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Proposta de lei polêmica

Deputados e agentes do Degase
poderão ganhar porte de arma
3

Vai cair na conta da milícia

Reprodução/Whatsapp

Delegacia de Homicídios da Capital investiga se o empresário identificado como Cláudio, fuzilado na Zona Oeste do Rio, teria envolvimento
com a milícia que atua na região. Um bando armado fechou o veículo,
um Toyota Hilux, onde a vítima estava e dispararam vários tiros.

Empresário é executado
7

7
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Homem é
assassinado
a tiros em
Queimados

Menos vereadores
em Nova Iguaçu Dor no adeus a avó e neta mortas pela chuva
Projeto de autoria do vereador Fabinho Maringá que reduz de 17 para 11 o número de vereadores na Cidade foi aprovado por unanimidade.

Os corpos da astróloga Lúcia Xavier Sarmento Neves, de 63 anos, e Júlia Neves Aché, 6, foram enterrados no Cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio. As duas morreram quando o táxi em que estavam foi soterrado por um deslizamento de terra e pedras. O Rio segue em estágio de crise. Hoje a chuva deve dar uma trégua.
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Vereador baba
ovo e puxa-saco
chama prefeito
de ‘paipai’

Prazo da CNH
pode mudar de 5
para 10 anos

divulgação
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Motoristas de
ônibus vivem sob
o medo, diz JAL

ESPORTE no Hora H

Duque de Caxias anuncia
mais dois reforços para
jogar a Segundona
12

Belford Roxo no Brasileiro de Karatê
Os atletas Joyce, Lucas e Yan treinam na Vila Olímpica para a etapa classificatória em Recife, que acontece entre os dias 23 e 26 do próximo mês.
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Mulher roda com
mais de 30kg de
erva no Galeão
7
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Nesta quinta-feira (11),
abraçamos a cantora e compositora Leila Dias de Nova
Iguaçu. Primeiro pela sua evolução na carreira, sempre com
novidades. Segundo, a parabenizando por mais um ano de
vida completado, ontem, dia
10. Aquele Abraço, Leila!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Cantor Vini Carta é atração Top nesta quinta-feira

Queen
A Marcelo Borghi
Produções Artísticas
está anunciando para
esta sexta (12), com
início às 19h30, o
‘Tributo ao Queen’,
no palco do Shopping Nova Iguaçu.
Imperdível! Valeu,
Borghi!

Nesta quinta (11) Vini
Carta vai soltar a voz no
TopShopping. Nascido e
criado em Nova Iguaçu,
o multi-instrumentista
Vinícius Carta iniciou
seus estudos musicais
em 1999 influenciado
por grandes artistas da
cena do rock nacional e
internacional. Com um
mês de estudos já mostrava habilidade e talento no violão e guitarra.
No ano 2000 formou
sua primeira banda com
amigos e compôs suas
primeiras canções.
Já em 2003, o artista ingressou no curso
de música da Escola
Villa-Lobos e a partir
daí nunca mais parou.
Vini tem em sua trajetória participações em
diversos festivais musicais, apresentações em
festas populares e casas de shows da região

Compositores
do Brasil
O grupo Compositores do Brasil convida
para mais uma jornada
de samba no Bohêmios
de Irajá (Rua Monsenhor Félix, 451, em
frente à estação Irajá do
Metrô), dia 14, domingo, a partir do meio-dia.
Marquinhos Diniz será
atração na tarde e a entrada, 2kg de alimentos
não perecíveis. Valeu,
Barreto Baixada & Cia)

divulgação

metropolitana do Rio de
Janeiro, com destaque
para abertura de shows
das bandas Catedral e
Rosa de Saron. Vini promete para os clientes do
Top um show cativante,
ao som de voz e violão,
com um repertório de
grandes sucessos de artistas do cenário atual
como Nando Reis, Tiago Iorc, Ed Sheeran, Jason Mraz, Melim, Sandy, Anavitoria e Vitor
Kley. Além de grandes
clássicos do rock, dentre
eles, U2, Beatles, Extreme, Legião Urbana,
Barão Vermelho e Pink
Floyd. A apresentação
será às 19h, na praça de
alimentação do 2º piso.
Evento gratuito. O TopShopping fica na Av.
Governador Roberto Silveira 540, Centro – Nova
Iguaçu. Telefone: (21)
2667-1787.

Dança Urbana
A Secretaria de Cultura, de Nilópolis, abriu
inscrições para o curso
intensivo de danças urbanas. Para participar é
necessário comparecer,
de segunda a sexta-feira,
das 9 às 17 horas, na Praça dos Meninos (Rua Luis
Gonzada, s/nº, Cabral) e
preencher uma ficha de
inscrição com os dados
pessoais, apresentar original de um documento com
foto, comprovante recente
de endereço (conta de luz,
água ou telefone) e uma
foto (3×4) atual. Não há
cobrança de nenhuma taxa
e as aulas acontecem aos
sábados, sempre das 9h
às 12h com o coreógrafo,
professor de danças urbanas, coordenador cultural
e diretor da Cia de Dança
ZK Company, Gustavo
Mememlli (ZAKA). No
final do curso, os alunos
receberão certificado de
conclusão.

