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Ator mirim, Nícolas
Villela, alegra o dia
do papai Felipe
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PREPARE O BOLSO

Conta de luz vai ficar mais cara
3

Cantou pra subir!

reprodução/Whatsapp

reprodução/Polícia civil

Ódio à esquerda motivou
a execução de Marielle

Policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil e promotores do Ministério Público do
Rio de Janeiro prenderam ontem o policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio
Vieira de Queiroz, envolvidos nas mortes da vereadora e do motorista dela, Anderso Gomes.
Delegacia de Homicídios da Capital disse que alvo das investigações será o mandante.
6

Adeus ao ‘homem do charuto’

Pai de santo
é executado
em Cabuçu Dr. Eurico sai de campo

Homem estava com entidade ‘Tranca-Rua’ quando levou vários tiros

6

Disque denúncia oferece
R$ 1 mil por pistas de
assassinos de médica
morta na Linha Vermelha
6

12

Diretor-geral da Clínica da
Família de Vila de Cava tira
unidade 24 horas da UTI
divulgação

PM apreende carga
de coletes à prova
de bala em
Belford Roxo
6

ESPORTE
Consumidor
‘Pretinho’ fica
bolado com mané
da Light no poste

Em jogo-treino,
Seleção Brasileira
Sub-17 bate
América-MG

2

12

Wanderson comanda uams das maiores unidades 24 horas em Nova Iguaçu
3
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Pois é...Seu Mathias
está chegando no pedaço com moral e anunciando para 27 de abril,
às 20h, um dos shows
mais esperados no Teatro Sílvio Monteiro,
em Nova Iguaçu: ‘Seu
Mathias & Panela Zen’.
Aquele Abraço, irmão!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Priscila Mathias comemora estreia com
pé direito na Marquês de Sapucaí

Vinny Brito

Após sua estreia
no carnaval carioca deste ano como
musa,
Priscila
Mathias festeja a
participação
no
maior espetáculo
da Terra. Com 29
desfiles no currículo, ter desfilado
como destaque de
chão e muito samba no pé teve um
gosto
diferente
para a beldade da
União da Ilha.
Apesar da preparação
fisica
para o grande dia,
a musa estava ansiosa pelo desfile.
O marco na carreira dela, o primeiro com um lugar
de mais destaque.
Ela comemora o
figurino desenha-

O cantor Vinny Brito
subirá ao palco do Top
Music nesta quarta (13),
no TopShopping. Ex-participante da primeira edição do The Voice Brasil,
Brito chegou a trabalhar
com produtores musicais
renomados, como Lincoln
Olivetti, Alexandre Castilho, Torcuato Mariano,
Ed Motta, Claudia Leitte e
Daniel. A apresentação de
Vinny Brito será às 19h,
na praça de alimentação,
2º piso. Evento gratuito!
O TopShopping fica na Av.
Governador Roberto Silveira 540, Centro – Nova
Iguaçu. Telefone: (21)
2667-1787.

Divulgação

do pelo carnavalesco Severo Luzardo.
“Tive um figurino
que muito facilitou
o meu desempenho
na avenida. Fiz o
que mais gosto que
é riscar o chão com
o meu samba. A minha roupa foi linda e minha aliada,
facilitando os movimentos. Foi um
presente da minha
União da Ilha. Só
posso agradecer”,
declara a musa.
Priscila Mathias
representou as ‘Relíquias de Cariri’,
uma fantasia com
diferentes tons de
azuis e muita pedraria,
desenvolvido pelo ateliê do
Claudinho
Guerreiro.

O ator, diretor, produtor cultural e professor, Felipe Villela,
viveu, ontem (12/03),
um dia emocionante.
“Hoje é aniversário
do meu multifacetado
filho, Nícolas Villela
(foto). 9 anos de intensidade em alegria,
dor, humor... AMOR!
Feliz aniversário, meu
pequeno! Pai te ama!

‘‘Pouco amor não é amor, é
Nelson Rodrigues’’, sim

(21) 98037-1338
Whatsapp

Marcos Felipe / Divulgação

Jota Carvalho

Consumidor, Pretinho tá bolado

jota.carvalho@yahoo.com

A

mor, morte, família,
loucura, traição e ciúme. Junte tudo isso,
acrescente o “molho” de Nelson
Rodrigues e – voilá! – temos
um texto contundente, vigoroso, irônico: um tapa na cara da
hipocrisia. Pegar essa receita e
levá-la para os palcos é pura ousadia. Mas vale a pena. Que o
diga o diretor Sidnei Cruz, que
encarou o desafio e estreia, no
dia 15 deste março, a peça “Pouco amor não é amor”, no Teatro
II no Sesc Tijuca, em temporada
até 7 de abril, sempre de sexta
a domingo, às 19h. No elenco,
dando vida a diversos personagens, estão Alan Pellegrino, Daniel Chagas, Deborah Rocha e
Gisela de Castro.
Para essa audaciosa empreitada, Sidnei teceu a dramaturgia
do espetáculo com os fios dos
contos da obra “Pouco amor
não é amor”, de Nelson Rodrigues. São dez contos, que foram publicados, originalmente,
entre 1953 e 1954, nas edições
dominicais do Jornal da Semana - Flan. As histórias reunidas
no livro tratam dos temas mais

Nícolas faz 9

‘Manuel Pretinho’ (foi assim que o cidadão se identificou para o SOMBRA),
reclama que a Light vive diariamente na
rua onde mora em Morro Agudo, “fazendo sabe-se lá o quê”. Pretinho fica
bolado, segundo suas próprias palavras.
****************************************

Mané responde mal...
“Tô boladão mesmo. Boladão em
ver todos os dias um cara trepado na
escada mexendo na instalação da luz
das pessoas e quando você pergunta, o
mané te responde mal e diz que o que
ele está fazendo só interessa à empresa
que paga o salário dele”, diz o consumidor.
A montagem de Sidnei Cruz estreia no dia 15 deste mês no Sesc Tijuca
caros ao escritor, numa espécie
de “A vida como ela é...” ampliada.
A montagem é original. Abre
ao som de “Me deixa em paz”,
de Monsueto, e fecha com “Eu
sei que vou te amar”, de Tom
Jobim e Vinicius de Moraes. A
encenação busca instaurar uma
atmosfera de intimidade com o
público. “A montagem insere os

espectadores numa configuração de teatro de arena, onde todos são vistos por todos, criando
um ambiente de cumplicidade e
espelhamento. Os atores transitam e transformam-se entre
o público, envolvendo-o num
carrossel de pulsações. Nesse
teatro da intimidade, o público
vê o que pensa o personagem,
espreitando pelo buraco da fe-

chadura a vida psíquica como
ela é”, explica o diretor Sidnei
Cruz.
Para o diretor, “existem várias facetas de Nelson Rodrigues. Por isso, ele continua sendo um autor maldito, polêmico,
demolidor de costumes”.
O Teatro II no Sesc Tijuca
fica na Rua Barão de Mesquita,
539 – Tijuca.

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

... e tem resposta que merece

“Foi aí que eu respondi o manezão na lata:
então é a mim e aos outros que você deve responder. Sabe Por quê? Nós pagamos o consumo
de nossas contas à empresa e ela paga vocês. O
patrão somos nós, os consumidores. Já pensou
nisso?”. O cara não deu um pio, continuou trepado na escada e ligando as coisas lá em cima”,
completou o consumidor Manuel Pretinho.
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atenção à saúde

Atendimento 24 horas sem
parar na CF de Vila de Cava
Clínica da Família de Vila de Cava, uma das três unidades emergenciais de
Nova Iguaçu, estava na UTI, mas choque administrativo deu novo sopro de vida
Reprodução

A procura por atendimento na Clínica da Família de Vila de Cava aumentou após o fechamento de unidade de Miguel Couto: classificação de risco e menos tempo

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

H

á pouco mais de
dois anos, a Clínica da Família
24 horas de Vila de Cava
respirava com a ajuda de
aparelhos. Estava ameaçada de fechar as portas
e deixar a população
sem socorro médico. A
nova administração injetou um sopro de vida

e ressuscitou a unidade.
Hoje, sob o comando
do diretor-geral Wanerson dos Santos, a CFVC
respira sem aparelhos e
ampliou sua capacidade
de atendimento. Segundo ele, são cerca de 10
mil pessoas atendidas
por mês. Um número
bem superior em relação
a janeiro de 2017 quando a demanda chegava
a 2 mil. “Liderei uma

espécie de força-tarefa
e busquei socorro junto ao prefeito Rogério
Lisboa e à Secretaria
estadual de Saúde para
lutar pelo pleno funcionamento da unidade. À
época, a Clínica da Família de Miguel Couto
estava fechando, e todo
mundo vinha para Vila
de Cava. Não podíamos
deixar esse povo sem
atendimento. Foi uma

vitória contra a crise”, unidade adotou uma
enfatizou Wanderson.
classificação de risco,
que começa nos profisClassificação
sionais de enfermagem
de risco na CFVC e termina nos consulWanderson
observa tórios. Dependendo de
que por conta da grande cada caso, o paciente
procura, há registros de é encaminhado para a
superlotação na unidade sala amarela (com meque torna o atendimento nos risco de morte) ou
mais lento. Entretanto, vermelha (pacientes que
esse ritmo não compro- necessitam de cuidados
mete o processo. Para e vigilância intensivos
otimizar o socorro, a enquanto aguardam a

definição do diagnóstico).
“O objetivo é avaliar
cada caso logo na chegada e reduzir o tempo
de atendimento médico,
permitindo que a pessoa
seja diagnosticada de
forma precoce e segundo a gravidade, dentro
do sistema humanizado,
que é uma das prioridades da equipe”, explicou Wanderson.

