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Hora H em Foco

Márcio Fininho solta
a voz no TopShopping
hoje em Nova Iguaçu
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Prefeitura de Japeri vai gastar R$ 10,5 milhões com merenda escolar. E o que chama a atenção em um item é o preço superfaturado, que será alvo do Tribunal
de Contas do Estado (TCE): o quilo do filé de tilápia, que nas redes de supermercados custa R$ 27, na licitação da Prefeitura foi tabelado a R$ 42,99 o preço
unitário. O prefeito Cezar Melo, que fez mistério com o nome da fornecedora da ‘tilápia de ouro’, agora criou mais uma suspeita em seu polêmico governo
3
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Apelido doce, mas amargo

divulgação/polícia civil

Vai ter ‘Chocolate’
no xilindró de Bangu

Glenda Maria Souza de Azevedo e outros quatro comparsas são acusados de matarem um policial rodoviário
federal. Só faltava ela para cair nas garras da DH Baixada
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Traficante ‘Neguinho’
cai nas garras da
PM em favela de
Duque de Caixas

Desova de corpos
em Queimados
7

Prosa e Poesia

divulgação

Sarau
celebra dia
da mulher no
bairro Prata

7

ESPORTE

Cheios de pecado:
primeira-dama e
prefeito foram rezar
no carnaval
2

No Maraca, time
feminino do Flu é
apresentado
à torcida
12

A noite de sábado (9) foi especial para quem pôde curtir mais uma edição do
Sarau Prata, Prosa e Poesia. Música e literatura também foram marcas do evento.
2

Prefeitura multa
a Vale em R$ 30
milhões por
operações no RJ
3

Belford Roxo
concede desconto
de 10% na cota
única do IPTU
3

2 CULTURA
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Falar de Alexandre Barreto Vianna, ou Barreto
Baixada, é falar de samba
de raíz, MPB autoral, Mangueira Campeã e, acima de
tudo, do Projeto Compositores do Brasil, cuja estrela
brilha em cada estado da
Nação e no Boêmios de Irajá. Aquele Abraço, irmão!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Marcio Fininho

Homenagens e emoções no Sarau Prata, Prosa e Poesia

O cantor Marcio Fininho sobe ao palco do
Top Music nesta terça
(12). Músico há 30 anos,
Marcio Fininho já se
apresentou com diversos
artistas da música popular brasileira, tais como,
Emílio Santiago, Alcione, Mumuzinho, João
Bosco.
Há 15 anos, Marcio
passou de musicista a intérprete das mais lindas
canções brasileiras de
artistas renomados e segmentos variados, como
Djavan, Jorge Ben, Seu
Jorge, Tim Maia, Paralamas do Sucesso e Elis
Regina. Marcio Fininho
se apresentará às 19h,
na praça de alimentação
do 3º piso – expansão.
O evento é gratuito. O
TopShopping fica na
Av. Governador Roberto
Silveira 540, Centro –
Nova Iguaçu. Telefone:
(21) 2667-1787.

No sábado (9), na
Praça do Barrinho,
que fica no bairro
Prata, Nova Iguaçu,
aconteceu mais uma
edição do Sarau Prata, Prosa e Poesia
(SPPP), alusivo ao
Dia Internacional da
Mulher (8 de março)
e um bailinho pós-carnaval que relembrou os velhos tempo
da Folia de Momo,
ao som das marchinhas que marcaram
época no Brasil. Na
coordenação esteve
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).
Os convidados da
noite festiva foram o
poeta, escritor, editor

Divulgação

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).
Além dos convidados, Ronaldo Calazans, músico, poeta,
compositor e fundador
do Sarau “Um Dedo
de Prosa, Uma Pitada
de Poesia” e o poeta,
escritor e contador de
histórias, José Ronaldo
Rocha, também foram
destaques na noite.
A decoração da tenda mágica – espaço de

apresentação – sob
a temática dos bailes carnavalescos de
salão foi de Shirley
Silva, integrante do
SPPP.
Houve sorteio de
livros e brindes. O
evento contou com
o apoio do Jornal
Hora H, Trailer da
Família,
Cláudio
Carneiro, VidAçaí e
Com Causa.

Artistas iguaçuanos querem
a volta do Sarau Urbano

Whatsapp

Servidores esperam menos grosserias

jota.carvalho@yahoo.com

C

onsulta feita
pela coluna
junto a artistas de Nova Iguaçu,
especialmente
os ligados à musica autoral e poesia,
detectou a torcida
entre os mesmos
pela volta do ‘Sarau Urbano’, da Biblioteca Cial Brito,
parte importante da
Secretaria de Cultura. Segundo eles, o
evento revelou poetas, músicos e outros
agentes culturais e
precisa voltar com a
sua essência da periferia. “Com a nova
fase na cultura iguaçuana
precisamos
desenterrar o projeto do Sarau Urbano.
Remodelado e pronto para bombar novamente, o Urbano
tem a cara da poesia
não elitista de nossa
terra, feita por gente simples e talen-

Vereadores de Nova
Iguaçu estão com um
sorriso de orelha a
orelha. Como presente de ano novo, foram
criados 34 novos cargos
comissionados
a serem distribuídos
entre eles, os dezessete representantes do
Povo. Dois deles vão
para o gabinete do
presidente Filipinho
Ravis. A Lei 4.833 de
28 de fevereiro deste
ano já foi sancionada
pelo prefeito Rogério
Lisboa e o sinal verde
liberado.
Agora, os edis iguaçuanos vão trabalhar
para reduzir o número de cadeiras na
Casa Legislativa, de
17 para 15. A justificativa é a redução dos
gastos. Os vereadores
querem economizar
dinheiro em tempos
de crise. Tá certo!

(21) 98037-1338
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Jota Carvalho

Rindo à toa

Naquela prefeitura que a primeira-dama
pisa duro, manda no marido e ainda mete
a colher e o nariz onde não é chamada, a
turma da cozinha espera que a dona tenha
voltado do retiro espiritual de carnaval com
outra cabeça e pisando leve no pedaço. Durante o batuque, a cidade dela ficou quase
às moscas.
****************************************

Foram expiar pecados fora da Cidade

Um momento do Sarau Urbano Cial Brito, há dois anos, em evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher
tosa”, disse um dos
consultados por este
espaço, que preferiu
não ser identificado.
Segundo ele, “o momento de se resgatar
o Sarau Urbano é o
atual, pois as cabeças que estão na direção da Cultura são
abertas ao diálogo e

deixaram a entender
que
‘panelinhas’,
tão prejudiciais ao
processo
artístico
e cultural, não serão práticas da nova
gestão”.
A coluna aplaude
o novo olhar do comando da Cultura de
Nova Iguaçu e torce

pela volta do Sarau
Urbano, um projeto
que não deve ficar
nas gavetas da Casa
de Cultura. Esta coluna está aberta ao
que os homens e mulheres dirigentes do
setor artístico e cultural iguaçuano têm
a dizer.

O papo que rola na Boca Maldita da cidade
é que os dois foram orar longe do lugar que
moram e também do lugar que trabalham. Uma
serviçal disse à Vó Candinha, nossa agente sênior, que os dois se escondem atrás do livro
para pagar os pecados que cometem contra os
moradores e empregados.
****************************************

Pau no lombo do burro e da mula

“Quando ele não dirige bem a cidade e ela dá uma
de Hitler de saia para cima da gente, estão pecando feio
perante o criador. Tem gente morrendo e ficando doente
por causa da incompetência dos dois. Quer pecado maior
do que isso?”, pergunta a senhora funcionária pública. O
SOMBRA não quer continuar falando mal do casal, mas
se os dois não aprenderam no retiro espiritual, não vai
ter jeito: “é pau no lombo do burro e da mula”.
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Prefeitura de Japeri fixa preço
do peixe tilápia em R$ 42,99
Japeri: só depois de cobrada é que a Prefeitura divulgou o resultado da licitação da merenda escolar com valor global de R$ 10,5 milhões. O preço do peixe vai custar R$ 42, quase o dobro do cobrado no comércio em geral
Reprodução

DN Grill vai fornecer 16 mil quilos de filé do peixe (D) com preço acima do valor de mercado. Prefeito Cezar Melo levanta polêmica com a licitação

Elizeu Pires
elizeupires.com

S

o m e n t e
depois
da
matéria intitulada ‘Resultado da licitação da
merenda ainda é
segredo em Japeri’ veiculada na
última sexta-feira, é que a Prefeitura divulgou
o resultado da licitação para compra dos alimentos

da merenda escolar, mesmo assim
na limitada edição
do Boletim Oficial
do município, que
saiu com data de 8
de março, mas só
pode ser visto no
site oficial do município na manhã
do último sábado.
De acordo com a
ata de registro de
preços, o pregão
foi
vencido
por
quatro
empresas

e entre elas está a
DN Grill Produtos
Alimentícios,
que já teve mais
de R$ 8 milhões
em contratos com
o município, sendo
que em um deles o
Tribunal de Contas
do Estado apontou sobrepreço em
30 itens. De acordo com o resultado homologado, a
DN Gril vai fornecer este ano 16.486

quilos de filé de tilápia ao preço unitário de R$ 42,99,
chegando ao total
de R$ 708.733,14.
Processo
licitatório
Pelo que está na
homologação
do
processo licitatório, as fatias maiores do bolo vão
ficar com a Distribuidora de Cestas
Vassouras e a A&M

Mercado Passarela. Sediada no município de Vassouras, a Distribuidora
de Cestas fornecerá 59 itens durante
o ano letivo e vai
receber por eles R$
6.231.167,04, enquanto a empresa
A&M – com sede
em Engenheiro Pedreira – vai fornecer três itens de
carne bovina, ao
custo total de R$

3.013.404,96.
Já a empresa Linck Comercio e Servicos, que consta
como sediada no
bairro Celio Sarzedas, em Casimiro de Abreu, no
interior do estado,
ganhou o direito
de fornecer polpa
de frutas e 3.493
quilos
de
queijo branco frescal
no valor total R$
643.476,05.

