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Bate boca com repórter da emissora carioca ao vivo 

Hora H em Foco

Servidores podem 
ter sido sequestrados 
por milicianos no Rio

7

Firjan diz que Rio bei-
ra a insolvência fiscal 
devido a Previdência

 3

Vereador metido 
a dar tiro, vira 
piada e corno 

sem saber  

Mais dois reforços chegam 
no Duque de Caxias para 

disputa da Segundona
12

 3 

Lu Galdini é atração 
no Top Music hoje 
em Nova Iguaçu

2

2

Crivella rasga o verbo: “O que a Globo 
quer é dinheiro em sua propaganda”
Pistoleiro executa ex-vereador do partido de Cabral 

R$ 1

Execução em Magé
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. 

7
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Investigação
reproDUÇÃo/whAtAsApp

rodrigo da Cruz  e edgard 
de Barros teriam entrado 
em reduto de milicianos 
para instalar empresa de 
internet.

Alerj doa carros para a Polícia Civil

Baixada

Presidente da Casa, 
André Ceciliano, 
entrega chave sim-
bólica a governa-
dor Wilson Witzel

DIVULGAÇÃo

3

Atirador larga o 
aço em suspeito 

de assalto 
em Nova Iguaçu 

7

Bolsonaro cria 
13º salário para 
o Bolsa Família

6

100 dias 
de Governo
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Lu Galdini
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

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 critican-
do 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.

Vereador desafia colega de arma em punho

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”, relem-
bra Passarinho.

Meses depois da quase tragédia, nosso agente 
descobriu que a vingança do ameaçado foi ‘pe-
gar’ a mulher do brabo e virar amante da mes-
ma 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.

De brabo metido a largar o aço, a corno

Quando o vereador sacou a arma, não ficou ninguém 

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

(21) 98037-1338
          whAtsApp

Aquele Abraço!

EMErSON PErEIrA / DIVulgAçãO

Ricky Vallen: ‘‘Sucesso é ser inesquecível’’

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Tem Tem Jr é o novo intérprete da Vigário Geral

 repertório traz clássicos da MpB, novidades e muitas emoções

DEJAVÚ em 
Nova Iguaçu

DIVulgAçãO

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 bo-
nito no próximo ano du-
rante a abertura da Série 
A. Aos 27 anos, Tem 
Tem Jr terá a responsa-
bilidade de ser a voz ofi-
cial da agremiação pela 
primeira vez. Após ser 
um dos intérpretes ofi-
cias na unidos de Ban-
gu, ele assume o micro-
fone principal bastante 
motivado.

- Agradeço a opor-
tunidade e a confiança 
de todos comigo. Tive 
algumas propostas, ava-
liei com calma e esco-
lhi vir para cá porque 
é o reconhecimento do 
que pude apresentar ao 
longos desses anos, em 

Com repertório baseado 
em clássicos da MPB 
adicionados a novida-

des do próximo álbum “Meu 
Ponto Cardeal”, previsto para 
ser lançado ainda neste ano, 
rICKY VAllEN sobe ao pal-
co do Teatro rival Petrobras 
(Cinelândia) com o espetácu-
lo, ”Sucesso é ser inesquecí-
vel”. 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 re-
pertório autoral, ricky Vallen 
apresenta a música inédita 
“Banho de Piscina” e resgata 
“Nada demais”, que fez par-
te da trilha sonora da novela 
“guerra dos Sexos” e suces-
sos 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” (gon-
zaguinha) e “Você não me en-
sinou a te esquecer” (Fernan-

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 crian-
ça, 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 Mallan-
dro. O sucesso nacional só veio 
após participar e ganhar o festival 
de calouros “Quem Sabe Canta, 
Quem Não Sabe Dança” do Pro-
grama 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 Petro-
bras fica na Rua Álvaro Alvim, 
33/37 - Centro/Cinelândia - rio 
de Janeiro. Informações: (21) 
2240-9796.

Nesta sexta (12), a 
partir das 20h, o Cen-
tro 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 Pi-
menta do reino, tocan-
do o melhor do forró 
pé de serra. Endereço: 
rua luís Tomás, n° 
390 - Bairro da luz - 
Nova Iguaçu. Estacio-
namento gratuito. In-
formações: 3584-6453 
e 99089-2384.

especial na Bangu, onde 
passei momentos mara-
vilhosos. Quero dar um 
identidade neste novo 
desafio e ser reconhecido 
por isso, mostrando que 
eu posso estar como in-
térprete oficial. Agradeço 
a presidente Betinha pelo 
convite, vou buscar retri-
buir todo carinho que re-
ceber 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 intér-
prete 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 agremia-
ção pode ser um dos pon-
tos fortes para um grande 
desfile em 2020.

- Peço que a comunida-
de abrace este pavilhão, 

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

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 cer-
ta de que queria fazer da 
sua vida um caminho musi-
cal. luciane, então, come-
çou a se apresentar em ca-
sas 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 ce-
nário “barzinho, violão e 
voz”. A apresentação será 
às 19h, na praça de alimen-
tação do 3º piso - expansão. 
Evento gratuito! O TopSho-
pping fica na Av. Gov. Ro-
berto Silveira 540, Centro 
– Nova Iguaçu. Telefone: 
(21) 2667-1787.
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Crivella acusa Globo de fazer 
campanha contra a cidade 

GERAL

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”. 
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Antonio Carlos 
horahmunicípios@gmail.com

Alerj entrega 30 carros à Polícia Cívil

rEPrODuçãO

bate-boca ao vivo

Deputado André Ceciliano entrega a chave sim-
bólica para o governador wilson witzel  

 prefeito Marcelo Crivella empurra repórter da Globo e a impede de participar da entrevista 

Rio de Janeiro beira a 
insolvência fiscal, diz Firjan

rEPrODuçãO

g1 rIO/rEPrODuçãO

um estudo divulga-
do ontem pela Fede-
ração das Indústrias 
(Firjan) aponta que 
a  atual situação pre-
videnciária do rio de 
Janeiro deixa a situ-
ação fiscal do estado 
insustentável. A enti-
dade afirma que o Rio 
beira a insolvência 
fiscal diante da cres-
cente folha de paga-
mentos de pessoal.

De acordo com o le-
vantamento, o estado 
do rJ apresentava, 
em 2017, o terceiro 
maior déficit previ-
denciário do país, de 
R$ 10,6 bilhões, fi-
cando atrás somente 

do rio grande do Sul 
(-r$ 11,1 bilhões) e 
São Paulo (-r$ 18 bi-
lhões). 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 previden-
ciária, 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 ati-
vos no estado. Além 
disso, a renda média 
mensal do aposenta-
do fluminense é de 
r$ 5,4 mil, enquanto 
do servidor ativo é de 
r$ 5,6 mil. O econo-
mista da Firjan enfa-
tizou que estes dois 
dados deixam claro 
que o volume de pes-
soal 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 

 Região central da cidade do Rio de Janeiro: folha de pagamento inflada 

de r$ 663 por habi-
tante. Segundo Firjan, 
somente o Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Servi-

ços (ICMS), arreca-
dado pelos estados, 
representa 1/3 do total 
de impostos recolhi-
dos no país. A alíquo-

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

O presidente da 
Assembleia legis-
lativa do Estado 
do rio de Janeiro 
(Alerj), deputado 
André Ceciliano 
(PT), entregou à 
Secretaria de Esta-
do de Polícia Civil 
30 carros da extin-
ta frota oficial da 
Casa. A doação foi 
feita ontem durante 
solenidade na Ci-
dade da Polícia, na 
zona Norte da ca-
pital. Na ocasião, 
o governador Wil-
son Witzel também 

anunciou uma nova 
parceria feita com 
a Alerj, que irá cus-
tear a compra de 30 
blindados compac-
tos para a Secretaria 
de Estado de Polícia 
Militar.Ceciliano 
explicou que serão 
investidos r$ 10 mi-
lhões na compra dos 
veículos para a PM, 
com recursos eco-
nomizados do orça-
mento do legislati-
vo, e que as doações 
fazem parte do pro-
cesso de moderniza-
ção administrativa 

que vem sendo im-
plementado na Casa. 
“Nada mais justo do 
que ajudar o estado 
e a área da Seguran-
ça. Esses carros são 
simbólicos porque 
o que eles represen-
tam, de fato, é tran-
quilidade aos cida-
dãos fluminenses, 
em especial os da 
Baixada. Também 
vale destacar que 
estamos auxiliando 
na convocação de 
policiais militares e 
de papiloscopistas 
e vamos continuar 

investindo nessas 
parceiras”, lem-
brou Ceciliano.