Equipe com mais de 200 profisionais
Sob o comando
da
direção-geral
está uma equipe
composta de mais
de 200 profissionais entre médicos,
enfermeiros

e pessoal da área administrativa. A emergência possui dois
clínicos e dois pediatras, além do serviço
ambulatorial, com 10
especialidades como

cardiologia, ortopedia, neurologia e pediatria. A CFVC também oferece exames
importantes como o
teste do pezinho, DST
(doenças sexualmente

transmissíveis), pré-natal e planejamento
familiar. “Apesar das
dificuldades estamos
lutando para cuidar
de quem mais precisa”, lembrou Wander-

son.
Além da CF de Vila
de Cava, outras duas
Clinicas da Família, a
de Austin e de Comendador Soares, oferecem atendimento 24

horas. Quem quiser
mais informações
sobre os serviços
disponibilizados
pela CFVC, basta
ligar para o telefone 2658-7554.

Belford Roxo realiza obras de revita- Aneel aprova reajuste de 11,12% na
lização urbanística em dois bairros conta de luz dos consumidores da Light
O bairro da Prata, em
Belford Roxo, vai passar
por mais uma revitalização urbanística. Para que
os moradores possam
aproveitar ainda mais a
área de lazer da localidade (conhecida como
Cobal), os atrativos irão
se estender pelo restante
da Avenida dos Confrades. O espaço receberá a
continuação da pista de
caminhada, iluminação
em led, bancos feitos com
fibra ecológica, paisagismo que será realizado
pela Secretaria de Meio
Ambiente, academia ao ar
livre, brinquedos para as
crianças, acessibilidade,
pavimentação e calçadas
padronizadas. A Secretaria de Conservação está
limpando a via para que
as obras comecem. As
intervenções fazem parte
do projeto “Seu Bairro de
Cara Nova”, que está revitalizando diversas áreas
da cidade.

Rafael Barreto/Divulgação/PMBR

Funcionários trabalham no bairro da Prata que vai ganhar mais uma área de lazer
Ainda próximo à Prata, a
Avenida Nunes Sampaio,
no bairro Andrade de Araújo, também está recebendo
obras para um novo espaço
de lazer. A Prefeitura já começou os trabalhos de limpeza, asfalto e colocação
de meio-fio. A via também
vai ganhar uma pista de
caminhada, que vai ligar
o bairro à Cobal, além de
paisagismo, concretagem
nas calçadas e nova iluminação.
Segundo o secretário de

Conservação, Paulo Sérgio
Correa Luna, o Mano, a revitalização do restante da
Avenida dos Confrades e
da Nunes Sampaio já estava no projeto inicial. “Várias ruas dos dois bairros
já foram beneficiadas pelo
projeto Seu Bairro de Cara
Nova. Agora estamos dando continuidade as obras
para mais duas áreas de
lazer e proporcionar conforto e qualidade de vida
aos moradores”, informou
Mano.

A Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel) aprovou
nesta terça-feira (12)
um reajuste médio de
11,12% na conta de
luz dos consumidores que usam energia
elétrica da Light. A
empresa atende cerca de 11 milhões de
clientes em 32 municípios do estado do
Rio de Janeiro, in-

cluindo a capital.
Segundo a Aneel, o
impacto médio para
os consumidores residenciais e comerciais, atendidos em
baixa tensão, será de
11,52%.
Já para os consumidores industriais, atendidos em alta tensão, o
reajuste médio será de
10,20%. As novas tarifas já podem ser apli-

cadas a partir do dia
15 de março. Os itens
que mais pesaram para
o reajuste da conta de
luz dos consumidores
fluminenses foram o
aumento do gasto com
a compra de energia
elétrica e o acionamento de usinas térmicas por conta do baixo
nível dos reservatórios
das usinas hidrelétricas.

Radares portáteis registram mais de
11 mil infrações em estrada do RJ
O Departamento de Estradas
de Rodagem (DER-RJ) registrou
11.412 infrações durante a campanha para conscientizar os motoristas e fiscalizar a velocidade dos veículos nas estradas estaduais durante
o período do Carnaval.
Munidos com pistolas de fiscalização de velocidade, os agentes do
DER-RJ atuaram principalmente

na Via Lagos (RJ-124), nos dias de
maior fluxo de veículos. Os radares
portáteis flagraram motoristas que
estavam trafegando acima do limite
da velocidade permitida.
“A Via Lagos é a estrada com
maior movimento de turistas no estado, nesta época do ano. Por isso,
concentramos o trabalho com os
radares portáteis na rodovia. Nossa

preocupação é conscientizar os cidadãos sobre seu papel e promover
um trânsito mais seguro nas estradas. Ao ver a sinalização, avisando
sobre as operações, o motorista já
reduz a velocidade, evitando colisões e acidentes. São vidas que
salvamos com essas campanhas”,
disse o presidente do DER-RJ, Uruan Cintra de Andrade.
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O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, anunciou
ontem que o governo irá rever a caderneta do adolescente, hoje voltada para adolescentes de 10 a 19 anos. Uma
possibilidade é a elaboração de dois tipos de conteúdo,
com linguagem específica, um voltado para o público
de 10 a 13 anos e outro para o público de 14 a 18 anos.

Os pedidos de recuperação judicial no país caíram
44,7% em fevereiro na comparação com o mesmo
mês do ano passado, aponta indicador da empresa de
consultoria Serasa Experian. Em relação a janeiro, foi
registrado recuo de 23,2%. No total, foram 73 requerimentos em fevereiro deste ano e 95 em janeiro.

Museu Ciência e Vida I

Novos direitos I

Reprodução

No príóximo sábado, o Museu
Ciência e Vida da Fundação Cecierj,
em Duque de Caxias, abrirá as suas
portas para o Arduino Day 2019. O
evento acontece simultaneamente em vários países e comemora o
aniversário da plataforma eletrônica
de código aberto, que leva o mesmo
nome e permite o desenvolvimento
e controle de sistemas interativos.

Os policiais civis do Estado
do Rio de Janeiro poderão ter
direito à assistência psicológica e jurídica. A determinação é
do projeto de lei 1.242/15, da
deputada Martha Rocha (PDT),
que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou ontem em primeira discussão.

Museu Ciência e Vida II

Novos direitos II

Neste ano, serão mais de 500
celebrações realizadas simultaneamente em cerca de 100 países. A inserção das mulheres
nas áreas de ciências exatas,
engenharias e computação será
um dos temas principais do
evento no RJ, cuja celebração
mundial tem contribuído e incentivado o público feminino,
jovem e adulto, a dominar as
novas tecnologias.

O texto ainda precisa ser
votado em segunda discussão
pela Casa.A proposta altera o
Decreto-Lei 218/75, que dispõe sobre o regime jurídico
peculiar aos policiais civis do
RJ, Hoje, esses agentes já têm
direito à assistência médico-hospitalar e social. “A rotina
de trabalho de um policial civil no Estado do Rio de Janeiro é, por si só, estafante.

Advogado lança canal no YouTube
Especialista em gestão de imóveis, o advogado Roberto Bigler, de Nova Iguaçu, lança na próxima sexta-feira, um canal no
YouTube, que leva o seu nome. O canal será um instrumento de
divulgação, troca de informações e dicas sobre a gestão imobiliária e convivência em condomínio. Ao longo dos programas, o
consultor vai abordar, através de uma linguagem simples e direta, conteúdos audiovisuais que venham agregar valores e contribuam para a busca de soluções dos problemas enfrentados no dia
a dia de condôminos, síndicos, locatários, e público em geral,
além de dar dicas que poderão ser utilizadas pelos usuários.

DIRETO AO PONTO

O fio da meada no caso Marielle Franco

O anúncio da prisão de
dois prováveis suspeitos pelo
assasssinato da vereadora
Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, na
manhã de ontem, representa
o começo da busca pelo cérebro que orquestrou o ato co-

varde. Quem mandou matar
é a pergunta crucial do caso
de repercussão internacional,
mas longe de ser elucidado.
Não que a prisão do policial
militar e do ex-PM não seja
relevante. Pelo contrário! É
a ponta do iceberg que fal-

tava no mar gelado de dúvidas em que está mergulhado
esse crime bárbaro.
Às perguntas vão-se juntando as incertezas e, consequentemente, a ansiedade
de quem não vê a hora dos
verdadeiros assassinos irem

para a cadeia. A impunidade não pode prosperar e é
preciso dar uma resposta à
sociedade, pois somente assim, se terá a certeza de que
o crime não compensa e sempre há uma pista que leva ao
culpado.

