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‘Voz e Piano’ é o show
de Leila Pinheiro
no Imperator, Rio
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Resposta à população
divulgação/PMBR

Belford Roxo esclarece
sobre funcionamento
da UPA Bom Pastor

Secretário de Saúde, Vander Louzada, afirmou que determinou a apuração dos problemas administrativos gerados na unidade de pronto atendimento, “apesar de nossos repasses estarem sendo feitos”, disse.
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STF quebra as pernas da Lava Jato

Por 6 votos a 5, ministros do Supremo Tribunal Federal decidem que Justiça Eleitoral poderá julgar casos de corrupção investigados pela força-tarefa como lavagem de dinheiro
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Massacre em Suzano
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Dor sem fim
na despedida
7

Prefeito de Meriti luta por
emendas federais para
cidades da Baixada
3

Governo de Witzel
cria força-tarefa
para refugiados
8

ESPORTE
no Hora H
Prefeito fica irritado
com aspone baba-ovo
e foge do cara

Nova Iguaçu estreia
no campeonato
estadual
contra o Macaé

2
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Executado à luz do dia

Motorista de Uber morto com tiro na cabeça
em tentativa de assalto em Nova Iguaçu.

Virou Baiacu
em troca de
tiros com PMs
na Baixada
Suspeito teria se juntado com bonde do tráfico e atacado policiais que realizavam operação na comunidade. Tiro arrancou olho do
marginal.
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

O abraço especial
desta sexta (15) vai para
Luciana Pandtutty, do litoral de São Paulo. Atriz,
produtora cultural e promotora de eventos, ela
fundou a Cia da Alegria
e tem como lema “fazer
pessoas felizes”. Aquele
Abraço, Luciana!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Cristina Grecco

“Meu LaiaRaiá” com Verônica Sabino & Luiz Filipe

O TopShopping recebe
nesta sexta (15), a cantora Cristina Grecco. Nascida e criada
em berço evangélico, desde
pequena cantou em igrejas e
grupos musicais. Aos 6 anos,
começou a ter aulas de piano
clássico, instrumento o qual
a artista se dedicou até os 18
anos. Ao completar 22 anos,
decidiu aprender sobre MPB
para desenvolver técnicas e ser
inserida no campo musical.
“Aproveitando o melhor
da música popular brasileira,
passeando através do internacional e o pop, faço da música minha vida, tentando levar
sempre bons sons que agradem todos os gostos e idades.
A música continua e sempre
vai ser meu maior trabalho e
alvo, é um estilo de vida”, diz
a Cristina. Cristina Grecco se
apresenta, às 19h, na praça de
alimentação do 2º piso. Evento
gratuito! O TopShopping fica
na Av. Governador Roberto
Silveira 540, Centro – Nova
Iguaçu. Telefone: (21) 26671787.

Martinho da Vila é referência no samba e na música nacional. Exemplo para todas as
gerações de cantores, ele trilha
e é consagrado como grande
estrela da música brasileira.
E para comemorar os 80 anos
do artista, a cantora Verônica
Sabino se une ao produtor
musical Luis Filipe de Lima
para celebrar a obra deste
artista que tão bem traduz o
cotidiano. O título do show
foi batizado com o nome do
segundo álbum solo de Martinho, lançado em 1970, Meu
laiá raiá. A apresentação terá a
participação especial de Zeca
Baleiro e acontecerá neste dia
15, às 19h30, no Teatro Rival
Petrobras, na Cinelândia.
Embora internacionalmente conhecido como sambista,
Martinho da Vila é um compositor eclético e legítimo
representante da MPB, tendo
escrito para variados ritmos
como, ciranda, frevo, samba
de roda, capoeira, bossa nova,

Divulgação

calango, samba-enredo, toada e
sambas africanos. Em sua vasta
obra musical são abordadas as
vertentes do universo do samba
exaltação, da negritude, da lusofonia, do cronista de costumes e
da temática amorosa.
Juntos, Luis Filipe de Lima
e Verônica Sabino, passam em
revista a vasta obra de Martinho

da Vila, num espetáculo contemporâneo. Para isso, recontextualizaram o repertório – “Disritmia”, “Devagar Devagarinho”,
“Canta, canta minha gente” através de uma ambiência musical onde a sonoridade dos arranjos e da interpretação poético/
melódica estabelece conversa
entre tradição e modernidade.

A poesia das canções com
seus caminhos melódicos e
harmônicos ganham nova
dimensão em novos arranjos e interpretações.
O Teatro Rival Petrobras
fica na Rua Álvaro Alvim,
33/37 – Centro/Cinelândia
– Rio de Janeiro. Informações: (21) 2240-9796.

Beija-Flor em
Nilópolis
Neste sábado (16),
a partir das 19h, os
nilopolitanos terão a
oportunidade de acompanhar de perto o desfile da escola de samba
Beija-Flor de Nilópolis,
com o enredo “Quem
Não Viu, Vai Ver... As
Fábulas do Beija-Flor”,
apresentado no desfile
da Marquês de Sapucaí.
Os componentes desfilarão na Avenida Mirandela, percorrendo
o trecho entre as ruas
João Evangelista de
Carvalho e Zezinho,
no Centro. Como de
costume arquibancadas
serão montadas na Praça Vereador Orlando
Hungria para dar mais
conforto ao público
presente. Agentes da
Guarda Civil Municipal, com o apoio da Polícia Militar atuarão na
segurança do evento.

Hoje tem Leila Pinheiro no Imperator
Washington Possato / Divulga-

Jota Carvalho

ção

(21) 98037-1338

jota.carvalho@yahoo.com
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e o mês de março é da mulher, nada melhor do que
curtir o show de uma artista
poderosa como a cantora e compositora Leila Pinheiro, que se apresenta em show solo, no Imperator
– Centro Cultural João Nogueira,
nesta sexta-feira (15), a partir das
21h, com o show “Voz e Piano”.
Para Leila, basta seu instrumento
e seu talento para fazer uma bela
apresentação com um repertório
baseado em seus sucessos de carreira, além de pérolas da música
brasileira para as quais ela dá sua
versão personalíssima. “Sozinha
ao piano, passeio por um repertório
amplo de canções que gravei nestes quase 40 anos de carreira e trago algumas boas surpresas. Cada
show meu neste formato de voz e
piano é único e especialmente gestado para aquele momento. Esta
liberdade conquistada cantando
e tocando, desfruto com meu público amado, que me acompanha
por onde eu for durante todos estes
anos”, derrama-se Leila Pinheiro.
A cantora está feliz em voltar
ao Imperator, que considera um espaço fundamental de arte e cultura
na Zona Norte do Rio de Janeiro,
“com um público cativo que prestigia e acolhe fortemente”. Leila
sabe do que está falando. Conhece

Whatsapp

Baba ovo não perde tempo
Naquela prefeitura da Baixada Fluminense, o chefe não aguenta mais um aspone que agora deu para babar seu ovo em
tudo quanto é lugar. Calma, leitores! Não
é o que vocês estão pensando. “É o melhor e o mais carismático prefeito da região”, postou ele dia desses no Facebook.
****************************************

Tietagem explícita chama atenção

Show da cantora comemora março, o mês dedicado às mulheres
o público que a prestigiou nas várias vezes em que se apresentou na
casa. A mais recente foi em setembro do ano passado, quando cantou
com a Orquestra Maré do Amanhã, para uma plateia lotada, numa
noite inesquecível. “Já me apresentei diversas vezes nessa casa maravilhosa. Levei para o Méier meu
show ‘Eu canto samba’, com cinco
grandes músicos. Com Roberto
Menescal, fiz o show ‘Agarradi-

nhos’. Em 2016, cantei nesse projeto maravilhoso que é o ‘Quartas
Brasileiras’ e volto agora, com meu
show solo. Muito feliz de estar de
volta ao Imperator, onde o público e os artistas se sentem em
casa”, empolga-se a artista.
Sentindo-se em casa, Leila Pinheiro é dona absoluta
da cena e promete envolver o
público com canções de Renato Russo, Ivan Lins, Guinga e

Aldir Blanc, Gilberto Gil, Zélia
Duncan, Guilherme Arantes,
Adriana Calcanhotto, Moacyr
Luz, Benito de Paula e outros
compositores. Canções que ganham a interpretação e o olhar
feminino da cantora. Canções carimbadas com o selo de qualidade
Leila Pinheiro.
O Imperator fica na Rua Dias
da Cruz, 170 - Méier. Informações:
(21) 2597-3897.

