reforço de dez profissionais
de apoio e dois brigadistas
(profissionais encarregados
da prevenção e combate
aos princípios de incêndio),
que auxiliam também na
prestação dos primeiros socorros.

Ciclistas de Itatiaia já podem se inscrever no encontro ‘Pedal das Águas’
Estão abertas as inscrições para a segunda edição
do ‘Pedal pelas Águas’,
evento que conta com a
participação e apoio da
Prefeitura de Itatiaia, por
meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
A ação organizada pelo
Comitê da Bacia da Região
Hidrográfica do Médio Paraíba, em parceria com
outras 17 prefeituras da região Sul Fluminense tem o
objetivo de integrar pessoas interessadas em praticas

saudáveis e conscientização ao meio ambiente.
Principalmente no que
diz respeito ao uso indevido da água, um recurso
limitado que sofre com o
descaso humano. O encontro acontece na semana
em comemoração ao Dia
Mundial da Água (de 22 a
24 de março). E os 100 primeiros ciclistas levam para
casa a camiseta oficial do
evento.
Os interessados que desejarem participar devem

se inscrever pelo link: bit.
ly/2BrOK95, ou direto na
sede da Secretaria de Meio
Ambiente de Itatiaia, de
segunda a sexta-feira, das
8 às 17h. A concentração
para a pedalada acontece
no dia 24 de março, em
frente à Praça Mariana Rocha Leão, e a previsão para
o horário de saída é às 8h.
Mais de 30 jovens do grupo de escoteiros de Itatiaia
estão confirmados para
acompanhar os esportistas.
O Comitê da Bacia Hi-

drográfica do Médio Paraíba foi criado em 2008
através do decreto estadual número 41.475. Ele
integra o Sistema de Gerenciamento de Recursos
Hídricos do Estado do Rio
de Janeiro. A Secretaria
Municipal de Meio Ambiente fica dentro da sede
da Prefeitura de Itatiaia
localizada à Praça Mariana Rocha Leão, nº 20, no
Centro. Mais informações
também pelo telefone: (24)
3352-6740.

Ariane Alves / PMI

A ação tem o objetivo de integrar pessoas interessadas em
praticas saudáveis e conscientização ao meio ambiente
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RECEITAS
PERNIL ASSADO
COM BATATA
Ingredientes
2,5 kg de pernil
desossado
1 copo de vinagre branco
1 pimentão verde
1/2 xicara de
suco de limão
1/2 xícara de
azeite 2 cebolas
médias
6
dentes
de
alho
2 cubos de caldo de carne
1
xícara
de
agua 6 batatas
médias Pimenta-do-reino e sal
a gosto

quinta-feira, 07 de março de 2019

Camila Pitanga, Alinne Moraes e mais
famosas vão a baile de carnaval. Veja looks

divulgação

modo de
preparo
Coloque o pernil
em uma vasilha
onde as bordas
sejam maiores
que a altura do
mesmo. Jogue
o vinagre sobre o pernil, reserve. Bata no
liquidificador o
pimentão, o limão, o azeite, a
cebola, o caldo
de carne, o sal,
a pimenta-do-reino e a água,
bata até formar uma pasta. Lave o pernil
com água corrente para retirar o vinagre
Dê diversos furos com faca
no pernil. Jogue
a pasta sobre o
pernil, o tempero deverá cobrir
toda a peça da
carne. Reserve
por 12 horas em
geladeira com
a vasilha coberta, de preferência com filme
plástico.
Leve
ao forno por 1
hora com papel alumínio a
carne com um
pouco do tempero usado (a
carne já deve
estar no ponto
de cozimento e
com um pouco
de
caldo).Depois desse tempo, coloque as
batatas e leve
para assar por
mais 30 minutos,
ainda com papel alumínio
Após, retire o
papel alumínio
e deixe no forno
para dourar por,
mais ou menos,
mais 1 hora. O
tempo de cozimento
pode
variar de acordo com a potência do forno

B

aile do Arara
agitou
Santa Tereza nesta terça-feira
de carnaval (5).
Reynaldo Gianecchini não dispensou a tradicional
máscara, enquanto
Romulo Neto usou
calça jeans e ca-

misa regata. Baile
de carnaval reuniu
ainda Deborah Secco, musa do evento,
Mariana Ximenes
e Marcelo Serrado
entre outras. Alcione, Mart’nália, Seu
Jorge e Pretinho da
Serrinha ficam responsáveis pela fes-

ta
O Baile da Arara
reuniu vários famosos nesta terça-feira de carnaval
(5) em Santa Tereza, centro do Rio
de Janeiro. Acompanhada do marido, Hugo Moura,
a musa do even-

to Deborah Secco apostou em um
look com transparência, decote profundo e fio-dental.
Outro casal que
prestigiou o baile
carnavalesco
foi
Joaquim Lopes e
Marcella Fogaça.
Após desfilar na

Unidos do Porto da
Pedra, em enredo
que homenageou
o seu pai, na Mangueira, e na Mangueira do Amanhã,
escola mirim, Camila Pitanga foi
outra convidada do
Arara e usou um
vestido Martu.

