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Que safadão!!!
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Prefeito pode
ser afastado por
assédio sexual
3
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Massacre com 10 mortos

Atiradores invadem escola na Grande São Paulo e, armados de revólver, arco e flecha e machado, matam geral. Caso comove País

7

Chip da Light segue proibido em Nova Iguaçu
Bem que o prefeito Rogério Lisboa tentou ‘reativar’ o serviço prejudicial ao consumidor, mas foi
goleado na Câmara por 13 a 0 em votação na última terça-feira. Renato do Mercado e Maurício Morais
(foto) são autores do projeto que veta a instalação nas casas e comércios.
divulgação/CMNI

Guardador de carros
abusado agride empresário
no Centro de Nova Iguaçu
8

Suspeitos do caso
Marielle vão direto
para banco dos réus
7

ESPORTE

6

Leitor queimadense
‘Saco Cheio’ quer saber
de primeira-dama
sovaco de cobra

Árbitro iguaçuano
vai apitar clássico
Fluminense e
Botafogo no Maraca
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

O abraço especial desta
quinta-feira (14) vai para
Fernando, do Vasquinho da
Prata, o mais novo Cidadão
de Belford Roxo. Dia 25
deste mês ele estará recebendo sua honraria na Câmara de Vereadores. Aquele
Abraço Fernando!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

‘‘Nessa rua passam Deus e o mundo’’

Ricardo Junior
O cantor Ricardo Júnior se
apresentará no Top Music nesta
quinta (14). Nascido em Nova
Iguaçu, Ricardo teve seu interesse pela música despertado aos 7
anos. Aos 16, começou a cantar
em um grupo de pagode gospel
(RAJ), no qual teve a oportunidade de participar de um eventos
musicais em Rio das Ostras e em
Queimados.
Músico autodidata, aprendeu
sozinho a tocar bateria, violão,
baixo e teclado. Ricardo já fez
apresentações junto ao grupo
Imagina Samba e à Banda Status, além de ter feito uma participação no show das cantoras
Maiara e Maraísa, na quadra da
Beija Flor de Nilópolis. Além de
cantor, Ricardo Júnior também é
compositor, tendo parcerias em
algumas de suas músicas Matheus Cardoso e Altair Daso. Sua
música de lançamento, denominada “Saudade”, foi executada
em uma rádio local na cidade de
Nilópolis. Ricardo se apresentará, às 19h, na praça de alimentação do 3º piso - expansão. O
TopShopping está localizado na
Av. Governador Roberto Silveira
540, Centro – Nova Iguaçu. Telefone: (21) 2667-1787.

A Escola Livre
F.A.M.A.
apresenta o espetáculo de Jonatan Magella, “Nessa rua
passam Deus e o
mundo”. A peça
conta a história
de moradores de
uma rua da Baixada Fluminense,
que com medo da
violência e o perigo que vem de
fora,
resolvem,
por conta própria,
colocar um portão
na mesma impedindo a passagem
de pessoas desconhecidas.
Entre
controvérsias e opiniões
contrárias a Rua
humanizada reage
contra a atitude
desses moradores
fazendo o portão
rajar. A encenação

Arte e Cultura
em Mesquita

Divulgação

de Alexandre Gomes, se utiliza do
teatro narrado, de
elementos da pantomima e do teatro
físico para contar
essa história em que
o cenário é feito
todo de miniaturas
e os atores se utili-

zam de um reduzido
espaço cênico para
desenvolver
seu
trabalho.
O
espetáculo acontecerá na
Sala de Espetáculos Amir Haddad,
que fica localizada
na Avenida Getúlio

de Moura 1302,
Centro,
Nova
Iguaçu.
Sexta-feira
(15)
às
20h30 e sábado
(16) às 20h. Ingressos: R$ 20
(inteira) e R$ 10
(meia ou antecipado).

A Coordenadoria Municipal de Políticas para
Mulheres de Mesquita
decidiu iniciar as comemorações do mês das
mulheres de uma forma
lúdica e bem diferente. Reuniu um grupo de
moradoras da cidade,
que frequentam o Centro
Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM)
e levou-as para um passeio cultural no Museu
do Amanhã, no centro do
Rio. Mais do que diversão, a visita também teve
o objetivo de promover a
integração e o convívio
destas mulheres, muitas
com problemas familiares. “A intenção destas
ações é fortalecer atividades de inclusão social
e cultural para as usuárias com momento de
diversão. Essa atividade
ficará na memória dessas
pessoas e da nossa equipe
também”, relatou Patrícia
Xavier, coordenadora de
Políticas para mulheres.

Samba da Feira com o cantor Belo
Marcos Felipe / Divulgação

Jota Carvalho

(21) 98037-1338

jota.carvalho@yahoo.com

Whatsapp

S

ábado é dia de
Samba da Feira, a
roda de samba que
ganhou o respeito de artistas como, grupo Fundo
de Quintal, Noca da Portela e o sambista Diogo
Nogueira. Depois das
festas de momo, o Samba
da Feira está de volta ao
seu espaço com um convidado especial: o cantor
e compositor Belo estreando na Praça do Trem.
Belo promete cantar seus
sucessos de carreira para
o encontro especial com
o público do evento. O
show – muito esperado
pelo público do samba acontece no dia 16, nos
Armazéns do Engenhão,
na parte externa do Estádio Nilton Santos. A entrada é gratuita e o samba
começa às 16h.
Por sempre levar nomes
de peso do samba para seu
palco, o projeto Samba da
Feira tem atraído famosos
em busca de boa música
e revelado novidades no
gênero. Exemplo disse é
o cantor Belo, que levará

‘Saco Cheio’ pergunta ao Sombra
Leitor de Queimados conhecido no São
Roque pelo sugestivo apelido de ‘Saco
Cheio’ pergunta se a primeira-dama sovaco
de cobra já apareceu na cidade governada
pelo maridão. “Li na coluna de vocês que o
que se sabe da ‘senhora’ é nada.
a

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

Busca não obteve sucesso na Prefeitura
Caro senhor ‘Saco Cheio’. Esta coluna
tem buscado o paradeiro da primeira-dama, mas o que se sabe é que a dita cuja
nunca foi vista nas salas da prefeitura e
nem acompanhando marido em solenidades e nem ocupa cargo algum no Poder Executivo.
****************************************

Ninguém sabe da ‘dona’ que ninguém viu

O ex-vocalista do grupo Soweto promete cantar seus sucessos na carreira
todo o seu romantismo
aos participantes do evento.
Belo separou o repertório de clássicos de sua
carreira como “Tua boca”,
“Quero te amar”, “Intriga

da oposição” e “Um sonho bom”, além das novas canções: “Do Nada”;
“Perfeita pra Mim” e “Fases”.
Belo iniciou a carreira
como líder do grupo So-

weto e, em 2000, entrou
em carreira solo e lançou
o disco Desafio.
Armazém do Engenhão
(parte aberta) R. José dos
Reis, 189 - Engenho de
Dentro, Rio de Janeiro.

“Ninguém sabe; ninguém viu”, é a resposta imediata dos servidores, quando perguntado sobre a dona. “Como podemos saber
se o cara não dá pinta de jeito nenhum”, foi
o que a coluna ouviu ao perguntar se havia
desconfiança se o moço gosta da fruta Mulher, ou não. A dúvida segue no ar e a cadeira da primeira-dama continua vazia. Será
que não sentarão nela até o fim do mandato?

EXPEDIENTE
FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360 E WHATSApP: 21 98037-1338
Presidente
José de Lemos
Diretor Presidente
José Roberto Ornelas de Lemos
(Im Memorian)

Editoria
Jota Carvalho - DRT/RJ 14798
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

Circulação:
Baixada: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis,
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica,
Itaguaí. Sul Fluminense: Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin.
COSTA VERDE: Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGIÃO SERRANA: Teresópolis, Nova Friburgo. RIO DE JANEIRO: Centro e Áreas Metropolitanas.

www.jornalhorah.com.br
editoriahorah@ig.com.br
jornalhorah
Rua Alexandre Gama Correia, 37 Rancho Novo - RJ
CEP: 26013-190
SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

geral
GERAL

quinta-feira,
14julho
DE março
de 2019
sábado, 16 de
de 2016

3

Em maus lençois

Charlinho é denunciado por
abuso sexual contra mulheres
Vereador usou tribuna da Câmara para relatar que várias vítimas vão testemunhar
contra o prefeito de Itaguaí depois que foram pedir emprego na sede do governo
Reprodução

Charlinho também virou alvo de investigação por rombo na previdenciária dos servidores. Gil Torres reafirmou as denúncias que tornou públicas no Legislativo

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

prefeito de itaguaí, Carlo Busatto Júnior, o
Charlinho, virou alvo
de uma das mais graves
denúncias desde o início
de trajetória política, que
vão além das decisões
relativas à administração pública De acordo
com reportagem do jor-

nal Atual, o vereador Gil
Torres denunciou que
recebeu informações de
que o prefeito Charlinho
teria assediado sexualmente mulheres que lhe
procuravam para pedir
emprego.
O parlamentar relatou
que várias mulheres podem testemunhar contra
Charlinho que teria praticado o crime que mobiliza o Brasil e ganhou

repercussão no Carnaval através da campanha
contra a importunação
sexual. O parlamentar
enfatizou que dispõe de
farto material para comprovar as acusações.
Disse também que recebeu mensagens de texto
e de áudio, enviadas às
mulheres por Charlinho
via whatsapp, em gravações que podem implicar
seriamente o prefeito.