 IMportânCIA 
DA

 CooperAÇÃo 
O governador 

Wilson Witzel des-
tacou a importân-
cia da cooperação 
entre os Poderes 
para a consolida-
ção de políticas 
públicas para a 
população. “Eu 
tenho certeza que 
a corporação fará 
um excelente uso 

Os ânimos 
entre o pre-
feito do 

rio, Marcelo Cri-
vella, e a rede glo-
bo estão acirrados. 
um bate-boca entre 
o chefe do Executi-
vo e uma repórter da 
emissora carioca vi-
ralizou nas redes so-
ciais. Tudo começou 
quando a jornalista 
afirmou que a cidade 
estava parada ainda 
por conta dos tem-
porais que deixaram 
10 pessoas mortas e 
centenas de pontos de 
alagamento e engar-
rafamento. “A cida-
de não está parada. É 
impressionante como 
a globo faz campa-
nha contra o rio de 
Janeiro”.

A repórter insistiu 
na pergunta, mas o 
prefeito começou a 
subir o tom contra a 

Globo afirmando: “É 
por isso que o presiden-
te Bolsonaro já não dá 
mais crédito para vo-
cês”. A repórter, então, 
prosseguiu com seus 
questionamentos e Cri-

vella prefeito pediu a 
palavra. “Desde que eu 
nasci a globo faz dra-
ma com problemas cor-
riqueiros”. Na sequên-
cia, Crivella se dirigiu 
aos outros repórteres, 

afastando o microfone 
da emissora dos Mari-
nho.

“lamentamos pro-
fundamente nossas tra-
gédias, mas é preciso 
aprender com elas. E 

não fazer campanha po-
lítica, não fazer explo-
ração. O que a globo 
quer é dinheiro em sua 
propaganda. O que ela 
quer é que a gente faça 
uma festa no carnaval 

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

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

solutamente repu-
blicana. A nossa 
Assembleia mu-
dou para melhor 
e os deputados 
estão dialogando 
com o mais alto ní-
vel de profundida-
de”, disse Witzel.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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formação do cidadão

Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura

MP denuncia prefeito 
e primeira-dama 

Curso é destinado a meninos e meninas com idade entre 
12 e 17 anos. Objetivo é preparar o jovem para o futuro

Guarda mirim abre inscrições em B.Roxo

A Secretaria Mu-
nicipal de Se-
gurança 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, lo-
calizada na Avenida Jo-
aquim 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 municí-
pio e apresentar declara-
ção de escolaridade.

No ato da inscrição o 

Atrás das grades  I
A partir de agora, os com-

plexos prisionais masculinos e 
femininos terão unidades pro-
fissionalizantes 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 on-
tem no Diário Oficial. 

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. 

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 se-
guirá para a Câmara dos Deputados. A medida 
prevê descontos na conta de luz para baixa renda. 

rEPrODuçãO/ElIZEu PIrES

Tudo Aqui I
O ‘Tudo Aqui Cidadão’, 

programa itinerante nos bair-
ros 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 ofe-
recidos, estão agendamento 
para retirada de documentos e  
atendimento médico. 

uma internauta postou essa imagem de cortar o coração: um 
cavalo puxando uma carroça mesmo debaixo de chuva em Niló-
polis. Cenas de maus tratos a animais, como essa postada na pá-
gina 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.

Crueldade em nome da ignorância
Atrás das grades II 

O objetivo é oferecer, se-
gundo o autor da proposta, 
mecanismos para profissio-
nalizar os presos. “(...) a 
proposta pretende prepará-
-los para a ressocialização, 
evitando a reincidência e 
dando-lhes a segunda e de-
finitiva chance de ter uma 
vida digna”, disse o ex-par-
lamentar, 

Tudo Aqui II
Também serão ofereci-

dos verificação de pressão, 
informações sobre matri-
cula escolar, atividades 
culturais, além de opera-
ção tapa-buraco e retirada 
de entulho, entre outros. 
Os moradores poderão ain-
da fazer o cadastro único, 
esclarecer dúvidas sobre o 
Bolsa Família e Conselho 
Tutelar. 

“Erro grosseiro”. 
Esse foi termo usado 
pelo governador Wil-
son Witzel, para definir 
a ação que levou à mor-
te do músico Evaldo 
dos Santos, morto após 
ter o carro onde estava 

com a família atingido 
por 80 tiros em gua-
dalupe, Zona Norte do 
rio. Witzel disse que 
aguardava a manifesta-
ção 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 prati-
cado por aqueles mili-
tares”, ressaltou Witzel, 
complementando que 
aguardava os indícios 
de autoria do crime.

Witzel condena militares de ação criminosa 

rEPrODuçãO

dirETo ao PoNTo

um contrato com valor 
inicial R$ 4.466.194,20 fir-
mado entre a Prefeitura de 
Itaperuna com o Instituto 
unir-Saúde, através da Se-
cretaria Municipal de Ação 
Social, pode custar caro ao 
prefeito daquele município 
do Noroeste fluminense, 
Marcus Vinicius de Oliveira 
Pinto a primeira-dama Cami-
la Andrade Pires, ex-titular da 

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 administra-
tivo que resultou na contra-
tação do unir-Saúde em no-
vembro de 2017. 

AlBErI NETO / AgêNCIA rBS

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

jovem deve estar acom-
panhado do responsá-
vel e apresentar cópia 
da carteira de identida-
de, CPF, declaração de 
escolaridade e compro-
vante de residência. O 
projeto é desenvolvido 
pela Divisão de Proje-
tos Especiais da guarda 
Municipal. Segundo o 
inspetor Thiago Silva, 
o curso tem como ob-
jetivo preparar o jovem 
para o futuro. “Será 
uma boa oportunidade 
para trabalhar a auto-
estima, através de boas 
práticas, preparando a 
turma para participar de 
entrevistas de emprego 
e ainda encaminhando 
para o programa Jovem 
Aprendiz”, disse Thia-
go.

