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Hora H em Foco

Idalina Battar anuncia Arraiá
D’Ajuda dias 7 a 9 de junho
no Shopping Nova Iguaçu
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Motorista terá 7 dias para cumprir exigência

Alerj aprova fim dos reboques
e depósitos do Detran no Rio
3

A chapa esquentou no Complexo do Roseiral

reprodução/whatsapp

Bala come solta
em Belford Roxo
Traficantes cheios de marra atacaram policiais militares do 39º
BPM (Belford Roxo) e levaram a pior. Durante o confronto, quatro
ganharam passagem só de ida para as profundezas do coisa ruim.
7
divulgação/PMSJM

Surreal
Saci ladrão
toca o terror
em bairro de
Nova Iguaçu
7

Dr. João entrega Posto de Saúde
reformado em São João de Meriti
O posto de Sumaré foi entregue na manhã de ontem e
recebeu teto novo, parte hidráulica e elétrica restaurada.
3

ESPORTE no Hora H

Pombal que se
tornou ‘Paraíso dos
Cornos’ na Baixada
2

“Se não ralar a bunda no
chão, a coisa não anda”,
diz Rafinha do Mecão
12

Cabral abre o bico
e entrega Paes,
Moreira e Crivella

Miliciano atrás das grades

divulgação/polícia civil

Ele é acusado
de sequestro,
tortura e morte
de dois jovens
Thiago Prates foi preso em casa
por agentes da Polícia Civil.

7
divulgação
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PM é morto a tiros
em ataque na
Linha Vermelha
7

Belford Roxo firma
parceria com
o Judiciário
3

Baile de graça para
todas as idades

Traficante preso
com pó a rodo
em Nova Iguaçu

O tradicional Baile Caxias Shopping estará de
volta na próxima segunda-feira das 17h às 21h.
Uma banda ao vivo vai embalar os dançarinos.
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Mais uma vez e merecidamente a coluna abraça Juliana
Lima, atriz e produtora cultural
iguaçuana pelo belo trabalho
desenvolvido junto às crianças da cidade. Ju é a criadora
da Palhaça Beterraba, personagem que já caiu no gosto da
petizada. Parabéns, Juliana!
Aquele Abraço e sucesso!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Vem ai 26ª edição do Arraiá D’Ajuda

Ricardo Boechat
ganha homenagem

O Centro Social
São Vicente (Patronato), em Nova
Iguaçu, já está nos
preparativos para a
tradicional festa do
Arraiá D´Ajuda, que
este ano está em sua
26ª edição. O evento
vai acontecer de 7 a
9 de junho no Shopping Nova Iguaçu, na
Avenida Abílio Augusto Távora 1111,
Bairro da Luz, e contará com diversas
atrações como barracas de comidas e
bebidas típicas, músicas, recreação para
a garotada, e shows.
Toda renda arrecadada será revertida para
as obras assistenciais
do Centro Social São
Vicente, que acolhe atualmente 275

O jornalista Ricardo
Boechat
será homenageado
pela Prefeitura de
Duque de Caxias.
A nova unidade da
Fundec, no bairro
Doutor Laureano,
ganhará o nome
do comunicador:
será o Centro de
Ensino – Polo de
Música Jornalista
Ricardo Eugênio
Boechat. A inauguração será dia 9,
terça, às 10h. Parentes de Boechat
devem comparecer ao evento.
O novo espaço da Fundec vai
oferecer aulas de
inglês, espanhol,
mandarim, música
e informática. Todos esses cursos
são gratuitos.

divulgação

crianças de 2 a 4 anos.
Nesta segunda-feira
(8), às 19h, na sede
do Patronato - Rua
Governador
Portela 382, no Centro de
Nova Iguaçu - haverá
reunião dos voluntários da festa do Arraiá
D´Ajuda.
A presidente do Patronato, Idalina Quintella Bottari (foto) disse que está muito feliz
com o evento. “Pelo
terceiro ano consecutivo fizemos esta parceria com o shopping.
O Arraiá D´Ajuda é
uma tradição em nossa cidade e nosso objetivo é levar alegria
e manter as crianças e
as famílias que atendemos em nossa instituição”, disse a presidente.

Baile de
Graças
Quem gosta de dançar
não pode perder o tradicional Baile Caxias
Shopping que volta a
agitar o público na segunda (8), às 17h, na praça de
alimentação do Shopping.
Os dançarinos vão “riscar
o salão” ao som de uma
banda ao vivo, com um repertório variado. O baile já
se tornou um point mensal
na Baixada Fluminense e é
aberto para todas as idades.
Quem gosta de dançar juntinho, não perde nenhuma
edição. E para quem não
tem par haverá dançarinos
profissionais a postos. O
importante é ter animação
e vontade de dançar. E o
melhor, tudo gratuito.
Endereço: Praça de Alimentação do Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz, 2895.Duque de
Caxias. RJ. Telefone: (21)
2430-5110 ou WhatsApp:
(21) 9-9305-3611.

drag star

Concurso escolhe a ‘Drag da Cidade: Rainha do Rival’
/ Rogério Von Kruger/Divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

H

olofotes, glitter,
glamour,
luxo,
poder e glória.
Assim é o concurso Drag
Star, que neste ano vai
dar o título de “Drag da
Cidade: Rainha do Rival”
a uma das drags queens
participantes desta 2ª temporada, que está sendo
realizada no Teatro Rival
Petrobras. A nova fase
classificatória acontece na
quarta-feira, dia 10 deste abril, às 19h30. Nessa
quarta etapa do concurso
as concorrentes continuam as batalhas brindando
o público com lindas performances. Os votos da
plateia e das juradas ajudará a definir as chaves
das finais. No time de cada
jurada (Andreia Andrews,
Chloe Van Damme, Ravena Creole e Samara Rios)
acontecerão duas disputas,
cada dupla terá uma música para a apresentação.
As drags poderão batalhar como amigas transformando a performance apresentação para as
duas, e vence quem brilhar
mais. Oi, duelaram como
rivais, como acontece no

(21) 98037-1338
Whatsapp

Um Pombal que se tornou Paraíso
Paraíso dos Cornos. Esse foi o batismo que aquele
conjunto de blocos e apartamentos recebeu há uns
20 anos, mais ou menos, dos leitores aqui do SOMBRA. O Pombal Chifre de Ouro, outra alcunha do
grupo de moradias, já protagonizou histórias hilariantes e até surpreendentes, quer seja pelo enredo
ou até pelos personagens envolvidos. O Pombal ainda está lá naquela cidade famosa da Baixada Fluminense.
****************************************

Pagou com a mesma moeda

A nova fase classificatória acontece na quarta (10), às 19h30
RuPaul’s Drag Race: cada
uma cria a sua performance
com a mesma música e se
apresentam ao mesmo tempo simultaneamente, com o
palco dividido, um lado para
uma e o outro para a outra e
cada uma que dê o seu melhor e que a melhor guerreira
ganhe. A escolha por quem
vai continuar na disputa será

feita pelo público.
O Drag Star é um concurso para drags de todos
os estilos e tempo de carreira. Inspirado no formato
dos reality shows The Voice,
XFactor e American Idol, o
DragStar. Apresentado pela
dona de concurso mais carismática da cidade, Miami
Pink comanda o DragStar

acompanhada do time de
jurados formados por Chloe
Van Damme, Karina Karão,
Ravena Creole e Samara
Rios, que são as madrinhas
das candidatas selecionadas.
O Teatro Rival Petrobras
fica na Rua Álvaro Alvim,
33/37 – Centro/Cinelândia –
Rio de Janeiro. Informações:
(21) 2240-9796.

Uma das informações que a coluna recebeu que
bombou por aqui e rendeu vendas de exemplares
nas bancas da região, foi a do pastor, que pregava
uma coisa e foi descoberto pela mulher, uma ‘santa senhora’, praticando outra. Aí, o ensinamento
“quem com ferro fere, com ferro será ferido”, cantou bonito. O sujeito pagou redondo e feio o que
fazia com a patroa.
****************************************

Dar flagra no marido fazendo oral

Sem que o ‘lider espiritual’ percebesse, a dona (avisada por uma irmã) ficou à espreita e viu o camarada
sair da igreja com outra e entrar no carro. No escurinho,
cenas de sexo oral foram testemunhadas pela traída. O
Diabo havia vibrado na cabeça do pastor e ele sucumbiu
aos apelos da carne. A igreja ficava próxima do conjunto
e a senhora resolveu não comparecer ao culto naquele
dia. Revoltada, colocou alguns chifres no ‘Judas de Terno’, que sequer imaginou o que se passava. Breve este
SOMBRA narrará uma das cenas vistas por vizinhos.