Nos eventos, segundo informações
do nosso agente Passarinho Azul do
Bico Preto, o puxa-saco exagera nos
mimos ao chefe do Executivo. “Sou fã
desse homem”, confidenciou o PS, sem
saber que falava com o Passarinho.
****************************************

Drible do prefeito deixa aspone com cara de bundão
O melhor da festa: ao terminar o discurso-saudação pela entrega de obras finalizadas em um dos bairros o prefeito desceu do
palanque e ao perceber que seria abordado
pelo ‘barangão’ para mais uma sessão de
lambidas, desviou o percurso. Algumas pessoas perceberam o ‘drible’ e começaram a
rir. Não é preciso nem dizer como ficou a
cara do aspone.
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unidade bom pastor

Belford Roxo esclarece sobre
funcionamento da UPA 24h

Secretário de Saúde afirmou que Prefeitura e o Governo Federal vêm arcando com as manutenções necessárias da unidade
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

secretário de
Saúde de Belford
Roxo,
Vander Louzada, esclarece que desde a inauguração da Unidade de
Pronto
Atendimento
(UPA) Bom Pastor, era
para a unidade ser cofinanciada entre o Estado,
a Prefeitura e a União,
mas o Estado não tem
repassado a verba correspondente à sua participação. “A Prefeitura e
o Governo Federal vêm
arcando com as manutenções necessárias da

unidade e regularizar o pagamento dos funcionários
para atender à população
que tanto precisa. “A UPA
se encontra com o atendimento restrito. O corpo
técnico está na unidade
prestando serviço aos pacientes internados e só estão realizando atendimento de emergência que não
tem como fazer remoção
para outra unidade. Venho
lembrar que o município
conta com mais três unidades de pronto atendimento
Normalizar
atendimento
que são o Hospital MuniAinda segundo o secre- cipal, Hospital Infantil e
tário, a medida está sendo a Unidade Mista do Lote
averiguada a fim de nor- XV”, informou o secretámalizar o atendimento na rio.

Baixada Fluminense irá
receber emendas federais

Reprodução

A decisão do presidente Jair
Bolsonaro de liberar recursos
das emendas impositivas apresentadas por parlamentares no
orçamento da União e que estão paradas desde 2014 deixou
os prefeitos da Baixada Fluminense felizes da vida. Em tempo de vacas magras
um dinheiro extra faz um bem
danado e é com isto que os governantes da região estão contando para pelo menos remediarem a situação. Ex-deputado
federal, o prefeito João Ferreira
Neto, o Dr. João, não perdeu
tempo. “Vou à Brasilia cuidar
pessoalmente da liberação. Foram emendas que eu mesmo
consegui aprovar. São cerca
de R$ 10 milhões”, diz o agora
prefeito de São João de Meriti.
Quem também deve desembarcar em Brasília para cuidar
dos interesses de Nova Iguaçu
é o prefeito Rogério Lisboa.
Tem emendas inseridas por
três deputados diferentes e estas podem ajudar bastante. Os

- Dr. João declarou que vai a Brasilia
cuidar pessoalmente da liberação
recursos foram assegurados no
orçamento por Felipe Bornier,
Walney Rocha e Rosangela Gomes. Dos três apenas Rosangela
foi reeleita. Bolsonaro anunciou
a liberação dos recursos depois
de conversar no fim de semana
com o presidente da Câmara,

Rodrigo Maia, para discutir pautas de interesse do governo, entre
elas a polêmica reforma da Previdência. Ao todo as prefeituras
da Baixada Fluminense tem mais
de R$ 150 milhões e emendas a
receber. Se sair pelo menos a metade, será um alivio e tanto

MPF quer barrar registro de armas
‘sob novas regras’ na Baixada
Uma ação civil pública
com pedido de liminar foi
proposta pelo Ministério
Público Federal (MPF)
para que a Polícia Federal suspenda os processos
de análise e concessão de
novos Certificados de Registro de Armas de Fogo
(Craf) na Baixada Fluminense, ou não aplique na
permissão as novas regras
previstas no decreto de
Bolsonaro, o Decreto nº
9.685/2019.
Para o procurador da República Julio José Araujo
Junior, “o decreto é ilegal,
ao contrariar o Estatuto do Desarmamento (lei
10.826/2003), generalizando o requisito de comprovação de efetiva necessidade para a aquisição de

Reprodução

unidade. Estamos apurando os problemas administrativos gerados na UPA,
apesar de nossos repasses
estarem sendo feitos. Iremos apurar também as
responsabilidades. Se for o
caso, a Organização Social
(OS) que está administrando a UPA pode ser substituída. Estamos averiguando de forma emergencial
dentro dos parâmetros administrativos”, destacou.

da Fluminense, de acordo
com o Fórum Grita Baixada,
houve 2142 casos de letalidade violenta em 2018, ou
seja, 56 mortas a cada 100
mil habitantes, sendo 71,2%
causadas por homicídio.
O maior índice é o de Japeri
(102,92), seguido por Itaguaí
(93,72), Queimados (83,74),
Belford Roxo (62,72) e Nova
Iguaçu (59,47). O perfil das
vítimas é de jovens (até 24
anos), geralmente pretos e
pardos, do sexo masculino,
com baixa escolaridade.
Para o Ministério Público
Federal, as mudanças do
novo decreto “acarretam
uma discriminação indireta
sobre a população negra e
jovem, gerando um impacLetalidade
violenta na região to desproporcional nesse
Especificamente na Baixa- grupo”.

armas de fogo por pessoas
físicas”.
Uma ação semelhante já
foi movida pelo Ministério
Público Federal em Goiás.
Na ação, que foi precedida
de representação da entidade Fórum Grita Baixada, o
MPF alega que o Decreto
nº 9.685/2019, sob o pretexto de regulamentar o
Estatuto do Desarmamento (lei 10.826/2003) e rever o decreto anterior (nº
5.123/2004), “contrariou os
termos da lei, alterando as
suas premissas e avançando
sobre competência do Poder
Legislativo, em afronta à separação de poderes”.

Vander Louzada destacou que o Estado não está repassando recursos para a UPA

Saúde de Meriti apresenta
armas contra a depressão
Beto Franzen

Grupo terapêutico do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi)
Batom,
rímel,
blush, câmera fotográfica e sorrisos
nos rostos. Assim
foi a tarde da última
quarta-feira
para os adolescentes que frequentam
o grupo terapêutico do Centro de
Atenção Psicossocial Infantojuvenil
(Capsi), na Vila
Tiradentes, em São
João de Meriti. Os
jovens
participaram de uma oficina e foram modelos por um dia. As
reuniões, que acontecem segundas e
quartas-feiras, têm
como objetivo trabalhar a autoestima
e o amor próprio
dos jovens com depressão.
“Muitos chegam
aqui com pensamentos negativos,
humor deprimido e
com uma ansiedade
generalizada. Trabalhamos com eles
formas que ajudem
nesse
processo”,
comenta a psicóloga Camille Figueiredo. A ideia da

oficina de maquiagem e modelo surgiu
a partir do relato de
uma das pacientes.
“Sempre falamos no
grupo sobre as dores
e buscamos alternativas para que esses
jovens consigam ver
soluções.
Através
dos relatos vamos
montando atividades
lúdicas e foi assim
que surgiu a ideia de
trazer um fotógrafo
para fazer a atividade com eles”, conta
a também psicóloga
e coordenadora da
unidade, Polyana Figueira.
Luiza Hiraguchi frequenta o Capsi há
quase dois. Ela procurou
atendimento
por causa da depressão e anorexia. Atualmente, cursa técnico em produção de
moda e, há seis meses, começou a modelar:
“Depois que comecei a frequentar aqui
melhorei muito. Me
sinto bem melhor”,
diz ela, que foi quem
deu a sugestão de fazer as fotos: “Numa

das reuniões eu contei que quando ficava
triste gostava de me
maquiar. Sugeri, então, a atividade e me
prontifiquei a maquiar as meninas”.
Cinco meses
nas oficinas
Outra paciente da
unidade,
Beatriz
Grasmann começou
a participar das oficinas há cinco meses.
Ela relata que melhorou o desempenho na
escola, o humor e até
a timidez.
“Gostei de ser fotografada. Foi ótimo
para minha autoestima”, disse ela, uma
das mais animadas
diante da câmera. Os
registros foram feitos
pelo fotógrafo Douglas Jacó, que doou
seu tempo para passar
a tarde no Capsi. “É a
primeira vez que faço
um trabalho assim.
Fiquei muito feliz em
ver esses jovens se
sentindo livres, com
um sorrisão. Um momento incrível como
profissional e pessoa”, finaliza ele.
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No Dia Mundial do Rim, lembrado ontem, o Ministério da Saúde alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença renal crônica. No Brasil,
o envelhecimento populacional e as doenças crônicas
não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, são
considerados pela pasta importantes fatores de risco.

A 8ª Câmara Criminal da Justiça do Rio absolveu quatro
dos 12 PMs condenados em 1ª instância pela tortura, morte
e ocultação de cadáver do ajudante de pedreiro Amarildo de
Souza, na base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)
da Rocinha, em julho de 2013. Os policiais tinham sido
condenados pela 35ª Vara Criminal da Capital, em 2016.

Mais cargos

Justiça social II

Reprodução

Prefeito Rogério Lisboa, de
Nova Iguaçu, sancionou a criação de 34 cargos em comissão de
Assessor Parlamentar, cargos em
Comissão de Assessor Especial do
Gabinete da Presidência do Legislativo. O governo alega que a medida atende as necessidades administrativas, legislativas e parlamentares
nos gabinetes dos vereadores.

O parlamentar enfatizou ainda
que irá focar na falta de vaga na
creche e pouca valorização do professor. Cunha Lima informou que o
ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, virá à comissão no
dia 24 de abril para prestar esclarecimentos sobre as recentes exonerações na pasta, entre outros temas que
serão colocados em pratos limpos.

Justiça social I

Crime eleitoral I

O ex-prefeito de Maricá
Washington Quaquá (foto),
foi multado em R$ 5 mil por
propaganda antecipada nas
Eleições 2018. Em julho, a
equipe de fiscalização de propaganda apreendeu uma faixa
de divulgação da candidatura
dele a deputado federal, que
estava afixada nos muros da
Câmara Municipal do Rio, na
Cinelândia.

