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Fedeu geral !

Hora H em Foco
Belford Roxo terá 
encenação da 
Paixao de Cristo 
na sexta

2
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Ex-prefeito corno 
tem passarinho 

nanico na
 gaiola de pano

Prefeito de Belford Roxo e deputada 
Daniela fecham parceria com Furnas

Bando de urubus ataca mulher 
com mau cheiro na periquita 

Casal estava no matagal pronto para sessão de vuco-vuco quando  
odor nas partes intímas da jovem atraiu as aves carniceiras. 

Segurança na Baixada 

Mais policiamento 
Deputado Márcio Canela se reuniu com o secretário da Políica Militar, coronel rogério Fi-
gueiredo de Lacerda, após uma série de assaltos no bairro Nova Aurora, em belford roxo

DIVULGAÇÃo

7

Waguinho, Daniela Carneiro (C), secretário de obras, Merhi Daychoum, vereador Anji-
nho, o presidente da Furnas, ricardo Medeiros, e o diretor de engenharia, Cláudio Motta
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8

Plano vai injetar 
R$ 60 bilhões 

na Região 
Metropolitana

4

‘Tudo Aqui
 Cidadão’ faz 
atendimento

 em Meriti

4

Catedral de 
Notre-Dame é 
destruída por 

incêndio

3

Município da 
Baixada ganha 

mais duas
 ambulância

3

Belford Roxo 
tem mais bairros 

com obras de 
melhorias 

6

Deputado Gelson Azevedo 
media acordo para frear 

   greve de caminhoneiros 
Rumores sobre nova greve da categoria levaram o de-

putado federal Gelson Azevedo a convocar reunião na Co-
missão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, 
do qual ele é  titular com o intuito de debater a situação dos 
caminhoneiros. 

DIVULGAÇÃo

ESPORTE
Meia Robinho e o 

lateral Wagner Diniz: 
mais duas novas caras 

no Mecão
12

Suspeito vai pro saco na 
troca de tiros com a PM 

Milícia intimida moradores 
a não prestar depoimento no 
caso da tragédia no Muzema

7
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Páscoa  no 
Grande rio
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

No fim de semana que passou, nosso agente para 
assuntos da política, Passarinho Azul do Bico Preto, 
descobriu uma boa. Bebendo cerveja no boteco da 
praça naquela cidade da Baixada, Passarinho ouviu 
do proprietário a seguinte pergunta: “Você sabia que 
aqui tem um político que cantou de galo o tempo 
todo e depois virou corno?”. Claro que nosso agente 
respondeu “não, não sei”.

Comerciante abre o bico sobre político local

“É o seguinte, meu irmão - continuou o comer-
ciante - o sujeito contou histórias, se elegeu pre-
feito, foi uma negação e ainda entrou em cana por 
corrupção, roubou a cidade. O pior você não sabe 
meu amigo. Já no periodo da desgraça todo mundo 
ficou sabendo que ele não dava mais o que a mu-
lher pedia e passou a ser o mais novo galhudo da 
praça. Metido a bom de bunda, valentão, presidiá-
rio e corno. Que sina hein!”.

Essa, Passarinho ouviu do ‘boca solta’ quase no 
pé do ouvido: “Amigo, o cara além de não saber tra-
tar uma mulher com carinho, carrega um anãozinho 
entre as pernas. Entendeu? Ahahahahahaha. Isso, 
minha esposa ouviu de uma confidente da primeira-
-dama”. “Todo castigo pra corno é pouco”, diziam 
os mais antigos. 

Ex-prefeito corno tem um passarinho na mão 

Metido a brabo ganhou chapéu de couro da mulher 

Quem anda feliz da vida 
é a iguaçuana e jornalista 
global, Thaíse Ramos. Ela 
comemora a todo instante 
sua participação com su-
cesso, ao lado de outros 
colegas, no setor de co-
municação do ‘BBB 19’ 
da Rede Globo. Parabéns, 
Thaíse! Aquele Abraço!!!

(21) 98037-1338
          WhAtsAPP

Aquele Abraço!

                                              DIVulGAçãO

Nilze Carvalho volta às origens com ‘Choro Canção’

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

‘A Paixão de Cristo’ na praça de Heliópolis 

A participação especial do cantor e compositor Zé renato é anunciada pela cantora

Cassiano 
Andrade

DIVulGAçãO

Há cerca de 10 anos 
surgiu em Belford Roxo, 
o Ministério-Cia de Tea-
tro Adorart, inicialmente 
formado por atores de 
várias igrejas diferentes 
em Heliópolis com o es-
petáculo teatral “A Pai-
xão de Cristo”, em cartaz 
há nove anos. A décima 
apresentação será nesta 
sexta-feira Santa (19), às 
19h, na praça central de 
Heliópolis.

O idealizador do pro-
jeto e diretor artístico, 
Jefferson Alencar, conta 
que a expansão do mes-
mo ao longo dos anos 
gerou a conquista da 
sede própria que fica na 
Avenida Heliópolis, 567.  

“Sem contar que nes-
ses nove anos a com-
panhia acumulou em 
sua bagagem oito espe-
táculos sob a temática 
cristã”. A Cia de Teatro 
Adorart é formada por 

Multi - in s t ru -
mentista vir-
tuosa, Nilze 

Carvalho explora as cor-
das em amplo repertório 
que celebra seu novo 
projeto “Choro Canção” 
com show no Teatro 
Rival Petrobras (Cine-
lândia), no dia 16 des-
te abril, terça-feira, às 
19h30. A apresentação 
tem a participação es-
pecial do cantor e com-
positor Zé Renato (Boca 
livre e Dobrando a Ca-
rioca) e a artista promete 
reviver a emoção de pi-
sar no território sagrado 
do choro e gêneros afins 
como a valsa, a polca e 
as canções. Os ingressos 
já estão à venda pelo site 
da Eventim e saem a R$ 
20,00 para quem com-
prar antecipadamente 
usando o código NCAR-
VAlHO.

O show tem nuan-
ces especiais: celebrará 
obras de Pixinguinha, 
que aniversariava em 23 
abril. Por isso, o reper-
tório traz “1X0”, “Rosa” 
e “Carinhoso”. A ponte 
com tempos modernos 

se faz com canções de Edu 
Krieger (“Novo Amor”) 
e Marisa Monte/ Arnaldo 
Antunes (“De mais nin-
guém”) mostrando que o 
choro atravessa o tempo 
chegando incólume ao ter-
ceiro milênio.

Acompanhando Nilze 
(bandolim, violão e cava-
quinho), estão os músicos 

Hudson Santos vem no 
violão de 7 cordas – jovem 
e virtuoso, o filho de Carli-
nhos 7 Cordas faz parte da 
banda de vários artistas de 
renome. Na “percuteria”, 
Diego Zangado. No reper-
tório consta ainda “Choro 
de Menina”, título de uma 
de suas primeiras compo-
sições que virou uma série 

de 4 lPs - onde, já como 
bandolinista, foi acompa-
nhada pelo conjunto Épo-
ca de Ouro, Zé Menezes, 
Rafael Rabelo entre outros 
músicos mágicos. O Tea-
tro Rival Petrobras fica na 
Rua Álvaro Alvim, 33/37 
- Centro/Cinelândia - Rio 
de Janeiro. Informações: 
(21) 2240-9796.

Cantor, compositor e 
violinista, a música sempre 
esteve presente na vida de 
Cassiano Andrade. Filho 
de radialista e compositor, 
cantar era a diversão de 
Cassiano na infância. En-
trou efetivamente para o 
mundo da música aos 16 
anos, quando começou a 
estudar violão. A partir daí, 
passou a compor canções 
sempre influenciado pela 
música brasileira e mundial, 
denominada por ele mesmo 
como “MPopB”. A apresen-
tação será às 19h, na praça 
de alimentação do 2º piso. 
O TopShopping fica na Av. 
Gov. Roberto Silveira 540, 
Centro – Nova Iguaçu. Te-
lefone: (21) 2667-1787.

10 componentes. Tem em 
seu corpo, dançarinos, ce-
nógrafo, produtor musical 
e secretário administra-
tivo e financeiro. A parte 
coreográfica quem assina 
é lidian Ponce que tam-
bém é aderecista e atriz. 
“Todos os anos a Ado-
rart abre as portas de sua 
sede para atores da Bai-
xada e do Rio de Janeiro 
- amadores e profissionais 
- sem se importar com 
a orientação sexual ou 
crença religiosa. Por isso, 
o resultado é harmônico 
aos olhos de quem vê”, 
acrescenta Alencar. 

“Em especial, o espe-
táculo que todos os anos 
retratamos é uma parte 
do ministério de Jesus 
Cristo, sua morte e res-
surreição. A encenação 
só é possível graças às 
parcerias, doações e ou-
tras formas de apoios de 
apaixonados pelo projeto. 

A Paixão de Cristo atrai 
milhares de pessoas a cada 
exibição anual”, completa 

Gleysson Bittencourt, 
um dos destaques da 
companhia.

No domingo (21), a 
garotada tem programa-
ção especial no Shop-
ping Grande Rio. Terão 
a chance de participar 
de uma oficina gratuita 
sustentável, no Espaço 
laboratório Ecológico 
(localizado no Corre-
dor da Moda), das 16h 
às 18h. Para celebrar 
a Páscoa, os pequenos 
aprenderão a confeccio-
nar um coelhinho feito 
com rolo de papel higi-
ênico. Podem participar 
crianças de 4 a 12 anos 
de idade e as inscrições 
devem ser realizadas 
no mesmo dia e local, 
por ordem de chegada, 
a partir das 15h30. O 
evento está sujeito à lo-
tação.