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

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

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

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

geral
GERAL

sábado,
06de
DEjulho
ABRILde
de
2019
sábado, 16
2016

3

novas regras

Alerj aprova fim dos
reboques do Detran

Para os autores da proposta, o cidadão tem o direito de resolver qualquer
exigência antes de ser penalizado. Essa é uma grande vitória da sociedade
Rafael Barreto/Divulgação

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Assembleia
Legislativa do
Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou, na última quinta-feira, em
regime de urgência, o
projeto de lei 03/2019,
de autoria do deputado
Luiz Paulo, em coautoria com os deputados
Fábio Silva e Sargento
Bernardo, que praticamente acaba com os
reboques e depósitos
no Estado do Rio de Janeiro.
A partir de agora,
quando o motorista for
abordado em uma blitz
do Detran, ele terá o
prazo de 07 dias para
cumprir a exigência
junto a um posto do
órgão. Autor da lei que
acabou com as vistorias
veiculares, em 2018, o
deputado Luiz Paulo comemorou a aprovação
do projeto, “Nossa luta
começou com o fim das
vistorias; agora, acabamos com a indústria
das multas, reboques e
depósitos. O cidadão
tem o direito de resol-

O projeto é de autoria dos deputado Luiz Paulo, Fábio Silva (na foto) e Sargento Bernardo
monstrou que vai implementar a medida, que não
será um salvo conduto
eterno para o motorista. O assessor especial do deputado Luiz
Sem salvoPaulo, o petropolitano
conduto eterno Ramon Mello, inforO governador já de- ma que a lei é bené-

ver qualquer exigência
antes de ser penalizado.
Essa é uma grande vitória
da sociedade!”, comemora o deputado.

fica para o motorista,
mas deverá ser observado o cumprimento
da exigência no prazo
legal, “A futura lei estabeleceu que o motorista terá o prazo de 07
dias para apresentar o
veículo devidamente

regularizado no Posto do DETRAN, mas,
se não o fizer, automaticamente uma informação constará no
documento registrando que o veículo está
proibido de circular.
Se for parado nova-

mente numa blitz, o
veículo será rebocado
e levado para o depósito, como é atualmente”, frisa Ramon.
A lei deverá entrar em
vigor nos próximos
dias, após a sanção do
governador.

Posto do Sumaré, em Meriti, foi inaugurado
Mais um posto de saúde
foi reinaugurado em São
João de Meriti nesta sexta-feira (5). O Posto do Jardim Sumaré recebeu teto
novo, restauração de toda
parte hidráulica e elétrica, reforma na cozinha,
mobiliários em todos os
consultórios, salas de procedimentos e vacina. A
unidade atende cerca de
11 mil pessoas por mês
e foi toda climatizada. O
prefeito, Dr. João, comentou sobre as dificuldades
dos dois anos de governo
e lembrou que é preciso a
colaboração dos moradores para ajudar a manter o
posto.
“Realizamos muitas coisas na cidade até aqui. A
reforma do Sumaré é uma
delas. É dever de todos nós
cuidar com muito carinho
do posto, porque foi reformado com muitas dificuldades”, disse ele.

Cleber Mendes/Beto Franzen/PMSJM

A secretária de Saúde,
Marcia Lucas, agradeceu
os esforços do prefeito para
conseguir melhorias: “Dr.
João abriu caminhos para
que a gente conseguisse
fazer essa obra. Agradeço,
também, os funcionários
que trabalham incansavelmente para atender a população da melhor forma
possível”.
Diversas
especialidades
O Posto do Sumaré atende as seguintes especialidades: pediatria, ginecologia, clínica médica,
fonoaudiologia, psiquiatria, psicologia, nutrição
e odontologia. Também
conta com um polo de
diagnóstico e tratamento
de anemia falciforme e de
endocrinologia na prevenção e tratamento da diabetes, referências na Baixada
Fluminense.

Dr. João com a equipe de médicas e enfermeiras do Posto de Sumaré, que ganhou um banho de reforma

Assistência Social de Belford Roxo promove parceria com o Judiciário
A Secretaria de Assistência
Social e Cidadania promoveu o IV Encontro de Técnicos de Referência do Sistema
Único de Assistência Social
(SUAS) com o tema: A Articulação do Sistema de Justiça
com o SUAS. O evento aconteceu no auditório do Centro

Universitário Uniabeu e reuniu representantes do poder
judiciário e da polícia civil
da cidade, com objetivo de
estreitar o relacionamento e
ampliar a prática de políticas
públicas no município.
Acompanhado de assessores técnicos, assistentes

sociais e conselheiros municipais, o secretário de Assistência Social e Cidadania, Diogo Bastos explicou
a importância do encontro.
“Estamos buscando uma
aproximação maior como
judiciário. Às vezes aparecem dúvidas para onde en-

caminhar uma demanda, por
exemplo. E o entrosamento,
o diálogo é o melhor caminho. No final quem ganha é
o usuário”, explicou o secretário.
Mapeamento
Os promotores do Minis-

tério Público (Promotoria
de Violência Doméstica) de
Belford Roxo e Nova Iguaçu, respectivamente, Bruno
Gangoni e Luiz Eduardo e
o juiz (Vara de Violência
Doméstica), Felipe Carvalho, participaram do evento,
que também contou com as

presenças da secretária Especial da Mulher, Tatiana
Ervite e da delegada Daniele Amorim. “É relevante a
aproximação para que o serviço prestado ao cidadão seja
melhor”, assegurou Gangoni
que é promotor há seis anos
no município.
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O tradicional horário de verão entrou em contagem regressiva para acabar. A possibilidade foi
admitida ontem pelo prresidenre Jair Bolsonaro
em conversa com jornalistas. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, apresentará
estudo com prós e contras ao govermo.

Um caminhão com 14.894 frascos de vacina
foi roubado, na manhã de ontem, na Zona Norte
do Rio. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, uma
parte das vacinas roubadas era contra a gripe. A
Prefeitura informou que destes frascos poderiam
ser fornecidas, pelo menos, 60 mil doses.

Boca de fumo

Reprodução

Estratégias II

Alô, batalhão de Mesquita
(20º BPM)! Filhinhos de papai
estão comercializando drogas
livremente na maior cara de
pau em um trecho da Estrada de
Madureira, logo após o Shopping de Nova Iguaçu. Segundo
denúncia enviada à coluna do
Hora H, tem até cria de figurão
da Justiça atuando na ‘boca.

Na ocasião foram discutidas
estratégias para o enfrentamento de roubo de cargas.Segundo
a presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP), que participou do lançamento, delegada Adriana Mendes, o roubo e o
furto de cargas figuram entre os
crimes que mais cresceram no
estado nos últimos anos.

Enfrentamento I

Ponto negativo III

A Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro (Alerj) lançou a Frente Parlamentar de
Enfrentamento ao Roubo de
Cargas, presidida pela deputada Martha Rocha (PDT). A
ideia surgiu após análises feitas em audiências promovidas
pela Comissão de Segurança
Pública em parceria com a
Comissão de Economia, em
2018.

Absurdo em rua de Nilópolis
Olha isso, leitor. Um comerciante sem noção decidiu
expandir sua loja para conseguir mais visualização de seus
produtos. O problema é que essa ampliação atinge o direito
de ir e vir do cidadão. Ele colocou caixas d’água para venda na calçacada da Avenida Getúlio Vargas. Sem espaço de
acessibilidade, o jeito é arriscar a vida disputando a pista
com os veículos. Agora cabe à Prefeitura fiscalizar e multar
o proprietário da loja pelo absurdo.

Martha Rocha disse
que o aumento no crime
afeta não apenas o índice
de violência, mas reflete
diretamente na economia,
na relação de mercado, até
mesmo no preço final dos
produtos e serviços quando chegam ao consumidor,
com o aumento do custo
do frete e de seguros feitos
pelas transportadoras.

DIRETO AO PONTO

Bolsonaro busca novo nome para líder na Câmara
A imagem do deputado Major Vitor Hugo
(PSL-GO) está detonada
e o posto de líder do governo na Câmara corre
por um fio. Tanto é verdade que interlocutores
do Palácio do Planalto

já iniciaram as conversas com os parlamentares em busca de um
nome para substitu-lo.
Não foi à toa que o jogo
virou em desfavor do
militar. Escolha pessoal
do presidente Jair Bol-

sonaro, ele foi alvo da
metralhadora giratória
dos seus pares e do bloc
oposicionista por causa
de sua anêmica atuação
na defesa dos interesses
do governo. A situação
chegou ao limite duran-

te a sessão da Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ), na última quarta-feira, quando o ministro da Economia, Paulo
Guedes, foi vender o
peixe do governo sobre
a reforma da Previdên-

Reprodução/Elizeu Pires

TCE dá parecer favorável as
contas de Cardoso Moreira
O Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro (TCE-RJ)
emitiu parecer prévio
favorável à aprovação
das contas de 2017
da cidade de Cardoso Moreira. As contas
foram relatadas pelo
conselheiro substituto Christiano Lacerda
Ghuerren. O processo

será enviado para a Câmara de Vereadores, a
quem caberá a decisão
final. O prefeito Gilson
Nunes Siqueira realizou os investimentos
mínimos em Educação
(29,24% da receita resultante de impostos
próprios e decorrentes
de transferências) e
Saúde (24,27%).