As aulas, previstas 
para começar no início 
de setembro, terão du-
ração de dois meses. “O 
projeto vai auxiliar na 
formação cidadã dos jo-

para participar o jovem deve morar no município e apresentar declaração de escolaridade

Ruas cheias de lama em Cabuçu
Sem asfaltamento, 

diversos trechos do 
bairro Cabuçu, como 
ruas Paraíso,Tegipió, 
Inhoaiba, Paraguaçu, 
Sorocaba, Barroso e 
Antônio de Oliveira 
Carvalho estão mer-
gulhados na lama. Na 
rua Sorocaba, por 
exemplo, um dos prin-
cipais acessos ao Ciep 
Brizolão 075 - Jar-
dim Cabuçu, a lama e 
os buracos estão por 
toda parte, impedindo 

ElIANE SOuZA CuNHA/lEITOratrapalhando a acesse-
bilidade dos alunos da 
escola. De acordo com 
informações de mora-
dores, a Prefeitiura che-
gou a passar máquinas 
em algumas das vias 
citadas acima, mas o 
serviço só piorou o pro-
blema. Com as chuvas, 
então, esses trechos pra-
ticamente viraram um 
lamaçal sem precedente 
na história de sofrimen-
to de um dos maiores 
bairros de Nova Iguaçu. 

brasil
Fundador de WikiLeaks 

é preso
lONDrES - O australiano Ju-

lian Assange, de 47 anos,  foi preso 
ontem em londres, depois de a po-
lícia ter permitido sua entrada na 
embaixada equatoriana, onde ele 
se refugiava há quase sete anos. As 
autoridades afirmaram que foram 
convidadas pelo próprio embaixa-
dor 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 co-
nhecida em 2010, quando divul-
gou 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.

vens. Eles terão diver-
sas oficinas com aulas 
práticas e teóricas de 
informática básica, no-
ções e rotinas adminis-
trativas, ordem pública, 

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

bro, pelo dia da Inde-
pendência do Brasil. 
Na solenidade de for-
matura todos serão con-
templados com honras 
militares.
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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

uNIãO PErFEITA

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com
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Pikachu agradece Yan Sasse e
já foca na decisão do Carioca

CODE aprova por unanimidade participação 
rubro-negra na gestão do Maracanã

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

Artilheiro do Vasco 
em 2018, Yago Pika-
chu voltou ao time ti-
tular na última quarta 
(10), diante do Avaí, e 
foi decisivo. O joga-
dor marcou o gol da 
vitória por 1 a 0, que 
garantiu a classifica-
ção do Cruzmaltino 
para a quarta fase da 
Copa do Brasil e fa-
lou sobre o momento 
decisivo que o clu-
be vem passando na 
temporada. Depois 
de atingir os objeti-
vos diante de Bangu 
e Avaí, agora a equipe 
terá o Flamengo na 
decisão do Campeo-
nato Carioca.

- Nosso primeiro 
objetivo era passar. 

Depois de uma sema-
na agitada, decisiva, 
com jogos contra o 
Bangu e o Avaí, foi 
como falei na saída 
do campo. Nos cobra-
mos bastante e nada 
de fora afetou nosso 
rendimento. Vamos 
continuar assim. Essa 
vitória nos dá con-
fiança e tranquilidade 
para buscar o título 
carioca. Estamos fo-
cados na decisão con-
tra o Flamengo - disse 
o jogador.

Poucos minutos de-
pois de marcar o gol da 
vitória do Vasco sobre 
o Avaí, Pikachu dei-
xou o gramado com 
dores musculares. 
Nada que preocupe o 

departamento médico 
e o camisa 22, que já 
inicou o trabalho de 
recuperação e está fo-
cada nos jogos finais 
contra o Flamengo.

- No vestiário mes-
mo 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 mui-
ta coisa aí pela frente 
no ano. Com certeza 
vou pagar, sem pro-
blema nenhum (ri-
sos). 

Em reunião extra-
ordinária do Con-
selho Deliberativo 
realizada na quarta-
-feira (10), na sede 
social da gávea, foi 
aprovada por unani-
midade a proposta 
e a minuta de termo 
de permissão de uso 
do Complexo Mara-
canã entre o Clube 
de regatas do Fla-
mengo e o governo 
do Estado do rio de 
Janeiro, de acordo 
com os incisos IX e 
XX, artigo 88, do Es-
tatuto Social. “Nossa 
prioridade sempre foi 
trabalhar na adminis-

tração do Maraca-
nã. Tenho certeza de 
que será muito bom 
para todos os clubes, 
além de Flamengo e 
Fluminense, e para o 
futebol carioca”, ce-
lebrou rodolfo lan-
dim, presidente do 
Flamengo.

A gestão valerá 
pelos próximos seis 
meses, com possibili-
dade de prorrogação 
por mais 180 dias. 
Os clubes irão arcar 
com os custos fixos 
do Maracanã e terão 
o controle de outras 
atividades e estrutu-
ras do complexo, que 

inclui o ginásio Ma-
racanãzinho, o Está-
dio Célio de Barros, 
O Parque Aquático 
Júlio Delamare e o 
Tour Maracanã.

Nesta sexta-feira 
(12), às 11h, have-
rá uma coletiva de 
imprensa no Palácio 
guanabara para mais 
esclarecimentos, com 
a presença do gover-
nador do Estado do 
rio de Janeiro, Wil-
son Witzel, do man-
datário rubro-negro, 
rodolfo landim, 
e do presidente do 
Fluminense, Pedro 
Abad.

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

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

CArlOS grEgórIO Jr/VASCO
 CArlOS grEgórIO JúNIOr/DIVulgAçãO

A partida contra o 
luverdense foi 
a terceira con-

secutiva da dupla de 
zaga formada por Ma-
theus Ferraz e Nino e 
talvez tenha sido a 
melhor dos defensores 
com a camisa Tricolor. 
Os dois foram abso-
lutos tanto nas bolas 
aéreas, quanto por bai-
xo e impediram que 
o adversário tivesse 
oportunidades de gols. 
O bom desempenho 
dos dois foi reconhe-
cido pela torcida que 
aplaudiu ao longo dos 
90 minutos e elegeu 
Ferraz o guerreiro da 
rodada

- gostaria de agra-
decer 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 fa-
zer o melhor pelo Flu-
minense e sei que po-
demos melhorar ainda 
mais como equipe. As 

vitórias não aconte-
cem sem o grupo, sem 
todo mundo se ajudan-
do 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, ven-
ceu a desconfiança que 
vinha das arquibanca-
das.

- Muitas vezes na 
vida, a gente costuma 
julgar alguma pessoa 
ou situação sem co-
nhecer, sem saber o 
que pode acontecer. 
Cheguei de um clube 
que tinha sido rebai-
xado e com uma idade 
que, às vezes, no fute-
bol, podem pensar que 
o auge já teria passa-
do, 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 de-
sempenho - disse Ma-
theus, que está com 34 
anos.

Já Nino, companhei-
ro de Matheus Fer-
raz, está tendo agora a 
oportunidade de mos-
trar seu valor. Com 
quatros jogos pelo Flu-
minense, 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 jo-

gos, 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 tra-
balhando para o Flu-

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

nha carreira - contou o 
zagueiro.

Os dois terão tempo 
de aprimorar o entro-
samento nos próxi-
mos dias, enquanto o 
Fluminense aguarda o 
adversário na próxima 
fase da Copa do Brasil. 
O jogo deve acontecer 
no meio da próxima 
semana.
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Bolsonaro cria 13º para o Bolsa 
Família e assina outras medidas 
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 Essas e demais ações fazem parte dos 100 dias de governo
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

PolíTica NacioNal 

ANTONIO CruZ / AgêNCIA BrASIl

“tivemos um intenso ritmo de trabalho nos primeiros meses e continuamos empenhados”, disse o presidente

o presidente do stF discursou em almoço de encontro do Conselho 
Interdenominacional de Ministros evangélicos do Brasil 

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou na manhã de on-
tem, vários instrumentos 

de mudanças e novas políticas 
para o país, que fazem parte das 
ações de 100 dias de governo, ce-
lebrados ontem (11) em cerimônia 
no Palácio do Planalto. Entre eles, 
a Política Nacional de Alfabetiza-
ção e a revogação de colegiados 
com a participação da sociedade 
civil no âmbito da administração 
pública federal. Bolsonaro tam-
bém 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 va-
lores cristãos, para uma educação 
de qualidade e sem viés ideológi-
co”.