O Shopping Grande 
Rio fica na Rua Maria 
Soares Sendas, 111, São 
João de Meriti. Telefo-
ne: (21) 2430-5111.



geral

Relações estreitadas com Furnas 
GERAL

Prefeito Waguinho e deputada federal Daniela Carneiro têm encontro 
com presidente da Furnas em busca de novas parcerias com a empresa 
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No Parque dos Ferreiras, o prefeito Waguinho aproveitou para 
visitar a obra de contenção de encosta na rua Cintra  

o açougueiro Valdemir Alves ficou muito feliz com as obras que 
vão chegar ao bairro Jardim do Ipê

RAFAEl BARRETO / DIVulGAçãO

 

 Prefeito anuncia obras de infraestrutura em mais três bairros

O prefeito de Belford 
Roxo, Wagner Carneiro, 
o Waguinho, esteve nos 
bairros Parque Amorim, 
Jardim do Ipê e Parque 
dos Ferreiras anunciando 
obras de infraestrutura 
em mais de 40 ruas que 
vão melhorar a qualida-
de de vida dos moradores 
da região. As interven-
ções fazem parte do pro-
jeto Seu Bairro de Cara 

Nova. O prefeito esteve 
acompanhado dos secre-
tários Merhi Daychoum 
(Obras), Paulo Sérgio 
Correa, o Mano (Con-
servação), André Rocha 
(Comunicação Social), 
Flávio Gonçalves (Meio 
Ambiente), Braulino Al-
berto Vieira (Segurança 
Pública), Tuninho Me-
deiros (Secretaria dos 
Animais) e os vereado-

res Nem do Colonial e 
Telminho.  

Segundo Waguinho, 
a Prefeitura vai intensi-
ficar as obras na região 
do lote XV. “A intenção 
é trazer dias melhores 
para a população. Serão 
recapeamento asfáltico 
e saneamento básico em 
diversas ruas e até o final 
do ano estaremos inau-
gurando essas obras. 

Foram muitos anos de 
abandono e descaso nes-
sa região, por isso o tra-
balho não pode parar”, 
ressaltou Waguinho. De 
acordo com o secretário 
de Conservação, Paulo 
Sérgio Correa, o Mano, 
serão 41 ruas dos bairros 
na região do lote XV a 
receber as intervenções 
do projeto Seu Bairro de 
Cara Nova. “As obras 

que serão realizadas 
na região são de pavi-
mentação, saneamento 
básico, concretagem e 
colocação de meio-fio”, 
informou.

O açougueiro Valdemir 
Alves de Melo Filho, 48 
anos, morador do Jardim 
do Ipê ficou muito feliz 
com as obras que vão 
chegar ao bairro. “Acre-
dito que vai melhorar 

ainda mais. Estou muito 
satisfeito com o anúncio 
das obras”, disse. Tam-
bém moradora do bair-
ro, lorena, 22, está com 
grande expectativa sobre 
as obras. “Nós já sofre-
mos muito com o bairro. 
É muita lama e poeira. 
Espero que a mudança 
chegue logo. Também 
estou confiante”, finali-
zou.

Belford roxo 

uma operação para desmante-
lar uma quadrilha especializada 
em fraudes em licitações, em es-
pecial em secretarias municipais 
de educação em todos os muni-
cípios da Baixada Fluminense e 
nas cidades de Itaguaí, Seropédi-
ca, Miguel Pereira e Mangarati-
ba, foi deflagrada ontem pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF), a 
Polícia Federal (PF) e a Controla-
doria Geral da união (CGu). 

A ‘ultraje’, como foi chama-
da a operação, tem como obje-
tivo cumprir nove mandados de 
prisão preventiva, um de prisão 
temporária e pelo menos 15 man-
dados de busca e apreensão. Os 
desvios podem chegar a mais de 
R$20 milhões. As investigações 
identificaram mais de 80 licita-
ções suspeitas de fraude.

Secretarias 
de Educação 
na mira de 
força-tarefa

IGOR lIMA/DIVulGAçãO/PMQ

Reforço de peso para o 
Serviço de Atendimento 
Móvel de urgência (SAMu) 
de Queimados. Na última 
sexta-feira, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, ganhou 
duas ambulâncias 0 km do 
Ministério da Saúde para 
aumentar a frota da cidade. 
Todas são modelo Sprinter e 
são equipadas com pranchas 
completas, cilindro de oxi-
gênio e de ar condicionado, 
equipamento completo para 
oxigenioterapia e GPS in-
tegrado no painel de instru-
mentos, com o intuito de fa-
cilitar a chegada mais rápido 
ao local de socorro.

Ao todo, o município aten-
de cerca de 250 ocorrências 
ao mês, entre atendimentos 
clínicos a acidentes automo-
bilísticos. Com as novas am-

bulâncias, será possível au-
mentar em 25% os serviços 
prestados. De acordo com o 
Prefeito Carlos Vilela, a nos-
sa aquisição será de grande 
valia para o município.

“Além desses automóveis, 
iremos ganhar outra ambu-
lância de alta complexidade 
daqui a 30 dias, que atuará 
com médico, técnico de en-
fermagem e o condutor. Pela 
legislação, o nosso municí-
pio não teria direito a esse 
outro veículo, porém, devido 
ao nosso trabalho desenvol-
vido na cidade, conseguimos 
provar que ela é essencial e 
necessária para a popula-
ção”, afirmou o gestor.

 AteNDIMeNto 
As VítIMAs 

O Samu tem como objeti-
vo prestar um rápido atendi-

Daniela do Waguinho destacou a parceria de Furnas com a Prefeitura durante encontro 

Queimados ganha mais duas ambulâncias 

RAFAEl BARRETO/PMBR

SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 

PREFEITURA DE BELFORD ROXO

uma reunião na 
sede de Furnas, 
marcou a agen-

da do prefeito de Bel-
ford Roxo, Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wa-
guinho. Na companhia 
da deputada federal 
Daniela do Waguinho; 
do secretário de Obras, 
Merhi Daychoum; e do 
vereador Angelo Ra-
mos (Anjinho), a comi-
tiva belforroxense foi 
recebida pelo presiden-
te da empresa, Ricardo 
Medeiros, e pelo diretor 
de engenharia, Cláudio 
Motta.

O encontro teve como 
objetivo estreitar as re-
lações do município 
com a empresa, que 
possui uma subestação 

instalada na Estrada 
Sarapuí, e um Centro 
Comunitário que ofere-
ce atividades esportivas 
e culturais gratuitas, 
ambos no bairro Vila 
Santa Tereza. “Hoje é 
um dia que nos deixa 
muito otimistas. Me 
sinto lisonjeado por es-
tarmos sendo recebidos 
por Furnas. E mais que 
isso, estamos vendo o 
interesse por Belford 
Roxo”, destacou o pre-
feito Waguinho. 

Entre as ações previs-
tas para a região estão a 
ampliação das ativida-
des oferecidas no Cen-
tro Comunitário, a ins-
talação de um Centro 
de Referência da Assis-
tência Social (CRAS), 
de um Programa Saúde 
da Família (PSF) no es-
paço, além da melho-

ria das vias de acesso 
da região. A deputada 
federal Daniela do Wa-
guinho falou sobre a sua 
satisfação em ver resul-
tados positivos, em prol 
da população. “É muito 
importante o nosso tra-
balho em conjunto para 
o resgate da qualidade 
de vida das pessoas. O 
bairro de Santa Tereza 
precisa de políticas pú-
blicas e nós não vamos 
medir esforços para 
mudar e melhorar a rea-
lidade dessas pessoas”, 
explicou.

 rICArDo 
MeDeIros AGrADeCeU 

A VIsItA
 “São parcerias como 

esta que melhoram a 
qualidade de vida da 
população. Furnas bus-
ca sempre promover a 

cidadania e fortalecer 
as políticas públicas 
nos municípios em que 
está presente. A parce-
ria da empresa com os 
moradores de Belford 

Roxo vem gerando de-
senvolvimento local e 
inclusão social. Esta 
é uma cidade grande, 
com capacidade para 
absorver seus talentos 

e mão de obra qualifi-
cada. Vamos trabalhar 
para manter essas pes-
soas no município”, 
concluiu o presidente 
de Furnas.

equipe da saúde e o prefeito Carlos Vilela ao lado das novas ambulâncias 
mento as vítimas em situação 
de urgência ou emergência, 
reduzindo o sofrimento, ris-
cos de sequelas ou mortes. 
“As novas ambulâncias têm 
todos os equipamentos ne-
cessários para garantir um 

atendimento seguro, com 
conforto e qualidade para o 
paciente, seja no inter-hos-
pitalar e de rua”, declarou 
a Secretária Municipal de 
Saúde, Drª lívia Guedes.

Para solicitar o serviço 

de urgência e emergência 
móvel, basta ligar para o 
SAMu pelo 192. A Cen-
tral de atendimento funcio-
na 24h por dia e a ligação é 
gratuita para telefones fixos 
e móveis. 



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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ação na baixada

Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura

Mangaratiba faz segredo 
sobre contatos

Prefeitura realiza no bairro Coelho da Rocha mais uma edição  do programa que 
leva serviços gratuitos à população como emissão de documentos e odontológicos 

‘Tudo Aqui Cidadão’ em Meriti

A Prefeitura de São 
João de Meriti re-
alizou no último 

sábado, mais uma edição 
do programa Tudo Aqui 
Cidadão. Dessa vez, o 
bairro contemplado foi 
Coelho da Rocha. Mora-
dores da região puderam 
contar com vários servi-
ços, como agendamento 
para retirada de carteira de 
identidade e de trabalho, 
verificação de pressão, 
aplicação de flúor, infor-
mações sobre matrícula 
escolar e esclarecimentos 
sobre MEI, entre outros.

“Agradeço a todos os 
secretários e funcionários 
que estão trabalhando no 
evento. O Tudo Aqui Ci-
dadão é a prefeitura iti-

Agora é lei I
uma lei do deputado Car-

los Macedo (PRB), sancio-
nada pelo governador Wilson 
Witzel e publicada no Diário 
Oficial de ontem, determina 
que alojamentos permanentes 
ou provisórios de instituições 
esportivas deverão contar 
com uma equipe de brigadis-
tas de incêndio. 

Casos de sarampo no mundo sobem 300% em 
2019, segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Os dados dos três primeiros meses do ano 
apontam que já foram reportados 112.163 casos em 
170 países diferentes. Em 2018, foram 28.124 ca-
sos no mesmo período.

Agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram 
mandados de prisão preventiva e um de prisão 
temporária contra suspeitos de fraudes em licita-
ções em municípios do Rio de Janeiro. Também 
participam da ação o Ministério Público Federal 
(MPF) e a Controladoria Geral de união (CGu).

REPRODuçãO/ElIZEu PIRES

Destravar I
Empresas que participam 

de licitação terão prioridade 
na tramitação dos processos 
judiciais movidos contra o po-
der público. É o que prevê um 
projeto de lei que tramita na 
Câmara dos Deputados. O tex-
to altera o Código de Processo 
Civil e como objetivo destra-
var as ações no Judiciário. 