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

infraestrutura

Escolas de Caxias em recuperação
Prefeitura implementa programa de melhorias com intervenções em 13 prédios das unidades de ensino do município

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de
Duque de Caxias dentro do
programa de melhorias das unidades de
ensino do município
está promovendo intervenções em 13 prédios. Nas reformas,
estão incluídas uma
creche e duas unidades da Fundação de
Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer,
Cultura e Políticas
Sociais de Duque de
Caxias (Fundec). As
obras estão sendo realizadas pela Secretaria
Municipal de Obras
e incluem impermeabilização de lajes,

substituição de telhas
danificadas, revisão
elétrica e hidráulica,
além de pintura interna e externa.
As obras de reforma e revitalização das
unidades de ensino
estão sendo executadas há dois anos e já
beneficiaram milhares de alunos e profissionais de educação
que hoje podem contar com espaços dignos de aprendizado e
conforto. “As nossas
escolas ficaram abandonadas por muito
tempo prejudicando
os alunos e o trabalho dos profissionais
de educação. Hoje,
a realidade é outra”,
destacou o secretário

municipal de Obras
João Carlos Grilo.
Lista de
unidades
Estão passando por
intervenções as escolas municipais Álvaro Alberto, General
Mourão Filho, Dr.
Ricardo Augusto de
Azeredo Viana, Mário Covas, Dr. Manoel
Reis, Presidente Costa e Silva, Monsenhor
Librelotto,
Anton
Dworsak, Nova Campinas, Albert Sabin, a
creche Vereador José
Carlos Theodoro e as
unidades da Fundec
dos bairros Chacrinha
e Dr. Laureano.(Fotos Leonardo Pereira/
SMO).

Divulgação/PMDC

Operários trabalham em ritmo acelerado nos últimos acabamentos da obra: unidade nova em folha

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Moradores pedem melhorias em Nova Iguaçu
Os bairros dos
KM 32 e 34 esperam há anos
por obra sde melhorias
prometidas por vários
governos e políticos que visitam
a região em busca
de votos durante
a campanha eleitoral. De acordo
com eles, são vários trechos que
precisam de pavi-

mentação asfáltica
e rede de esgoto.
Outro
problema
apontado por eles
é a falta de água.
Diversos
pedido
foram enviados à
Prefeitura, mas até
agora a solicitação
não obteve resposta. Em período de
chuva, a situação
fica crítica e muitas casas ficam
ilhadas.

Reprodução/Facebook

BRASIL

Bolsonaro pode
demitir ministro
BRASÍLIA - O ministro da
Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, pode deixar o cargo na
próxima segunda-feira. Foi o que
indicou ontem o presidente Jair
Bolsonaro. “Segunda-feira vai ser
o dia do ‘fico ou não fico’”, disse
o presidente em um café da manhã
com jornalistas no Palácio do Planalto.
Bolsonaro também declarou à
imprensa que “está bastante claro
que não está dando certo” o trabalho de Vélez no Ministério da Educação. Segundo ele, “está faltando
na gestão” da pasta. Após a divulgação das declarações de Bolsonaro aos jornalistas, o ministro da
Educação foi questionado se sairia
do ministério. “Agora não”, disse
categórico.

esporte
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fim da novela

Parceria Fla-Flu vai assumir
gestão do Maracanã por 180 dias

Aluguel do estádio ficou 25% mais barato para os mandantes dos jogos
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

governador
Wilson Witzel
anunciou ontem (5) que Flamengo e Fluminense vão
assumir a gestão do
Complexo Maracanã,
no dia 19 deste abril,
por meio de uma permissão de uso, válida
por 180 dias e renovável por mais 180 dias.
De acordo com a proposta aceita pelo governo, todos os clubes
terão condições iguais
de uso do estádio.
- Tenho a grata satisfação de anunciar
que, após um processo
transparente e ético, o
Maracanã está sendo
devolvido ao futebol
carioca – comemorou
o governador.
Para gerir o Complexo Maracanã, o
consórcio vai pagar R$
166.666,67 por mês
ao Estado. Esse valor
será revertido para a
manutenção da área
do Estádio de Atletis-

mo Célio de Barros e do
Parque Aquático Júlio
Delamare. Além disso,
10% da receita líquida
decorrente do tour do
Maracanã serão repassados aos cofres públicos, com obrigação de
garantia de arrecadação
mínima de R$ 64 mil
mensal. Todas as contas de manutenção do
Complexo
Maracanã
serão pagas pelo permissionário.
Uma das mudanças
mais significativas para
os clubes de futebol
diz respeito ao preço
das partidas. O permissionário vai cobrar R$
90 mil de aluguel para
o mandante de jogo mesmo ele sendo Flamengo ou Fluminense.
O valor é 25% mais
barato do que o aluguel
mínimo cobrado pela
concessionária
atual.
Toda a receita da bilheteria e comercialização
de alimentos e bebidas também vão para
o mandante da partida.
Os custos operacionais

Lucas Merçon / Divulgação
Carlos Gregório Jr/Vasco

“O Maracanã está sendo devolvido ao futebol carioca”, disse o governador Wilson Witzel (detalhe)
de jogo continuam sendo
do mandante.
- O governo tem plena confiança nos clubes.
Essa é uma nova era para
o futebol do Rio e para
milhões de torcedores
apaixonados por futebol
e pelo Maracanã – diz o
secretário de Estado de
Esporte, Lazer e Juven-

Valentim minimiza vantagem, prega
respeito ao Bangu e fala sobre Maxi López
Divulgação

Complexo Maracanã.
- Todos os membros
da comissão estão satisfeitos por cumprir o trabalho inicial em menos
de 30 dias, garantindo o
pleno funcionamento do
complexo - afirma Ana
Beatriz Leal, subsecretária geral da Secretaria
de Estado da Casa Civil

e Governança e presidente da comissão.
No dia 18 de março
o Governo do Estado
anulou a atual concessão do Maracanã
devido ao descumprimento de obrigações
contratuais pela Concessionária Maracanã
S.A.

Lateral do Bangu, João Lucas avalia
confronto com o Vasco: jogo equilibrado
(Foto: Mauro Pimentel/AFP)

“O Vasco vai procurar vencer a partida, como sempre
fez”, diz o comandante da equipe campeã da Taça GB
Campeão da Taça Guanabara, o Vasco da Gama
retornará aos gramados
pelo Campeonato Carioca neste domingo (7), às
16 horas, para enfrentar o
Bangu pela semifinal. No
Maracanã, onde espera
contar com o apoio de sua
apaixonada torcida, o time
terá a vantagem do empate,
mas se engana quem pensa
que o esquadrão dirigido
pelo técnico Alberto Valentim irá jogar com o regulamento.
- Vamos procurar fazer
o nosso jogo, sem lembrar
dessa vantagem do empate.
O Vasco vai procurar vencer a partida, como sempre fez e como tem que ser
sempre. Quando estivermos no ataque, buscaremos
fazer uma fase ofensiva
forte, com o maior número
de jogadores na área do adversário. O mesmo quando
estivermos sendo atacados.

tude, Felipe Bornier.
Após a decisão sobre
a permissão de uso, a
Comissão Consultiva
Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã,
que conduziu todo o
processo, vai ficar encarregada de elaborar
um novo modelo de gestão a longo prazo para o

É preciso ter sempre equilíbrio nas duas fases do jogo afirmou o comandante cruzmaltino, que comentou logo
depois o fato de encarar o
Bangu pela terceira vez em
duas semanas.
- Tem o lado bom e o lado
ruim, principalmente no aspecto de conhecimento do
adversário, apesar de hoje
termos muitas ferramentas
que facilitam esse processo.
É um time forte e muito bem
treinado pelo Ado. Possui
jogadores interessantes e
que são muito obedientes taticamente. Será uma partida
difícil, se trata de uma semifinal, e precisamos dar tudo
dentro de campo, jogando
com muita qualidade para
vencer a partida e garantir a
vaga para a final - acrescentou Alberto Valentim.
Grande destaque vascaíno
no segundo semestre do ano
passado, o argentino Maxi
López participou normal-

mente das últimas atividades e demonstrou estar recuperado da lombalgia que o
impediu de ser relacionado
para os últimos compromissos. Ao ser questionado sobre a presença do atacante,
porém, Alberto Valentim
adotou cautela. A comissão
técnica irá esperar o treinamento de sábado (6) para
definir a utilização ou não
do camisa 11.
- Vamos esperar até o treino de sábado. O Maxi ainda sente algumas dores, e
por isso ainda não estamos
podendo contar 100% com
ele. Vem tratando e se empenhando bastante para retornar ao time. Tem trabalhado
muitas vezes em dois períodos e esperamos contar com
ele para o jogo de domingo.
Se estiver relacionado, até
pelo tempo sem jogar e por
ainda estar se recuperando,
ficará como opção - declarou o treinador.