Prefeitura de Mangaratiba multa Cota única com desconto de 10% do
IPTU de B. Roxo vai até 30 de março
empresa Vale em R$ 30 milhões
Cláudio Nunes/PMBR

Terminal da Vale em Mangaratiba, na Ilha da Guaíba, no Sul Fluminense
Pela segunda vez
este ano, a Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba interditou as
operações da Vale,
na Ilha da Guaíba.
A operação foi realizada às 8h desta
segunda-feira (11).
A empresa também
foi multada em R$
30 milhões. Segundo o secretário de
Meio
Ambiente,
Antônio Marcos, os
motivos para a interdição desta vez
“são muito mais
contundentes
do
que quando da primeira interdição”.
A empresa foi multada e interditada
após resultado da
vistoria feita no final de janeiro des-

te ano ter apontado
uma série de irregularidades. Desde
então, a prefeitura
expediu várias notificações para a
empresa
apresentar a certidão de
conformidade
da
licença de operação. Além disso, a
Secretaria de Meio
Ambiente detectou
problemas de poluição com risco à
saúde humana.
O município fará,
também, uma comunicação ao Ministério Público Federal, que é o órgão
competente.
“Eles não operam
em
conformidade
com a legislação
ambiental.
Além
disso, desenvolvem

atividades fora dos
parâmetros da legislação e de qualidade técnica para
o controle ambiental”, disse o secretário.
O secretário afirmou, ainda, que a a
prefeitura não pode
ficar omissa em relação ao que foi pedido. “Solicitamos
diversas análises de
laboratório, técnicas, estudos preliminares, sondagem
do terreno, sondagem do mar e das
praias do entorno
para que eles nos
provem por meio de
análises desses de
estudos que não há
poluição mediante
a atividade da empresa”.

Termina no dia 30 de março o prazo para o pagamento da cota única com
desconto de 10% do IPTU
2019 de Belford Roxo. Os
cerca de 180 mil carnês já
foram enviados para a residência dos contribuintes.
Caso não tenha recebido o carnê, o contribuinte
pode comparecer ao posto
que fica no térreo da sede
da Prefeitura, na Avenida
Floripes Rocha, 378, Centro. Outra opção é imprimir a guia pelo site (www.
prefeituradebelfordroxo.
rj.gov.br) na aba IPTU
2019. Para emissão bas-

Cláudio Nunes/PMBR

O contribuinte pode comparecer à Prefeitura e solicitar o IPTU 2019
ta ter o número do imóvel,
disponível na primeira página do carnê de 2018 ou
de qualquer ano.
O pagamento pode ser realizado da seguinte maneira: em cota única com 10%
de desconto até o dia 30 de

março de 2019; e em cota
única com 5% de desconto até 10 de abril 2019; em
cota única sem desconto até
o dia 30 de abril de 2019;
parcelado em até 10 vezes,
sendo a primeira parcela
em março de 2019.

Venda de 46 planos de saúde
está proibida a partir de hoje
A comercialização de 46
planos de saúde de 13 operadoras está suspensa desde ontem, por decisão da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A medida, anunciada pela
agência no último dia 1º,
é temporária e acompanha
os resultados trimestrais
do Programa de Monitoramento da Garantia de
Atendimento, que monitora o desempenho do setor.
A mesma avaliação per-

mitiu a retomada, também
a partir de hoje, da venda de
sete planos de saúde de duas
operadoras, que haviam sido
suspensos anteriormente.
De acordo com a ANS, a
suspensão temporária da
comercialização de planos
de 13 operadoras se deu em
função de reclamações sobre
cobertura assistencial, prazo
máximo de atendimento e
rede de atendimento, entre
outras. A medida foi anunciada antes do carnaval, com

base em reclamações de beneficiários no último trimestre de 2018.
“Os planos suspensos só
podem voltar a ser comercializados quando forem
comprovadas melhorias”,
informou a agência. Eles
atendem, juntos, a cerca de
570 mil beneficiários, que
não são afetados pela medida. A assistência médica
continua valendo para quem
já é cliente, mas novas vendas não podem ser feitas.
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O carnaval de 2019 reuniu mais de 7 milhões de foliões no Rio e movimentou R$ 3,78 bilhões em receitas
na economia da cidade. Segundo a Prefeitura,. os números são recordes. O balanço considera os dias entre a
sexta-feira de carnaval (1º) e o último fim de semana (9
e 10), quando havia megablocos desfilando.

A forte chuva que começou na noite do último
domingo e se estendeu pela segunda-feira provocou alagamentos em diversas regiões da Grande
São Paulo e bloqueou vias de acesso à capital paulista. Ao menos 12 pessoas morreram em deslizamentos e afogamentos registrados em toda capital.

Plano de gestão I

Reprodução

Sem cobrança I

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI),
Leonardo Rodrigues, apresentará
o plano de gestão da pasta para
os próximos anos na Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj). A audiência pública da Comissão de Ciência e
Tecnologia do Parlamento Fluminense, acontece hoje, às 9h

Um projeto de lei proíbe a
cobrança aos sábados, domingos, feriados e fora do horário
comercial (entre 8 horas e 18
horas) de dívidas de consumidores. A proposta, que acrescenta a medida ao Código de
Defesa do Consumidor (Lei
8.078/90), tramita na Câmara
dos Deputados.

Plano de gestão II

Sem cobrança II

O local será o Auditório
Senador Nelson Carneiro,
no prédio anexo ao Palácio Tiradentes.“Ele e sua
equipe virão apresentar um
plano de trabalho para que
a comissão possa ser informada sobre as estratégias
e prioridades”, explicou o
presidente da comissão, deputado Waldeck Carneiro
(PT).

Nilópolis diz não ao cigarro
A Prefeitura de Nilópolis está incentivando os servidores do município a ficar longe do cigarro. Por meio do Programa de Controle do
Tabagismo, através da Secretaria de Saúde, promoveu ontem uma campanha de conscientização sobre os malefícios do tabagismo juntos aos
servidores municipais.
A ação pretende conscientizar os servidores sobre os perigos do tabagismo ativo e passivo, levando mais informações sobre os danos do uso
do tabaco a saúde, além de informar sobre o tratamento para fumantes,
que é disponibilizado gratuitamente pela prefeitura, nos postos de saúde
da cidade.

Segundo a autora da
proposta, deputada Renata
Abreu (Pode-SP), a “cobrança realizada em dias
e horários inapropriados,
de modo a constranger e
atormentar o consumidor
em momentos que convencionalmente são reservados ao descanso e ao lazer,
além de ofender a dignidade”, justifica

DIRETO AO PONTO
O brasileiro tem a
cultura de reclamar de
barriga cheia. Trabalha
pouco e produz menos
se comparados a países
orientais como China e
Japão, só para citá-los
como exemplo. Em

Enfim, o ano começa pra valer!
um rancking feito pela
empresa americana de
consultoria Mercer, os
países com mais feriados são Colômbia
e Índia, com 18 feriados cada um. O Brasil aparece na sétima

posição, ao lado de
África do Sul, Peru e
Grécia, com 12 feriados nacionais ao todo.
Com datas importantes para comemorar, o Brasil começa
as festas em dezem-

bro, mergulha numa
pequena pausa e retorna com força total no
carnaval, segue com
a folia após a Quarta-Feira de Cinzas e volta ao batente na segunda-feira. Ufa!.

