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Tragédia anunciada 

Hora H em Foco

Brasileirão da Baixada 
começa com goleadas e 
muita emoção nos jogos 

7

Mulher é morta 
a pauladas em 

praça do Centro 
de Nova Iguaçu

Cláudio Moura 
anuncia ‘Good 
Times 2019’ 
no Patronato

2
7

R$ 1

A Os dois prédios que desabaram no bairro Muzema, na Zona Oeste do Rio, matando três pessoas e deixando 
nove feridos, já havia sido embargado pela Prefeitura porque eram construções irregulares, mas a Justiça 
autorizou o andamento das obras. Área é comandada por um miliciano que é ex-policial militar . Foragido da 
Justiça, Adriano da Nóbrega foi companheiro de  Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSB-RJ). 
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Vidas destruídas pela 

 3 

irresponsabilidade

2

Político caôzeiro
Vereador fantasma 

some do bairro e 
eleitores cobram 

Levou chumbo no coco
Um carro parou diante da vítima que conversava na frente de um bar e, de dentro, um atirador 

disparou várias vezes. Divisão de homicídios da Baixada Fluminense (DhBF) investiga motivações. 

Faziam a ‘limpa’ em Nova Iguaçu

Dupla de assaltantes 
ganha massagem 

antes de ir pra Bangu
7 5
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5

Governoo do RJ 
oficializa uso do 
Maracanã para 
Flamengo e Flu

PF afirma que 
Rodrigo Maia 

recebeu R$ 1,4 
mi da Odebrecht 
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Não é só primeira-dama fantasma que ganha 
o apelido de ‘sovaco de cobra’. Tem aquele ve-
reador da Baixada Fluminense que também se 
enquadra na categoria dos ‘sovacos de serpen-
te’. Senão vejamos o que conta nossa agente 
sênior Vó Candinha.

Vó Candinha descobre vereador desaparecido

“O cidadão não era pobre de tudo, porque 
sempre viveu na aba do irmão político. Ga-
nhou a primeira eleição, chutou a bunda da 
maioria que o ajudou a sentar numa das cadei-
ras da Câmara, empregou a parentada e depois 
reservou uns carguinhos de salários baixos 
para outros”.

“Depois de agasalhar os parentes, narra Vó 
Candinha, o ingrato sumiu do bairro e nem na 
câmara atendia as pessoas. Ficou com o rei na 
barriga. ‘Vereador fantasma’ e ‘vereador sova-
co de cobra’, foram alguns dos apelidos que o 
cara ganhou na boca maldita do lugar. Passou a 
ser um dos baba testículos do prefeito em troca 
da ‘merendinha’ e, em 2020, ele se candidata-
rá pela terceira vez. Os eleitores prometem es-
culachar o cara nas redes sociais”, finaliza Vô 
Candinha.  

Eleitores estão de olho nele

Ganhou e virou fantasma no bairro

Neste sábado (13), a 
coluna abraça com prazer 
e respeito, Alexandre Bar-
reto Vianna, ou Barreto 
Vianna, seu nome artístico 
nas lides sambológicas nas 
quais brilha com o grupo 
Compositores do Brasil. 
Aquele Abraço, Barreto!!!

(21) 98037-1338
          whAtsApp

Aquele Abraço!

EmErSON PErEirA / DiVulGAçãO

The Fevers lança turnê ‘‘Vem dançar 2019’’

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Espírito de Chorão faz telepatia no SBT

 Na estrada desde 1965 a banda mantém a média de 100 shows por ano

‘‘Good Times 
2019’’

DiVulGAçãO

Segundo matéria pu-
blicada pelo site TV em 
Foco. Theo Becker foi 
entrevistado por Danilo 
Gentili na quinta-feira 
(11), no The Noite, do 
SBT. Ele falou sobre as 
polêmicas que rodeiam 
sua vida, como a parti-
cipação em A Fazenda. 
Entre vários assuntos, 
ele ainda surpreendeu 
ao fazer uma revelação 
sobre o cantor Chorão.

O ator disse que so-
nha em interpretar o 
personagem do músi-
co, que foi encontra-
do morto no próprio 
apartamento em 2013, 
nos cinemas, declaran-
do ainda que o espírito 
do vocalista da banda 
Charlie Brown Jr. fez 
“telepatia” com ele, 
mandando mensagens 
por meio da força do 
pensamento. “Eu acho 
que ele fez telepatia 

Celebrando mais de 
50 anos de suces-
so, a banda The 

Fevers apresenta ao públi-
co um novo show carre-
gado de sucessos do gru-
po. O repertório passeia 
pelos anos 60, 70, 80, 90, 
até a atualidade. O retor-
no em única apresentação 
ao Teatro rival Petrobras 
(Cinelândia) marca o lan-
çamento da turnê “Vem 
Dançar 2019”. O espetá-
culo será no dia 26 abril, 
sexta-feira, às 19h30.

O roteiro é totalmen-
te costurado por grandes 
hits do grupo que atende a 
todo Brasil e Exterior. in-
fluenciados por Elvis, Be-
atles e rolling Stones, a 
Banda The Fevers iniciou 
suas atividades musicais 
no colégio entre amigos 
em 1965, na zona norte do 
rio. É essa energia que a 
banda promete em seu 
novo espetáculo reche-
ados de sucessos, como 
“Já Cansei”, “Agora Eu 
Sei”, “Cândida”, “Vem 
me Ajudar”, “mar de ro-
sas” (recentemente regra-
vada pela banda baiana 
‘Chiclete Com Banana’), 

“Sou Feliz”, “Nathalie”, 
“Alguém Em meu Cami-
nho”, “Hey Girl”, “Sou As-
sim” e “marcas do Que Se 
Foi”, “Pra Cima, Pra Bai-
xo”, “Gengis Kan”, “Elas 
Por Elas”, “Guerra dos Se-
xos” e “Por Causa de Você”, 
regravada pela banda KlB. 
O repertório traz ainda “um 
louco”, “uni Dune Te”, que 

lançou o grupo ‘Trem da 
Alegria’, Esqueça, A Volta, 
Garoto que Amava Beatles 
e rolling Stones, Festa de 
Arromba, marcas do Que se 
Foi, É Preciso Saber Viver. 

Formada pelos músicos 
luiz Claudio (vocalista), 
liebert Ferreira (contra 
baixo), rama (guitarra), 
Otávio monteiro (bateria) e 

musico Claudio mendes (te-
clados), a banda The Fevers 
é considerada uma das mais 
famosas do país e realiza 
uma média de 100 shows 
por ano. 

O Teatro rival Petrobras 
fica na Rua Álvaro Alvim, 
33/37 - Centro/Cinelândia - 
rJ. informações: (21) 2240-
9796. 

Este Velho Escriba 
agradece ao colunis-
ta, promoter e mestre 
de cerimônias, Cláu-
dio moura, o con-
vite para participar 
de sua festa “Good 
Times 2019”, dia 30 
de agosto, uma sex-
ta-feira, das 21h às 
2h30 da madrugada. 
O evento vai rolar 
no Salão de Festas 
do Patronato com o 
Dj Dudu e as músi-
cas originais, nacio-
nais e internacionais 
dos anos 70, 80 e 90. 
Obrigado, Cláudio!   

comigo. Não posso afir-
mar, mas os pensamen-
tos vieram na minha 
cabeça de madrugada”, 
disparou Theo Becker, 
dizendo ainda que tudo 
que fez no reality show 
da record, em 2009, há 
dez anos, não passou de 
uma encenação.

“Entrei na Fazenda 
com aquele personagem 
porque sabia que estava 
na geladeira das nove-

las. Esse personagem é 
tudo que eu tenho hoje”, 
lamentou. “Estou fazen-
do muita ‘live’ até eu fi-
car transparente com as 
pessoas. Quero que me 
vejam 2h da manhã pra 
ver que eu não uso dro-
gas”, disse ainda.

“Não traio minha mu-
lher de jeito nenhum. 
mudei completamente. 
Não olho mais nem para 
bunda de mulher quan-

do passa. Começo a 
tremer por dentro de 
pensar em trair minha 
mulher… Estou me 
purificando e amadu-
recendo”, diz ele, ga-
rantindo ser diferente 
da época de solteiro, 
quando saía com vá-
rias fãs ao mesmo 
tempo. “Sou luz e 
quem é das trevas não 
gosta da minha pre-
sença”, completou.

Neste sábado (13), a le-
gião da Boa Vontade (lBV) 
reunirá centenas de volun-
tários em mais uma ação de 
solidariedade, promovida 
pelo instituto GPA. A lBV 
participará da campanha 
Páscoa Solidária, que tem 
como objetivo sensibilizar 
os clientes e colaboradores 
das lojas do GPA a doarem 
chocolate para presentear 
crianças e famílias aten-
didas pela instituição. A 
iniciativa ocorrerá das 8 às 
20 horas. Nesta data, mais 
de 630 voluntários da lBV 
estarão distribuídos em 
cerca de 63 lojas do Pão de 
Açúcar e do Extra em vá-
rias cidades brasileiras para 
arrecadação de chocolates. 
Para outras informações 
sobre o trabalho da lBV, 
acesse www.lbv.org ou li-
gue 0800 055 50 99. Em 
Belford Roxo, a LBV fica 
na Av. retiro da imprensa, 
467 - Centro - (21) 2761-
0729. 



geral

Desabamento de dois 
prédios mata três no Rio 

GERAL

Imóveis eram construções irregulares. Comunidade do Muzema, na Zona Oeste 
do Rio, é dominada por milícia comandada por paramilitar foragido da Justiça
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Antonio Carlos 
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Área  dominada por milícia 

Crea cirta omissão do Poder Público por desabamento

O bairro onde ocor-
reu o desabamento de 
dois prédios na ma-
nhã desta sexta-feira 
(12) é área de atuação 
da milícia comanda-
da, segundo o mi-
nistério Público do 
rio de Janeiro, pelo 

ex-policial militar 
Adriano da Nóbrega.