A tenda da Comissão de Defesa do Consumidor (Code-
con) da Assembleia legislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj) atende  até a próxima a quinta-feira na Praça 
Rui Barbosa, no Centro de Nova Iguaçu. Os consumidores 
podem comparecer ao local das 9h às 17h para formalizar 
reclamações e tirar dúvida. Os interessados em tirar dú-
vidas ou fazer reclamações de serviços e produtos podem 
também utilizar o atendimento telefônico Disque Defesa 
do Consumidor (0800 282 7060).

Codecon móvel em Nova Iguaçu
Normas II

O texto determina ainda 
que todos os alojamentos 
respeitem normas da Se-
cretaria de Estado de Defe-
sa Civil (Decreto-lei Esta-
dual 247/75). As empresas 
terão prazo de um ano para 
adequação das instalações. 
O descumprimento sujeita 
o infrator a multa de 5 mil 
uFIR, cerca de de R$ 17 
mil.

Licitações II
Autor da proposta, o 

deputado Schiavinato (PP-
-PR) explicou que o Judi-
ciário está abarrotado de 
ações contra licitações que 
se tornaram comuns diante 
da ausência de quadros téc-
nicos nos órgãos públicos 
para elaborar os editais de 
licitação, que são facilmen-
te questionados na justiça. 

O discurso defendido 
pelo governo de que a refor-
ma da Previdência vai ace-
lerar o crescimento do País é 
compartilhada pelo mercado 
financeiro. Ouvidos numa 
pesquisa feita pelo Boletim 
Prisma Fiscal, da Secreta-
ria de Política Econômica 

(SPE) do Ministério da Eco-
nomia, 64 analistas de mer-
cado especializados em pro-
jeções fiscais são otimistas 
em afirmar que a aprovação 
da reforma representará ga-
nho de 1,1 ponto percentual 
de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), que é 

a soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país, 
em 2019. E vão mais além: 
para o próximo ano, a previ-
são é de ganho de 3 pontos 
percentuais, comparando 
com um cenário em que não 
haja aprovação da reforma. 
No todo, de acordo com o 

levantamento, com a apro-
vação integral da proposta 
de reforma da Previdência, 
o crescimento do país será 
de 2,10% em 2019; 3,50% 
em 2020; 3,45% em 2021; 
e 3% em 2022. A faca e o 
queijo estão nas mãos dos 
congressistas. 

Mercado otimista com reforma da Previdência 

REPRODuçãO

diRETo ao PonTo

Quantas máquinas e ca-
minhões pesados locados 
estão a serviço da Prefei-
tura de Mangaratiba? Ao 
que parece, nem a admi-
nistração municipal sabe, 
já que não disponibiliza 
no Portal da Transparência 
nenhum dos três contratos 
firmados com a empresa 
Costa Verde Diesel, reno-
vados em novembro do ano 

passado. Independente da 
resposta, o fato é que a em-
presa – que atua há vários 
anos junto à administração 
municipal – recebeu dos 
cofres municipais R$ 10,3 
milhões deste 2017, sendo 
R$ 1.181.192,50 este ano, 
conforme revelam docu-
mentos disponíveis aqui 
(/pdfs/2019/abril/14-04- 
19CostaVerde.pdf).

AlBERI NETO / AGêNCIA RBS

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

nerante e serve para ficar 
mais perto da popula-
ção, facilitando, assim, o 
contato com moradores. 
Vamos continuar traba-
lhando e fazendo muito 
mais”, disse o prefeito, 
Dr.João, que ainda anun-
ciou a chegada de mais 
um ônibus para a frota 
escolar da cidade.

FACILIDADe PArA 
os MorADores 
A manicure Patrícia da 

Conceição Costa, de 35 
anos, comemorou a ação 
do governo: “Vim saber 
como me cadastrar para 
o Bolsa Família e trouxe 
meus filhos para aten-
dimento odontológico. 
O evento é bom porque 
quando vai até o bairro 
facilita os moradores”. Iniciativa ofereceu atendimento odontológico, além de vários outros serviços 

Bueiro entupido em Duque de Caxias 
lixo obstruindo 

bueiros pode ser o 
anúncio de uma tra-
gédia. um internauta 
do bairro Saracuruna 
postou essa imagem 
nas redes sociais, que 
mostra uma grande 
quantidade de lixo acu-
mulado na boca da rede 
de drenagem que rece-
be a água que vem das 
ruas. O problema vai 
provocar alagamentos 
e inundar imóveis da 
região caso não seja 

ElIANE SOuZA CuNHA/lEITORresolvido. Aliás, um dos 
maiores vilões das cida-
des  é o lixo que entope 
redes de esgoto, causan-
do inundações. O Brasil 
assistiu atônito à tragé-
dia que atingiu o Rio de 
Janeiro na manhã de on-
tem, da semana passada 
provocada pelas chuvas.   
E um dos responsáveis 
foram as toneladas de 
sujeira jogadas nas ruas 
combinadas com a falta 
de planejamento do po-
der público. 

MUndo
Notre-Dame 
vira cinzas

FRANçA - um incêndio 
de grandes proporções atin-
giu a catedral de Notre-Da-
me, em Paris, ontem um im-
portante símbolo da cidade.

O fogo foi relatado primei-
ro por usuários em redes so-
ciais. Não está claro ainda o 
que o causou, mas pode estar 
relacionado a uma obra que 
vinha sendo feita no telhado. 
A emissora France 2 disse 
que a polícia está tratando o 
caso como um acidente.

Não há feridos até o mo-
mento, de acordo com lau-
rent Nunez, secretário de 
Estado no Ministério do In-
terior. um incêndio terrível 
está acontecendo na Catedral 
de Notre-Dame. 
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Pikachu pede reflexão ao grupo 
após derrota no Nilton Santos
O paraense, quer o Vasco volte a ser o “Time da Virada” na segunda partida. 

FINAl DO ESTADuAl 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

(FOTO: RAFAEl RIBEIRO/VASCO)

Pikachu (em ação durante o Clássico dos Milhões”) confessa que faltou vibração ao grupo 

Não foi feliz a 
tarde do últi-
mo domingo 

(14) para o Vasco da 
Gama. Jogando no 
Estádio Nilton San-
tos, o time não foi 
páreo para o Flamen-
go e acabou superado 
por 2 a 0 na primeira 
partida da decisão do 
Campeonato Cario-
ca. Agora, no próxi-
mo final de semana, o 
Cruzmaltino necessita 
de um triunfo por três 
gols de diferença para 
conquistar o Estadual. 
Se a diferença de gols 
se repetir, o campeão 
será conhecido nas 
penalidades.

Ao término do 
Clássico dos Milhões, 
o polivalente Yago 
Pikachu conversou 
com os jornalistas e 
lamentou a atuação 
ruim da equipe de 
São Januário. Na opi-
nião do camisa 22, o 
Rubro-Negro mere-
ceu a vitória porque 
o Gigante da Colina 
não conseguiu repetir 

as apresentações que 
o fizeram conquistar 
um lugar na decisão. 
O paraense, entretan-
to, acredita que o time 
possui plenas condi-
ções de justificar mais 
uma vez o apelido de 
“Time da Virada”. 

- Eles construíram 
uma vantagem consi-
derável, mas as coisas 
no futebol só são de-
cididas após o último 
apito. Ainda restam 
90 minutos e precisa-
mos fazer tudo dife-
rente do que fizemos 
na primeira partida. 
Não conseguimos 
fazer um bom jogo, 
criar jogadas, nem dar 
perigo para a defesa 
adversária. O Flamen-
go possui uma equipe 
de muita qualidade, 
conseguiu neutrali-
zar as nossas jogadas 
e soube ser eficien-
te quando as chances 
apareceram. Estáva-
mos muito espaçados, 
longe um do outro, e 
isso dificultou a for-
ça ofensiva - avaliou 
Yago Pikachu, admi-
tindo que o Vasco foi 

menos vibrante do 
que de costume.

- Faltou vibração 
sim. Isso foi uma co-
brança nossa no ves-
tiário. um jogo como 

esse pede que você en-
tre mais aceso e mais 
ligado, pois são de-
talhes desse tipo que 
decidem o vencedor. 
Temos que fazer uma 

reflexão para identifi-
car o que faltou. Cada 
um tem que ver o que 
fez de errado e onde 
pode dar mais, até 
para domingo não fal-

tar e nós chegarmos 
fortes para reverter 
o resultado. A nossa 
postura tem que ser 
totalmente diferente - 
finalizou o camisa 22.

Arena Esportiva sedia seletiva para
seleção brasileira de Flag Football

Cerca de trinta meninas de Volta redonda, além de candidatas de Minas 
Gerais e Espírito Santo, fizeram o teste para representar a Região Sudeste
A Arena Esportiva, em Volta 

Redonda, foi escolhida pela Con-
federação Brasileira de Futebol 
Americano (CBFA), também res-
ponsável pela modalidade femi-
nina do esporte – o flag football 
- para sediar a seletiva da região 
sudeste visando a convocação da 
Seleção Brasileira de Flag Foo-
tball. Os testes foram realizados 
no sábado e domingo (13 e 14).

Cerca de 30 meninas de Volta 
Redonda, além de candidatas de 
Minas Gerais e Espírito Santo, 
participaram da seletiva para re-
presentar o Brasil no mundial da 
modalidade, que será realizado 
em 2020, na Coréia. No flag foo-
tball, são cinco jogadoras titulares 
em cada time, que conta com um 
banco de reservas composto por 
quinze jogadoras.

Para a realização dos testes, es-
tiveram na cidade as treinadoras 
da seleção Bruna Ritscher, de Flo-

rianópolis; Ana Cazarim, de Brasí-
lia; e letícia Nascimento, Victoria 
Guglielme, de São Paulo. Elas co-
ordenaram as atividades que foram 
divididas em movimentos técnicos, 
no sábado (13), e uma partida de 
flag football no domingo (14). “O 
flag football é a modalidade femini-
na do futebol americano. É um jogo 
de contato reduzido em relação ao 
jogo dos homens, o campo também 
é menor e não usamos equipamen-
tos. O objetivo do jogo é o mesmo, 
mas basta uma jogadora pegar a fita 
que fica na lateral do corpo para a 
jogada parar”, explicou Bruna.