Reprodução/Elizeu Pires

Câmara volta ao trabalho com
expectativa de instalação da CCJ
Após o recesso de carnaval, os deputados retomam
os trabalhos esta semana
com a expectativa de instalação da Comissão de
Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ) para dar
início à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da
Previdência. O presidente
da Casa, Rodrigo Maia
(DEMRJ), disse que es-

pera instalar nesta quarta-feira (13) as 12 principais
comissões permanentes da
Câmara, inclusive a CCJ,
a primeira a analisar a reforma da Previdência. A
proposta ainda passará por
uma comissão especial antes de seguir para o plenário, onde precisa ser aprovada por três quintos dos
deputados em dois turnos
de votação.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

só delas

Guerreiras celebradas em Queimados

Prefeitura promove uma série de atividades e serviços nas áreas de
saúde, atividade física e conscientização no Dia Internacional da Mulher
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

nas, Marias, Joanas, Marielles,
Evas e muitas outras guerreiras lutam diariamente para conquistar o
seu espaço no mundo. Para
homenageá-las e não deixar o Dia Internacional da
Mulher passar em branco,
a Prefeitura de Queimados, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e
Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, realizou uma série de ações na
última sexta-feira. Foram
ofertados gratuitamente à
população serviços como
palestras educativas, aula
de zumba, verificação de
pressão e glicose e orien-

tações sobre a Lei do Feminicídio.
Ao passar pela Praça
Nossa Senhora da Conceição ou enquanto aguardavam o atendimento no
Centro de Especialidades
Médicas e Clínica da Mulher para consultas de rotina, as queimadenses puderam saber mais sobre a
estrutura existente no município para atendê-las. Na
área da saúde, por exemplo, há atendimentos de
ginecologia, mastologia e
pré-natal.
Além disso, há também
o Centro Especializado
de Atendimento à Mulher
(CEAM), que atende cerca
de 150 mulheres mensalmente vítimas de violên-

cia física, mental, moral,
patrimonial e sexual. O órgão, localizado na Estrada
Lazareto, 85, Centro, oferece gratuitamente atendimentos
psicológicos,
jurídicos e de assistência
social.
Moradora do Centro,
Francis Pires (63) acordou
cedo para participar da
aula de zumba. “Sempre
ensinei ao meu filho que
dia da mulher é todo dia.
Precisamos de respeito, carinho e atenção dos nossos
companheiros, pais, filhos
e amigos. Fiquei muito feliz quando soube que teria
uma atividade aqui perto
de casa para comemorar
essa data tão importante”
afirmou a aposentada.

IGOR LIMA/Divulgação/PMQ

Foram ofertados à população serviços como verificação de pressão e glicose e orientações sobre a Lei do Feminicídio

MUNDO

nos bairros

Pedido de ministro
é arquivado

horahmunicipios@gmail.com

ReproduçãoAmigos de Nilópolis

Rua abandonada em Nova Iguaçu

Há vários anos que
moradores da Rua Júlio Verner, em Santa
Rita
bairro do terceiro
distrito do município,
lutam por melhorias
básicas como rede
de esgoto e asfalto,
mas até agora não
tiveram resposta da
Prefeitura. O local,
como mostra a imagem feita por leitor,
está cheio de buracos,
que se transformam

em perigo iminente
para quem utiliza a
via. Eles reclamam
que quando chove a situação fica
ainda mais complicada, impedindo o
acesso de pedestres e motoristas. A
rua fica próximo ao
Arco Metropolitano
e moradores alegam que pagam os
impostos cobrados
pelo município em
dia.

BRASÍLIA - A ação em que o
ministro do Turismo, Marcelo Álvaro
Antônio, pedia para transferir à Corte
as investigações sobre o uso de supostos candidatos-laranja pelo PSL nas
eleições de 2018, foi arquivada pelo
ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, as
apurações tramitam em Minas Gerais.
A defesa do ministro foi ao STF,
alegando que Marcelo Álvaro Antônio deveria ser investigado na Corte,
uma vez que os supostos delitos teriam sido cometidos no exercício do
mandato de deputado federal e em
função do cargo. Em maio do ano
passado, o Supremo restringiu o foro
privilegiado de parlamentares a estas
situações.

esporte
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Vou, mas volto!

Convocado, Cuéllar agradece o carinho
da Nação e promete mais empenho
Volante do Flamengo defenderá seleção colombiana em amistosos

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

G

o momento. “É uma meta
a curto prazo. Tenho que
ganhar meu lugar para a
próxima convocação e dar
o meu melhor. É uma meta
que me propus e estou trabalhando todo dia para
isso”.
Cuéllar está no Flamengo desde 2016. São 147
jogos com o título estadual
de 2017 na galeria. Com
muita entrega em campo, o
volante logo se tornou um
dos ídolos da torcida nesses três anos. A torcida, inclusive, sempre cobrou sua
convocação para a seleção.
Cuéllar mostra muito orgulho e agradece o carinho.
“Fico orgulhoso de receber
o carinho da torcida. Obviamente, tenho conseguido isso com muito trabalho
e muito sacrifício. Dia a dia
aqui no Flamengo e nos jogos também. Sempre tento
dar o meu melhor dentro
de campo para essa instituição que me deu tudo até
agora”.

ustavo
Cuéllar
recebeu uma notícia feliz, ontem.
Às vésperas da segunda
partida na Libertadores da
América, na quarta, contra
a Liga Desportiva Universitária de Quito, o volante
foi chamado à seleção colombiana para amistosos
contra Japão e Coreia do
Sul, como forma de preparação para a Copa América que será disputada no
Brasil em junho. O jogador ainda precisa garantir
sua vaga na lista final e ser
chamado neste momento é
importante para atingir o
objetivo.
“Acho que é sempre
bom ser convocado. É um
orgulho vestir a camisa da
seleção colombiana. Tenho
que fazer lá o meu melhor,
o mesmo que faço aqui,
para me consolidar lá. Fazer o que o treinador me
pede e tentar me manter
no time. E com o rendiAntes da
mento aqui no Flamengo,
seleção, a
procurar outras convocaLibertadores
ções”, disse o camisa oito,
que tem na Copa América
Nesta quarta, o Flamenum objetivo imediato para go terá a missão de con-

Juliana Oliveira / America Rio

“Fico orgulhoso de receber o carinho da torcida”, agradeceu o colombiano emocionado
seguir a segunda vitória
na competição nacional.
Depois da estreia na altitude, contra o San José, o
Flamengo terá pela frente a
LDU, que venceu o Peñarol na estreia por 2 a 0, em
casa. Será a primeira vez
que os times se enfrentarão
na história e a vitória vale
a liderança do Grupo D. O
atual vice-campeão brasileiro terá casa cheia para
enfrentar os equatorianos e

Raul comemora série invicta e
mira desafio pela Copa do Brasil

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Raul conduz a bola em um dos bons momentos no Clássico dos Milhões
Dois após empatar com
o Flamengo no Maracanã pela terceira rodada
da Taça Rio, o Vasco da
Gama se reapresentou em
São Januário e iniciou a
preparação para o primeiro jogo da terceira fase
da Copa do Brasil, que
será diante do Avaí, nesta
quinta-feira (14), em plena
Colina Histórica. O objetivo cruzmaltino é abrir uma
vantagem para a partida de
volta, marcada para o mês
que vem em Florianópolis.
“Todas as partidas da
Copa do Brasil são decisivas, então precisamos
mudar a chave. Serão
dois jogos complicados,
e conquistar um resultado
positivo em casa é muito
importante. Queremos ampliar nossa invencibilidade

e levar uma boa vantagem
para o segundo jogo. É claro nós preferíamos definir
a classificação em São Januário, na nossa casa, do
lado da nossa torcida, mas
o Vasco é muito forte lá em
Santa Catarina também.
Tenho certeza que a torcida vai comparecer e nos
empurrar do início ao fim
- afirmou o volante Raul.
No Vasco-Fla, apesar
das dificuldades encontradas, principalmente após
o gol rubro-negro, o time
foi valente e batalhou até o
fim para devolver a igualdade ao placar. O poder
de superação do grupo foi
exaltado pelos jogadores
no vestiário e nas entrevistas concedidas depois da
partida. Na avaliação dos
atletas, a reação demons-

trada contra o Flamengo
evidencia o foco do grupo
na luta por seus objetivos.
“Sabemos da responsabilidade que é jogar com
a camisa do Vasco, ainda
mais num clássico desse.
Dei o meu melhor, não
deu para ficar até o final,
mas os meus companheiros não desistiram, lutaram até o fim e conseguiram o empate. Nosso time
é muito guerreiro, temos
jogadores de qualidade e
que dão a vida dentro de
campo. Demonstramos
isso no clássico. Evitamos um gol deles e no
contra-ataque buscamos
o gol. Isso mostra a força
do nosso grupo”, disse o
camisa 31, valorizando por
fim a sequência invicta de
12 jogos.

para Cuéllar, a experiência
do elenco, aliada ao fato de
vários jogadores estarem
no time desde 2017, é uma
força e tanto para a caminhada na Libertadores. E
ter vencido o primeiro jogo
fora de casa é mais um ponto a favor.
“O conjunto do Flamengo tem sido importante.
Ficou claro, nas edições anteriores, que a gente sofria
para conquistar o resultado

fora de casa. Já conquistamos os três primeiros pontos na altitude e mostramos que aprendemos com
os erros na Libertadores
passada. Manter a base foi
também muito importante”,
apontou Cuéllar, que também ressaltou a importância dos jogadores gringos
no elenco, ainda mais para
uma competição internacional. “A gente dá um feedback para eles como são

os jogos fora, como na altitude. A gente ajuda explicando esses aspectos. São
pequenos detalhes, mas
no final fazem a diferença.
Tem sido muito importante
aqui no Flamengo. O pessoal que estava fora pode
ajudar os jogadores brasileiros em partidas pela
América e isso muito importante para conquistar o
objetivo no final da temporada”, encerrou.