Reprodução/Elizeu Pires

Aperibé estica emergência do lixo
Há quase quatro meses
no cargo, o prefeito de Aperibé – pequeno município do
interior do estado do Rio de
Janeiro –, Vandelar Dias, já
teve tempo suficiente para
licitar a coleta de lixo, mas
vem estendendo uma contratação emergencial, acabando por favorecer a Vieira
Stones Empreendimentos,
que assim ganha o direito
de continuar prestando o

serviço sem ser obrigada a
enfrentar concorrentes em
um processo licitatório. A
empresa foi contratada no
dia 30 de maio de 2018 por
R$ 1.576.402,86 para 180
dias de coleta. Vandelar ampliou para mais 90 dias e
agora para mais seis meses,
o que vai garantir à empresa
um faturamento de mais de
R$ 3,5 milhões em um ano e
três meses.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Impulso na economia

Polo automotivo ganha reforço de R$ 1,5 bilhão

Com o investimento da Volkswagen Caminhões e Ônibus, a fábrica de Resende será ampliada, de acordo com o CEO da empresa na América Latina
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

R

eferência nacional, o polo
automotivo
do Sul Fluminense
ganhou um reforço.
A Volkswagen Caminhões e Ônibus
investirá R$ 1,5 bilhão na fábrica de
Resende. O anúncio
foi feito após encontro entre o governador Wilson Witzel,
o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração
de Emprego e Renda, Lucas Tristão, e
o CEO da empresa
na América Latina,
Roberto Cortes, na

semana passada, em
Berlim, na Alemanha.
“O Rio de Janeiro
precisa de mais indústrias. Vamos continuar
trabalhando
para atrair investimentos, gerar empregos e renda no Estado do Rio”, disse o
governador.
A fábrica de Resende emprega cerca de
três mil funcionários
e é o centro mundial
de produção e desenvolvimento de caminhões da empresa.
Com o novo investimento, a Volkswagen
já abriu um segundo
turno parcial na uni-

dade e gerou 360 novos empregos entre
janeiro e fevereiro.
“Estamos confiantes em trazer novos
projetos para o Rio
de Janeiro e tornar o
nosso estado uma potência novamente”,
afirmou o secretário
Lucas Tristão.
Segundo o CEO da
Volkswagen na América Latina, a capacidade produtiva da
fábrica de Resende
é de 100 mil unidades ao ano. “Estamos
prontos para absorver a recuperação do
mercado brasileiro”,
explicou
Roberto
Cortes.

IGOR LIMA/Divulgação/PMQ

fábrica de Resende emprega cerca de três mil funcionários e é o centro mundial de produção

MUNDO

nos bairros

UE proíbe uso do
Boeing 737 MAX 8

horahmunicipios@gmail.com

Entulho obstrui entrada de escola em Nilópolis

ReproduçãoAmigos de Nilópolis

A imagem parece
inacreditável, mas
é real. Uma montanha de entulho
vem sendo formada
em frente ao Colégio
Educandário,
na região central de
Nilópolis, pelo acúmulo de sujeira depositado por moradores da região, que
parecem ter perdido
a noção de limpeza.
O flagrante da foto
foi feito pela mãe

de um aluno que
disse estar revoltada com a falta
de
conscientização de quem faz o
serviço de porco e
o descaso da Prefeitura. De acordo com ela, o lixo
está obstruindo a
entrada de alunos
à unidade de ensino e quando chove
o cheiro fica imsuportável. Uma
nojeira só.

UNIÃO EUROPEIA - Por
precaução, mais de 30 países
decidiram restringir o uso do
Boeing 737 MAX 8 depois
que esse modelo se envolveu
em um segundo acidente em
menos de cinco meses. No último domingo, um avião da
Ethiopian Airlines caiu seis
minutos depois de decolar da
capital etíope, Adis Abeba, em
direção a Nairobi (Quênia). As
157 pessoas a bordo morreram.
Na tarde de ontem, a Agência de Segurança da Aviação da
União Europeia suspendeu os
voos com o Boeing 737 MAX
8 e 737 MAX 9, outro modelo
semelhante ao que se acidentou
na Etiópia.

esporte
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cartolagem desfalcada

Aos 74 anos, morre Eurico Miranda
ex-presidente do Vasco da Gama
O polêmico dirigente não conseguiu superar a batalha contra um tumor no cérebro
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

a terça-feira
(12), o ex-presidente
do Vasco, Eurico
Miranda, morreu no
Hospital Vitória, no
Rio de Janeiro. O
polêmico dirigente
não conseguiu superar a batalha contra
um tumor no cérebro.
Desde o ano passado, o enérgico dirigente lutava contra
limitações
físicas.
Até por isso, já não

aparecia
publicamente e nem participava tanto da vida
pública do time. Na
última eleição do
clube, foi um personagem ativo e chegou a apoiar o atual
mandatário Alexandre Campello apenas
para ver Julio Brant
fora do cargo.
O
ex-presidente
vascaíno deixa a esposa Sylvia, os filhos Eurico Brandão,
Álvaro Miranda, Mário Ângelo Miranda
e Sylvia Miranda,
além de oito netos.

Eurico Miranda foi
presidente do Vasco
em duas oportunidades, de 2001 a 2008
e de 2014 a 2018.
Também marcou época ocupando o cargo
de diretor de futebol
do clube a partir dos
anos 1990. Com seu
trabalho, a equipe
carioca ganhou títulos
importantes,
como o Campeonato
Brasileiro de 1997,
a Copa Libertadores
de 1998, a Copa João
Havelange de 2000 e
a Copa Mercosul de
2000.

Romário lamenta morte de Eurico:
‘‘Sentirei falta de fumarmos charuto juntos’’

Marcelo Sadio / Vasco

As polêmicas entrevistas de Eurico Miranda se tornaram rotina no clube (Marcelo Sadio/Vasco)

Fla: “É o nosso sonho e desejo”, diz
Rodrigo Caio sobre a Libertadores
Divulgação

Divulgação

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

Romário e Eurico, parceria dentro e fora de campo, rendeu bons resultados ao Vasco
Ontem, após a
confirmação
da
morte do ex-presidente do Vasco,
Eurico Miranda, o
ex-atacante Romário fez uma postagem em homenagem
ao ex-mandatário e
amigo.
O Baixinho afirmou que sentirá falta
de fumar um charuto
com o ex-presidente
do Vasco da Gama e
que ele foi um dos
poucos amigos que
conseguiu fazer durante sua carreira no
futebol.
- Faleceu agora há

pouco o ex-presidente
do Vasco, Eurico Miranda, ele tinha um
câncer no cérebro.
Eurico foi um dos
pouquíssimos amigos
que fiz no futebol.
Com certeza, sentirei
falta de fumarmos um
charuto juntos e dos
bons papos que batíamos. Meus sentimentos à família!
Nos comentários da
postagem do Baixinho, alguns torcedores mandaram mensagens de pesar. “Esse
vai ficar na história
do futebol. Pela sua
ousadia. E coragem.

Ícone”, afirmou um
torcedor.
“Apesar de torcer
pelo Flamengo, eu
gostava dele... Descanse em paz, Eurico
Miranda, afirmou outro usuário”.
Romário foi revelado na base do Vasco e defendeu o clube
em diversas ocasiões.
Com Eurico na presidência,
Romário
marcou seu milésimo
gol, em jogo contra o
Sport, em São Januário e ganhou uma estátua do mandatário,
atrás da baliza eternizada pelo Baixinho.

Flu: Airton destaca boa sequência de jogos
O Fluminense encara o Boavista nesta quinta (14), às 20h,
em Bacaxá, em rodada antecipada da Taça Rio, e tem treinado
forte no CT da Barra da Tijuca.
O volante Airton falou sobre a
preparação, além de comemorar o bom momento no Tricolor.
“Venho de uma sequência boa de
jogos, estou feliz e espero continuar ajudando o Fluminense. O
grupo está focado para sempre
dar o máximo, começamos o ano
muito bem, conquistamos vitórias
e sabemos que é o início de um
trabalho. Nosso foco é dentro de

campo”, disse o volante, comentando sobre a maneira de jogar do
técnico Fernando Diniz.
“A forma como o professor Diniz trabalha é diferente, a equipe
joga sempre impondo o ritmo e
buscando a vitória. Cheguei aqui
ano passado e não tive muitas
oportunidades, mas esse ano fiz
a pré-temporada e estou podendo
ajudar o grupo”, explicou. Airton
é peça importante no esquema tático do treinador, mas ressalta que
a titularidade não é permanente.
“Ninguém tem a garantia de titularidade, todo mundo está tra-

balhando. O professor Diniz fala
que todo mundo é importante para
o grupo. Quem tem oportunidade,
tem dado conta, cada um que está
aqui tem que estar sempre mostrando seu potencial para alcançar
seu espaço”, destacou o camisa
5, enaltecendo o relacionamento
com a direção Tricolor.
“A gente tem um grupo muito
fechado, sempre está conversando com a comissão técnica, com
a diretoria e estamos unidos para
colocar o Fluminense no caminho
dos títulos, que é o mais importante”, concluiu.