Equipes se reencontram e jogador reforça que os dois times se conhecem em campo
Podendo carimbar o
passaporte para a decisão do Campeonato Carioca com a vitória neste
domingo (7), às 16h, no
Maracanã, o Bangu se
prepara para enfrentar o
Vasco da Gama pela terceira vez neste Campeonato Carioca. Em duelos
equilibrados, uma vitória para cada lado com o
Alvirrubro triunfando na
fase de grupos, por 2 a 1,
na Colina. Após 17 anos
desde a última semifinal,
a equipe da Zona Oeste
ganha nova oportunidade de sonhar com o título Estadual, conquistado
pela última vez em 1966.
- O grupo está bastante focado para a decisão.
A gente sabe o que tem
que fazer. Estamos trabalhando firmes durante
a semana para no dia do
jogo desempenhar um
bom papel e conseguir a

classificação - disse João
Lucas.
Para o lateral de 20
anos, um dos mais jovens
do elenco comandado por
Ado Souza e seu auxiliar
Marcão, enfrentar o Vasco da Gama após uma sequência de partidas contra
eles, tem variantes para
os dois lados. Pregando
respeito ao Cruzmaltino,
João Lucas entende que
o equilíbrio deve prevalecer.
- Ajuda enfrentar o
mesmo adversário na semifinal. A gente conhece
mais a equipe deles, conhecemos os pontos fracos, pontos fortes e do
mesmo jeito que a gente
conhece, eles também nos
conhecem. Então fica um
jogo parelho - afirmou.
Ainda segundo o jogador, minimizar os erros
será fundamental para
uma partida de qualidade.

O atleta afirma que o time
está tranquilo e bastante
concentrado para executar o melhor em campo
no Maracanã.
- No meu modo de ver
o melhor caminho para
chegar à decisão é fazer
aquilo que a gente vem
fazendo no campeonato.
Jogar fechadinho, seguro
defensivamente e ofensivamente fazer o nosso
papel. Tocar bem a bola,
chegar em transições rápidas, fazer tudo aquilo
que a gente vem treinando e executando durante
o Carioca - complementou João Lucas.
Os ingressos para a
torcida do Bangu estão
sendo vendidos na Sport
West, no Bangu Shopping, por R$40 (inteira) e
R$20 (meia-entrada), das
10h às 22h. Banguenses
ficarão no setor Norte E
do Maracanã.
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réu confesso

Cabral entrega: propina dos ônibus
começou na gestão de Moreira Franco

Além de Moreira, Eduardo Paes e Marcelo Crivella foram citados como beneficiários dos ‘agrados financeiros’ da Fetranspor
Agência Brasil

N

a sexta-feira (5), o ex-governador do Rio de
Janeiro, Sérgio Cabral,
disse que o suborno a políticos do
estado pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros
do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor) vem desde os anos de
1980, primeiro governo de Moreira Franco.
Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal
Criminal, Cabral citou os nomes
do ex-ministro Moreira Franco,
do ex-prefeito Eduardo Paes e do
prefeito do Rio, Marcelo Crivella,
como beneficiários de propinas
por parte de empresas de ônibus, e
do empresário Eike Batista.
Cabral pediu para ser interrogado, dentro do processo Ponto Final, que investiga as relações entre
empresários de ônibus e políticos
fluminenses. No início do interrogatório, o ex-governador fez
questão de frisar sua nova atitude,
de confissão e colaboração com a
Justiça, ao contrário da maioria das
audiências anteriores, em que ele
sustentava que o dinheiro era fruto
apenas de caixa dois eleitoral.
“Em nome de Deus, da minha
família, da minha esposa, decidi
colaborar, confessar, do arrependimento à Justiça e à sociedade.
Venho aqui com o coração aberto,
com disposição de falar amplamente tudo o que desejarem, colaborar com a Justiça, com a verdade, com o Rio de Janeiro, revendo

os meus erros. É hora de falar dos
erros”, iniciou Cabral.
Ele começou fazendo um longo histórico da política do Rio de
Janeiro, desde quando o ex-governador Leonel Brizola, em seu
primeiro governo, havia decidido
estatizar as empresas de ônibus,
o que gerou grande contrariedade
dentro do setor. Disse que, no governo seguinte, de Moreira Franco, foi criada a Fetranspor, quando
se iniciou o recolhimento sistemático de dinheiro para os políticos,
por meio das chamadas caixinhas.
“A partir daí, surge a Fetranspor.
O Moreira Franco é o governador.
Cria-se na Alerj a primeira propina
instituída. O procurador-geral de
Justiça era o Carlos Navega, que
criava soluções às empresas. Recebia, junto com o Moreira Franco,
propina por isso. No plano Legislativo, Navega e Moreira trabalhavam para o retorno das empresas
aos seus donos”, disse Cabral.
Paes e Crivella
Cabral disse a Bretas que a Fetranspor destinou R$ 6 milhões
para a campanha do ex-prefeito
Eduardo Paes. Em 2008, nas eleições municipais para a prefeitura
do Rio de Janeiro, Paes e o então
deputado federal Fernando Gabeira foram para o segundo turno,
ficando o então senador Marcelo
Crivella em terceiro. Segundo Cabral, Crivella o procurou no Palácio Laranjeiras, pedindo dinheiro
para apoiar Paes.
“O Crivella me liga e pede uma

abr

“É hora de falar dos erros”, disse o ex-governador em mais um depoimento à Justiça Federal
conversa no Laranjeiras, eu o recebo, em 2008, no início do segundo
turno. Diz que está sendo pressionado a apoiar o Gabeira. Disse
que o Armínio Fraga ofereceu um
US$ 1 milhão para apoiar o Gabeira. Eu e ele, sem testemunhas, no
Palácio das Laranjeiras. Eu liguei
para o Eike Batista. Fui à casa do
Eike. Chamei ele num canto e disse que combinei em dar US$ 1,5
milhão para o Crivella. Ele disse
tudo bem. Marquei com o Paes
às 6h. Contei a ele. Me recebeu o
Eike e o executivo dele. O Crivella
chegou com o sobrinho, Mauro

Macedo. Tinha um café da manhã. chtner era o César Campos. Casos
Falamos 30 minutos. Gravamos como Metrô e o Maracanã”.
um spot do Crivella apoiando o
Eduardo Paes”, disse Cabral.
Respostas
O prefeito Crivella gravou um
vídeo, no Facebook, afirmando
FGV
O ex-governador também disse que as declarações de Cabral são
que a Fundação Getúlio Vargas mentirosas, ataques, infâmias, in(FGV) recebia para dar soluções júrias e calúnias. “Diante de Deus,
legais aos projetos de governo. “A eu quero afirmar a todos que eu
FGV era o biombo legal para efe- jamais venderia o interesse das
tivar ilegalidades. A FGV Consul- pessoas para ganhar vantagens
toria, comandada pelo César Cam- pessoais”, disse Crivella.
A defesa do ex-ministro Moreipos. Ela fugia da licitação e dava
amparo legal. Sabia que havia ile- ra Franco se pronunciou em nota.
galidades. Quem tratava com o Fi- “Em situação processual e jurídica

Belford Roxo: Mutirão da Saúde
faz 1.646 atendimentos em Itaipu

difícil, com diversas condenações
que lhes ultrapassam a existência, condenados - candidatos a
delatores - sentem-se imunes aos
riscos da calúnia e da difamação,
assim, volta e meia ousam imputar
algo, de forma leviana, a alguém.
Espera-se que esse desatino não
conte com oculto estímulo de acusadores, ou magistrados, que lhes
acenam com vantagens futuras na
execução da pena.” Até o início da
noite de ontem (sexta, 5) a defesa
do ex-prefeito Eduardo Paes não
havia se pronunciado. (Edição:
Jota Carvalho/Hora H).

Barragem do Gericinó é inspecionada
novamente pelo Inea após o verão
Rafael Barreto/PMBR

Cláudio Nunes/PMBR

Defesa Civil de Mesquita e Nilópolis acompanharam a ação do instituto estadual

Moradores aproveitaram os serviços oferecidos pela Prefeitura e foram atendidos perto de casa
A Secretaria de
Saúde de Belford
Roxo realizou esta
semana, no bairro
Itaipu, o mutirão
da saúde com atendimentos para a população. O projeto
tem a finalidade
de levar serviços
básicos de saúde a
localidades de difícil mobilidade no
município. A cada
semana, ação vai
ficar em um local
diferente.
Foram
feitos 1.646 atendimentos. Entre os
dias 8 e 12 de abril

o mutirão estará na
localidade conhecida como Boa Sorte Bacia, no bairro
Lote XV.
Para ser atendido
são necessários os
seguintes documentos: CPF, identidade, comprovante de
residência e o cartão
do SUS (que pode
ser feito na hora durante a ação).
O mutirão 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, B e C;
serviços odontológicos básicos; emis-

são e impressão do
cartão nacional do
Sistema Único de
Saúde (SUS); cadastro de pacientes
para possível implantação do prontuário eletrônico no
município. A ação
conta também com
a equipe do Programa Melhor em
Casa para cadastros
de atendimento domiciliar. No último dia do mutirão
é realizada a coleta
de exames, onde os
pacientes devem ter
12 horas de jejum.