Foragido há qua-
se três meses, ele foi 
companheiro de Fa-
brício Queiroz, ex-as-
sessor de Flávio Bol-
sonaro (PSl-rJ), no 
18º Batalhão da Pm e 

tinha a mãe e a filha 
nomeadas no gabine-
te do senador quando 
este exercia mandato 
na Alerj (Assembleia 
legislativa do rio de 
Janeiro).

Queiroz, investiga-
do por lavagem de 

dinheiro e ocultação 
de patrimônio, assu-
miu ser o responsável 
pela indicação dos 
parentes de Adria-
no para o gabinete 
de Flávio. Adriano 
está foragido desde 
a Operação “Os in-

tocáveis”, deflagrada 
em janeiro deste ano. 
Ele é acusado de co-
mandar a milícia das 
comunidades de rio 
das Pedras e muze-
ma, na zona oeste da 
cidade.

A Prefeitura do rio 

de Janeiro afirma que 
o grupo paramilitar 
dificulta a atuação de 
fiscais do município 
na região. Segundo a 
gestão marcelo Cri-
vella (PrB), os dois 
imóveis que desaba-
ram são irregulares.

O Conselho re-
gional de Engenha-
ria e Agronomia 
do rio de Janeiro 
(Crea-rJ) consi-
derou que o desa-
bamento dos dois 
prédios decorreu da 
omissão do poder 
público, que não coi-

biu a construção de 
imóveis irregulares 
nem deu segurança 
para fiscais trabalha-
rem na região. A en-
tidade se manifestou 
por meio de sua di-
retoria, durante cole-
tiva em sua sede, no 
Centro do rio.

Em nota, a Prefei-
tura informou que 
fez o primeiro em-
bargo ao condomí-
nio Figueiras do ita-
nhangá em outubro 
de 2005. Desde essa 
data, houve 17 au-
tos de infração para 
construções irregu-

lares no local. No dia 
8 de fevereiro deste 
ano, a Defesa Civil 
municipal interditou 
o local.

 operAÇÃo
 coNtrA GrUpo 

pArAmILItAr 
O governo estadual 

desencadeou em ja-
neiro uma opera-
ção, na muzema 
e na vizinha rio 
das Pedras, para 
combater a milí-
cia responsável 
pela grilagem de 
terras públicas e 
pelas construções 

irregulares na re-
gião. A ação, feita 
pela Polícia Civil 
e pelo ministé-
rio Público (mP), 
acarretou na pri-
são de um major e 
de um tenente da 
Pm e de mais três 
pessoas.

Culpa da irresponsabilidade

As duas obras chegaram a ser embargadas pela prefeitura. A tragédia mobilizou moradores e corpo de Bombeiros no resgate dos corpos e dos sobreviventes

Subiu para três 
o número de 
mortos do de-

sabamento de dois 
prédios na manhã 
de ontem, no Con-
domínio Figueira, 
comunidade do mu-
zema, na zona Oes-
te do rio. um ho-
mem que havia sido 
resgatado morreu no 
hospital da unimed-
-rio, na Barra da 
Tijuca, que fica na 
região. uma criança 
foi encontrada com 
vida dos escombros. 

O número de pes-
soas resgatadas 
com vida chegaram 
a nove até o fecha-
mento desta edição. 
Não há informações 
precisas sobre o nú-
mero de desapare-
cidos ou de pesso-
as que podem estar 

sob os escombros. 
Os moradores rela-
taram que prédio, 
construído recente-
mente, estava com 
cinco apartamentos 
ocupados. O traba-
lho de resgate con-
tinua sem o uso de 
máquinas pesadas, 
uma vez que há a 
possibilidade de en-
contrar sobreviven-
tes. 

O vice-governador 
Cláudio Castro e 
o prefeito do rio, 
marcelo Crivella, 
estiveram no local 
do desabamento 
para acompanhar os 
trabalhos. 

retIrADo em 
estADo GrAVe
Cláudio rodri-

gues, 41 anos, a 
terceira vítima que 
morreu, foi retirado 
dos escombros em 
estado grave. Ele 

teve quatro costelas 
quebradas, quatro 
paradas cardíacas, 
água no pulmão. 
Além de Cláudio, as 
outras duas mortes 
são de um homem e 
um menino. Ainda 
não há a identifica-
ção deles. 

A esposa e a filha de 
Cláudio, Adilma e 
Clara rodrigues, de 
35 e 8 anos, respec-
tivamente, também 
foram soterradas no 
desabamento. Clara 
está internada com 
o quadro de saúde 
estável no mesmo 
hospital para onde 
o pai foi levado. Já 
Adilma está grave 
no Hospital louren-
ço Jorge, ainda na 
Barra.

Outros dois sobre-
viventes foram leva-
dos para o lourenço 
Jorge: raimundo 
Nonato Ferreira Go-

mes, 41, que teve es-
coriações na cabeça, 
e luciano Paulo dos 
Santos, 38, que che-
gou à unidade com 
múltiplas escoria-
ções. Os demais se-
guiram para o Hos-
pital miguel Couto. 
A lista dos sovrevi-
ventes: Clara rodri-

gues - Hospital uni-
med rio (estável); 
Adilma rodrigues, 
35 - lourenço Jor-
ge (grave no CTi); 
raimundo Nona-
to Ferreira Gomes, 
41 - lourenço Jor-
ge (escoriações);  
luciano Paulo dos 
Santos, 38 - lou-

renço Jorge (esco-
riações);  Evaldo 
Vireira da Silva, 
46 - miguel Cou-
to (dores); Caroli-
na Ferreira Andra-
de - miguel Couto 
(sem estado de saú-
de); Arlan - miguel 
Couto (sem estado 
de saúde). 



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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campanha preventiva 

Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura

Justiça barra “2º turno” 
em Mangaratiba

Ação de conscientização contra a proliferação do mosquito transmissor da 
Dengue, Zika e Chikungunya terá panfletagem e retirada de lixos e entulhos hoje

Caminhadão contra Aedes em Queimados

Todos contra o Ae-
des Aegypti! Para 
mobilizar a popu-

lação no combate efetivo 
à proliferação do mosqui-
to transmissor da Dengue, 
zika e Chikungunya, a 
Prefeitura de Queimados, 
por meio da Secretaria 
municipal de Saúde, em 
parceira com o setor de 
Conservação e Servi-
ços Públicos, promoverá 
uma grande caminhada 
de conscientização hoje. 
Com distribuição de pan-
fletos informativos e re-
colhimento de entulhos, 
pneus e outros materiais 
que acumulam água pa-
rada, a ação terá início às 
8h30, e a concentração 

Racha na disputa I
O ministério Público Fe-

deral vive um racha por causa 
da disputa pela Procuradoria-
-Geral da república (PGr). 
O processo de sucessão já 
integra as discussões internas 
do órgão de olho no mandato 
da procuradora-geral, raquel 
Dodge, que termina em se-
tembro.

muzema, o bairro onde ocorreu o desabamento 
de dois prédios que deixou mortos e feridos é área 
dominada pela milícia comandada pelo ex-policial 
militar Adriano da Nóbrega. De acordo com o mi-
nistério Público do rio de Janeiro. O bandido é fo-
ragido há quase três meses.

O governador Wilson Witzel determinou a 
criação de um gabinete de crise devido as fortes 
chuvas que atingiram o estado, principalmente a 
capital. Ele acompanha as ações desde o início 
do temporal na segunda-feira e colocou à dispo-
sição dos prefeitos toda a estrutura estadual.

rEPrODuçãO/ElizEu PirES

Lista tríplice III
No final das contas, caberá 

ao presidente Jair Bolsonaro 
indicar um nome para subs-
tituir Dodge ou reconduzi-la 
ao cargo. Desde 2003, tradi-
cionalmente, os presidentes 
vêm indicando um dos nomes 
presentes em uma lista trípli-
ce que é formada por meio de 
uma eleição interna no mPF. 

O flagrante da imagem feito por um leitor mostra as pés-
simas condições de um poste localizado na rua Capiberibe, 
no bairro Cabuçu. moradores estão preocupados por causa 
do risco de a estrutura partir ao meio e cair e provocar uma 
tragédia. Os vergalhões estão a mostra, expondo o desgaste 
processado pelo tempo e a falta de manutenção. Alô, Light!

O perigo mora ao lado em Nova Iguaçu

Fora da votação II
Em meio a essa discus-

são, as novas regras dei-
xaram de fora da votação 
os servidores inativos, ou 
seja os aposentados. Além 
disso, há um consenso em 
uma ala da instituição, se-
gundo o qual a disputa deve 
ser restrita a subprocurado-
res-gerais e que estão no 
topo da carreira.

Ampla maioria IV
A eleição para a compo-

sição da lista tríplice é fei-
ta pela ANPr (Associação 
Nacional dos Procuradores 
da república). O órgão 
submeteu uma consulta a 
seus associados e, por am-
pla maioria, ficou decidido 
que a votação será feita so-
mente entre os membros da 
ativa, como era até 2007.

O governo poderá 
lançar mão da tecno-
logias de screening 
(rastreamento) para 
detecção de motoris-
tas dirigindo sob efei-
to de substâncias psi-
coativas. Para tanto, o 

ministério da Justiça 
e Segurança Pública 
instituiu um grupo de 
trabalho para estudar 
a viabilidade de utili-
zar esses meios como 
estratégia para reduzir 
o número de acidentes 

nas estradas. A tecno-
logia, semelhante à do 
bafômetro que detec-
ta o teor de álcool no 
organismo, já é usada 
em países como Cana-
dá, Estados unidos e 
Austrália. O aparelho 

tem a capacidade de 
identificar, em cinco 
minutos, a presença 
de substâncias como 
maconha, cocaína e 
anfetaminas a partir 
de amostras de saliva 
de motoristas.