A preparação para a estreia em casa na Conmebol
Libertadores segue a todo
vapor. Na terça (12), antes
da atividade comandada
pelo técnico Abel Braga,
o zagueiro Rodrigo Caio
concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa Victorino Chermont, no Ninho
do Urubu, e mostrou confiança para o desenrolar da
semana e animação com os
ingressos esgotados pela
Nação Rubro-Negra.
“É uma alegria muito
grande e mostra o quanto
a torcida confia em nós.
Eles vão nos apoiar nesse momento importante e
dentro de campo vamos
procurar demostrar nossa
força, empenho e dedicação para buscar o resultado
positivo. É o que a torcida
vai querer no estádio, den-

tro de campo não pode e não
vai faltar entrega e motivação. Estamos felizes de ter a
Nação nos apoiando. Podem
ter certeza que quarta-feira
vamos fazer uma grande
partida”.
Sobre o estilo de jogo da
equipe equatoriana, Rodrigo
destacou as falas do técnico
Abel Braga. “O professor
Abel falou bastante sobre as
jogadas aéreas. Na altitude
já tivemos esses cruzamentos para área, as jogadas
do San José eram assim. A
LDU não é diferente, tem
jogadores altos, mas estamos preparados para isso.
Que todos estejam concentrados os 90 minutos para
fazer uma grande partida”,
frisou.
Sobre a força do elenco
rubro-negro, que permitiu
um revezamento nas últi-

mas partidas, o camisa 3 foi
enfático. “Estamos 100%.
Termos ficado fora do clássico mostra confiança em
todos do elenco. Temos um
grupo forte e qualificado, no
momento que precisa, todos
entram em campo para dar
conta o recado. Isso vai ser
importante para o decorrer
do ano, quem o professor
escolher para jogar vai estar
100% pronto para ser decisivo”, afirmou o zagueiro.
“A vontade da torcida é
a nossa vontade. É o nosso
desejo e sonho. Trabalhamos para isso, para ganhar
grandes competições. A Libertadores é uma dessa e
vamos deixar tudo dentro de
campo. Nossa alma, dedicação e cada gota de suor para
fazer uma grande partida.
Vamos buscar o resultado
durante os 90 minutos”.
Lucas Merçon / Divulgação

Volante é peça importante no esquema tático do técnico Fernando Diniz
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Política Nacional

Bolsonaro diz que ministro da Educação
Ricardo Vélez está mantido no cargo
Presidente afirmou que problemas no MEC estão resolvidos de vez
Agência Brasil

O

presidente Jair
Bolsonaro disse
ontem que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez,
está mantido no cargo.
Segundo Bolsonaro, os
problemas na pasta estão solucionados.
“Teve um probleminha só com o primeiro
homem dele, mas está
tudo resolvido”, afirmou o presidente, sem
fazer referência a nome
específico. O presidente
brincou que, com cinco
filhos, tem problemas
“de vez em quando, imagine com 22 ministros”.
A declaração foi dada
enquanto
Bolsonaro
aguardava a chegada do
presidente do Paraguai,
Mário Abdo Benítez,
para um almoço no Palácio do Itamaraty. Foi a
segunda visita oficial de
um chefe de Estado desde que Bolsonaro assumiu o poder.
O Ministério da Educação passa por uma reformulação interna nos

últimos dias. Na segunda (11), foram exonerados seis funcionários
comissionados. As demissões foram publicadas em edição extra do
Diário Oficial da União.
Dentre elas, as do secretário-executivo adjunto,
Eduardo Miranda Freire
de Melo; do assessor especial Silvio Grimaldo
de Camargo; e do chefe
de gabinete, Tiago Tondinelli.
Em nota, o MEC afirmou que trata-se de uma
reorganização do ministério e que as mudanças
não vão reduzir as intenções de apurar e combater os indícios de corrupção na pasta ou frear
o andamento da “Lava
Jato da Educação”.
Sobre a situação do
ministro do Turismo,
Marcelo Álvaro Antônio, suspeito de envolvimento no direcionamento de verbas de
campanha a candidaturas laranjas, o presidente
afirmou: “Estou aguardando primeiro o relatório da investigação”.

ABr

O presidente e Vélez: ministério vem passando por reformulação interna nos últimos dias

Ministro da Cidadania confirma Comissão de Ética Pública vai
13º salário do Bolsa Família
acompanhar uso de redes sociais
ABR

Osmar Terra: “Está tudo certo, estamos negociando com o ministro Paulo Guedes, da Economia”

Ontem, o ministro da
Cidadania, Osmar Terra,
confirmou o pagamento
do décimo terceiro salário do Bolsa Família em
dezembro. Com custo
estimado de R$ 2,5 bilhões, esse foi um dos
compromissos de campanha do presidente Jair
Bolsonaro. “Está tudo
certo, estamos negociando com o ministro Paulo Guedes [Economia].
Uma parte [dos recursos]
virá do Orçamento [Geral da União], que será
revisto, e a outra parte,
menor, virá do pente-fino [no programa] que a
gente quer aprofundar”,
afirmou Terra.
Brumadinho
Sobre a situação da
população de Brumadinho (MG), atingida pelo
rompimento da Barragem da Mina do Corrégo do Feijão em janeiro,

o ministro da Cidadania
disse que uma pacote
de ações está em estudo
para recuperar econonicamente o município mineiro. Ele adiantou que,
até o fim deste mês, deverá se reunir com o prefeito da cidade, Avimar
Barcelos (PV), e com o
governador de Minas,
Romeu Zema (Novo),
para definir as responsabilidades de cada parte.
Osmar Terra lembrou
que 80% da arrecadação de Brumadinho vêm
da mineração, que vai
continuar. Para ele, é
preciso mudar o arranjo
produtivo da região e,
para isso, será anunciado um pacote de ações.
Uma das ideias é levar
para a região um projeto
turístico grande, que envolveria hotéis e resorts.
Outra possibilidade é
uma parceria com uma
grande rede de super-

mercados para a compra
de alimentos produzidos
por agricultores locais.
Para viabilizar a produção, prejudicada também pela contaminação do Rio Paraopeba,
haverá um plano para
construção de cisernas
e poços artesianos destinados à irrigação da
produção.
“Fiquei com uma tarefa dada pela Casa Civil,
de coordenar e planejar
o que será Brumadinho
daqui para a frente. A
gente não quer que ocorra em Brumadinho o que
aconteceu ali na região
da Samarco, da Vale do
Rio Doce. Lá, em todos
os municípios que ficam
ao longo do Rio Doce,
o PIB [Produto Interno
Bruto], a atividade econômica caiu muito. E
nós queremos que em
Brumadinho seja diferente”, disse o ministro.

Ao assumir o comando da Comissão de Ética Pública
(CEP) da Presidência
da República, Paulo
Henrique dos Santos
Lucon, afirmou ontem (12) que entre as
prioridades está o uso
das redes sociais sob
o ponto de vista ético.
Segundo ele, a disseminação de notícias
falsas, as fake news, é
uma preocupação.
“O uso das redes sociais tem sido um problema mundial”, disse.
“Vocês estão lembrados da questão da fake
news, que foi tratada
durante a campanha
eleitoral. Isso teve um
desdobramento, e nós
precisamos analisar
e construir um entendimento conjunto de
como essas questões
deverão ser analisadas
prospectivamente”,
acrescentou.
Lucon afirmou que
não há uma regulamentação específica
para a conduta ética
nas redes sociais por
autoridades do governo federal. “Estamos
discutindo
alguns
pontos. Evidentemente que isso demanda
um trabalho intenso.
Precisamos abrir essas
sugestões e elaborar
essas novas regras.”
Em agosto de 2018,
no esforço de combater as fake news sobre
saúde, o Ministério da
Saúde lançou um canal
de comunicação direto

Valter Campanato/Agência Brasil

Ministério da Saúde lança serviço de combate
às notícias falsas. O canal no WhatsApp possibilitará que a população consulte se a notícia que
recebeu nas redes sociais é verdadeira ou falsa
com a população.
Atribuições
A comissão é responsável pela apuração,
mediante denúncia ou
de ofício, de condutas
de ocupantes de cargos
da alta administração
do Poder Executivo.
Em caso de infração
ética, pode ser aplicada

advertência e recomendada até a exoneração
A recomendação é
feita ao presidente da
República, a quem
cabe decidir se acolhe
a sugestão. A censura
ética é uma espécie de
reprimenda da administração pública que
fica marcada no currículo do funcionário.
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PM e ex-PM presos

Investigações do caso Marielle
Franco terão segunda etapa
Chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro afirmou que serão investigados
possíveis mandantes do crime e o paradeiro do carro utilizado no dia do assassinato

Tomaz Silva/Agência Brasil/Reprodução

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

E

m entrevista coletiva
ontem, o delegado Giniton Lages, titular da
Delegacia de Homicídios da
Capital (DH-Capital), afirmou que haverá uma segunda
etapa de investigações sobre o
assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do
motorista Anderson Gomes.
Nesta fase, serão investigados
possíveis mandantes do crime
e o paradeiro do carro utilizado no dia do assassinato.
Lages disse ainda que será
investigada ainda a motivação do atirador, uma vez que
os policiais identificaram que
Ronnie Lessa, policial militar
reformado preso, nutria ódio
contra pessoas de esquerda
e havia pesquisado informações de Marielle e o deputado federal Marcelo Freixo
(PSOL-RJ), entre outros.
“O perfil dele (Ronnie Lessa) revela uma obsessão por
determinadas personalidades
que militam à esquerda política”, disse. “Você percebe
ódio e desejo de morte. Você
percebe o comportamento de
alguém capaz de resolver uma