“Estamos buscando alavancar 
nossa economia com geração de 
emprego e renda, com desburo-
cratização do Estado brasileiro, 
com aperfeiçoamento do pacto fe-
derativo, com um governo trans-
parente e com critérios técnicos, 
com austeridade dos gastos públi-
cos, sem com foco no melhor para 
o cidadão brasileiro”, disse.

Bolsonaro destacou o cumpri-

mento de metas para esses 100 
dias nas áreas social, de infraes-
trutura, econômica, institucional 
e ambiental, e o empenho do go-
verno em aprovara a nova Previ-
dência, “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 práti-
cas 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 contrata-
ção 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-

Trabalho de evangélicos merece 
reconhecimento, diz Dias Toffoli

Estado cria notificação compulsória nos casos 
registrados em unidades de saúde

nhamentos das propostas de refor-
ma da previdência e do pacote de 
combate ao crime e à corrupção 
ao Congresso Nacional.

As medidas, segundo rêgo 
Barros, fazem parte do compro-
misso do governo com a respon-
sabilidade e austeridade fiscal 

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

lizador”, disse.
“O sucesso das ações realizadas 

nos primeiros 100 dias do gover-
no, sob a liderança do presidente 
Jair Bolsonaro, ratificam o com-
promisso de transformar o Bra-
sil”, disse rêgo Barros. “Estabe-
lecemos 35 metas publicadas no 

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

Em encontro com 
pastores de diversas 
denominações, no rio 
de Janeiro, o presiden-
te do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Dias To-
ffoli, disse ontem (11) 
que o trabalho que os 
evangélicos têm feito 
no país merece ser re-
conhecido. Segundo 
ele, os líderes religiosos 
chegam onde o Estado 
não está. 

“Após momentos tão 
difíceis nos últimos 
quatro, cinco anos, com 
crise econômica agu-
díssima, com decrés-
cimo do PIB, afetando 
principalmente as pe-
riferias, lá onde até o 
Estado não está muitas 
vezes, está uma igreja 
evangélica”, disse.

Toffoli acrescentou 
que diante de “uma usi-
na de solução de con-
flitos na base” surge a 
atuação da Igreja. “As 
senhoras e senhores 
atuam naqueles lugares 
que seguram muitas ve-
zes a possibilidade do 
desespero humano che-
gar a sua última conse-
quência.”

soLIDArIeDADe
O ministro do STF 

manifestou solidarieda-
de à população do rio 
de Janeiro pelas mortes 
e danos causados pelos 

temporais desta semana. 
“Manifesto meu senti-
mento às famílias das 
vítimas e a toda a popu-
lação carioca”.

Toffoli fez discurso 
durante almoço com lí-
deres evangélicos, no 
qual estavam o presiden-
te Jair Bolsonaro, o pre-
sidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), 
e do governador do rio 
de Janeiro, Wilson Wit-
zel. O evento foi orga-
nizado em hotel da zona 
oeste do rio pelo Conse-
lho Interdenominacional 
de Ministros Evagélicos 
do Brasil (Cimeb).

ApoIo
O pastor Silas Mala-

faia, ligado à Assem-
bleia de Deus, justificou 
o voto dos evangélicos 
em Bolsonaro. Segundo 
ele, o voto não foi “ex-
clusivamente por causa 
da agenda moral”.

“Votamos em Bolso-
naro porque ele tem vida 
limpa, pela questão da 
segurança, da corrupção, 
pela questão de um novo 
país, pela questão do de-
semprego”, enumerou o 
pastor, que afirmou que 
há uma visão de que os 
evangélicos são aliena-
dos. “Estamos inseridos 
no contexto das neces-
sidades e desejos desse 
país grande.”

Malafaia elogiou o 
presidente do STF e 

também o presidente 
do Senado e analisou os 
primeiros cem dias do 
presidente Jair Bolso-
naro: “um pepino de 14 
anos é em 100 dias que 
vai resolver? Vamos ter 
paciência”.

O pastor norte-ameri-
cano John Hagee, fun-
dador de uma organiza-
ção Cristãos unidos por 
Israel, afirmou que os 
cristãos têm uma dívida 
com os judeus e afirmou 
que “Deus tem abençoa-
do Trump” por ter reco-
nhecido Jerusalém como 
capital de Israel. O pas-
tor pediu que os evangé-
licos brasileiros também 
se organizem a favor da 
causa.

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

unidades de Saúde, pú-
blicas ou privadas, em que 
idosos forem atendidos, de-
vem enviar uma notificação 
compulsória e encaminhar 
à delegacia especializada 
da Polícia Civil em casos 
de violência e maus-tratos 
a essas pessoas. A determi-
nação 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 no-
tificados, em formulário ofi-
cial, os casos de maus-tratos 
contra o idoso, tipificados 
como violência física, se-
xual ou psicológica. A noti-
ficação deverá reunir dados 
do idoso, como diagnóstico, 
a descrição detalhada dos 
sintomas e das lesões e um 
relato da situação social, 
familiar, econômica e cultu-
ral. Segundo o texto, a noti-
ficação será preenchida em 
três vias. uma será mantida 
em arquivo no estabeleci-

mento de saúde, outra enca-
minhada à delegacia espe-
cializada 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 conse-
lhos Estadual e municipais 
do Idoso e às autoridades 
policiais e judiciárias, me-
diante solicitação oficial. 
um boletim semestral tam-
bém deverá ser enviado 
à Secretaria de Estado de 
Saúde. Para o autor da lei, é 
fundamental tornar visível 
a violência contra essa par-
cela 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 auto-
ridades competentes, fazen-
do com que isso se torne um 
círculo vicioso”, justificou 
o parlamentar.

DIVulgAçãOMArCOS COrrêA/Pr
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Ex-vereador é morto em Magé
7Polícia

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

Milícia pode ter sumido com 
servidores na Zona Oeste do Rio 

os amigos rodrigo e edgard desapareceram na última sexta-feira

Darcizinho foi atacado por atirador que o abordou na saída de um comércio . o corpo do político é cercado por curiosos observados pela pM

DIVulgAçãO

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

Conhecido como 
Darcizinho da 
Vila Nova, o ex-

-vereador de Magé Dar-
ci 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 atin-
giu uma criança, de 3 
anos, que estava perto. 
Filipe Bastos de Souza 
foi levado para o Hos-
pital Estadual Adão Pe-
reira Nunes (HEAPN) 
em Saracuruna, Duque 
de Caxias,Segundo a 
Secretaria de Saúde, o 
estado do menino é es-
tável.

A Delegacia de Descober-
ta de Paradeiros (DDPA) in-
vestiga se milícia que atua no 
Mendanha, em Campo grande, 
na Zona Oeste do rio, tem en-
volvimento com o desapareci-
mento dos servidores públicos 
rodrigo da Cruz grijó e Ed-
gard Barros Araújo, ambos de 
34 anos. Os jovens estão desa-
parecidos desde a noite da úl-
tima sexta-feira após saírem da 
casa de um amigo na Estrada 
do Mendanha. 

Segundo a Polícia Civil, 
rodrigo e Edgard, que traba-
lham na universidade Federal 
do rio de Janeiro (uFrJ) e no 
Instituto Federal do rio de Ja-
neiro (IFrJ), respectivamente, 
estavam montando uma em-
presa que forneceria serviços 
de distribuição de internet, que 
funcionaria na casa de um ami-
go em comum. 