Tecnologia contra motorista drogado

rEPrODuçãO

DiretO aO pOntO

O juiz marcelo Borges 
Barbosa, da 54ª zona Elei-
toral, julgou improcedente 
uma ação por “captação 
ilícita de sufrágio” movi-
da contra o prefeito Alan 
Campos da Costa, o Alan 
Bombeiro, e o vice-prefei-
to Alcimar moreira Car-
valho, o Chicão da ilha. 
Em decisão datada de 4 de 
abril – pautada na defesa 

feita pelo advogado mar-
cio Alvim e no parecer do 
ministério Público Eleito-
ral (mPE) –, o magistrado 
entendeu que Alan e Chi-
cão não tiveram nada a ver 
com um churrasco promo-
vido por um vizinho do lo-
cal onde havia acontecido 
uma reunião política horas 
antes, numa comemoração 
de aniversário.

AlBEri NETO / AGêNCiA rBS

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

será na Avenida José Vir-
gílio, no bairro Vila Nas-
cente.

O Dia D de mobiliza-
ção faz parte do plano de 
ação contra o mosquito. 
A escolha do bairro foi de 
acordo com o último li-
rAa (levantamento rá-
pido do índice de infes-
tação do Aedes Aegypti), 
realizado em fevereiro. 
Segundo a pesquisa, o 
município de Queimados 
ficou com 0,98% (consi-
derado satisfatório), po-
rém o Vila Nascente foi 
local com maior infesta-
ção do vetor, com 4,44%.

A parceria com a Se-
cretaria municipal de 
Conservação e Serviços 
Públicos resultará na re-
tirada imediata de lixos 
e entulhos. Para isso, o 

prefeito Carlos Vilela 
convoca os moradores 
para limparem suas casas 
e terrenos “Nós vamos 
intensificar a retirada de 
lixos das calçadas e, para 

Agente distribui panfletos informativos para morador em ação contra mosquito 

Água potável vai pleo ralo na Baixada 
 moradoresns do 

bairro Belga, em 
Nova iguaçu, regis-
traram um absurdo. 
O desperdício de 
água potável na es-
quna com a Estrada 
de madureira (Ave-
nida Abílio Augusto 
Távora). De acordo 
com informações 
postadas numa rede 
sociail, o problema é 
causado pelo estou-
ro de um cano que 
abastece milhares de 

EliANE SOuzA CuNHA/lEiTOrfamílias da região. A 
Cedae, empresa res-
ponsável pelo siste-
ma, já foi contactada, 
entretanto ainda não 
enviou uma equipe 
ao local para resol-
ver a pendência. En-
quanto isso não acon-
tece, a quantidade de 
litros de água pronta 
para ser consuimi-
da, é disperdiçada, 
provocando também 
prejuízo financeiro a 
empresa.

brasil
Petrobrás desiste de 

aumento do diesel 
BrASÍliA - Pressionado 

pela forte queda da Petro-
bras, após a estatal desistir de 
elevar o preço do diesel em 
suas refinarias, atendendo à 
interferência do governo, e 
em meio a clima de cautela 
quanto à articulação política 
da reforma da Previdência, 
o principal indicador da bol-
sa paulista, a B3, fechou em 
queda. O ibovespa terminou 
o último pregão da sema-
na com queda de 1,98%, a 
92.875 pontos. Veja mais co-
tações. Apesar do forte tom-
bo, os papéis da Petrobras 
ainda acumulam valorização 
de mais de 15% no ano.

isso, é importante que, 
um dia antes, os morado-
res limpem seus quintais. 
Só vamos vencer este 
mal se estivermos cada 
um fazendo sua parte”, 

ressaltou.
A caminhada terminará 

na Praça Nossa Senho-
ra da Conceição, Centro. 
Porém, o combate ao Ae-
des Aegypti continuará 

em todo o município. A 
população que deseja de-
nunciar focos do mosqui-
to basta entrar em conta-
to pelo Disque-Dengue 
(21) 2665-3939.



SábadO, 13 dE abRIl dE 2019 EspoRTE 5

Governo do Rio oficializa uso
do Maracanã a Flamengo e Flu
Governador ressaltou a importância do Complexo ser administrado pela dupla Fla-Flu

gEsTãO dO EsTÁdiO

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

luCAS mErçON / DiVulGAçãO

 wilson witzel na cerimônia: “o maracanã vai ser operado de forma mais justa pelos clubes” 

Na manhã de on-
tem (12), em 
cerimônia rea-

lizada no Palácio Gua-
nabara, o governador 
do rio de Janeiro, Wil-
son Witzel, oficializou 
a permissão de uso do 
Complexo maracanã 
por 180 dias ao Clube 
de regatas do Flamen-
go e ao Fluminense 
Football Club. Em seu 
discurso, o governador 
ressaltou a importância 
desta cessão aos dois 
clubes em busca de um 
estádio mais rentável.

- O maracanã vai ser 
operado de forma mais 
justa pelos clubes. O 
mandante ficará com 
a bilheteria, a alimen-
tação e a bebida. Fico 
muito feliz da solução 
que foi dada ao maraca-
nã. O futebol é um es-
petáculo. Tenho certeza 
que teremos todos sa-
tisfeitos. Eu agradeço a 
participação dos clubes, 
do presidente da Fede-
ração, dos Secretários e 
da comissão que tocou 

todo este projeto - de-
clarou.

O presidente rodol-
fo landim comemorou 
a assinatura da permis-
são de uso do maracanã 
e prometeu uma ges-
tão eficiente de todo o 
Complexo. 

- Essa foi uma conver-
sa que começou quando 
estive com o governa-
dor logo após ele ter 
sido eleito no ano pas-
sado. Eu esperava que 
fosse apenas por cinco 
minutos, mas quando 
ele começou a ouvir o 
que estava falando, pas-
sou uma hora e meia me 
dando atenção, procu-
rando detalhes. A pre-
ocupação que ele teve 
com esse tipo de proble-
ma que rapidamente foi 
perfeita. Ele teve sensi-
bilidade de enxergar, e 
as coisas foram se de-
senrolando ao longo do 
tempo. Podem ter certe-
za que o Flamengo fará 
o melhor pelo maracanã 
- destacou o presidente.

Contrato já começa a 
valer a partir do próxi-
mo dia 19 e terá duração 
inicial de seis meses

oUtros 
preseNtes

Também estiveram 
presentes na solenidade 
os secretários da Casa 
Civil, José luís zami-
th e de Esportes e la-
zer, Felipe Bornier, e o 
presidente da Suderj, 
rodrigo Vizeu, entre 
outros.

O presidente trico-

lor Pedro Abad fez 
questão de frisar que 
o modelo de gestão do 
maracanã está aberto 
aos outros clubes coir-
mãos que desejarem 
participar do processo 
administrativo.

“É momento histó-
rico onde duas insti-
tuições centenárias e 
rivais conseguiram, 

em 36 horas, modelar 
uma parceria sem ne-
nhum tipo de interesse 
unilateral. O Flamen-
go, nosso parceiro, 
está atuando em con-
junto e sem nenhum 
tipo de visão pessoal 
acima do clube. E não 
só a dupla Fla-Flu, 
mas Botafogo e Vasco 
também, que também 

construíram a história 
do estádio, estão con-
vidados a participar 
desta gestão. Estamos 
reduzindo custos e 
teremos um valor do 
aluguel muito mais 
baixo. Com certeza 
vamos os oferecer uma 
opção muito mais bara-
ta e eficiente”, enfatizou 
o presidente tricolor.

Guarajuba e Chaparral estreiam com 
vitória no Brasileirão da Baixada

por marcos Leandro /
AcFBr

No domingo (7) acon-
teceu a primeira rodada 
do Brasileirão da Baixada 
2019, com destaque para 
a vitória de Guarajuba e 
Chaparral e a goleada im-
piedosa do Borussia pra 
cima do Boleiro.

O jogo entre Guarajuba 
e Periferia começou com 
a equipe da casa partindo 
pra cima em busca do gol 
inaugural, e conseguiram 
aos 12 minutos em chute 
de fora da área de Guilher-
me, mesmo após o gol, a 
equipe de Paracambi não 
deixou de atacar e ampliou 
o placar aos 18 minutos do 
primeiro tempo com Ygor, 
o Periferia tentava diver-
sas investidas com Bitoca 
e isaque mais paravam na 
dupla de zaga do Guara-
juba formada pelo capitão 
linnecker e Thiago Henri-
que.

Na segunda etapa, o 
jogo ficou um pouco paca-
to, o Guarajuba mantinha 
sua vantagem de dois gols 
no placar e o Periferia ten-
tava diminuir e quem sabe 
buscar o empate que sairia 
com gosto de vitória. A 
rede só voltou a balançar 
aos 30 minutos do segun-
do tempo, no momento 
que o Periferia estava me-
lhor no jogo, Waguinho 
aproveitou a bobeada da 

defesa para ampliar o pla-
car: Guarajuba 3 a 0. Aos 
44 minutos do segundo 
tempo, Gabriel, o menino 
prodígio do Periferia con-
seguiu tirar o zero do pla-
car do Periferia, mais não 
mudou muita.

FIchA tÉcNIcA

GUArAJUBA 3 x 1 
perIFerIA

Campo e local: Campo 
do Guarajuba, Vila Theo-
doro – Paracambi

Data e Horário: 07/04 ás 
10h

Arbitro: André da Con-
ceição Campolino

Cartões Amarelos: Ygor, 
iohan e Thiago Henrique 
(GuA); léo (PEr)

Cartões Vermelhos: Não 
Houve

Gols: Guilherme aos 
12’/1ºT (1-0), Ygor aos 
18’/1ºT (2-0), Waguinho 
aos 30’/2ºT (3-0) e Gabriel 
aos 44’/2ºT (3-1)

>>Guarajuba: luiz Car-
los; Brendo, Thiago Hen-
rique, linnecker e Felipe 
(lan); Silas (iohan), Wa-
guinho, Heloan e Ygor 
(Pastor); Guilherme e Ja-
niel (Thallyson) – Treina-
dor: lucas de Paulo.