Rafaella, irmã de Neymar defende Bruna
Marquezine e elogia a atriz: ‘Mulher incrível!’
A irmã de Neymar,
Rafaella Santos, defendeu o jogador e a
atriz, Bruna Marquezine, em um comentário no Instagram. A
influencer comentou
em um post que falava sobre todo mundo
estar julgando a atriz
e não o atacante do
Paris Saint-Germain.
Rafaella defendeu o
rapaz, dizendo que ele
realmente tinha direito de ir a qualquer camarote, mas escolheu
o que Marquezine era
musa por ser de amigos dele.
As polêmicas em
torno do possível
affair entre Neymar
e Anitta não param, e
dessa vez, a irmã do
jogador resolveu se
pronunciar. Rafaella
Santos comentou um
post no Instagram que

criticava o jogador do
Paris Saint-Germain,
Neymar, por ter escolhido ficar no mesmo
camarote em que a
ex, Bruna Marquezine, era musa. “Neymar tinha passe livre
para ir em qualquer
camarote da Sapucaí,
mas resolveu ir justamente no que Marquezine era musa. Fez
joguinho com a Anitta
para atingir a garota e
no final de tudo isso,
quem foi massacrada
pelo tribunal da Internet foi a Bruna.” criticou o post. A irmã do
jogador saiu em defesa do Neymar. “Sem
noção são as pessoas que estão criando
algo que não existe e
que acabam, com palavras, machucando
alguém! Vamos respeitar ambos, estão li-
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vres e solteiros! Mais
amor, gente!”
RAFAELLA AINDA
SAIU EM DEFESA
DE MARQUEZINE
Rafaella foi criticada por um seguidora,
alegando que a influencer estava defendendo o irmão. “Não
estou
defendendo,
estou te falando exatamente como foi! A
Bruna é uma mulher
incrível e espero que
as pessoas tenham
o maior respeito por
ela e que a deixe em
paz! Ninguém gosta de ler comentários
maldosos.”, rebateu
Rafaella. A história
toda começou após
Bruna ter desativado
sua conta no Instagram e, segundo fãs,
ter parado de seguir
Anitta. Muitos passa-

ram a criticar a atriz
pela atitude. “”Não é
possível que a Bruna
marquezine excluiu o
Instagram dela com

31 milhões de seguidores por causa de
macho... eu me recuso a acreditar!”, comentou um seguidor.
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bangu

Dieyson comenta preparação e
reforça foco contra o Voltaço

Equipe alvirrubra utiliza semana para observar detalhes e trabalha aprimoramentos em campo
João Carlos Gomes/Bangu

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

P

ara o Bangu
os dias de carnaval não teve
folia, mas sim muito
trabalho. Isto é porque nesta sexta-feira
(8), a equipe enfrenta o Volta Redonda,
às 16h30, no Estádio
da Cidadania, no Sul
Fluminense. Segundo
os jogadores, o jogo
é importante para o
time seguir pontuando na classificação
geral e almejar uma
vaga nas finais da
Taça Rio.
De acordo com o
lateral Dieyson, esta
semana está sendo
fundamental para reavaliar erros e acertos. Ainda segundo o
jogador, a concentração será fator primordial neste desafio.
- Vimos de uma vitória importante contra o Madureira para
dar sequência ao
campeonato. A gente
sabia da necessidade
de vencer para seguir

Lateral considera fundamental não ter havido interrupção completa nas atividades durante o carnaval
na briga pela classificação, tanto na geral
quanto no grupo. Seguimos
trabalhando
firmes, ouvindo o que
o Alfredo (Sampaio)
tem para falar sobre
a nossa estratégia de
jogo e, principalmen-

te, focados para voltar
de lá mais fortes - disse Dieyson.
Os treinos do Bangu
estão sendo realizados
no Estádio Moça Bonita e o técnico Alfredo
Sampaio tem trabalhado mo aprimoramento

tático, além de reforçar o trabalho no setor
defensivo. Sem poder
contar com o zagueiro
Michel, que lesionou
o menisco, Anderson
Penna pode fazer dupla de zaga com Rodrigo Lobão, Jeferson

Siqueira ou Eduardo
Brito.
O Bangu está na terceira colocação do
Grupo B da Taça Rio
com três pontos, atrás
de Flamengo e Cabofriense, que somam
três cada. Na classifi-

cação geral, que oferece vaga ao Brasileiro da Série D, o clube
está na sexta posição
(10 pontos), na zona
de classificação, ao
lado da Cabofriense,
com o mesmo número
de pontos.

