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Bate boca com repórter da emissora carioca ao vivo

Crivella rasga o verbo: “O que a Globo
quer é dinheiro em sua propaganda”
3

Pistoleiro executa ex-vereador do partido de Cabral

Investigação
reprodução/whatasapp

reprodução/whatasapp

Servidores podem
ter sido sequestrados
por milicianos no Rio

Execução em Magé

Rodrigo da Cruz e Edgard
de Barros teriam entrado
em reduto de milicianos
para instalar empresa de
internet.
7

Darci Gomes dos Santos Filho, o Darcizinho da Vila Nova foi assassinado à queima-roupa por atirador
que o abordou na saída de um peixaria. Divisão de Homicídios da Baixada investiga motivações.

Firjan diz que Rio beira a insolvência fiscal
devido a Previdência

7

3

Atirador larga o
aço em suspeito
de assalto
em Nova Iguaçu

reprodução/whatasapp

Bolsonaro cria
13º salário para
o Bolsa Família

Baixada

7

Vereador metido
a dar tiro, vira
piada e corno
sem saber

100 dias
de Governo

Presidente da Casa,
André Ceciliano,
entrega chave simbólica a governador Wilson Witzel
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ESPORTE no Hora H

Mais dois reforços chegam
no Duque de Caxias para
disputa da Segundona
12

Alerj doa carros para a Polícia Civil
3
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

O abraço especial desta
sexta (12) vai para Shirley
Silva, de Nova Iguaçu.
Integrante da tribo do Sarau Prata, Prosa e Poesia,
ela tem marcado presença
em vários eventos literários da Baixada. Aquele
Abraço, Shirley!!!

Hora H
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jota.carvalho@yahoo.com

Tem Tem Jr é o novo intérprete da Vigário Geral

DEJAVÚ em
Nova Iguaçu

A comunidade de
Vigário Geral voltará
a cruzar a Marques de
Sapucaí após 20 anos.
Campeã da Série B de
2019, a escola da Zona
Norte vai reforçando o
seu time para fazer bonito no próximo ano durante a abertura da Série
A. Aos 27 anos, Tem
Tem Jr terá a responsabilidade de ser a voz oficial da agremiação pela
primeira vez. Após ser
um dos intérpretes oficias na Unidos de Bangu, ele assume o microfone principal bastante
motivado.
- Agradeço a oportunidade e a confiança
de todos comigo. Tive
algumas propostas, avaliei com calma e escolhi vir para cá porque
é o reconhecimento do
que pude apresentar ao
longos desses anos, em

Nesta sexta (12), a
partir das 20h, o Centro de Convivência
Nordestina apresenta
a superbanda de forró
DJAVU e DJ Juninho
Portugal,
cantando
seus maiores sucessos.
A abertura do show
será com a banda Pimenta do Reino, tocando o melhor do forró
pé de serra. Endereço:
Rua Luís Tomás, n°
390 - Bairro da Luz Nova Iguaçu. Estacionamento gratuito. Informações: 3584-6453
e 99089-2384.

Emerson Pereira / Divulgação

especial na Bangu, onde
passei momentos maravilhosos. Quero dar um
identidade neste novo
desafio e ser reconhecido
por isso, mostrando que
eu posso estar como intérprete oficial. Agradeço
a presidente Betinha pelo
convite, vou buscar retribuir todo carinho que receber e tenho certeza que
temos tudo para fazer um
belo carnaval - projeta.

Em sua carreira, junto
da Unidos de Bangu, Tem
Tem Jr também foi intérprete oficial do Arame de
Ricardo e da Em Cima da
Hora, além de integrar o
departamento musical da
Vila Isabel. Ele destaca
que a união da agremiação pode ser um dos pontos fortes para um grande
desfile em 2020.
- Peço que a comunidade abrace este pavilhão,

que chegou à Sapucaí
com merecimento. A
escola tem um chão
forte, tem comunidade e é só desenvolver
um bom trabalho para
que tudo dê certo. Vou
fazer a minha parte da
melhor maneira possível. Mostrando união,
qualidade e sendo uma
escola aguerrida, sairemos na frente - finaliza
Tem Tem Jr.

Lu Galdini
O TopShopping recebe a
cantora Lu Galdini no palco
do Top Music nesta sexta
(12). Aos 10 anos, Luciane
começou a se interessar por
música e se encantou pelo
som do violão. Em 2001,
mais madura e com 20 anos,
a jovem cantora estava certa de que queria fazer da
sua vida um caminho musical. Luciane, então, começou a se apresentar em casas noturnas. Assim, nasceu
Lu Galdini. De lá pra cá,
Lu se empenhou cada vez
mais, cantando em diversos
bares cariocas. Atualmente,
já com seu público cativo e
definido, apresenta-se em
casas de qualidade no cenário “barzinho, violão e
voz”. A apresentação será
às 19h, na praça de alimentação do 3º piso - expansão.
Evento gratuito! O TopShopping fica na Av. Gov. Roberto Silveira 540, Centro
– Nova Iguaçu. Telefone:
(21) 2667-1787.

Ricky Vallen: ‘‘Sucesso é ser inesquecível’’
Jota Carvalho

Divulgação

jota.carvalho@yahoo.com

C

om repertório baseado
em clássicos da MPB
adicionados a novidades do próximo álbum “Meu
Ponto Cardeal”, previsto para
ser lançado ainda neste ano,
RICKY VALLEN sobe ao palco do Teatro Rival Petrobras
(Cinelândia) com o espetáculo, ”Sucesso é ser inesquecível”. A apresentação acontece
no dia 18 de abril (quinta), às
19h30. Os ingressos já estão à
venda com promoção para os
100 primeiros pagantes.
Dentre as novidades do repertório autoral, Ricky Vallen
apresenta a música inédita
“Banho de Piscina” e resgata
“Nada demais”, que fez parte da trilha sonora da novela
“Guerra dos Sexos” e sucessos da carreira, como: “Sei lá”,
“Vidro Fumê, “Pra ser Amor”,
que marcam sua trajetória em
trilhas sonoras de novelas da
TV Globo. Exclusivo para o
Teatro Rival Petrobras, o show
traz ainda canções de grandes
compositores da nossa música,
como: “Atrás da Porta” (Chico
Buarque/Francis Hime), “Um
dia, um adeus” (Guilherme
Arantes), “Sangrando” (Gonzaguinha) e “Você não me ensinou a te esquecer” (Fernan-

(21) 98037-1338
Whatsapp

Vereador desafia colega de arma em punho
Ele era brabão e certa vez meteu a mão no
ferro em plena sessão da Câmara de Vereadores
e mandou a letra para quem o estava criticando na tribuna. “Vamos pra rua seu safado! Vai
dar porrada na mãe. Vem encarar pra ver o que
é bom para seu lombo, vem!”. Como o colega
não aceitou a provocação, o valentão guardou
a arma.
****************************************

Quando o vereador sacou a arma, não ficou ninguém
A história foi trazida pelo Passarinho Azul
do Bico Preto, um dos mais antigos agentes da
coluna e frequentador das sessões legislativas
na Baixada Fluminense. “Nesse dia, quando o
cara sacou a pistola, não ficou uma viva alma
fora do plenário para contar a história”, relembra Passarinho.
Repertório traz clássicos da MPB, novidades e muitas emoções
do Mendes / Caetano Veloso).
Além de hits como “Spending
My Time” (Roxette), “I have
Notihing” (Whitney Houston) e
a clássica “Non, Je Ne Regrette
Rien” (Édith Piaf).
Nascido em Volta Redonda,
Rio de Janeiro, Ricky Vallen
iniciou sua carreira ainda criança, apresentando-se em bares,
restaurantes e lojas quando tinha

apenas nove anos de idade. Aos
13 anos, cantou pela primeira vez
na televisão ao participar de um
concurso de calouros mirins no
Show do Malandro, programa
apresentado por Sergio Mallandro. O sucesso nacional só veio
após participar e ganhar o festival
de calouros “Quem Sabe Canta,
Quem Não Sabe Dança” do Programa Raul Gil, na TV Record.

Desde então, sua carreira tem
ganhado proporções cada vez
maiores, emplacando canções
em trilhas sonoras de novelas de
sucesso da Rede Globo e lotando
tradicionais casas de show por
todo o Brasil. Teatro Rival Petrobras fica na Rua Álvaro Alvim,
33/37 - Centro/Cinelândia - Rio
de Janeiro. Informações: (21)
2240-9796.

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

De brabo metido a largar o aço, a corno
Meses depois da quase tragédia, nosso agente
descobriu que a vingança do ameaçado foi ‘pegar’ a mulher do brabo e virar amante da mesma por um bom tempo. O corno ‘não-sabido’
continuou roncando grosso, mas, passou a ser
olhado com o rabo do olho pelos companheiros
de parlamento. Coisas da vida.
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bate-boca ao vivo

Crivella acusa Globo de fazer
campanha contra a cidade

O prefeito do Rio subiu o tom contra a emissora carioca, afastou o microfone da jornalista e ainda dlisparou: “O que a Globo quer é dinheiro em sua propaganda”.