TRE-RJ tem novo presidente

O novo presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Pedro Cunha Lima
(PSDB-PB), antecipou que vai
focar esforços na melhoria da
qualidade de vida e na busca
pela justiça social. “Dedicarei
o meu melhor para que a gente
possa construir, com moderação e equilíbrio, soluções para
problemas como evasão escolar”, afirmou.

O desembargador Carlos Santos de Oliveira foi eleito por aclamação para a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro (TRE-RJ), em sessão solene realizada nesta segunda-feira
(11), no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro. O novo presidente do TRE-RJ quer dar impulso ao cadastramento biométrico dos eleitores do Estado. “Vamos garantir condições para que seja alcançada a meta definida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, de termos 100% dos eleitores com biometria até 2022”,
anunciou.

DIRETO AO PONTO

Depois da porta arrombada, a ficha cai

Os vários casos de ataques covardes ocorridos
em instituições de ensino,
acentuadamente no Brasil,
revelam uma falha absurda
na segurança. É inconcebível que lunáticos e suicidas
tenham livre acesso às es-

colas e univerdades portando arsenal de guerra para
cometer massacres de forma fria e cruel. No caso da
Escola Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo,
foi surreal a facilidade com
que os assasssinos entra-

ram no local. Carregavam
arco e flecha, machadinha e
revólver que, pelo volume,
deveria chamar a atenção
de quem é pago para zelar
pela segurança da comunidade escolar.
Pouco adianta instalar

câmeras de segurança se
não houver o monitoramento dos agentes públicos como as polícias Militar e Civil. Entre o início
da ação criminosa e a imediata intercessão do estado,
vidas podem ser salvas.

Reprodução/Elizeu Pires

MPF quer anular nomeação de militar
que fraudou sistema de cotas
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, com pedido
de liminar, para
anular a nomeação e posse de Luiz
Guilherme
Assad
Lemos no cargo de
segundo-tenente da
Marinha. O militar,
que é branco, foi

aprovado em vaga
destinada a pessoas
negras ou pardas,
segundo o sistema
de cotas previsto
no Concurso Público para Ingresso
no Quadro Complementar de Oficiais
Intendentes da Marinha (CP-QC-IM),
concluído em 2018.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

locais de difícil acesso

Mutirão da saúde em Belford Roxo

Evento irá oferecer uma série de serviços gratuitos à população. A cada
mês, a ação vai ficar em um local diferente, com atendimento gratuito
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Secretaria
de Saúde de
Belford Roxo
realiza hoje, no bairro São Leopoldo, um
mutirão de serviços
de saúde. A ação, que
acontecerá na Rua
Piauí, lote 2, quadra
2 (Próximo à padaria
do senhor Geraldo),
começa às 9h e termina às 14h. O projeto tem a finalidade
de levar atendimento
básico de saúde a localidades de difícil
mobilidade no município. A cada mês, a
ação vai ficar em um
local diferente.

O projeto oferece atendimentos de
clínica médica com
referência para especialidades dentro
e fora do município;
consultas com ginecologista, exame
de preventivo e o
toque de mama; pesagem do Programa
Bolsa Família com
o apoio de nutricionistas; consulta com
pediatras; vacinação
para adultos e crianças; verificação do
cartão de vacinação
para que não haja a
perda do período de
vacinas da criança;
testes rápidos para
Sífilis, Hepatite A,

IGOR LIMA/Divulgação/PMQ

Projeto oferece atendimentos de clínica médica com referência para especialidades
B e C e HIV; serviços
odontológicos
básicos; emissão e
impressão do cartão
nacional do Siste-

ma Único de Saúde
(Sus); cadastro de
pacientes para possível implantação do
prontuário eletrôni-

co no município. A
ação conta também
com a equipe do Programa Melhor em
Casa para cadastros

MUNDO

nos bairros

Chefe de máfia
é executado

horahmunicipios@gmail.com

Jéssica lemos/ hora h

de atendimento domiciliar.
O mutirão já foi realizado nos bairros Vila
Pauline e Castelar.

Vazamento de água em Nova Iguaçu
Quem passa pela
Rua Nilo Peçanha,
no centro do bairro Rancho Novo,
se depara com uma
poça d’água formada pelo transbordamento da rede de
esgoto. Comerciantes da região estão
preocupados porque
o problema pode
afastar a clientela.
Diversas reclamações foram encaminhadas à Prefeitura,

com pedidos de
serviço de manutenção, mas nenhuma equipe foi
enviada ao local.
Além do transtorno causado pelo
aguaceiro, quem
transita pelo trecho corre o risco
de sofrer um acidente, principalmente em dias de
chuva. Alô, Prefeitura de Nova
iguaçu!

NOVA YORK - Francesco ‘Frank’
Cali foi assassinado a tiros na noite da
última quarta-feira,, em frente à sua casa
em Nova York, nos Estados Unidos. De
acordo com a polícia local, Cali, que tinha 53 anos e era o chefe da máfia Família Gambino, foi baleado seis vezes
no peito.
O crime ocorreu por volta das 21h20
(no horário local) no bairro de Todt Hill,
em Staten Island, conhecido pela influência de mafiosos.
Moradores da região, que foram ouvidos pelo New York Times, disseram
que não conseguiram ver nada, mas que
ouviram diversos tiros, que pareciam ser
disparados da mesma arma. Os vizinhos
ficaram assustados já que, segundo eles,
a rua é quieta e tranquila. O mafioso foi
levado ao Hospital da Universidade de
Staten Island, onde morreu.

esporte
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Ajax goleia Colorado fora de casa
pelo Brasileirão da Baixada Sub-17
Com gols de Vitinho (3), Dieguinho e Adrian, equipe de Nova Iguaçu se garantiu no mata-mata

divulgação

Marcos Leandro
(ACFBR)

N

o sábado (9), foi realizada a quinta rodada do Brasileirão
da Baixada, categoria sub
17, competição promovida
pela ACFBR (Associação
dos Clubes de Futebol de
Belford Roxo).
O jogo
Ajax e Colorado entraram no campo em situações
diferentes: Ajax, líder com
7 pontos, buscava vencer
para se manter no topo e
garantir classificação antecipada ao mata-mata. Colorado, terceiro colocado com
6 pontos, buscava se reabilitar na competição.
Mal a bola rolou, no primeiro minuto, o capitão
Adrian avançou, invadiu a
área e chutou firme no canto do goleiro Lucas: 1 a 0
Ajax. Logo em seguida, aos
dois minutos, após saída errada do Colorado, Dieguinho chutou e contou com a
falha do goleiro para marcar
o segundo do Ajax.
Após os gols relâmpagos, a equipe do Ajax tirou
o pé do acelerador e começou administrar o placar,
mas sempre chegando com
perigo à frente da meta do
goleiro. Aos 18 minutos,
depois de uma dividida na
linha lateral entre o zagueiro Tonho e o atacante Grande, o atacante do Colorado
levou a pior e foi socorrido
com um ferimento no queixo. Em seu lugar entrou
Caio.
Após a substituição forçada, o Colorado começou
a aparecer mais no ataque,
tanto que, após a entrada
de Caio, foram feitas duas

Vitinho comemora com Dieguinho seu segundo gol no jogo
jogadas de perigo do ataque
Colorado. A primeira etapa
terminou Ajax 2 a 0.
No segundo tempo, o
time iguaçuano ampliou o
placar aos cinco minutos
com Vitinho e ali começava
seu show à parte. O lateral
que passou a primeira parte
do jogo apagado, brilhou no
tempo complementar.
Aos 17 minutos, após
jogada de Dieguinho, novamente ele, Vitinho, fez o
quarto gol. Do outro lado,
o meia Caio tentava jogadas de efeito para ajudar sua
equipe e quase conseguiu
aos 21 minutos. Ele arrancou pela lateral, deixou Guilherme sozinho e o camisa
10 perdeu o gol.
Quando parecia que a pe-

leja iria acabar assim, Gustavinho fez o gol do Colorado
e diminuiu o prejuízo aos 37
minutos. Mas não adiantou
muito, pois Vitinho em tarde iluminada deixou o dele
novamente: Ajax 5 a 1 Colorado.
Com o resultado a equipe de Nova Iguaçu se manteve na liderança do grupo
02 com 10 pontos, seguido
de perto pelo União de Itaipu com 9 pontos. Colorado
segue com 6 pontos e vai a
Belford Roxo tentar a classificação em cima do União
de Itaipu. (Edição: Jota Carvalho/Hora H)

Praça e Arraial do Cabo empataram em 1 a 1, gols de
Vanderson para o Praça e
Bruno para o Arraial. Já no
Vila Maia, Meninos do Vila
e W10/Anchieta empataram
(1 a 1), com gols de Pepe
para o W10 e Wesley (Meninos do Vila).

Próxima
rodada
W10/Anchieta e Projeto
Familia jogarão no Campo
do SC Anchieta, às 13h; Meninos do Vila e Chama de
Bel vão se enfrentar às 15h
no Cairu; União de Itaipu x
Colorado está marcado para
no Campo do Itaipu às 9h, e
Outros
Arraial do Cabo x Praça, até
resultados
ontem, ainda não tinha local
No Campo do Carvão, definido pelo mandante.