Seleção Brasileira Feminina ganha
novos uniformes para a copa

Elas deixam toda a
energia dentro de campo.
Representam o sentimento
do torcedor. E estão vestidas para buscar a maior
de todas as glórias. Nesta
segunda-feira (11), CBF
e Nike lançam os novos
uniformes desenvolvidos
para a Seleção Brasileira
Feminina, que lutará pelo
inédito título da Copa do
Mundo, na França, em junho deste ano. É a primeira vez que a Seleção Feminina terá um uniforme
com identidade própria.
As vendas já estão rolando
no site Nike.com e começam nas lojas físicas na
sexta (15).
Toda a coleção foi criada a partir de estudos e
troca de informações com
jogadoras profissionais.
O resultado é um conjunto especial de peças com
um novo visual desenvolvido, especialmente, para
as atletas e fãs de futebol,
respeitando a modelagem
feminina já adotada em
coleções anteriores. As
camisas trazem uma inscrição na parte interna, homenagem da Nike à Seleção Feminina: “Mulheres
Guerreiras do Brasil”. Inspiração para vencer dentro
e fora do campo.
– Quando vestimos a
camisa do Brasil, além de
buscar o melhor para a
equipe, nós estamos brigando para que todas as
mulheres tenham seu espa-

divulgação

Com identidade própria, coleção exclusiva dá mais conforto às atletas e destaca espírito de luta das jogadoras

ço no esporte. Temos enorme
responsabilidade como referência para todas as meninas
apaixonadas pelo esporte.
Vai além da prática esportiva
porque é uma luta pela igualdade – ressaltou Andressinha,
meio-campista da Seleção.
O uniforme principal
carrega o tradicional tom
dourado, que caracteriza a
Amarelinha como símbolo
de talento, ousadia e brasili-

dade e é reconhecido em
qualquer canto do planeta. A barra da manga ganhou um toque de verde,
enquanto o short azul e as
meias brancas completam o
visual clássico. O segundo
conjunto inova com azul
escuro e um céu repleto
de estrelas estampado na
camisa. A gola moderna
segue a mesma tonalidade
azul das barras das mangas.
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rastro de destruição

São Paulo acorda embaixo d’água
após temporal na madrugada
Chuva forte deixa mortos e causa mais de 600 pontos de alagamento
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Corpo
de
Bombeiros
confirmou, na
tarde de segunda-feira
(11), que ao menos 11
pessoas morreram e
seis estão feridas em
decorrência das chuvas
que atingem a capital e
cidades da Grande São
Paulo desde a noite de
domingo (10).
Foram quatro vítimas
fatais em Ribeirão Pires, três em São Caetano do Sul, uma em
Santo André, uma em
Embu das Artes e uma
em São Paulo.
De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, o governador de
São Paulo, João Doria
(PSDB),
sobrevoou
áreas da capital e da
região metropolitana
na manhã desta segunda. O governador
determinou prioridade

no atendimento a desabrigados e à remoção
de pessoas em áreas de
risco.
Houve desabamentos
e desmoronamentos de
casas, diversas quedas
de árvores e centenas
de pontos de enchente
na capital e na região
metropolitana.
O Corpo de Bombeiros fez um balanço da quantidade de
atendimentos realizados pela corporação com o apoio das
aeronaves da Polícia
Militar devido às
chuvas desta segunda na capital. Houve
12 resgates, sendo
quatro de mulheres e
outros oito de crianças.
Entre a meia-noite e
às 10h20, os Bombeiros registraram, somente na cidade de
São Paulo, 698 chamados para enchen-

Tomaz Silva / Agência Brasil

Corpo de Bombeiros confirmou que onze pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas no ‘dilúvio’
tes e alagamentos, 76
para desmoronamentos e desabamentos
e 78 para quedas de
árvores.

Trânsito
caótico
Motoristas que tentavam circular pela Marginal Tietê relatam até

seis horas parados dentro
do carro e reclamaram de
prejuízos. Por causa dos
alagamentos e sem a possibilidade de retornar para

casa, muitos condutores desligaram os motores e esperaram que
a água baixasse para
prosseguir a viagem.

Doria determina prioridade para Bombeiros resgatam famílias
atender desabrigados no estado ilhadas em São Caetano do Sul
Valter Campanato / Agência Brasil

Segundo o governador, é necessário ter uma atuação coordenada das forças estaduais e federais
Depois de sobrevoar as
áreas inundadas na capital
paulista e região metropolitana de São Paulo, na manhã de
ontem (11), o governador de
SP, João Doria, determinou
prioridade para o atendimento a desabrigados e remoção
de moradores de áreas de
risco. O governador também
determinou que Defesa Civil
Estadual, Corpo de Bombeiros e prefeituras de cidades
afetadas pelas enchentes
atuem de forma coordenada,
além do restabelecimento de
serviços públicos interrompidos pelas chuvas. Ele pediu
ainda que moradores de áreas
de risco deixem o local.
O estado foi atingido por
fortes chuvas desde a noite
de ontem (11). Segundo balanço divulgado pelo Corpo
de Bombeiros, desde à 0h01
até o momento, foram resgatadas na cidade de São Paulo 12 pessoas, sendo quatro
mulheres e oito crianças. A
corporação atendeu 76 chamados relacionados a desmoronamentos, 698 sobre
enchentes e 78 de quedas de

árvores.
“Estamos monitorando todas as ocorrências no Centro
de Gerenciamento de Emergências”, afirmou Doria. “A
Defesa Civil enviou equipes
para os pontos afetados com
técnicos do IPT [Instituto de
Pesquisas Tecnológicas] e do
Instituto Geológico. Transmito minha total solidariedade às
famílias atingidas pelas fortes
chuvas em diversos municípios do Estado.”
Doria determinou ainda que
a Defesa Civil defina com a
Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente e a Secretaria
de Transportes Metropolitanos
medidas emergenciais para
retomada de serviços públicos parcial ou totalmente interrompidos pelas enchentes,
como transporte sobre trilhos
e linhas de ônibus.
O monitoramento do nível
de rios e mananciais também
está sendo feito em tempo
real. Um gabinete de crise foi
instalado no Centro Integrado de Comando e Controle
(CICC). No local, atuam em
conjunto profissionais da De-

fesa Civil Estadual, Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAAE), Corpo de
Bombeiros, além de órgãos da
Prefeitura de São Paulo.
As medições pluviométricas
no início deste mês mostram
índices muito acima das médias históricas de chuva. Em
Santo André, por exemplo,
choveu 182mm nas últimas 24
horas o equivalente a 80% da
média para todo o mês de março. Em São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires, o registro
das últimas 24 horas também
foi altíssimo e correspondeu a
78% e a 74% das médias mensais, respectivamente.
O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos
Penido, reforçou a determinação do governador para que
a atuação estadual seja totalmente integrada ao trabalho
das prefeituras. “Foram chuvas muito fortes durante um
período muito longo em várias
regiões, inclusive nas cabeceiras dos rios. Todas as secretarias estaduais e prefeituras
estão coordenando ações para
minimizar o impacto.”