O vereador disse que
encorajou as vítimas a
procurarem o Ministério Público estadual
(MP-RJ) para denunciar
a conduta do chefe do
Executivo. “As pessoas acabam desistindo da
tentativa de conseguir
trabalho por não se submeterem ao assédio do
prefeito. Elas têm receio,
mas disse-lhes que devem procurar o Ministé-

cendo que ele veio para
destruir a cidade, que
fica com uma imagem
muito ruim”, indignouVergonha
Revoltado, Gil enfati- -se. Ele acrescentou que
zou que a acusação de as- pretende apresentar um
sédio sexual é mais uma requerimento de infornotícia que compromete mações para saber quana administração Char- tos homens e mulheres
linho. “Acho isso uma figuram no quadro de
vergonha. Não vou falar comissionados e quais os
que ele é o lúcifer, mas critérios determinantes
as pessoas estão morren- para a contratação desse
do no hospital; está pare- pessoal.
rio Público”, afirmou à
reportagem.

Charlinho pode ser cassado por crime de responsabilidade
Paralelo às denúncias de
assédio sexual, Charlinho
também enfrenta outra
bomba: por 10 votos e
sete, a Câmara Municipal de Itaguaí aceitou a
denúncia aprovou o pedido de abertura de uma
Comissão Processante,

contra ele, durante sessão na
última terça-feira. O presidente da Casa, Rubem Vieira, sorteou três vereadores
que conduzirão o processo de
cassação do prefeito Charlinho: Willan Cezar (presidente), Vinícius Alves (relator) e
Noel Pedrosa (membro) vão

conduzir o processo.
Ainda de acordo com o jornal Atual, o pedido de abertura da CP foi protocolado pela
dirigente do Movimento Unificado dos Servidores de Itaguaí (Muspi) e do Sindicato
Municipal dos Servidores da
Saúde , Hellen Oliveira Sen-

na. A servidora municipal denunciou que, após tomar conhecimento da edição 705 do
Jornal Oficial da Prefeitura,
publicado no dia 27 de fevereiro deste ano, na página 111,
no setor de publicação dos
atos da Itaprevi, Charlinho
não vem repassando a contri-

Guardador de carro agride motorista
durante discussão em Nova Iguaçu
Os guardadores de vagas para veículos regulamentadas pela Secretaria
Municipal de Transporte ,
Trânsito e Mobilidade Urbana (SMTTMU) de Nova
Iguaçu parecem ditar as
próprias regras e andam na
contramão. Um fato ocorrido na tarde de ontem, envolvendo um empresário da
área de propaganda pode
ser corriqueiro, mas classificado como grave quando
o abuso rouba o lugar do
desrespeito.
Segundo relatos, por volta
das 14h, o motorista parou
o carro em uma das vagas
permitidas para estacionamento na Rua Coronel
Francisco Soares. O empresário conta que permaneceu
no local por cerca de 8 minutos, tempo inferior aos
15 estabelecido na placa
indicativa. Foi só o tempo
de deixar um documento
numa loja próxima e voltar.
Quando me preparava para
enttar no carro, fui aborda-

do pelo guardador. De forma
grosseira disse que iria emitir o boleto no valor de R$ 2.
Me neguei a pagar afirmando
que estava dentro do tempo”,
disse o motorista.
Após a negativa do empresário, o homem do colete
mostrou irritação. E adotou
uma conduta marginalizada.
“Ao abir a porta e entrar no
carro, fui surpreendido um
tapão na minha mão. Mantive o controle, mas nessas
horas o sangue esquenta e
bate uma revolta. Esses guardadores são abusados e não
respeitam ninguém. Não é
à toa que não são confiáveis
e vistos com certa reserva”,
afirmou.
Chuva de
reclamações
O motorista agredido disse
que o guardador envolvido
na agressão costuma ficar em
um ponto na esquina das ruas
Athaíde Pimenta de Morais
com Coronel Francisco Soares, na região central. Nesse

arquivo pessoal

Guardador de carro caminha em direção a um posto após agressão
trecho, as reclamações contra
os guardadores são frequentes
por conta dos abusos.
Segundo informações apuradas pela reportagem do Hora
H, comerciantes e moradores
pretendem se unir para registrar uma ocorrência na delegacia da região para denun-

ciar os abusos cometidos pelo
funcionário. Enquanto isso
não acontece, cabe à Prefeitura fiscalizar a postura
e o comportamento dos
guardadores que pode ter
um final trágico, diferente
do que aconteceu com o
empresário.

buição patronal. Em valores
atualizados a dívida chega a
mais de R$ 21 milhões, uma
ameaça ao sistema previdenciário dos servidores.
“O prefeito não pode alegar
a ausência de recursos financeiros, pois segue lutando
judicialmente para reverter o

aumento do seu secretariado. Com esta conduta
reiterada, incorre em crime de responsabilidade
previsto no Decreto Lei
201/1967, ao endividar o
município e desrespeitar
leis municipal e federal”,
justificou.

Vereadores de Guapimirim são
presos por formação de quadrilha
O presidente da Câmara Municipal de
Guapimirim, Iran Moreno de Oliveira, conhecido como Iran da
Serrana; e Alexandre
Duarte de Carvalho,
foram presos, no início da noite da última
segunda-feira. Ambos
são acusados de formação de quadrilha
armada, e foram detidos por agentes da
Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e da Subsecretaria
de Inteligência da Secretaria estadual de
Segurança.
Os dois vereadores
foram citados no inquérito que culminou na Operação Intocáveis,
realizada
em setembro do ano
passado. Os mandados contra eles foram
expedidos pela seção
criminal do Tribunal
de Justiça.

Na época da operação, os vereadores
não tiveram prisão
decretada, mas foram temporariamente afastados de suas
funções. Há indícios
que os dois recebiam
mensalmente,
cada
um, valores entre R$
50 mil e R$ 80 mil
para que as contas da
Prefeitura de Guapimirim fossem alvo de
investigação pela Câmara.
prefeito
detido
Em setembro, além
de outros vereadores,
foi detido o prefeito
da cidade, Júnior do
Posto.
“A prisão deles é
importante para o
desenvolvimento do
processo na Justiça.
A sociedade merecia
essa resposta”, disse
o delegado titular da
Draco, Alexandre Capote.
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Prefeitura de Cabo Frio exonera médico filmado
chamando um paciente de “burro” e cobrando R$ 50
por consultas durante atendimento em uma UPA do município. No vídeo, gravado por uma acompanhante do
paciente o médico explica que só atende os casos mais
graves da unidade porque tem oito anos de formado.

Licitação da Prefeitura de Japeri está sob polêmica
por conta da Tilápia, peixe que será servido na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino.
O governo vai pagar pelo quilo do produto R$ 42,99,
valor que representa o dobro do praticado nas redes
de supermercados do Rio de Janeiro. Um absurdo!

Falta de vagas

Demandas I

Reprodução

A Comissão de Educação da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
realizou ontem sua primeira audiência pública. A reunião debateu com o secretário de Estado
de Educação, Pedro Fernandes,
a falta de vagas na rede estadual
de ensino, um problema que o
governo vem tentando sanar.

Reitores, professores e estudantes de diferentes instituições de ensino e pesquisa do estado do RJ se
reuniram na última terça-feira com
o secretário estadual de Ciência e
Tecnologia, Leonardo Rodrigues,
na primeira audiência pública da
Comissão de Ciência e Tecnologia
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Falta de vagas II

Demandas II

O presidente da comissão, deputado Flavio Serafini
(PSol), infomou que foram
cobradas soluções para esta
crise, que pode atingir até 20
mil alunos do estado do RJ.
De acordo com o parlamentar, também participaram da
audência profssionais de edutação e estudantes que estão à
espera de solução.

Poste-árvore muda paisagem em Nova Iguaçu
A imagem é inusitada e intrigante e foi registrada no
bairro K11. À primeira vista, quem olha não sabe dizer se
está vendo uma árvore, um poste ou a junção de ambos.
Flagrante atrai olhares de quem passa pela região e aproveita para registrar o fato com o aparelho celular. Enquanto
isso, leitor, faça sua aposta.

Entre as demandas apresentadas durante a audiência
estão a aplicação do repasse
orçamentário no formato de
duodécimo; contratação de
novos profissionais por meio
de concursos públicos; maior
transparência ao processo de
escolha de bolsas a projetos
científicos, e mais investimentos em assistência estudantil.