Fabiana Cozza canta Dona Ivone Lara no Rival
Jota Carvalho

Divulgação

jota.carvalho@yahoo.com

A

cantora Fabiana Cozza viveu
Dona
Ivone
Lara no teatro e é nos
palcos que ela segue
cantando as músicas
da diva do samba. Com
show marcado para este
sábado, às 19h30, no
Teatro Rival Petrobras
(Cinelândia), a cantora
e o violonista Alessandro Penezzi convidam
o público para o lançamento do seu sétimo
CD “Canto da noite na
boca do vento”, com
repertório todo dedicado à Dona Ivone Lara
e seus parceiros Delcio
Carvalho, Nei Lopes,
Arlindo Cruz, Paulo
César Pinheiro, Hermínio Bello de Carvalho,
Mano Décio da Viola,
Fuleiro, Tio Hélio, Silas de Oliveira e Bacalhau.
O show acontece no
dia 13 de abril, data do
aniversário de Dona
Ivone, que completaria
97 anos de vida. A direção do espetáculo é do
ator e diretor Elias Andreato. Sobem ao palco

(21) 98037-1338
Whatsapp

Baba ovo tem em todo lugar
“Não falem mal do meu ‘paipai’. Se falar
arruma um ‘pobrema’ comigo”. Não é só no
meio dos pobres de grana e de espírito que
existem os puxa-sacos, lambe ovos, limpa
paletó e outros bichos mais da babação do
saco de quem o infeliz venera.
****************************************

Vereador não esconde que é fã do homem
A frase acima, segundo presenciou nosso
agente Passarinho Azul do Bico Preto, foi
dita por um vereador da Baixada na sessão
em que o prefeito da cidade era criticado
por não dar a ‘devida atenção’, aos parlamentares municipais.
****************************************
Show de lançamento do CD “Canto da noite na boca do vento”, será no Teatro Rival
do Teatro Rival Petrobras
ao lado da intérprete os
músicos Henrique Araújo (cavaquinho e bandolim) e Douglas Alonso
(percussão). A única canção inédita do trabalho
intitulada “A dama dourada” foi um pedido de
Fabiana ao jovem compositor Vidal Assis que

dividiu a parceria (letra)
com Hermínio Bello de
Carvalho, e que assina
a apresentação do trabalho. A capa é criação do
artista plástico e cenógrafo Elifas Andreato.
O CD foi gravado e
produzido na gravadora
Biscoito Fino e contou
com as participações es-

peciais da cantora Maria
Bethânia, o cantor Péricles e o arranjador e saxofonista Nailor Proveta.
O Teatro Rival Petrobras fica na Rua Álvaro
Alvim, 33/37 – Centro/
Cinelândia – Rio de Janeiro. Informações: (21)
2240-9796.

Será que existe algo a mais na parada?

“O cara, narra Passarinho, chegou a mudar
de cor e virar os olhinhos quando pediu para
não esculacharem o chefe. Alguns colegas
dele chegam até a desconfiar que o ‘puxa’
tá levando algum por fora e até, quem sabe,
rola um clima entre os dois. Em momentos
de mais descontração, o sujeito esquece que
é visto como homem dos pés a cabeça e dá
umas quebradinhas de mão”. É isso, caros
leitores! (risos).

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

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

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

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

geral
GERAL

quintA-FEIRA,
11julho
DE ABRIL
de 2019
sábado, 16 de
de 2016

3

projeto polêmico

Proposta prevê porte de arma para
deputado e agente do Degase

Autor do parecer que modificou o projeto é Márcio Pacheco, líder do governo Wilson Witzel (PSC), a quem cabe sancionar ou não a proposta.
Reprodução

=

Antonio Carlos
horahmunicípios@gmail.com
Elizeu Pires
elizeupires.com

S

ob
a
resistência
da oposição,
a
Assembleia
Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj)
aprovou um projeto
de lei que dá porte
de arma a deputados
estaduais e agentes
do
Departamento
Geral
de
Ações
Socioeducativas
(Degase). No texto
original, a proposta
era exclusiva aos
agentes do Degase,
que
lidam
com
menores de idade
apreendidos.
A emenda foi apresentada em parecer
do presidente da
Comissão de Constituição e Justiça,
Márcio
Pacheco
(PSC). Ele é o líder

do governo de Wilson Witzel (PSC), a
quem cabe sancionar ou não o projeto. A oposição já
promete ir à Justiça
contra a implementação do projeto.
A proposta contempla deputados estaduais, agentes do
Degase, seguranças
da Alerj e polícia
legislativa auditores fiscais estaduais e municipais.
Casos
comparativos
Luiz Paulo (PSDB)
comparou a emenda
ao
mito
de
Frankenstein. Carlos
Minc
(PSB)
lembrou que, nesta
semana, um carro
foi atingido por 80
tiros. Ele disse que
mais armas podem
acarretar mais violência. “(O projeto)
Virou um guarda-chuva de bala perfurado por todos os

André Ceciliano, presidente da Casa, e o painel com o resultado da votação (D)
lados (...). Chamo do no país. Há dias fuzil indo a um chá mais armas signifia uma reflexão ao atrás, uma família de bebê. Nós te- ca mais segurança”,
que está acontecen- levou 80 tiros de mos que refletir se disse ele.