Em continuação ao projeto de prevenção de acidentes, uma nova inspeção foi
realizada na Barragem de
Gericinó, localizada entre
os municípios de Mesquita
e Nilópolis. A ação aconteceu na sexta-feira (5), comandada pelo Instituto Estadual do Ambiente, o Inea.
Equipes de Defesa Civil
de Mesquita e de Nilópolis
também acompanharam os
trabalhos. Este tipo de vistoria é necessário para garantir a segurança da população que vive no entorno.
Há dois meses, um encontro na sede do Inea, no
Centro do Rio de Janeiro, já
tinha sido realizado para esclarecer dúvidas a respeito
da operação, fiscalização e
da situação real da construção. A Barragem de Gericinó é um sistema composto

por duas estruturas: uma no
Rio Sarapuí e outra no Rio
Pavuna, nos municípios de
Mesquita e Nilópolis. Ele
foi erguido na década de
1990, depois de inundações
que atingiram a Baixada
Fluminense. A função do
sistema é controlar o fluxo
de água e, assim, evitar as
cheias.
O INEA deu início à elaboração do Plano de Segurança de Barragem (PSB)
no final de 2018, com a
elaboração do Relatório de
Inspeção de Segurança Regular. Em 2019, se iniciaram os estudos necessários
para elaboração do Plano
de Ação de Emergência
(PAE), em parceria com a
Defesa Civil Estadual, e
o complemento do PSB,
com previsão para o ano de
2019.
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fim da linha

Miliciano é preso por homicídio
Criminoso é acusado de prática de crimes de sequestro, tortura e
homicídio qualificado contra dois adolescentes de 15 e 16 anos
Reprodução/TV Globo

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m miliciano foi preso
ontem
por
agentes da 58ª DP
(Posse) que cumpriram mandado de prisão contra o criminoso. Thiago Prates
Macedo, que é acusado de prática de
crimes de sequestro,
tortura e homicídio
qualificado
contra
dois adolescentes de
15 e 16 anos, foi surpreendido em casa,
em Nova Iguaçu. O
crime aconteceu no
dia 27 de fevereiro
deste ano, no bairro
Nossa Senhora das
Graças, no município.
A Polícia Civil informou que o grupo
paramilitar invadiu
a residência das vítimas, se passando
por policiais civis
e agrediu os jovens
dentro da casa e minutos depois, conduziram até um imóvel

Thiago Prates foi surpreendido pelos agentes em casa: Ele tinha mandado de prisão em aberto
onde iniciaram uma
sessão de tortura.
Ainda segundo os
investigadores,
os
próprios milicianos
registraram em vídeos a tortura contra os adolescentes, O objetivo das
agressões era a obtenção de informações acerca do pa-

radeiro de pessoas,
supostamente, envolvidas em crimes,
bem como extrair
das vítimas confissão de que seriam
envolvidos com o
tráfico de drogas na
região. As imagens
do vídeo mostram os
jovens sendo torturados e em seguida

executados.
Referência
a um dos
integrantes
do bando
Ainda de acordo
com a polícia, no vídeo é possível ouvir
um dos bandidos fazer referência a um dos
integrantes do bando.

Testemunhas estiveram
na distrital e reconheceram o miliciano. Na
residência de Thiago
os agentes encontraram
uma motocicleta roubada, um carregador
alongado, com 25 munições de calibre 9mm,
dinheiro, um porrete
para intimidar as vítimas, culminado na de-

cretação da sua prisão
em flagrante pelos crimes de porte ilegal de
munições de uso restrito e receptação. As
diligências continuam
para prisão dos demais
envolvidos, bem como
para elucidar toda a
dinâmica e circunstâncias dos crimes
praticados.

PM sacode favela de Belford Roxo Traficante vai em cana com pó
e manda suspeitos para o buraco a rodo Leonardo Mendonça
Reprodução/Whatsapp

Reprodução/Whatsapp

Os suspeitos já chegaram mortos no hospital de Belford Roxo
A bala voou no final
da noite de ontem em
uma comunidade de
Belford Roxo. Durante um cerco realizado
por policiais do batalhão do municíípo (39º
BPM) quatro suspeitos
morreram em confronto com os agentes.De
acordo com a Brigada

Militar da corporação,
os PMs foram informados sobre um confronto em uma tentativa de
invasão a comunidade
do Complexo do Roseiral.
Ainda de acordo
com informações do
batalhão, os traficantes
atacaram os policiais a

tiros no momento que a
guarnição chegava no
local. Os militares reagiram e feriram os marginais. O grupo foi socorrido para o Hospital
Municipal de Belford
Roxo, mas não resistiram aos ferimentos. O
caso foi registrado na
54ª DP (Belford Roxo).

PM é assassinado na Linha Vermelha
O soldado da Polícia Militar
Marcus Vinícius de Souza Ribeiro, de 34 anos, foi morto a
tiros quando passava de moto
pela Linha Vermelha, uma das
principais vias expressas do
Rio, por volta das 7h de ontem. A vítima foi rendida por
ocupantes de um carro quando
passava em frente ao quartel
do Corpo de Bombeiros de São
João de Meriti, na Baixada Fluminense. Marcus é o 14º PM
morto no Rio durante ações vio-

O suspeito e as drogas foram levados para a 56ª DP
foi preso em flagrante por policiais
militares do 20º BPM
(Mesquita), na tarde da última quitan-feira, na Rua Ivan
Gimenes Parra, na
Comunidade Danon.
Com o marginal, os
agentes
apreenderam 1.400 pinos de
cocaína.

De acordo com informações do comando da corporação, as
guarnições estavam
em patrulhamento na
região quando avistaram três suspeitos
que fugiram do local pulando o muro
de uma residência.
Foi feito um cerco e
os policiais entraram

no imóvel e conseguiram prender um
dos criminosos. Após
buscas no terreno, as
equipes acharam um
saco preto contendo
material entorpecente
escondido.
O preso e o material foram levados
para a 56ª DP (Comendador Soares).

Reprodução

Bandido perneta assalta em Nova Iguaçu
lentas somente este ano.
Segundo as primeiras informações, os bandidos teriam
mandado que o PM parasse,
mas ele não teria obedecido. Os
criminosos então atiraram e fugiram em seguida com a arma

do agente. Marcus, que é do 6º
BPM (Tijuca), estava de folga
nesta sexta. Equipes da Divisão
de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fizeram uma
perícia no local onde o agente
morreu.

Não é lenda. O vídeo do flagrante de um
assalto que aconteceu
no último sábado em
Nova Iguaçu viralizou
nas redes sociais. Nas
imagens um detalhe
chama a atenção: um
dos assaltante, de uma
perna só, pula em dire-

ção à vítima, segurando
uma arma, durante o
roubo.
O caso na Rua João
XXIII, conhecido como
‘Rua do Perdeu’, no Jardim Tropical. As imagens de câmeras de segurança da via mostram
bandidos em dois carros

abordando o motorista
de um Toyota Corolla
prata. A vítima ainda
tenta escapar do roubo
voltando com o carro
na contramão, mas é
alcançada pelos bandidos. O assalto é investigado pela 58ª DP
(Posse).
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Melhoria no trânsito

Sinais sincronizados em Nilópolis

O objetivo é facilitar o fluxo de veículos em uma das principais vias da cidade, a Avenida Getúlio Vargas, no trecho localizado no Centro
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO a travessia de toda a via,
SOCIAL DAS PREFEITURAS
desde o cruzamento com a
DO RIO DE JANEIRO

A

Prefeitura de Nilópolis, por meio da
Secretaria Municipal de Transportes, está
executando a ressincronização de todos os semáforos da Avenida Getúlio
Vargas, no trecho localizado no Centro. O objetivo é
facilitar o fluxo de veículos em uma das principais
vias da cidade.
Segundo o coordenador
de Operações de Trânsito,
Nilton Marques, o sistema
de sincronização funciona
bem e agiliza o fluxo de veículos na via. “Com o ajuste no tempo dos semáforos

Rua Ernesto Cardoso até a
esquina com a Rua Alberto Teixeira da Cunha, nos
horários de entre-picos, é
feito em 7 minutos aproximadamente”, disse.
Para o secretário de
Transportes, Amauri de Jesus, o sistema de ajuste no
tempo dos semáforos irá
melhorar sensivelmente
o trânsito na Avenida Getúlio Vargas e poderá ser
estendido a outras vias da
cidade:
“Estamos investindo em
uma gestão inteligente do
sistema de trânsito, onde
medimos a fluidez do tráfego e ajustamos o tempo

dos semáforos em função
disso para assim buscarmos reduzir os congestionamentos e acidentes.
A ressincronização dos
equipamentos na Getúlio
Vargas ainda está em caráter experimental e vamos
também estudar as demais
vias e caso detectarmos a
necessidade, iremos fazer
a ressincronização em outras vias”, explicou Amauri.
A ressincronização dos
equipamentos contou com
a participação do especialista em trânsito, mobilidade urbana e operação de
centrais de monitoramento e controle de trânsito,
Marcelo Campos.