Ronnie Lessa, apontado como o assassino de Marielle. Giniton Lages fala à imprensa sobre o caso: “Você percebe ódio e desejo de morte”
diferença do modo como foi o imprescindível e disse que o indícios mostram que os sus- confundindo o veículo com de 190 pessoas procuraram o
modo como o crime foi exe- peitos foram “muito treina- o Uber que ela estava espe- Disque Denúncia até agosto
caso Marielle.”
do ano passado para dar inSegundo o delegado, as cutado levou a concentração dos”. Segundo ele, o cuidado rando.
formações que poderiam esapurações não se encerram por parte dos policiais nos em permanecer no automótar relacionadas. O delegado
Clonagem
nas prisões do sargento refor- preparativos para o assassina- vel, um Cobalt, desde o deslocamento
na
orla
da
Barra
Para identificar o carro disse que, apesar de nenhumado Ronnie Lessa e do ex- to e na fuga.
O caso Marielle e Ander- da Tijuca às 17h20 até o mo- usado no crime, os policiais ma delas ter apontado os res-policial militar Élcio Vieira
de Queiroz, realizadas nas son mobilizou 47 policiais mento do crime entre 21h09 chegaram a procurar proprie- ponsáveis pelo crime, esses
tários de Chevrolet Cobalt dados ajudaram a apontar diprimeiras horas de ontem. Gi- civis dedicados exclusiva- e 21h12.
niton informou que durante mente. Mais de 5,7 mil páO percurso foi captado por Prata de modelo LS no Rio retrizes para a investigação.
O delegado afirmou que
a ação foram cumpridos 34 ginas de investigação foram uma série de câmeras da ci- de Janeiro. Ao todo, 443 carmandados de busca e apreen- produzidas, em um inquérito dade, e o delegado disse que ros desse tipo foram identifi- não foi identificada relação
que tem 29 volumes e ouviu foi afastada a hipótese de cados na cidade e 126 foram alguma de Ronnie Lessa
são referentes ao caso.
Segundo ele, Lessa e Viei- 230 testemunhas. O número que o desligamento de câme- mapeados como possibilida- com a família do presidenra foram indiciados com os de linhas telefônicas intercep- ras nos arredores do local do des. “Trabalhamos neles um te Jair Bolsonaro. “O fato
agravantes de impossibilitar a tadas chega a 314.
crime tivesse relação com os a um”, disse o delegado, que de ele morar no condomínio
descobriu que o carro usado de Bolsonaro não diz muidefesa da vítima, emboscada
assassinos.
Assessora
chegou
a
e motivo torpe. “O crime de
Nesse período em que os foi clonado a partir de um ve- ta coisa para a investigação
tocar na
ódio, segundo doutrina, enassassinos estavam esperan- ículo de propriedade de uma da Marielle”, disse. “Ele não
maçaneta do carro do, uma assessora de Ma- cuidadora de idosos na Zona tem uma relação direta com
caixa no motivo torpe”.
dos criminosos
O delegado defendeu o sirielle chegou a pôr a mão Sul do Rio.
a família Bolsonaro. Nós não
De
acordo
com
o
delegado,
Lages
disse
que
um
total
gilo das investigações como
na maçaneta no carro deles,
detectamos isso.”

Disque Denúncia caça suspeitos PM estoura ponto de carros
da morte de médica no RJ roubados em Belford Roxo
Divulgação/Reprodução/Facebook

Marcos e Rodrigo são considerados foragidos da justiça após morte de Gisele Palhares
O Portal dos Procurados
divulgou ontem um cartaz
com oferta de recompensa de
R$1 mil por pistas que ajudem a Delegacia de Homicídios da Capital (DH), com
informações que possam
localizar os envolvidos na
morte da médica e diretora
da Clínica da Família de Vila
de Cava, em Nova Iguaçu,
Gisele Palhares Gouvêa, de
34 anos.
A vítima levou um tiro na
cabeça quando passava pela
Linha Vermelha, na altura de
São João de Meriti, em 25
de junho de 2016. Os pro-

curados são Marcos da Silva
Xavier, 29, e Rodrigo Ribeiro da Silva, o ‘Da Farmácia’,
24. Os dois já são considerados foragidos da Justiça.
A Delegacia de Homicídios concluiu, na época, que
a médica foi vítima de um
latrocínio, assalto seguido
de morte. Cinco acusados de
envolvimento no crime já foram identificados. Christofer
Cruz Barbosa da Silva e Igor
de Oliveira Lopes, o Smith,
morreram tempos depois do
crime, em episódios distintos
de trocas de tiros com a polícia. Um terceiro envolvido

no crime, Thiago Rodrigues
da Silva, o TH, do Morro da
Quitanda, no Complexo da
Pedreira, foi preso em agosto de 2017, e era considerado
um dos maiores assaltantes
de cargas da região da Pedreira. Ele é cunhado do traficante Arafat, que também
se encontra preso e controlava o tráfico de drogas no
Complexo.
As investigações concluíram que foi Thiago o principal responsável pelo crime,
já que ele havia “encomendado” um veículo com mesmas
características do da médica.

Reprodução/Whatsapp

Policiais miltiares do
39º BPM (Belford Roxo)
apreenderam uma grande
quantidade de coletes à
prova de bala durante operação realizada na comunidade Gogó da Ema, bairro
Bom Pastor.
De acordo com a corporação, as guarnições fizeram incursão na favela
dominada por uma facção
criminosa com o objetivo de reprimir o tráfico
de drogas e identificar na
Rua Bernardo Sanches
Rodrigues, localidade conhecida como ‘Condado’,
um ponto de guarda de
veículos roubados. Dentro de um dos veículos
(Toyotta Corolla branco,
placa GHC-9577; Wolks
Virtus, sem placa; um
Duster, placa LSZ-5369;
e um Onix, placa QPN7528) foram achados quatro sacolas contendo as caOs coletes balísticos estavam dentro de um carro roubado
pas de colete balístico, com
número de série, fabrica- (Polícia Militar do Estado rial foi encaminhado para a
dos pela empresa CBC e do Rio de Janeiro). Na ação, 54ª DP (Belford Roxo) onde
com o brasão da PMERJ ninguém foi preso. O mate- a ocorrência foi registrada.

Pai de santo é morto em terreiro de umbanda

reprodução/whastapp

Um homem foi executado a tiros dentro de
um terreiro de umbanda no bairro Cabuçu,
Nova Iguaçu. O crime
aconteceu na noite da
última segunda-feira,
mas o endereço não
foi divulgado. Nas redes sociais internautas
postaram imagens em

que aparece o corpo
da vítima, de bruços, e
coberto por uma manta
preta.
Em três áudios publicados nas redes
sociais a voz de uma
mulher relata que o homem, que seria pai de
santo, teria “dado uma
consulta errada”, e

possivelmente deixou
o cliente insatisfeito.
Ele foi assassinado
enquanto estava incorporado com a entidade
conhecida na umbanda
como ‘Tranca-Rua’.
De acordo com as
primeiras
informações, os tiros atingiram
a cabeça do religioso.

Policiais militares foram acionados para
o endereço, e depois
informaram o crime à
Divisão de Homicídios
da Baixada Fluminense (DHBF). A linha
mais provável para o
assassinato é a de execução motivada por
vingança.

Pai de santo foi atingido com diversos tiros na cabeça

16 de julho de 2016
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Mês da Mulher

Queimados promove palestra sobre feminicídio

Evento contou também com coleta de preventivos para cerca de 70 pacientes. Programação continua em toda a rede básica municipal, como a Clínica da Família Miguel Luiz de Carvalho, no Eldorado
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃ0 SOCIAL

D

urante o mês da
mulher, elas são
o centro das atenções. E quando se trata
de saúde feminina, a Prefeitura de Queimados, na
Baixada Fluminense, tem
realizado diversas ações
de prevenção e conscientização.Ontem, a Clínica
da Família Miguel Luiz de
Carvalho, do bairro Eldorado, ofereceu um dia de
cuidados que beneficiou
cerca de 70 pacientes com
coleta de preventivos e
uma palestra sobre temas
importantes como feminicídio, violência doméstica
e a origem da data escolhida para celebrar o Dia
Internacional da Mulher.
As comemorações estão
previstas para todo o mês
de março nas unidades da

rede básica de saúde do
município.
“Essa data é muito importante para lembrarmos
de todas as mulheres que
lutaram para conquistar
os nossos direitos e nossa
liberdade. Aproveitamos
a ocasião para alertá-las
sobre a importância de
denunciar casos de violência, seja ela física, psicológica, moral, patrimonial
ou sexual”, afirmou a Secretária Municipal de Saúde, Drª Lívia Guedes.
O dia de consulta médica de rotina da família
da Flávia Maceó (28) foi
diferente nesta terça. Enquanto aguardava o atendimento, ela, sua mãe,
Aparecida Maceó (52) e
suas duas filhas Jennifer
e Kamile, aproveitaram
para participar da palestra. “O atendimento aqui

Thiago Loureiro/PMQ

na unidade é muito bom,
achei bacana a iniciativa
da equipe de fazer esse
evento para nós mulheres.
Além de nos incentivar a
cuidar da nossa saúde, nos
faz ter mais disposição
para correr atrás dos nossos sonhos”, concluiu a
moradora do bairro Jardim
da Fonte.
Diversos
serviços
voltados para as
mulheres
Em Queimados, a Prefeitura oferece uma gama
de serviços especialmente
voltados para as mulheres,
como atendimentos de ginecologia, mastologia e
pré-natal. Além disso, há
também o Centro Especializado de Atendimento
à Mulher (CEAM), que
atente as queimadenses

Mulheres assistem a palestra sobre temas importantes como violência doméstica

vítimas de violência. O ór- rece gratuitamente aten- social. Para mais informapsicológicos, ções ou denuncias disque
gão, localizado a Estrada dimentos
Lazareto, 85, Centro, ofe- jurídicos e de assistência (21) 2665-2508 ou 180.