MPF oferece denúncia por
loteamento ilegal em Caxias
O Ministério Público
Federal
(MPF)
ofereceu
denúncia
contra
Renato da Cunha
Pereira pela prática de desmembramento e loteamento de solo para
fins urbanos sem a
autorização de órgãos públicos em
uma área de propriedade da União.
O terreno é localizado na Rua Lamarão, em Duque de
Caxias.
Em 2010, uma vistoria realizada pela
Secretaria
Municipal de Obras e

Urbanismo da Prefeitura de Duque
de Caxias verificou
a existência de um
loteamento com casas já construídas e
habitadas, além de
mais três em fase
de levantamento. A
Secretaria
depois
informou que não
foram apresentados
os projetos de construção, o alvará de
licença de obras e
que também não foi
expedido o registro
predial para o loteamento.
Segundo os compradores, eles adquiriram os lotes

com Renato Pereira com preços
que variavam entre R$ 30 e R$50
mil.Peritos federais confirmaram
a existência de loteamento residencial com área de
aproximadamente
1,5 hectares. Tal
atividade ocasionou supressão de
vegetação de Mata
Atlântica. Na última vistoria realizada no local, em
2013, 17 lotes já
haviam sido construídos. Em depoimento à Polícia
Federal,
Renato

Reprodução

Órgão fez denúncia contra Renato da Cunha Pereira
afirmou não ter registro de propriedade e confirmou que
realizou o desmembramento e venda

Emoção e dor no enterro de avó e neta
O enterro da astróloga Lúcia
Xavier Sarmento Neves, de 63
anos, e sua neta Júlia Neves
Aché, 6, na tarde de ontem, foi
marcado por muita dor, emoção e muitas homenagens no
Cemitério São João Batista,
em Botafogo, Zona Sul do Rio.
As duas morreram na noite
da última segunda-feira, quando o táxi em que estavam foi
soterrado por um deslizamento
de terra e pedras na Avenida
Carlos Peixoto, também na
Zona Sul.
O motorista do táxi Marcelo
Tavares Marcelino, que dirigia
o veículo, e outras 7 pessoas
morreram por consequência
das chuvas. O temporal deixou
diversos bairros alagados, mo-

radores desabrigados e um verdadeiro caos na cidade.
Entre os presentes ao velório estavam, Rodinei, jogador do Flamengo, que é namorado de Nina
Aché, tia da menina Júlia. Um
grupo de taxistas também esteve
no cemitério para prestar uma
homenagem para as vítimas. Eles
fizeram um buzinaço na frente do
cemitério. O corpo de Marcelo
será sepultado hoje, às 13h, no
mesmo cemitério em Botafogo.
O marido de Lúcia, Carlos Alberto, contou que fez o último
contato com a esposa por volta
das 21h45, quando ela explicou
que esperava a neta sair da festa
para pegarem um táxi até Copacabana, onde moram. Algumas
horas depois, Tatiana Neves, filha

de Lúcia e mãe de Júlia, postou
uma mensagem em uma rede
social informando o desaparecimento das duas e pedindo ajuda
nas buscas. Tatiana estava de férias nos Estados Unidos com o
marido, Philippe Aché Assumpção, pai de Júlia.
Policiais da 12ª DP (Copacabana) descobriram a localização
dos três por meio do sinal de GPS
do táxi. O aparelho apontava para
o local onde uma encosta havia
caído e alguns carros foram abandonados por conta do temporal.
Rio segue em estágio
de atenção
Há mais de 40 horas, o município do Rio de Janeiro segue em
estágio de crise em decorrência

do temporal que atingiu a
cidade, provocando dez mortes. A previsão do sistema
Alerta Rio é que ainda pode
ter chuva forte logo mais à
noite.
“Há previsão de chuva moderada, podendo ser forte em
pontos isolados e de forma
rápida, diminuindo a intensidade a partir da madrugada
de quinta-feira (11)”, informa
o sistema Alerta Rio.
Pelo comunicado do serviço de alerta, a tendência é
que nos dias 12 e 13 ocorra
chuva fraca a moderada isolada a partir do fim da tarde
devido à atuação de áreas de
instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera.

dos lotes. O MPF
denunciou
Renato
pelo crime previsto
no artigo 50, I, da
Lei nº 6.766/1979.

(Com
ria de
ção da
ria da
do Rio

a AssessoComunicaProcuradoRepública
de Janeiro)
G1 Rio/Reprodução

Enterro da menina Júlia, 6 anos, também no
São João Batista. Marcelo Tavares (D)
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O município do Rio poderá decretar estado de calamidade diante dos estragos causados
pelo temporal que começou na noite da última
segunda-feira. O anúncio foi feito ontem pela
secretária de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos do Rio de Janeiro, Fabiana Bentes.

A tragédia das chuvas se repete todos os anos
sem que os governantes adotem medidas preventivas para evitar o pior. Não é culpa do aquecimento
global, conforme declarou o prefeito Marcelo Crivella, mas da inércia dos órgãos públicos que esperam a destruição acontecer para tomar uma atitude.

Arrecadação I

Reprodução

Viaturas para Cívil I

A Agência de Autorregulamentação das Entidades de
Autogestão de Planos de Proteção Contra Riscos Patrimoniais
(AAAPV) se mobiliza, através
das associações e de proteção
veicular e cooperativas de mutualismo do Brasil todo afiliadas a entidade, para ajudar as
vítimas das chuvas no Rio.

O deputado André Ceciliano (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj), irá
doar 30 veículos à Secretaria
de Estado de Polícia Civil. O
ato simbólico da entrega dos
equipamentos acontece hoje,
às 10h, na Cidade da Polícia,
na Zona Norte da capital.

Arrecadação II

Viaturas para Cívil II

O objetivo é arrecadar o
máximo de recursos financeiros possível para comprar cestas básicas, garrafas de água mineral, latas
de leite em pó e colchões
que serão distribuídos na
Cidade de Deus, em Jacarepaguá, um dos lugares mais
afetados pelo temporal na
Zona Oeste do Rio.