A DDPA já apurou que o 
cabeamento foi cortado sema-
nas antes do desaparecimento, 

Homem é morto em Nova Iguaçu 

suspeito estava numa moto quando foi atingido por tiros na cabeça 

rEPrODuçãO/WHATSAPP

um motociclista foi as-
sassinado a tiros na tarde 
de ontem, no Posto 13, em 
Nova Iguaçu. A vítima, que 
não havia sido identificada 
até o fechamento desta edi-
ção, morreu antes da che-
gada de uma ambulância 
do Samu. 

De acordo com as pri-
meiras 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 quan-
do a equipe chegou o rapaz 
já estava morto. Agentes 
da Divisão de Homicídio 
da Baixada Fluminense 

Quatro mortos e dois presos em ação da Civil no Rio 

Material apreendido pela Civil no Morro Azul 

DIVulgAçãO / PCErJ

Quatro suspeitos morre-
ram e outros dois foram pre-
sos 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 Tere-
sa), com apoio de uma equipe 
da Coordenadoria de recur-
sos Especiais (COrE). As 
equipes foram até a região 
para checar a informação 
de que o traficante Alex 
Marques de Melo, vulgo 
léo Serrote, estaria escon-
dido na comunidade. Se-
gundo as investigações, ele 
liderou há dois meses uma in-
vasão 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 pren-
der Carlos Eduardo Martins 
de Oliveira, conhecido como 
Menor Du, suspeito de ser in-
formante do tráfico, que tam-
bém possuía um mandado de 
busca e apreensão pendente, 
e Hugo de Jesus lábio, o 
Manguaça, por porte de mu-
nição. Contra ele, havia dois 
mandados de prisão penden-
tes. 

No local, foram apreendi-

CrIMe FoI 
exeCUÇÃo 

O assassinato ocorreu 
num local onde o ex-vere-

ador realizava uma obra. 
Policiais que foram para o 
local informaram que tudo 
indica que o crime foi uma 

execução. A Divisão de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) foi 
acionada para fazer a pe-

rícia no local.
Darcizinho foi eleito 

vereador por Magé no 
ano de 2004 pelo PMDB, 

atual MDB. Em 2008 ten-
tou a reeleição, mas não 
conseguiu e ficou como 
suplente.

e que os sócios religaram a co-
nexão depois do ocorrido. Para 
os investigadores, isso pode ter 
incomodado a milícia da região.

Durante depoimento a polí-
cia, uma testemunha relatou que 
os amigos começaram a plane-
jar 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 in-
ternet na localidade. Mas, até 
o momento, não há indícios de 
que os amigos desaparecidos te-
nham recebido ameaça.

A DDPA pede que qualquer 
pista sobre o paradeiro dos 
amigos seja informada aos te-
lefones da especializada ((21) 
2202-0338 ou (21) 2202-0337), 
além do Disque-Denúncia (21) 
2253-1177.

dos cerca de 25 kg de maconha 
escondidos em toneis. Com os 
suspeitos mortos foram apreen-
didas duas pistolas, dois revól-
veres e duas granadas. Nenhum 
policial foi ferido na ação.

 DoIs AssALtAntes 
Mortos eM nIteróI 
Em Niteroi, dois assaltantes 

foram mortos e outro ficou gra-
vemente ferido ao serem perse-
guidos por policiais militares 
na manhã de ontem, ao longo 
de diversas ruas do bairro do 
Fonseca e de Ititioca, em Nite-
rói. Na Alameda São Boaven-
tura, os criminosos chegaram 
a subir na calçada e a atirar a 
esmo. 

luana Borges, de 21 anos, 
que estava na via, foi balea-
da na cabeça. Além dela, uma 
mulher, cujo nome não foi di-
vulgado, foi atingida na per-
na. luana foi encaminhada 
ao Hospital Estadual Azevedo 

lima e submetida a uma cirur-
gia. A segunda vítima, atingida 
na perna, já foi liberada e passa 
bem.

O comando do 12º BPM 
(Niterói) informou que os cri-
minosos 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 De-
sembargador 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 apre-
endidas. Com os assaltantes, 
foram encontradas bolsas, 
mochilas e jóias roubadas. A 
perícia da Delegacia de Homi-
cídios de Niterói, São gonçalo 
e Itaboraí (DHNSgI) vai inves-
tigar o caso. 

Vídeo mostra arrastão em ônibus na Zona Sul 

Câmera do ônibus flagrou a ação dos marginais 

rEPrODuçãO/g1

sÃo pAULo - Imagens 
de uma câmera de segurança 
mostram a ação de assaltantes 
dentro de um ônibus da linha 
6030, que liga o Terminal San-
to 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 entre-
gar seus pertences. O assaltan-
te aborda as pessoas que estão 
na parte de trás do veículo e 
chega a bater em um dos pas-
sageiros.

uma das vítimas perma-

nece calma e consegue jogar o 
celular e o fone de ouvido em-
baixo 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 mo-
chila carregada.

Nesta quarta-feira (10) guar-
das-civis prenderam o homem 
que aparece nas imagens e tam-
bém seu comparsa. Fonte: g1

(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 prati-
cado 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 inves-
tigações, a acusada saiu de 
Costa Barros, onde residia, 
e se escondeu na comunida-
de do Barbante, em Campo 
grande. Os agentes foram 
até o endereço e prenderam 
a foragida, em cumprimento 
ao mandado de prisão ex-
pedido pela 3ª Câmara Cri-
minal da Capital do rio de 
Janeiro.

MAnDADo De prIsÃo 
Já os agentes da 59ª DP 

(Duque de Caxias) pren-
deram, na última quinta-
-feira, na comunidade Nova 

Campina, Noel Barboza de 
Andrade Junior, em cumpri-
mento a mandado de prisão, 
expedido pela 37ª Vara Cri-
minal de Capital do rio de 
Janeiro pelo crime de roubo 
de veículo. 

De acordo com os agen-
tes, Noel se escondia na co-
munidade da Cidade Alta e 
roubava carros no rio de Ja-
neiro e em Duque de Caxias 
devido à proximidade da re-
ferida localidade com a ro-
dovia Washington luís.  Ele 
foi encaminhado ao sistema 
prisional, onde permanecerá 
à disposição da justiça.



Momentos para relaxar para expulsar a dor 

SÁBADO, 16 DE JuLhO DE 2016 geral

exerCíCIo DA pACIênCIA 
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Arte de ouvir e respirar fundo
DIVulgAçãO/PMQ

Campanha arrecada 1,3 toneladas 
de alimentos para vítimas das chuvas

DIVulgAçãO

Cão é resgatado de rio em Mesquita
DIVulgAçãO/PMM

o resgate aconteceu em trecho localizado no Centro da cidade
A inundação provocou alagamentos, destruição e mortes no rio 

A prova disso é o professor 
de lutas marciais, Carlos Ben-
to (70). Após ir ao ortopedista 
por causa de uma tendinite e 

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 mi-
nha vida. A alegria das pessoas 
nesse lugar me contagia e hoje 

eu não sinto mais aquela ten-
são de antes e meus exames 
médicos não acusaram ne-
nhum problema de saúde. Pos-

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

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

Idosos de Queimados participam de palestras sobre o contra o estresse e os males que afe-
tam a terceira idade como a preocupação com filhos e netos e a perda de entes queridos

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 ne-
cessidade de uma nova fase 
de provas após o pedido de 
indenização da vítima. A 
proposta segue para o Se-
nado.