As primas Suzany e Mila Nu-
nes, fundadoras do time de flag 
football VR Falcons participaram 
da seletiva. “Ficaremos ansiosas 
pelo resultado e torcendo para con-
quistar uma vaga na seleção”, disse 
Susany, lembrando que o resultados 
dos testes não sai imediatamente. 
Já Mila, tem ainda outros planos. 

“Queremos levar o VR Falcons 
para disputar o campeonato na-
cional, agora em maio”, contou.

A secretária municipal de 
Esporte e lazer, Maria Paula 
Tavares, lembrou que a arena 
recebe os treinos da modalidade. 
“Apresentamos, junto com as jo-
gadoras, o espaço para a CBFA e 
eles aprovaram a Arena Esportiva 
para a realização da seletiva do 
sudeste”, afirmou.

O prefeito de Volta Redonda, 
Samuca Silva, disse que é uma 
felicidade ver o espaço, inaugu-
rado no último dia 9 de feverei-
ro, ocupado. “A arena é um local 
de esportes e ver que está sendo 
usado pela população é muito sa-
tisfatório”, disse, lembrando que 
entre outras atividades, a Arena 
Esportiva abriga treinos de equi-
pes de corrida e aulas de artes 
marciais. (Fonte: Renata Borges 
/ Secom/VR)

Fluminense apresenta Léo Artur 
e Ewandro no CT Tricolor

luCAS MERçON/ FFC

Meia e atacante chegam por empréstimo até o fim da tem-
porada e dispostos a trabalharem muito pelo novo clube

O Fluminense apresentou 
oficialmente dois reforços na 
tarde de segunda-feira (15), 
no CT da Barra da Tijuca. O 
meia léo Artur e o atacante 
Ewandro foram recebidos por 
sócios-torcedores e falaram 
em coletiva de imprensa sobre 
a expectativa de vestir a camisa 
tricolor.

- Sensação de felicidade, de 
poder estar aqui em um clube 
com a gradeza do Fluminense. 
Estou bastante feliz - disse léo 
Artur, 23 anos, que chega por 
empréstimo até o fim da tem-
porada e destacou suas princi-
pais características.

- Sou um jogador bastan-
te versátil, onde me colocar, 
estou jogando. O Diniz já me 
conhece, sabe a maneira que 
eu jogo, chego bastante ao ata-
que, finalizo bem, mas sou um 
jogador de meio-campo mes-
mo, de armação - comentou. 
O meia também falou sobre a 
experiência de já ter trabalhado 

com o comandante tricolor, Fer-
nando Diniz.

- Fica um pouco mais fácil 
por já conhecer a maneira que 
ele quer jogar, de como ajudar 
os companheiros, de já ter lidado 
com ele. Tem muita coisa para 
contar de ter jogado com ele, 
tenho bastante coisa boa, muita 
convivência. Passei momentos 
que foram muito difíceis, mas ele 
ajudou bastante na minha vida 
pessoal, não só como jogador, 
mas como pessoa, ele me rees-
truturou novamente - explicou o 
meia, ao relatar a perda do filho 
de dois anos em 2016.

No ataque, Ewandro, que es-
tava no futebol austríaco, firmou 
vínculo com o Tricolor até o fim 
desta temporada e projetou uma 
parceria com Pedro.

- Feliz por ele, esperamos que 
a volta dele esteja próxima e que 
ele ajude nossa equipe. Que eu 
também possa ajudar, todo mun-
do junto fazendo um bom traba-
lho pelo Fluminense - ressaltou o 

atacante de 23 anos, comemo-
rando a oportunidade.

- O Fluminense é um time 
muito grande e minha vinda 
para cá foi excepcional. Queria 
muito voltar ao Brasil e o Flu-
minense me deu essa oportu-
nidade. Estou muito feliz com 
isso - analisou. Questionado 
sobre sua adaptação ao Brasil, 
Ewandro está confiante.

- É um futebol completa-
mente diferente do Brasil, sofri 
muito para me adaptar, apren-
der a língua e só depois, con-
segui uma oportunidade. Não 
sei se a adaptação pode ser 
rápida ou longa, mas vou pro-
curar nos treinamentos fazer o 
melhor para estar adaptado o 
mais rápido possível e ficar à 
disposição -

- Sou ponta, jogador agudo 
que procura sempre o gol, está 
ali para acompanhar, para aju-
dar a equipe. Busco sempre um 
drible, uma jogada para chegar 
ao gol - finalizou o atacante.

EVANDRO FREITAS – SECOM/VR
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STF manda revista e site excluírem 
reportagem que cita Dias Toffoli

6

Na segunda-feira (15), verificou-se que o documento não mais constava dos autos, segundo o site G1

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

chaPa qUEnTE 

MONTAGEM DA INTERNET

Alexandre de Moraes (e) saiu em defesa do colega e ainda estipulou a multa de r$ 100 mil/dia pela desobediência 

O ministro Alexan-
dre de Moraes, do 
Supremo Tribunal 

Federal (STF), determinou 
à revista “Crusoé” e ao site 
“O Antagonista” que re-
tirem do ar imediatamen-
te a reportagem intitulada 
“amigo do amigo de meu 
pai”, que cita o presidente 
da Corte, Dias Toffoli. A 
revista repudiou a decisão 
e denunciou o caso como 
censura. Alexandre impôs 
ainda uma multa diária de 
R$ 100 mil em caso de de-
sobediência.

“Determino que o site O 
Antagonista e a revista Cru-
soé retirem, imediatamente, 
dos respectivos ambientes 
virtuais a matéria intitulada 
‘O amigo do amigo de meu 
pai’ e todas as postagens 
subsequentes que tratem 
sobre o assunto, sob pena 
de multa diária de R$ 100 
mil, cujo prazo será con-
tado a partir da intimação 
dos responsáveis. A Polí-
cia Federal deverá intimar 
os responsáveis pelo site O 
Antagonista e pela Revista 
Crusoé para que prestem 
depoimentos no prazo de 72 
horas”, ordenou.

Na decisão, Alexandre 
de Moraes cita o inquérito 
aberto por Dias Toffoli, em 
março, que a “existência de 
notícias fraudulentas (fake 
news), denunciações calu-
niosas, ameaças e infrações 
revestidas de animus calu-
niandi, diffamandi ou inju-
riandi, que atingem a hono-
rabilidade e a segurança do 
Supremo Tribunal Federal, 
de seus membros e familia-
res, extrapolando a liberda-

de de expressão”.
O site informou que a re-

portagem tem como base 
um documento que consta 
dos autos da Operação lava 
Jato. O empresário Marce-
lo Odebrecht encaminhou à 
Polícia Federal explicações 
sobre codinomes citados em 
e-mails apreendidos em seu 
computador em que afirma 
que o apelido “amigo do 
amigo do meu pai” refere-
-se ao ministro Dias Toffoli, 
presidente do Supremo.

A explicação do emprei-
teiro se refere a um e-mail 
de 13 de julho de 2007, 
quando o ministro ocupava 
o cargo de Advogado-Geral 
da união (AGu) no gover-
no do ex-presidente luiz 
Inácio lula da Silva. As 
informações enviadas por 
Marcelo Odebrecht foram 
solicitadas pela PF e são 
parte do acordo de colabo-
ração premiada firmado por 
ele com a Procuradoria-ge-
ral da República. O delator 
está desde dezembro de 
2017 em prisão domiciliar 
depois de passar cerca de 
dois anos presos em Curi-
tiba.

“Há claro abuso no con-
teúdo da matéria veiculada, 
ontem, 12 de abril de 2019, 
pelo site O Antagonista e 
Revista Crusoé, intitulada 
‘O amigo do amigo de meu 
pai’”, afirmou o ministro.

“A plena proteção cons-
titucional da exteriorização 
da opinião (aspecto positi-
vo) não significa a impos-
sibilidade posterior de aná-
lise e responsabilização por 
eventuais informações inju-
riosas, difamantes, mentiro-
sas e em relação a eventuais 
danos materiais e morais, 
pois os direitos à honra, à 

BRASIlIA
Deputado Gelson Azevedo vai mediar
diálogo entre caminhoneiros e governo

intimidade, à vida privada 
e à própria imagem formam 
a proteção constitucional 
à dignidade da pessoa hu-
mana, salvaguardando um 
espaço íntimo intransponí-
vel por intromissões ilícitas 
externas.”

Na decisão, Alexandre ci-
tou uma nota da procurado-
ra-geral da República, Ra-
quel Dodge. “Ao contrário 
do que afirma o site O An-
tagonista, a Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
não recebeu nem da força 
tarefa lava Jato no Paraná 
e nem do delegado que pre-
side o inquérito 1365/2015 
qualquer informação que 
teria sido entregue pelo co-
laborador Marcelo Odebre-
cht em que ele afirma que 
a descrição ‘amigo do ami-

go de meu pai’ refere-se ao 
presidente do Supremo Tri-
bunal federal (STF), Dias 
Toffoli”.

Segundo o ministro, “em 
resposta à nota emitida 
pela Procuradoria-Geral da 
República, O Antagonis-
ta, ainda ontem, reiterou o 
conteúdo da sua primeira 
publicação – o que agrava 
ainda mais a situação, tra-
zendo, ao caso, contornos 
antidemocráticos”.

“Obviamente, o escla-
recimento feito pela 
Procuradoria-Geral da 
República tornam fal-
sas as afirmações vei-
culadas na matéria ‘O 
amigo do amigo de meu 
pai’, em típico exemplo 
de fake news – o que 
exige a intervenção do 

Poder Judiciário, pois, 
repita-se, a plena pro-
teção constitucional da 
exteriorização da opi-
nião (aspecto positivo) 
não constitui cláusula 
de isenção de even-
tual responsabilidade 
por publicações inju-
riosas e difamatórias, 
que, contudo, deverão 
ser analisadas sempre a 
posteriori, jamais como 
restrição prévia e ge-
nérica à liberdade de 
manifestação”, afirmou 
Alexandre.

(Fonte: Estadão Con-
teúdo)

DoCUMeNto 
DesAPAreCe

Segundo o site G1, o 
documento de fato foi 

anexado aos autos da 
Operação lava Jato, no 
dia 9 de abril, e seu con-
teúdo é o que a revista 
descreve. O documen-
to, porém, não chegou 
à Procuradoria Geral da 
República. Na segunda-
-feira (15), verificou-se 
que o documento não 
mais constava dos autos.