Reprodução

Antonio Carlos
horahmunicípios@gmail.com

O

s
ânimos
entre o prefeito
do
Rio, Marcelo Crivella, e a Rede Globo estão acirrados.
Um bate-boca entre
o chefe do Executivo e uma repórter da
emissora carioca viralizou nas redes sociais. Tudo começou
quando a jornalista
afirmou que a cidade
estava parada ainda
por conta dos temporais que deixaram
10 pessoas mortas e
centenas de pontos de
alagamento e engarrafamento. “A cidade não está parada. É
impressionante como
a Globo faz campanha contra o Rio de
Janeiro”.
A repórter insistiu
na pergunta, mas o
prefeito começou a
subir o tom contra a

Prefeito Marcelo Crivella empurra repórter da Globo e a impede de participar da entrevista
Globo afirmando: “É
por isso que o presidente Bolsonaro já não dá
mais crédito para vocês”. A repórter, então,
prosseguiu com seus
questionamentos e Cri-

vella prefeito pediu a
palavra. “Desde que eu
nasci a Globo faz drama com problemas corriqueiros”. Na sequência, Crivella se dirigiu
aos outros repórteres,

Rio de Janeiro beira a
insolvência fiscal, diz Firjan
Um estudo divulgado ontem pela Federação das Indústrias
(Firjan) aponta que
a atual situação previdenciária do Rio de
Janeiro deixa a situação fiscal do estado
insustentável. A entidade afirma que o Rio
beira a insolvência
fiscal diante da crescente folha de pagamentos de pessoal.
De acordo com o levantamento, o estado
do RJ apresentava,
em 2017, o terceiro
maior déficit previdenciário do país, de
R$ 10,6 bilhões, ficando atrás somente

do Rio Grande do Sul
(-R$ 11,1 bilhões) e
São Paulo (-R$ 18 bilhões). A gravidade da
situação fluminense,
apontou o gerente de
estudos
econômicos
da Firjan, Jonathas
Goulart, é expressa
para além do rombo no
caixa. “Se não for feita
uma reforma previdenciária, essa situação
não será resolvida”,
afirmou.
Renda média
mensal
A Firjan destacou que
a relação entre pessoal
inativo e ativo no Rio
de Janeiro é de 1,14.

Isso significa que há
mais
aposentados
que servidores ativos no estado. Além
disso, a renda média
mensal do aposentado fluminense é de
R$ 5,4 mil, enquanto
do servidor ativo é de
R$ 5,6 mil. O economista da Firjan enfatizou que estes dois
dados deixam claro
que o volume de pessoal e de renda da
ativa não é capaz de
compensar os gastos
com os aposentados.
O estudo da Firjan
revelou ainda que o
custo previdenciário
do Rio de Janeiro é

afastando o microfone
da emissora dos Marinho.
“Lamentamos
profundamente nossas tragédias, mas é preciso
aprender com elas. E

não fazer campanha política, não fazer exploração. O que a Globo
quer é dinheiro em sua
propaganda. O que ela
quer é que a gente faça
uma festa no carnaval

Reprodução

Região central da cidade do Rio de Janeiro: folha de pagamento inflada
de R$ 663 por habitante. Segundo Firjan,
somente o Imposto
sobre Circulação de
Mercadorias e Servi-

ços (ICMS), arrecadado pelos estados,
representa 1/3 do total
de impostos recolhidos no país. A alíquo-

Alerj entrega 30 carros à Polícia Cívil
O presidente da
Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro
(Alerj), deputado
André
Ceciliano
(PT), entregou à
Secretaria de Estado de Polícia Civil
30 carros da extinta frota oficial da
Casa. A doação foi
feita ontem durante
solenidade na Cidade da Polícia, na
zona Norte da capital. Na ocasião,
o governador Wilson Witzel também

anunciou uma nova
parceria feita com
a Alerj, que irá custear a compra de 30
blindados compactos para a Secretaria
de Estado de Polícia
M i l i t a r. C e c i l i a n o
explicou que serão
investidos R$ 10 milhões na compra dos
veículos para a PM,
com recursos economizados do orçamento do Legislativo, e que as doações
fazem parte do processo de modernização administrativa

que vem sendo implementado na Casa.
“Nada mais justo do
que ajudar o estado
e a área da Segurança. Esses carros são
simbólicos porque
o que eles representam, de fato, é tranquilidade aos cidadãos
fluminenses,
em especial os da
Baixada. Também
vale destacar que
estamos auxiliando
na convocação de
policiais militares e
de papiloscopistas
e vamos continuar

e ela possa vender
R$ 240 milhões com
a prefeitura pagando.
E isso é chantagem.
Seguramente não vão
colocar isso no ar”,
disparou, irritado.

ta dele no Rio já é
a maior do país, de
20%, enquanto a da
maioria dos estados
é de 18%.
G1 Rio/Reprodução

investindo nessas
parceiras”,
lembrou Ceciliano.
Importância
da
cooperação
O
governador
Wilson Witzel destacou a importância da cooperação
entre os Poderes
para a consolidação de políticas
públicas para a
população.
“Eu
tenho certeza que
a corporação fará
um excelente uso

Deputado André Ceciliano entrega a chave simbólica para o governador Wilson Witzel

desses equipamentos, em especial
agora que estamos
ampliando o combate à lavagem de
dinheiro. Eu quero
agradecer o apoio
que a Alerj tem me
dado de forma ab-

solutamente republicana. A nossa
Assembleia mudou para melhor
e os deputados
estão dialogando
com o mais alto nível de profundidade”, disse Witzel.
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O Senado aprovou projeto que modifica as
faixas de consumo e os percentuais de desconto
aplicados aos beneficiários da Tarifa Social de
Energia Elétrica. Com a aprovação, o texto seguirá para a Câmara dos Deputados. A medida
prevê descontos na conta de luz para baixa renda.

Um deslizamento de terra, causado pela chuva
coloca em risco a vida de 170 animais que vivem
em um abrigo no Itanhangá, na Zona Oeste do RIo.
A terra de um barranco atingiu a casa que abriga os
bichos. Além de cães, na moradia vivem gatos. O
acesso ao imóvel está isolado.

Atrás das grades I

Tudo Aqui I

Reprodução

A partir de agora, os complexos prisionais masculinos e
femininos terão unidades profissionalizantes com certificado
de formação. A determinação é
da Lei 8375/19, de autoria do
ex-deputado Dica. O texto foi
sancionado pelo governador
Wilson Witzel e publicado ontem no Diário Oficial.

O ‘Tudo Aqui Cidadão’,
programa itinerante nos bairros de São João, acontece
amanhã, das 8h às 16h, na
Rua Rio Douro, em Coelho da
Rocha (em frente à estação de
trem). Entre os serviços oferecidos, estão agendamento
para retirada de documentos e
atendimento médico.

Atrás das grades II

Tudo Aqui II

O objetivo é oferecer, segundo o autor da proposta,
mecanismos para profissionalizar os presos. “(...) a
proposta pretende prepará-los para a ressocialização,
evitando a reincidência e
dando-lhes a segunda e definitiva chance de ter uma
vida digna”, disse o ex-parlamentar,

Crueldade em nome da ignorância
Uma internauta postou essa imagem de cortar o coração: um
cavalo puxando uma carroça mesmo debaixo de chuva em Nilópolis. Cenas de maus tratos a animais, como essa postada na página do facebook ‘Amigos de Nilópolis’, são comuns. Segundo
ela, os cavalos escravizados e trabalham com fome e sede. “ Vi
cavalos tremendo na chuva. Um outro foi deixado próximo de
onde moro em um estado deplorável. Isso é crime e, além disso,
desumano e cruel! Já basta usarem os cavalos como se fossem
máquinas e ainda tratam mal, muito cruel. Vamos denunciar.

Reprodução/Elizeu Pires

Também serão oferecidos verificação de pressão,
informações sobre matricula escolar, atividades
culturais, além de operação tapa-buraco e retirada
de entulho, entre outros.
Os moradores poderão ainda fazer o cadastro único,
esclarecer dúvidas sobre o
Bolsa Família e Conselho
Tutelar.

MP denuncia prefeito
e primeira-dama

Um contrato com valor
inicial R$ 4.466.194,20 firmado entre a Prefeitura de
Itaperuna com o Instituto
Unir-Saúde, através da Secretaria Municipal de Ação
Social, pode custar caro ao
prefeito daquele município
do Noroeste fluminense,
Marcus Vinicius de Oliveira
Pinto a primeira-dama Camila Andrade Pires, ex-titular da

DIRETO AO PONTO

Witzel condena militares de ação criminosa
“Erro
grosseiro”.
Esse foi termo usado
pelo governador Wilson Witzel, para definir
a ação que levou à morte do músico Evaldo
dos Santos, morto após
ter o carro onde estava

com a família atingido
por 80 tiros em Guadalupe, Zona Norte do
Rio. Witzel disse que
aguardava a manifestação da Justiça Militar,
que decretou a prisão
de nove militares do

Exército.
“Eu tenho que me
posicionar quando o
juiz decreta a prisão, e
foi decretada a prisão
daqueles militares que
atiraram contra aquela
família. E eu desde já

manifesto aqui os meus
sentimentos pelo erro
grosseiro que foi praticado por aqueles militares”, ressaltou Witzel,
complementando que
aguardava os indícios
de autoria do crime.

pasta. O casal foi denunciado
pelo Ministério Público, por
improbidade administrativa.
O prefeito – que foi afastado
do cargo no mês passado –,
Camila e o atual secretário de
Ação Social Reginaldo Braz
de Carvalho são acusados de
fraudar processo administrativo que resultou na contratação do Unir-Saúde em novembro de 2017.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

formação do cidadão

Guarda mirim abre inscrições em B.Roxo

Curso é destinado a meninos e meninas com idade entre
12 e 17 anos. Objetivo é preparar o jovem para o futuro
Secretaria de Comunicação
Social da Prefeitura

A

Secretaria Municipal de Segurança Pública
de Belford Roxo abriu
inscrições para o curso
Guarda Mirim Jovem
Aprendiz, destinado a
meninos e meninas com
idade entre 12 e 17 anos.
Os interessados devem
comparecer à sede da
Guarda Municipal, localizada na Avenida Joaquim da Costa Lima,
2.415, bairro Santa
Amélia, das 8h às 17h. A
oferta é de 100 vagas e
para participar o jovem
deve morar no município e apresentar declaração de escolaridade.
No ato da inscrição o

jovem deve estar acompanhado do responsável e apresentar cópia
da carteira de identidade, CPF, declaração de
escolaridade e comprovante de residência. O
projeto é desenvolvido
pela Divisão de Projetos Especiais da Guarda
Municipal. Segundo o
inspetor Thiago Silva,
o curso tem como objetivo preparar o jovem
para o futuro. “Será
uma boa oportunidade
para trabalhar a autoestima, através de boas
práticas, preparando a
turma para participar de
entrevistas de emprego
e ainda encaminhando
para o programa Jovem
Aprendiz”, disse Thiago.