De acordo com o proje-

to, o juiz também poderá 
determinar como medida 
protetiva que o agressor 
deposite a quantia em juí-
zo, como caução por per-
das e danos morais e mate-
riais decorrentes da prática 
de violência doméstica. A 
intenção é garantir o pa-
gamento da indenização. 
A relatora da proposta, de-
putada Maria do rosário 
(PT-rS) decidiu retirar do 

texto original a definição 
dos valores devidos por in-
denização.

“Não considero adequada 
a fixação de um valor má-
ximo em 100 salários mí-
nimos, pois há casos gra-
víssimos como feminicídio 
ou prática de lesões graves 
que podem implicar a con-
denação ao pagamento de 
dano moral bastante supe-
rior”, justificou.

Nunca é tarde para do-
minar a arte de ouvir e 
respirar fundo em certas 
situações, a fim de evitar 
o estresse. Na manhã de 
ontem, cerca de 30 ido-
sos participaram de uma 
palestra educativa sobre 
a importância de manter 
a paciência para ter uma 
vida saudável, no auditó-
rio do Centro de Espor-
tes 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 aposentado-
ria, a perda do cônjuge, 
insônia ou preocupações 
com os filhos e netos. O 
que muitos não sabem 

é que essa impaciência 
pode elevar os riscos de 
doenças cardíacas, agra-
var o quadro de diabetes, 
pressão alta ou tornar a 
pessoa ansiosa e com a 
saúde mental prejudica-
da.

 o AMor próprIo 
eM prIMeIro

 LUGAr 
De acordo com a pales-

trante luci Barros, há di-
versas 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 pro-
curar 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-

rEPrODuçãO

Agentes do grupa-
mento Ambiental da 
guarda Civil Municipal 
de Mesquita resgata-
ram um cachorro no rio 
D. Eugênia. O resga-
te aconteceu na última 
quarta-feira, em trecho 
localizado no Centro da 
cidade. Não se sabe se o 
animal caiu ali em fun-
ção do temporal da úl-
tima 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 aban-
donado nas ruas”, diz o 
coronel Sérgio Mendes, 
secretário municipal de 
Segurança e Ordem Pú-

A campanha de doação 
para as vítimas das chu-
vas que atingiram o Es-
tado do rio de Janeiro já 
arrecadou 1,3 tonelada de 
alimentos não-perecíveis 
e mais de 2.500 peças de 
roupas e vestuários. rea-
lizada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos e o 
rioSolidario, a ação co-
meçou na última quarta-
-feira. Ainda são neces-
sários cestas básicas, 
colchões e colchonetes, 
água potável, produtos 
de limpeza e de higiene, 
além de caixas de pape-
lão.

No levantamento da se-
cretaria, a cidade mais 
atingida é a de Volta re-
donda, com 511 pessoas 

afetadas e dois abrigos 
temporários à disposição 
das vítimas. No municí-
pio 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 mo-
mento, foram identifica-
das 44 famílias desabriga-
das 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 realizan-
do uma análise criteriosa 
do programa, que não era 
revisado desde 2010. Em 
Teresópolis, por exemplo, 
foram excluídos 282 be-
neficiários, gerando uma 
diminuição de gastos de 
r$ 141 mil por mês.

Na última terça-feira, o 
governador Wilson Wit-
zel determinou a criação 
de um gabinete de cri-
se por causa das fortes 
chuvas que atingiram o 
estado, principalmente a 
cidade do rio de Janeiro. 
Ele acompanha as ações 
desde o início do tempo-
ral na tarde de segunda-
-feira e colocou à dispo-
sição dos prefeitos toda a 
estrutura da administra-
ção estadual.

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 come-
çou a ser feita em novembro 
de 2018. Quem nasceu em 
maio deverá aguardar o pró-
ximo mês, e assim por diante.

O recenseamento deve-
rá ser feito por todos os 
455.570 servidores ativos, 
inativos e pensionistas, in-
cluindo cargos comissiona-
dos, contratos temporários, 
funcionários de empresas, de 
autarquias e órgãos da Ad-
ministração Indireta, e pode-
rá ser realizado em qualquer 
agência Bradesco do país, 
sempre nos dias úteis de 11 
a 25 do mês de aniversário. 

A atualização cadastral começou a ser feita em novembro de 2018

blica de Mesquita.
O grupamento Am-

biental da guarda Civil 
Municipal é composto 
por oito agentes e um 
coordenador responsá-
vel por serviços como o 
resgate animais inclusive 
silvestres, o combate a 
despejos irregulares de 

resíduos sólidos e o com-
bate a incêndios na mata. 
Quem precisar do ser-
viço em Mesquita pode 
entrar em contato com o 
telefone do grupamento 
Ambiental da guarda Ci-
vil: 2696-1243. O servi-
ço funciona de segunda a 
sexta, das 7h às 20h. 

O procedimento é uma medi-
da 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 Exe-
cutivo e abrangerá os órgãos 
que fazem parte da folha de 
pagamento do Sistema Inte-
grado de gestão de recursos 
Humanos (SIgrH-rJ).

A prestação do serviço será 
realizada pelo Banco Bra-
desco, em consonância com 
o governo do Estado e de 
acordo com o edital de lici-
tação, o Decreto 46.481/18 
e a resolução Conjunta nº 
55/18. A atualização cadas-
tral poderá ser feita em qual-
quer agência do Banco Bra-
desco no país. Ao todo, 330 
agências terão horário espe-
cial. Mais de 3 mil funcioná-
rios do Bradesco participa-
ram de treinamento especial.

cóloga.
A prática de atividade 

física e momentos de dis-
tração também são exer-
cícios 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 ido-
sos. “Aqui é impossível 
eles ficarem tristes, abor-
recidos ou estressados. 
Além das aulas de muscu-
lação, hidroginástica, dan-

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 
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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)

Laboratório realiza exames de  hemograma, bioquímicas, parasitológicos e exames de urina

Segundo levantamento 
da Secretaria de Saúde, 
o laboratório Munici-

pal, em comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do, ampliou os números refe-
rentes a procedimentos reali-
zados e pacientes atendidos. 
Foram 27.730 procedimentos 
realizados no primeiro tri-
mestre de 2018. Já neste ano, 
no mesmo período, os núme-
ros chegaram a 31.900 pro-
cedimentos. No ano passado, 
nessa época, foram 4.300 pa-
cientes atendidos. E no mes-
mo 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 descentra-
lização é uma estratégia 
extremamente eficaz no 
que se refere aos servi-
ços prestados pela SMS. 
Por isso estamos constan-
temente promovendo o 
acesso da população aos 
mecanismos disponíveis, 
que visam, principalmen-
te, incentivar as ações de 
prevenção e promoção em 
saúde”, considerou o se-
cretário.

“Iniciamos logo na pri-
meira semana deste ano o 
processo de descentraliza-
ção junto às unidades de 
saúde. A implementação 

da regulação, ou seja, o 
agendamento eletrônico 
do atendimento aos pa-
cientes no Policlínico do 
Fátima e na unidade de 
Saúde da Família de Bu-
lhões (uSF), aliados às 
marcações realizadas na 
recepção do Hospital ge-
ral Municipal São Fran-
cisco de Assis (HgMS-
FA), contribuíram para 
que esses números fos-
sem ampliados. Dentre os 
procedimentos realizados 
pelo laboratório, pode-
mos destacar: exames de 
hemograma, bioquímicas, 
parasitológicos e exames 
de urina”, enfatizou o co-
ordenador do laboratório 
Municipal, o farmacêutico 
bioquímico, William gon-
çalves Teixeira.