No dia 12 de abril, um 
dia após a publicação 
da reportagem, o juiz da 
13ª Vara, luiz Antonio 
Bonat, intimou a PF e o 
MPF a se manifestarem.

No mesmo dia, o do-
cumento foi retirado do 
processo. Não se sabe 
as razões. O documento 
não é assinado por Mar-
celo Odebrecht, mas por 
seus advogados.

DIVulGAçãO

A importância 
dos caminhoneiros 
para a economia 
do Brasil é inques-
tionável. Com uma 
frota estimada de 
2 milhões de cami-
nhões, o setor de 
carga rodoviário 
responde por mais 
de 60% do abaste-
cimento do país, 
distribuição de ri-
quezas e equilíbrio 
do PIB – Produto 
Interno Bruto.

“Rumores sobre 
nova greve da ca-
tegoria me levaram 
a convocar reunião 
na Comissão de 
Viação e Transpor-
tes da Câmara dos 
Deputados, da qual 
sou titular, através 
do requerimento 
n.º 38/2019, com o 
intuito de debater a 
situação dos cami-

nhoneiros e mediar 
entre a categoria 
e o governo fede-
ral”, disse o depu-
tado federal Gelson 
Azevedo (PR-RJ) ao 
HORA H.

Segundo o parla-
mentar, a causa é a 
flutuação do valor 
do diesel, que gera 
insegurança e dese-
quilíbrio nas contas. 
O frete combina-
do num preço pode 
chegar ao destino 
defasado pelo au-
mento do combustí-
vel durante o trans-
porte. Trinta dias de 
garantia é uma pro-
posta justa, que se 
enquadra nas dimen-
sões continentais 
do Brasil. O Cartão 
Caminhoneiro, a ser 
lançado pelo gover-
no federal, segundo 
Gelson, precisa con-

ter esse prazo e deve 
ser liberado para to-
dos as bandeiras, 
não somente para os 
postos BR conforme 
está previsto. “Bus-
caremos atender aos 
anseios desses ad-
miráveis profissio-
nais e do povo bra-
sileiro. Já os preços, 
dependem do frete. 
Sem estimar previa-
mente despesa e lu-
cro, as empresas e 
profissionais podem 
ter prejuízos ou até 
mesmo falir”, expli-
cou.

“ A n t e c i p e i - m e 
para dirimir possível 
tensão que resulte 
em outra paralisação 
dos caminhoneiros 
com as consequên-
cias danosas da úl-
tima greve. Contem 
comigo”, finalizou 
Gelson Azevedo.

“Antecipei-me para dirimir possível tensão que resulte 
em outra paralisação”, diz o parlamentar meritiense
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Deputado estadual cobra mais 
segurança para Belford Roxo 

7Polícia

SECRETÁRIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

DA PREFEITURA 
DE BELFORD ROXO 

Draco e delegacia caçam 
responsáveis por prédios 
que desabaram na Muzema 

homem se desespera ao ver corpo da 
mulher retirado dos escombros

Canella se reuniu com o secretário de Polícia Militar, rogério Figueiredo

FERNANDA ROuVENAT

FIlIPE AGuIAR/REPRODuçãO

Márcio Canella quer policiamento ostensivo em áreas com mais incidência de assalto no município como o bairro Nova Aurora alvo da bandidagem no último domingo
DIVulGAçãO

Mau cheiro de genitália 
de jovem atrai urubus 

Suspeito morre em 
confronto com PMs 

CeArÁ - um caso bi-
zarro aconteceu em Beira-
das Verdes na quarta-feira 
da semana passada. um 
casal estava sem dinhei-
ro para pagar um motel e 
resolveu então namorar no 
meio do mato! O problema 
é que um mal cheiro vin-
do das partes íntimas da 
moça chamou atenção de 
urubus que voavam na re-
gião à procura de animais 
mortos. 

O casal foi atacado pe-
las aves carniceiras atraí-

das pelo cheiro forte vin-
do da genitália da mulher 
identificada apenas como 
“Daninha”, O namorado 
que prestou esclarecimen-
tos a polícia disse que o 
casal já estava sem roupa, 
se preparando para ter re-
lação sexual quando foi 
surpreendido pelo bando 
de urubus.

“Eu senti aquele cheiro 
pobre, achei que era algum 
bicho morto ali por perto, 
foi quando os urubus co-
meçaram a pousar em cima 

dela, saímos correndo mas 
os urubus não a deixava” 
disse Júlio, o namorado.

Os jovens foram leva-
dos a delegacia para escla-
recer o caso apois a  mãe 
da jovem chamar a polí-
cia achando que o rapaz 
tinha agredido sua filha 
que estava com arranhões 
por todo o corpo. Os dois 
foram levados ao hospital 
da cidade onde receberam 
atendimentos, curativos e 
analgésicos e passam bem 
depois do susto.

Suspeito de integrar o 
tráfico de drogas do bairro 
Almerinda, em São Gonça-
lo, um homem morreu na 
manhã do último domin-
go durante confronto com 
agentes do Grupamento de 
Ações Táticas (GAT) e Pa-
trulhamento Tático Móvel 
(Patamo), do 7° BPM (São 
Gonçalo). Outros dois mar-
ginais foam presos duran-
te a ação. Com eles foram 
apreenddos drotgas e um 
radiotransmissor. 

De acordo com a corpo-
ração, os policiais foram 
até a localidade verificar 
uma informação do Disque 
Denúncia, a respeito de bar-
ricadas colocadas por trafi-
cantes. Chegando na comu-
nidade, os PMs localizaram 
cerca de 10 suspeitos, que 
efetuaram disparos contra 
os militares.

Houve um intenso con-
fronto e os criminosos fugi-
ram. Em outro ponto, teve 
uma nova troca de tiros e 
um dos acusados foi balea-
do, na Rua Paulo Moreira. 
O Corpo de Bombeiro che-
gou a ser acionado, mas o 
homem já estava sem vida 

Após uma série 
de assaltos no 
bairro Nova 

Aurora, em Belford 
Roxo, o deputado es-
tadual Marcio Canella 
foi até o gabinete da 
Polícia Militar do Es-
tado do Rio de Janeiro 
cobrar reforço na segu-
rança pública de Bel-
ford Roxo e da Baixada 
Fluminense. No último 
domingo, bandidos 
voltaram a roubar em 
Nova Aurora. Os sus-
peitos de praticarem os 
assaltos são do bairro 

Roseiral, que já domi-
naram outras locali-
dades próximas como 
Vale do Ipê, Jardim do 
Ipê, Jardim Brasil, Ma-
ringá, Vila Rica e Par-
que Esperança. 

O secretário da Po-
lícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro, co-
ronel Rogério Figuei-
redo de lacerda, se 
reuniu com o deputado 
e prometeu enviar re-
forço para o município 
e toda a região.  “Va-
mos aumentar o poli-
ciamento e intensificar 
as operações em Bel-
ford Roxo e em toda 
Baixada Fluminense”, 
frisou o secretário

eNGAJAMeNto 
CoMo 

PrIorIDADe 
Márcio Canella afir-

mou que estará engaja-
do na questão da segu-
rança pública enquanto 
estiver na vida pública. 
“Infelizmente, os ban-
didos do Roseiral estão 
tirando o direito de ir 
e vir da população. E 
agora nesse domingo 
foi no bairro Nova Au-
rora. Assaltaram várias 
lojas e trabalhadores. 
O coronel atendeu ao 
meu pedido de urgên-
cia para aumentar as 
intervenções policiais 
na Baixada”, ressaltou 
Canella.

As investigações 
para encontrar e pren-
der os responsáveis 
pela construção dos 
prédios que desaba-
ram na Muzema, no 
Itanhangá, na Zona 
Oeste do Rio, ganha-
ram umn reforço de 
peso: A Delegacia de 
Repressão a Acões 
Criminosas (Dra-
co), especializada em 
combater a milícia, 
vai auxiliar a respon-
sável pelo caso, at ti-
tular da 16ª DP (Barra 
da Tijuca), delegada 
Adriana Belém. A in-
formação foi confir-
mada por fontes da 
Polícia Civil

O ponto principal 
da investigação serã 
identificar empresas e 
pessoas responsáveis 
pelas construtoras que 
ergueram prédios na 
região de forma irre-
gular. Segundo a dele-
gada, os responsáveis 
serão identificados 
e responsabilizados, 
tanto pelas mortes, 
quanto pelas lesões e 
também pelas cons-
truções irregulares.

MorADores 
INtIMIDADos 
PeLA MILíCIA 
A Polícia Civil in-

vestiga se a milícia 
tem dificultado as in-
vestigações, coagin-
do moradores a não 
prestarem depoimen-
to. Vários deles foram 
convocados volunta-
riamente a prestarem 
depoimento e tentar 
esclarecer quem cons-
truiu os dois prédios 
que desabaram, mas 
ninguém apareceu no 

local até o início da tarde 
de ontem.

Belém decidiu intimar 
pessoas ligadas à comu-
nidade para conseguir 
mais informações. O pri-
meiro intimado foi o pre-
sidente da Associação de 
Moradores da Muzema, 
Marcelo Diniz Anastá-
cio. uma equipe da DP 
esteve na manhã de on-
tem na associação para 
entregar a intimação. Em 
uma operação da polícia 
realizada em janeiro, os 
agentes descobriram que 
milicianos que dominam 
a comunidade da Muze-
ma usam essas entidades 
na compra e venda de 
imóveis construídos ile-
galmente. Sem se iden-
tificar, moradores con-
taram que os milicianos 
são responsáveis pelas 
construções e vendas dos 
imóveis no local.

Em janeiro deste ano, 
uma força-tarefa do Mi-
nistério Público e da 
Polícia Civil do Rio de 
Janeiro prendeu cinco 
suspeitos de integrarem 
uma milícia que pratica 
grilagem de terras, entre 
outros crimes na região. 
Além de comprar e ven-
der imóveis construídos 
ilegalmente na Zona 

Oeste, o grupo é suspeito 
de praticar crimes rela-
cionados à ação da milí-
cia nas comunidades de 
Rio das Pedras, Muzema 
e arredores.

 sobe PArA 11
 NúMero De 

Mortos 
O número de mortos 

na tragédia chegou a 11 
ontem. O Corpo de Bom-
beiros trabalha com a in-
formação de 13 pessoas 
desaparecidas. O corpo 
de Antônia Sampaio, de 
31 anos, foi encontrado 
pouco depois das 10h. 
O trabalho de resgate é 
feito por mais de 100 mi-
litares, que têm o auxílio 
de cães farejadores, dro-
ne e helicópteros. 