Pré-matrículas para colégios Número de mortos por
militares estão abertas no RJ tempestade sobe para 13
O governo do estado do
Rio de Janeiro, por meio da
Secretaria de Educação e do
Corpo de Bombeiros, abrirá
o período de pré-matrículas
para os colégios militares de
Volta Redonda, na Região
do Médio Paraíba, e Miguel
Pereira, no Centro-Sul. Os
candidatos ou os responsáveis dos alunos terão até
hoje (dia 13) para preencher
uma ficha de inscrição diretamente nas escolas. Serão
60 vagas ofertadas para toda
a comunidade em cada unidade de ensino.
O funcionamento, acompanhamento e avaliação do
processo de inscrições para
pré-matrícula e matrícula serão realizados pela Diretoria-Geral de Ensino e Instrução
do Corpo de Bombeiros, em
parceria com a Secretaria de
Educação. A formação de cadastro (relação de candidatos
inscritos) também ficará sob
responsabilidade compartilhada entre a Educação e o
Corpo de Bombeiros.
A distribuição de vagas
será feita considerando os
seguintes critérios: preferência a alunos com deficiência,
em limite de 5% do total de
vagas; permanência na rede
pública de ensino; e proximidade da residência. Em
caso de empate, a prioridade
será para o aluno mais novo.

Divulgação/Governo do estado

Primeiro Colégio do Corpo de Bombeiros Militar funcionará em ciep de Volta Redonda
A ordem da inscrição, na primeira fase da pré-matrícula,
não será considerada na seleção dos estudantes e não
garante a vaga.
A lista com os nomes dos
alunos selecionados para
pré-matrículas será divulgada no dia 18 de março, nos
sites www.rj.gov.br/web/seeduc e www.cbmerj.rj.gov.br.
Após a publicação do resultado, os candidatos terão que
confirmar a matrícula diretamente nas escolas, no dia 19
de março.
As escolas
Em Volta Redonda, o primeiro Colégio do Corpo de
Bombeiros Militar funcionará no Ciep 403 – Maria de
Lurdes Giovanetti, no bairro
Açude II, que está desativa-

do. O espaço foi cedido pela
Educação para a instalação
da escola. Em Miguel Pereira, o Segundo Colégio do
Corpo de Bombeiros Militar
será instalado no Ciep 494 –
Alexandre Carvalho, localizado em Parque Guararapes,
que foi doado pela Prefeitura
do município.
Os colégios funcionarão
em horário integral. Pela manhã, os estudantes terão as
disciplinas da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC)
ministradas nas escolas de
Ensino Médio Regular. No
contraturno, os alunos apreenderão noções de Defesa
Civil; Atendimento Pré-Hospitalar (Primeiros Socorros);
Prevenção e Combate à Incêndio; entre outros conteúdos.

Mais de 1,1 mil pessoas foram
vacinadas contra febre amarela
A Secretaria de Saúde,
por meio de sua subsecretaria de Vigilância em
Saúde, vacinou 1.102 pessoas contra febre amarela
nos postos montados na
Central do Brasil e na Praça XV. A ação de bloqueio
à febre amarela atinge ao
todo 35 pontos no Estado e segue até o dia 30
de maio, incluindo postos volantes no Calçadão
de Nova Iguaçu, Bangu,
Alcântara, Ceasa, Rodoviária Novo Rio entre outros. O posto na Praça XV
funcionou de 25 a 28 de
fevereiro.
A vacina tem restrições
para alguns grupos. Ela
não é indicada p ara bebês
menores de 9 meses, pes-

Reprodução/TV Globo
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Quatro pessoas da mesma família morreram em deslizamento em Ribeirão Pires
SÃO PAULO - A Defesa
Civil de São Paulo confirmou ontem mais uma morte
por causa da forte chuva que
atingiu a Região Metropolitana entre o último domingo e
segunda-feira. De acordo com
o secretário do órgão, José
Roberto Rodrigues de Oliveira, a vítima é uma criança de 9
anos que ficou soterrada após
a casa onde estava desmoronar no Parque São Rafael, na
Zona Leste.
Esta é a segunda vítima registrada na capital e a 13ª na
Grande São Paulo.
As vítimas da forte tempestade são: Em Ribeirão Pires,
o desabamento de uma residência na rua Caiçara deixou
três homens e uma mulher
mortos após deslizamento de
terra na noite de domingo.
Anderson José Pimenta, de 33
anos, Renata Revelle Fernandes Nunes, 35, Carlos Eduardo Fernandes, 22, Rodrigo
Fernandes, 32, Renata, Carlos
e Rodrigo eram irmãos. A mãe

e a filha de Renata ficaram feridas. Eles eram da mesma família e comemoravam o aniversário de Carlos Eduardo
Fernandes, que completou 22
anos no sábado.
Em São Caetano do Sul,
Cleiton Vieira Galbini, 39,
morreu afogado na Avenida
do Estado, no Centro de São
Caetano. Segundo testemunhas, ele voltava para casa
quando foi atingido pela enchente. Tentou se agarrar a
uma placa mas não resistiu e
acabou se afogando. Outras
duas pessoas também morreram afogadas na Avenida do
Estado, em São Caetano do
Sul. As identidades não foram
divulgadas.
A chuva também fez mais
vítimas em Santo André. Lizandro Baptista de Rezende,
de 44 anos, caiu no córrego
que chega ao Rio Tamanduateí, em Santo André e morreu
por afogamento. Ele tinha saído de casa para tirar o carro
da rua por causa dos alaga-

mentos. Agásia Satuchengo,
de 74 anos morreu afogada na
madrugada na Rua São Roque, no Jardim Bom Pastor,
em Santo André. A identidade
não foi divulgada.
Uma pessoa morreu por afogamento na Rua Matias de Albuquerque com a Rua Barão
de Rezende, no Ipiranga, na
capital paulista. E no Parque
São Rafael, na Zona Leste,
uma criança de 9 anos morreu
após ficar soterrada na casa
onde estava. O nome dela não
foi informado. Um bebê de 1
ano e 2 meses morreu soterrado em Embu das Artes. A
casa onde Bernardo Oliveira
Lopes morava com os pais foi
atingida por um deslizamento
de terra. O casal ficou ferido.
São Bernardo do Campo mais
uma morte. Eduardo Alberto
da Silva, 34, morreu afogado na Avenida do Taboão, no
bairro Rudge Ramos. A vítima estava de moto, tentou
atravessar o alagamento e não
conseguiu.

Aneel aprova reajuste médio de
9,7% para as tarifas da Enel Rio

Campanhasegueatéodia30demaioeatingeaotodo35pontosdoestado
soas com contraindicações
especiais (pacientes imunodeprimidosecom doenças
hematológicas graves) e grávidas.
Os principais sintomas da febre amarela são dor de cabeça,
febre, amarelamento da pele,

dores musculares e articulares,
náuseaseindisposição. Em
2018, foram registrados 262
casos de febre amarela silvestre em humanos, com 84 óbitos. Já em 2019, a Secretaria
de Saúde não registrou casos
da doença.

O reajuste médio de 9,7%
para os consumidores da Enel
Rio foi aprovado ontem pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). A nova tarifa
de energia poderá ser aplicada a
partir da próxima sexta-feira. A
empresa atende 66 municípios
do estado do Rio de Janeiro, incluindo a grande Niterói, região

dos lagos e norte fluminense.
São cerca de 6 milhões de consumidores atendidos pela empresa.
O reajuste médio para os
consumidores residenciais e
comerciais, atendidos em baixa
tensão, será de 9,72%. Para os
consumidores industriais, atendidos em alta tensão, o reajuste

médio será de 9,65%.
Segundo a Aneel, o custo
para compra de energia teve um
impacto de 4,43% no reajuste
da Enel de 2019. Outro item
que teve grande impacto no reajuste desse ano foi a diferença
entre os custos previstos no reajuste de 2018 e os custos efetivamente pagos pela empresa.