A situação esteve muito
grave em São Caetano
do Sul, no ABC Paulista,
onde as chuvas deixaram
ruas de vários bairros
inundadas. Dezenas de
moradores estão ilhados e são retirados de
suas casas por equipes
do Corpo de Bombeiros.
Um helicóptero também
está sendo usado para o
resgate das pessoas.
A prefeitura publicou em
seu site um alerta sobre
as áreas alagadas, informando que as equipes da
Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros, da Secretaria de Saúde, da Guarda Civil Municipal e
demais órgãos públicos
seguem trabalhando no
atendimento às vítimas.
A situação também está
complicada em outras
regiões da Grande São
Paulo. Segundo a Defesa Civil do estado, quase
a totalidade das equipes
dos bombeiros trabalha
no atendimento às ocorrências causadas pelas
fortes chuvas desde a

noite de domingo (10) e a
madrugada de hoje (11).
De acordo com o órgão,
até as 6h30 foram registradas 601 ocorrências.
As equipes atuam principalmente nos três deslizamentos mais graves: em
Ribeirão Pires, na região
metropolitana, onde duas
pessoas morreram, duas
estão soterradas e duas
desaparecidas; no Parque
São Rafael, na zona lesta
da capital paulista, onde
uma criança, que teve parada cardíaca, e a mãe, foram levadas ao hospital; e
em Embu, também na região metropolitana, onde
três vítimas em estado grave foram socorridas.
A Defesa Civil informou
também que um helicóptero Águia da Polícia Militar auxilia o trabalho dos
bombeiros na região da
Vila Prudente, Ipiranga e
Avenida do Estado, devido aos alagamentos causados pelo transbordamento
do Rio Tamanduateí.
Com o transbordamento
do córrego do Ribeirão

dos Couros, em São Paulo, a concessionária Ecovias interditou as pistas
centrais da Via Anchieta,
entre o km 0 e o km 13.
Em função da inundação,
a Polícia Rodoviária teve
que conduzir todos os motoristas represados na pista
marginal sul da Anchieta
até a pista norte para que
seguissem viagem. Neste
momento, equipes de conservação estão no km 13
da via para o trabalho de
limpeza das pistas centrais
para liberá-las.
Em sua página no Twitter, o governador de São
Paulo, João Dória, postou
mensagem se solidarizando com as famílias atingidas pelas fortes chuvas.
“Transmito minha total
solidariedade às famílias atingidas pelas fortes
chuvas em diversos municípios do estado. Infelizmente, até o momento,
temos 4 óbitos confirmados. Estamos monitorando todas as ocorrências no
Centro de Gerenciamento
de Emergências”.

Tomaz Silva/Agência Brasil/Reprodução

Esse automóvel “nadou’ bastante até parar em cima da mureta
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Cerol corta dois na madrugada

Dupla execução em Queimados
Os assassinatos ocorreram no bairro Santo Expedito. A cidade da Baixada foi apontada como a mais violenta, segundo o Atlas da Violência 2018
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

cidade de Queimados, apontada como
a mais violenta do
país, de acordo com o Atlas
da Violência 2018, registrou mais duas mortes durante o final de semana. Os
jovens, com idade presumida de 17 a 21 anos, foram
executados a tiros numa
estrada de terra do bairro
Santo Expedido, um dos
mais perigosos do município da Baixada Fluminense, no último sábado.
De acordo com as primeiras informações, os cadáveres foram encontrados
por moradores que acionaram o batalhão da área,
o 24º BPM. A corporação,
por sua vez, comunicou o
crime à Divisão de Homi-

cídios da Baixada Fluminense (DHBF), que está
em busca de testemunhas
para ajudar na elucidação
do duplo assassinato. Até
o fechamento desta reportagem, a identificação das
vítimas não havia sido divulgada pelos órgãos de segurança.
A especializada trabalha com várias hipóteses
para o caso, sem descartar
nenhum delas, como a de
execução. Quantos a autoria do crime, os jovens
podem ter sido mortos por
milicianos ou traficantes
que travam uma guerra
sem trégua em Queimados,
com mortes dos dois lados
dos grupos. Ainda segundo
o Atlas da Violência, o município tem taxa de 134,9
mortes violentas para cada
100 mil habitantes.

Reprodução/Whatsapp

Os dois corpos foram encontrados numa estrada de terra, no bairro Santo Expedido

Redução nos índices de violência
Embora os homicídios
sejam rotineiros no município, o comando da 4ª Cia
do 24º BPM (Queimados)
de Seropédica, informou
que o Índice de criminalidade referente a fevereiro

diminuiu em comparação
aos anos anteriores. Segundo o capitão Andrade,
no caso de letalidade violenta, houve um homicídio. O roubo de veículos
também sofreu redução:

foram 10, sendo que a
meta mensal era de 14.
O roubo de rua registrou
14 ocorrências, dentro da
meta mensal de 25 casos.
Os números são referentes ao município de

Seropédica. “Temos três
rodovias federais e três estaduais, e 27 bairros, muitos deles equidistantes um
do outro, que varia de 8 a
10 km.
“O mapa da Crimina-

lidade é realizado através
das denuncias que chegam na Delegacia da 48º
DP. Nesta forma ali estudamos aonde devemos
estar mais presentes para
eliminar os crimes nestas

regiões. Muitas pessoas
são roubadas e não fazem
a denúncia, prejudicando
nosso trabalho de atuação”, destacou o capitão
Andrade, que comanda a
companhia.

‘Neguinho’ do tráfico cai nas Motociclista cai de
garras da PM em Caxias viaduto em Queimados
Reprodução/Whatsapp

Criminoso estava em grupo que atirou contra os PMs
Matheus Otaviano de Oliveira, de 20 anos, estava a serviço do tráfico que controla o
complexo da Mangueirinha,
em Duque de Caxias, quando
foi preso na manhã de ontem
por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias). Com o marginal, os policiais apreenderam uma pistola Glock 9mm
, dois radiotransmissores, um
cinto de guarnição e uma munição de fuzil 7,62 mm.
De acordo com registro de

ocorrência da central de flagrantes da 62ª DP (Imbariê), os
tenentes Azevedo, Leonardo
, Italo e Lobato, do
GAT (Grupamento de Ações
Táticas) desencadearam uma
operação no conjunto de favela com o objetivo de combater
o tráfico de entorpecentes na
região. Ao chegar na Rua Furquim Mendes, no Corte Oito,
os militares se dividiram para
cercar a área e foram recebidos a tiros por um grupo de

bandidos armados.
Houve confronto, mas os
marginais conseguiram fugir. Entretanto, ao realizar
buscas, as guarnições encontraram o criminoso que
estava baleado na região da
cintura. Ele foi socorrido
para o Hospital Municipal
de Duque de Caxias onde ficou custodiado. A PM informou que vai continuar com
as incursões para sufocar o
tráfico.

DHBF prende mulher acusada de
participação na morte de agente da PRF
Policiais da Divisão de
Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF) prenderam, ontem, após investigação, Glenda Maria Souza
de Azevendo, de 20 anos,
conhecida como Chocolate,
por participação na morte
de um policial rodoviário
federal no dia 15 de outubro do ano passado, em
São João de Meriti. Outros
quatro acusados do crime
já haviam sido presos pela
especializada por estarem
com o relógio da vítima.
São eles: Erick Luiz Santos
da Silva, de 20 anos, Antônio Carlos Duarte da Silva,

Divulgação

DHBF segue com as investigações para prender os demais suspeitos
de 22, Thiago de Araújo
Souto, de 20, e Maicon
Silva Deusum, de 37 anos.

As investigações na DHBF
seguem para prender os demais suspeitos.

Um motociclista está
internado em estado grave no CTI do Hospital
Geral de Nova Iguaçu
(HGNI), na Posse, em
Nova Iguaçu.
Jonatan Santos Soares, de 27 anos, morador
do condomínio do Minha Casa Minha Vida, no
bairro Valdariosa, caiu do
viaduto sobre a Rodovia
Presidente Dutra, na entrada de Queimados, na
madrugada do último domingo.
Segundo o boletim médico do HGNI, a vítima
fez uma tomografia que
identificou fraturas na cabeça, no rosto e na coluna e respira com ajuda de
aparelhos, sem indicação
cirúrgica no momento.
Jonatan caiu de moto
de cima do viaduto sobre
a Rodovia Presidente Dutra, na entrada de Quei-

Reprodução/Facebook

Jonatan Santos sofreu fraturas cabeça, no rosto e na coluna
mados, por volta das 05:30
da madrugada de ontem,
domingo, 10/03. Ele pilotava no sentido da saída da
cidade.
Bianca Fernandes Ramos, de 25 anos, que estava na garupa de Jonatan,
sofreu fratura exposta num
dos braços e escoriações

pelo corpo. Segundo informações do HGNI, “A
paciente foi submetida a
uma cirurgia de emergência. O estado de saúde é
estável.” Jonatan é o proprietário da moto e tem
carteira de habilitação ‘A’,
mas ambos estavam sem
capacete.