Outras três pessoas 
permanecem internadas 
em unidades municipais 
de saúde. No Miguel 
Couto, estão uma mulher 
de 44 anos, no Centro de 
Terapia Intensiva (CTI), 
e um menino de quatro 
anos. Ambos têm quadro 
estável, porém delicado. 
uma mulher de 35 anos 
continua internada no 
CTI do Hospital Muni-
cipal lourenço Jorge, na 
Barra da Tijuca. Seu es-
tado é considerado grave.

Viatura do 7º bPM percorre a comunidade 
quando o socorro chegou. 
Com ele foi apreendida uma 
pistola. Outros dois suspei-
tos foram presos com dro-
gas e um rádio transmissor. 
Eles foram autuados na 73ª 
DP (Neves).

AssAssINADo 
A tIros eM DUqUe 

De CAxIAs 
um homem foi executa-

do com vários disparos na 
tarde de ontem na Rua Ma-
noel Vieira, no Centro de 
Duque de Caxias. A vítima 
ainda não havia sido identi-

ficada até o fechmento desta 
reportagem. De acordo com 
o 15º Batalhão de Polícia 
Militar do município, até as 
16h20 a motivação do crime 
não tinha sido descoberta. 

De acordo com as pri-
meiras informações, a víti-
ma foi atacada enquanto ca-
minhava. O atirador teria se 
aproximado e efetuado os 
disparos que o atingiram na 
cabeça. A Divisãio de Ho-
micídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) realizou 
perícia no local e já iniciou 
as investigações do caso. 



Implantação de melhorias urbanas

SÁBADO, 16 DE JuLhO DE 2016 geral

exerCíCIo DA PACIêNCIA 
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Plano para a Região Metropolitana do RJ 
REPRODuçãO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL DAS PREFEITURAS 

DO RIO DE JANEIRO 

Adiar fechamento de lixões 
é desserviço, afirma ministro 

DIVulGAçãO

Um passo importante contra 
sífilis na saúde de Mesquita 

DIVulGAçãO/PMM

Dr. Emerson Trindade, secretário municipal de Saúde, fala sobre as ações da pasta

salles: ““temos uma interlocução muito boa com os deputados”

Segundo o estudo, o Arco 
Metropolitano, por exemplo, 
deverá ser um corredor lo-
gístico de Itaguaí a Macaé, 
além de ser uma conexão 
dos núcleos das periferias 
com implantação de melho-
rias urbanas que contemplem 

habitação e lazer, resultando 
numa metrópole conectada 
e descentralizada. De acor-
do com Paulo Costa o plano 
estratégico realizou visitas 
em todos os municípios com 
prefeituras, grupos de mo-
vimentos sociais e ONGs. “ 

Foram cerca de 100 reuniões 
e cinco mil participantes na 
discussão. Foram definidos 
131 ações prioritárias e mais 
de 300 polígonos degradados 
pela ocupação urbana. São 
regiões muito pobres em ple-
no século XXI, aqui do lado. 

Pessoas que trabalham nas 
nossas casas, nos bares que 
frequentamos, é uma desi-
gualdade brutal”, afirmou.

A Baía de Guanabara ga-
nhou um capítulo especial na 
apresentação. A proposta é não 
apenas despoluir, mas realizar 

intervenções de forma que os 
municípios percebam o valor 
da área. No que diz respeito 
ao esgotamento sanitário da 
Região Metropolitana, a situ-
ação é considerada crítica. Há 
grandes fontes de poluição na 
Baía de Guanabara que vêm 

principalmente da zona norte 
da cidade do Rio. São esgotos 
coletados pela rede pluvial. A 
proposta do plano é tratar esta 
rede por meio de cinturões sa-
nitários, compostos por Esta-
ções de Tratamento de Esgoto 
(ETEs).

o Arco Metropolitano deverá ser um corredor logístico de Itaguaí a Macaé, além de ser uma conexão dos núcleos das periferias 

Estudo aponta necessidade de investimentos de R$ 60 bilhões em 20 anos em sanea-
mento, mobilidade e habitação, na região que irá ganhar novo modelo de governança

Língua de sinais como capacitação em Queimados 
Para encerrar o curso 

básico de lIBRAS que 
mobilizou os servido-
res públicos de Quei-
mados, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria 
de Direitos Humanos 
e Promoção da Cida-
dania, realizará nesta 
terça-feira (16) a for-
matura do projeto pe-
dagógico que teve o 
intuito de capacitar 
os agentes munici-
pais no atendimento 
à comunidade surda. 
A cerimônia acontece 
na sede da SEMDEH-
PROC, às 10 h. 

Reconhecida como 
meio legal de comuni-

um estudo produzido 
pela Câmara Me-
tropolitana do Rio 

de Janeiro prevê um inves-
timento de R$ 60 bilhões 
nos próximos 20 anos, em 
saneamento, mobilidade e 
habitação. O plano estraté-
gico de crescimento urbano 
Integrado da região Metro-
politana foi apresentado na 
última sexta-feira à Comis-
são Especial para acom-
panhar o novo modelo de 
governança para a Região 
Metropolitana da Assem-
bleia legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj). 
O montante de recursos 
não considera Parcerias 
Público Privadas (PPPs) e 
outras operações.

Considerado o principal 
instrumento de governança, 
o estudo abrange 22 muni-
cípios e deverá ser enviado 
para aprovação da Alerj. 

O representante da Câma-
ra Metropolitana, Paulo 
Costa, afirmou que a desi-
gualdade e diversidade das 
condições socioambientais 
estão entre os grandes pro-
blemas encontrados na área 
que tem o segundo maior 
PIB do país.

 qUestÃo CeNtrAL 
Segundo o presidente da 

comissão, Waldeck Car-
neiro (PT), o estudo está 
tratando de uma questão 
central para o desenvolvi-
mento do estado. “A região 
metropolitana concentra 
70% da população flumi-
nense. É importante garan-
tir direitos fundamentais 
para a região, como água, 
transporte. É uma comissão 
estratégica que vai cumprir 
o seu papel fiscalizador”, 
afirmou. Os principais de-
safios registrados para o 
desenvolvimento da região 
pelo plano abrangem o 
controle da expansão de-

brAsíLIA - O aumento 
do prazo para os municí-
pios eliminarem lixões no 
país foi classificado pelo 
ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, de 
desserviço. A proposta que 
deve passar por votação na 
Câmara dos Deputados em 
caráter de urgência. A meta 
inicial da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, 
que previa a substituição 
por aterros, era agosto de 
2014, mas foi descumpri-
da.

“A ideia de postergar, 
de maneira generalizada, 
o atingimento da meta do 
fechamento de lixões é um 
grande desserviço para o 
Brasil”, disse o ministro, 
ao participar do Seminário 
Internacional de Resídu-
os Sólidos. realizado em 
São Paulo pela Associação 

A Secretaria de Saú-
de de Mesquita dará 
hoje um passo impor-
tante no combate à 
sífilis congênita na ci-
dade. Haverá no Cen-
tro Cultural Mister 
Watkins, no Centro da 
cidade, uma capacita-
ção para toda a rede 
municipal de Saúde 
que servirá para pre-
parar os profissionais 
de Saúde para execu-
tarem o que é chama-
do de ‘pré-natal’ do 
homem. A ideia é que, 
assim como as gestan-
tes são submetidas a 
uma bateria de exames 
para avaliarem suas 
condições de saúde, o 
mesmo aconteça com 
seus companheiros.

“A verdade é que 
não adianta você cui-
dar apenas da mãe do 
bebê e correr o risco 
de deixá-la ser conta-
minada pelo parceiro. 

O pré-natal masculino 
já é uma realidade nas 
políticas nacionais de 
saúde. E é uma forma 
também de estimular 
o homem a se preo-
cupar mais com sua 
saúde. Sabemos que, 
de maneira geral, as 
mulheres se cuidam 
mais que eles”, alerta 
Gláucia Araújo, coor-
denadora de Atenção 
Básica de Mesquita.

testes 
rotINeIros 
e rÁPIDos

Na prática, o que a 
Secretaria de Saúde de 
Mesquita fará é con-
vidar o companheiro 
de todas as gestantes 
em pré-natal na rede 
municipal para reali-
zarem alguns exames. 
Todos os testes são 
rotineiros, muitos de-
les rápidos – com re-
sultado na hora –, e o 

paciente tem também 
sua carteira vacina-
ção atualizada. Entre 
os exames, estão so-
rologia para hepatite 
B e C, HIV e sífilis, 
diabetes, colesterol e 
pressão arterial.

“A melhor maneira 
de evitarmos algumas 
doenças é a informa-
ção. Esses pacientes 
também serão instruí-
dos sobre risco e pre-
venção de infecções 
sexualmente trans-
missíveis. E sobre a 
atenção que os ho-
mens devem ter com a 
próstata, por exemplo. 
Mas, no caso da sífilis, 
é fundamental a parti-
cipação do parceiro 
para reduzir as chan-
ces de contágio da 
mãe para a criança”, 
explica Dr. Emerson 
Trindade, secretário 
municipal de Saúde 
de Mesquita. 

sordenada (o crescimento 
da mancha urbana na re-
gião é de 32km² por ano), 

além da concentração 
na capital de trabalhos e 
serviços. Outra medida é 

promover a recuperação 
dos corpos hídricos, com 
a construção de um cintu-

rão sanitário ao longo dos 
rios que chegam na Baía de 
Guanabara. 

Brasileira da Infraestrutu-
ra e Indústrias de Base.

Para o ministro, municí-
pios grandes e ricos como 
São Paulo deveriam ter 
“uma coleta seletiva mi-
nimamente bem-feita”. Na 
opinião de Salles, as cida-
des pequenas e afastadas 
dos grandes centros urba-
nos poderiam, porém, go-
zar de prazo mais flexível.

“Temos uma interlocu-
ção muito boa com os de-
putados na parte do meio 
ambiente. Já manifesta-
mos preocupação sobre 
uma solução linear. Há ca-
sos, realmente, de municí-
pios que estão muito longe 
de alcançar as metas, seja 
porque estão isolados ou 
porque entraram em co-
lapso financeiro”, afirmou.