Divulgação/PMN

Técnico trabalha no sistema de ajuste do tempo dos semáforos: melhoria sensível

Queimados sela parceria pioneira Estado já em itiu 140 mil Carteiras
de Habilitação digital em um ano
com fundação internacional
Divulgação

Iniciativa une educação e esporte em prol da construção um ambiente inclusivo de aceitação

Rompendo barreiras
para construir uma sociedade mais inclusiva:
assim tem sido o trabalho da rede pública
de ensino de Queimados. Para avançar nesta integração social, a
Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de
Educação em parceria
com a Special Olympics
Brasil, lançou de forma
pioneira no país o projeto ‘Escolas Unificadas’.
A iniciativa, selada nesta quarta-feira (3), une
educação e esporte em
prol da construção um
ambiente inclusivo de
aceitação e respeito entre os jovens com e sem
deficiência.
Criada em 1968, a fundação é uma entidade
sem fins lucrativos que
promove o esporte para
pessoas com deficiência
intelectual. O programa
possui aproximadamente cinco mil atletas de
mais de 170 países, o
que o torna o segundo

maior evento esportivo
do mundo, ficando atrás
apenas das Olimpíadas.
“Já realizamos um
lindo trabalho para integrar cada vez mais
os nossos alunos nas
atividades desenvolvidas, seja por meio das
salas de recurso ou dos
cuidadores. Nosso foco
inicial será a inclusão
através da modalidade
do atletismo e, ao longo
do ano, promover uma
competição entre as escolas”, afirmou o Secretário da Pasta, Lenine
Lemos.
Análise da
rotina
de ensino
Os representantes da
entidade, Larissa Demel (Gerente de ativação de juventude),
Johamy Alabi (Gerente de desenvolvimento
organizacional), Ana
Soares (Diretora Administrativa) e o Coordenador do Programa

Escolas Unificadas do
Brasil, Rafael Fiuza,
visitaram as quatro escolas municipais que
receberão o projeto. O
tour foi promovido para
uma análise da rotina
de ensino e das estruturas das unidades, que
são: Joaquim de Freitas,
Nelson Carneiro, Ubirajara Ferreira e Carlos
Pereira Neto.
Os professores de educação física da rede já
participaram do encontro de formação realizado pelo projeto. O foco
do encontro, promovido
em abril, foi a capacitação dos docentes para
a ministração as aulas
mais inclusivas que estimulem a melhoria da
qualidade de vida das
pessoas com deficiência
por meio da prática esportiva e o desenvolvimento do potencial preservado dessas pessoas,
de uma forma que contribua para a superação
de suas limitações.

Witzel participa de conferência nos EUA
O governador do
Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel,
participou ontem da
quinta edição da Brazil Conference, no
Massachusetts
Institute of Technology
(MIT), em Boston,
nos Estados Unidos.
Ele convidado para
falar no Painel “Estratégias para a Superação da Criminalidade”.

Organizada pela comunidade brasileira
de estudantes em Boston, a conferência,
que também acontece na Universidade
de Harvard, o evento
tem como objetivo
promover o encontro
com líderes e representantes brasileiros,
de modo a estabelecer
um espaço plural para
o debate e a criação de
ideias sobre o Brasil.

Dentre os palestrantes, além do governador, estão também
o vice-presidente da
República,
general
Hamilton Mourão, os
ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF), Dias Toffoli
e Luís Roberto Barroso, o ex-presidente
Fernando Henrique
Cardoso e o presidente do BNDES, Joaquim Levy.

A Carteira Nacional
de Habilitação Digital está completando
um ano e já conta com
mais de 140 mil documentos expedidos no
Estado do Rio de Janeiro. O número é o dobro
do que havia em janeiro. Esse avanço ocorreu devido à adoção da
validação remota, tecnologia que permite ao
condutor gerar a CNH
Digital sem precisar
comparecer a um posto
de atendimento do Detran.RJ ou utilizar certificação digital.
Atualmente, o Estado
do Rio de Janeiro tem
5,6 milhões de CNHs,
das quais 2,1 milhões
já foram emitidas com
QR Code, o que permite a expedição imediata da versão digital
através do aplicativo
“Carteira Digital de
Trânsito”, disponível
gratuitamente nas lojas virtuais App Store
e Google Play. O app
inclui, além da CNH, o

Divulgação

O número de CNHs digitais emitidas no país chegou a 1,8 milhão

CRLV (documento veicular) Digital.
Para emitir a CNH Digital pelo celular, o usuário deve primeiro usar
o seu dispositivo móvel
para ler o QR Code, que
fica na parte interna da
CNH em papel. Depois,
deve fazer a “prova de
vida”, movimento físico do usuário, lido pela
câmera do celular.
Após confirmar a validação, será necessário
informar o número do
aparelho. O aplicativo vai pedir ao usuário
para criar uma senha de
quatro dígitos, que deverá ser digitada toda
vez que o documento
for utilizado. A CNH

Digital poderá ser acessada pelo celular mesmo sem internet. Além
da utilização no trânsito, a CNH Digital vale
como identidade e pode
ser exportada em pdf, a
partir do próprio aplicativo, com o valor equivalente a uma cópia autenticada em cartório.
Em março, o número
de CNHs digitais emitidas no país chegou a
1,8 milhão. São Paulo
tem o maior número,
com 421 mil, seguido
de Rio Grande do Sul,
com 194 mil, Minas
Gerais, com 156 mil,
e o Rio de Janeiro, em
quarto lugar, com 140
mil.

Polícia entra em confronto com imigrantes
GRÉCIA - A polícia
do país disparou gás
lacrimogêneo
para
dispersar a multidão
ontem, um dia depois
que centenas de imigrantes começaram
a se aglomerar em
um campo, na cidade
de Diavata, fronteira
norte da Grécia, com
a esperança de seguir
ilegalmente através
dos Bálcãs em direção ao norte da Europa.
De acordo com a
agência de notícias
Reuters, na manhã de
ontem, havia mais de
100 barracas armadas no descampado.
A ação foi provocada
por relatos em redes
sociais sobre planos
de um movimento
organizado para atra-

Alexandros Avramidis/Reuters

Imigrantes são impedidos polícia grega de permanecer no local

vessar, no começo de
abril, a divisa terrestre do noroeste grego
com a Albânia.
Em Atenas, um grupo de cerca de 50 imigrantes se instalou nos
trilhos da principal
estação de trem gritando “Alemanha!”
e “Abram as fronteiras”. Vários outros es-

tavam na estação sob
forte escolta policial.
Os serviços da estação foram suspensos.
O ministro da Migração, Dimitris Vitsas,
apelou aos imigrantes
na fronteira para que
voltem aos centros de
acomodação, ou correm risco de sofrer
sanções.

SUL-FLUMINENSE
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Hospital de emergência ganha
aparelho de ultrassonografia

Equipamento possui recursos modernos que facilitam o trabalho dos profissionais
Luis Eduardo
(Luisinho)

A

saúde pública de
Resende acaba de
ganhar mais um
importante reforço no
Hospital de Emergência
Henrique Sérgio Gregori.
A Prefeitura adquiriu um
novo aparelho de ultrassonografia de última geração,
com tecnologia avançada
e muitos recursos que vão
facilitar o dia a dia dos
profissionais e melhorar a
qualidade do atendimento.
Para que o aparelho possa
ser manuseado com os devidos cuidados, uma capacitação está sendo promovida para os médicos da
unidade.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o
hospital já conta com cinco
aparelhos de ultrassonografia, sendo três fixos em
três salas diferentes, um
aparelho móvel que transita pela unidade de acordo

com a necessidade e mais
um aparelho portátil, mais
prático e que também é
acionado de acordo com a
demanda por exames.
O novo aparelho, no entanto, apresenta uma série
de recursos de última geração que trazem uma nova
realidade ao hospital. A
nova aquisição, por exemplo, tem a possibilidade de
medir a frequência cardíaca automaticamente ao realizar a ultrassonografia, o
que em outros casos é feito
separadamente. A resolução e a maior qualidade de
imagem gerada pelo equipamento também são outros diferenciais.
“O Hospital de Emergência está passando por uma
transformação total por
meio das obras que estão
beneficiando o local, mas
também é importante que
seja equipado com tecnologia e maquinário de qualidade. O intuito é além de

oferecer um espaço melhor
para profissionais e pacientes, dar mais suporte
ao trabalho dos médicos
e ajudar no atendimento e
tratamento da população”,
diz o prefeito Diogo Balieiro Diniz.
A capacitação dos médicos é dividida em dois dias
e turnos para que cada um
possa tomar conhecimento
de todas as possibilidades
trazidas pelo novo equipamento. O aparelho possui
uma garantia de um ano e
deverá começar a operar
nas próximas semanas. O
local de atividade do aparelho será definido pela
administração do hospital
nos próximos dias, com a
possibilidade de atuar no
CDI (Centro de diagnóstico por imagem).
Hospital
cada vez
mais equipado
A chegada do aparelho

Carina Rocha

O equipamento irá facilitar o trabalho dos médicos no diagnóstico de doenças
de ultrassonografia não é
o único reforço recebido
recentemente pela unidade. Ainda em março,
três novos aparelhos de
ventilação
pulmonar
chegaram para serem

utilizados no tratamento de pacientes em situações críticas, como os
que estão internados na
Sala Vermelha e do Centro de Terapia Intensiva
(CTI). A unidade tam-

bém recebeu seis novas
cadeiras de roda para o
transporte dos pacientes
e uma grande obra de reestruturação está sendo
realizada para melhorar
ainda mais a unidade.