Carnaval: RJ registra 15 casos
de importunação sexual

Raoni Alves/G1

Entre 1º e 6 de março, o
Estado do RJ registrou 15
casos de importunação sexual nos seis dias de carnaval,
segundo dados do Instituto
de Segurança Pública (ISP).
De acordo com o órgão,
não há uma compilação com
os registros feitos por área.
Isso ocorre porque, em alguns casos, o registro é feito
próximo à casa da vítima, e
não perto de onde ocorreu
a importunação. Este foi o
primeiro carnaval com a lei
de importunação sexual, que
entrou em vigor em setembro de 2018 após ser aprovada pelo Congresso Nacional.
O que diz a lei
A lei caracteriza como crime de importunação sexual

Bloco Areia no Leblon, durante último dia de
apresentação na Zona Sul do Rio
a realização de ato libidinoso na presença de alguém
e sem seu consentimento,
como toques inapropriados
ou beijos “roubados”, por
exemplo.
A pena é de um a cinco
anos de prisão. Antes, as

práticas eram consideradas
contravenções penais. A
importunação sexual difere
do assédio sexual, que se
baseia em uma relação de
hierarquia e subordinação
entre a vítima e o agressor.
Fonte; G1
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Suor e trabalho em Queimados

Prefeitura realiza mutirão de limpeza

Mesmo com temperatura de 36 graus, cerca de 40 homens da Secretaria de
Conservação e Serviços Públicos participaram da ação no bairro Jardim Alzira
Divulgação/PMQ

Os funcionários da Prefeitura trabalham mesmo sob sol intenso para concluir os trabalhos de limpeza coordenado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Secretaria de
Comunicação Social

E

m Queimados, o
último sábado amanheceu ensolarado,
com a temperatura chegando aos 36 graus. Tempo bom para curtir uma
praia com a família, passear no shopping, entre

outros tipos de lazer. Mas
o clima estava perfeito
mesmo para suar a camisa
com muito trabalho. Afinal, cerca de 40 homens
da Prefeitura de Queimados participaram do Mutirão de Limpeza no Bairro
Jardim Alzira, ação realizada pela secretaria municipal de Conservação e

Serviços Públicos.
A ação foi liderada
pelo pelo secretário de
Conservação e Serviços
Públicos, Rogério Brandi. Também estiveram
no local os secretários de
Obras, João Pedro Lemos;
e de Esporte e Lazer, Júlio
Coimbra.
As ruas do bairro foram

tomadas pelos agentes públicos. Além dos 40 homens, foram disponibilizados 10 caminhões, seis
retroescavadeiras e um
caminhão de iluminação.
Foram realizados os serviços de retirada de entulho,
limpeza de bueiros, troca
de ralos, desentupimento
de esgoto, retirada de lixo

e entulhos, raspagem das
vias, pinturas de calçadas
e reparos na iluminação
pública.
Elogiou o
trabalho
A dona de casa Maria Cristina da Silva (58)
mora na Rua Leopoldo
Froes há mais de 20 anos.

Ela recebeu na porta de
casa representantes da
Prefeitura presentes e elogiou o serviço realizado:
“Quero parabenizar toda a
equipe da prefeitura pelo
trabalho. Temos a coleta
de lixo feita com frequência, mas sempre precisamos de um trabalho mais
intenso”, destacou.

Rio está na agenda do maior Criatividade é a aposta do governo
do Rio para alavancar cultura
encontro de turismo da AL

Os segmentos de Ecoturismo
e Turismo de Aventura brasileiros tiveram uma boa notícia
durante a ITB, que terminou no
último domingo, em Berlim: o
Brasil sediará novamente a AdventureNEXT América Latina,
um dos principais eventos de
relacionamento e promoção do
segmento no mundo, nesta categoria. O evento acontece em
novembro de 2019, pela primeira
vez em terras cariocas.
O acordo foi fechado no estande da Embratur na feira,
com a presença da presidente
da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Teté Bezerra, o
governador do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel, e dos diretores da
Adventure Travel Trade Association (ATTA), Gabriella Stowell e
Gustavo Timo.
O Rio de Janeiro é a principal porta de entrada de turistas
estrangeiros no País, recebendo
anualmente mais de 2 milhões de
visitantes estrangeiros. O evento
contribuirá para que os turistas
conheçam as atrações da região,
em um Patrimônio da Humanidade tombado pela Unesco por sua
característica única de paisagem
urbana, atrelada às montanhas e
ao mar, bem como de todo o Brasil, que é número um no mundo
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Governador Wilson Witzel com representantes
da Embratur e da ATTA, na ITB Berlin 2019
em recursos naturais, segundo o
Fórum Econômico Mundial.
“É uma grande feira com
foco nestes segmentos estratégicos para o turismo brasileiro.
Em 2018 foi no Mato Grosso do
Sul, em Campo Grande, e será
uma grande conquista se repetir,
agora no Rio, que também possui uma grande diversidade de
atrativos nesta linha de atuação”,
afirma a presidente da Embratur,
Teté Bezerra
Para o Governador do Rio de
Janeiro, Wilson Witzel, “estamos
levando para o Rio de Janeiro
eventos que fazem a diferença

para posicionar a capital e também o interior do estado como
um dos principais destinos de
Ecoturismo e Turismo de Aventura no mundo”.
Gustavo Timo, diretor da
ATTA, organizadora da AdventureNEXT acrescenta que “esta
feira traz muito conteúdo, rodadas de negócios e experiências
para quem busca saber mais destes segmentos. O Brasil é um dos
principais destinos de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Nós
ficamos muito felizes de podermos organizar mais uma vez este
evento no País”.

Documentos perdidos no carnaval entregues ao Detran
Mais de 1,5 mil documentos perdidos durante o Carnaval foram entregues no Detran
e já podem ser recuperados
pelos seus titulares. Junto com
documentos já guardados no
departamento de trânsito, o total soma cerca de 17 mil registros perdidos.
Para saber se os documentos foram encontrados basta
acessar o site do Detran (www.
detran.rj.gov.br) e depois clicar
no destaque central da página,
onde está o link para a consulta dos Documentos Perdidos.
Toda a comunicação se dará
por meio do próprio site. Não
é bom ir ao Detran sem fazer
a pesquisa.
Por questão de segurança,
para reaver o documento perdido é necessário apresentar
uma identificação com foto
– passaporte, por exemplo. O
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Os cerca de 17 mil registros perdidos podem ser recuperados pelos seus titulares
resgate dos documentos da região metropolitana do Rio será
na sede do Detran (Avenida
Presidente Vargas, nº 817, no
Centro da cidade do Rio de Janeiro), de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. Os usuários que
residem no interior do Estado
– após constatarem que o documento encontra-se acautelado no

Departamento – devem enviar e-mail para Ouvidoria do Detran.
O documento poderá ser retirado
na unidade de sua escolha.
Quem não encontrou seu documento na primeira consulta
pode continuar verificando no
site porque diariamente chegam
novos documentos perdidos no
Detran.

Alinhado às tendências
mundiais, o Governo do
Estado trouxe o conceito da
Economia Criativa para a
área cultural fluminense em
2019. Intitulada de Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa a partir
de agora, a pasta, que é liderada por Ruan Lira, administra, além de espaços
culturais do estado, como
os teatros e as bibliotecas-parque, a chamada indústria
criativa fluminense.
“A economia criativa é
um conceito inovador, que já
vem se consolidando em diversos países. Só no Brasil,
representou 2,6% do PIB nacional no ano passado. Isso
significa cerca de R$ 155
bilhões em nossa economia.
Foi o setor que mais cresceu em termos de atividades
e bens de serviço. A cadeia

Paulo Vitor/Governo do estado

Ruan Lira comanda a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa
produtiva do setor criativo
gera cada vez mais empregos”, afirmou.
Um dos principais objetivos da atual gestão é tornar a
cultura um dos vetores de desenvolvimento do estado. Para
isso, de acordo com o secretário, foi preciso saber a real
situação da pasta. “ Encontramos alguns pontos críticos

desde a transição, como a máquina administrativa inchada,
funcionários subutilizados e
sem conformidade com a função exercida. Nossa missão foi
gerar eficiência na gestão e, já
nesses dois primeiros meses,
conseguimos reduzir despesas
e aumentar receitas em nossos
equipamentos culturais”, disse
Ruan.

Caixas-pretas de avião que
caiu na Etiópia são achadas

Tiksa Negeri/ Reuters

ADIS ABEBA - Equipes de resgate encontraram
as caixas-pretas do avião
que caiu com 157 pessoas
a bordo após decolar da capital da Etiópia, Adis Abeba, no último domingo. A
companhia Ethiopian Airlines informou ontem que
os gravadores de dados de
voo digital e de voz da cabine podem ajudar a esclarecer a tragédia.
O Boeing 737 MAX 8
perto da cidade de Bishoftu, 62 km a sudeste de Adis
Abeba, seis minutos depois
de decolar. A aeronave seguia na direção de Nairobi,
no Quênia. Os 8 tripulantes
e os 149 passageiros que
estavam a bordo morreram.
Entre os passageiros, estavam cidadãos de mais de
30 países, mas não havia
brasileiros.
A Organização das Nações Unidas (ONU) anun-

Destroços do avião são vistos perto da cidade de Bishoftu, sudeste de Ades Abeba
ciou que entre as vítimas da Ethiopian Airlines foi
estão 22 de seus funcioná- identificado como Yared
rios, de acordo com a CNN. Getachew, informou Ba“Perdemos funcionários mlaku Gete, da Ethiopian
da ONU, jovens delegados Airlines, à rede americana
viajando para a assembleia, CNN. O piloto, que tinha
cientistas
experientes, mais de 8 mil horas de voo,
membros da academia e pediu para voltar para o
outros parceiros”, declarou aeroporto após encontrar
o porta-voz do secretário- alguma dificuldade para
-geral das Nações Unidas, guiar a aeronave. A empresa ressalta que o avião era
Stéphane Dujarric.
O piloto do voo 302 novo.