FICHA TÉCNICA
Local: Campo do
Coqueiro
Data
e
horário: 09/03/2019 às
14h00
Arbitro: Ewerton
Marques
Cartão amarelo:
Tonho (AJA) e Guilherme (COL)
Gols: Adrian aos
01’/1°T (0-1), Dieguinho aos 02’/1ºT
(0-2), Vitinho aos
05’ e 17’/2ºT (04), Gustavinho aos
37’/2ºT (1-4) e Vitinho aos 40’/2ºT (1-

5)
>>
Colorado:
Lucas; Cabelinho,
Edson, Yuri e Lorran; Lucas Neres,
Vinicius, Richard e
Guilherme; Grande
(Caio) e Gustavinho.
Treinador: Eduardo.
>> Ajax: Douglas;
Vitinho,
Tonho,
Gabriel e Felipe;
Brayan, Pablo (Luiz
Fernando), Adrian e
Dieguinho; Marlon
e Anderson (Marcos
Vinicius. Treinador:
Rennan

Mais de 62 mil torcedores empurraram o Lobão mantém confiança
Mengão na segunda vitória pela Libertadores em crescimento do Bangu
Em uma noite de show nas
arquibancadas do Maracanã, o
Flamengo venceu a LDU por 3
a 1 e segue invicto na Conmebol Libertadores. Mais de 62
mil rubro-negros apoiaram o
time no primeiro jogo em casa
pela competição internacional.
Everton Ribeiro abriu o placar,
Gabigol deixou o dele e Uribe
fechou a conta. Borja fez o gol
de honra para os equatorianos.
Diego Alves ainda defendeu
uma cobrança de pênalti no
fim da etapa inicial.
O Flamengo está na liderança do Grupo D da Copa
Conmebol Libertadores, com
seis pontos conquistados em
duas partidas disputadas. San
José e Peñarol ainda se enfrentam na rodada, mas nenhuma
das duas equipes pode alcançar o time da Gávea.

apoio que veio das arquibancadas foi fundamental para o
início avassalador. Logo aos
nove minutos da primeira etapa, Everton Ribeiro abriu o
placar após jogada de Diego.
O camisa 7 recebeu livre na
grande área e empurrou para o
fundo da rede com um toque
de classe.
Mesmo com o placar favorável, o Mengão seguiu no
ataque e Bruno Henrique ficou
bem perto de amplia depois
de uma cobrança de falta ensaiada. A cabeçada do camisa
27 parou nas mãos do goleiro
Gabbarini. O arqueiro da LDU
ainda foi obrigado a trabalhar
bem em um chute de Willian
Arão pouco tempo depois.
Diego e Gabigol também
tiveram boas oportunidades,
mas acabaram mandando as
chances por cima da meta adPressão, golaço e
versária. No último lance do
primeiro tempo, a LDU ainda
defesa monstro
O Maracanã estava tomado teve um pênalti para cobrar,
pela Nação Rubro-Negra e o mas contra o Diego Alves não

Alexandre Vidal / Divulgação

Nação dá show no Maraca, time joga bem e ganha
da LDU. Everton Ribeiro (foto) fez o primeiro
tinha o que ser feito. O camisa pé para fazer 2 a 0.
1 foi preciso e pegou a batida
Aos 35, o técnico Abel
de de Intriago.
Braga decidiu colocar Fernando Uribe. No primeiAtacantes
ro toque do colombiano
foram decisivos
na bola o terceiro gol
Assim como na etapa ini- aconteceu. Renê cruzou,
cial, o segundo tempo foi todo Arão escorou de cabeça
rubro-negro e aos 14 minutos, e o camisa 20 bateu na
Arão fez o goleiro adversário saída do goleiro advertrabalhar com um chute de sário. No fim, a LDU
fora da área. Na sequência, conseguiu
descontar
Bruno Henrique ajeitou para com Borja, em cobrança
Gabigol e o camisa 9 encheu o de pênalti.

As últimas duas rodadas renovaram os ânimos da torcida banguense. O Alvirrubro bateu Madureira e
Volta Redonda, ambos fora de casa
por 1 a 0, chegou aos seis pontos e
está empatado com a Cabofriense,
que ocupa a segunda colocação do
Grupo B da Taça Rio. No geral, o
time de Moça Bonita tem 13 pontos
e é quinto colocado, posição que garantiria a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2020, meta a ser
alcançada no Campeonato Carioca.
Após passar o primeiro turno
todo no banco, o zagueiro Rodrigo
Lobão ganhou espaço nos dois últimos confrontos do alvirrubro e se
saiu muito bem: nada de gols sofridos e dois triunfos alcançados. Emprestado pelo Santos, ele comenta a
crescente do time no returno e mira
a classificação à semifinal. “A equipe
vem fazendo um excelente campeonato, com bastante equilíbrio. Essas
duas vitórias foram importantes porque nos deixou com numa boa situação. Óbvio que não tem nada garantido, temos que manter a cabeça
no lugar e seguir trabalhando. Pude
virar titular neste segundo turno,
venho vivendo um bom momento
junto dos companheiros e a tendên-

cia é sempre melhorar”, garante o zagueiro, que completa: “A entrega em
campo e a união são pontos positivos
para a gente. O grupo é bom, deixa as
vaidades de lado e procura a se ajudar
no dia-a-dia. Tanto na vitória contra
o Volta Redonda quanto na contra o
Madureira, os torcedores puderam ver
que a equipe não se acomodou em nenhum minuto. Essa é a tônica do time
e será sempre assim”, afirma.
Nesta sexta-feira, 15, o Alvirrubro
enfrenta a Portuguesa, às 16h30, pela
quarta rodada da Taça Rio. Apesar da
Lusa ocupar a lanterna da competição, Rodrigo Lobão pede respeito ao
adversário e espera um jogo perigoso.
O atleta ressalta o mando de campo
para que o Bangu conquiste mais uma
vitória e siga na briga pela vaga na
semifinal do returno e na Série D do
Brasileirão.
- Sabemos da dificuldade que o
adversário vem passando em relação
a tabela. Temos ciência que, apesar do
momento ruim, eles têm um time com
qualidade técnica, sabe jogar e teremos que estar ligados a todo instante.
Estaremos em casa, vamos buscar realizar uma ótima partida e seguir em
busca de nossos objetivos - conclui
Lobão.
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Justiça

STF decide que Justiça Eleitoral
pode julgar crime comum da Lava Jato

Por 6 votos a 5, Supremo contrariou interesse da força-tarefa do MPF

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

ntem (14), a maioria dos
ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF)
decidiu (14) que a Justiça Eleitoral é competente para julgar ações
decorrentes da Operação Lava
Jato. O julgamento foi iniciado na
quarta (13), retomado na quinta e
terminou com placar de 6 votos a
5 a favor do entendimento de que
a Justiça Eleitoral pode processar e julgar crimes comuns, como
corrupção e lavagem de dinheiro,
de investigados na Operação Lava
Jato, desde que estes tenham relação com crimes eleitorais.
Votaram a favor do entendimento prevalecente os ministros Marco
Aurélio Mello (relator), Alexandre
de Morais, Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes e Dias Toffoli
(presidente do STF ). Já os ministros Edson Fachin, Luís Roberto
Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e
Cármen Lúcia se posicionaram a
favor da tese de que é da Justiça
Federal a competência para julgar
crimes comuns conexos a crimes
eleitorais (ficando crimes como o
de caixa dois na Justiça Eleitoral).
A tese final sugerida pelo relator, Marco Aurélio, é a de que
“compete à Justiça Eleitoral julgar
os crimes eleitorais e comuns que
lhe forem conexos”.
O entendimento contraria os interesses da força-tarefa do Ministério Púbico Federal (MPF) na Lava

Jato, segundo a qual há impacto negativo para os processos que estão
em andamento no âmbito da operação em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná. A punição prevista
para crimes eleitorais é mais branda em relação aos crimes comuns.
A questão é que a maioria dos
investigados pela operação foi processada pelos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro, ao ser acusada de receber recursos em forma
de propina e usar o dinheiro para
custear suas campanhas políticas,
sem declarar os valores à Justiça
Eleitoral.
A discussão que se alongou por
duas sessões no Supremo se deu
em cima de inquérito que investiga o ex-prefeito do Rio de Janeiro
Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo (DEM-RJ) pelo
suposto recebimento de R$ 18
milhões da empreiteira Odebrecht para campanhas eleitorais em
2010, 2012 e 2014. As defesas queriam que, caso a investigação não
pudesse permanecer no STF, que
fosse enviada à Justiça Eleitoral
do Rio de Janeiro, e não à primeira
instância da Justiça Federal.
O ministro Marco Aurélio foi
o primeiro a votar sobre o tema.
Relator do inquérito analisado, ele
disse que os crimes atribuídos ao
réu estão desvinculados do mandato como deputado e, portanto, não
se insere a competência do Supremo. Depois dele, o ministro Alexandre de Moraes também deu o
seu voto, acompanhando o relator.