Alberi Neto / Agência RBS

Para participar o jovem deve morar no município e apresentar declaração de escolaridade
As aulas, previstas
para começar no início
de setembro, terão duração de dois meses. “O
projeto vai auxiliar na
formação cidadã dos jo-

vens. Eles terão diversas oficinas com aulas
práticas e teóricas de
informática básica, noções e rotinas administrativas, ordem pública,

educação ambiental e
defesa pessoal”, informa Thiago Silva. Entre
as atividades, os alunos
participarão do desfile
cívico de sete de setem-

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Sem asfaltamento,
diversos trechos do
bairro Cabuçu, como
ruas Paraíso,Tegipió,
Inhoaiba, Paraguaçu,
Sorocaba, Barroso e
Antônio de Oliveira
Carvalho estão mergulhados na lama. Na
Rua Sorocaba, por
exemplo, um dos principais acessos ao Ciep
Brizolão 075 - Jardim Cabuçu, a lama e
os buracos estão por
toda parte, impedindo

Ruas cheias de lama em Cabuçu

atrapalhando a acessebilidade dos alunos da
escola. De acordo com
informações de moradores, a Prefeitiura chegou a passar máquinas
em algumas das vias
citadas acima, mas o
serviço só piorou o problema. Com as chuvas,
então, esses trechos praticamente viraram um
lamaçal sem precedente
na história de sofrimento de um dos maiores
bairros de Nova Iguaçu.

Eliane souza cunha/leitor

bro, pelo dia da Independência do Brasil.
Na solenidade de formatura todos serão contemplados com honras
militares.

brasil

Fundador de WikiLeaks
é preso
LONDRES - O australiano Julian Assange, de 47 anos, foi preso
ontem em Londres, depois de a polícia ter permitido sua entrada na
embaixada equatoriana, onde ele
se refugiava há quase sete anos. As
autoridades afirmaram que foram
convidadas pelo próprio embaixador a entrar na sede após a retirada
do asilo político concedido pelo
país sul-americano ao jornalista.
O WikiLeaks, criado por ele
em 2006, publica documentos e
imagens confidenciais, e ficou conhecida em 2010, quando divulgou um vídeo que exibia soldados
norte-americanos executando 18
civis de um helicóptero no Iraque.
O WikiLeaks usa sistemas para
dificultar a identificação das fontes
que enviam materiais.

esporte

sexTA-FEIRA, 12 de ABRIL de 2019

5

União perfeita

No Flu, dupla formada por Matheus
Ferraz
e
Nino
vai
bem
e
se
destaca
Combinação de experiência e juventude surte efeito positivo na defesa tricolor
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

partida contra o
Luverdense foi
a terceira consecutiva da dupla de
zaga formada por Matheus Ferraz e Nino e
talvez tenha sido a
melhor dos defensores
com a camisa Tricolor.
Os dois foram absolutos tanto nas bolas
aéreas, quanto por baixo e impediram que
o adversário tivesse
oportunidades de gols.
O bom desempenho
dos dois foi reconhecido pela torcida que
aplaudiu ao longo dos
90 minutos e elegeu
Ferraz o Guerreiro da
Rodada
- Gostaria de agradecer aos torcedores
que votaram em mim
e a Deus pela força e
oportunidade que Ele
tem me dado. Fico
muito feliz com esse
reconhecimento, tenho
me preparado para fazer o melhor pelo Fluminense e sei que podemos melhorar ainda
mais como equipe. As

vitórias não acontecem sem o grupo, sem
todo mundo se ajudando dentro de campo.
Com isso, a equipe fica
mais forte e os valores
individuais aparecem
- destacou o camisa 3,
que após 20 jogos com
a camisa Tricolor, venceu a desconfiança que
vinha das arquibancadas.
- Muitas vezes na
vida, a gente costuma
julgar alguma pessoa
ou situação sem conhecer, sem saber o
que pode acontecer.
Cheguei de um clube
que tinha sido rebaixado e com uma idade
que, às vezes, no futebol, podem pensar que
o auge já teria passado, mas eu sempre tive
convicção de que tinha
condições de jogar em
alto nível. Trabalho
muito duro para isso e
conto com a ajuda da
comissão técnica e dos
meus companheiros
para ter um bom desempenho - disse Matheus, que está com 34
anos.

Lucas Merçon / Divulgação

Segurança na zaga tem sido a marca do dueto, que se afina a cada jogo da equipe

Já Nino, companheiro de Matheus Ferraz, está tendo agora a
oportunidade de mostrar seu valor. Com
quatros jogos pelo Fluminense, o jovem, que
completou 22 anos no
dia da partida contra
o Luverdense, está se
soltando e ganhando
confiança dentro de

campo.
Nos últimos três jogos, com os dois em
campo, o Fluminense
sofreu apenas um gol.
Média comemorada
por Nino
- Esse número é um
sinal de que estamos
nos defendendo bem.
Temos que seguir trabalhando para o Flu-

minense
continuar
buscando bons resultados. Jogar ao lado
do Matheus está sendo
uma honra para mim,
ele conversa muito comigo nos jogos e nos
treinos, me ajudando
muito. Tenho adquirido experiência e estou
aprendendo coisas que
vou levar em toda mi-

nha carreira - contou o
zagueiro.
Os dois terão tempo
de aprimorar o entrosamento nos próximos dias, enquanto o
Fluminense aguarda o
adversário na próxima
fase da Copa do Brasil.
O jogo deve acontecer
no meio da próxima
semana.

Pikachu agradece Yan Sasse e CODE aprova por unanimidade participação
já foca na decisão do Carioca rubro-negra na gestão do Maracanã
Carlos Gregório Júnior/Divulgação

Carlos Gregório Jr/Vasco

Pikachu marcou o gol da vitória sobre o Avaí e quer repetir a dose contra

Artilheiro do Vasco
em 2018, Yago Pikachu voltou ao time titular na última quarta
(10), diante do Avaí, e
foi decisivo. O jogador marcou o gol da
vitória por 1 a 0, que
garantiu a classificação do Cruzmaltino
para a quarta fase da
Copa do Brasil e falou sobre o momento
decisivo que o clube vem passando na
temporada. Depois
de atingir os objetivos diante de Bangu
e Avaí, agora a equipe
terá o Flamengo na
decisão do Campeonato Carioca.
- Nosso primeiro
objetivo era passar.

Depois de uma semana agitada, decisiva,
com jogos contra o
Bangu e o Avaí, foi
como falei na saída
do campo. Nos cobramos bastante e nada
de fora afetou nosso
rendimento. Vamos
continuar assim. Essa
vitória nos dá confiança e tranquilidade
para buscar o título
carioca. Estamos focados na decisão contra o Flamengo - disse
o jogador.
Poucos minutos depois de marcar o gol da
vitória do Vasco sobre
o Avaí, Pikachu deixou o gramado com
dores
musculares.
Nada que preocupe o

departamento médico
e o camisa 22, que já
inicou o trabalho de
recuperação e está focada nos jogos finais
contra o Flamengo.
- No vestiário mesmo já fiz uma bolsa de
gelo. Não só eu, mas
todo mundo já iniciou
a recuperação. Temos
duas decisões pela
frente. Domingo tem
mais um jogo difícil
- disse, antes de ser
questionado sobre o
passe de Yan Sasse:
- Já me cobrou sim
(um jantar). Tem muita coisa aí pela frente
no ano. Com certeza
vou pagar, sem problema nenhum (risos).