THIAGO lOuREIRO/PMQ

Prefeitura promove formatura do curso bási-
co de libras para servidores públicos 

cação e expressão por 
meio da 10.436 de 24 de 
abril de 2002, a língua 
Brasileira de Sinais é o 

segundo idioma oficial 
do país e a principal for-
ma de comunicação dos 
deficientes auditivos.  
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Barra Mansa em conferência 
Sugestões foram apresentadas no evento municipal realizado no último fim de sema-
na. Delegados eleitos defenderão os encaminhamentos em evento estadual e nacional

Luis Eduardo
(Luisinho)

Auditório da Apae lotado durante a a 10ª Conferência Municipal de saúde

Implantar conselhos gesto-
res em todas as unidades de 
saúde, promover a formação 

continuada e permanente dos 
profissionais de saúde a fim de 
otimizar o atendimento aos usu-
ários do SuS ( Sistema Único 
de Saúde); efetivar o programa 
Saúde nas Escolas, com am-
pliação do número de unidades 
atendidas e buscar a revisão da 
tabela SuS, a qual não passa por 
um  reajuste de valores há cerca 
de 20 anos. Essas são algumas 
das propostas que os delegados 
de saúde de Barra Mansa vão 
apresentar na Conferência Es-
tadual de Saúde a ser realizada 
nos próximos dias 24, 25 e 26, 
em local ainda a ser definido.

As sugestões foram apresen-
tadas pelos grupos de trabalho 
durante a 10ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde realizada na 

sexta-feira e no sábado, dias 
12 e 13 de maio, no auditório 
da Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais). 
O encontro teve como tema 
Democracia e Saúde e reuniu 
dezenas de representantes da 
sociedade civil, do governo mu-
nicipal, usuários e trabalhado-
res do Sistema Único de Saúde 
(SuS), para debater propostas 
e apresentar políticas públicas 
de saúde de acordo com o eixo 
nacional. Ao todo foram forma-
lizadas 28 propostas. O prefeito 
Rodrigo Drable participou da 
abertura do evento.

 IMPortâNCIA DAs 
DIsCUssões  

O secretário de Saúde, Sérgio 
Gomes, reafirmou a importância 
das discussões em torno de me-
lhorias na área da saúde. “Ouvi-
mos no decorrer do encontro, as 
deficiências do setor, apontadas 

pelo Conselho Municipal de 
Saúde. A medida é um fedba-
ck dos serviços prestados pelo 
município e nos aponta cami-
nhos para buscar uma melhoria 
constante. Importante ressaltar 
que hoje, em torno de 80% da 
população utiliza o SuS, isso 
equivale a aproximadamente 
143.600 dos 179.451 habitantes 
do município. Por isso essa bus-
ca constante pelo aprimoramen-
to é tão fundamental”, ressaltou 
Sérgio Gomes.

reLAtórIos
 eNCAMINhADos 

Segundo a gerente de Atenção 
Básica, da Secretaria Munici-
pal de Saúde, Mariana Sobreira 
Almeida, ainda esta semana os 
relatórios serão encaminhadas 
para os organizadores da Con-
ferência Estadual de Saúde.  
“Além de debater as propostas 
para a melhoria da saúde pú-

Edição EsTadUal

DIVulGAçãO/PMBM

Itatiaia divulga gabaritos de provas Mutirão recolhe mil toneladas de 
entulhos e enservíveis em Angra

SUl-FlUMiNeNSe 9

As respostas também já estão disponíveis 
no ‘Mural Oficial de Atos da Prefeitura

DIVulGAçãO/PMI

A Prefeitura de An-
gra, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
urbano e Sustentabi-
lidade, via Secretaria 
Executiva de Serviço 
Público, iniciou neste 
final de semana, uma 
força-tarefa para remo-
ver entulhos descarta-
dos irregularmente e 
materiais inservíveis. 
Em apenas dois dias, 
mil toneladas de lixo 
foram recolhidas das 
vias e logradouros pú-
blicos.

Os gabaritos pre-
limitares das provas 
objetivas do concurso 
público da Prefeitura 
de Itatiaia e do Institu-
to de Previdência dos 
Servidores Públicos de 
Itatiaia (IPREVI) fo-
ram divulgados ontem, 
pelo Instituto Brasilei-
ro de Administração 
Municipal (IBAM).

As respostas também 
já estão disponíveis no 
‘Mural Oficial de Atos 
da Prefeitura’ e no in-
formativo oficial do 
Município. Nos pró-
ximos dias 16 e 17, 
os candidatos poderão 
recorrer da análise da 
banca julgadora caso 
ocorra alguma discor-
dância com a correção.

A publicação dos pri-
meiros resultados (com 
as notas nas provas ob-
jetivas) e da síntese dos 
recursos com relação 

 Força-tarefa de serviço público vai atuar em todo o município momento de interação

A estrada foi interditada em decorrência do deslizamento de encostas 

DIVulGAçãO/PMAR

Ao todo 10 retroesca-
vadeiras e 40 caminhões 
basculantes participam 
do mutirão que começou 
no último sábado, nas 
localidades de Mambu-
caba, Frade, Garatucaia, 
Monsuaba, Belém, Japu-
íba e morros do Centro. 
O serviço continuou no 
domingo (14) com ações 
no Belém, Camorim, Ja-
cuecanga, Bracuí e nova-
mente Japuíba e morros 
do Centro.

Hoje (15) os funcio-
nários estão atuando nas 

regiões do Frade, Belém, 
Japuíba e Jacuecanga. A 
força-tarefa vai agir em 
todo o município e es-
tará nas ruas até a pró-
xima quinta-feira.  Os 
entulhos recolhidos es-
tão sendo levados para 
um aterro licenciado, no 
bairro da Serra D´Água. 
As pessoas que têm en-
tulhos em casa para des-
cartar devem procurar a 
Coordenadoria Regional 
mais próxima de sua re-
sidência para obter ou-
tras informações.

Desobstrução de bueiros a todo 
vapor nas ruas de Barra do Piraí

aos gabaritos acontece 
no dia 7 do próximo 
mês. Na mesma data 
será disponibilizado 
o cartão-resposta para 
consulta, dentro da 
área do candidato.

É importante que nes-
te período os concur-
seiros fiquem atentos 
aos documentos que 
posteriormente deve-
rão ser apresentados. 
Entre eles, (com cópia 
autenticada), estão: a 
carteira de identidade 
original, diploma de 

escolaridade de acordo 
com o cargo escolhi-
do, histórico escolar e 
Comprovante de quita-
ção com as obrigações 
militares (gênero mas-
culino).

O concurso terá vali-
dade legal de até dois 
anos, contados a partir 
da data de publicação 
da homologação, po-
dendo ser prorrogado 
por mais uma vez, por 
igual período, por meio 
de ato do prefeito do 
município.

DIVulGAçãO/PMBP

A Secretaria de Ser-
viços Públicos da Pre-
feitura de Barra do Piraí 
vem operando frequen-
temente a desobstrução 
dos bueiros e entra no 
terceiro ano consecutivo 
sem enchentes no mu-
nicípio. A desobstrução, 
que é feita manualmente 
pela equipe daquela pas-
ta, muitas das vezes re-
cebe também auxílio dos 
funcionários da área de 
Água e Esgoto.

De acordo com o se-
cretário de Serviços Pú-
blicos, Rodrigo Baptista 
do Nascimento, os ser-
viços acontecem com 
mais intensidade das 
equipes em épocas de 
chuva. “Três meses antes 
do período de fortes chu-

vas, nós intensificamos a 
desobstrução dos bueiros. 
E, havendo necessidade, 
solicitamos a Secretaria 
de Água e Esgoto, com o 
caminhão hidrovácuo”, es-
clarece.

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

lo de lixos nas ruas, fica 
difícil manter os bueiros 
totalmente limpos nessa 
época de chuva. “Mas, 
toda a equipe segue traba-
lhando para manter a cida-
de de Barra do Piraí livre 
de enchentes nesse perío-
do de grandes temporais 
na região”, completa

Edital de Chamamento é publicado a 
interessados na cidade de V. Redonda

A Prefeitura de 
Volta Redonda 
publicou, em fe-
vereiro, o Edital 
de Chamamento 
Público para Pro-
cedimento de Ma-
nifestação de In-
teresse (PMI) do 
sistema de bicicle-
tas compartilha-
das do Município. 
Neste primeiro 
momento, serão 
identificados os 
interessados em 
apresentar estu-
dos e projetos 
para a implanta-
ção, operação e 
manutenção do 
serviço em toda a 
cidade.

A implantação 
do Sistema faz 
parte do Plano de 

Mobilidade urba-
na do município 
que tem como ob-
jetivo promover 
a bicicleta como 
meio de transpor-
te na cidade. A 
proposta é que as 
bicicletas compar-
tilhadas sejam uti-
lizadas como uma 
opção de transpor-
te, com a vantagem 
de ser mais saudá-
vel e sustentável.

O secretário de 
Transporte e Mo-
bilidade urbana, 
Maurício Batista, 
explica que a im-
plantação do sis-
tema de bicicletas 
c o m p a r t i l h a d a s , 
por meio de par-
cerias, visa bus-
car alternativas 

de transporte ofe-
recendo serviços 
de qualidade para 
os cidadãos. “A 
implantação des-
se sistema de bi-
cicletas públicas 
visa incentivar o 
uso desse meio de 
transporte, desa-
fogando o trânsito 
da cidade, princi-
palmente nos gran-
des centros co-
merciais. Além de 
ser um diferencial 
para o município, 
esse sistema de bi-
cicletas comparti-
lhadas é um incen-
tivo para práticas 
sustentáveis que 
impactam direta-
mente na mobili-
dade urbana”, dis-
se o secretário.

blica, foi realizada a eleição do 
Conselho Municipal de Saúde 
para o quadriênio 2020/2024. 