Inscrições para eleição do Conselho Tutelar Liquida Centro terá cadastramento
começam no dia 27 de maio em Quatis do Passageiro Cidadão em Angra
Órgão ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, mas com autonomia administrativa e financeira, o
CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente
de Quatis) anunciou para maio a
abertura de inscrições destinadas
aos candidatos interessados em
concorrer no pleito que vai escolher
os novos membros do conselho tutelar de Quatis (foto).
A eleição direta será realizada
no dia 06 de outubro deste ano, mas
as inscrições de candidatos deverão ser feitas a partir do próximo
dia 27 de maio. O prazo destinado
às inscrições terminará no dia 28
de junho deste ano. O edital com
todas as informações a respeito do
assunto já se encontra publicado
na página da Prefeitura de Quatis
na internet, cujo endereço é www.
quatis.rj.gov.br (link EVENTOS
EM DESTAQUE, parte inferior, no
lado esquerdo da página).
Segundo o CMDCA, no mês
de outubro vão ser eleitos cinco
conselheiros tutelares titulares e
cinco conselheiros tutelares suplentes para o mandato 2020-2023. Os
requisitos exigidos no processo de
inscrição dos candidatos são os seguintes: comprovação de reconhecida idoneidade moral; idade acima
de 21 anos; ensino médio completo
ou qualquer formação equivalente;
residência no Município há pelo
menos dois anos; e não ter sido penalizado com a destituição do cargo
de conselho tutelar.
As inscrições serão efetivadas
de segunda a sexta-feira, de 9 às 12
horas, e de 14 às 16 horas, no Centro Administrativo da Prefeitura de
Quatis, que se localiza na Rua pro-
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Local onde os conselheiros tutelares resolvem casos do município
fessora Ana Ferreira de Oliveira 47,
no bairro Bondarowsky.
No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar uma fotografia colorida no formato 5x7;
carteira de identidade; titulo de
eleitor; comprovante de quitação
eleitoral; CPF; certificado de conclusão do ensino médio ou formação equivalente; comprovante de
residência em Quatis há pelo menos dois anos; CND (Certidão Negativa de Débitos) emitido pelas
comarcas em cujas jurisdições o
postulante residiu nos últimos cinco anos; atestado médico comprovando o pleno bem-estar físico e
mental do candidato; e certificado
de reservista ou documento de dispensa do serviço militar, no caso
de postulantes do sexo masculino
(cópias). A cópia do certificado do
ensino médio ou outro curso correspondente a esta fase do ensino
escolar deverá ser autenticada.
A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Rosana de Almeida, lembra
que, entre outras atribuições, os
conselheiros tutelares trabalham
na fiscalização do cumprimento dos direitos da criança e ado-

lescente, além de acompanhar a
realização das políticas públicas
voltadas a estes dois segmentos organizados da população.
Durante o tempo em que estiver
exercendo efetivamente a função,
os conselheiros tutelares recebem
uma remuneração mensal no valor de um salário mínimo vigente
no país. Atualmente, o valor do
salário mínimo nacional é de R$
998,00.
Com relação à eleição que vai
escolher os novos conselheiros tutelares de Quatis, no dia 06 de outubro de 2019, terão direito a voto
qualquer cidadão com domicílio
eleitoral em Quatis. A votação
acontecerá de 8 às 17 horas, em
duas seções eleitorais no primeiro
distrito (área urbana da cidade) e
outras duas seções na zona rural
(uma no distrito de Falcão e a outra no distrito de São Joaquim). O
local exato de funcionamento das
quatro seções será divulgado oportunamente.
Todo o processo relacionado
à eleição da nova composição do
Conselho Tutelar de Quatis será fiscalizado pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro.

Entre os dias 8 e 13 de
abril, a população de Angra
poderá fazer suas compras
com desconto em diversas
lojas que estarão participando do Liquida Centro,
evento organizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas
(CDL), em parceria com a
Prefeitura de Angra, através
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, via Secretaria Executiva da Indústria, Comércio e Serviços.
Além dos preços baixos,
funcionários da Superintendência de Mobilidade Urbana estarão presentes para
realizar o cadastramento dos
interessados no Passageiro
Cidadão. Uma tenda ficará na Rua do Comércio e a
outra na Coronel Carvalho.
Para ser atendido não haverá
necessidade de agendamento prévio, basta levar a documentação solicitada.
A Prefeitura de Angra
marcará presença no evento
também com outros serviços. Na Praça da Matriz, ao
longo da próxima semana,
acontecerão
performance
teatral e apresentação musical com os professores
do projeto #Musicalizando,
promovido pela Secretaria
Executiva de Cultura e Patrimônio.
Na Praça Codrato de Vilhena (Praça do Papão), ficarão algumas atividades
voltadas para as crianças,
como pula-pula, apresentações teatrais e a presença
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Prefeitura ainda vai oferecer outros serviços, como distribuição de preservativos e orientações sobre o combate ao tabagismo e aoAedes aegypti
dos chamados personagens
vivos. Lá também vão ocorrer aulas de aerobox, com
professores da Secretaria
Executiva de Esporte e Lazer. Neste local, funcionários da Secretaria de Saúde
vão distribuir preservativos
e orientar sobre o teste rápido de HIV. Também vão
distribuir informações sobre
tabagismo e o combate ao
mosquito Aedes aegypti.
Outro local onde a criançada poderá aproveitar para
brincar e tirar fotos com seus
personagens preferidos será
a Praça Zumbi dos Palmares.
No espaço ainda vão acontecer partidas de basquete.
Ao longo das Ruas do
Comércio e Coronel Carvalho vai acontecer exposição
e vendas de artesanato, apresentação de teatro itinerante.
Personagens vivos estarão
circulando por esses lugares
para a alegria das crianças.
Lojas de diversos seg-

mentos estarão oferecendo
descontos e fazendo promoções para atrair os clientes,
que poderão adquirir produtos com preços bem baixos.
Antes e durante o evento,
será distribuído à população
um mapa com os endereços
das lojas participantes do
Liquida Centro. Para que
as pessoas tenham mais comodidade na hora de fazer
suas compras, a Rua do Comércio ficará fechada para o
trânsito de veículos das 9h
às 17h, horário em que vai
ocorrer o evento.
- Esse é um evento muito importante para atrair os
consumidores. O comércio
precisa aquecer suas vendas
já que é um dos maiores empregadores do município. Já
fizemos esse evento no ano
passado e deu muito certo,
então a expectativa é a melhor possível – destacou o
secretário executivo de Indústria, Comércio e Serviço.

E.M.Wladir Telles recebe o Escola Presente em Volta Redonda
Os 440 alunos dos anos iniciais (do
1º ao 5º ano) da Escola Municipal Wladir
Telles aprenderam nessa quinta-feira, dia
04, sobre a prevenção ao uso de álcool e
outras drogas, através do programa Escola
Preventiva, da coordenadoria Municipal
de Prevenção as Drogas. O Escola Preventiva visa estimular hábitos e comportamentos saudáveis nas crianças e adolescentes da cidade.
De acordo o coordenador de Prevenção as Drogas, Ricardo Vinicius Cunha,
o programa, que foi lançado no final de