Administração de Flamengo e Fluminense valerá pelos próximos seis meses, com prazo prorrogável para mais 180 dias

Em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo
realizada na quarta-feira (10), na sede
social da Gávea, foi
aprovada por unanimidade a proposta
e a minuta de termo
de permissão de uso
do Complexo Maracanã entre o Clube
de Regatas do Flamengo e o Governo
do Estado do Rio de
Janeiro, de acordo
com os incisos IX e
XX, artigo 88, do Estatuto Social. “Nossa
prioridade sempre foi
trabalhar na adminis-

tração do Maracanã. Tenho certeza de
que será muito bom
para todos os clubes,
além de Flamengo e
Fluminense, e para o
futebol carioca”, celebrou Rodolfo Landim, presidente do
Flamengo.
A gestão valerá
pelos próximos seis
meses, com possibilidade de prorrogação
por mais 180 dias.
Os clubes irão arcar
com os custos fixos
do Maracanã e terão
o controle de outras
atividades e estruturas do complexo, que

inclui o ginásio Maracanãzinho, o Estádio Célio de Barros,
O Parque Aquático
Júlio Delamare e o
Tour Maracanã.
Nesta sexta-feira
(12), às 11h, haverá uma coletiva de
imprensa no Palácio
Guanabara para mais
esclarecimentos, com
a presença do governador do Estado do
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do mandatário rubro-negro,
Rodolfo
Landim,
e do presidente do
Fluminense, Pedro
Abad.
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Bolsonaro cria 13º para o Bolsa
Família e assina outras medidas

Essas e demais ações fazem parte dos 100 dias de governo

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

presidente Jair Bolsonaro
assinou na manhã de ontem, vários instrumentos
de mudanças e novas políticas
para o país, que fazem parte das
ações de 100 dias de governo, celebrados ontem (11) em cerimônia
no Palácio do Planalto. Entre eles,
a Política Nacional de Alfabetização e a revogação de colegiados
com a participação da sociedade
civil no âmbito da administração
pública federal. Bolsonaro também anunciou o 13º para famílias
que recebem o Bolsa Família.
Bolsonaro agradeceu à sua
equipe o empenho nesses dias e
reafirmou os compromissos do
governo em trabalhar “com foco
na valorização da família, nos valores cristãos, para uma educação
de qualidade e sem viés ideológico”.
“Estamos buscando alavancar
nossa economia com geração de
emprego e renda, com desburocratização do Estado brasileiro,
com aperfeiçoamento do pacto federativo, com um governo transparente e com critérios técnicos,
com austeridade dos gastos públicos, sem com foco no melhor para
o cidadão brasileiro”, disse.
Bolsonaro destacou o cumpri-

Antonio Cruz / Agência Brasil

mento de metas para esses 100
dias nas áreas social, de infraestrutura, econômica, institucional
e ambiental, e o empenho do governo em aprovara a nova Previdência, “que tem especial papel
no equilíbrio das contas públicas e
futuros investimentos”. “Tivemos
um intenso ritmo de trabalho nos
100 dias governo e continuamos
empenhados nas melhores práticas de governança do Estado para
que tenhamos uma nação mais
justa, próspera e inovadora”.

Primeiras
tarefas
Durante a cerimônia, o porta-voz da Presidência da República,
Otávio do Rêgo Barros, elencou as
principais tarefas realizadas pelo
governo em seus primeiros 100
dias. Entre elas, a extinção de 21
mil cargos e funções gratificadas;
regras mais rígidas para contratação de servidores; o 13° do Bolsa
Família; o acordo de salvaguardas
tecnológicas para Centro Espacial
de Alcântara; concessões e leilões
de portos, aeroportos, ferrovias e
rodovias; a instalação do centro de
dessalinização; estabelecimento
do plano de governança e gestão
de Estado; e a promulgação da
Medida Provisória contra fraudes
no INSS.
Ele citou também os encami-

“Tivemos um intenso ritmo de trabalho nos primeiros meses e continuamos empenhados”, disse o presidente
nhamentos das propostas de reforma da previdência e do pacote de
combate ao crime e à corrupção
ao Congresso Nacional.
As medidas, segundo Rêgo
Barros, fazem parte do compromisso do governo com a responsabilidade e austeridade fiscal

ao governo, o desenvolvimento
sustentável, a abertura de novos
mercados, segurança jurídica para
novos negócios, transparência e
diplomacia sem amarras ideológicas. “E o nosso lema Mais Brasil,
Menos Brasília configura um Estado mais enxuto e menos centra-

Trabalho de evangélicos merece
reconhecimento, diz Dias Toffoli
Em encontro com
pastores de diversas
denominações, no Rio
de Janeiro, o presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Dias Toffoli, disse ontem (11)
que o trabalho que os
evangélicos têm feito
no país merece ser reconhecido.
Segundo
ele, os líderes religiosos
chegam onde o Estado
não está.
“Após momentos tão
difíceis nos últimos
quatro, cinco anos, com
crise econômica agudíssima, com decréscimo do PIB, afetando
principalmente as periferias, lá onde até o
Estado não está muitas
vezes, está uma igreja
evangélica”, disse.
Toffoli acrescentou
que diante de “uma usina de solução de conflitos na base” surge a
atuação da Igreja. “As
senhoras e senhores
atuam naqueles lugares
que seguram muitas vezes a possibilidade do
desespero humano chegar a sua última consequência.”
Solidariedade
O ministro do STF
manifestou solidariedade à população do Rio
de Janeiro pelas mortes
e danos causados pelos

lizador”, disse.
“O sucesso das ações realizadas
nos primeiros 100 dias do governo, sob a liderança do presidente
Jair Bolsonaro, ratificam o compromisso de transformar o Brasil”, disse Rêgo Barros. “Estabelecemos 35 metas publicadas no

documento Agenda de Cem Dias.
Logramos conquistá-las, o que se
configurou, portanto, no cumprimento da missão recebida. Estabelecemos como princípio basilar
nesta caminhada servir aos mais
de 200 milhões de brasileiros sem
distinção alguma”, concluiu.

Violência e maus-tratos
contra idosos vira caso
de polícia no Rio

Marcos Corrêa/PR

divulgação

Estado cria notificação compulsória nos casos
registrados em unidades de Saúde

O presidente do STF discursou em almoço de Encontro do Conselho
Interdenominacional de Ministros Evangélicos do Brasil
temporais desta semana. faia, ligado à Assem- também o presidente
“Manifesto meu senti- bleia de Deus, justificou do Senado e analisou os
mento às famílias das o voto dos evangélicos primeiros cem dias do
vítimas e a toda a popu- em Bolsonaro. Segundo presidente Jair Bolsolação carioca”.
ele, o voto não foi “ex- naro: “Um pepino de 14
Toffoli fez discurso clusivamente por causa anos é em 100 dias que
durante almoço com lí- da agenda moral”.
vai resolver? Vamos ter
deres evangélicos, no
“Votamos em Bolso- paciência”.
qual estavam o presiden- naro porque ele tem vida
O pastor norte-amerite Jair Bolsonaro, o pre- limpa, pela questão da cano John Hagee, funsidente do Senado, Davi segurança, da corrupção, dador de uma organizaAlcolumbre (DEM-AP), pela questão de um novo ção Cristãos Unidos por
e do governador do Rio país, pela questão do de- Israel, afirmou que os
de Janeiro, Wilson Wit- semprego”, enumerou o cristãos têm uma dívida
zel. O evento foi orga- pastor, que afirmou que com os judeus e afirmou
nizado em hotel da zona há uma visão de que os que “Deus tem abençoaoeste do Rio pelo Conse- evangélicos são aliena- do Trump” por ter recolho Interdenominacional dos. “Estamos inseridos nhecido Jerusalém como
de Ministros Evagélicos no contexto das neces- capital de Israel. O pasdo Brasil (Cimeb).
sidades e desejos desse tor pediu que os evangépaís grande.”
licos brasileiros também
Apoio
Malafaia elogiou o se organizem a favor da
O pastor Silas Mala- presidente do STF e causa.

Unidades de Saúde, públicas ou privadas, em que
idosos forem atendidos, devem enviar uma notificação
compulsória e encaminhar
à delegacia especializada
da Polícia Civil em casos
de violência e maus-tratos
a essas pessoas. A determinação é da Lei 8374/19 de
autoria do deputado Márcio
Pacheco (PSC). O texto foi
sancionado pelo governador
Wilson Witzel e publicado
no Diário Oficial do Poder
Executivo ontem (11/04). A
lei determina que sejam notificados, em formulário oficial, os casos de maus-tratos
contra o idoso, tipificados
como violência física, sexual ou psicológica. A notificação deverá reunir dados
do idoso, como diagnóstico,
a descrição detalhada dos
sintomas e das lesões e um
relato da situação social,
familiar, econômica e cultural. Segundo o texto, a notificação será preenchida em
três vias. Uma será mantida
em arquivo no estabeleci-

mento de saúde, outra encaminhada à delegacia especializada em crimes contra
idosos e a terceira entregue
ao idoso ou acompanhante.
Os dados de arquivo das
unidades de saúde serão
confidenciais e só podem
ser fornecidos ao idoso ou
acompanhante, aos conselhos Estadual e municipais
do Idoso e às autoridades
policiais e judiciárias, mediante solicitação oficial.
Um boletim semestral também deverá ser enviado
à Secretaria de Estado de
Saúde. Para o autor da lei, é
fundamental tornar visível
a violência contra essa parcela da população. “O mais
alarmante é que em grande
parte dos casos o agressor
é pessoa próxima ao idoso,
inclusive podendo ser seus
próprios filhos. Tais fatos,
muitas vezes, não chegam
ao conhecimento das autoridades competentes, fazendo com que isso se torne um
círculo vicioso”, justificou
o parlamentar.
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À luz do dia

Ex-vereador é morto em Magé
Criança de 3 anos também é baleada. Darcizinho da Vila Nova foi atingido por um tiro quando saía de uma peixaria no Centro do município

Baixada Viva Notícias

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

onhecido como
Darcizinho
da
Vila Nova, o ex-vereador de Magé Darci Gomes dos Santos
Filho foi assassinado na
região central de Magé
na manhã de ontem.
A vítima foi baleada à
queima-roupa por um
homem que passava na
rua, após sair de uma
peixaria na região.
Um dos disparos atingiu uma criança, de 3
anos, que estava perto.
Filipe Bastos de Souza
foi levado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN)
Darcizinho foi atacado por atirador que o abordou na saída de um comércio . O corpo do político é cercado por curiosos observados pela PM
em Saracuruna, Duque
Crime foi
de Caxias,Segundo a
atual MDB. Em 2008 tenador realizava uma obra. execução. A Divisão de rícia no local.
execução
Secretaria de Saúde, o
Policiais que foram para o Homicídios da Baixada
Darcizinho foi eleito tou a reeleição, mas não
O assassinato ocorreu local informaram que tudo Fluminense (DHBF) foi vereador por Magé no conseguiu e ficou como
estado do menino é esnum local onde o ex-vere- indica que o crime foi uma acionada para fazer a pe- ano de 2004 pelo PMDB, suplente.
tável.