Oito desses representantes já 
participam da Conferência Es-
tadual e posteriormente, da 

Conferência Nacional, entre os 
dias 4 e 7 de agosto”, detalhou 
Mariana.
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Barriga de Grazi Massafera rouba 
a cena em exercícios de yoga

Grazi Massafera exibiu 
em seu Instagram vídeo 
no qual aparece fazendo a 
técnica de yoga conhecida 
como uddiyana Bandha. 
‘É um santo remédio para 
muitos problemas abdomi-
nais. Ele estimula a função 
do pâncreas e do fígado’, 
explicou a atriz. Protago-
nista da próxima novela 
das sete, ‘Bom Sucesso’, 
Grazi mostrou flexibilida-
de e exibiu a barriga seca 
na publicação

Grazi Massafera divi-
diu com seus seguidores 
um vídeo no qual aparece 
fazendo uma técnica de 
yoga, a uddiyana Bandha, 
exibindo a barriga seca, 
em sua conta de Insta-
gram. Dona de uma elas-
ticidade impressionante, a 
atriz aproveitou a posta-
gem para explicar aos in-
ternautas como é a técnica. 
“É um santo remédio para 
muitos problemas abdomi-

nais. Ele estimula a função 
do pâncreas e do fígado. O 
fogo digestivo é estimula-
do e os órgãos abdominais 
são plenamente massagea-
dos e tonificados”, iniciou. 
“Assim sendo as glândulas 
adrenais são equilibradas, 
removendo letargia e ali-
viando ansiedade e tensão. 
Melhora a circulação san-
guínea em toda a região 
do tronco”, acrescentou 
a protagonista de “Bom 
Sucesso”, próxima novela 
das sete. “Estimula o ple-
xo solar, o qual tem muitas 
influências sutis na dis-
tribuição de energia pelo 
corpo”, completou, acon-
selhando os seguidores. 
“Existem restrições para 
fazer esse bandha, consul-
te um professor qualifica-
do antes de fazer”, afirmou 
a mãe da pequena Sofia, 
que aos 6 anos já encanta 
mostrando seu dom para a 
música em inglês.

‘BBB19’: Hariany promete manter amizade 
com campeã Paula: ‘Magoa sem intenção’
Em participação no 

‘Mais Você’, a mo-
delo afirmou que ela 

e a vencedora do ‘BBB19’, 
Paula, vão manter a ami-
zade do lado de fora do 
reality. Hariany defendeu 
a campeã das críticas re-
cebidas ao longo do confi-
namento por conta de falas 
apontadas como machistas 
e racistas. ‘Ela é uma pes-
soa boa, mas não tem cui-
dado com o que ela fala e 
acaba magoando outra pes-
soa sem intenção’, frisou

Desclassificada do 
“BBB19” por agredir Pau-
la, Hariany saiu em defe-
sa da campeã do reality 
durante participação no 
“Mais Você”. No programa 
de Ana Maria Braga, on-
tem a goiana afirmou que 
a mineira em alguns mo-
mentos não mede suas pa-

DIVulGAçãO
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400 gramas de pre-
sunto cru em fatias 20 
unidades de figo 1 en-
velope de gelatina in-
color (15 gramas) 300 
gramas de queijo de 
cabra (ou chèvre) do 
tipo boursin

Modo dE 
PREPaRo 

Em uma assadeira an-
tiaderente, disponha 
as fatias de presunto 
lado a lado.
leve ao forno prea-
quecido à tempera-
tura baixa por quatro 
horas ou até que fi-
quem crocantes.
Retire do forno e se-
que com papel absor-
vente. Reserve.
Forre com filme plás-
tico o fundo e as 
laterais de quatro 
forminhas com 6 cen-
tímetros de diâmetro 
e fundo removível.
deixe sobras do plás-
tico nas laterais para 
cobrir a torta depois 
– isso também ajuda-
rá a desenformar com 
mais facilidade.
lave os figos com cui-
dado, seque com pa-
pel absorvente e fatie 
no sentido do com-
primento (com casca 
mesmo).
cubra o fundo e as 
laterais das forminhas 
com parte das fatias. 
Reserve.
Em uma tigela, hidra-
te a gelatina seguindo 
as instruções da em-
balagem.
Passe-a nos figos com 
um pincel de cozinha.
disponha o queijo e o 
figo restante por cima 
e pincele novamente 
com a gelatina hidra-
tada.
cubra a torta com o 
filme plástico sobres-
salente.
leve as forminhas à 
geladeira de um dia 
para o outro.
desenforme e sirva 
gelada com os chips 
de presunto por cima.

ingREdiEnTEs

1 ½ quilo de filés de 
salmão
200 gramas de cama-
rão sem casca
1 cebola roxa cortada 
em fatias ou rodelas
2 pimentões verme-
lhos cortados em tiri-
nhas
3 tomates picados
½ xícara de azeite de 
dendê
1 xícara de leite de 
coco
½ xícara de água
sal e pimenta
suco de ½ limão

Modo dE PREPaRo

Tempere os filés de 
salmão com sal e pi-
menta e acrescente o 
suco de limão. numa 
frigideira grande e 
profunda, coloque 
a cebola, formando 
uma base, e depois 
os pimentões, o peixe, 
bem distribuídos, os 
camarões e os toma-
tes picados. derrame 
o azeite de dendê, 
o leite de coco e a 
água. Tampar a fri-
gideira e cozinhar a 
fogo médio por 15 a 
20 minutos, sem me-
xer, até que o peixe 
esteja cozido.
sirva imediatamente 
com o caldo e acom-
panhado de arroz.

TARTE TATIN
 DE FIGO

MOQUECA DE 
SALMÃO COM 

CAMARõES

ingREdiEnTEs

lavras, porém negou que a 
modelo faça isso com a in-
tenção de ofender alguém. 
Durante o confinamento no 
“BBB19”, Paula foi envol-
vida em acusações de racis-
mo e machismo. “A Pauli-
nha é doidinha, ela falou 
muitas coisas que talvez 
possa não ter pegado bem 
aqui fora, ela não mede o 
que fala. Ela é uma pessoa 
boa, mas não tem cuida-
do com o que ela fala e 
acaba magoando outra 
pessoa sem intenção. Tem 
algumas brincadeiras que 
a gente faz que acha que é 
engraçado, mas que para 
outra pessoa pode não 
ser”, minimizou. “Mas 
quero conversar com ela 
para colocar os pingos 
nos ‘is’”, frisou sem en-
trar em detalhes, ao longo 
da entrevista.

DIVulGAçãO

Fã de ‘Game Of Thrones’! Duda Nagle 
veste Zoe com peruca e capa da série

Mini fã! Zoe estourou o 
fofurômetro ao ser flagrada 
de capa da série ‘Game Of 
Thrones’ em vídeo no últi-
mo domingo (14). A fanta-
sia engraçada contou com 
a participação integral do 
pai, Duda Nagle, que teve 
a ideia de vestí-la a caráter 
para assistir ao primeiro 
episódio da nova tempo-
rada do programa. logo 
depois, a filha de Sabrina 
Sato ainda foi fotografada 
usando uma peruca

O novo episódio da úl-
tima temporada de “Game 
Of Thrones” foi um dos as-
suntos mais comentados na 
internet na noite do último 
domingo (14). E, no meio 
desta repercussão, nem 
mesmo a filha de Sabrina 
Sato ficou de fora. Dessa 

vez, a minifashionista, que 
adora usar lenços e fai-
xas na cabeça, foi filmada 
usando uma fantasia da sé-
rie. A capa do personagem 
Jon Snow foi um presente 
de uma marca para Duda 
Nagle que resolveu testar o 
lookinho divertido na filha, 
que já adora se arrumar 
com peças cheias de ten-
dência. “Olha só que legal! 
Que maneiro. Temos uma 
espada e uma fantasia para 
comemorar a última tem-
porada da trama”, contou 
em um vídeo na ferramen-
ta stories do Instagram. 
Minutos depois, o apre-
sentador filmou o visual da 
filha, que até se assustou 
com o resultado. “Tomou 
susto, é? Cadê você?”, 
brincou Duda.

DIVulGAçãO
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Além do meia, o lateral Wagner Diniz também retorna ao time rubro

SéRIE B1 

jOTa caRvalhO

jota.carvalho@yahoo.com

Meia-atacante Robinho estava no 
Bangu e agora reforça o Mecão

O A m e r i c a 
s a c r a m e n -
tou no do-

mingo (14) a con-
tratação do meia 
Robinho, de 28 
anos. O atleta che-
ga ao clube por em-
préstimo do Bangu, 
pelo qual atuou no 
Campeonato Cario-
ca. Ele se apresen-
tou ontem à tarde 
em Mesquita.

Essa será a segun-
da passagem do jo-
gador pelo clube. 
Na primeira, em 
2017, integrou o 
time vice-campeão 
da Série B1 do Es-
tadual, com 18 jo-
gos e dois gols as-
sinalados. Antes, 
ele atuou no Nova 
Iguaçu, no Resende 
e em dois clubes do 
Paraguai - o Spor-
tivo luqueño e o 
Guaraní.

Antes de Robi-
nho, o America fe-
chou com sete atle-
tas: o goleiro lucas 

Carvalhaes, o lateral-
-esquerdo Rafinha, o 
meia Matías Sosa, o 
volante Julinho e os 
atacantes Matheus 
Babi e Raphael Ca-
rioca. Reintegrado 
após resolver proble-
mas pessoais, Sandro 
Silva também é no-
vidade para as próxi-
mas competições.

O America estreia 
na Série B1 no dia 
25 de maio, contra 
o Nova Cidade, fora 
de casa. A estreia na 
Copa Rio está pre-
vista para o dia 3 de 
julho e o adversário 
sairá do duelo entre 
Sampaio Corrêa e 
Mageense.

WAGNer DINIZ
Quem também está 

de volta ao Ameri-
ca é o lateral-direito 
Wagner Diniz. De-
pois de disputar o 
Campeonato Ama-
zonense pelo Fast 
Clube, pelo qual foi 
campeão do Primei-
ro Turno do Estadu-
al, o jogador de 35 
anos voltará a vestir 

 MÁRCIO MENEZES / AMERICA RIO

Jogador cumprirá sua segunda passagem pelo clube rubro. A primeira foi em 2017 (foto)

a camisa vermelha 
depois de três anos. 
Ele se apresentou on-
tem para o início dos 
treinamentos visando 
a Série B1 do Esta-

dual e a Copa Rio.
Dono de biografia 

relevante, com pas-
sagens em outros 
grandes clubes como 
Vasco, Atlético-PR, 

São Paulo e Santos, 
Diniz, que começou 
a carreira no CRB, 
chega de olho em 
mais uma conquista 
pelo Mecão. Em sua 

primeira passagem, 
em 2015, ele foi 
campeão da Série B, 
competição que dis-
putará novamente 
este ano.