SUL-FLUMINENSE
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Itatiaia comemora com festa
Dia Internacional da Mulher

Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres organizou diversas atividades que contou com mensagem da chefe da pasta
Secretaria de
Comunicação Social

O

Dia Internacional
da Mulher foi especial para as moradoras de Itatiaia. Para
comemorar a data, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres organizou uma programação
variada na Praça Mariana
Rocha Leão, no Centro. A
abertura aconteceu às 8h
com uma mensagem da
Secretária da pasta, Janaína Sá Dantas que falou da
importância de comemorar a data todos os dias.
“Temos que festejar as
mulheres todos os dias.
Quero parabenizar todas
pela garra e por serem tão
especiais. Aproveito para
ressaltar também que preparamos essa festa com
muito carinho, em todos

Divulgação

os seus detalhes . Reforço
ainda que a secretaria está
aberta a todas as mulheres
que quiserem conhecer o
nosso trabalho”, frisou a
secretária.
Na sequencia foi realizado um show com a cantora
Rafaela Rodrigues, vencedora do ‘Show de Calouros’ do programa Plugue,
da TV Rio Sul e também do
concurso “Dez ou Mil”, no
programa do Ratinho, do
SBT. Durante a apresentação Rafaela cantou várias
canções em homenagem as
mulheres e também atendeu diversos pedidos.

saúde, como aferição da
pressão arterial e também
de orientações sobre as
oportunidades do SINE Sistema Nacional de Emprego e sobre o trabalho
de
microempreendedor
individual, voltadas para
a Mulher Empreendedora.
Para a dona de casa, Sônia
Almeida, a comemoração
estava muito especial
-. A festa estava realmente muito bonita e bem
organizada. Gostei de
tudo, mas principalmente
das músicas. Cheguei logo
no começo e só fui embora quando acabou. Fiquei
muito feliz com tudo - disse . O evento contou ainda
Tendas
com barracas de artesanamontadas com
tos, lanches, sorteio de caações de saúde
No local também fo- misas e de brindes, entre
ram montadas tendas eles do Instituto Embeleze
com oferta de serviços de para as participantes.

Centenas de mulheres participaram da programação variada na Praça Mariana Rocha Leão, no Centro

Prefeitura de Quatis promove ações Parceira entre Prefeitura de Barra Mansa e
de empoderamento no dia da mulher IGA oferece aula social para usuárias do CRAS

A divulgação sobre os sete
princípios do empoderamento feminino estabelecidos
pela ONU Mulher (entidade
das Organizações das Nações Unidas para a igualdade
de gênero e empoderamento
das mulheres) foi um dos
temas da programação de
ações educativas promovidas pela Prefeitura de Quatis
com o objetivo de comemorar o Dia Internacional da
Mulher (08 de março).
As ações educativas serão
realizadas ao longo do mês
de março, sob a coordenação
da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos
Humanos, culminando com
uma passeada prevista para
o próximo dia 28, nas ruas
principais da área central da
cidade.
A titular da Secretaria de
Assistência Social e Direitos Humanos do Município,
Rosana de Almeida, destaca
o empoderamento feminino
como “o conjunto de iniciativas visando estimular a

Divulgação

As ações educativas vão culminar serão feitas
com passeata prevista para o próximo dia 28
participação social das mulheres nas lutas pelos seus
direitos e a favor da igualdade de gênero em todos os
segmentos organizados da
sociedade”.
Na última sexta-feira,
orientadores do CRAS do
Jardim Independência (Centro de Referência de Assis-

tência Social) e do CREAS
(Centro de Referência Especializado em Assistência
Social) realizam uma panfletagem na Praça Teixeira
Brandão (foto), no Centro
de Quatis. Já orientadores do
CRAS do Centro estiveram
na comunidade quilombola
de Santana, na zona rural.

O IGA (Instituto Gastronômico das Américas), primeira escola de gastronomia e confeitaria do Sul do
Estado, realizou na manhã
da última sexta-feira, uma
aula culinária em homenagem ao Dia Internacional
da Mulher. Com foco na
responsabilidade social, a
atividade teve a finalidade
capacitar mulheres usuárias do CRAS (Centro de
Referência em Assistência
Social) de Barra Mansa,
que acreditam que a confeitaria pode transformar
suas vidas.
Na oportunidade, o coordenador acadêmico do
IGA, Renan Chieregate,
destacou que a gastronomia tem sido uma ferramenta de transformação
social e cultural. “Por isso
foi firmado esse convênio
com a Prefeitura de Barra Mansa, beneficiando
as mulheres usuárias do
CRAS, no Dia Internacio-

Divulgação/PMBM

Foco do curso foi capacitação das mulheres para a geração de renda
nal da Mulher. Nesta aula o
tema foi ‘biscoitos amanteigados - Faça e Venda”, onde
as mulheres tiveram a oportunidade de aprender a fazer
e embalar o produto e ainda
calcular custos e preços de
vendas”, detalhou Chieregate.
A professora de confeitaria e especialista em confeitaria clássica, Vanessa
Carvalhal, revelou que o
principal objetivo da iniciativa é incluir a mulher no
mercado de trabalho, geran-

do renda que ajude no sustento da família.
Para a gerente de Proteção Básica, da Secretaria de
Assistência Social e Direitos
Humanos, Cátia Batista de
Oliveira, as assistidas pelo
CRAS se sentiram motivadas em participar do curso.
Quem aprovou o curso foi
Eliane Rosa Soares, da Vila
Natal, no bairro Paraíso.
“Estamos aprendendo muito. É uma experiência a mais
e que pode abrir portas para
uma renda extra”.

Técnicos do RJ visitoriaram áreas Prefeito vistoria obras de saneamento da cidade
afetadas pela chuvas em Piraí
O prefeito Luiz Antonio e o secretário de Estado das Cidades do Rio
de Janeiro estiveram no
bairro Cacaria, na última
terça-feira, 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

Divulgação

Os técnicos do governo do estado vistoriaram a situação no local
localidades, provocando a barragem minimizando o
interdição de ruas e a re- perigo imediato.
tirada de três famílias de
Os técnicos do governo
residências em áreas de do estado vistoriaram a sirisco”, relatou o Coorde- tuação no local e estudam
nador da Defesa Civil de ações definitivas a serem
Piraí, José Henrique Car- tomadas para garantir a
valho Ferreira.
segurança da população.
Em Cacaria, a PrefeiO secretário de Estado
tura interviu em uma bar- Juarez Fialho afirmou que
ragem que transbordou por determinação do gocom as chuvas do final de vernador Wilson Witzel,
semanas e ameaçava ruir será garantido o acessos
colocando em risco diver- do município aos equisas casas. Foi realizada a pamentos do Estado para
desobstrução e amplian- que a população não corra
do a vasão da vertente da mais riscos.

Na manhã do último domingo, o prefeito e o presidente do Serviço Autônomo de Captação de Água
e Tratamento de Esgoto
(Saae) acompanharam as
obras de saneamento que
estão sendo realizadas na
região central da cidade.
Uma das obras é a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da
Sub-bacia G, na Praia da
Chácara, que deve ser concluída no final de junho.
Esta nova ETE vai atender
a oito mil pessoas, tratando o esgoto dos moradores
do Balneário e do Parque
das Palmeiras. A obra foi
iniciada em 2011 e teve
diversas interrupções, sendo retomada no início de
2017, na atual gestão.
“Passamos a manhã
de domingo visitando as
obras de saneamento da cidade, que estão avançando
a cada dia. Tem muita coisa
para ser feita, mas estamos
no caminho certo. A nova
estação de tratamento da
Praia da Chácara está toda
sendo construída em material inoxidável, que garante sua durabilidade, com a

Divulgação/PMAR

As obras de saneamento estão sendo realizadas na região central da cidade
tecnologia mais avançada
que existe no Brasil”, destacou o prefeito.
Outro local visitado foi
o leito de secagem, com
quatro seções, que está
sendo construído.
“No processo de tratamento de esgoto, o resíduo
do lodo virá para este leito
onde passará por um processo de secagem. Depois,
o material será encaminhado para um destino ambientalmente correto. Esse
leito vai ajudar, inclusive,
na nova estação de tratamento que vai ser construída no mesmo terreno da