>> Periferia: Allan; léo 
(raphael), Jean, Wallace e 
Erick; Deivisson, Diogo, 
isaque e Gabriel; Bitoca 
(Felipe) e Gustavo – Trei-
nador: marcos Góes.

DoIs toqUes x 
chApArrAL

Na partida realizada no 
Campo do Barros, Chapar-
ral e Dois Toques entraram 
em campo com 15 minutos 
de atraso.

O itaipu, empurrado 
pela sua torcida chegou 
à meta do Dois Toques e 
abriu o placar aos 11 com 
o experiente meia-atacante 
Guigui, após bela jogada 
tramada pelo trio de ata-
que Digrego, Bruno Fuça 
e Guigui. Após o lance as 
chances perdidas pelo Dois 
Toques foram inúmeras, a 
maioria pelo atacante Do-
gão que não estava bem.

Na segunda etapa, até 
os 35 minutos foi um jogo 
morno, que só melhorou 
nos últimos dez minutos. 
Foram três gols: aos 36, 
em escanteio de Carlinhos, 
Edmilson de cabeça colo-
cou a igualdade no placar, 
mas não deu tempo nem de 
respirar. logo em seguida 
aos 37, na saída de bola um 
contra-ataque foi armado 
pelo Chaparral e Bruno 
Fuça saiu cara a cara com 
grafite e deslocou o golei-
ro: 2 a 1. Para sacramentar 
a vitória do Chapa, a cria 
da base Washington em 
contra-ataque novamente 
deixou o dele, mostrando 
que a base de itaipu vem 
forte para as competições 
futuras.

FIchA tÉcNIcA

DoIs toqUes 1 x 3 
chApArrAL

Campo e local: Campo 
do Barros, Santa rita – 
Nova iguaçu

Data e Horário: 07/04 ás 
15h00

Arbitro Central: José 
Waldson de matos modes-
to

Arbitro Assistente: leil-
son Oliveira e rodrigo 
marinho

Cartões Amarelo: Bru-
no Fuça (CHA); Augusto 
(DTO)

Cartões Vermelho: Não 
Houve

Gols: Guigui aos 11’/1ºT 
(0-1), Edmilson aos 
36’/2ºT (1-1), Bruno Fuça 

aos 37’/2°T (1-2) e Wa-
shington aos 45’/2ºT (1-3)

DoIs toqUes: Gra-
fite; Carlinhos, Edmilson, 
Pio e rafael (maicon); 
Vinicinho (renan), mar-
quinhos (Augusto), Juli-
nho e Guilherme; robinho 
(Nani) e Dogão (Vanilson) 
– TrEiNADOr: Claudio 
renê

>> chaparral: Alex; 
Diogo, Jhonny, André e 
marquinhos (Washington); 
David, Alemão (Valdeir 
(Cleuberth)), Pedro Hen-
rique e Digrego (renato); 
Bruno Fuça e Guigui.

oUtros
 resULtADos

Borussia 8 x 0 Boleiro; 
união de itaipu 1 x 2 Es-
trela real; Projeto Barbará 

4 x 1 Tititi; máquina de 
Shangri-lá 0 x 0; Barça 
Japeri 3 x 0 Bar Sem 
lona.

próxImA 
roDADA

A próxima rodada 
acontece amanhã (14) 
com os seguintes con-
frontos: Chaparral x 
Borussia, no campo 
do itaipu, às 11h; Só 
Cria x Bar Sem lona 
(Vila maia, 12h); 
Congo x Guaraju-
ba (Aliados, 11h30); 
Periferia x máquina 
de Shangri-lá (A.A. 
Volantes, 11h); Estre-
la real x Tititi ( Pal-
meirinha, 11h) e Bar-
bará x união de itaipu 
(CFm, 15h).

Guilherme do Guarajuba (Azul) comemora seu gol junto ao com-
panheiro de equipe. Detalha: renan do Dois toques (Azul e Branco) 
domina sendo observado por David (7) e Diogo (17) do chaparral.

mArCOS lEANDrO/ml DESiGNEr SPOrTS
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PF aponta R$ 1,4 milhões 
da Odebrecht a Maia e o pai

6

Perícia elaborada pela Polícia Federal foi anexada ao inquérito
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

pOlítica

ANTONiO Cruz / AGêNCiA BrASil

o presidente da câmara (detalhe) e césar maia, seu pai, são investigados por corrupção e lavagem de dinheiro

 Deputado Aguinaldo ribeiro foi indicado para ser o relator da 
proposta de emenda à constituição do orçamento Impositivo  

Perícia feita pela 
Polícia Fede-
ral em arquivos 

da Odebrecht apontou 
pagamento no valor 
de 1,45 milhão de re-
ais tendo como bene-
ficiários o presidente 
da Câmara, rodrigo 
maia (DEm-rJ), e ao 
pai dele, o vereador e 
ex-prefeito do rio de 
Janeiro César maia 
(DEm), segundo do-
cumentos encaminha-
dos ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF).

A perícia elaborada 
pela PF foi anexada 
ao inquérito que in-
vestiga o presidente 
da Câmara e o pai por 
corrupção e lavagem 
de dinheiro por supos-
to recebimento de pro-
pina para beneficiar a 
Odebrecht.

O inquérito foi aberto 
há dois anos com base 
na delação de executi-
vos da empreiteira, e 
a revelação da perícia 
ocorre num momento 
em que o governo do 

presidente Jair Bol-
sonaro tenta contar 
com o apoio de maia 
para fazer avançar a 
reforma da Previdên-
cia, proposta da qual o 
presidente da Câmara 
tem sido um dos prin-
cipais fiadores.

A procuradora-geral 
da república, raquel 
Dodge, pediu nesta se-
mana ao ministro Ed-
son Fachin, do STF, 
a prorrogação do in-
quérito por mais dois 
meses com base no 
relatório policial e a 
necessidade de cum-
prir diligências pen-
dentes, como ouvir 
novamente executivos 
da empreiteira e obter 
registros de histórico 
de ligações telefônicas 
entre rodrigo maia, 
César maia e um su-
posto intermediador 
do pagamento de pro-
pinas.

No relatório da PF 
feito nos arquivos da 
Odebrecht, os codi-
nomes “Botafogo” e 
“inca” são associados 
a rodrigo maia, en-
quanto “Despota” é 

Aguinaldo Ribeiro vai relatar 
Orçamento Impositivo na CCJ

reajuste no preço do diesel será avaliado em 
reunião com o presidente Jair Bolsonaro

relacionado a César 
maia. Para o codino-
me do presidente da 
Câmara, haveria exe-
cuções de pagamento 
em valores de 608,1 
mil reais e 300 mil re-
ais e, para o pai dele, 

550 mil reais.
O presidente da Câ-

mara sempre negou 
ter cometido irregula-
ridades em relação à 
Odebrecht. A emprei-
teira também não se 
pronunciou. 

O presidente da Comis-
são de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara 
dos Deputados, Felipe 
Francischini (PSl-Pr), 
indicou ontem o líder da 
maioria, deputado Agui-
naldo ribeiro (PP-PB), 
para ser o relator da pro-
posta de emenda à Cons-
tituição do Orçamento 
impositivo (PEC 34/19).
A matéria prevê que o go-
verno federal seja obri-
gado a liberar a verba de 
emendas parlamentares 
de bancada para ações 
previstas no Orçamento. 
As chamadas emendas 
de bancada são as apre-
sentadas por deputados e 
senadores de cada estado 
para ações específicas 
naquelas unidades da Fe-
deração.
O plenário do Senado 
aprovou na semana pas-
sada a PEC do Orçamen-
to impositivo. Como o 
texto teve alterações em 
relação ao aprovado pe-
los deputados em mar-
ço, a proposta terá de 
ser analisada novamente 
pela Câmara.

prIorIDADe É 
DeFINIDA

Francischini disse que 
a prioridade é a votação 
do parecer do relator da 
reforma da Previdência, 
deputado Delegado mar-
celo Freitas (PSl-mG), 

apresentado no último dia 
9. O relatório do parla-
mentar foi pela admissibi-
lidade do texto enviado ao 
Congresso Nacional pelo 
presidente Jair Bolsonaro.
 “No entanto, vou conver-
sar com o presidente [da 
Câmara] rodrigo maia 
e com os líderes dos par-
tidos para que eu possa 
avaliar até amanhã [sexta-
-feira] a inclusão na pau-
ta da semana que vem da 
PEC do Orçamento impo-
sitivo que retornou à CCJ 
esta semana”, afirmou.
 O líder do PSl na Câ-
mara, Delegado Waldir 
(GO), disse que está sendo 
construído o diálogo entre 
os líderes partidários e o 
presidente da CCJ para 

uma possível inversão de 
pauta no colegiado para 
que a PEC do Orçamento 
impositivo seja apreciada 
antes da reforma da Previ-
dência.
“Não tem problema vo-
tar o Orçamento imposi-
tivo desde que não haja 
prejuízo para votação da 
reforma da Previdência 
na CCJ”, afirmou. “A dis-
cussão pode entrar até de 
madrugada”.
 Segundo o Delegado 
Waldir, o PSl quer a vo-
tação do parecer da refor-
ma da Previdência ainda 
na terça-feira (16), pois 
quarta-feira (17), por ser 
véspera do feriado da Se-
mana Santa, não deverá 
haver quórum na comis-

são.
Na segunda-feira (15), 
será convocada reunião 
extraordinária da CCJ 
para iniciar o debate às 
14h. O tempo de fala de 
cada deputado foi reduzi-
do para permitir que mais 
parlamentares participem. 
Dessa forma, os integran-
tes da CCJ terão dez mi-
nutos e os não membros, 
cinco minutos cada, com 
no máximo 20 deputados 
não membros.
Até o início da tarde des-
ta sexta-feira, 85 deputa-
dos, entre membros e não 
membros do colegiado, já 
se inscreveram para falar. 
O número deve aumentar 
porque as inscrições estão 
abertas até segunda-feira.