G.Dettmar/CNJ

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli desempatou a votação contra a Lava Jato

O primeiro a divergir foi o ministro Edson Fachin, justamente o
relator dos processos da Lava Jato
no Supremo. O magistrado considerou que, segundo a Constituição,
crimes contra o sistema financeiro
e a ordem econômico-financeira
devem ser julgados de acordo com
legislação específica.
Para a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, a competência para processar e julgar

crimes comuns federais conexos a
crimes eleitorais é da Justiça Federal. Ela argumentou em sua sustentação oral que o Código Eleitoral
não se sobrepõe à norma constitucional que confere competência
absoluta à Justiça Federal para processar e julgar os crimes políticos
e as infrações penais praticadas
em detrimento de bens, serviços
ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas

públicas.
O julgamento pacifica um conflito entre as turmas do STF. Até
então, a Segunda Turma da Corte
vinha adotando o entendimento de
que, em alguns casos, as acusações
deveriam ser remetidas à Justiça
Eleitoral, porque as imputações de
corrupção e lavagem de dinheiro
devem ser tratadas como crime
de caixa 2. A turma é formada por
Gilmar Mendes, Ricardo Lewan-

dowski, Celso de Mello, Cármen
Lúcia e Edson Fachin.
Na Primeira Turma do STF,
formada pelos ministros Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Rosa Weber, Marco Aurélio e Alexandre de
Moraes, o entendimento de alguns
ministros era o de que as acusações
devem ser julgadas pela Justiça Federal, cujas sentenças por crimes
comuns resultam em penas mais
altas.

“Todo o Brasil está de luto”, diz Rodrigo Maia autoriza criação de
Bolsonaro em live pelo Facebook CPIs de Brumadinho e do BNDES
Agência Brasil

Presidente lamentou o ocorrido na escola de Suzano durante transmissão ao vivo

Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro
disse ontem (14) que o Brasil
está de luto pelas vítimas do
ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano
(SP). “[Foi] uma barbaridade”,
afirmou o presidente durante
transmissão ao vivo, via Facebook, ao lado dos ministros Ernesto Araújo (Relações
Exteriores) e Luiz Henrique
Mandetta (Saúde). Dez pessoas morreram, incluindo os dois
jovens que invadiram o colégio e atiraram nos estudantes e
funcionários.
“Eu quero dizer a todos que
não só nós do governo, bem
como todo Brasil, ainda estamos muito chocados com o
que aconteceu ontem em Suzano (SP). Nossos sentimentos, nossas condolências aos
familiares e amigos. Na verdade, todo Brasil está de luto”,
afirmou Bolsonaro.
Segundo Bolsonaro, o governo vai atuar para evitar
outras tragédias em escolas do

país. “A gente não consegue
entender como é que consegue fazer isso. Leva ao que
isso daí?”, afirmou Bolsonaro,
prestando condolências às famílias atingidas pelo atentado.
“O que for possível nós faremos para evitar outros casos.”
Apoio federal
Bolsonaro lembrou que,
pela manhã, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, esteve em Suzano, onde
conversou com autoridades e
com familiares, prestando as
condolências e oferecendo o
apoio do governo federal.
Outro órgão federal, a Secretaria Nacional da Criança e
do Adolescente, vinculada ao
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
se apresentou para trabalhar
em parceria com os órgãos municipais de Suzano. A proposta
é adotar políticas públicas voltadas para crianças, adolescentes e familiares das vítimas do
atentado no colégio.
A secretária Petrúcia reuniu-

-se ainda com a coordenadora
do CRAS/CREAS, Adriana
Lopes Santana, com Secretário
Municipal de Educação, Leandro Barssini, com o prefeito de
Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e
com a primeira-dama do município, Larissa Ashiuchi.
Integrantes da Secretaria
Nacional da Criança e do
Adolescente se reúne com o
secretário municipal de Educação, Leandro Barssini, com
o prefeito de Suzano (SP),
Rodrigo Ashiuchi, e com a
primeira-dama do município,
Larissa Ashiuchi. - Secretaria Nacional da Criança e do
Adolescente
“O município está reestruturando a própria rede, e nos
colocamos à disposição. Temos tecnologias sociais, vários projetos e apoios de cooperação internacional para
possibilitar a eles projetos
que os ajudem a desenvolver
essas políticas”, disse a secretária Nacional da Criança
e do Adolescente, Petrúcia
Andrade.

Agência Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não se opôs aos
pleitos dos colegas Joice Hasselmann e Vanderlei Macris

O presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, autorizou ontem (14) a
criação das comissões
parlamentares de inquérito (CPIs) de Brumadinho e do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Os atos de criação
foram lidos em Plenário e abrem prazo de
48 horas para que líderes partidários indiquem deputados para
compor os colegiados.
Caso os líderes não indiquem os nomes nesse prazo, o presidente
da Câmara pode fazer
as indicações. Havendo mais de 50% das
indicações, a reunião

de instalação das CPIs
já poderá ser marcada.
A Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) de Brumadinho
foi sugerida pela deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) e conta com a assinatura de
outros 194 deputados,
superando o número
mínimo de assinaturas
exigido (171).
Segundo a deputada, o foco da CPI será
investigar as causas e
os responsáveis pela
ruptura da barragem
da Mina do Córrego
do Feijão, que pertence à mineradora Vale
e estava localizada
em Brumadinho, em
Minas Gerais. O rompimento da barragem

ocorreu no dia 25 de
janeiro e já causou a
morte de, pelo menos,
203 pessoas. Centenas
de pessoas permanecem desaparecidas.
Já a CPI do BNDES
foi proposta pelo deputado Vanderlei Macris (PSDB-SP) para
investigar empréstimos externos do BNDES realizados, entre
2003 e 2015, a países
como Venezuela e
Cuba e que mobilizaram, segundo ele, cerca de R$ 16 bilhões.
Macris lembra que
houve uma CPI sobre
o assunto em 2015,
mas que, na sua opinião, terminou sem
indiciamentos
por
pressão do governo.
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Ação contra o tráfico

PM derruba um e manda
outro pro xadrez em Meriti
Guarnição do 21º BPM realizava incursão para inibir ação da bandidagem quando foi recebida a tiros na comunidade Vila Ruth

Reprodução/Whatsapp

João Vítor, que morreu na troca de tiros, e Wendel teriam atacado os Policiais Militares que realizavam operação na comunidade dominada por traficantes de drogas
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

D

ois suspeitos de envolvimento com o
tráfico de drogas que
atua na Vila Ruth caíram ns
garras do 21º BPM (São João
de Meriti) durante ação para
reprimir a venda de entorpecentes na região, na última

quarta-feira. Um dos criminosos foi baleando na troca
de tiros e não resistiu aos ferimentos.
De acordo com informações do batalhão da área, as
guarnições comandadas pelo
capitão Rocha foram deslocados para a comunidade
com o objetivo de coibir o

tráfico de entorpecentes e
roubos de veículos aumentando a sensação de segurança da população.
Ao chegar na Rua Tirol,
localidade conhecida como
Andorinha, os policiais percebeam a presença de um
grupo de bandidos armados.
Estes, por sua vez, fugiram

ao cerco e atiraram contra os
PMs. Houce intenso tiroteio
e os agentes conseguiram
capturar
João Vitor Souza de Farias, conhecido como Neguinho, de 17 anos, que estava
com um revólver calibre 38,
e foi atingido na troca de tiros.

O marginal chegou a ser
socorrido e levado ao PAM
de Meriti, mas morreiu ao dar
entrada na unidade. Já o outro
comparsa identificado como
Wendel Rodrigues da Silva
, que completou 19 anos no
último domingo, também ficou ferido. O marginal, que
solicitou socorrro através do

Samu após fugir ao cerco, foi
encaminhado para a mesma
unidade e acabou sedo reconhecido como o bandido que
trocou tiros com os policiais.
Ele recebeu voz de prisão enquanto era medicado. O registro de ocorrência foi registrado na central de flagrantes
da 54ª DP (Belford Roxo).

Civil pede apreensão de PRF apreende uma tonelada
3º suspeito de massacre de erva e 30 quilos de pó
SUZANO (SP) - A apreensão de um terceiro suspeito de envolvimento no
ataque à Escola Estadual
Professor Raul Brasil, em
Suzano, na Grande São
Paulo, foi pedida à Justiça
pela Polícia Civil. Segundo a polícia, o adolescente
de 17 anos teria participado
da fase de planejamento do
ataque, que acabou com dez
mortos, entre eles os dois
atiradores.
Investigações apontam
que o ataque estava sendo
organizado ao menos desde novembro. O suspeito
também é ex-aluno da Raul
Brasil e estudou na sala de
G.T.M., de 17 anos, um dos
atiradores.
O adolescente já foi ouvido e não esclareceu detalhes
da motivação do ataque. A
besta, o arco e flecha, o machado e o uniforme foram
adquiridos no site Mercado
Livre, informou a polícia.

Reprodução

As vítimas do massacre foram sepultadas ontem

Suzano, começaram a ser
enterrados na tarde de ontem
no Cemitério Municipal São
Sebastião, na região central
da cidade. O primeiro a ser
sepultado foi o corpo do aluno Samuel Melquíades de
Oliveira Silva, de 16 anos.
Em seguida foram enterrados os corpos dos alunos
Kaio Lucas da Costa Limeira e Caio Oliveira. Eles
também foram aplaudidos
por amigos e familiares que
acompanhavam o sepultaO adeus
mento. O quarto corpo enas vítimas
Os corpos das vítimas do terrado foi o da inspetora
massacre na Escola Estadu- Eliana Regina de Oliveir
al Professor Raul Brasil, em Xavier, de 38 anos, que tra-

balhava desde 2016 na escola.Familiares pediram para
que o caixão fosse aberto
para olhar o rosto dela pela
última vez antes de o corpo
ser enterrado, também sob
aplausos.
Mais cedo, o corpo de
Jorge Antônio de Moraes foi
enterrado no Cemitério dos
Ipês. Jorge morreu assassinado pelo sobrinho na loja
de carros em que era dono.
Deixou mulher e três filhos
de 27, 22 e 15 anos. Ele era
dono de uma loja de vendas
de carros usados, onde também funcionava um estacionamento e lava-jato.