Em tempos difícies, a solidariedade
Em um mundo cada vez mais mercenário e egoísta, exercitar o
espírito da solidariedade é o melhor caminho para um mundo melhor. É o que vem fazendo o DJ Jefinho Mix, de Nilópolis. Todas as
segundas-feiras, o músico distribui refeição para a população de rua
da cidade. A próxima iniciativa do jovem é arrecadar agasalhos para
esquentar o frio desses cidadãos que estão na linha de tiro da exclusão. Para tanto, ele já arregaçou as mangas, ou melhor, está mobilizando amigos e moradores para ajudar nessa linda campanha. Quem
quiser abrir o armário e retirar dele o que não serve mais, pode ligar
para Jefinho através do telefone (21) 9688-07426.

O secretário da pasta,
delegado Marcus Vinicius
Braga, e outros parlamentares participam do ato. A
frota de carros oficiais da
Alerj foi extinta neste ano.
A doação foi aprovada pela
Mesa Diretora e faz parte
do processo de modernização administrativa implementado no início desta
legislatura.

DIRETO AO PONTO

Governo quebra o silêncio no caso do fuzilamento
Em entrevista ao
‘Conversa com Bial’,
programa da Rede Globo
apresentado por Pedro
Bial, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, quebrou o silêncio e falou

sobre o caso do fuzilamento em que morreu o
músico Evaldo Rosa, no
último domingo, quando militares do Exército
dispararam mais de 80
tiros contra o carro da vítima, onde estavam mais

três pessoas. Segundo
o ministro, os soldados
não são treinados para
praticar tais atos que podem ocorrer. Entretanto, Moro defendeu uma
investigação
rigorosa
para identificar os pos-

síveis excessos cometidos pelos militares. Ele
disse: “Se houve ali um
incidente injustificável
em qualquer espécie, o
que aparentemente foi o
caso, as pessoas têm que
ser punidas”.

Reprodução/Elizeu Pires

Prefeito de Resende tira
reajuste salarial
A sessão da noite da última terça-feira da Câmara
Municipal de Resende foi
tensa e terminou de maneira frustrante para os já
combalidos servidores da
Prefeitura de Resende, que
almejavam conseguir um
pouco de fôlego no mês
de maio, por conta de um
reajuste de 3% em seus
vencimentos, aprovados no

começo do ano. Apesar de
o percentual ser considerado uma migalha para uma
categoria que já se arrastava havia cinco anos sem
aumento, com boa parte
dos servidores recebendo
abaixo do salário mínimo,
o projeto aprovado e sancionado na época previa
que o reajuste seria retroativo a janeiro deste ano.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

novas regras para cnh

Punição de infração grave mais rápida

Entre as mudanças na Carteira Nacional de Habilitação está em aumentar de 20 para 40 pontos o limite para suspender o documento
Secretaria de Comunicação
Social da Prefeitura

A

s mudanças a
serem propostas na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) vão tornar
mais rápida a punição
de infrações graves.
Foi o que declarou
ontem o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, segundo o
qual, o objetivo é aumentar de 20 para 40
pontos o limite para
suspender o documento. “Se você observar o
que está acontecendo,
os órgãos de trânsito
não estão tendo capacidade de processar
e fazer a suspensão
quando se atinge os

20 pontos”, ressaltou,
após participar de seminário
promovido
pelo jornal Valor Econômico.
De acortdo com
Freitas, a maior parte
da pontuação distribuida aos motoristas
não corresponde a
condutas graves. “As
infrações, em sua
maioria, são bestas,
muito leves. Então, no
final das contas, é burocracia”, disse. Por
isso, aumentar o limite de pontuação é uma
forma de abrir espaço
para executar as sanções nos casos mais
graves, como embriaguez ao volante,
segundo o ministro.
“A gente simplifica o

Alberi Neto / Agência RBS

Novas regras devem incluir o aumento no tempo de validade da CNH de 5 para 10 anos
processo de suspensão
naquilo que é grave e
aumenta a pontuação,
até para que os órgãos
tenham capacidade de
processar naquilo que

é leve”, disse.
As mudanças, que
devem incluir o aumento do tempo de
validade da carteira de cinco para dez

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Um morador de
pouca educação tem
dado péssimo exemplo de cidadania.
Segundo relatos, ele
acumula há quase
um mês um amontoado de lixo no portão
de casa. O imóvel na
Rua João Evangelista de Carvalho, altura do número 104,
fica entre dois salões
de beleza. O que
piora o problema,
uma vez que a clien-

Lixo obstrui bueiro em Nilópolis

tela acaba desistindo
de entrar nos estabelecimentos devido ao
mau cheiro. A sujeira está atraindo ratos
e foi jogada sobre o
bueiro, impedindo a
água de escoar. Eles
contam que as fortes
chuvas têm ajudado
a espalhar o lixo para
outros trechos da via.
Cabe agora à Prefeitura encontrar o ‘sujão’ e multá-lo pela
infração.