DIRETO AO PONTO

Ataques dos EUA exportados para o Brasil

O que se tornou recorrente
em países como os Estados
Unidos, se transformou em
ameaça cada vez mais iminente no Brasil. Os ataques
a escolas e universidades na
Terra do Tio Sam foram exportados para os trópicos e,

agora, não raros, provocam
tragédias com muitas mortes,
com destaque para o massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo,
na Zona Oeste do Rio., com
12 jovens assassinados por
um lunático, com perfil traça-

do de quem sofreu buylling,
em abril de 2011. Sete anos
depois, um ataque no Colégio Estadual João Manoel
Mondrone, em Medianeira,
oeste do Paraná, deixou dois
estudantes mortos. No caso
mais recente, em Suzano,10

vítimas fatais. Em comum,
as três tragédias tiveram
como protagonistas jovens
perturbados pela baixa autoestima e auto proclamados
como ‘vítimas’ da própria
sociedade. Deus, onde isso
vai parar?

Reprodução/Elizeu Pires

Prefeito de NItéroi vai reassumir mandato
Preso desde o dia 10
de dezembro sob acusação de participar de
um suposto esquema de
corrupção
envolvendo
seu governo e empresas
de ônibus de Niterói, o
prefeito Rodrigo Neves
deverá voltar ao cargo
ainda esta semana. Por
seis votos a um integrantes do Grupo de Câmaras
do Tribunal de Justiça do

Rio de Janeiro revogou a
prisão dele, decisão tomada no fim da tarde desta terça-feira (12). Além
de Neves ganham a liberdade os empresários João
Carlos Félix Teixeira,
presidente do TransOceânico; João dos Anjos Silva Soares, presidente do
Transnit e o ex-secretário
de Transportes Domício
Mascarenhas.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

rede de proteção

Queimados anuncia medidas contra violência à mulher
Subsecretária de Estado de Políticas para Mulheres firmou compromisso para ampliar espaço do CEAM e garantir segurança do local
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

m 2018, o Centro Especializado
de Atendimento
à Mulher (CEAM) de
Queimados teve muito
trabalho: Foram registrados 1.862 atendimentos
na unidade. Na maioria
das vezes, com mulheres
sofrendo algum tipo de
violência. O caso é sério
e precisa de uma atenção
especial. Mas, no mês da
Mulher, surgiram boas
notícias para combater
o problema. Na manhã
desta terça-feira (12), o
Prefeito Carlos Vilela,
recebeu a Subsecretária
de Estado de Políticas
para Mulheres, Sandra Ornellas, para uma

reunião com o objetivo
de intensificar políticas
públicas no combate à
violência contra as mulheres.
O encontro também
contou com a presença
dos Secretários Municipais de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, Luiz Macedo,
de Segurança e Ordem
Pública, Elias José, e
da secretária Chefe de
Gabinete, Gilda Baltar.
Quem também teve participação importante na
reunião foram as Coordenadoras do CEAM,
Rosiane de Almeida, e
de Políticas para Mulheres, Eliana Leôncio.
Após cerca de duas
horas de conversa, o re-

sultado do encontro foi
positivo. O Prefeito Carlos Vilela anunciou que
vai oferecer uma sede
maior para o CEAM visando um melhor acolhimento de mulheres
queimadenses que são
vítimas de violência e
a ampliação do atendimento. “Vamos oferecer
mais condições para que
as mulheres denunciem
os casos de agressão ou
ameaças. Vivemos momentos difíceis e temos
que oferecer a elas a
oportunidade de se livrar
destas situações adversas que, na maioria das
vezes, acontecem dentro
da própria casa”, disse o
gestor.
Visivelmente
feliz

IGOR LIMA/Divulgação/PMQ

Sandra Ornellas (c) durante encontro na Prefeitura: intensificar políticas públicas
com o resultado da reunião, Sandra Ornellas
fez um balanço do encontro com o governo
municipal: “Foi bastante satisfatório. É importante ser recebida pelo

prefeito e seus secretários para tratarmos de
um tema tão importante.
A possibilidade de ampliar o espaço físico do
CEAM, por exemplo, é
uma vitória, afinal, te-

MUNDO

nos bairros

Parlamento
rejeita Brexit

horahmunicipios@gmail.com

ReproduçãoAmigos de Nilópolis

remos mais comodidade
para recebemos vítimas
de violência. O aumento
no efetivo na segurança
do local também é primordial”, destacou a subsecretária estadual.

Veículos ocupam calçada em Nilópolis
O desrespeito do
motorista do veículo que aparece
nesta imagem atropela o bom senso e
atrapalha o ir e vir
da população. Na
Rua Joana Gonçalves, ele não pensou
duas vezes antes de
estacionar seu carro sobre a calçada,
espaço
reservado
exclusivamente
para os pedestres.
Sem local adequa-

do para a mobilidade, eles são
obrigados a disputar a pista com
outros
veículo,
colocando a vida
em risco. O autor
da façanha sequer
percebeu que a
rua é estreita e
que a infração cometida pelo mesmo acaba causando transtorno.
Alô, fiscalização
da Prefeitura!

O Parlamento britânico rejeitou ontem a possibilidade de o
Reino Unido deixar a União Europeia em um Brexit sem acordo
no dia 29 de março.
Por 312 a 308 votos, foi aprovada uma emenda da parlamentar Caroline Spelman, que rejeita
a possibilidade de um Brexit sem
acordo “a qualquer momento e
sob qualquer circunstância”. O
resultado foi considerado uma
derrota para a primeira-ministra
Theresa May, que propunha não
tirar o chamado “no deal” da lista
de possibilidades.
Além da emenda, o Parlamento também votou uma moção
descartando o Brexit sem acordo,
desta vez por 321 votos a favor e
278 contra.

esporte
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taça rio

Ferj define árbitro para o Clássico
Vovô entre Fluminense e Botafogo
Partida será realizada no domingo (17), às 19h, no Maracanã

jogos do Fluminense na carreira, sendo que 11 deles terminaram com vitória do Tricolor,
Federação de Futebol além de quatro empates e seis
do Estado do Rio de derrotas. O último jogo do Flu
Janeiro (Ferj) definiu apitado foi o clássico contra o
a arbitragem dos jogos da Vasco, pela semifinal do Carioquarta rodada da Taça Rio, ca 2018.
além do adiantado da quinta
De volta ao
rodada entre Boavista e FluBrasil, Allan
minense, nesta quinta-feira,
comemora
às 20h, em Bacaxá. O árbitro
A chegada de Allan no FluRodrigo Nunes de Sá foi escolhido para apitar o Clássico minense trouxe ao jogador uma
Vovô, domingo, às 19h, no experiência inédita na carreira: atuar como profissional no
Maracanã.
Rodrigo Nunes de Sá terá Brasil. Ainda nas categorias de
o auxílio de Rodrigo Figuei- base, o volante deixou o Internaredo Henrique Correa e An- cional para Liverpool, da Ingladréa Izaura Maffra Marcelino terra. Lá, atuou por empréstimo
de Sá. O árbitro já apitou 21 no futebol alemão, finlandês e
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

cipriota. Com três jogos até aqui
na temporada e muitos elogios
do técnico Fernando Diniz, o
camisa 29 disse que fez a escolha certa em voltar ao seu país
natal.
- Precisava vir para o Brasil,
dar uma respirada. Fiquei quatro anos lá fora, precisava voltar,
as coisas lá não caminharam do
jeito que eu queria. O treino, a
cultura do Brasil... Eu precisava
disso. Vim para o lugar certo e é
aqui que eu vou ficar - afirmou
o volante, que agradeceu os
elogios do técnico Fernando
Diniz.
- É sempre bom receber
elogios, sinal de que estamos
fazendo o trabalho correto.
Mas não pode se empolgar.