Motorista de Uber é morto em tentativa de assalto
Um motorista do
aplicativo Uber foi
morto durante uma tentativa de assalto, na tarde de ontem, em Nova
Iguaçu. A vítima, que
não teve a identidade
divulgada, foi atingido
na cabeça e morreu no

local.
De acordo com as primeiras informações, o
crime aconteceu na Padre Vieira, próximo a um
supermercado localizado
na Estrada Iguaçu, altura
do bairro Vila Operária.
A Divisão de Homicí-

dios da Baixada Fluminense (DHBF) apura as
circunstâncias em que o
jovem foi baleado. Mas a
princípio ele teria reagido a tentativa de assalto.
Até o fechamento desta
reportagem ninguém havia sido preso.

Uma tonelada de maconha e 33 quilos de cocaína que seriam distribuídos em comunidades
do Rio de Janeiro, foram apreendidos ontem,
na rodovia Washington
Luís (BR-040), altura
de Duque de Caxias,
por agentes da Polícia
Rodoviárioa
Federal
(PRF).
O órgão informou que
os policiais faziam a fiscalização da rodovia,
quando perceberam uma
caminhonete parando no
acostamento e dando ré.
Quando os policiais iniciaram a perseguição, o
motorista acelerou e tentou fugir, jogando o veículo contra as viaturas.
Depois de colidir com
o carro da PRF, o motorista da caminhonete
correu para o matagal,
mas acabou sendo preso
depois de buscas pelo
local, em parceria com a
Polícia Militar. Ele já tinha sido preso por tráfico de drogas em dezem-

Divulgação/PRF

A droga estava no banco traseiro da caminhonete
bro, na Via Dutra.
No veículo, os policiais encontraram vários
tabletes da droga em
cima dos bancos e na ca-

çamba. O motorista explicou que pegou a droga
em Minas Gerais e entregaria o carregamento em
São João de Meriti.

Deam prende pastor acusado de abuso sexual em Meriti

Agentes da Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher de Duque
de Caxias (Deam) prenderam um pastor evangélico
suspeito de abusar sexualmente de fiéis. Contra
ele havia um mandado de
prisão preventiva expedido
pela 2ª Vara Criminal da
Comarca de Duque de Caxias. Roberto Siqueira Torres Silva foi preso, nesta
terça-feira (12/03), no Par-

que Aliança, em São João
de Meriti, sob acusação de
crime de violação sexual
mediante fraude.
Roberto já responde dois
inquéritos policiais na DP,
por estupro e por violação
sexual mediante fraude.
A Polícia Civil informou
qiue o acusado vinha abusando sexualmente de fiéis
e obreiras da Igreja, a que
pertence. No caso da vítima, o autor, se valendo de

sua fé, manifestou o desejo de orar a vítima em sua
residência, momento em
que, aproveitando-se de
sua crença, praticou atos
libidinosos na vítima.
As investigações revelaram que o acusado já tinha
praticado atos libidinosos
contra outras três vítimas,
sendo que uma delas preferiu não relatar sobre os
abusos, por medo e vergonha.
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Vindos de Pacaraima

Força-tarefa para refugiados

Sedeger promove ação para atender imigrantes e venezuelanos. Eles recebem dicas para entrevistas de trabalho e encaminhamento para emprego
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃ0 SOCIAL

A

Secretaria
de
Estado de Desenvolvimento
Econômico e Geração
de Emprego e Renda
(SEDEGER), através
do Sistema Nacional
de Emprego (SINE),
promoveu na última
quarta-feira, uma força-tarefa para atender 20
famílias de imigrantes
e refugiados venezuelanos vindos de Pacaraima (munícipio no norte
de Roraima e na fronteira com a Venezuela).
A ação aconteceu no
Abrigo Aldeias Infantis
SOS, no Itanhangá, na
Zona Oeste do Rio. A
equipe sob a coordena-

ção da Subsecretaria de
Emprego e Renda atendeu 25 venezuelanos,
dos quais 16 receberam
carta de encaminhamento para entrevista
de trabalho, como foi o
caso de Glendy Josefina
Tocuyu, de 47 anos, que
está no Brasil há cinco
meses.
O objetivo da força-tarefa é de integrar os
refugiados e imigrantes
venezuelanos no mercado de trabalho, cumprindo a última etapa –
a quarta - do programa
nacional de interiorização para inserção socioeconômica.
Na primeira etapa do
programa, ainda em Pacaraima, é realizado o

cadastramento dos refugiados e imigrantes
ao cruzarem a fronteira com o Brasil, além
da emissão de Registro
Provisório pela Polícia
Federal, CPF pela Receita Federal e Carteira
de Trabalho e Previdência Social pelo Ministério do Trabalho. Na
segunda etapa, é feito
o deslocamento dos venezuelanos, custeado
pela União, para os Estados que manifestam
interesse em recebê-los,
como o Rio de Janeiro.
Na terceira etapa, os refugiados e imigrantes
são recebidos em abrigos federais, estaduais,
municipais e da sociedade civil.

Divulgação/Governo do Estado

A ação aconteceu no Abrigo Aldeias Infantis SOS, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio

Informações, reclamações e denúncias
A Ouvidoria da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Geração de
Emprego e Renda é um
canal de comunicação

com a sociedade, através do qual recebe denúncias, reclamações,
sugestões, elogios e
solicitação de informações,
registrando,

encaminhando e acompanhando as demandas
relacionadas à SEDEGER (http://rj.gov.br/
web/sedeger) e a seus
órgãos vinculados. O

atendimento é feito de
segunda a sexta-feira,
das 10h às 17h, pelo telefone (21) 2332-8284,
pelo e-mail ouvidoria@
desenvolvimento.rj.gov.

br e presencialmente, no
Palácio Guanabara (Rua
Pinheiro Machado s/nº,
3º andar, Laranjeiras).
Através do sistema e-OUV (Sistema de Ou-

vidorias do Poder Executivo Federal), que está
disponível na internet https://sistema.ouvidorias.gov.br - o serviço
funciona 24 horas.

Terminam hoje inscrições para a Meio Ambiente flagra extração
Olímpíada Brasileira de Matemática de minério em Pedra Branca
As inscrições para a 15ª
Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP) terminam nesta sexta-feira
(15/03). As unidades escolares devem fazer o cadastro e preencher uma ficha
de inscrição disponível no
site www.obmep.org.br.
Podem participar alunos
do Ensino Fundamental e
do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de
todo o país.
“Mais de 850 escolas públicas do Rio já se inscreveram. Esse envolvimento
dos professores e alunos
na OBMEP e em outras
olimpíadas do conhecimento contribui para elevar o desempenho dos estudantes em sala de aula”,
declara o secretário de Estado de Educação, Pedro
Fernandes.
A OBMEP, uma das
maiores competições científicas do Brasil, é dividida
em três níveis. O nível 1 é
voltado para alunos do 6º
ou 7º ano do Ensino Fun-

A OBME é uma das maiores competições científicas do Brasil
damental. O nível 2 para
estudantes do 8º ou 9º ano
do Ensino Fundamental.
Já o nível 3 para alunos
de todas as séries do Ensino Médio. Estudantes
da modalidade Educação
de Jovens e Adultos (EJA)
também podem participar.
A prova da 1ª fase acontecerá no dia 21 de maio,
com 20 questões de múltipla escolha. A 2ª fase, que
consiste em uma prova
discursiva de seis questões, será aplicada em 28
de setembro. A divulgação

dos premiados está prevista para o dia 3 de dezembro.
Os alunos com melhor
desempenho na competição receberão medalhas
de ouro, prata, bronze ou
certificados de menção
honrosa. Os medalhistas
serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC).
Os professores das escolas
também serão premiados.
Em 2018, mais de 18 milhões de estudantes de todo
o Brasil se inscreveram.

Itaguaí inicia manutenção
da iluminação pública
A Prefeitura de Itaguaí
realiza a manutenção de
lâmpadas queimadas em
Chaperó desde a última
semana. Equipes do Departamento de Iluminação Pública, da Secretaria Municipal de Obras
e Urbanismo, atuam
diariamente nas Glebas
A, B e C substituindo
o material com defeito
nos pontos de iluminação. A expectativa é que
o trabalho seja finalizado e o bairro esteja totalmente iluminado ontem. Além do conforto,
a nova iluminação traz
um aumento na sensação de segurança para

Reprodução

Reprodução

Reprodução/PMI

Técnicos da Prefeitura durante trabalho de manutenção
a população. Essa é a primeira grande ação de uma
série que vai acontecer em
todos os bairros da cidade
nos próximos meses.
Até o início dessa semana, as equipes já haviam
realizado a manutenção
em cerca de 200 pontos
de iluminação no bairro.

A previsão da Prefeitura é
que ao todo 400 lâmpadas
queimadas sejam trocadas na região. O trabalho
vai continuar por todos os
bairros do município. Os
próximos atendidos serão
Jardim América, Engenho,
Jardim Mar, Rio Cação e
Brisamar.