ETE da Praia da Chácara”,
informou o presidente do
Saae.
Em seguida, o prefeito
foi acompanhar o assentamento de tubos na Avenida
das Caravelas, em frente
ao Aquidabã. São 300 metros de tubos que completarão a rede que foi construída, numa gestão antiga
do prefeito Fernando Jordão, e se encontra parada
próximo ao ateliê do artista Paulo de Lira. A obra
vai permitir a chegada do
esgoto da Praia do Anil e
do canal dos Reis Magos
para a ETE do Anil.
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RECEITAS
Costelinha
assada com
mandioca
Ingredientes
1 kg de costela suína
1 cebola picada 2
dentes de alho 1 xícara (chá) de vinho
branco 1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira) cozida • óleo
para fritar • sal a gosto • pimenta-do-reino
a gosto
Modo de
preparo
Tempere as costelinhas com a cebola, o
alho, o vinho, o sal e a
pimenta.
Cubra com papel-alumínio e leveà geladeira por 3 horas,
regando de vez em
quando com a marinada.
Coloque as costelinhas em uma assadeira, regue com a
marinada, cubra com
papel-alumínio e asse
em forno, preaquecido, a 220 ºC durante
40 minutos.
Retire o papel alumínio, regue as costelinhas com o molho
que se formou na assadeira e deixe no forno até dourar.
Cozinhe a mandioca
(também conhecida
como macaxeira e aipim) na água com sal
até ficarem macias.
Escorra bem e frite no
óleo quente até dourar.
Sirva com a carne.

Lombo assado
com batata e
maionese
Ingredientes
1,5 kg de lombo suíno 1 folha de louro 2
xícaras (chá) de vinho
branco 400 gramas
de batata 250 gramas
de maionese (1 pote
pequeno) • sal a gosto • pimenta-do-reino
a gosto
Modo de
preparo
Tempere o lombo
com o sal, a pimenta,
a folha de louro e o
vinho.
Cubra com filme
plástico e leve à geladeira por 30 minutos.
Coloque em uma
assadeira, regue com
a marinada e cubra
com papel alumínio.
Leve ao forno, preaquecido a 200 °C, e
asse durante 1 hora.
Retire do forno e
deixe esfriar.
Cozinhe a batata
na água com sal até
ficar bem macia.
Escorra e ainda
quente passe no espremedor.
Em uma tigela, misture o purê de batata
com a maionese.
Cubra a carne com
o purê, formando
uma camada uniforme.
Coloque novamente na assadeira, sem
a marinada, e asse
por 15 minutos ou até
dourar.
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Após negar namoro, filho de Faustão
mostra Carnaval com Sophia Raia

E

m seu perfil do
Instagram, João
Guilherme Silva, de 14 anos, compartilhou uma foto na
companhia de amigos
e outra abraçada à caçula de Claudia Raia,
no último domingo
(10). Os dois estiveram na Marquês de
Sapucaí, no Rio de
Janeiro,
assistindo
do Nosso Camarote,
o desfile das escolas
campeãs no Carnaval
carioca. Recentemente, ele negou namoro
com a adolescente:
‘Praticamente irmãos’
Depois de um clique
divertido com Sophia
Raia no Dia dos Na-

divulgação

morados, João Guilherme Silva e a caçula de Claudia Raia e
Edson Celulari curtiram o Carnaval juntos.
Neste final de semana,
o filho de Fausto Silva , de 14 anos, acompanhou de pertinho o
desfile das campeãs
do Rio de Janeiro na
companhia de amigos
e de Sophia Raia, de
16. Em seu perfil do
Instagram, o adolescente
compartilhou
fotos pelo Nosso Camarote, que tem Ronaldo Nazário e Carol
Sampaio como sócios
do espaço, e publicou
uma foto abraçado
com a menina.

Sabrina Sato sente superação por conciliar
maternidade e carnaval: ‘Deu certo’
divulgação

Em seu perfil do
Instagram, a noiva do
ator Duda Nagle fez
um desabafo e minimizou os dias agitados três meses após
dar à luz Zoe. ‘Filho
vem pra somar e eu
quero que ela saiba o
amor e respeito que
a mãe dela tem pelas pessoas. Poder ter
muitas histórias pra
contar pra ela, como
desse carnaval que
foi o mais emocionante da minha vida’,
explicou a rainha de
bateria da Gaviões da
Fiel e Vila Isabel
Sabrina Sato teve
um Carnaval agitado em sua primeira

vez como mãe. Três
meses após o nascimento de Zoe, a apresentadora da Record
desfilou como rainha
de bateria da Gaviões
da Fiel, em São Paulo, se emocionou pela
Vila Isabel, no Rio
de Janeiro, e ainda se
destacou como musa
do camarote N1, na
Marquês de Sapucaí,
onde se divertiu na
companhia da atriz
Bruna Marquezine.
Ontem, a japonesa
aproveitou seu dia de
descanso para minimizar as perguntar
por estar no meio da
agitação durante maternidade.

Fátima Bernardes revela truque em disfarce
no Carnaval: ‘Não falava de máscara’
divulgação

A apresentadora do
‘Encontro’
explicou
como fez para não ser
descoberta no meio dos
foliões ao se fantasiar
de ‘La Casa de Papel’ e
ainda comentou como
foram os dias de folia
na companhia do namorado, Túlio Gadêlha.
Segundo ela, os dois
não planejavam quais
blocos iriam frequentar:
‘Recife e Olinda tem
bloco quase todo o final de semana depois do
Réveillon’
Fátima
Bernardes
curtiu seu segundo Carnaval na companhia de
Túlio Gadêlha. Namorando há pouco mais de
um ano, o casal iniciou a
pré-folia nas ladeiras de
Olinda, em Pernambuco,

em fevereiro. “O Túlio
gosta muito de Carnaval e sempre se fantasiou. Eu, solteira, sempre desfilei e brinquei.
A gente se junta, inventa
e é ótimo”, comentou a
apresentadora do “Encontro” em entrevista ao
Purepeople. Pelo Nordeste, os dois usaram
disfarces com referência no famoso seriado
da Netflix “La Casa de
Papel” e não foram descobertos pelos fãs ao
se misturar no meio da
multidão. “Mandei para
o Túlio, ele gostou e fomos. Eu não falava com
a máscara. Só ele falava
com uma voz diferente”,
explicou. “Faz parte da
fantasia”, acrescentou o
político aos risos.
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Futebol feminino do Fluminense é
apresentado à torcida no Maracanã
O time principal do tricolor estreará no Brasileirão Feminino A2 no fim deste março
João Carlos Gomes/Bangu

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

partida entre Fluminense e Cabofriense, na tarde
do último domingo
(10), foi especial
para as meninas
tricolores, com a
apresentação
oficial do time de futebol feminino no
Maracanã. Esse foi
o primeiro contato
das atletas com a
torcida.
As jogadoras do
time principal, que
inicia o Campeonato Brasileiro Feminino A2 no fim deste março, entraram
em campo acompanhadas da técnica
Thaissan Passos. O
Fluminense inicia a
disputa do torneio
nacional contra a
equipe do CRESSPOM, do Distrito
Federal.
- Apresentar o
time de futebol feminino do Fluminense no Maracanã

M e n i n a s t r i c o l o re s e n t r a r a m e m c a m p o n o i n t e r v a l o d e F l u 2 x 1 C a b o f r i e n s e
foi mais uma forma de comemorar
o Dia Internacional
da Mulher, levando
as atletas para que a
torcida tricolor pudesse
conhecê-las
e, também, apoiar
nossas guerreiras. É

um momento muito especial, vamos
iniciar uma competição
importante. Ter o carinho do
torcedor fará toda a
diferença - destacou
a gerente de futebol
feminino do clube,

por 2 a 1 no Maracanã,
pela terceira rodada da
Taça Rio, e assumiu a liVitória e
derança do grupo B, com
liderança
7 pontos. Os atacantes
do grupo
Jogando com seu ter- Yony Gonzales e Luciaceiro uniforme, os pro- no marcaram os gols do
fissionais do Fluminense Flu. O volante Allan inivenceram a Cabofriense ciou a partida como ti-

Amanda Storck.

tular pela primeira vez.
No intervalo da partida,
conforme matéria acima, o elenco principal
do futebol feminino Tricolor foi apresentado
à torcida, que fez uma
bonita festa nas arquibancadas.

área de cobertura

Posse - Ponto Chic - Cerâmica - Comendador Soares - Nova Iguaçu ‘Centro’
- Estrada de Madureira - Caxias - Japeri - Austin - Queimados - Ricardo de
Albuquerque - Mesquita. (Estamos sempre em contínua expansão, entre em
contato conosco para saber se o seu bairro já é atendido pela rede brasil).
E-mail: redebrasilrj@gmail.com
site - clientes.redebrasilrj.com.br

3103-7331

Rua Ulisses Maciel, 27 - Ponto Chic, Nova Iguaçu - RJ