Homem é morto em Nova Iguaçu
Um motociclista foi assassinado a tiros na tarde
de ontem, no Posto 13, em
Nova Iguaçu. A vítima, que
não havia sido identificada
até o fechamento desta edição, morreu antes da chegada de uma ambulância
do Samu.
De acordo com as primeiras informações, ele
seria suspeito de praticar
assalto na região onde há
grande concentração de
caminhões de cargas que
estão em trânsito para a
região Sul do país. Após
ouvir os tiros, testemunhas
acionaram uma viatura do
20º BPM (Mesquita) que
chegou a chamar o Corpo
de Bombeiros, mas quando a equipe chegou o rapaz
já estava morto. Agentes
da Divisão de Homicídio
da Baixada Fluminense

Reprodução/Whatsapp

Suspeito estava numa moto quando foi atingido por tiros na cabeça
(DHBF) realizaram perícia
no local e liberaram o corpo

para o IML (Instituto Médico
Legal).

Civil fazem prisões por roubo de carro em Caxias
A Polícia realizou ontem
duas prisões de suspeitos de
envolvimento com o roubo
de veículos em Duque de
Caxias. Um dos marginais é
uma mulher que teria praticado o crime na companhia
do filho. Vanessa Felinto dos
Santos, que foi condenada
por roubo e corrupção de
menores e era considerada
foragida, foi capturada por
agentes da 60ªDP (Campos
Elíseos). Ela é acusada de
roubar um veículo, crime
ocorrido em Irajá, no qual
também participou um de
seus filhos.

De acordo com as investigações, a acusada saiu de
Costa Barros, onde residia,
e se escondeu na comunidade do Barbante, em Campo
Grande. Os agentes foram
até o endereço e prenderam
a foragida, em cumprimento
ao mandado de prisão expedido pela 3ª Câmara Criminal da Capital do Rio de
Janeiro.

Mandado de prisão
Já os agentes da 59ª DP
(Duque de Caxias) prenderam, na última quinta-feira, na comunidade Nova

Campina, Noel Barboza de
Andrade Junior, em cumprimento a mandado de prisão,
expedido pela 37ª Vara Criminal de Capital do Rio de
Janeiro pelo crime de roubo
de veículo.
De acordo com os agentes, Noel se escondia na comunidade da Cidade Alta e
roubava carros no Rio de Janeiro e em Duque de Caxias
devido à proximidade da referida localidade com a Rodovia Washington Luís. Ele
foi encaminhado ao sistema
prisional, onde permanecerá
à disposição da justiça.

Vídeo mostra arrastão em ônibus na Zona Sul
SÃO PAULO - Imagens
de uma câmera de segurança
mostram a ação de assaltantes
dentro de um ônibus da linha
6030, que liga o Terminal Santo Amaro à Universidade de
Santo Amaro (Unisa), na Zona
sul de São Paulo. O crime
aconteceu às 8h10 da última
terça-feira e durou pouco mais
de um minuto.
No vídeo é possível ver o
momento em que um homem
mostra a arma e anuncia o
assalto. Os passageiros ficam
assustados e começam a entregar seus pertences. O assaltante aborda as pessoas que estão
na parte de trás do veículo e
chega a bater em um dos passageiros.
Uma das vítimas perma-

Reprodução/G1

Câmera do ônibus flagrou a ação dos marginais
nece calma e consegue jogar o
celular e o fone de ouvido embaixo do banco. Ele ainda pega
dinheiro e guarda no bolso para
entregar apenas a carteira. Após
recolher os pertences, o assal-

tante sai do ônibus com a mochila carregada.
Nesta quarta-feira (10) guardas-civis prenderam o homem
que aparece nas imagens e também seu comparsa. Fonte: G1

Milícia pode ter sumido com
servidores na Zona Oeste do Rio

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga se milícia que atua no
Mendanha, em Campo Grande,
na Zona Oeste do Rio, tem envolvimento com o desaparecimento dos servidores públicos
Rodrigo da Cruz Grijó e Edgard Barros Araújo, ambos de
34 anos. Os jovens estão desaparecidos desde a noite da última sexta-feira após saírem da
casa de um amigo na Estrada
do Mendanha.
Segundo a Polícia Civil,
Rodrigo e Edgard, que trabalham na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e no
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), respectivamente,
estavam montando uma empresa que forneceria serviços
de distribuição de internet, que
funcionaria na casa de um amigo em comum.
A DDPA já apurou que o
cabeamento foi cortado semanas antes do desaparecimento,

divulgação

Os amigos Rodrigo e Edgard desapareceram na última sexta-feira
e que os sócios religaram a conexão depois do ocorrido. Para
os investigadores, isso pode ter
incomodado a milícia da região.
Durante depoimento a polícia, uma testemunha relatou que
os amigos começaram a planejar a empresa em agosto do ano
passado e que não tinham ideia
da existência de concorrência
no Mendanha. Mas durante o
cabeamento foi constatado que

já havia uma provedora de internet na localidade. Mas, até
o momento, não há indícios de
que os amigos desaparecidos tenham recebido ameaça.
A DDPA pede que qualquer
pista sobre o paradeiro dos
amigos seja informada aos telefones da especializada ((21)
2202-0338 ou (21) 2202-0337),
além do Disque-Denúncia (21)
2253-1177.

Quatro mortos e dois presos em ação da Civil no Rio
Quatro suspeitos morreram e outros dois foram presos durante uma operação da
Polícia Civil, na manhã de
ontem, no Morro Azul, no
Flamengo, Zona Sul do Rio.
Todos eram traficantes. redes
sociais,
De acordo com a polícia,
a ação foi comandada por
agentes da 7ªDP (Santa Teresa), com apoio de uma equipe
da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). As
equipes foram até a região
para checar a informação
de que o traficante Alex
Marques de Melo, vulgo
Léo Serrote, estaria escondido na comunidade. Segundo as investigações, ele
liderou há dois meses uma invasão no Morro da Coroa, e
possui diversos mandados de
prisão pendentes. Ele segue
foragido.
Após trocas de tiros com
traficantes da comunidade, os
policiais conseguiram prender Carlos Eduardo Martins
de Oliveira, conhecido como
Menor Du, suspeito de ser informante do tráfico, que também possuía um mandado de
busca e apreensão pendente,
e Hugo de Jesus Lábio, o
Manguaça, por porte de munição. Contra ele, havia dois
mandados de prisão pendentes.
No local, foram apreendi-

Divulgação / PCERJ

Material apreendido pela Civil no Morro Azul
dos cerca de 25 kg de maconha
escondidos em toneis. Com os
suspeitos mortos foram apreendidas duas pistolas, dois revólveres e duas granadas. Nenhum
policial foi ferido na ação.
Dois assaltantes
mortos em Niterói
Em Niteroi, dois assaltantes
foram mortos e outro ficou gravemente ferido ao serem perseguidos por policiais militares
na manhã de ontem, ao longo
de diversas ruas do bairro do
Fonseca e de Ititioca, em Niterói. Na Alameda São Boaventura, os criminosos chegaram
a subir na calçada e a atirar a
esmo.
Luana Borges, de 21 anos,
que estava na via, foi baleada na cabeça. Além dela, uma
mulher, cujo nome não foi divulgado, foi atingida na perna. Luana foi encaminhada
ao Hospital Estadual Azevedo

Lima e submetida a uma cirurgia. A segunda vítima, atingida
na perna, já foi liberada e passa
bem.
O comando do 12º BPM
(Niterói) informou que os criminosos realizaram assaltos
no bairro de São Francisco em
um Fox preto e passaram a ser
perseguidos por policiais. Após
um deles ser morto na Rua Desembargador Lima Castro, os
comparsas continuaram a fuga.
No bairro de Ititioca, foram
baleados. Um deles morreu na
hora e outro foi encaminhado
ao hospital, gravemente ferido.
Na ação, uma pistola com
kit rajada calibre .40 e uma
pistola calibre 380 foram apreendidas. Com os assaltantes,
foram encontradas bolsas,
mochilas e jóias roubadas. A
perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo
e Itaboraí (DHNSGI) vai investigar o caso.
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Exercício da paciência

Arte de ouvir e respirar fundo

Idosos de Queimados participam de palestras sobre o contra o estresse e os males que afetam a terceira idade como a preocupação com filhos e netos e a perda de entes queridos
Nunca é tarde para dominar a arte de ouvir e
respirar fundo em certas
situações, a fim de evitar
o estresse. Na manhã de
ontem, cerca de 30 idosos participaram de uma
palestra educativa sobre
a importância de manter
a paciência para ter uma
vida saudável, no auditório do Centro de Esportes e Lazer da Terceira
Idade, em Queimados.
Com músicas relaxantes
e pensamentos positivos,
a galera da Melhor Idade
pôde aprender algumas
maneiras de evitar que o
nervosismo e a exaustão
falem mais alto.
Há diversas causas que
podem levar o idoso ao
estresse, seja a limitação
em alguma atividade,
adaptação à aposentadoria, a perda do cônjuge,
insônia ou preocupações
com os filhos e netos. O
que muitos não sabem

A prova disso é o professor
de lutas marciais, Carlos Bento (70). Após ir ao ortopedista
por causa de uma tendinite e
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é que essa impaciência
pode elevar os riscos de
doenças cardíacas, agravar o quadro de diabetes,
pressão alta ou tornar a
pessoa ansiosa e com a
saúde mental prejudicada.