Petrobras não vai sofrer 
interferência do governo

O porta-voz da Presidência da 
república, Otávio rêgo Barros, 
afirmou ontem (12) que o presi-
dente Jair Bolsonaro recomendou o 
adiamento do reajuste no preço do 
óleo diesel para entender aspectos 
técnicos da decisão da Petrobras, 
mas negou que haja interferência 
do governo na política de preços da 
estatal.

“Por princípio, o senhor presi-
dente entende que a Petrobras, uma 
empresa de capital aberto, sujeita as 
regras de mercado, não deve sofrer 
interferência política em sua gestão. 
No entanto, em face do impacto so-
bre a população do ajuste anuncia-
do, cerca de 5,7%, ele recomendou 
a aguardar a implantação, e convi-
dou ministros ligados a área, e uma 
equipe técnica da Petrobras, para 
comparecerem ao Palácio do Pla-
nalto, na próxima terça-feira, com o 
intuito de discutir os aspectos técni-
cos da decisão”, informou. 

Ainda ontem (11), a petroleira 
havia anunciado um reajuste de 
5,7% do diesel nas refinarias, mas a 
medida foi suspensa hoje pela dire-
ção da empresa. O presidente Bol-

sonaro disse que há preocupação 
com o reajuste dos combustíveis 
pelo impacto no setor de transpor-
te de cargas, afetando diretamente 
os caminhoneiros.     

Em nota, o ministério de mi-
nas e Energia diz que vem traba-
lhando, em conjunto com outros 
órgãos, para buscar soluções es-
truturantes na questão dos preços 
de combustíveis, notadamente o 
diesel, sem qualquer incidência 
sobre a liberdade econômica da 
Petrobras. 

“Como exemplo dessas solu-
ções, cabe mencionar que no úl-
timo dia 26 de março, a Diretoria 
Executiva da Petrobras alterou a 
periodicidade de reajuste nos pre-
ços do óleo diesel, que passaram 
a ser reajustados por períodos não 
inferiores a 15 dias. (...) Adicional-
mente, foi anunciada a criação do 
Cartão Caminhoneiro, que tem 
como objetivo a compra por ca-
minhoneiros de diesel a preço fixo 
nos postos com a bandeira Br. O 
Cartão Caminhoneiro servirá como 
uma opção de proteção da volatili-
dade de preços, garantindo assim a 
estabilidade durante a realização de 
viagens”, informou a pasta. 

DiVulGAçãO

mArCElO CAmArGO / AGêNCiA BrASil
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Homicídio em Nova iguaçu
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Homem leva chumbo grosso 
7Polícia

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Quadrilha ‘171’ roda por aplicar 
golpe de venda de casa no Rio

 Bando foi preso por agentes da polícia civil após investigações 

Leandro conversava com amigos quando um carro passou e um homem atirou 

rEPrODuçãO

Ele  foi assassinado a tiros  em Austin. Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense investiga se vítima teria envolvimento com mortes na região
rEPrODuçãO

Tarados vão pra jaula em Duque de Caxias 
A Polícia Civil rea-

lizou ontem duas pri-
sões de suspeitos de 
praticar estupro contra 
menores em Duque 
de Caxias. Em cum-
primento a mandado 
de prisão preventiva, 

expedido pela 2ª Vara 
Criminal do municí-
pio, os policiais da 59ª 
DP (Duque de Caxias) 
capturaram, Hebert 
Bruno Alves da Silva, 
pelo crime de estupro 
de vulnerável.

O acusado, dentro 
de sua residência em 
Caxias e juntamente 
com outro colega, am-
bos maiores de idade, 
violentaram sexual-
mente a adolescente 
de 13 anos, causando 

diversas lesões na ví-
tima.

AteNtADo 
Ao pUDer 

A Equipe da Dele-
gacia de Defesa de 
Serviços Delegados 
(DDSD) cumpriu man-

dado de prisão preven-
tiva, contra um homem 
de 42 anos por atenta-
do violento ao pudor. 
Ele era considerado fo-
ragido desde 2012. 

Ele é acusado de 
abusar sexualmen-

te de sua enteada em 
2009, quando ela tinha 
quatro anos. O crime 
ocorreu na comunida-
de rio das Pedras, na 
zona Oeste. Ele foi 
encaminhado para a 
unidade prisional. 

um homem foi 
executado com 
vários tiros quan-

do conversava em frente 
a um bar no distrito de 
Austin, em Nova igua-
çu. A vítima, identificada 
como leandro mesquita, 
era conhecido como Ni-
nho e supostamente tra-
balhava numa empresa 
de ônibus, foi atingido 
com vários tiros e mor-
reu antes da chegada do 
resgate. 

De acordo com as 
primeiras informna-
ções relatadas por tes-
temunhas, por volta das 
20h30, Ninho conversa-
va com amigos em fren-
te ao estabelecimento 
localizado na Praça do 
Batuta, quando um car-

ro se aproximou e, sem 
desembarcar, o atirador 
efetuou diversos dispa-
ros que o atingiram le-
andro principalmente na 
cabeça. O assassino usou 
uma pistola para fazer os 
disparos. 

 morADores 
FALAm soBre 

tráFIco 
A Divisão de Homicí-

dios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) investiga 
a informação de morado-
res de que leandro teria 
envolvimento com o trá-
fico de drogas que atua 
na área. Outra hipótese 
que também será apu-
rada pela Polícia Civil 
é a de que o crime teria 
como uma das motiva-
ções a vingança ligada a 
algum acerto de contas. 

Dupla é linchada por suspeita de assalto 

os suspeitos ficaram muito feridos após serem agredidos 

rEPrODuçãO

 Mulher é morta a pauladas 
uma mulher foi 

morta a pauladas na 
Praça Santos Du-
mont, próximo ao 

parquinho, na madru-
gada de ontem, na re-
gião central de Nova 
iguaçu. 

De acordo com as 
primeiras informa-
ções, três homens 
desceram de um ve-

ículo e agrediram 
os moradores de rua 
com socos e paula-
das. A vítima, conhe-

cida como Vânia, não 
conseguiu correr dos 
criminosos e foi es-
pancada até a morte. 

Os bandidos bateram 
a cabeça dela várias 
vezes  na parede. Ela 
morreu na hora. 

A Polícia Civil pren-
deu em flagrante, na 
manhã de ontem, uma 
quadrilha acusada de 
praticar golpes na venda 
de imóveis. Os agentes 
chegaram aos crimino-
sos através de um anún-
cio sobre a venda de uma 
casa no Facebook, com 
valor muito abaixo do 
mercado.

rudson Julio de Aqui-
no Paulino de Oliveira, 
ramon Paixão Carvalho, 
Patrick macedo rodri-
gues Duarte e laurícia 
Hermínio de Oliveira fo-
ram levados para 52ª DP 

(Nova iguaçu). Duas ví-
timas e os acusados pres-
taram depoimentos e a 
polícia também analisou 
mensagens trocadas com 
clientes. Com os acusa-
dos, foram apreendidos 
também chips de celular, 
uma quantia em dinheiro, 
notebooks e celulares.

ANúNcIos
 FALsos 

A empresa mantinha 
um escritório no Centro 
de Nova iguaçu, utili-
zando o nome de Qua-
lity Gold Consultoria 
imobiliária e Assessoria 

Jurídica. O bando vei-
culava anúncios falsos 
de vendas de casas que 
originalmente estariam 
disponíveis para leilão 
na Caixa Econômica Fe-
deral. As vítimas, atraí-
das pelos baixos valores 
de compra dos imóveis, 
eram enganadas com 
contratos falsos de asses-
soria jurídica. Segundo a 
polícia, os contratos jurí-
dicos eram usados para 
dar a falsa ilusão de que 
o procedimento era le-
gal. Os acusados foram 
colocados à disposição 
da justiça.

Dois jovens foram 
linchados por popu-
lares depois de uma 
tentativa de assalto 
no bairro Cerâmica, 
em Nova iguaçu, na 
madrugada de on-
tem. 

Segundo informa-
ções, os marginais 

renderam um ho-
mem para roubar a 
moto na rua Geni 
Saraiva, na área co-
mercial do bairro. 
mas ele reagiu der-
rubando a arma de 
um dos suspeitos. Ao 
perceberem tratar-se 
de um assalto os mo-

radores foram apoio 
a vítima e renderam 
os marginais que 
passaram a ser agre-
didos até a chegada 
de policiais do 20º 
BPm (mesquita). Os 
agentes encaminha-
ram a dupla para a 
58ª DP (Posse). 
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Sine em Japeri com 271 atendimentos
DiVulGAçãO/PmQSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL DAS PREFEITURAS 
DO RIO DE JANEIRO 

Cerca de 6 mil salvamentos 
na Operação Verão no Rio

DiVulGAçãO

Mesquita tem campanha 
especial de vacinação

DiVulGAçãO/Pmm

morador da chatuba, bairro mais foi atin-
gido pelas fortes chuvas, recebe a dose 

operação contou com 1,3 guarda-vidas, em sistema de revezamento 

serviço ofereceu ao público dicas voltadas para o mercado de trabalho

Ação móvel compreendeu confecção de 50 carteiras de trabalho, cadastra-
mento e emissão de carta de encaminhamento para entrevista de emprego

Livros gratuitos em praia da Zona Sul carioca 
Com o objetivo de estimu-

lar a democratização do acesso 
ao livro e de fomento à leitura, 
a Superintendência de leitura 
e do Conhecimento (SlC) e a 
Secretaria do Estado de Cultu-
ra e Economia Criativa do rio 
de Janeiro promovem mais uma 
edição do projeto libertação de 
livros. O evento será realizado 
neste domingo (14/04), na Praia 
de ipanema, em frente à Casa de 
Cultura laura Alvim.