 No PrimEiro TrimEsTrE 

DIVulgAçãO/PMPr

Atendimento de segunda a sexta-feira 
As marcações para a re-

alização das coletas podem 
ser feitas de segunda a sexta 

das 7h às 16h na recepção 
do HgMSFA e das 7h às 
17h, na uSF de Bulhões e 

no Policlínico do Fátima. As 
coletas acontecem às terças 
no Policlínico do Fátima e 

às quartas na uSF Bulhões. 
Já no Hospital, acontecem 
de segunda a sexta. Todas 

as coletas ocorrem no perí-
odo da manhã.

Para obter mais informa-

ções, o usuário deve pro-
curar uma das unidades de 
saúde.

Ação educativa sobre animais peçonhentos em Quatis Parque de Angra vai ganhar mais uma escola

SUl-FlUMiNeNSe 9

Alunos da rede municipal recebem orientação sobre prevenção 

DIVulgAçãO/PMQ

um antigo desejo da 
população do Parque 
Mambucaba está sain-
do do papel e tornan-
do-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 aco-
modações. 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 atualmen-
te na fase de fundação 

uma das consequências mais 
comuns do acúmulo de lixo e 
entulho nas vias públicas, ter-
renos baldios e áreas particula-
res é a proliferação de animais 
peçonhentos, principalmente 
aranhas, escorpiões, serpentes 
(cobras), lacraias, taturanas, 
vespas, formigas, abelhas e ma-
rimbondos.

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, atra-
vés do grupamento ambiental 
da guarda Municipal, realiza na 
próxima terça-feira, às 14 horas, 
uma campanha educativa volta-
da aos alunos da Escola Munici-
pal professora Anésia Alves de 
Oliveira (São Joaquim).

Dados do Ministério da 
Saúde apontam que, no Brasil, 
são registradas cem mil notifi-
cações todo ano provenientes 

A unidade de ensino está sendo construída ao lado da nova perequê

A tenente-coronel Luciana rodrigues de 
oliveira conversa com a direção da unidade

Pinheiral realiza conferência de saúde no sábado 

DIVulgAçãO/PMAr

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, aten-
derá a 24 turmas, sendo 
10 de sexto ao nono ano 

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

A Prefeitura Municipal de 
Pinheiral através da Secreta-
ria Municipal de Saúde rea-
lizará no próximo sábado, a 
partir das 08 horas, a IX Con-
ferência Municipal de Saúde 
com o tema “Democracia e 
Saúde”, no Centro Municipal 
de Ensino roberto Silvei-
ra, 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 Fede-
ral de saúde, abordando os 
temas propostos e trazendo 
para a discussão trabalhado-
res gestores e o controle so-
cial, engajados nessas cau-
sas em prol do SuS. Além 
de discussões sobre o tema, 
no evento serão eleitos no-
vos membros do Conselho 
Municipal de Saúde. 

O secretário municipal de 
Saúde, Everton Alvim, des-
tacou a importância da con-
ferência. “Passaram-se 33 
anos desde a 8ª Conferência 
Nacional de Saúde, que ser-
viu de arcabouço para fun-
dar o SuS e hoje, mais do 
que nuca, estamos na luta 
pela manutenção do sistema 
de saúde público mais com-
pleto e gratuito do mundo, o 
SuS, que serve de inspiração 
para outros países”, disse 
Everton.

Hospital de Volta Redonda terá policiamento 

de acidentes provocados por 
animais peçonhentos. As auto-
ridades médicas consideram os 
problemas provenientes destes 
animais como um caso sério 
de saúde pública no território 
brasileiro, pois, dependendo 
da gravidade da situação, o pa-
ciente pode chegar ao óbito. 
No entendimento da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a 
gravidade da situação reforçou a 
pasta a realizar uma campanha 
educativa no sentido de manter 
a população informada sobre os 

cuidados necessários.  
Entre as medidas de preven-

ção contra a proliferação de 
animais peçonhentos, o órgão 
destaca entre outros procedi-
mentos como manter jardins e 
quintais limpos; não colocar as 
mãos desprotegidas em buracos, 
sob pedras e troncos podres; usar 
botas, peneiras e luvas de couro 
nas atividades rurais; vedar fres-
tas e buracos nas paredes e chão 
de casas; evitar acúmulo de en-
tulho, lixo doméstico e materiais 
de construção perto das casas.
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Os funcionários, 
equipes de profissionais 
de Saúde e pacientes do 
Hospital São João Ba-
tista, terão segurança 
noturna da Polícia Mi-
litar a partir de hoje. 
A comandante do 28º 
Batalhão da PM, te-
nente-coronel luciana 
rodrigues de Oliveira, 
esteve visitando as de-
pendências do Hospi-
tal, na tarde da última 
quarta-feira, para anali-
sar o pedido feito pela 
direção administrativa 
do Hospital.

A solicitação foi en-
caminhada em razão 
do aumento da insegu-
rança com ameaças de 
agressões ocorridas nos 
últimos dias. um pa-
ciente armado colocou 
em risco a equipe médi-
ca e o marido de outra 
paciente em situação 
de parto, ameaçou as 
enfermeiras e quis que-
brar portas.  

O diretor administra-
tivo do HSJB, Cássio 
Murilo Macedo Pires, 
recepcionou a coman-
dante da Polícia Militar 
e justificou a medida. 

“Nós fizemos a solicita-
ção 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 poli-
ciais militares permanen-
tes, faltava a noite quan-
do o movimento também 
é intenso.  Os incidentes 
vão de ameaças de agres-
são a danos ao patrimô-
nio público. O hospital 
atende a todo mundo, a 
pessoas baleadas e aci-
dentadas na Dutra. To-
dos são trazidos para cá 
como hospital referência  
de média e alta comple-
xidade”, disse.

O prefeito Samuca Sil-
va, também é solidário a 
uma melhor segurança 
para os médicos, enfer-
meiras e demais funcioná-
rios do Hospital. “Quero 
agradecer a colaboração 
da comandante da PM, 
a tenente coronel lucia-
na rodrigues, que rapi-
damente nos atendeu e 
compareceu pessoalmen-
te ao Hospital São João 
Batista para trazer a paz, 
a segurança de volta aos 
profissionais do HSJB e 
também às pessoas, fami-
liares que buscam o hos-
pital para um atendimento 
de qualidade e repudiam 
esses atos de violência”, 
ressalvou Samuca.   

Desobstrução de bueiros em Barra do Piraí 
A Secretaria de Serviços 

Públicos da Prefeitura de 
Barra do Piraí vem operan-
do frequentemente a deso-
bstrução dos bueiros e entra 
no terceiro ano consecutivo 
sem enchentes no município. 
A desobstrução, que é feita 
manualmente pela equipe da-
quela pasta, muitas das vezes 
recebe também auxílio dos 
funcionários da área de Água 
e Esgoto.

De acordo com o secretá-
rio de Serviços Públicos, ro-
drigo Baptista do Nascimen-
to, os serviços acontecem 
com mais intensidade das 
equipes em épocas de chuva. 
“Três meses antes do período 

A desobstrução é feita manualmente pela equipe da prefeitura 
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de fortes chuvas, nós intensi-
ficamos a desobstrução dos 
bueiros. E, havendo necessida-
de, solicitamos a Secretaria de 
Água e Esgoto, com o cami-
nhão hidrovácuo”, esclarece.