O amor próprio
em primeiro
lugar
De acordo com a palestrante Luci Barros, há diversas maneiras de evitar
o estresse. “Precisamos
praticar todos os dias a
arte de respirar fundo e
não perder a paciência.
Quando passarmos por
alguma situação difícil,
precisamos focar em procurar uma solução e não
nos desesperarmos. Além
disso, é importante nos
colocarmos em primeiro
lugar na nossa vida, nos
amar mais e parar de nos
preocupar com as outras
pessoas”, afirmou a psi-

Luci Barros conversa com cerca de 30 idosos que participaram de uma palestra educativa sobre a importância de manter a paciência

cóloga.
A prática de atividade
física e momentos de distração também são exercícios fundamentais para
trabalhar a saúde física e

mental dos idosos. Para a
Secretária Municipal da
Terceira Idade, Maricéia
Peluzio, o CELTI tem sido
um grande instrumento
para promover mais quali-

dade de vida para os idosos. “Aqui é impossível
eles ficarem tristes, aborrecidos ou estressados.
Além das aulas de musculação, hidroginástica, dan-

Momentos para relaxar para expulsar a dor

dores no corpo, descobriu que
precisava mesmo era de uns
momentos para relaxar. “O
médico disse que eu precisa-

va me acalmar e parar de ficar
irritado com coisas pequenas.
Após procurar uma psicóloga,
fui encaminhado para praticar

atividades aqui no CELTI e
isso foi a melhor coisa na minha vida. A alegria das pessoas
nesse lugar me contagia e hoje

eu não sinto mais aquela tensão de antes e meus exames
médicos não acusaram nenhum problema de saúde. Pos-

ça, entre outras, temos um
grupo muito animado que
se preocupa em ver o bem-estar do próximo. Eles
são extremamente unidos
em prol da felicidade do

so dizer que estou ótimo, curado e em paz comigo mesmo”,
disse o morador do Fanchem,
aluno do espaço há sete meses.

Campanha arrecada 1,3 toneladas Cão é resgatado de rio em Mesquita
de alimentos para vítimas das chuvas
Divulgação

A inundação provocou alagamentos, destruição e mortes no Rio
A campanha de doação
para as vítimas das chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro já
arrecadou 1,3 tonelada de
alimentos não-perecíveis
e mais de 2.500 peças de
roupas e vestuários. Realizada pela Secretaria de
Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos e o
RioSolidario, a ação começou na última quarta-feira. Ainda são necessários cestas básicas,
colchões e colchonetes,
água potável, produtos
de limpeza e de higiene,
além de caixas de papelão.
No levantamento da secretaria, a cidade mais
atingida é a de Volta Redonda, com 511 pessoas

afetadas e dois abrigos
temporários à disposição
das vítimas. No município de Barra Mansa, 314
pessoas foram afetadas e
91 estão desalojadas nas
38 áreas mais atingidas.
Em São Gonçalo, foram
disponibilizados
cinco
abrigos temporários para
atender 315 desabrigados
e aproximadamente 900
pessoas desalojadas. Na
cidade do Rio, até o momento, foram identificadas 44 famílias desabrigadas e 28 desalojadas.
Aluguel social
Para que seja oferecido
o benefício do aluguel
social, é necessário que
os municípios decretem
estado de calamidade. A

secretaria está realizando uma análise criteriosa
do programa, que não era
revisado desde 2010. Em
Teresópolis, por exemplo,
foram excluídos 282 beneficiários, gerando uma
diminuição de gastos de
R$ 141 mil por mês.
Na última terça-feira, o
governador Wilson Witzel determinou a criação
de um gabinete de crise por causa das fortes
chuvas que atingiram o
estado, principalmente a
cidade do Rio de Janeiro.
Ele acompanha as ações
desde o início do temporal na tarde de segunda-feira e colocou à disposição dos prefeitos toda a
estrutura da administração estadual.

Violência Doméstica pode implicar em indenização
BRASÍLIA - Pelo texto
do Projeto de Lei 1380/19,
que amplia a Lei Maria da
Penha, aprovado ontem
pelo plenário da Câmara
dos Deputados, o processo
seria mais rápido, sem necessidade de uma nova fase
de provas após o pedido de
indenização da vítima. A
proposta segue para o Senado.
De acordo com o proje-

to, o juiz também poderá
determinar como medida
protetiva que o agressor
deposite a quantia em juízo, como caução por perdas e danos morais e materiais decorrentes da prática
de violência doméstica. A
intenção é garantir o pagamento da indenização.
A relatora da proposta, deputada Maria do Rosário
(PT-RS) decidiu retirar do

texto original a definição
dos valores devidos por indenização.
“Não considero adequada
a fixação de um valor máximo em 100 salários mínimos, pois há casos gravíssimos como feminicídio
ou prática de lesões graves
que podem implicar a condenação ao pagamento de
dano moral bastante superior”, justificou.

Agentes do Grupamento Ambiental da
Guarda Civil Municipal
de Mesquita resgataram um cachorro no rio
D. Eugênia. O resgate aconteceu na última
quarta-feira, em trecho
localizado no Centro da
cidade. Não se sabe se o
animal caiu ali em função do temporal da última segunda-feira. Ou
se isso aconteceu depois
das fortes chuvas.
“O cão foi trazido para
a sede da guarda. Nossa
esperança é de que os
donos possam aparecer.
Ou que alguém tenha
interesse em ficar com
ele. É um animal manso
e carinhoso, estamos na
torcida para que tenha se
perdido e que não seja
mais um cachorro abandonado nas ruas”, diz o
coronel Sérgio Mendes,
secretário municipal de
Segurança e Ordem Pú-
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O resgate aconteceu em trecho localizado no Centro da cidade
blica de Mesquita.
O Grupamento Ambiental da Guarda Civil
Municipal é composto
por oito agentes e um
coordenador responsável por serviços como o
resgate animais inclusive
silvestres, o combate a
despejos irregulares de

resíduos sólidos e o combate a incêndios na mata.
Quem precisar do serviço em Mesquita pode
entrar em contato com o
telefone do Grupamento
Ambiental da Guarda Civil: 2696-1243. O serviço funciona de segunda a
sexta, das 7h às 20h.

RJ inicia recenseamento de servidores nascidos em abril
O Governo do Estado do
Rio de Janeiro iniciou ontem
o recenseamento obrigatório
para os servidores ativos,
aposentados e pensionistas
nascidos em abril, que terão
até o dia 25 deste mês para
realizar o procedimento em
uma agência do Bradesco. A
atualização cadastral começou a ser feita em novembro
de 2018. Quem nasceu em
maio deverá aguardar o próximo mês, e assim por diante.
O recenseamento deverá ser feito por todos os
455.570 servidores ativos,
inativos e pensionistas, incluindo cargos comissionados, contratos temporários,
funcionários de empresas, de
autarquias e órgãos da Administração Indireta, e poderá ser realizado em qualquer
agência Bradesco do país,
sempre nos dias úteis de 11
a 25 do mês de aniversário.

Reprodução

A atualização cadastral começou a ser feita em novembro de 2018
O procedimento é uma medida do Plano de Recuperação
Fiscal do Estado do Rio e
tem como objetivo promover
a melhoria da base de dados
da folha de pagamento do
funcionalismo.
A atualização cadastral
obrigatória será destinada
aos servidores do Poder Executivo e abrangerá os órgãos
que fazem parte da folha de
pagamento do Sistema Integrado de Gestão de Recursos
Humanos (SIGRH-RJ).

A prestação do serviço será
realizada pelo Banco Bradesco, em consonância com
o Governo do Estado e de
acordo com o edital de licitação, o Decreto 46.481/18
e a Resolução Conjunta nº
55/18. A atualização cadastral poderá ser feita em qualquer agência do Banco Bradesco no país. Ao todo, 330
agências terão horário especial. Mais de 3 mil funcionários do Bradesco participaram de treinamento especial.