Tem que continuar na mesma
batida e assim a gente vai levando.
O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (14),
diante do Boavista, em Bacaxá, às 20h. O volante projetou
uma boa atuação nesta partida
antes de uma sequência de jogos complicados, diante de
Botafogo, Antofagasta-CHI e
Flamengo.
- Sabemos que temos que
pensar jogo a jogo. A partir da
semana que vem vamos ter jogos difíceis, mas o foco total está
na partida de amanhã. Precisamos
para ganhar bem. Não podemos
pensar na frente, se a gente tropeça amanhã, perdemos confiança
para os próximos confrontos.

divulgação

Rodrigo Nunes de Sá é considerado um dos
melhores árbitros de futebol da atualidade

Alberto Valentim avalia jogo como Avaí pela Copa do Brasil
Com foco na partida de ida da terceira fase da Copa
do Brasil, o Vasco
da Gama trabalhou
intensamente
na
tarde de quarta-feira (13). No Clube
da Aeronáutica, na
Barra da Tijuca, os
jogadores cruzmaltinos suaram a camisa em atividades
físicas, técnicas e
táticas. Como de
costume na véspera
dos jogos, o grupo
também assistiu a
um vídeo com lances do próximo adversário.
Antes da bola rolar para a movimentação, o treinador
Alberto
Valentim
concedeu entrevista coletiva e revelou qual é a expectativa de todos em
São Januário para o
duelo com o Avaí.
O comandante valorizou o excelente desempenho da
equipe durante a
disputa do Carioca,
mas frisou a importância de uma virada de chave. O poderio ofensivo do

Leão da Ressacada
foi exaltado pelo
profissional.
- Temos que mudar a chave, pois
agora é uma outra
competição,
com
regulamento
diferente, e precisamos
estar bem atentos
nesse jogo difícil
que teremos contra
o Avaí. É uma equipe que possui um
técnico muito experiente. Já tive o prazer de ser treinado
pelo Geninho e sei
como ele sabe montar muito bem os
times que comanda. Além disso, o
Avaí possui jogadores experientes no
sistema
defensivo
e um ataque muito
veloz.
Precisamos
ter muito cuidado
- afirmou o técnico, garantindo força máxima contra o
clube catarinense.
- Tenho afirmado desde o início
da temporada que o
objetivo do Vasco
é conquistar coisas
grandes em 2019,
e a Copa do Brasil
é uma dessas com-

Presente
para Eurico
O falecimento do
ex-presidente cruzmaltino Eurico Miranda foi outro assunto abordado pelo
comandante do Gigante da Colina durante o bate-papo
com os jornalistas.
Alberto
Valentim
relembrou as visitas que o lendário dirigente fez ao
elenco vascaíno na
temporada passada
e destacou sua importância para a his-

Volante Gustavo Bochecha aproveita
oportunidades com Zé Ricardo
Um dos destaques da vitória alvinegra por 2 a 1
diante do Madureira foi o volante
Gustavo Bochecha.
Jovem de elevado
potencial técnico,
Bochecha iniciou a
jogada do primeiro
gol do Fogão, além
de uma atuação
consistente durante a partida. Feliz
pelo bom momento

na carreira, o jogador disse ter aprendido muito durante
o período que ficou
lesionado e espera
evoluir ainda mais
com uma sequência
de jogos.
- A lesão ninguém
esperava. Logo na
primeira oportunidade eu acabei lesionando, mas serviu de aprendizado
e hoje estou mais

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

petições que temos
como meta. Em relação ao time, vamos procurar ir com
força máxima contra
o Avaí, mas temos
que analisar todos
os pontos, em especial o aspecto físico
de cada um dos jogadores. Eu já tenho
em mente a equipe
que irá entrar em
campo. Escolhi em
cima das características do adversário
- completou Alberto
Valentim.

maduro. Fico feliz
e venho trabalhando forte diariamente e agora espero
dar sequência no
meu trabalho. Sabemos que na classificação geral fica
complicado,
mas
teremos três jogos
pela frente. Temos
uma boa chance e
nosso foco agora
está na Taça Rio disse Bochecha.

Para o comandante da Colina o equilíbrio será a tônica da peleja contra os catarinenses
tória do futebol brasileiro.
Presentear
o mesmo com uma
bela temporada é o
grande objetivo do
grupo.
- O futebol brasileiro perdeu um
grande cara, e o Vasco mais ainda por se

tratar de uma pessoa que dedicou sua
vida para o clube.
Uma temporada com
sucesso nesse ano
será um grande presente para ele e para
os familiares que ficaram aqui. Ele nos
visitou muitas ve-

zes no ano passado
e sempre procurou
passar otimismo e
tranquilidade
para
os jogadores. Vamos
procurar
homenageá-lo
alcançando
coisas importantes
ao longo do ano - finalizou o treinador.

Lucas Merçon / Divulgação

Recuperado de lesão grave, jogador espera melhor sorte no restante do ano
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polêmica com light

Vereadores iguaçuanos mantêm
proibição na instalação de chips

Vitória da população e primeira derrota do prefeito Rogério Lisboa na Casa Legislativa

começou a instalar os
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com chips, a Casa recebeu
milhares de reclamaom votação ções dizendo que os
unânime,
a valores das contas
Câmara Mu- haviam aumentado
nicipal rejeitou, na muito. É dever do
noite de terça (12), a município proteger o
mensagem do Exe- consumidor. Por isso
cutivo que solicitava apresentamos a Lei –
a revogação da Lei disse o vereador Re4.608, de 30 de maio nato.
Segundo Mauricio
de 2016, que proíbe
que a empresa Light Morais, “nos baseutilize o sistema de amos na Constituimedição
eletrôni- ção, na Resolução
ca, mais conhecido Normativa 502 da
Nacional
como ‘chip’, para Agência
medição de energia de Energia Elétrica
elétrica, em substi- e na Lei Orgânica de
tuição aos analógicos Nova Iguaçu. A me(relógios), nos esta- dida trouxe prejuízos
belecimentos comer- aos moradores. Por
ciais e residenciais isso apresentamos a
da cidade. Os autores proibição”.
A sessão contou
da Lei, vereadores
Mauricio Morais e com a presença de
Renato do Mercado, 13 vereadores: preFelipinho
lembraram as moti- sidente
Mauricio
vações que levaram Ravis,
à apresentação do Morais, Renato do
Mercado, Fabinho
texto.
“Quando a Light Maringá, Carlinhos

Divulgação

C

Presidente Felipinho e vereadores Fabinho Maringá e Carlinhos BNH durante a sessão

BHN, Alcemir Gomes, Marcelo Lajes,
Fernandinho Moquetá, Aguinaldo Camu,
Vaguinho Neguinho,
Alexandre da Padaria, Li Só Alegria e
Dr. Cacau. A rejei-

ção da revogação
da lei que proíbe os
chips foi aplaudida
e comemorada pelas
pessoas presentes.
O presidente Felipinho fez questão de
usar a tribuna para

parabenizar as mulheres pela passagem
do 8 de março, Dia
Internacional da Mulher: “Na próxima
terça, dia 19, após a
sessão ordinária, realizaremos uma ses-

são solene onde cada
vereador irá homenagear uma mulher,
em reconhecimento
à sua luta pela construção de uma sociedade justa e igualitária”.

Moradores de Brumadinho protestam Supremo Tribunal Federal adia decisão sobre
queimam pneus e bloqueiam rodovia Justiça Eleitoral julgar crimes da Lava Jato
Reprodução/TV Globo

A Rodovia Alberto Flores foi interditada na manhã de ontem para chamar a atenção das autoridades

Moradores do bairro
Melo Franco, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, promoveram protesto
na manhã de ontem (13)
e bloquearam a Rodovia
Alberto Flores. Eles alegam que estão isolados do
Centro da cidade após o
rompimento da barragem
1 da Mina Córrego do
Feijão.
Desde a tragédia da
Vale, quem quer chegar
ao outro lado do Rio Paraopeba está usando uma
ponte de arame que está
em condições precárias,
porque a rodovia continua
interditada.
Antes, a passarela era
usada somente por moradores ribeirinhos, mas, é
utilizada por moradores
de mais 40 comunidades.
Os motociclistas também
estão passando pelo local,
aumentando ainda mais os

riscos de acidentes.
O trajeto para os ônibus também aumentou e
os coletivos estão fazendo
baldeação. Sem os principais acessos, as pessoas têm que dar uma volta
de 150 km, passando por
Belo Horizonte até chegar
ao Centro de Brumadinho.
O que dizem
a Vale e a
prefeitura
A Vale informou que as
obras para a restauração
do trânsito na Rodovia Alberto Flores, por meio da
instalação de uma ponte
de 50 metros de extensão,
estão em fase final.
Os trabalhos estão sendo conduzidos pela Vale
e, ainda de acordo com
a mineradora, o objetivo
é restabelecer com segurança o acesso de comunidades como Parque da
Cachoeira e Córrego do

Feijão à área central de
Brumadinho.
A obra da ponte começou no dia 10 de fevereiro e o trânsito na via deve
ser liberado na próxima
semana. Enquanto isso,
a Vale liberou o trânsito
para moradores da região
pela via que passa por
dentro das instalações da
empresa na Mina Jangada.
A Prefeitura de Brumadinho afirmou que tem
dedicado total atenção à
construção da ponte e que
tem feito insistentes cobranças à Vale. A prefeitura afirmou ainda que reconhece as reivindicações
dos moradores de Melo
Franco, Aranha, Suzana,
Piedade, Casa Branca e
outras localidades que tiveram o principal acesso
à sede do município interrompidos pelos rejeitos de
minério. (Fonte: site G1 e
Rede Globo Minas)