Dessa forma, o chefe da 
pasta de Serviços Públicos 
explica que, com o acúmulo 

de lixos nas ruas, fica difícil 
manter os bueiros totalmente 
limpos nessa época de chuva. 
“Mas, toda a equipe segue 
trabalhando para manter a ci-
dade de Barra do Piraí livre 
de enchentes nesse período 
de grandes temporais na re-
gião”, completa.
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Rainha! Marilia Mendonça rebate crítica 
sobre beleza e cita inveja: ‘Acostumada’

Dona de uma opinião 
forte, Marilia Mendon-
ça 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. recente-
mente a sertaneja, que 
perdeu 20 kg com ree-
ducação alimentar, pas-
sou por procedimentos 
cirúrgicos como abdo-
minoplastia, lipoaspi-
ração e implantou sili-
cone 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 con-
selhos amorosos na 
manga, a cantora não 
se calou e, sem citar 
nomes, rebateu críti-
ca sobre beleza. “Eu 
sou gata demais! Se 
eu não tivesse acostu-
mada 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 reedu-
cação alimentar e pas-
sou por procedimentos 
cirúrgicos: a artista se 
submeteu a uma abdo-
minoplastia, fez lipo-
aspiração e implantou 
silicone nos seios.

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

condenado a 6 
meses de reclusão 

em regime semiaberto por 
injúrias à deputada fede-
ral 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 cons-
ciência foi penalizado’, 
completou Tom Caval-
cante. Em sua rede, gen-
tili agradeceu apoio rece-
bido: ‘Nunca esquecerei’

Danilo gentili reagiu 
com bom humor e foi 
apoiado após ser conde-
nado a seis meses e 28 
dias de detenção em regi-
me semiaberto por injúria 
contra Maria do rosário, 
deputada federal do PT. O 
entrevistador, no entanto, 
poderá recorrer em liber-
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2 unidades de abobri-
nha fatiadas fino (use um 
mandolin) 1 colher (sopa) 
de óleo de coco 1 unida-
de de abacate avocado 
ou 1/3 da polpa de um 
abacate normal 3 colhe-
res (sopa) de azeite de 
oliva 1 xícara de folha 
de manjericão 1/2 dente 
de alho 1/2 unidade de 
limão-siciliano (suco) 1 co-
lher (chá) de pimenta de-
do-de-moça, sem semen-
tes, picadinha • sal rosa a 
gosto • pimenta do reino 
moída a gosto • ricota es-
migalhada a gosto

modo dE 
PrEParo 

Em uma frigideira, em 
fogo médio, salteie a abo-
brinha no óleo de coco 
por um minuto. reserve.

Prepare o pesto de 
abacate:

bata a polpa de aba-
cate, as 3 colheres de 
azeite, 1 xícara de folha 
de manjericão, 1/2 den-
te 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.

iNgrEdiENTEs

2 xícaras (chá) de fa-
rinha 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 corta-
do 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

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 homo-
gêneo.

depois, abra a massa 
e modele em uma forma 
de aro removível (aproxi-
madamente 23/25cm di-
âmetro).

com a ajuda de uma 
faca, retire o excesso, dei-
xando uma altura aproxi-
mada nas bordas de 3 a 
4cm.

rEchEio

aqueça a manteiga 
sem sal e refogue o alho-
-poró até ficar macio, re-
serve.

Em uma tigela funda, 
bata bem as três gemas, 
acrescente o alho-poró 
refogado e os queijos.

adicione cuidadosa-
mente o creme de leite 
batido, mexendo delica-
damente de baixo para 
cima.

Junte, aos poucos, as 
três claras em neve, tam-
bém mexendo delica-
damente de baixo para 
cima.

acerte o sal se julgar 
necessário.

moNTagEm

coloque o recheio na 
massa já preparada.

asse em forno prea-
quecido a 180ºc até dou-
rar um pouco (aproxima-
damente 30 a 40 minutos) 
ou, então, quando um 
palito for colocado no re-
cheio sair seco.

ESPAGuETE DE 
ABOBRINHA

QuICHE LEVINHO 
DE ALHO PORó

iNgrEdiENTEs

dade da decisão tomada 
pela 5ª Vara Federal Cri-
minal de São Paulo. O 
processo teve início em 
2016 quando o apresenta-
dor do SBT insultou a de-
putada. Em seguida, ras-
gou a notificação judicial 
que o convocava e levou 
os papéis à cueca, ale-
gando ser ele quem paga 
o salário da parlamentar. 
Ao compartilhar notícias 
de sua condenação, Da-
nilo chegou a recorrer ao 
ministro da Justiça Sérgio 
Moro. “Me ajuda aí, ir-
mão. 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.
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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 on-
tem. Alguns inter-
nautas apontaram que 
a apresentadora do 
‘Encontro’ mantém a 
mesma fisionomia - 
‘a carinha não mudou 
nada’, disse um. Ou-
tros viram semelhan-
ça 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 inter-
nautas. Na imagem 
postada ontem, a na-
morada de Túlio ga-
dêlha, a quem recebeu 
em aeroporto do rio, 
aparece com a profes-
sora de Química em 
praia. “Porque adoro 
essa foto. Espero que 
minha irmã também 
goste”, escreveu a 
jornalista. Os segui-
dores da apresenta-
dora do “Encontro” 
voltaram a comparar 
Fátima com uma das 
filhas. Outros dis-
seram que a mãe de 
Beatriz, laura e Viní-
cius mantém o mes-
mo rosto de quando 
era criança.
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Já são 12 reforços confirmados pela diretoria Tricolor para a disputa da Série B1

SEGuNDONA DO RIO 

jOTa CaRvalHO

jota.carvalho@yahoo.com

Neves e Esquerdinha estão 
de volta ao Duque de Caxias

O Duque de Caxias 
anunciou na quinta-
-feira (11) os retor-

nos do volante Neves e o 
meia Esquerdinha. Conhe-
cidos pelo torcedor, já que 
estiveram na última tempo-
rada no Tricolor da Baixa-
da, os atletas chegam para 
reforçar ainda mais o elenco 
que irá disputar o Campeo-
nato Carioca Série B1.

esqUerDInhA
Eduardo Souza reis, o Es-

querdinha, tem 35 anos e é 
natural de São Paulo (SP). O 
meia vem para a sua segun-
da passagem pelo Duque de 
Caxias. Na temporada pas-
sada o atleta participou da 
campanha do Tricolor no 
Campeonato Carioca Sé-
rie B1 de 2018, no qual fez 
quatro gols e deu seis assis-
tências. revelado pelo Flu-
minense, o jogador tem di-
versas passagens por clubes 
do futebol nacional, como: 
Bahia, Paysandu (PA), Bra-
sil de Pelotas (rS), guarani 
(SP) e river (PI). Esquerdi-
nha também já atuou no ex-
terior, jogando por dois anos 

no Vihren, da Bulgária. Antes 
de chegar ao Duque de Caxias, 
o atleta estava disputando o 
Campeonato Capixaba deste 
ano pelo Atlético de Itapemi-
rim.

neVes
Bruno Neves ramos rangel, 

de 29 anos, é um jogador que 
não precisa de muitas apre-
sentações. Natural de Magé 
(rJ), ele é bem conhecido 
no clube. Somando as tem-
poradas de 2011-12, 2014 e 
2018, Neves tem 60 jogos 
com a camisa do Tricolor 
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 

os dois jogadores têm passagens positivas pelo clube e são respeitados pelos torcedores

vários outros clubes do rio 
de Janeiro, como Quissamã, 
Cabofriense, Itaboraí e Barra 
da Tijuca.

Com mais dois jogadores 
anunciados, já são 12 refor-
ços confirmados pelo Duque 
de Caxias. Na última quarta-
-feira (10), o técnico Mário 

Junior e o elenco começa-
ram o trabalho no campo, 
iniciando assim a prepa-
ração para o Campeonato 
Carioca Série B1. A estreia 
será dia 25 de maio, con-
tra o Friburguense, fora de 
casa. (Fonte: Sidney Arau-
jo/Site Oficial/DCFC).
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