Segundo dados da pesquisa 

do instituto Pró-livro, a leitura 
ocupa apenas a décima posição 
entre as atividades escolhidas 
pelos brasileiros para realizar 
em seu tempo livre. “levar e 
distribuir os livros em espaços 
públicos estimula o interesse 
pelo conhecimento, o que con-
tribui para uma transformação 
social por meio da educação e da 
cultura”, disse o superintendente 
de leitura e Conhecimento, Pe-
dro Gerolimich.

A libertação de livros teve 

como incubadora o projeto li-
vros de rua, que, por sua vez, 
foi inspirado no Bookcrossing, 
movimento realizado em mais 
de 130 países, que consiste em 
espalhar obras de diversos gêne-
ros pela cidade para que sejam 
encontradas, lidas e repassadas. 
Outras quatro edições já foram 
realizadas este ano na Praia 
de Copacabana, na Biblioteca 
Parque Estadual, na Biblioteca 
Parque da rocinha e na ilha do 
Governador.

A S e c r e t a r i a 
de Estado de 
Desenvo lv i -

mento Econômico, 
Emprego e relações 
internacionais (SE-
DEEri), em parceria 
com o Sistema Na-
cional de Emprego 
rJ e a Superinten-
dência regional do 
Trabalho do minis-
tério da Economia, 
promoveu na última 
quarta-feira em Ja-
peri, um atendimen-
to prestado pelo Sine 
móvel.

No total, foram fei-
tos 271 atendimen-
tos, durante a ação, 
que compreendeu a 
confecção na hora 
e entrega de 50 car-

teiras de trabalho, 
cadastramento no 
Sistema Nacional de 
Emprego - que dá 
acesso a vagas ofer-
tadas pela iniciativa 
privada - e emissão 
de carta de encami-
nhamento para entre-
vista de trabalho.

Dos 221 atendi-
mentos referentes 
ao cadastramento no 
Sine (intermediação 
de mão de obra), 14 
geraram emissão de 
carta de encaminha-
mento para entrevis-
ta de emprego, já que 
havia vagas de acor-
do com o perfil do 
candidato.

Durante a ação, 
também foram dadas 
ao público dicas vol-
tadas para o mercado 
de trabalho, como 

A Prefeitura de mesquita 
segue com atenção especial 
aos moradores da Chatu-
ba, bairro do município que 
mais foi atingido pelas fortes 
chuvas que caíram em todo 
o estado no começo desta 
semana. Ontem, foi iniciada 
uma campanha de vacinação 
específica para a região, con-
tra hepatite B, antitetânica, 
febre amarela e influenza. 
As vacinas estão sendo apli-
cadas no mesmo lugar onde 
funciona o plantão da Secre-
taria municipal de Assistên-
cia Social da cidade, na rua 
Coronel França leite 53.

“Sabemos o que a popu-
lação sofre em momentos 
como esse e estamos prontos 
para fazer nosso trabalho. 
Para evitar consequências 
piores, também distribuímos 
hipoclorito de sódio nas resi-
dências dos moradores. É um 
composto químico, cuja base 
é o cloro concentrado, que 
serve para desinfetar frutas 
e legumes e para purificar a 
água. Nossa maior preocupa-
ção é combater as larvas do 
mosquito da dengue e evitar 
casos de contaminação na 
área”, avisa Flavio Perrota, 
gerente de risco Biológico 
da Vigilância Ambiental de 
mesquita.

Desde a noite da última 
segunda-feira, equipes do 
governo de mesquita estão 
trabalhando intensamente 

liderada pelo Cor-
po dos Bombeiros, a 
Operação Verão regis-
trou cerca de seis mil 
salvamentos em toda 
orla fluminense. O 3º 
Grupamento marítimo, 
que atende a região de 
Copacabana, na zona 
Sul da capital, foi o 
mais acionado pelos 
banhistas, com 1.500 
resgates. realizada 
de dezembro de 2018 
a março deste ano, a 
Operação Verão contou 
com 1,3 guarda-vidas, 
que se revezaram entre 
os mais de 200 postos 
de salvamento no esta-
do.

“Temos compara-
do os últimos verões. 
de dezembro até final 
de março, houve uma 
grande redução de 

69% dos salvamentos 
feitos durante a Opera-
ção Verão. Temos feito 
um trabalho bastante 
efetivo de prevenção”, 
disse o coronel Glauco 
lorite, comandante do 
CBA11 (Comando de 
Bombeiros de Ativida-
de de Salvamentos ma-
rítimos).

O comandante expli-
cou de que forma é fei-
to o trabalho da corpo-
ração, principalmente, 
com foco na prevenção 
de afogamentos.

“O guarda-vidas 
aborda o banhista antes 
de entrar no mar, até 
mesmo apitando para 
chamar a atenção da-
queles que estão se co-
locando em risco. Nos 
canais de mídia temos 
feito também reporta-

gens dando dicas de 
segurança. Em janeiro 
também tivemos cal-
maria de mar”. 

AÇÃo com 
AUxíLIo De 

eqUIpAmeNtos
Ao todo, 18 quartéis 

trabalham com salva-
mento marítimo por 
todo o litoral flumi-
nense, de Campos dos 
Goytacazes até Para-
ty. As ações contaram 
com o auxílio de motos 
aquáticas, lanchas, bo-
tes, quadriciclos, dro-
nes e helicópteros. “ 
Esse ano, estamos ad-
quirindo novas bandei-
ras, placas de sinaliza-
ção para garantir cada 
vez mais a segurança 
dos banhistas”, adian-
tou o oficial.  

Trans são barrados nas Forças Armadas 
estADos UNIDos - A 

proibição do alistamento de 
pessoas transgênero nas Forças 
Armadas dos Estados unidos 
imposta pela administração do 
presidente Donald Trump, en-
trou em vigor ontem nos Estados 
unidos. A medida é vista como 
um retrocesso, já que anula uma 
decisão tomada anteriormente 
pelo governo de Barack Obama.

O democrata havia autorizado, 
em 2016, a presença de recrutas 
em função de sua identidade de 

para amenizar as consequ-
ências do forte temporal. 
Por determinação do próprio 
prefeito, Jorge miranda, uma 
equipe do CrAS está fazen-
do o cadastro de identificação 
dos moradores mais afetados. 
Na terça-feira, dia 9 de abril, 
foram retiradas 144.610 to-
neladas de lixo e entulhos 
em pontos críticos da cidade. 
Deste total, 38.310 tonela-
das saíram do bairro Coreia, 
63.980 do Centro e 42.320 
toneladas de Edson Passos. A 
Defesa Civil está realizando 
vistorias em lugares com his-
tóricos de desbarrancamento, 
para prevenir futuros desas-
tres, e a prefeitura iniciou 

também uma campanha para 
arrecadar doações de material 
de limpeza e de alimentos, 
entre outros itens, para as fa-
mílias cujas casas foram inva-
didas pela água.

VAcINA coNtrA 
INFLUeNzA

A vacina contra a influenza 
não está restrita à Chatuba. 
Desde o dia 10 de abril, mes-
quita deu início à campanha 
com 16 locais oferecendo o 
serviço à população. O aten-
dimento é sempre das 8h às 
17h e a campanha seguirá até 
o dia 31 de maio, sendo que o 
dia 4 de maio será o dia “D” 
de mobilização nacional.

gênero. A decisão, que abria a 
porta para que milhares de mili-
tares pudessem se assumir, havia 
sido interpretada como um avan-
ço em uma instituição conhecida 
por seu conservadorismo.

mas Trump decidiu instau-
rar um novo regulamento no 
Pentágono. Segundo o texto, as 
pessoas trans deverão servir em 
função de seu gênero de nasci-
mento.

Os candidatos que se sub-
meteram ou pretendem se sub-

meter a um tratamento médico 
para mudança de sexo ou a ci-
rurgia de redesignação sexual 
serão excluídos do processo de 
seleção. Aqueles que já foram 
incorporados correm o risco de 
ser expulsos.

Desde que a decisão de Trump 
foi anunciada, já em 2017, gru-
pos de defesa de cidadãos ho-
mossexuais, lésbicas, bissexuais 
e transgêneros, como o Palm 
Center, denunciaram o que clas-
sificam de “perigoso retrocesso”.

modo de se compor-
tar em entrevistas de 
emprego e dicas para 
elaborar um currícu-
lo; encaminhamentos 
para vagas, conforme 

perfil profissional.

 pArcerIA com 
o estADo 

O atendimento acon-
teceu na Secretaria 

municipal de Assis-
tência Social e Traba-
lho de Japeri. “Toda 
parceria com o Estado 
é importante, princi-
palmente quando se 

trata de emprego para 
uma população que é 
tão carente”, afirmou 
o secretário municipal 
de Assistência Social 
e Trabalho.
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TCE aprova licitação em Volta Redonda 
Concorrência pública do VR Parking havia sido submetida à análise do órgão que so-
licitou reajustes técnicos no projeto que vai organizar o estacionamento nas ruas

Luis Eduardo
(Luisinho)

presidente da epD e responsável pela implantação do Vr parking, matheus cruz 

A concorrência pú-
blica para implan-
tação do Vr Pa-

rking em Volta redonda 
foi liberada pelo Tribunal 
de Contas do Estado do 
rio de Janeiro, na tarde 
desta quarta-feira, dia 10. 
O edital havia sido sub-
metido à analise do TCE 
que solicitou algumas re-
ajustes técnicos. Após as 
alterações o município, 
além de garantir o aumen-
to das vagas, também vai 
receber, ao longo de uma 
década, mais de r$50 
milhões da empresa con-
cessionária. inicialmente 
a empresa vencedora terá 
que investir cerca de r$ 
11 milhões na implantação 
do sistema que fomentará 
economia local.

O objetivo do Vr Pa-
rking é organizar e demo-
cratizar o estacionamento 

público nas ruas. O mo-
delo a ser implantado é 
inovador e Volta redonda 
será a primeira cidade do 
estado a utilizar esse tipo 
de tecnologia nos estacio-
namentos. A expectativa é 
que o projeto ainda gere 
dezenas de empregos dire-
tos, além das receitas para 
a cidade.