José Cruz / ABr

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou para esta
quinta (14) a conclusão do
julgamento sobre a competência da Justiça Eleitoral
para conduzir inquéritos de
políticos investigados na
Operação Lava Jato. Até o
momento, o placar do julgamento está em 2 votos a
1 a favor do envio das acusações para a Justiça Eleitoral quando envolverem
simultaneamente caixa 2 de
campanha e outros crimes
comuns, como corrupção e
lavagem de dinheiro. Faltam
os votos de oito ministros.
A Corte começou a definir hoje se a competência
para julgar crimes comuns
conexos a crimes eleitorais
é da Justiça Eleitoral ou
Federal. Nas investigações
da Lava Jato, a maioria dos
políticos respondem pelos
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 2
de campanha.
Até o momento, o relator do caso, ministro
Marco Aurélio, e Alexandre de Moraes votaram a
favor do envio de todas as
acusações para a Justiça
Eleitoral. Segundo os ministros, a competência da
Justiça Eleitoral para julgar os crimes conexos está
na jurisprudência da Corte
há 30 anos. A punição prevista para crimes eleitorais
é mais branda em relação
aos crimes comuns.
Em seguida, Edson Fachin, relator dos processos
da Lava Jato no STF, votou a favor do fatiamento
das investigações. Segundo ele, a Justiça Eleitoral
deve julgar somente casos
envolvendo crime de caixa
2 de campanhas eleitorais.
Os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, os mais
praticados por políticos
investigados na operação,

Nos primeiros movimentos o placar ficou em 2 a
1 a favor do envio dos processos ao TSE e afins
devem ser processados pela
Justiça Federal.
Representação
contra
procurador
Na semana passada, a
força-tarefa da Lava Jato
afirmou que o julgamento
poderá ter efeito nas investigações e nos processos que
estão em andamento nos desdobramentos da operação,
que ocorrem em São Paulo
e no Rio de Janeiro, além do
Paraná. Para a Lava Jato, um
eventual resultado negativo
para o MPF poderá “acabar
com as investigações”. Segundo o procurador Deltan
Dallagnol, o julgamento afetará o futuro dos processos da
operação.
As declarações provocaram irritação em integrantes
da Corte. No início da sessão,
o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, criticou os
procuradores e anunciou vai
entrar com uma representação no Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP)
e na corregedoria do Ministério Público Federal (MPF)
contra o procurador Diogo
Castor, um dos integrantes da
equipe.
A medida foi tomada pelo
ministro durante a sessão,
após tomar conhecimento,
por meio de um dos advogados que atuam no processo,

de um artigo assinado pelo
procurador e publicado em um
site de notícias, no qual Castor
questionou a competência desse ramo da Justiça para atuar
em casos de corrupção. Segundo Castor, a Justiça Eleitoral,
“historicamente, não condena
ou manda ninguém para prisão”
Caso
A questão é decidida com
base no inquérito que investiga o ex-prefeito do Rio de
Janeiro Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo
Carvalho Teixeira (DEM-RJ)
pelo suposto recebimento de
R$ 18 milhões da empreiteira
Odebrecht para as campanhas
eleitorais.
Segundo as investigações,
Paes teria recebido R$ 15 milhões em doações ilegais no
pleito de 2012. Em 2010, Pedro Paulo teria recebido R$ 3
milhões para campanha e mais
R$ 300 mil na campanha à reeleição, em 2014.
Os ministros julgam um recurso protocolado pela defesa
dos acusados contra decisão
individual do ministro Marco
Aurélio, que enviou as investigações para a Justiça do Rio.
Os advogados sustentam que o
caso deve permanecer na Corte, mesmo após a decisão que
limitou o foro privilegiado para
as infrações penais que ocorreram em razão da função e cometidas durante o mandato.
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terror em sp

Ataque mata 10 pessoas

Os assassinos eram ex-alunos da Raul Brasil, em Suzano. Eles usaram revólver, arco e flexa automática e até um machado e promoveram o massacre
Tomaz Silva/Agência Brasil/Reprodução

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Polícia Civil de
São Paulo confirmou o nome dos
dois atiradores da escola
Raul Brasil, em Suzano,
na Grande São Paulo. Guilherme Taucci Monteiro,
de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos,
são ex-alunos. A motivação
para o crime ainda não foi
divulgada. Guilherme estudou no colégio até o ano
passado. Minutos antes do
ataque, ele publicou fotos no Facebook com uma
máscara de caveira e com
uma arma.
Segundo testemunhas,
os dois atiradores chegaram à escola por volta das
9h30 da manhã de hoje, durante o intervalo de aulas,
e atiraram contra funcionários e estudantes. Cinco
crianças e um funcionário
morreram no local. Os dois
atiradores cometeram suicídio. No total, ‘10 pessoas
morreram, entre as quais os
assassinos, e outras 10 ficaram feridas
Dentre os que morreram,

duas eram funcionários da
escola, Eliane Regina de
Oliveira Xavier e Marilena
Vieira Umezo. Cinco eram
alunos do ensino médio:
Pablo Henrique Rodrigues,
Clayton Antonio Ribeiro,
Caio Oliveira, Samuel Melquiades Silva de Oliveira
e Doulas Murilo Celestino,
que morreu no deslocamento para o hospital.
A Polícia Militar informou que dois jovens
armados e encapuzados
invadiram o colégio e disparam contra os alunos.
Vinte e três pessoas foram
levadas ao hospital, entre
elas, pessoas que passaram
mal após o ataque. Antes
de chegarem à escola, eles
atiraram no dono de uma

locadora de carros, Jorge
Antonio Moraes, que também veio a óbito.
Atirador não
tinha histórico
de problema
na escola, diz
secretário
O secretário estadual da
Educação de São Paulo,
Rossieli Soares, declarou
que um dos atiradores,
Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, não tinha
histórico de problemas na
escola estadual Raul Brasil, em Suzano, onde hoje
ocorreu um massacre, com
dez mortos contabilizados
até este momento. Os dois
atiradores eram ex-alunos
da escola.

Policiais civis se concentram em frente a escola em Suzano
“A informação que temos
sobre o Guilherme é que ele
foi aluno por dois anos no
primeiro e no segundo ano
do ensino médio, e ele nunca trouxe problemas. Não
há registros de problemas
desse aluno. Era um aluno
muito quieto, calmo e não
teria mais problemas. Mas
vamos levantar mais informações”, disse o secretário.

Segundo Soares, Guilherme
chegou hoje à escola dizendo
que iria procurar a secretaria.
Os funcionários imaginaram
que o aluno iria tentar voltar
a estudar, já que ele não havia comparecido aos estudos
no ano passado. “Trata-se de
um ex-aluno que estava sendo inclusive monitorado por
um processo da secretaria
para que retornasse à esco-

la. O aluno é conhecido. Era
para ele ter estudado no ano
de 2018 e [hoje] voltou à escola, alegando que iria para
a secretaria para retomar os
estudos. A informação que a
gente tem é que a escola estava aberta para receber um
ex-aluno que queria voltar a
estudar. E aí, do nada, começou o ataque”, disse o secretário.

“Monstruosidade e covardia sem tamanho”, diz Bolsonaro sobre massacre
O presidente Jair
Bolsonaro postou
mensagem na rede
social Twitter em
que prestou con-

dolências aos parentes das vítimas do
massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em

Suzano, na Grande
São Paulo. Na mensagem, o presidente
chama a tragédia de
“monstruosidade e

covardia sem tamanho”.
“Presto
minhas
condolências aos familiares das vítimas

do desumano atentado ocorrido hoje
na Escola Professor Raul Brasil, em
Suzano, São Paulo.

Uma monstruosidade e covardia sem
tamanho. Que Deus
conforte o coração
de todos!”.

Dupla suspeita das mortes de Marielle Suspeito de matar policial civil em
e Anderson vão direto a júri popular Acari é preso na Baixada Fluminense
Divulgação

Ronnie Lessa (E) perdeu a perna esquerda em atentado. Já
Élcio Queiroz foi expulso da PM em 2015
O juiz do 4º Tribunal do Júri, Gustavo
Kalil, vai mandar os
acusados das mortes
da vereadora Marielle Franco, do Psol, e
de seu motorista Anderson Gomes direto para o banco dos
réus. O magistrado
decretou a prisão
preventiva do PM reformado Ronnie Lessa, apontado como o
atirador, e do ex-PM
Elcio Vieira de Queiroz, motorista do veículo usado no crime. As informações

são de uma fonte do
Tribunal de Justiça
Ao receber a denúncia do Ministério Público, com base nas
investigações da Divisão de Homicídios,
Kalil tem que citar os
acusados e intimar
seus advogados para
apresentar
defesa
preliminar no prazo
de dez dias. Lessa e
Queiroz vão responderão pelos crimes de
homicídio torpe, tentativa de homicídio
contra a assessora de
Marielle,
Fernanda

Gonçalves Chaves, e
receptação. As penas
podem chegar a 64
anos.
Após a apresentação das defesas dos
réus, o magistrado
vai analisar o processo e marcar uma audiência de instrução
e julgamento onde
todas as testemunhas
serão ouvidas para,
só então, decidir se
os dois serão submetidos a júri popular,
formado por sete cidadãos já alistados na
Justiça.