Eliane souza cunha/leitor

anos, serão feitas por
um projeto de lei. Segundo Freitas, o texto
será enviado até semana que vem ao Palácio
do Planalto, que vai de-

cidir o momento mais
oportuno para abrir a
discussão com os parlamentares. “Isso tem
que ser discutido pelo
Congresso”, ressaltou.

brasil

Reconstrução de ponte
custará R$ 113 mi
PARÁ - A reconstrução da ponte
sobre o Rio Moju, no Pará, custará R$
113 milhões. O governador do Pará,
Helder Barbalho, disse ontem que esteve no Palácio do Planalto para pedir
apoio ao presidente Jair Bolsonaro
e recursos do governo federal para a
obra.
De acordo com o governador,
Bolsonaro sinalizou solidariedade e
pediu que sua equipe, encabeçada
pelos ministros da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, avalie de que
forma e com que volume seria possível colaborar. “Vamos sair dessa crise
com os recursos próprios do estado e
desejamos o apoio do governo federal. Se porventura não for possível,
nós faremos a nossa obrigação e restabeleceremos a normalidade”, disse.

esporte
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competição

Caratecas de B. Roxo disputam
etapa classificatória em Recife
O Brasileiro de Karatê será entre os dias 23 e 26 de maio

Assessoria de Imperensa/
PMBR

A

tletas da Vila
Olímpica
de Belford
Roxo
participarão
da etapa classificatória do Campeonato
Brasileiro de Karatê,
que será disputado
na cidade de Recife,
entre os dias 23 e 26
de maio. Ao todo, 13
lutadores da equipe
vão defender a bandeira
belforroxense no nordeste. Os
treinos
acontecem
às terças e quintas,
sempre das 18h30
às 20h. A atividade
é gratuita e oferecida pela Secretaria de
Esporte da cidade.
Os caratecas são
comandados
pelo
professor
Ademir
Gonçalves, que é
faixa preta (6º dan)
e árbitro chefe da
Federação de Karatê do Estado do Rio
de Janeiro. “Aqui na
Vila Olímpica atuamos mais com a
aula. Mas para intensificar os preparos
para a competição,
estamos nos reunindo também aos sá-

bados, na Associação de Moradores do
bairro Santa Maria.
Belford Roxo sempre se destacou no
Karatê. Temos muitas chances e espero
voltar com 13 medalhas. Nossa equipe
tem vários campeões
de peso”, afirmou o
mestre Ademir Gonçalves.
Atual campeã brasileira na categoria
sub-21, Joyce Lemos, de 19 anos,
conta que o esporte,
mudou sua vida. “Eu
era muito agressiva
e o karatê me tornou
uma pessoa melhor,
pois me deu educação. Aprendi a respeitar o próximo.
Hoje eu não me vejo
fora
dos
treinos.
Tudo o que eu quero é seguir carreira
no karatê”, disse ela
que mora no bairro
Jardim Dimas Filho
e pratica a modalidade há seis anos
na Vila Olímpica de
Belford Roxo.
Muito atento, o
pedreiro
Ananias
Barbosa, de 37 anos,
acompanha de perto

divulgação

A equipe treina na Vila Olímpica sob o comando do professor e mestre Ademir Gonçalves
os passos dos três filhos matriculados no
karatê. “Eles estão
realizando meu sonho de criança. Assistia aos filmes de
luta, mas meus pais
não podiam pagar.
Sou muito grato pela
oportunidade de ter
meus três filhos pra-

ticando a modalidade e de graça. O
esporte deu muita
disciplina para eles.
Em todos os lugares que vamos, todos
elogiam a educação
e a postura dos meus
filhos”, disse ele que
mora em Vila Jolá.
As inscrições para

as aulas de karatê
estão abertas e os interessados podem se
inscrever de segunda a sexta, das 8h às
21h, na Vila Olímpica de Belford Roxo,
que fica na Rua Lecilio, s/nº, no bairro
Nova Piam. Podem
se inscrever pessoas

entre 7 e 80 anos
de ambos os sexos.
É preciso levar original e cópia da
identidade,
CPF,
atestado médico e
uma foto 3x4. Menores de idade também precisam levar documentação
do responsável.

Diego Alves ressalta importância Cícero indica caminhos para o
do jogo contra o time San José Botafogo avançar na Copa do Brasil
Divulgação

Alexandre Vidal / Flamengo

Camisa 1 concedeu entrevista coletiva antes do treino de ontem no Ninho do Urubu
De olho no confronto
contra o San José-BOL, válido pela quarta rodada da
fase de grupos da Conmebol Libertadores, o Flamengo seguiu se preparando no
Ninho do Urubu. Antes do
último treino visando o jogo
desta quinta (11), o goleiro
Diego Alves concedeu entrevista coletiva e falou sobre a
expectativa para a partida.
“Lá a altitude atrapalhou
bastante. Acredito que seja
um jogo diferente, espero que
seja com um pouco mais de
tranquilidade. É uma partida
fundamental para conseguir
a classificação. Conseguimos uma vitória importante
na Bolívia, depois conseguimos somar mais três pontos
contra a LDU. Infelizmente
não conseguimos contra o
Peñarol. É um jogo de extre-

ma importância, com certeza
a vitória é o pensamento de
todos.”
O goleiro afirmou que
mesmo sendo um jogo contra o último colocado do grupo, é preciso ter cautela na
quinta-feira
“Se todos pensam que
vai ser fácil, que o Flamengo vai passar o carro como
você falou, mas temos um
adversário preparado, teve
troca de técnico, e jogo de
Libertadores nunca é fácil.
Não podemos nos deixar levar pela emoção e vontade
da parte externa, temos que
ser cautelosos nesse sentido. Saber da nossa responsabilidade. Somos nós que
temos que buscar o resultado com muita cautela, muito respeito.”
Diego Alves também

aproveitou o papo com os
jornalistas para destacar a
qualidade dos goleiros que
fazem parte elenco rubro-negro.
“Estamos ali para isso,
os goleiros estão sempre
bem preparados para poder ajudar o time na hora
que precisar. Temos ótimos profissionais no clube, tanto o Wagner quanto
o Nielsen são excelentes,
vêm demonstrando desde
o começo do ano nos deixando bem preparados. Não
só eu, como César, Gabriel
(Batista), se o Thiago tivesse chance de jogar iria corresponder também. Nossa
função é ajudar, lógico que
às vezes não sai da maneira
que queremos, mas a gente
fica feliz em corresponder
com nossa parte.”