Agente no local onde havia extração ilegal de minério e poço artesiano

A Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade, por
meio da Coordenadoria Integrada de
Combate aos Crimes
Ambientais (Cicca),
flagrou extração ilegal
de minério e um poço
artesiano irregular, em
área situada na unidade de conservação no
Parque Estadual da
Pedra Branca. A ação,
realizada entre as úl-

timas terça e quarta-feira, contou com
apoio do Instituto Estadual do Ambiente
(Inea) e do Comando
de Polícia Ambiental.
A fiscalização foi desencadeada a partir de
denúncia anônima no
Caminho de Sebastião, na Ilha de Guaratiba.
Os
equipamentos
utilizados para a extração foram apreen-

didos: uma escavadeira hidráulica, uma
retroescavadeira, uma
pá mecânica, três caminhões e uma moto
serra. Quatro pessoas
foram detidas e conduzidas para a 35ª
Delegacia de Polícia (Campo Grande),
onde prestaram esclarecimentos. Elas serão
multadas e responderão por crime ambiental.

Ceperj lança publicação com
raio-X das mulheres no RJ

A Fundação Ceperj
(Fundação Centro Estadual de Estatísticas,
Pesquisas e Formação
de Servidores Públicos do Rio de Janeiro)
lançou, em comemoração ao Dia da Internacional da Mulher,
o Boletim Mulheres
Fluminenses. O objetivo é oferecer uma
base de indicadores
que norteiem o debate
sobre as questões de
gênero. A publicação
apresenta informações

sobre realidade socioeconômica e demográfica da população,
destacando as desigualdades que afetam
a população feminina.
Os temas abordados
são: demografia, saúde, educação, mercado
de trabalho; representação política feminina, segurança pública,
violência contra a mulher, entre outros. Os
indicadores apresentados sempre fazem um
comparativo entre o

universo masculino e
feminino.
A publicação, que
será anual, resulta
da linha de pesquisa
Aspectos Sociais da
Qualidade de Vida da
População do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvida pelo
Centro de Estatísticas,
Estudos e Pesquisas
da Fundação (CEEP).
Este ano o boletim
traz um panorama geral da condição da mulher no estado.

SUL-FLUMINENSE
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Programa imperdível em Itatiaia

Idosos do Centro de Convivência, que participaram de passeio no Sítio das Palmeiras, em Resende, tiveram momentos de lazer e diversão
Secretaria de
Comunicação Social

I

ntegrantes do Centro de Convivência
do Idoso (CCI) participaram na manhã da
última terça-feira, de
um passeio no Sítio das
Palmeiras, em Resende.
A atividade, organizada
pela Prefeitura, por meio
da Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos contou a participação de cerca de 30
idosos e da equipe do
CCI.
O objetivo foi proporcionar momentos de lazer e diversão aos idosos
através de um passeio
junto às belezas naturais.
De acordo com a co-

ordenadora do Centro,
Marluce Veiga, no local
todos fizeram uma caminhada, e além de curtir
a beleza natural do lugar,
também puderam tomar
banho de piscina e se divertirem em várias atividades.
“Foi um dia muito especial em que passeamos
e nos divertimos bastante junto a natureza. Fizemos exercícios, tomamos café e almoçamos
todos juntos e brincamos
muito também. Foram
momentos de muita diversão e entretenimento”, explicou a coordenadora.
Marluce destacou ainda que atividades como
essa ajudam a integrar

Divulgação/PMI

o grupo e contribuem
muito no aumento da
autoestima dos idosos.
“Todas essas atividades
são importantes porque
contribuem muito para
fortalecer a autonomia
dos idosos e reforçar os
seus vínculos de amizade, aumentando assim a
autoestima “, ressaltou.
Intertpítulo - Centro de
Convivência do Idoso
O CCI atende cerca
de 250 idosos nos quatro polos do município
(Centro,Vila Flórida, Penedo e Maringá/Maromba) .No CCI os idosos
participam de aulas de
ginástica, palestras, oficinas e passeios.
Para participar das ati-

A atividade contou com a participação de cerca de 30 idosos e da equipe do Centro de Convivência
vidades é necessário que pias de RG,CPF, compro- de. O atendimento acono idoso compareça ao vante de residência, uma tece de segunda a sextaCentro ou a uma unidade foto 3x4, tipo sanguíneo -feira, das 08 às 12 horas
do CRAS e apresente có- e atestado médico de saú- e das 13h30 às 17 horas.

Projeto incentiva estudantes a ‘Pedal Pelas Águas’ movimenta
despertarem interesse pela literatura ciclistas em escolas de Quatis
Divulgação/PMq

Divulgação/PMpR

Aproximadamente 160 ciclistas participaram da primeira edição em 2018
A E. M. José Ferreira foi mais uma unidade contemplada com a Sala de Leitura

Um ambiente lúdico que
tem como objetivo despertar o interesse pelo mundo
da fantasia, desafiando os
próprios limites da imaginação. Assim são as Salas
de Leitura, desenvolvidas
pela Secretaria de Educação, Cultura e Turismo
(SMECT). O projeto, que
acontece em todas as unidades escolares, e envolve
professores, orientadores,
diretores, estudantes e a
comunidade escolar e tem
como objetivo a promoção
da leitura, através de um
acervo diversificado de livros, filmes e outras atividades, teve mais uma unidade inaugurada, na Escola
Municipal José Ferreira, na
terça, 12. O local recebeu
o nome de Sala de Leitura
Maurício de Sousa e conta
com um acervo variado da

“Turma da Mônica”.
A inauguração contou
com leitura teatralizada
“A Professora de Horizontologia”, de Fernanda
Lopes de Almeida e ainda
com a apresentação teatral
do autor Monteiro Lobato
“À Procura de Emília”. “É
fundamental conferir aos
estudantes a oportunidade
de ter esse relacionamento
de proximidade com a literatura. Incentivar o hábito
de ler é ampliar o universo intelectual e cultural de
nossos estudantes”, enfatizou o prefeito Ailton Marques.
Segundo o secretário da
SMECT, Robson Paulino
da Silva, diversas atividades estão sendo realizadas
em cronogramas definidos
de acordo com a disponibilidade de cada unidade

escolar. “Os estudantes
dispõem de três tempos de
quarenta minutos durante
a semana para participarem de diversas atividades como: roda de leitura; contação de histórias;
apresentações teatrais; troca de experiências e ainda
contam com: empréstimos
de livros e elaboração de
murais. Outro fator importante é que os familiares
também têm acesso a essas atividades e serviços.
Através dessa interação,
nosso objetivo é tornar a
Sala de Leitura um ambiente familiar e com
um acervo variado, com
abrangência de um público diversificado, contemplando desde a Educação
Infantil até a Educação de
Jovens e Adultos (EJA)”,
disse o secretário.

Funcionários da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente iniciaram nesta semana uma visita às
escolas municipais com
o objetivo de ampliar a
divulgação sobre a segunda edição do “Pedal
Pelas Águas”, que será
realizado em Quatis no
próximo dia 24 de março, a partir das 8 horas,
em comemoração ao Dia
Mundial da Água (22 de
março).
Durante as visitas às
unidades de ensino, os
servidores da pasta estão
fazendo as inscrições dos
estudantes interessados

em participar do evento,
cuja realização é do Comitê da Bacia da Região
Hidrográfica do Médio
Paraíba, através de uma
parceria com a Prefeitura
de Quatis.
Os funcionários já visitaram as escolas municipais Maria Helena
Rafael De Elias (Centro),
Carlos Campos de Faria
(Falcão), Benta Pereira
(Joaquim Leite), CIEP
Marciana Machado De
Elias (bairro Nossa Senhora do Rosário) e Henry Nestlé (São Benedito).
Até a próxima semana,
todas as outras unidades

vão ser visitadas pelos
servidores.
Realizada no ano passado, a primeira edição
do Pedal Pelas Águas em
Quatis contou com a participação de aproximadamente 160 ciclistas. O
percurso deste ano será o
mesmo de 2018, ou seja,
a largada ocorrerá às 8
horas, na Praça Teixeira
Brandão, de onde os ciclistas vão percorrer um
trajeto de 3,5 quilômetros até a Ponte Francisco Fonseca, na região do
Bom Retiro, que dá acesso ao distrito de Vargem
Grande (Resende).

IPTU pode ser pago com desconto
até segunda-feira em Três Rios

Divulgação/PMTR

Porta de entrada para mulheres
vítimas de violência em Barra Mansa
A violência doméstica
tem crescido em todo o
país. Em Barra Mansa, os
registros do Creas (Centro de Referência Especializada em Assistência
Social) saltaram de 48
casos durante todo o ano
de 2018 para 14 somente
nos dois primeiros meses
de 2019. Porém esses dados não refletem a realidade, já que muitas mulheres ainda se mantêm
calada diante das amea-

ças ou se encaminham diretamente à Delegacia de
Policia para formalizar a
denúncia. Por isso, é extremamente importante
buscar ajuda e quebrar o
ciclo das agressões.
O Creas é um dos
equipamentos públicos
que atua diretamente
no auxílio ás vitimas de
violência doméstica. De
acordo com a assistente
social do órgão, Sharlene Fernandes da Silva,

uma série de serviços
são ofertados visando
auxiliar as mulheres que
enfrentam situações de
risco social e têm seus
direitos violados. “Nossa equipe auxilia com
informações e orientações jurídicas, acesso à
documentação pessoal
e suporte à família, com
assistentes sociais, psicólogos, terapeutas e outros profissionais”, detalha Sharlene.