O projeto também irá fa-
cilitar a vida da população, 
já que os bilhetes para uti-
lização poderão ser adqui-
ridos em estabelecimentos 
cadastrados, havendo a  
possibilidade de conseguir 
vagas através do celular, 
por meio de um aplicativo 
específico. Tudo de forma 
moderna, ágil e organiza-
da.

“Procuramos trazer o 
que há de mais moderno 
para esse projeto. Com a 
utilização de aplicativos 
de celular, sensores de es-
tacionamento e sinaliza-

ção das vagas disponíveis. 
será o fim das moedinhas 
em Volta redonda”, expli-
cou o presidente da EPD 
(Empresa de Processa-
mento de Dados) e res-
ponsável pela implantação 
do Vr Parking, matheus 
moreira Cruz.

Ao todo, serão disponi-
bilizada cerca de 4 mil va-
gas, ampliando o serviço 
nos centros comerciais da 
cidade.

 NoVAs reGrAs 
pArA motorIstAs 
De acordo com o pre-

feito, o Vr Parking é um 
importante projeto que 
vai mudar a forma de se 
estacionar na cidade. “Sa-
bemos a dificuldade de es-
tacionar na nossa cidade. 
Volta redonda, por déca-
das, deixou de investir na 
modernização e na estru-
tura da mobilidade urbana 
de uma das mais impor-

mODelO inOvaDOr 

DiVulGAçãO/PmVr

Recuperação de ponte é concluída pem Quatis Matemática atráves da música em Porto Real 
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prefeitura investiu na obra cerca de r$ 14 mil em recursos próprios 

DiVulGAçãO/PmQ

“Foi uma oportunida-
de muito rica poder in-
teragir com minha filha 
através da música e ain-
da aprender a relação da 
matemática com as ex-
periências do dia a dia. 
Não pude conter a emo-
ção que foi sentir todo o 
afeto, o abraço e ouvir 
que sou a melhor amiga 
dela”, declarou Hosana 
Gastão, mãe de Vitória 
Gastão, 3 anos, estudan-
te do maternal iii, da 
Creche Waldir roberto 
da Conceição. 

Ela e os familiares 
dos estudantes da cre-
che estiveram na sema-
na passada (dia 4), no 
Horto municipal, em um 
momento de interação, 
como parte do ‘Pensan-
do na Frente’, um dos di-
versos projetos que com-
põem o programa Daqui 
Pra Frente, que possui 
atividades e serviços 
voltados à formação 
profissional, acadêmica, 
orientação vocacional e 
ao  empreendedorismo. 
O Pensando na Frente 
atende crianças desde o 
Berçário até o maternal 
iii e Porto real é primei-

A Secretaria municipal de 
Obras, urbanismo e Serviços 
Públicos anunciou ontem a 
conclusão dos serviços de re-
cuperação da ponte de cimento 
sobre o ribeirão dos Quatis, 
que liga o Centro da cidade ao 
Bairro Pilotos, através da rua 
Pedro monteiro (rua lateral ao 
Supermercado Estrela). As me-
lhorias nesta travessia foram 
concluídas antes do prazo de 
um mês estabelecido inicial-
mente pelo respectivo contrato.

Foram investidos cerca de 
r$ 14 mil em recursos próprios 
na recuperação da ponte (foto), 
cujas obras estiveram sob a res-
ponsabilidade da TET Sul ita-
tiaia Terraplanagem EPP ltda, 
empresa vencedora do proces-
so de licitação.   Os serviços 
de recuperação ocorreram em 
razão de um problema registra-
do numa das extremidades da 
travessia, que cedeu devido à 
chuva. Com isso, o tráfego de 
veículos passou a ser feito em 

os familiares dos estudantes da creche estiveram 
no horto municipal, em um momento de interação

A estrada foi interditada em decorrência do deslizamento de encostas 

Valença ganhará uma nova Unidade de Saúde

DiVulGAçãO/PmPr

ra cidade no Brasil a apli-
car a metodologia.

“Nosso objetivo é pro-
porcionar aos estudantes, 
aos profissionais de edu-
cação e à comunidade es-
colar cada vez mais pro-
ximidade com o conteúdo 
abordado dentro das salas 
de aula. Por isso é fun-
damental a participação 
de todos, e o uso de fer-
ramentas que propiciem 
essa interatividade de 
maneira eficaz e prazero-
sa. O total envolvimento, 
através da soma desses 
esforços, são fatores de-
terminantes para o suces-
so das atividades realiza-
das”, analisou o prefeito 

Ailton marques.
O secretário de Educa-

ção, Cultura e Turismo, 
robson Paulino da Silva, 
esteve presente à ocasião 
e ressaltou a importância 
da música junto ao de-
senvolvimento pedagó-
gico dos estudantes. “No 
projeto, aplicamos os 
conceitos de musicalida-
de à matemática, a partir 
dos princípios da neuro-
ciência. Atualmente são 
atendidas 106 crianças 
na Creche Professora Ca-
cilda Verri marassi; 144 
na Enrico Secchi e 72 na 
Waldir roberto da Con-
ceição”, contou o secre-
tário.

Em breve, a Secretaria 
municipal de Saúde entrega-
rá aos moradores do bairro 
João Dias e bairros próximos, 
uma nova unidade de Saúde, 
dentro do padrão exigido 
do ministério da Saúde. As 
unidades contarão com uma 
equipe de multiprofissionais 
da saúde da família formada 
por médico, enfermeiro, den-
tista, auxiliar de saúde bucal, 
técnicos em enfermagem, 
agentes comunitários de saú-
de e serviços gerais.

Barra Mansa recupera estrada 

mão única. Agora, uma vez en-
cerrada a realização das obras, 
a circulação dos carros voltou a 
ser feita em mão dupla.

Já até o começo da pró-
xima semana estarão con-
cluídos os serviços de re-
cuperação de uma travessia 
na Estrada da uruguaiana, 
próximo à divisa que liga 
o distrito de São Joaquim 
(Quatis) ao distrito de Santa 
isabel (Valença). uma das 

extremidades desta traves-
sia de cimento também ce-
deu por causa da chuva forte 
ocorrida ao longo das últimas 
semanas. Além de reforçar a 
base da travessia com pedras 
e concreto, a prefeitura vai 
melhorar as condições da 
pista por meio da colocação 
de escória. A ponte é utiliza-
da por produtores rurais da 
região para o escoamento da 
produção leiteira.

DiVulGAçãO/PmBm

A Prefeitura de Barra 
Mansa liberou no fim da 
tarde da última quinta-fei-
ra, o tráfego de veículos na 
via Sérgio Braga, principal 
acesso entre o município e 
Volta redonda. A estrada 
foi interditada no domingo 
passado em decorrência do 
deslizamento de encostas 
provocados pelas intensas 
chuvas que atingiram a re-
gião.

Já nas primeiras horas 
após o temporal, o governo 
municipal organizou uma 
força-tarefa com diversas 
frentes de trabalho para a 
retirada do barro concentra-
do na via. A ação envolveu 
servidores das Secretarias 
de manutenção urbana e 
Governo, Saae-Bm e Defe-
sa Civil. Soldados do Tiro 
de Guerra-Bm deram um 
reforço na ação.

A previsão do governo 
municipal era desobstruir 
o trânsito da Sérgio Bra-
ga no início da noite desta 
quarta-feira. No entanto, 
após a conclusão dos ser-

viços de raspagem do barro 
e lavagem da estrada, houve 
um novo deslizamento de 
encosta e o serviço teve que 
ser retomado. Os operadores 
das máquinas, assim como as 
equipes das secretarias traba-
lharam grande parte da noite. 
Os serviços tiveram conti-
nuidade logo pela manhã.

Cerca de duas mil tone-
ladas de barro haviam sidos 

retirados do local. Segundo 
o coordenador de resíduos 
Sólidos do Saae-Bm, Jack-
son rabelo, todo o material 
foi encaminhado para o CTr 
(Centro de Tratamento de 
resíduos), localizado no Km 
3 e para localidades de bota 
fora (áreas que podem rece-
ber terras oriundas de desli-
zamentos sem haja dano ao 
meio ambiente).

UBS Santo Antônio é inaugurada em Paraíba do Sul
Em lealdade e com-

prometimento a unidade 
Básica de Saúde do bairro 
santo Antônio foi inau-
gurada ontem. A unida-
de, que recebe o nome do 
saudoso ex-vereador Ja-
dir Cordeiro, vem como 
uma via de promoção de 
saúde para os moradores 
do bairro e proximidades 
por oferecer uma estru-
tura seguindo normas de 
segurança e modelo de 
alta qualidade. Além dis-
so, os usuários da nova 
unidade básica de saúde 
agora podem contar com 
atendimento noturno, fa-
cilitando a mobilidade 

prefeito Doutor Alessandro inaugura a unidade que 
recebeu o nome do ex-vereador Jadir cordeiro

DiVulGAçãO/PmPS

daqueles que tem seu dia 
a dia comprometido por 
rotinas e jornada de traba-
lho.  

Durante a inauguração, 
o prefeito Doutor Ales-
sandro e a secretária de 

saúde izabel mendonça, 
juntamente com Câmara 
municipal de Vereadores 
entregaram novos unifor-
mes, mais dois carros e 
um micro ônibus para rede 
municipal de saúde.

tantes economias do Esta-
do. O que estamos fazendo 
agora com o Vr Parking é 
justamente organizar o es-

tacionamento rotativo de 
uma forma tecnológica, 
com aplicativos, como é 
feito nas melhores cidades 

do mundo, também resol-
veremos a questão dos fla-
nelinhas na cidade”, infor-
mou o prefeito.