“Jogar fora é sempre difícil, ainda mais no Alfredo
Jacone, um campo mais acanhado”, diz o volante
Após o empate em 1 a 1
no jogo de ida, no Estádio
Nilton Santos, o Botafogo
irá até Caxias do Sul para
enfrentar o Juventude em
busca da vaga na quarta
fase da Copa do Brasil.
Em entrevista coletiva, o
volante Cícero falou sobre a decisiva partida e as
demais situações que envolvem a equipe. O jogador também destacou uma
crescente em sua parte física, já que não tinha feito
pré-temporada. A partida
será nesta quinta (11), às
19h15, no Estádio Alfredo
Jaconi.
- Em relação ao jogo,
cada jogo é um jogo e
tem situações diferentes.
Como jogaram muito fechados, ao meu ver fal-

tou forçamos furar mais o
bloqueio deles. Mas não
fizemos uma partida tão
ruim assim, principalmente pelo segundo tempo.
Jogar fora é sempre difícil, ainda mais no Alfredo
Jacone, um campo mais
acanhado. Mas é um jogo
de 90 minutos e podemos
sair com a classificação.
É um jogo de mata-mata
e vamos concentrados do
que temos que fazer lá disse Cícero.
Ele disse que está focado na classificação.
- Lógico que passar de
fase é sempre bom por um
orçamento melhor também, para a situação financeira do clube. Temos
que nos preocupar em entrar lá para focar no jogo e

não pensando em que tem
que pegar dinheiro para
pagar isso ou aquilo. Essa
questão é com a direção.
- Faz pouco tempo que
estou trabalhando com o
Zé Ricardo e te falo que
é um cara muito do bem
e que está se dedicando a
cada dia para que o time
evolua. É difícil para o treinador quando se tem um
time em formação. Confio
muito no Zé Ricardo, ele
tem conceitos de jogo interessantes. Tenho certeza
que o Zé vai conseguir colocar esse time no eixo. Sabemos que aqui no Brasil
quando não se ganha dois
ou três jogos a cobrança
vem. Temos que acertar algumas coisas e engrenar na
temporada - concluiu
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Primeira Discussão

Câmara de Nova Iguaçu aprova redução
do número de vereadores para 2021

Autor do projeto, Fabinho Maringá disse que o dinheiro economizado pode ser aplicado em unidades de saúde e novas creches
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

F

oi aprovado
em primeira
discussão, por unanimidade, na noite de
terça (9), projeto
de autoria do vereador Fábio José
de Freitas Santos,
Fabinho Maringá
(MDB), que reduz
de 17 para o 11 o
número de vereadores na Cidade
de Nova Iguaçu. A
proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que
em seu artigo 34,
parágrafo 2º, trata sobre este tema,
foi justificada por
Maringá
como
uma necessidade
do enxugamento
da máquina administrativa
aliada
a um aumento de
produtividade.
- Com a atual crise política e eco-

nômica que nosso
país vem atravessando, se faz necessário
nossa
adequação a esta
realidade social.
Essa diminuição
irá permitir a devolução de parte
dos repasses recebidos pela Câmara à Prefeitura,
para aplicação em
ações de grande
impacto
social,
como, por exemplo, no atendimento às unidades de
saúde e construção
de novas creches –
explicou Fabinho.
Dos 17 vereadores de Nova Iguaçu, 16 estavam
presentes na hora
da votação. O vereador Renato Gomes Corrêa, Renato do Mercado
(DEM), teve que se
ausentar da sessão
para socorrer um
parente que esta-

Divulgação

Presidente Felipinho Ravis e demais membros da Mesa Diretora na condução dos trabalhos da Casa

va com problemas
de saúde. O texto
foi encaminhado
para as Comissões
Permanentes que
irão emitir parecer.
Após os pareceres,

será colocado em
segunda e última
votação. São necessários 12 votos
para ser aprovado
em definitivo.
Projeto do verea-

CCJ recomenda arquivamento da CPI
da Lava Toga; plenário decidirá
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) recomendou ontem (10) o
arquivamento do pedido
de criação da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Tribunais
Superiores. O colegiado
acatou o relatório do senador Rogério Carvalho
(PT-SE), que recomendou não levar adiante a criação da comissão, também conhecida
nas redes sociais como
“CPI da Toga” ou “Lava
Toga”. Foram 19 votos
favoráveis e 7 contrários, transformando o
relatório em parecer da
comissão. A decisão ainda será apreciada pelo
Plenário.
Carvalho é relator do
recurso à CCJ apresentado pelo presidente do
Senado, Davi Alcolumbre. No último dia 26 de
março, Davi decidiu arquivar o pedido de CPI
com base em pareceres
técnicos emitidos pela
Consultoria Legislativa
e pela Advocacia do Senado, segundo os quais
uma parte dos fatos usados para justificar a investigação estava fora
dos limites da fiscalização do Senado. Logo em
seguida, o próprio Davi
recorreu de sua decisão
e a remeteu para análise
da CCJ, que agora decidiu pelo seu desprovimento.
O requerimento de
criação da CPI dos Tri-

Geraldo magela/ag

dor Carlos Alberto
Curi Chambarelli,
Carlão Chambarelli (PTB), que
tratava do mesmo
assunto, propondo
a diminuição de 17

para 15 cadeiras,
foi retirado de pauta através de requerimento do autor.
(Fonte: Assessoria de Imprensa da
Câmara).