SUL-FLUMINENSE
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Resende abre campanha antirrábica

Dos 45 postos de vacinação previstos em toda a cidade, o CCZ já definiu as localidades que serão atendidas nas duas primeiras etapas
Secretaria de
Comunicação Social

O

Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ) da Prefeitura de Resende divulgou
o calendário parcial da
Campanha de Vacinação
Antirrábica Animal 2019,
que começa hoje. Dos 45
postos de vacinação previstos em toda a cidade, o
CCZ já definiu as localidades que serão atendidas
nas duas primeiras etapas,
nas zonas rural e urbana.
Neste mês de março, as
equipes realizaram busca
ativa para vacinar cães e
gatos contra a raiva, nos
seguintes locais da área
rural: na Estrada do Clube Náutico; Comunidade
Terra Livre; Serrinha do
Alambari; Capelinha; e na
Estrada da Limeira.
De acordo com o coordenador do CCZ, Rodrigo Campos Teixeira,
no ano passado, foram
imunizados 12.151 cães e

1.684 gatos. Atualmente,
o município possui mais
de 12,6 mil cães, enquanto a população felina é
de aproximadamente 2,5
mil. Este ano, a estimativa
aproximada de vacinação
para a população canina é
12,5 mil e, para felina, 2,4
mil. O coordenador explica quais são as restrições
para o período de imunização, além de outras orientações.
“A campanha é destinada a cães e gatos com mais
de quatro meses de idade.
Todos os animais devem
ser levados aos postos
de vacinação, inclusive,
aqueles que receberam a
dose no ano passado, visto
que a vacina tem validade
de um ano. O condutor do
animal deve ser maior de
18 anos de idade e estar
munido com o documento
de identidade. No caso da
zona rural, os postos serão
volantes. As equipes vão
realizar busca ativa nas

Carina Rocha

propriedades rurais. Não
estão aptos para a imunização: as fêmeas prenhas
ou que estejam amamentando; e os animais que
apresentem alguma enfermidade ou em tratamento
com medicamentos anti-inflamatórios ou antibióticos”, alertou.
Unidades
volantes
Na quarta-feira, as equipes seguem para a Estrada do Clube Náutico e a
Comunidade Terra Livre.
No dia 23 de março, os
postos volantes estarão na
Serrinha do Alambari e na
Capelinha. No dia 27, é a
vez da Estrada da Limeira.
Na zona rural, as vacinas
serão aplicadas entre 9h e
15h; já na urbana, de 9h às
16h. O cronograma está
sujeito a modificações,
segundo o CCZ. As datas
das próximas localidades
serão divulgadas no decorrer da campanha.

As equipes realizaram busca ativa para vacinar cães e gatos contra a raiva nos locais da área rural

Itatiaia inicia luta contra Competições aquáticas agitam
a dengue na próxima sexta a Praia do Bonfim, em Angra
A Prefeitura de Itatiaia, por
meio da equipe de Vigilância
Ambiental, ligada à Secretaria
de Saúde do Município, irá realizar na próxoma sexta-feira,
a partir das 8h, a campanha de
mobilização para o combate ao
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de diversas
outras arboviroses. Os bairros
de Jardim Itatiaia e Campo Alegre serão os primeiros a serem
visitados, porque a última pesquisa entomológica (LIRAa)
apontou que os locais são os
que têm maior índice de infestação do mosquito transmissor.
Neste dia, todos os agentes
estarão posicionando o trabalho de pesquisa e tratamento em residências e terrenos
abandonados, assim como em
localidades que sejam possíveis focos. A concentração dos
funcionários será na Praça da
Emancipação (Campo Alegre)
e em frente ao CIEP.
A ação integrada conta ainda com o apoio da equipe da
Secretaria de Obras que irá disponibilizar o maquinário para
limpeza urbana em pontos críticos; da equipe de Educação
em Saúde, para esclarecimento
de dúvidas. O trabalho é um re-

Ariane Alves / PMI

Agentes de saúde distribuem folheto explicativo sobre a ação do mosquito
forço contínuo de conscientiza- nibilizados os hipocloritos de
ção e prevenção da população. sódio, substância de atuação
Em 2018, foram notificados desinfetante e que ajuda no
19 casos de dengue em Itatiaia, combate ao inseto, e também
destes, apenas 2 foram con- o cadastro das famílias que
firmados. Em todo o Estado, necessitam de telas de protede acordo com a Secretaria de ção para vedação das caixas
Estado de Saúde do Rio foram d’água.
registrados no mesmo ano,
Para denuncias de casa
39.082 casos de chikungunya, abandonadas e possíveis fo14.763 de dengue e 2.339 de cos do mosquito as informazika. Até o início do último ções devem ser encaminhadas
mês, o índice para este ano aos funcionários da Vigilância
chegava a 3.289 casos de chi- Ambiental pelo telefone (24)
kungunya, 1.304 de dengue e 3352-4243. Eles também rea73 registros de zika.
lizam atendimento no endereço
Na campanha de conscien- localizado à Avenida dos Expetização, também serão dispo- dicionários, nº425, no Centro.

Retirada de entulho das ruas
mobiliza 25 trabalhadores
A Secretaria Municipal
de Obras, Urbanismo e
Serviços Públicos intensificou o trabalho de limpeza
das ruas, avenidas e praças
da cidade nos primeiros
dias de março, tendo retirado neste período o total de
27 caminhões de entulho
das vias públicas de Quatis. O aumento do volume
de chuvas nesta época do
ano levou o prefeito Bruno
de Souza (MDB) a determinar o reforço nas ações
no setor, que são feitas de
forma permanente, em todos os bairros de Quatis,
por 25 trabalhadores, entre operários responsáveis
pela capina, roçadores,
ajudantes, varredores, motoristas, operador de máquina e um encarregado.
Entre os dias 01º e 10 de

Divulgação/PMQ

Funcionário da Prefeitura trabalha numa das vias de Quatis
março, as equipes encarregadas da limpeza urbana realizaram os serviços de capina, recolhimento de entulho,
varrição e roçada nos seguintes bairros: Centro, Pilotos, São Benedito, Jardim
Pollastri, Nossa Senhora do
Rosário, Mirandópolis, Santo Antônio e Bondarowsky.
Os operários atuaram no período com o auxílio de dois

caminhões e uma máquina
retroescavadeira. Além dos
riscos de inundações, transbordamentos e alagamentos,
o acúmulo de lixo contribui
diretamente para proliferação de mosquitos, pernilongos, moscas e ratos, entre
outros insetos e animais, que
formam um ambiente propício ao surgimento de doenças.

A Praia do Bonfim recebeu no último domingo,
mais um evento que faz
parte do calendário esportivo do município. A ação,
realizada pela Prefeitura de Angra, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção
da Cidadania, via Secretaria Executiva de Esporte e
Lazer, contou com a realização de competições de
stand up e canoagem.
No stand up foram disputadas um total de quatro
categorias. A primeira foi
a Especial, que teve como
vencedor William Amorim, na prova masculina,
e Dionísia Generoso em
primeiro lugar, na prova feminina, seguida por
Keni dos Santos e Madalena dos Santos, em 2º e 3º
respectivamente.
Na categoria FunRace
Feminina, Andrea Portugal ficou com o primeiro
lugar, em segundo ficou

Divulgação/PMAR

Equipes que participaram das competições na Praia do Bonfim
Marlene Moreira e Rejane
Machado foi a terceira colocada. Já na FunRace Masculina, Wellington Cristo,
Edson Luís e Fernando
Feitosa ficaram nas três
primeiras colocações respectivamente. A categoria
Race Masculina teve Itamar
Anderson como vencedor,
Luís Antônio foi o segundo
e Edilson Jordão o terceiro.
A 1º colocação na canoagem ficou com a equipe

Apoema. O segundo lugar
ficou com a equipe Viara.
O terceiro lugar foi para a
equipe Potira. A competição
de stand up e canoagem fazem parte do Calendário Esportivo do município que é
repleto de competições das
mais diversas modalidades,
como canoagem, atletismo,
natação, basquete e outras.
No próximo sábado, às 9h,
acontece o Festival de Natação, no CEAV.