A Polícia Civiil prendeu ontem Ailton Farias
dos Santos, conhecido
como Boca ou 600, suspeito de matar o policial
Ellery de Ramos Lemos, 51 anos, em junho
do ano passado durante operação policial em
Acari, na Zona Norte do
Rio. Ele era chefe de investigações da Delegacia
de Combate às Drogas
(DCOD).
Lemos foi baleado na
cabeça durante uma operação policial da Delegacia de Combate às Dro-

gas contra o tráfico em
Acari.
O suspeito preso nesta
quarta já tinha mandados
de prisão preventiva pelos crimes de homicídio,
tráfico de drogas e tentativa de homicídio de outro policial civil, Daniel
da Costa Gomes, em outubro de 2017. Segundo
a polícia, ele faz parte do
tráfico de drogas na comunidade Amarelinho,
em Irajá. Ailton foi encontrado durante investigação do Setor de Busca
Eletrônica (SBE).

Reprodução

Policial civil Ellery de
Ramos Lemos foi baleado e morto em Acari

Civil agarra suspeito de matar PM
Divulgação/Polícia Civil

Agentes da Divisão
de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)
prenderam na última
terça-feira, o suspeito
de particupação no homicídio do PM Francisco Fernandes de Souza,
de 38 anos, assassinado no dia 23 de janeiro
em Belford Roxo. Ítalo
Peixoto Queiroz, de 20
anos, se apresentou na

delegacia e teve sua prisão efetivada.
Segundo a investigação da DHBF, Ítalo foi
o responsável por informar aos executores
que o PM estaria no local onde foi executado.
O policial militar foi
assassinado a tiros em
frente à mulher, no bairro Parque Martinho, em
Belford Roxo.

Ítalo Peixoto se apresentou na delegacia
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Nova versão

Nova versão para registro de reclamações

No Dia do Consumidor, comemorado amanhã, Procon-RJ lança aplicativo que facilita o processo de registro de insatisfação
Thiago Loureiro/PMQ

População terá atendimento em mutirão amanhã. Presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, e Rogério Cupti, ouvidor do Procon-RJ e criador do aplicativo: simples e prático

SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃ0 SOCIAL

M

ais agilidade
para o consumidor fluminense. A nova versão
do aplicativo “Procon
RJ” foi lançada nesta
semana pela autarquia
estadual e já está dispo-

nível para smartphones
dos sistemas Android e
iOS. A nova plataforma, com a missão de
receber
reclamações
dos consumidores do
Rio de Janeiro, pode
ser adquirida, de forma
gratuita, nas lojas virtuais do Google Play e
Apple Store.

“O lançamento do
novo canal já estava
entre as metas da nova
gestão do governo. Atualmente, é preciso dar
facilidade e agilidade ao
cidadão e o aplicativo
vai ajudar nesta comunicação entre os consumidores e o Procon-RJ.
Além disso, é possível

que a pessoa envie fotos e vídeos para que a
reclamação tenha mais
sustentação”, afirmou
Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ.
Simples e prático, o
aplicativo criado por
Rogério Cupti, ouvidor
do Procon-RJ - além de
advogado e desenvol-

vedor de sistemas - permite que o consumidor
registre sua reclamação
a qualquer momento
pelo celular ou via tablet. Segundo o presidente da autarquia, é
possível que número de
queixas cresça, a partir
do download da plataforma online.

“Os estabelecimentos
possuem a obrigação
de ter um livro de reclamações para os clientes
registrarem suas queixas. Mas fazer isso pela
internet é mais eficaz.
Acredito que teremos
um aumento considerável no registro de reclamações’, ressaltou.

Mutirão para comemorar o Dia do Consumidor
Amanhã, o Procon-RJ
comemora o Dia Mundial
do Consumidor com um
mutirão de atendimento
no Largo da Carioca, no
Centro do Rio. Das 9h

às 17h, funcionários da consumidores e empresas. net, o consumidor deve
Para registrar a recla- ter a mão todos os dados
autarquia, além de representantes de empresas, mação, seja no mutirão, referentes a reclamação,
estarão disponíveis para nos postos presenciais nota fiscal, protocolos de
atender reclamações e ne- do Procon-RJ ou em um atendimento na empresa,
gociação de dívidas entre de seus canais pela inter- dados de identificação do

produto –, além de seu
documento pessoal com
foto, carteira de identidade ou de motorista.
Além do aplicativo “Procon RJ”, as reclamações

também podem ser feitas
pela internet através do
site Procon Online (www.
procononline.rj.gov.br)
ou pelo e-mail: reclame@
procon.rj.gov.br.

Witzel entrega bolsas de pesquisa Queimados divulga edital da
a cientistas do Museu Nacional Eleição para Conselheiro Tutelar
O governador Wilson
Witzel participou, ontem,
da entrega de 72 bolsas de
pesquisa aos cientistas do
Museu Nacional, no Palácio Guanabara. As outorgas
vão contribuir para a retomada de pesquisas realizadas pela instituição como
esforço para restabelecer
parte das coleções perdidas. O edital ‘Apoio Emergencial ao Museu Nacional
– 2018’, no valor de R$ 2,5
milhões, prevê um valor
mensal de R$ 3 mil para
cada um dos contemplados.
“Esta é uma importante contribuição do estado do Rio de Janeiro para
que possamos reconstruir
o nosso Museu Nacional.
Esta é uma primeira ação.
Estes pesquisadores vão
resgatar aquilo que foi per-

Reprodução

Governador Witzel: resgate do que foi
perido no incêndio em termos de pesquisa
dido no incêndio em termos
de pesquisa, são mais de 70
profissionais, cada um na
sua área”, disse o governador.
Witzel convocou a população do país a continuar
fazendo doações ao SOS

Museu Nacional. “Convido
a todos para fazerem uma
doação para o SOS Museu
Nacional. Precisamos de
300 milhões para reconstruir este importante ícone
da nossa história e do nosso
estado”, acrescentou.

Inea multa Transpetro por
vazamento de óleo em Magé
A Transpetro foi multada em R$ 7 milhões pelo
Instituto Estadual do Ambiente (Inea) devido ao
vazamento de 60 mil litros
de óleo de um duto localizado em Magé, ocorrido
no dia 8 de dezembro do
ano passado.
O vazamento aconteceu
perto do curso do Rio Estrela e chegou à Baía de
Guanabara. Na ocasião,
biólogos alertaram para
o impacto do vazamento
nos manguezais e a morte
de animais da região. De
acordo com o Inea, o auto
de infração foi entregue
à empresa na semana do
carnaval.
Na época, a Transpetro

A Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria
de Assistência Social por
meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA), divulgou na última
segunda-feira o edital de
Convocação da Eleição
para Conselheiros Tutelares. O documento explica
o processo de escolha/eleição unificado para a composição de cinco cargos de
Conselheiros e Conselheiras Tutelares do Município.
As inscrições começam
dia 25 de março e terminam
em 27 de maio e devem ser
realizadas pessoalmente na
sede do Protocolo Geral da
Prefeitura de Queimados.
No ato da inscrição, o candidato deve apresentar o
comprovante de pagamento de uma taxa de R$30
(os dados bancários se encontram no edital, publicado em www.queimados.
rj.gov.br).
Para o secretário da pasta, Elton Teixeira, este
processo eleitoral para
Conselheiros será o maior

Divulgação

As inscrições devem ser realizadas
pessoalmente na sede da Prefeitura
da história da cidade. “Esse
momento é muito rico e
muito democrático. Nossa
secretaria, junto ao CMDCA, quer fazer desta a
maior eleição que a gente já
teve na história do município, ampliando ainda mais
o quórum para aumentar a
legitimidade dos conselheiros e, assim, fortalecer toda
a rede social de proteção
das nossas crianças”, disse
o gestor.
A Presidente do Conselho Municipal de Direitos

da Criança e Adolescente,
Dora Lima, também falou
sobre a importância das
pessoas se candidatarem.
“A realização da eleição
aproxima os cidadãos da
execução do trabalho que
a Prefeitura realiza com as
crianças e adolescentes da
cidade. É muito importante que a pessoa que realiza
esse trabalho junto a comunidade pertença a ela,
pois existe confiança na
relação”, conta a assistente
social.

Mário Moscatelli/ Projeto Olho Verde/Reprodução

Senadora vai presidir CPI
de tragédia em Brumadinho

Barco circula em meio ao óleo que vazou de duto
da Petrobras no Rio Estrela: desastre ambiental
informou que assim que o
vazamento foi detectado as
operações no duto foram
interrompidas e equipes de
emergência controlaram a
saída do óleo. O problema

ocorreu após uma tentativa de furto no oleoduto. De
acordo com a Transpetro,
não é a primeira vez que isso
acontece em dutos da companhia.

BRASÍLIA - Criada para
apurar as causas do rompimento da barragem da Vale
em Brumadinho (MG),
a Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do Senado elegeu a senadora
Rose de Freitas (Pode-ES)
presidente do colegiado.
Já o senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) foi
escolhido vice-presidente

da CPI. A eleição da chapa foi feita por aclamação
após acordo entre os líderes partidários.
De acordo com a Defesa
Civil mineira, até o momento, 201 mortes foram
confirmadas e outras 107
pessoas continuam desaparecidas. Além da tragédia humana, o rompimento da barragem da Mina

Córrego do Feijão gerou
danos ambientais por conta dos rejeitos que se espalharam pela área rural de
Brumadinho, que alcançaram o Rio Paraopeba.
Depois de assumir o
comando da comissão de
inquérito, Rose de Freitas
indicou o senador Carlos
Viana (PSD-MG) para o
cargo de relator da CPI.