Governo está disposto a
debater reforma da
Previdência, diz Marinho

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Secretário especial de Previdência participou de
reunião de instalação da comissão no Senado

Agência Brasil

Sala de reuniões da comissão estava lotada durante a leitura do relatório
bunais Superiores, apresentado pelo senador
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), obteve 29
assinaturas de apoio, dois
senadores a mais do que
o necessário para a abertura de uma comissão
parlamentar de inquérito. Durante a reunião da
CCJ, Alessandro apresentou um voto em separado
em que defendeu que o
requerimento fosse recebido parcialmente, possibilitando assim a criação
da CPI e sustentou que
não cabe à CCJ avaliar a
“conveniência política da
investigação.”
— O momento de avaliação da conveniência
politica da CPI não é o
da CCJ, mas da coleta
das assinaturas. Isso é legítimo, faz parte do pro-

cesso político. Aqui não.
Estamos tratando objetivamente da possibilidade
ou não de recepcionar um
requerimento em parte —
disse o senador.
Alessandro Vieira lamentou a pressão de setores da sociedade e do Supremo para que a CPI não
vá adiante. Ele afirmou
que ninguém deveria estar acima da lei e da fiscalização de outro poder.
— Não se admite em
uma república democrática pessoas que se coloquem absolutamente
acima de qualquer medida de fiscalização, de
qualquer alcance da lei
— apontou.
O senador ainda considerou que o relatório
apresentado na reunião
não aponta claramente

quais são os fatos que
não poderiam ser objeto
de apuração da CPI. Ao
citar a CPI do Judiciário
que funcionou em 1999,
o senador ressaltou que a
criação de uma comissão
para investigar desvios
cometidos por membros
do Poder Judiciário não é
algo inédito no país.
“Nota-se que a CPI do
Judiciário,
cumprindo
seu papel fiscalizador e
investigatório, apresentou resultados notáveis
na tarefa de combate à
corrupção no âmbito daquele Poder, desvelando
os crimes cometidos por
figuras como o ex-juiz
Nicolau dos Santos Neto
e o ex-senador Luis Estêvão”, aponta Vieira no
voto em separado. (Por
Agência Senado)

Ontem (10) o secretário
especial de Previdência, Rogério Marinho, disse que o
governo está disposto a debater a proposta de reforma da
Previdência com o Congresso.
Marinho esteve na reunião
de instalação da comissão de
acompanhamento da reforma
da Previdência no Senado.
“Acho que o mais importante
no parlamento é que é quase
consensual a necessidade de
reformar o sistema previdenciário brasileiro. Esperamos
o debate propositivo do parlamento”.
Marinho disse que o mais
importante é que os deputados, sejam da base, sejam da
oposição, tragam propostas
para a Previdência e não apenas neguem a existência do
problema. Ele ouviu questionamentos de três senadores,
Eliziane Gama (Cidadania-MA), Simone Tebet (MDB-MS) e Cid Gomes (PDT-CE).
As senadoras apresentaram
sugestões de alterações pontuais na reforma.
Eliziane sugeriu a retirada
de beneficiários do Benefí-

cio de Prestação Continuada
(BPC) e da aposentadoria rural da reforma da Previdência.
Esse ponto tem encontrado
resistência na Câmara, onde a
proposta está sendo analisada.
“Acho que se o governo flexibiliza nesses pontos, acho que
teremos um resultado melhor
e uma Previdência mais compatível com as populações
mais pobres”, disse a senadora.
Simone Tebet pediu a reconsideração do governo em
relação ao aumento da idade
mínima para mulheres. Ela
disse acreditar que as questões relacionadas ao BPC e à
aposentadoria rural devem ser
resolvidas ainda na Câmara.
Marinho defendeu a proposta
do governo sem alterações,
ao mesmo tempo em que se
mostrou aberto ao debate e
ao recebimento de propostas.
“Fique tranquila que vamos
fazer esse debate. O governo
está disposto a debater. Entendemos que cada segmento defenda o interesse daqueles que
representam e isso tem sido
um processo permanente de
negociação”, disse Marinho à
senadora emedebista.
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Dados assustadores

Viagem lado a lado com medo na Baixada
Pesquisa indica que metade dos motoristas de ônibus temem pela própria vida e a dos passageiros na região. Infraestrutura viária e transporte alternativo de passageiros são criticados
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

ma pesquisa feita
com representantes
da categoria que atuam no Grupo JAL aponta que
a violência urbana é a principal preocupação de 71% dos
motoristas de coletivos que
atuam na Baixada Fluminense e em algumas regiões do
Rio. Segundo o levantamento, 51% dos entrevistados
sentem que a sua vida e a dos
passageiros estão frequentemente em risco, sobretudo
em vias, cruzamentos e bairros mais perigosos.
Outro destaque da pesquisa são as maiores causas de
engarrafamentos, segundo
os entrevistados: estacio-

namento ilegal de carros de
passeio, excesso de veículos,
obras inacabadas, chuvas e
enchentes, vans e kombis
(que fazem o transporte alternativo de passageiros).
Realizado pela UP (Ulrich Pesquisa e Marketing) a
pesquisa ouviu 316 colaboradores que atuam em sete
dos municípios onde circulam ônibus do Grupo JAL:
Duque de Caxias, Nilópolis,
Belford Roxo, São João de
Meriti, Nova Iguaçu, Itaguaí
e Rio de Janeiro.
Violência tem
impacto
constante
O impacto da violência
urbana afeta significativa-

mente a rotina dos rodoviários. Metade deles têm medo
de assaltos e 32%, de tiroteios. Além disso, 14% dos
entrevistados temem desvios
de rotas forçados por criminosos ou que o veículo seja
incendiado.
“Apesar de certos dias e
horários serem mais violentos, como a saída de bailes
funk nas manhãs de domingo, cada vez mais a violência
tem se manifestado em dias
e horários aleatórios, não
importa a quantidade de passageiros no coletivo. Poucos profissionais estão tão
expostos à violência urbana
como motoristas”, avalia Pedro Ulrich, responsável pela
pesquisa.