SUL-FLUMINENSE
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No primeiro trimestre

Quase 30 mil procedimentos em Porto Real

Laboratório Municipal realiza quase 32 mil exames no primeiro trimestre deste ano. Foram
4.300 pacientes atendidos. E no mesmo período deste ano de 2019 foram 4.885 usuários
Luis Eduardo
(Luisinho)

S

egundo levantamento
da Secretaria de Saúde,
o Laboratório Municipal, em comparação com o
mesmo período do ano passado, ampliou os números referentes a procedimentos realizados e pacientes atendidos.
Foram 27.730 procedimentos
realizados no primeiro trimestre de 2018. Já neste ano,
no mesmo período, os números chegaram a 31.900 procedimentos. No ano passado,
nessa época, foram 4.300 pacientes atendidos. E no mesmo período deste ano de 2019
foram 4.885 usuários.
Promover
estratégias
O secretário de Saúde, Luiz

Fernando Curty Jardim,
reafirmou o compromisso
de promover estratégias
que facilitem o acesso da
população aos serviços
de saúde. “A descentralização é uma estratégia
extremamente eficaz no
que se refere aos serviços prestados pela SMS.
Por isso estamos constantemente promovendo o
acesso da população aos
mecanismos disponíveis,
que visam, principalmente, incentivar as ações de
prevenção e promoção em
saúde”, considerou o secretário.
“Iniciamos logo na primeira semana deste ano o
processo de descentralização junto às unidades de
saúde. A implementação

da regulação, ou seja, o
agendamento eletrônico
do atendimento aos pacientes no Policlínico do
Fátima e na Unidade de
Saúde da Família de Bulhões (USF), aliados às
marcações realizadas na
recepção do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis (HGMSFA), contribuíram para
que esses números fossem ampliados. Dentre os
procedimentos realizados
pelo Laboratório, podemos destacar: exames de
hemograma, bioquímicas,
parasitológicos e exames
de urina”, enfatizou o coordenador do Laboratório
Municipal, o farmacêutico
bioquímico, William Gonçalves Teixeira.
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Laboratório realiza exames de hemograma, bioquímicas, parasitológicos e exames de urina

Atendimento de segunda a sexta-feira

As marcações para a re- das 7h às 16h na recepção no Policlínico do Fátima. As às quartas na USF Bulhões. as coletas ocorrem no perí- ções, o usuário deve procurar uma das unidades de
alização das coletas podem do HGMSFA e das 7h às coletas acontecem às terças Já no Hospital, acontecem odo da manhã.
Para obter mais informa- saúde.
ser feitas de segunda a sexta 17h, na USF de Bulhões e no Policlínico do Fátima e de segunda a sexta. Todas

Ação educativa sobre animais peçonhentos em Quatis
Uma das consequências mais
comuns do acúmulo de lixo e
entulho nas vias públicas, terrenos baldios e áreas particulares é a proliferação de animais
peçonhentos, principalmente
aranhas, escorpiões, serpentes
(cobras), lacraias, taturanas,
vespas, formigas, abelhas e marimbondos.
Com o objetivo de orientar
a população sobre as medidas
de prevenção e os cuidados que
devem ser adotados no caso de
acidentes provocados por estes
animais, a Secretaria de Meio
Ambiente do Município, através do grupamento ambiental
da Guarda Municipal, realiza na
próxima terça-feira, às 14 horas,
uma campanha educativa voltada aos alunos da Escola Municipal professora Anésia Alves de
Oliveira (São Joaquim).
Dados do Ministério da
Saúde apontam que, no Brasil,
são registradas cem mil notificações todo ano provenientes
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Alunos da rede municipal recebem orientação sobre prevenção
de acidentes provocados por cuidados necessários.
animais peçonhentos. As autoEntre as medidas de prevenridades médicas consideram os ção contra a proliferação de
problemas provenientes destes animais peçonhentos, o órgão
animais como um caso sério destaca entre outros procedide saúde pública no território mentos como manter jardins e
brasileiro, pois, dependendo quintais limpos; não colocar as
da gravidade da situação, o pa- mãos desprotegidas em buracos,
ciente pode chegar ao óbito. sob pedras e troncos podres; usar
No entendimento da Secretaria botas, peneiras e luvas de couro
Municipal de Meio Ambiente, a nas atividades rurais; vedar fresgravidade da situação reforçou a tas e buracos nas paredes e chão
pasta a realizar uma campanha de casas; evitar acúmulo de eneducativa no sentido de manter tulho, lixo doméstico e materiais
a população informada sobre os de construção perto das casas.

Desobstrução de bueiros em Barra do Piraí
A Secretaria de Serviços
Públicos da Prefeitura de
Barra do Piraí vem operando frequentemente a desobstrução dos bueiros e entra
no terceiro ano consecutivo
sem enchentes no município.
A desobstrução, que é feita
manualmente pela equipe daquela pasta, muitas das vezes
recebe também auxílio dos
funcionários da área de Água
e Esgoto.
De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Baptista do Nascimento, os serviços acontecem
com mais intensidade das
equipes em épocas de chuva.
“Três meses antes do período
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A desobstrução é feita manualmente pela equipe da Prefeitura
de fortes chuvas, nós intensi- de lixos nas ruas, fica difícil
ficamos a desobstrução dos manter os bueiros totalmente
bueiros. E, havendo necessida- limpos nessa época de chuva.
de, solicitamos a Secretaria de “Mas, toda a equipe segue
Água e Esgoto, com o cami- trabalhando para manter a cinhão hidrovácuo”, esclarece.
dade de Barra do Piraí livre
Dessa forma, o chefe da de enchentes nesse período
pasta de Serviços Públicos de grandes temporais na reexplica que, com o acúmulo gião”, completa.

Pinheiral realiza conferência de saúde no sábado
A Prefeitura Municipal de
Pinheiral através da Secretaria Municipal de Saúde realizará no próximo sábado, a
partir das 08 horas, a IX Conferência Municipal de Saúde
com o tema “Democracia e
Saúde”, no Centro Municipal
de Ensino Roberto Silveira, no Centro. O objetivo da
conferência é resgatar pilares
como igualdade de direitos,
a equidade para o acesso e a
integralidade do cuidado que
serviram como esbouço para

fundação do Sistema Único
de Saúde (SUS).
A Conferência Municipal
de Saúde segue a diretriz
nacional do Conselho Federal de saúde, abordando os
temas propostos e trazendo
para a discussão trabalhadores gestores e o controle social, engajados nessas causas em prol do SUS. Além
de discussões sobre o tema,
no evento serão eleitos novos membros do Conselho
Municipal de Saúde.

O secretário municipal de
Saúde, Everton Alvim, destacou a importância da conferência. “Passaram-se 33
anos desde a 8ª Conferência
Nacional de Saúde, que serviu de arcabouço para fundar o SUS e hoje, mais do
que nuca, estamos na luta
pela manutenção do sistema
de saúde público mais completo e gratuito do mundo, o
SUS, que serve de inspiração
para outros países”, disse
Everton.

Parque de Angra vai ganhar mais uma escola
Um antigo desejo da
população do Parque
Mambucaba está saindo do papel e tornando-se realidade: uma
nova escola. A unidade
de ensino está sendo
construída ao lado da
Nova Perequê, que em
breve será reformada.
A nova escola terá
dois pavimentos que
vão abrigar 12 salas
de aulas e outras acomodações. A obra teve
início em fevereiro
desde ano e a previsão
é de que seja concluída
em 600 dias, ao custo
de R$ 4.085.951,15. A
empresa vencedora da
licitação foi a Aclive
Construções Ltda e o
projeto está atualmente na fase de fundação
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A unidade de ensino está sendo construída ao lado da Nova Perequê

e em breve passará para
a parte de infraestrutura
(blocos de coroamento
e baldrame).
Com 12 salas de aula
a nova escola, que ainda
não possui nome, atenderá a 24 turmas, sendo
10 de sexto ao nono ano

da Escola Municipal
Nova Perequê, que funciona provisoriamente
no CIEP Guinard. As
outras 14 turmas vão
ser formadas mediante
a demanda que ainda
será apresentada na pré-matrícula.

Hospital de Volta Redonda terá policiamento
Os
funcionários,
equipes de profissionais
de Saúde e pacientes do
Hospital São João Batista, terão segurança
noturna da Polícia Militar a partir de hoje.
A comandante do 28º
Batalhão da PM, tenente-coronel Luciana
Rodrigues de Oliveira,
esteve visitando as dependências do Hospital, na tarde da última
quarta-feira, para analisar o pedido feito pela
direção administrativa
do Hospital.
A solicitação foi encaminhada em razão
do aumento da insegurança com ameaças de
agressões ocorridas nos
últimos dias. Um paciente armado colocou
em risco a equipe médica e o marido de outra
paciente em situação
de parto, ameaçou as
enfermeiras e quis quebrar portas.
O diretor administrativo do HSJB, Cássio
Murilo Macedo Pires,
recepcionou a comandante da Polícia Militar
e justificou a medida.
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A tenente-coronel Luciana Rodrigues de
Oliveira conversa com a direção da unidade

“Nós fizemos a solicitação à Polícia Militar em
ofício, para termos um
policiamento
noturno
por causa das ameaças
de violência que cresceu
nesses 20 dias. Durante
o dia, já temos dois policiais militares permanentes, faltava a noite quando o movimento também
é intenso. Os incidentes
vão de ameaças de agressão a danos ao patrimônio público. O hospital
atende a todo mundo, a
pessoas baleadas e acidentadas na Dutra. Todos são trazidos para cá
como hospital referência
de média e alta complexidade”, disse.