SUL-FLUMINENSE
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Recuperação á caminho em Quatis

Ponte que liga o Centro ao Bairro Pilotos terá obras começa até a próxima semana. Uma das extremidades laterais da travessia cedeu no ano passado devido às chuvas
Secretaria de
Comunicação Social

O

prefeito Bruno
de Souza (MDB)
assinou na última terça-feira a ordem de
serviço para o início das
obras de recuperação da
ponte que liga o Centro
ao Bairro Pilotos, sobre
o Ribeirão dos Quatis.
Uma das extremidades
laterais da travessia cedeu no ano passado devido às chuvas, motivo
pelo qual o tráfego de
veículos na localidade
passou a ser feito apenas em mão única. Os
serviços de melhorias na
ponte vão se iniciar até a
próxima semana e a previsão é de que os trabalhos estejam concluídos
em um mês. O valor dos
serviços de recuperação,
que serão realizados com
recursos próprios do Município, se aproxima de

R$ 14 mil.
A ponte se localiza na
descida da Rua Pedro
Monteiro, uma das vias
transversais da Avenida Euclides Guimarães
Cotia, principal acesso
à cidade para os motoristas provenientes da
Rodovia RJ-159. Essa
travessia
representa
também um dos acessos
para a estrada que liga a
área urbana à comunidade de Joaquim Leite e ao
distrito de Falcão, ambos localizados na zona
rural. Antes da queda
parcial de uma das cabeceiras, o tráfego na
ponte era feito em mão
dupla, por carros pequenos e veículos pesados.
A empresa vencedora
do processo de licitação voltado à realização
da obra foi a TET Sul
Itatiaia Terraplanagem
EPP Ltda.

Procedimentos
administrativos
O prefeito Bruno de
Souza esclareceu que a
administração municipal pretendia já ter iniciado os serviços de recuperação, “visto que o
número significativo de
motoristas que utilizam
diariamente a travessia”.
No entanto, ele explicou
que “a prefeitura teve
que cumprir diversos
procedimentos administrativos, financeiros e
jurídicos estabelecidos
pela legislação visando
contratar a empresa encarregada dos trabalhos”.
“A administração pública precisa cumprir uma
série de normas legais
para contratar as empresas encarregadas de realizar as obras e serviços,
sob pena de ser responsabilizada judicialmente.
Muitas das vezes, estes

Divulgação/PMQ

Buraco na ponte: tráfego de veículos passou a ser feito apenas em mão única

procedimentos
podem
retardar o início de uma
ação do governo, e nem
sempre andam na velocidade que queremos.
Reconhecemos que a recuperação da ponte do
bairro Pilotos já deveria

ter começado, mas tivemos que obedecer estes
procedimentos. O fato é
que os serviços de recuperação da travessia vão
começar nos próximos
dias, assegurando dessa
maneira a retomada e a

segurança do tráfego nesta ponte para a circulação
de veículos”, declarou o
prefeito, acrescentando
que a travessia tem quase 20 metros de cumprimento por cerca de dez
metros de largura.

Usuários do Bolsa Família de Resende Obras de reconstrução do calçadão
têm prazo para não perder benefício da Praia do Frade avançam
Cerca de 3.100 famílias
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família em Resende devem procurar uma
unidade de saúde até o dia
8 de maio, para realizar o
“Acompanhamento da condicionalidade de saúde”. O
processo contempla crianças
menores de 7 anos, gestantes
em fase de pré-natal e mulheres de 14 a 44 anos. Essa
é a primeira vigência da condicionalidade este ano, tendo em vista que o compromisso é semestral.
Para ficar em dia com a
Condicionalidade, os responsáveis familiares devem
procurar as unidades de
saúde o mais rápido possível para se informar sobre
as datas de realização da
pesagem, devido as várias
atividades realizadas pelos
profissionais de saúde. Os
documentos exigidos são os
cartões de vacina ou de pré-natal caso seja gestante.
É fundamental que os responsável levem as crianças
menores de 7 anos para to-

Divulgação/PMR

Beneficiários devem procurar unidade de
saúde para realizar ‘acompanhamento’
mar as vacinas recomendadas pelas equipes de saúde
e para pesar, medir e fazer o
acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Já no caso das gestantes,
também é necessário estar
em dia com o pré-natal e ir
às consultas na Unidade de
Saúde.
O objetivo do Governo
Federal ao estabelecer condicionalidades é fazer com

que as famílias assumam um
compromisso com a educação e a saúde. Na área da
educação, os responsáveis
devem manter matriculadas
na rede pública de ensino
crianças e adolescentes de
seis a 17 anos; comprovar
uma frequência escolar de
pelo menos 85% das aulas
para crianças e adolescentes
de seis a 15 anos e de 75%
para jovens de 16 e 17 anos.

As obras de reconstrução do calçadão da Praia
do Frade, que foi destruído em setembro de
2016, devido a uma forte ressaca no mar, estão
avançando. Na manhã
da última terça-feira, o
prefeito, acompanhado
do secretário de Desenvolvimento Urbano e
Sustentabilidade, representante do Programa
Comunidades de Angra e
de um vereador do bairro, esteve no local para
verificar o andamento do
projeto.
“Nós gostaríamos de
ter iniciado esta obra
antes, entendendo a importância dela para a comunidade do Frade, mas
tivemos alguns entraves
no Inea. Quando o governador assumiu, conversei com ele e a nova
direção do órgão ambiental logo autorizou a
execução do projeto, en-

Divulgação/PMAR

Prefeito e comitiva percorre local para verificar andamento do projeto
tendendo que não se tratava de uma nova obra, mas
da reconstrução de algo
que já existia”, explicou o
prefeito.
Até o momento, já foi
reconstruído o muro de
proteção com enrocamento, onde foram utilizadas
pedras de 300 a 500 quilos; e foram feitas drenagem com bidim e reaterro
com material apropriado.
O acabamento da obra

será realizado com uma
emenda parlamentar do
prefeito, enquanto deputado federal, na ordem de
R$ 487 mil, verba destinada para a reurbanização da
orla da praia do Frade.
“A Caixa Econômica
Federal já liberou R$ 368
mil reais do valor total da
emenda, que vai permitir
a conclusão desta obra tão
importante”, informou o
prefeito.

Primeira Pré-Conferência de Saúde
Prefeitura de Volta Redonda acontece nesta quinta-feira

faz operação Tapa-Buracos
A Secretaria Municipal
de Infraestrutura de Volta
Redonda está fazendo um
trabalho de melhoria das
vias públicas com a operação tapa buracos, principalmente nas vias que
estão precisando de uma
manutenção mais urgente.
Esta semana, a equipe da
secretaria levou a operação
para a Avenida Paulo Erlei
Alves, a principal via do
bairro Três Poços que faz
ligação com o município
vizinho de Pinheiral. Dezenas de buracos foram
fechados na última terça-feira, tornando a via mais
trafegável, com a redução
de riscos aos motoristas.
O trânsito na via ficou
mais intenso com a volta
das aulas no Centro Universitário da Fundação
Oswaldo Aranha (UniFoa),
em Três Poços. O secretário Toninho Oreste, destacou que o trabalho vem

Divulgação/PMVR

Período de chuvas que vai até 31 de março prejudica operação
sendo feito com recursos
próprios do município, mas
que são intervenções temporárias, para reduzir os riscos
de acidentes, mas que o tra-

balho ainda não é o ideal devido ao período de chuvas,
que vai até 31 de março, e
prejudica a fixação da massa
asfáltica.

Divulgação/PMI

Acontece hoje a primeira Pré-Conferência Municipal de Saúde. O encontro
será realizado a partir das
15 horas, no Salão Paroquial da Igreja Matriz de
São José, situado na Praça
Mariana Rocha Leão, no
Centro.
A Pré-Conferência abre
as discussões sobre a saúde no município e de acordo com o cronograma,
serão dois encontros. O
segundo será realizado no
dia 21 de março, na Quadra de Esportes do Centro
Comercial de Penedo, no
mesmo horário.
As Pré-Conferências fazem parte de um trabalho
de preparação da Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá no dia
13 em abril. A finalidade é
propor estratégias, metas
e ações de saúde para serem levadas para apreciação durante a Conferência

O evento acontece no Salão Paroquial da Igreja Matriz de São José
Municipal e se aprovadas,
implantadas futuramente
no município.
Com o tema “Democracia e Saúde: Saúde como
Direito e Consolidação e
Financiamento do SUS”,
a etapa municipal da Conferência Municipal de
Saúde, que acontecerá em
abril, reunirá convidados,
ouvintes e delegados e é
aberta ao público.
A diretora de Vigilân-

cia em Saúde, Rozimeire Codogno Franco ,que
também é uma das organizadoras do encontro explicou a importância da
participação popular.
O evento é promovido
através de uma parceria
entre a Secretaria de Saúde de Itatiaia e o Conselho
Municipal de Saúde. O Regimento Interno da Conferência pode ser conferido
no site da Prefeitura.
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ENTRETENIMENTO

RECEITAS
Biscoito
amanteigado
Ingredientes
1/2 xícara de açúcar em pó
2 colheres de manteiga salgada (se
usar manteiga sem
sal, adicione uma
pitada de sal)
2 xícaras de farinha
Modo de
preparo
Preaqueça o forno
a 350º. Bata a manteiga e o açúcar.
Uma vez misturado,
adicione a farinha.
Continue a misturar
até que a mistura
se torne uma massa macia. Se necessário, adicione 1-2
colheres de sopa
de água. Enrole a
massa em uma superfície levemente
enfarinhada. Corte
em rodelas e coloque em uma assadeira forrada com
papel
manteiga.
Asse por 20-25 minutos ou até que
os biscoitos fiquem
dourados.