2017 a pedido do prefeito Samuca Silva, é
destinado a alunos da creche até o ensino
médio, atendendo a 104 unidades escolares.
“Dentro do Escola Preventiva temos
projetos que foram desenvolvidos para
atender a todas as faixas etárias. Hoje estamos trabalhando na Wladir Telles com
o Paes (Prevenção com arte, educação e
saúde). Através da arte levamos a prevenção para as crianças”, disse o coordenador.
Para Roberta Silva Moreira, professora e implementadora da Sala de Leitura,

a iniciativa serve como base para que as
crianças possam entender questões ligadas à sociedade. “Desde já precisamos
preparar essa criança para que ela diga
não as drogas. Para que ela entenda que
pode ser muito mais que um usuário, um
dependente. Com essas informações elas
irão aprender a valorizar a própria vida”,
disse a professora.
Segundo a diretora adjunta da Escola
Municipal Professor Wladir de Souza Telles, Alcione de Souza Costa, receber o Escola Preventiva é muito importante para

conscientizar as crianças sobre questões
ligada as drogas. “A droga é um mal do
século e destrói as famílias. É muito importante que eles sejam trabalhados para
dizer não às drogas”, comentou a secretária adjunta.
Segundo o prefeito Samuca Silva,
através do Escola Preventiva será possível
conversar com os alunos e torná-los multiplicadores do combate a droga. “Aforma
mais eficaz para prevenir o uso de drogas
é através da discussão e de acesso a informação”, finalizou o prefeito.
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saudáveis nas crianças e adolescentes da cidade

10

ENTRETENIMENTO

RECEITAS
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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Filho de Andressa Suita, Samuel mostra
dentinhos em fotos: ‘Sem maturidade’

M

divulgação

odelo
compartilhou uma
sequência de
cliques do filho caçula, Samuel, nas redes
sociais ontem. ‘Mamãe não tem maturidade para postar só uma
foto’, falou a digital influencer na legenda da
imagem. Nos comentários, os seguidores se
derreteram em elogios.
Casada com o sertanejo
Gusttavo Lima, Andressa Suita também é mãe
do pequeno Gabriel, de
1 ano
Andressa Suita não
esconde o orgulho dos
filhos, cuja semelhança
impressiona fãs, e compartilhou fotos do caçula, Samuel, no Instagram
ontem. Nas imagens, o
pequeno, além de fazer
caras e bocas, mostra os

Perdeu Neymar! Fãs citam semelhança do
filho com mãe: ‘Xerox! Só olho é do pai’
divulgação

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.

dentinhos para a câmera
enquanto sorri. “Mamãe
não tem maturidade para
postar só uma foto”, escreveu a mulher do sertanejo Gusttavo Lima,
usando a hashtag “8 meses”. Nos comentários,
os internautas não resistiram à fofura do pequeno. “Esse útero tem
um pincel dentro!! Que
obra de arte”, disse uma.
“Não tenho estrutura pra
tanta beleza. É muita
perfeição, meu Deus”,
falou outra. “Você teve
gêmeos de gravidezes
diferentes”, afirmou um
terceiro, bem-humorado. “Perfeição existe.
Príncipe mais lindo”,
destacou mais uma.
“Que absurdo de bebê”,
acrescentou outro. “Que
amorzinho”, disparou
mais uma usuária.

Davi Lucca, de 7
anos, foi comparado
à mãe, Carol Dantas,
pela semelhança física
após a influencer compartilhar um vídeo do
menino. ‘Perfeito. Sua
cópia! Lindo!’, disse
um internauta. Outro
aproveitou para brincar
com Neymar. ‘Só tem o
olho do pai e já está de
bom tamanho’, disparou. Grávida de 4 meses do segundo filho,
Carol não descuidou da
malhação e planeja ter
o jogador em seu casamento com Vinícius
Martinez
Grávida de 4 meses
do segundo filho, Carol
Dantas viu o primogênito, Davi Lucca, de 7
anos, ser comparado a
ela ao compartilhar um
vídeo do menino, fruto

do seu relacionamento
com Neymar. “Menino bonito da mãe”, legendou a modelo em
publicação postada na
sua conta de Instagram.
“Cara da mãe”, disse
um seguidor. “Perfeito. Sua cópia! Lindo!”,
acrescentou um segundo. “Cara da mamãe”,
completou um terceiro
para a noiva do empresário Vinícius Martinez, com quem se
relaciona, oficialmente, desde dezembro de
2017. “Como ele cresceu!”, reparou outra.
Um dos internautas fez
uma brincadeira com
o atacante do PSG ao
comparar o menino
com a mãe. “Ele é seu
xerox, só tem o olho do
pai e já está de bom tamanho”, disparou.

De biquíni, Débora Nascimento grava
novela ‘Verão 90’ em praia do Rio

Atriz participou de sequências de ‘Verão 90’, novela em que interpreta Gisela,
com Maria Carol na Praia
do Arpoador, Zona Sul do
Rio, ontem. No intervalo das gravações, Débora
Nascimento e a artista tiraram algumas fotos e exibiram o corpo em forma nas
areias cariocas. A mãe de
Bella, de 10 meses, também se divertiu ao abraçar
um pacote de biscoito de
polvinho
Débora Nascimento foi
fotografada gravando cenas da novela “Verão 90”
na Praia do Arpoador, em
Ipanema, Zona Sul do Rio
de Janeiro, ontem. A atriz,
que dá vida a personagem
Gisela na trama das sete, es-

tava acompanhada de Maria Carol, intérprete de Diana, com quem tirou selfies.
Para gravar as sequências
do folhetim, Débora um traje de banho ousado: biquíni
fio-dental tomara que caia,
deixando o corpo enxuto à
mostra nas areias cariocas,
e ainda foi clicada abraçando um pacote de biscoito de
polvinho em momento descontraído. Ligada no que é
tendência na moda, Débora
mostrou seu lado fashionista
na première do filme “Uma
Viagem Inesperada” na última semana. Para participar
da festa de lançamento da
produção argentina do qual
faz parte do elenco, a artista
usou um vestido com mix
de tendências em look.
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série b1

Rafinha do Mecão: “se não ralar a
bunda no chão, a coisa não anda”

Novo reforço vem de bons momentos no Americano de Campos em duas competições

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

R

ealmente não parece. A cara de menino e a disposição
em campo fazem com que
seja difícil acreditar que
Rafinha esteja com 35
anos. O lateral-esquerdo,
recém-contratado ao Americano, já vem mostrando
suas credenciais na chegada ao America, apresentando nos treinos o preparo que demonstrava na
equipe campista.
Titular nos últimos três
anos, com quase 100 jogos
disputados neste período,
o jogador vive o melhor
momento da carreira enquanto muitos começam
a linha descendente. O
equilíbrio trazido pela experiência ajudam decisivamente para a ótima fase.
- Agradeço a Deus todos os dias pela saúde que
tem depositado em minha
vida. É até engraçado: às
vezes as pessoas dizem
que alterei minha idade só
que para frente - se diverte
Rafinha, antes de falar sério.
- Há muito esforço e pri-

vação para seguir desenvolvendo um bom trabalho. Ao
longo da carreira aprende-se
com os erros, ganha-se maturidade. Espero continuar
com esse bom momento aqui
no America e alcançar os objetivos do clube.
O jogador trabalha para ser
mais um exemplo de nomes
experientes que apresentam
ótimo desempenho no clube,
casos do goleiro Deola e do
zagueiro Vladimir. Para Rafinha, os mais calejados são
especialmente importantes
nos momentos difíceis.
- Nomes como Deola, Vladimir e Sandro Silva dispensam comentários. São vencedores e é um prazer enorme
me juntar a eles. Dentro de
campo, quando a coisa não
anda bem, na hora em que
o bicho pega, são esses que
seguram o leme do barco.
Passam confiança aos demais atletas, principalmente
aos mais jovens, que são o
futuro do clube. Essa mescla
dará certo, se Deus quiser.

Márcio Menezes

No melhor momento da carreira, o lateral promete entrega total

duas competições que o
Mecão disputará. Foi vice-campeão da B1, superado pelo próprio America,
e ganhou a Copa Rio, o
que levou o seu ex-clube
de volta aos campeonatos
nacionais.
Ele fala sobre as características de cada um dos
A lembrança de
torneios.
fases boas
- Na B1, se não ralar a
no Cano
Em 2018, Rafinha, ainda bunda no chão, a coisa
no Americano, viveu bons não anda. É um campeomomentos justamente nas nato difícil, ainda mais se

tratando de America, contra quem todos vão querer
beliscar alguma coisa. Na
Copa Rio é o sistema de
mata-mata, um torneio
mais curto no qual a margem de erro tem de ser
zero. Há várias equipes de
Série A com grandes jogadores. Um vacilo pode ser
fatal - destaca.
Para o torcedor americano, Rafinha promete,
antes de tudo, dedicação
total.

- Pretendo ter aqui no
America o mesmo êxito e
sucesso que tive em meu
último clube, com muita
entrega dentro de campo.
Quando houve o convite
do America não tive como
negar. Estou mais perto da
família, num clube com
pessoas sérias nos dando o
suporte e encontrando antigos amigos. Isso é muito
gratificante.
A torcida pode esperar
um cara que vive o clube e

dá a vida por ele.
Dou meu máximo nos
jogos e com minha experiência tentarei ajudar de
alguma forma. Luta não
faltará!
O America estreia na
Série B1 no dia 25 de
maio, contra o Nova Cidade, fora de casa. A estreia na Copa Rio está
prevista para o dia 3 de
julho, O adversário sairá
do duelo entre Sampaio
Corrêa e Mageense.