DiVulGAçãO/PmV

Unidade de saúde está dentro do padrão exigido do ministério da saúde
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Yasmin Brunet compara sua barriga a de 
Tatá Werneck e cita Síndrome. Entenda!

iguais? Yasmin Bru-
net compara barriga de 
gravidez de Tatá Wer-
neck com a sua. Em 
comentário nas redes 
sociais, ela revelou que 
estava sofrendo com 
uma síndrome que dei-
xava o seu abdômen in-
chado. Em meio a reve-
lação, a modelo afirmou 
que sua circunferência 
estava similar ao ventre 
da humorista, que está 
grávida de quase dois 
meses de sua primeira 
filha com Rafael Vitti

Yasmin Brunet en-
xerga semelhança en-
tre o seu corpo e o de 
Tatá Werneck. Ao ver 
imagem postada pela 
humorista, a modelo 
fez uma brincadeira e 
comparou o shape da 
humorista com o da 
modelo, que exibiu re-

centemente ao curtir 
day off na praia. Na úl-
tima quinta-feira (11), 
a humorista publicou 
uma foto no instagram 
para compartilhar a 
evolução de sua gravi-
dez com os seguidores. 
Com foco em sua bar-
riga, a noiva de rafael 
Vitti fez uma declara-
ção para a filha, após 
descobrir recentente-
mente o sexo da crian-
ça. Além da mensagem 
carinhosa, ela ainda fez 
uma piada com o ta-
manho de seu ventre, 
que ficou à mostra em 
evento fashion. “Bebê 
ou pão francês? Para 
sempre minha compa-
nheira nessa vida. Ob-
servação: retirei meu 
umbigo pra fazer a foto 
e depois recoloquei”, 
brincou.

Filhos de Thais Fersoza e Teló esbanjam 
estilo em aniversário surpresa da mãe
Thais Fersoza foi 

s u r p r e e n d i d a 
com festa de ani-

versário antecipada na 
última quinta-feira (11). 
‘Preciso dizer que estou 
chocada!’, afirmou a 
mulher de michel Teló. 
melinda, de 2 anos, e 
Teodoro, de 1, volta-
ram a roubar a cena se 
revezando nos braços 
da mãe, que comemo-
ra mais um aniversário 
neste sábado. Amigos e 
parentes da atriz parti-
ciparam da comemora-
ção surpresa

Os filhos de Thais 
Fersoza e michel Teló 
roubaram a cena no ani-
versário da mãe. A atriz 
foi surpreendida com 
uma comemoração em 
casa, dois dias antes de 
completar 35 anos. me-

DiVulGAçãO
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1 unidade de couve-flor 
média 1 colher (sopa) 
de manteiga 1 colher 
(sopa) de farinha de 
trigo 500 leite quente 
3 colheres (sopa) de 
queijo parmesão rala-
do 1 caixa de creme 
de leite 100 gramas de 
queijo mussarela ralada 
• sal a gosto • pimenta-
-do-reino a gosto

mODO De 
preparO 

lave e corte a cou-
ve-flor em buquês. em 
uma panela, coloque 
água com um pouco 
de sal e deixe ferver.

Junte a couve-flor e 
cozinhe por 2 minutos. 
escorra e deixe esfriar.

em uma panela, der-
reta a manteiga, jun-
te a farinha de trigo e 
mexa bem até formar 
um creme.

Junte, aos poucos, o 
leite quente e, sem pa-
rar de mexer, cozinhe 
até engrossar. tempere 
com o sal e a pimenta.

adicione o queijo ra-
lado e o creme de leite. 
misture bem e desligue 
o fogo.

Deixe amornar e aco-
mode a couve-flor em 
um refratário levemen-
te untado com azeite. 
por cima, espalhe o 
creme e cubra com a 
mussarela ralada.

leve ao forno, pre-
aquecido, a 200 °c, 
e asse até dourar e o 
queijo derreter. sirva em 
seguida.

ingreDientes

350 batata 1/2 xícara 
(chá) de Água ferven-
te 1 cubo de caldo de 
legumes 1 unidade de 
abobrinha pequena 
ralada no ralo grosso 
1 unidade de cenou-
ra pequena ralada no 
ralo grosso 150 queijo 
branco ralado no ralo 
grosso 2 colheres (sopa) 
de azeite de oliva

mODO De preparO

Descasque as batatas 
e coloque-as em uma 
panela. cubra com 
água e cozinhe por 10 
minutos, ou até ficarem 
cozidas, porém firmes.
não deixe a batata co-
zinhar demais ela deve 
ficar “al dente” para 
que fique crocante ao 
dourar.
espere esfriar e rale as 
batatas no ralo grosso. 
reserve. você também 
pode utilizar a abobri-
nha e a cenoura com 
a casca.
em uma tigela, coloque 
a água e dissolva o 
cubo de caldo de legu-
mes (sugestão: KnOrr 
balance).
Divida em duas partes, 
na primeira misture a 
metade das batatas e 
reserve.
em outra tigela, misture 
a abobrinha, a cenou-
ra, o queijo e o restante 
do caldo de legumes 
dissolvido. reserve.
em uma frigideira gran-
de (24cm de diâmetro), 
coloque o azeite. espa-
lhe metade da batata, 
forrando o fundo da fri-
gideira.
Distribua o recheio e 
cubra com o restan-
te da batata. leve ao 
fogo médio por 15 mi-
nutos, ou até dourar. 
vire cuidadosamente 
para dourar o outro 
lado. sirva em seguida

COUVE-FLOR 
GRATINADA COM 
MOLHO BRANCO 

E QUEIJO

BATATA ROSTIE 
RECHEADA

ingreDientes
linda, de 2 anos, que já 
mostra vocação para a 
música, e Teodoro, de 
1, esbanjaram fofura ao 
usarem roupinhas ver-
melhas para a festa, que 
reuniu parentes e ami-
gos da mulher do ser-
tanejo. Ao gravar uma 
série de vídeos para a 
sua conta de instagram 
stories, Thais afirmou 
ter sido pega de surpre-
sa com a comemora-
ção. “Preciso dizer que 
estou chocada! recebi 
uma festa surpresa!”, 
iniciou a aniversarian-
te com a primogênita 
nos braços. “Que gos-
toso né, mãe?”, ques-
tionou michel. “levei 
um susto!”, assegurou a 
mulher do cantor, com 
quem trocou beijos du-
rante a comemoração.

DiVulGAçãO

Ao natural! Fernanda Paes Leme arrasa 
em foto de ensaio sensual: ‘Sem defeitos’

Fernanda Paes leme 
compartilhou na web sua 
foto nua que fez para o 
ensaio ‘PElE Project’ e 
ganhou vários elogios. 
‘Obra de arte... mandar 
essa foto para o louvre’, 
afirmou um internauta 
para a Solange da novela 
‘malhação: Vidas Brasi-
leiras’. ‘Sem defeitos’, 
completou outro. Projeto 
já reuniu outros famosos 
como Paloma Bernardi, 
David Junior e Bianca 
rinaldi. Fotos!

Fernanda Paes leme 
compartilhou em sua 
conta de instagram uma 
das fotos nua que fez para 
o projeto “PElE Pro-
ject”. A intérprete da So-
lange da novela “malha-
ção: Vidas Brasileiras” 

- cujo último capítulo 
promete fortes emoções 
nesta segunda-feira (15) 
- recebeu vários elogios 
por conta da imagem 
ousada, na qual aparece 
uma tatuagem na altu-
ra do cóccix. “morri”, 
disse um. “maravilho-
sa”, definiu um segundo. 
“Arrasou”, elogiou um 
terceiro. “Obra de arte... 
mandar essa foto para o 
(museu do) louvre (em 
Paris)”, opinou outro. 
“Sem defeitos”, “é para 
tombar”, “sensacional” e 
“charmosa” foram outros 
comentários deixados na 
rede social da atriz. O 
projeto já reuniu ainda 
outros famosos como 
Agatha moreira, Jéssika 
Alves e Juliana Knust.

DiVulGAçãO
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Avante estava no Vasco e foi emprestado para o estadual 2019

TAÇA GB

jOTa caRvalHO

jota.carvalho@yahoo.com

Sub-20: atacante Caju reencontra 
os gols em seu retorno ao America

O atacante Caju, 
do time sub-20 
do America, 

voltou ao clube para a 
disputa do Campeonato 
Estadual. A readaptação 
do atleta, emprestado 
pelo Vasco, foi rápida. 
O jogador, um dos des-
taques rubros na mesma 
competição no ano pas-
sado, já mostrou suas 
credenciais nas partidas 
iniciais, com gols nos 
triunfos sobre Boavista 
e Goytacaz. 

Neste sábado, contra a 
Cabofriense, às 15h30, 
no Estádio Giulite Cou-
tinho, o mecão busca a 
terceira vitória seguida, 
que aproximará o time 
da disputa das quartas 
de final da Taça guana-
bara.

- Vamos botar em 
prática tudo que a gen-
te vem treinando e, se 
Deus quiser, alcança-
remos o nosso objetivo 
- disse Caju, que des-
tacou a importância do 
descanso recente, já que 
não houve compromisso 

no último fim de semana.
- Nesse período sem jo-

gos, o professor Ney bus-
cou ajustar nossos erros 
individuais e coletivos.

O America é o tercei-
ro colocado do Grupo 
A, com seis pontos, 
atrás de Botafogo (9) e 
Flamengo (7).

JoGo-treINo 
ADIADo

Os testes que o técnico 
luizinho lemos pretendia 
oferecer ao time de profis-
sionais nesta semana infe-
lizmente não puderam ser 
realizados.

O jogo-treino contra o 
Volta redonda, que seria 
disputado na manhã de 
ontem (12), acabou adiado 
para a próxima terça (16).

Além de o gramado do 
Estádio Giulite Coutinho 
ter sido bastante castigados 
devido às chuvas torrenciais 
que atingiram o rio de Ja-
neiro e a região metropoli-
tana, os atletas rubros foram 
obrigados a ficar sem treinar 
na terça e na quarta-feira de-
vido às dificuldades encon-
tradas para a circulação de 
pessoas por diversos locais 
da cidade.

 JuliANA OliVEirA / AmEriCA riO

Jogador marcou contra Boavista e Goytacaz e promete mais neste sábado frente à cabofriense 