Pão de queijo
Ingredientes
250g de polvilho
azedo
300g de requeijão
100g de parmesão ralado fino
Modo de
preparo
Misture bem os ingredientes, ajuste o
sal e sove a massa.
Modele
bolinhas,
disponha em assadeira e leve ao
forno médio, preaquecido a 180º por
cerca de 30 minutos ou até dourar.

Macarrão
cremoso
com queijo
Ingredientes
2 xícaras de leite
2 xícaras de macarrão
1 xícara de queijo
cheddar branco
Modo de
preparo
Em uma panela
média, leve o leite
e o macarrão para
ferver em fogo médio. Cozinhe por
cerca de 20 minutos, mexendo sempre e certificando-se de que o leite
não ferva. Uma vez
que o macarrão esteja al dente, retire
do fogo e adicione
o queijo. Mexa até
derreter. Se você
gosta
um
pouco mais cremoso,
você pode adicionar mais leite. Adicione sal a gosto.

quinta-feira, 14 de março de 2019

Camila Queiroz lamenta não ser feminista
ativa, mas afirma: ‘Movimento urgente’

‘

As mulheres estão
cada vez mais fortes e, talvez, alguns
homens não estejam
aceitando que estamos
criando asas’, afirma
Camila Queiroz sobre o
número crescente de casos de feminicídio. Em
entrevista, a atriz fala
sobre o feminismo, a necessidade de se debater
sobre empoderamento e
adminte não estar conseguindo se dedicar ao
movimento por causa da
vida corrida de compromissos profissionais
Camila Queiroz é feminista declarada, porém, a atriz assume não
ser militante. Depois de
celebs levantarem a bandeira da sororidade no
Dia da Mulher, a atriz

divulgação

de “Verão 90” culpa a
falta de tempo em sua
agenda corrida ao fato
de não conseguir se dedicar de forma ativa ao
movimento de luta pela
equiparidade de gênero.
“Não sou uma feminista
ativista por não conseguir acompanhar as passeatas, mas estou junto
de coração, dou a mão
para quem precisa”, afirma. Sofrendo cobrança
excessiva do público
para engravidar do marido, Klebber Toledo,
a famosa garante que
tenta ajudar outras mulheres como pode, aos
poucos: “Faço a minha
parte como mulher por
acreditar que é um movimento extremamente
necessário e urgente.”

Claudia Raia tieta Débora Nascimento em
gravação de novela: ‘Mulher mais linda’
divulgação

Separada de José
Loreto, a atriz voltou
a gravar como a personagem Gisela após
período de Carnaval
viajando pelo Uruguai. Claudia Raia
fez vídeo com clima
divertido pelos bastidores de ‘Verão 90’
e antecipou que vem
treta entre as duas por
aí. ‘Vou ter que brigar
com essa lindeza, essa
coisa que eu amo, por
causa dele’, disse a famosa apontando para
Klebber Toledo
Débora Nascimento
retomou às gravações
de “Verão 90”. Após
curtir viagem ao Uruguai, a atriz voltou
a contracenar como
a personagem Gisela e, na última terça-feira (12), se diver-

tiu nos bastidores da
trama com Claudia
Raia, Klebber Toledo
e Humberto Martins.
“Quem é que consegue brigar com essa
mulher mais linda da
vida? Vou ter que brigar com essa lindeza,
com essa coisa que eu
amo, na novela, por
causa dele (aponta
para o Klebber)”, disse a mulher de Jarbas
Homem de Mello. “Só
amor!”, respondeu a
artista, fazendo um
coração com as mãos
e beijando a amiga
de cena. Em meio a
rumor de reconciliação com José Loreto,
o ator foi fotografado
no mesmo dia jogando
futebol com amigos
ainda usando aliança
de casado.

Rafael Vitti acompanha ultrassom do 1º
filho com Tatá Werneck: ‘Bebê está ótimo’
divulgação

Apresentadora compartilhou um vídeo nas
redes sociais e dividiu
com os fãs as últimas
novidades sobre a saúde
do bebê. ‘Hoje eu e Felipe Dylon fomos na ultra.
O bebê está ótimo, está
lindo, desenvolvendo superbem e falou já! Falou:
‘Que horas é o almoço?’
Uma coisa assim que a
gente adorou’, falou a
artista, bem-humorada.
Grávida de 2 meses, Tatá
espera o primeiro filho
com o noivo, Rafael Vitti
À espera do primeiro filho com Rafael Vitti, Tatá Werneck passou
por um ultrassom ontem.
Bem-humorada, a apresentadora dividiu com
os seguidores as últimas

novidades sobre a saúde do bebê. “Hoje eu e
Felipe Dylon fomos na
ultra. O bebê está ótimo,
está lindo, desenvolvendo superbem e falou já!
Falou: ‘Que horas é o almoço?’ Uma coisa assim
que a gente adorou”, falou a humorista em vídeo
no Stories do Instagram.
Compartilhado nas redes
sociais os sintomas da
gravidez, Tatá – que tem
feito repouso por conta
de um descolamento na
placenta e também sentido enjoos, contou na última semana que já está
recuperada. “Liberada do
repouso, partiu surubão
fake de Noronha”, escreveu em sua conta no
Twitter.
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botafogo

Meia aproveita oportunidades
como titular e cresce no Alvinegro

Gustavo Ferrareis considera a briga pelas posições algo positivo
jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

meia Gustavo
Ferrareis
foi
titular na vitória alvinegra por 2 a 1
diante do Madureira e
foi bem. O jogador deu
a assistência para Jonathan no gol que iniciou a virada do Fogão
pelo Estadual. Na outra
oportunidade que teve
de estar entre os onze,
diante do Boavista,
em Bacaxá, Ferrareis
marcou seu primeiro
gol pelo Botafogo na
vitória por 3 a 0. Aos
23 anos, Ferrareis sabe
que no futebol toda
oportunidade é valiosa
e se firma como forte
opção para o treinador
Zé Ricardo.
- A concorrência é
muito boa e temos bastante jogadores na frente muito bons e com características diferentes.
Essa foi minha segunda
partida como titular e
acredito que pude mostrar meu futebol. Fiz
um gol, dei uma assistência e acredito que

com uma sequência de
jogos posso melhorar
ainda mais - disse.
Se Ferrareis tem aproveitado suas oportunidades, o Botafogo
também quer fazer dos
próximos jogos na Taça
Rio a grande oportunidade para arrancar na
hora certa. O desafio da
vez será diante do Fluminense, domingo, às
19h, no Maracanã.
- Entendemos isso e
estamos com esse negócio na cabeça. Vamos com tudo para esse
jogo, precisamos vencer
e serão jogos decisivos
para nós. Vamos tentar
buscar as vitórias nesses
próximos confrontos projetou Ferrareis. Confira os demais trechos
da entrevista coletiva de
Gustavo Ferrareis.
Expectativa por
estreia de Diego
Souza
- Não só os torcedores,
mas nós também. Ficamos na expectativa de
vê-lo jogando, pela qualidade que tem. Independentemente de quando
ele for jogar virá para nos

ajudar. Ainda não conversarmos, mas vamos
ter bastante tempo para
trocarmos umas ideias.
Irá nos ajudar em qualquer posição que jogar
por conta da sua qualidade e que seja o quanto
antes para estar nos ajudando.

Lucas Figueiredo / CBF

A virada
sobre o
Madureira
- Primeiro foi um baque termos sofrido o gol,
mas sabíamos que precisávamos manter a tranquilidade para virarmos.
Tomar o gol no início foi
difícil, mas tivemos paciência para seguir com a
posse de bola para finalizarmos.
Diego Souza e a
oportunidade
para os mais
jovens
- Acho que ficam muito
felizes por estarem subindo e já podendo atuar
com uma grande estrela
que é o Diego. Eu também não sou muito velho, tenho 23 anos e fico
contente com essa oportunidade.

“Vamos com tudo para esse jogo”, diz o alvinegro sobre o
Clássico Vovô contra o Fluminense, neste domingo