O prefeito Samuca Silva, também é solidário a
uma melhor segurança
para os médicos, enfermeiras e demais funcionários do Hospital. “Quero
agradecer a colaboração
da comandante da PM,
a tenente coronel Luciana Rodrigues, que rapidamente nos atendeu e
compareceu pessoalmente ao Hospital São João
Batista para trazer a paz,
a segurança de volta aos
profissionais do HSJB e
também às pessoas, familiares que buscam o hospital para um atendimento
de qualidade e repudiam
esses atos de violência”,
ressalvou Samuca.
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ENTRETENIMENTO

RECEITAS
Espaguete de
abobrinha
Ingredientes
2 unidades de abobrinha fatiadas fino (use um
mandolin) 1 colher (sopa)
de óleo de coco 1 unidade de abacate avocado
ou 1/3 da polpa de um
abacate normal 3 colheres (sopa) de azeite de
oliva 1 xícara de folha
de manjericão 1/2 dente
de alho 1/2 unidade de
limão-siciliano (suco) 1 colher (chá) de pimenta dedo-de-moça, sem sementes, picadinha • sal rosa a
gosto • pimenta do reino
moída a gosto • ricota esmigalhada a gosto
Modo de
preparo
Em uma frigideira, em
fogo médio, salteie a abobrinha no óleo de coco
por um minuto. Reserve.
Prepare o pesto de
abacate:
Bata a polpa de abacate, as 3 colheres de
azeite, 1 xícara de folha
de manjericão, 1/2 dente de alho, o suco de 1/2
limão siciliano, sal rosa e
pimenta do reino moída a
gosto no processador ou
no liquidificador.
Sirva a abobrinha com
o pesto, salpicada com
a pimenta e, se desejar,
com ricota esmigalhada.

Quiche levinho
de alho poró
Ingredientes
2 xícaras (chá) de farinha de trigo (250 g) 200
manteiga 4 unidades de
gema de ovo 1 unidade
de ovo inteiro 1 1/4 colher
(sopa) de manteiga sem
sal 300 alho-poró cortado em rodelas 150 queijo
parmesão suave ralado
100 queijo gruyère ralado
1 xícara (chá) de creme
de leite fresco, batido em
ponto de chantilly (250
ml) 3 unidades de clara
de ovo batidas a ponto
de neve • sal a gosto

sexta-feira, 12 de abril de 2019

Condenado por ofender deputada, Danilo
Gentili é apoiado por famosos: ‘Perigoso’

D

divulgação

anilo Gentili foi
condenado a 6
meses de reclusão
em regime semiaberto por
injúrias à deputada federal Maria do Rosário. O
entrevistador recebeu o
apoio de amigos. ‘Muito
perigoso um político que
exige que você apague
seus comentários’, disse
Fabio Porchat. ‘O humor
que ajuda a ganhar consciência foi penalizado’,
completou Tom Cavalcante. Em sua rede, Gentili agradeceu apoio recebido: ‘Nunca esquecerei’
Danilo Gentili reagiu
com bom humor e foi
apoiado após ser condenado a seis meses e 28
dias de detenção em regime semiaberto por injúria
contra Maria do Rosário,
deputada federal do PT. O
entrevistador, no entanto,
poderá recorrer em liber-

Rainha! Marilia Mendonça rebate crítica
sobre beleza e cita inveja: ‘Acostumada’
divulgação

Modo de preparo
massa
Junte 2 xícaras de chá
de farinha de trigo, uma
barra de manteiga com
sal, uma gema de ovo e
um ovo inteiro em uma
tigela.
Amasse bem a mistura
até ficar em ponto homogêneo.
Depois, abra a massa
e modele em uma forma
de aro removível (aproximadamente 23/25cm diâmetro).
Com a ajuda de uma
faca, retire o excesso, deixando uma altura aproximada nas bordas de 3 a
4cm.
recheio
Aqueça a manteiga
sem sal e refogue o alho-poró até ficar macio, reserve.
Em uma tigela funda,
bata bem as três gemas,
acrescente o alho-poró
refogado e os queijos.
Adicione cuidadosamente o creme de leite
batido, mexendo delicadamente de baixo para
cima.
Junte, aos poucos, as
três claras em neve, também mexendo delicadamente de baixo para
cima.
Acerte o sal se julgar
necessário.
Montagem
Coloque o recheio na
massa já preparada.
Asse em forno preaquecido a 180ºC até dourar um pouco (aproximadamente 30 a 40 minutos)
ou, então, quando um
palito for colocado no recheio sair seco.

dade da decisão tomada
pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. O
processo teve início em
2016 quando o apresentador do SBT insultou a deputada. Em seguida, rasgou a notificação judicial
que o convocava e levou
os papéis à cueca, alegando ser ele quem paga
o salário da parlamentar.
Ao compartilhar notícias
de sua condenação, Danilo chegou a recorrer ao
ministro da Justiça Sérgio
Moro. “Me ajuda aí, irmão. Fico devendo uma”,
escreveu. “Prender não
adianta nada. Sou apenas
uma vítima da sociedade”,
acrescentou se referindo à
deputada. “Fui condenado
porque rasguei a censura
estatal que ela me enviou.
Não tem nada a ver com
chamar isso ou daquilo”,
explicou o entrevistador.

Dona de uma opinião
forte, Marilia Mendonça não tem o hábito
de levar desaforo para
casa. Em sua conta no
Twitter, a cantora não
se calou e, sem citar
nomes, rebateu crítica
sobre beleza. Recentemente a sertaneja, que
perdeu 20 kg com reeducação alimentar, passou por procedimentos
cirúrgicos como abdominoplastia, lipoaspiração e implantou silicone nos seios
Conhecida por não
ter papas na língua,
Marilia
Mendonça
está sempre conectada
no Twitter, plataforma
na qual publica pen-

samentos e opiniões.
Com dezenas de conselhos amorosos na
manga, a cantora não
se calou e, sem citar
nomes, rebateu crítica sobre beleza. “Eu
sou gata demais! Se
eu não tivesse acostumada com a inveja, eu
daria moral para o seu
comentário”, escreveu
a cantora no microblog
na última quarta-feira
(10). Marilia eliminou
20 quilos com reeducação alimentar e passou por procedimentos
cirúrgicos: a artista se
submeteu a uma abdominoplastia, fez lipoaspiração e implantou
silicone nos seios.

Fátima Bernardes é comparada à filha
Laura em foto de criança: ‘Sua cópia!’

Fátima Bernardes
compartilhou foto ao
lado da irmã, Vânia
Bernardes, quando
criança em praia e
dividiu opiniões ontem. Alguns internautas apontaram que
a apresentadora do
‘Encontro’ mantém a
mesma fisionomia ‘a carinha não mudou
nada’, disse um. Outros viram semelhança entre a jornalista
e uma de suas filhas.
‘Tá a cara da Laura’,
opinou um segundo
Fátima Bernardes
compartilhou
uma
foto de infância ao
lado da irmã, Vânia
Bernardes, e chamou

atenção dos internautas. Na imagem
postada ontem, a namorada de Túlio Gadêlha, a quem recebeu
em aeroporto do Rio,
aparece com a professora de Química em
praia. “Porque adoro
essa foto. Espero que
minha irmã também
goste”, escreveu a
jornalista. Os seguidores da apresentadora do “Encontro”
voltaram a comparar
Fátima com uma das
filhas. Outros disseram que a mãe de
Beatriz, Laura e Vinícius mantém o mesmo rosto de quando
era criança.
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segundona do rio

Neves e Esquerdinha estão
de volta ao Duque de Caxias
Já são 12 reforços confirmados pela diretoria Tricolor para a disputa da Série B1
Anderson Lima / DCFC / AMS

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Duque de Caxias
anunciou na quinta-feira (11) os retornos do volante Neves e o
meia Esquerdinha. Conhecidos pelo torcedor, já que
estiveram na última temporada no Tricolor da Baixada, os atletas chegam para
reforçar ainda mais o elenco
que irá disputar o Campeonato Carioca Série B1.
Esquerdinha
Eduardo Souza Reis, o Esquerdinha, tem 35 anos e é
natural de São Paulo (SP). O
meia vem para a sua segunda passagem pelo Duque de
Caxias. Na temporada passada o atleta participou da
campanha do Tricolor no
Campeonato Carioca Série B1 de 2018, no qual fez
quatro gols e deu seis assistências. Revelado pelo Fluminense, o jogador tem diversas passagens por clubes
do futebol nacional, como:
Bahia, Paysandu (PA), Brasil de Pelotas (RS), Guarani
(SP) e River (PI). Esquerdinha também já atuou no exterior, jogando por dois anos

O s d o i s j o g a d o re s t ê m p a s s a g e n s p o s i t i v a s p e l o c l u b e e s ã o re s p e i t a d o s p e l o s t o rc e d o re s
no Vihren, da Bulgária. Antes
de chegar ao Duque de Caxias,
o atleta estava disputando o
Campeonato Capixaba deste
ano pelo Atlético de Itapemirim.

de 29 anos, é um jogador que
não precisa de muitas apresentações. Natural de Magé
(RJ), ele é bem conhecido
no clube. Somando as temporadas de 2011-12, 2014 e
2018, Neves tem 60 jogos
Neves
com a camisa do Tricolor
Bruno Neves Ramos Rangel, da Baixada. O volante tem o

reconhecimento e o carinho
do torcedor, principalmente
por sua história no clube e
entrega durante as partidas.
Além do Duque de Caxias,
vale destacar que Neves
foi revelado nas categorias
de base do Fluminense, e
também tem passagens por

vários outros clubes do Rio
de Janeiro, como Quissamã,
Cabofriense, Itaboraí e Barra
da Tijuca.
Com mais dois jogadores
anunciados, já são 12 reforços confirmados pelo Duque
de Caxias. Na última quarta-feira (10), o técnico Mário

Junior e o elenco começaram o trabalho no campo,
iniciando assim a preparação para o Campeonato
Carioca Série B1. A estreia
será dia 25 de maio, contra o Friburguense, fora de
casa. (Fonte: Sidney Araujo/Site Oficial/DCFC).