Prefeitura oferece carro em sorteio para contribuinte
Prefeitura de Três Rios
disponibiliza carnê online do IPTU 2019 e prazo
para cota única com desconto especial vai até a
próxima segunda. Os carnês do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU)
2019 estão disponíveis

para pagamento desde o
mês passado e também
foram entregues nas residências.
A Prefeitura de Três
Rios disponibilizou os carnês para impressão através
da internet, no link www1.
fgmaiss.com.br/iptu/con-

sultas/impcontapmtr.php/.
Vale lembrar que os contribuintes que quitarem o
IPTU em cota única até o
dia 18 de março terão um
desconto especial. Aqueles
que estiverem com o imposto em dia concorrerão a
um automóvel 0km.
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RECEITAS
Lasanha aos
quatro queijos
Ingredientes
500 gramas de massa de lasanha cozida
250 gramas de queijo
mussarela em fatias
3 colheres (sopa) de
manteiga 2 colheres
(sopa) de farinha de
trigo 3 xícaras (chá)
de leite 50 gramas de
queijo gorgonzola esfarelado 100 gramas
de queijo provolone
ralado 50 gramas de
queijo parmesão ralado 1 lata de creme
de leite
Modo de
preparo
Para fazer o molho,
em
uma
panela,
doure a farinha com
a manteiga. Espere
amornar.
No liquidificador, bata
a mistura de farinha
e manteiga, o leite, o
gorgonzola, o provolone, o parmesão e o
creme de leite.
Transfira para uma
panela e leve ao
fogo brando, a 160
ºC, mexendo sempre
até engrossar.
Em um refratário, alterne camadas de
massa, molho e mussarela.
Termine com molho,
polvilhe queijo parmesão e leve ao forno alto, preaquecido,
a 200 ºC, até derreter
o queijo e dourar.
Dica: varie de queijos.
Substitua o provolone
por queijo prato e o
gorgonzola por queijo
meia cura.

Moqueca rápida
de frango
Ingredientes
1 unidade de frango cortado em pedaços
3
colheres
(sopa) de óleo 1 colher (sopa) de azeite
de dendê 2 unidades
de cebola cortadas
em rodelas 1 unidade
de pimentão vermelho pequeno cortado
em tiras 1 unidade
de pimentão amarelo pequeno cortado
em tiras 1 unidade
de pimentão verde
pequeno
cortado
em tiras 2 unidades
de tomate sem pele
e sementes cortados
em quatro 1 1/2 xícara (chá) de caldo de
legumes 200 leite de
coco (1 garrafinha) •
salsa (ou salsinha) picada a gosto • sal a
gosto • pimenta-do-reino a gosto
Modo de
preparo
Em
uma
panela, aqueça o óleo e
doure bem os pedaços de frango. Junte
o óleo de dendê, a
cebola, os pimentões,
o tomate e refogue
bem.
Tempere com o sal
e a pimenta e acrescente o caldo de legumes. Deixe cozinhar
até o frango e os legumes ficarem macios.
Junte o leite de
coco, a salsa e desligue o fogo.
Dica:
Sirva acompanhada de arroz branco.
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Malvino Salvador viverá personagem gay
em ‘A Dona do Pedaço’: ‘Vai ser irado!’

M

alvino Salvador deu detalhes sobre o
seu próximo personagem na novela das nove,
‘A Dona do Pedaço’.
Ele viverá um homem
casado que se assume
homossexual para sua
esposa e seu relacionamento chegará ao fim.
O ator falou, também,
que seu personagem enfrentará muitos desafios
e disse não ter problema
nenhum em gravar cena
com beijo gay.
Malvino Salvador sairá da caixinha e fará um
personagem homossexual na próxima novela
das nove, “A Dona do
Pedaço”, que terá Juliana Paes como atriz
principal. Em uma con-

divulgação

versa com o Purepeople
ele deu mais detalhes
sobre seu novo papel.
“Ele é um homem casado, tem filha, mas é homossexual e esconde de
todos. Para a sociedade
ele não quer assumir.
E uma hora isso virá a
público. O desencadeamento disso é a paixão
que ele terá por um outro homem e vai ser irado!”, contou Malvino. É
a primeira vez que o ator
interpretará um homossexual nas telinhas e ele
está animado para isso.
“Será a primeira vez que
vou viver um personagem gay e o mais legal
é poder viver boas histórias. É um personagem
muito legal e é isso que
importa.”, completou.

Look do dia! Sabrina Sato mostra Zoe
combinando body com faixa de cabelo
divulgação

Aos 3 meses, Zoe
já faz sucesso nas redes sociais de Sabrina
Sato. Ontem, a apresentadora compartilhou um clique com
a filha e derreteu-se:
‘Eu ia mostrar pra
vocês um pouquinho
da minha nova coleção beachwear da
Alto Giro, mas a Zoe
entrou na frente’. Na
imagem, a menina
aparece usando um
look cheio de estilo:
a pequena combinou
body estampado com
faixa de cabelo
Sabrina Sato encantou os seguidores ao
publicar uma foto da
filha, Zoe, de 3 meses,
no Instagram. Dona
de lookinhos cheios

de estilo, a menina
mostrou toda a sua
fofura em clique com
a mãe. Considerada
uma bebê fashionista, mesmo com tão
pouca idade, a pequena também roubou
a cena por combinar
body estampado com
faixa de cabelo. “Eu
ia mostrar pra vocês
um pouquinho da
minha nova coleção
beachwear da Alto
Giro, mas a Zoe entrou na frente”, escreveu a apresentadora,
bem-humorada. No
Carnaval, Zoe apareceu com uma faixa de “Musinha do
Copacabana Palace”
no colo da jornalista
Glória Maria.

Fã posta foto com Anitta e Gabriel
Medina e mostra encontro dos dois em SP
divulgação

A cantora e o surfista não negaram foto
para um fã e posaram
separados, mas o adolescente comprovou o
encontro dos dois no
restaurante Jamie’s Italian, no Itaim Bibi, São
Paulo, na noite da última quarta-feira (13).
Em seu perfil do Instagram, a poderosa amanheceu comentando sobre ter cancelado férias
por um projeto: ‘Quase
tatuando um ‘vai valer
a pena’ na minha testa
para ver se ajuda’
Anitta e Gabriel Medina jantaram juntos na
noite da última quarta-feira (13). Mais próximos desde o Carnaval,
os dois foram fotogra-

fados por um internauta
durante um encontro no
restaurante da rede italiana Jamie’s Italian, no
Itaim Bibi, São Paulo.
O adolescente compartilhou um clique com
cada um separado e os
fãs da funkeira foram
à loucura. “Arrasou”,
comentou um. “Tinha
mais gente? Ou só ela
e o Medina”, perguntou
outro. “Rainha linda”,
exaltou mais um seguidor. “lindos”, elogiou
um fã-clube da cantora. Na última semana,
a dupla se reuniu com
Neymar para assistir
os desfiles das escolas
especiais na Marquês
Sapucaí, no Rio de Janeiro.
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futebol de base

Nova Iguaçu estreia contra o Macaé
no estadual de Juniores neste sábado

Sub-20 começa neste sábado a longa caminhada no Campeonato Carioca
Bernardo Gleizer/Nova Iguaçu FC)

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

C

omeça
neste
sábado
(16)
a
temporada
2019 para a vitoriosa
base do Nova Iguaçu.
Remodelado, o Campeonato Carioca Sub20 tem seu início neste
fim de semana, e o clube da Baixada vai encarar o Macaé, às 16h,
no Estádio Laranjão.
Será a oportunidade
de ver mais uma vez
os frutos da terra em
ação. A entrada é franca.
O Estadual de Juniores teve seu regulamento alterado, e agora ele será mais longo:
vai de março até outubro. Serão 16 clubes,
divididos em dois grupos. E, como já é tradicional, serão disputados dois turnos: a Taça
Guanabara
(quando
os times se enfrentam
dentro do grupo) e a
Taça Rio (nessa etapa
os clubes de um grupo
pegam os do outro).
Os quatro melhores de

Lateral Digão diz que o grupo está focado no trabalho e com o objetivo de chegar no lugar mais alto possível
cada chave avançam.
O título será disputado
entre os campeões da
Taça Guanabara e da
Taça Rio.
Conhecido por fazer
boas campanhas e revelar talentos para o futebol brasileiro, o Nova
Iguaçu vai tentar nesta
edição apagar o desem-

penho ruim da temporada passada, quando
conseguiu apenas cinco
vitórias e terminou o
certame Sub-20 na décima colocação. Para
isso, contou com a chegada do técnico Hermes Júnior e com a subida de uma promissora
safra de talentos que es-

tava no sub-17.
- Estamos com uma
expectativa muito boa,
todos focados no trabalho e com o objetivo
de chegar no lugar mais
alto possível. O professor Hermes chegou para
somar, gosta do nosso
estilo de jogo, dinâmico, de trabalhar bem a

bola, e está contribuindo muito. Abraçamos o
trabalho dele e os conselhos que tem nos dado.
Agora é colocar isso em
prática e fazer uma boa
campanha – afirmou o
lateral-direito
Digão,
um dos bons nomes da
equipe laranja.
O Nova Iguaçu está

no Grupo B, ao lado de
Vasco, Fluminense, Portuguesa, Bangu, Volta
Redonda, Americano e
Macaé, adversário deste sábado. No Grupo
A aparecem Botafogo,
Flamengo,
Boavista,
Cabofriense, Madureira, Goytacaz, Resende
e America.
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