Prefeito de Volta Redonda discute
mobilidade urbana com K-Infra

Divulgação/PMVR

O Prefeito de Volta
Redonda, Samuca Silva,
esteve reunido, na tarde
da última segunda-feira,
com representantes da
Concessionária K-Infra,
que assumiu, desde o
final do ano passado,
100% das atribuições e
responsabilidades que
pertencia ao grupo Acciona. O objetivo da
reunião foi discutir assuntos relacionados à
mobilidade urbana do
município e apresentar
projetos melhorando os
acessos à rodovia pertencente a concessionária, no trecho de Volta
Redonda.
Durante a reunião, a
K-Infra Rodovia do Aço
S.A, através do seu diretor Administrativo e
Financeiro, Fabio Souza e do Diretor de Engenharia e Operações,
Jemysson de Oliveira se

Prefeito durante encontro com representantes da concessionária
apresentaram ao prefeito e ouviram as demandas necessárias para o
município.
“Agradeço a oportunidade de estarmos abertos ao diálogo e juntos
podermos
contribuir
para as demandas de
mobilidade que o município tanto almeja. É necessário avaliar projetos
de mobilidade urbana

que vá facilitar a vida da
população, como a construção de acessos para
os bairros Santo Agostinho, Jardim Amália,
Brasilândia e Dom Bosco”, explicou o prefeito
Samuca Silva, completando que o acesso do
bairro Santo Agostinho
é importante devido à
grandeza que o bairro se
tornou no município.
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RECEITAS
Quibe de
berinjela
e ricota
Ingredientes
· 2 xíc. (chá) de trigo
para quibe
· 1 xíc. (chá) de proteína
texturizada de soja
· 2 berinjelas sem casca,
cortadas em cubos
· 1 cebola picada
· 1 dente de alho picado
· 1 col. (sopa) de hortelã
picada
· 2 col. (sopa) de salsa
picada
· 1 pitada de pimenta
síria
· 2 col. (sopa) de shoyu
light
· Sal a gosto
· 2 tomates sem semente, cortados em cubinhos
· 3 rodelas grossas (300
g) de ricota
· 1 col. (sopa) de azeite
extravirgem
· 6 azeitonas verdes picadas
· Orégano e sal a gosto
Modo de
preparo
Em vasilhas separadas,
mergulhe o trigo e a proteína de soja em água
morna e deixe hidratar
por 15 minutos. Afervente a berinjela na água
com sal por 2 minutos.
Escorra e esprema o trigo, a soja e a berinjela
para retirar o excesso de
água. Triture rapidamente a berinjela no liquidificador no módulo pulsar.
Junte todos os ingredientes em numa tigela funda e misture bem. Forre
o fundo de uma fôrma
antiaderente com metade da mistura e espalhe
uma camada da ricota
amassada com o azeite
e a azeitona, sal e orégano. Cubra com o restante da mistura e regue
com um fio de azeite.
Asse em forno médio por
30 minutos ou até dourar.
Sirva com uma salada
colorida.

Estrogonofe
de carne
Ingredientes
500 gramas de alcatra cortada em tirinhas
1/4 xícara (chá) de
manteiga 1 unidade de
cebola picada 1 colher
(sobremesa) de mostarda 1 colher (sopa) de
ketchup (ou catchup) 1
pitada de pimenta-do-reino 1 unidade de tomate sem pele picado
1 xícara (chá) de cogumelo variado | variados
escorridos 1 lata de creme de leite • sal a gosto
Modo de
preparo
Derreta a manteiga e
refogue a cebola até ficar transparente.
Junte a carne e tempere com o sal.
Mexa até a carne
dourar de todos os lados.
Acrescente a mostarda, o catchup, a pimenta-do-reino e o tomate
picado.
Cozinhe até formar
um molho espesso.
Se necessário, adicione água quente aos
poucos.
Quando o molho estiver encorpado e a carne macia, adicione os
cogumelos e o creme
de leite.
Mexa por 1 minuto e
retire do fogo.
Sirva imediatamente,
acompanhado de arroz
e batata palha.
Dica: Se juntar água
ao refogar a carne, frite-a até todo o líquido
evaporar.
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Grazi Massafera exibe rosto sem maquiagem
e ganha elogio: ‘Linda de cara lavada’

A

triz encantou os
seguidores ao publicar uma selfie
sem maquiagem nas redes
sociais. Ao lado de uma
flor, Grazi Massafera conquistou elogios nos comentários. ‘Eita, mulherão
linda’, disse uma usuária.
‘Até natural você é bela’,
observou outro internauta.
‘Linda até sem maquiagem... Que beleza natural.
Deus te conserve assim’,
falou uma terceira seguidora
Dona de uma beleza
ímpar, Grazi Massafera
encantou os seguidores ao
compartilhar uma selfie ao
lado de uma flor e sem maquiagem na última segunda-feira (11). Apostando
em um estilo mais natural,
a atriz inspirou na estação

divulgação

mais quente do ano e recebeu uma chuva de elogios.
“Maquiagem é para as fracas. Eita, mulherão linda”,
disse uma. “Iluminada...
Produzida ou descabelada.
Você é doce, suave e intensa... É de verdade”, apontou outra. “Até natural
você é bela”, observou um
terceiro. “Linda até sem
maquiagem... Que beleza
natural. Deus te conserve
assim”, comentou uma fã.
“Beleza natural! Assim somos muito mais lindas”,
acrescentou outra usuária.
“Impressionante como fica
ainda mais linda de cara
lavada! Raro de ver uma
atriz/modelo postar tantas fotos sem maquiagem.
Você pode e deve! Maravilhosa”, completou um
internauta.

Marília Mendonça explica letra ‘Amante
Não tem Lar’ e discute sobre feminismo
divulgação

Dona de uma voz
potente, Marília se
consagrou como um
dos grandes nomes da
música sertaneja. Ontem, a cantora falou
sobre a letra ‘Amante
não Tem Lar’, uma de
suas canções de sucesso. ‘Amante não
tem lar retrata como
uma amante se sente. Sempre retirando
a culpa do parceiro e
se responsabilizando
por todo o resto...’, comentou a artista goiana
Conhecida por suas
composições, Marília
Mendonça fala com
intensidade de amor
e outros sentimentos
em suas letras. Ontem,
a cantora explicou a

música “Amante Não
Tem Lar” e debateu
sobre o feminismo em
sua conta no Twitter.
“Vocês têm que ter noção que boa parte do
meu público acha que
as amantes não merecem feliz dia das mulheres, mas os maridos
merecem perdão... A
primeira luta é pra mudar isso daí. ‘Amante
não Tem Lar’ não é
um conselho. Amante não tem lar retrata
como uma amante se
sente. Sempre retirando a culpa do parceiro
e se responsabilizando
por todo o resto...”, escreveu no microblog,
plataforma na qual
costuma
conversar
com os fãs.

Fernanda Souza afasta rumor de gravidez
em festa de Thiaguinho: ‘Caipirinha’
divulgação

Em comemoração do
aniversário de 36 anos
do marido, a apresentadora caiu na dança
e ainda tomou alguns
drinks. ‘Caipirinha sem
álcool? Nunca vi! Na
minha tem álcool, real’,
disse ela em resposta a
uma internauta no Instagram. Na última segunda-feira (11), a artista
ainda surpreendeu o pagodeiro ao convidar o
sertanejo Bruno, dupla
com Marrone, para agitar a celebração
Fernanda Souza afastou de vez os rumores
de gravidez durante o
aniversário de Thiaguinho. Contrariando
os burburinhos que começaram a circular nas

rede sociais, a apresentadora os desmentiu ao
se acabar de dançar e tomar uns bons drinks da
festa do maridão, realizada na última segunda-feira (11). “Será que a
gente curtiu? Será que a
gente bebeu? Que dia!
Sabe churrasco de família no play do prédio?
Que fica todo mundo
largado, cantando pagode e sendo feliz? Que
Vibe!”, vibrou a amiga
de Bruna Marquezine,
compartilhando
com
seus seguidores um momento da comemoração
dos 36 anos do pagodeiro, com quem foi fotografada curtindo folga
em praia do Rio de Janeiro no início do ano.
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preparação

Seleção Brasileira Sub-17 derrota
o América-MG sub-19 por 2 a 1

João Peglow e Gabriel Veron marcaram os gols da vitória brasileira
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E

m
preparação
para o Sul-Americano Sub-17
do Peru, que começa no
dia 21 deste março, a
Seleção Brasileira derrotou o América-MG
sub-19 nesta terça-feira
(12). No jogo-treino realizado na Granja Comary, João Peglow e
Gabriel Veron marcaram os gols da vitória
por 2 a 0.
O primeiro tempo
começou com o Brasil
em cima do adversário.
Com boas trocas de passes e um jogo de apoio
entre meias e laterais, a
Seleção criar bons espaços para inversões
de lado. Foi justamente
numa jogada assim que
a rede balançou pela
primeira vez.
Depois de inverter o
jogo da direita para a
esquerda, João Peglow
dominou a bola com
categoria. O lateral-esquerdo Patrick fez
boa ultrapassagem, o
que chamou a atenção

Após a vitória de ontem, nesta sexta tem mais jogo-treino contra o Atlético-MG
da marcação, mas não
recebeu. A troca de passes envolveu Reinier,
Gabriel Silva e achou
Peglow livre na área. A
tirada do goleiro foi suficiente para fazer 1 a 0.
No segundo tempo, já
com algumas mudanças,

o time do técnico Guilherme Dalla Déa chegou a ser ameaçado nos
minutos iniciais, mas
soube suportar a pressão
e retomar as rédeas do
jogo. Gabriel Veron, que
entrara, deu números finais ao placar com um

belo toque de três dedos.
A Seleção Brasileira
Sub-17 ainda disputará
mais um jogo-treino antes de embarcar para o
Sul-Americano do Peru.
Na sexta-feira (15), a
equipe enfrentará o Atlético Mineiro na Granja

Comary. A partida está
marcada para as 10 horas.
O Brasil estreia na
competição no próximo
dia 22, contra o Paraguai. Dois dias depois,
a Seleção pega os uruguaios. Após folgar na

terceira rodada do Grupo B, a Sub-17 pega a
Colômbia no dia 28 e
encerra sua participação
na primeira fase contra
a Argentina, no dia 30.
Todas as partidas estão
marcadas para as 19h30,
sempre em Lima.