Reprodução

Em novembro do ano passado, traficantes sequestraram um ônibus
da Viação Flores para usá-lo como barricada no bairro Santa Tereza

Mapeamento do terror
Com base na análise
das conversas realizadas com os participantes, foi possível mapear

as vias mais perigosas,
segundo os motoristas:
Vila Pauline, Praça Santa Marta e Avenida Joa-

quim da Costa Lima, em
Belford Roxo; Morro da
Mangueirinha e Avenida Trezentos, em Duque

de Caxias; Jardim Íris,
Curva do S, Rua Roberto Ribeiro/Éden, Avenida Fluminense/Vila

Rosali, em São João de
Meriti;
Morro da
Pedreira e trechos próximos ao metrô, além

de Santa Tereza, na Pavuna; Avenida Brasil; e
Rodovia Presidente Dutra.

Bala perdida atinge cabeça Três homicídios na Baixada e Rio
de bebê na barriga da mãe

Reprodução

Uma grávida foi atingida na barriga por uma bala
perdida em Costa Barros,
na Zona Norte do Rio. O
crime aconteceu na noite
do último sábado. O tiro
atingiu a cabeça do bebê
Arthur, de 8 meses e a bala
está alojada na nuca. A
mulher identificada como
Inara Julio está internada
no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.
De acordo com informações da unidade, ela está
consciente e já foi ouvida
por investigadores da 39ª
DP (Pavuna). A principal
preocupação dos médicos
é o nascimento prematuro.
O recém-nascido permanece internado no setor de
terapia intensiva. Na tarde
de ontem ele foi operado
para a retirada do progétil
e passa bem.
A mãe relatou que estava na porta de casa quando
foi atingida. Na comuni-

Reprodução

O bebê está internado no CTI do Hospital Ronaldo Gazolla
dade acontecia uma festa de depois.
A mulher estava grávida
rua, churrasco. O Batalhão
da Polícia Militar de Irajá de 9 meses quando foi atin(41º BPM) informou que gida por uma bala perdida na
não havia operação no mo- Favela do Lixão, em Duque
de Caxias. A criança nasmento.
ceu após uma cesariana de
emergência. O disparo, que
Grávida baleada
deixou o bebê paraplégico,
em 2018
Em julho do ano passado, também arrancou um pedaum caso semelhante aconte- ço da orelha dele e criou um
ceu na Baixada. Claudineia coágulo na cabeça. O tiro
dos Santos Melo foi baleada atravessou o quadril da mãe
na barriga com 39 semanas. e atingiu a criança, perfuranO bebê, também chamado do os pulmões e provocando
Arthur, morreu poucos dias uma lesão na coluna.

Mulher é presa com 31kg
de maconha no Galeão
Uma mulher foi presa
com 31 kg de maconha
no Aeroporto Internacional do Galeão, ontem
na Zona Norte do Rio. A
suspeita chegava ao Rio
em voo procedente do
aeroporto Internacional
de Guarulhos, São Paulo,
com destino a São Luís,
no Maranhão, na Região
Nordeste.
Imagens de raio X mostraram volume suspeito na
bagagem da passageira.
A jovem, de 22 anos, foi
retirada do voo, e conduzida para a identificação
da bagagem pelo grupo
de Vigilância da Receita.
Na área de conferência de
bagagem no terminal doméstico, a Polícia Federal
encontrou 39 pacotes de
maconha nas duas malas
da passageira.

Divulgação/Receita Federal

Um suspeito de ser miliciano foi morto na Zona Oeste do Rio e homem é executado em Queimados
Três assassinatos estão
sendo investigados pela
Polícia Civil do RIo. Duas
das mortes aconteceram na
Baixada Fluminense. Em
Queimados, um homem foi
encontrado com marcas de
tiros na última terça-feira,
na localidade conhecida
como Quebra Coco. Segundo informações, a autoria do
crime ainda é desconhecida.
De acordo com relatos
de moradores da região,
a vítima foi identificada
como Marcos e não mora
na localidade. A polícia foi
acionada e a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) já trabalha
na tentativa de encontrar
testemunhas para ajudar nas
investigações.
Morto com
tornozeleira
A segunda vítima foi as-

sassinada também a tiros na
manhã de ontem, no bairro
Santo Antônio da Prata, em
Belford Roxo. O cadáver
estava com uma tornozeleira eletrônica e usava calça
jeans, casaco preto e tênis.
O crime aconteceu por volta
das 11 horas, na Rua Ângela.
Segundo os agentes do
Corpo de Bombeiros, o homem foi atingido por um
tiro na cabeça e outro na
altura da cintura. Policiais
do 39º BPM (Belford Roxo)
isolaram a área até a chegada de peritos da DHBF que
realizou pericia e liberou o
corpo para o IML (Instituto Médico Legal) de Nova
Iguaçu.
Dono de quiosque
é executado
Um homem conhecido
como Cláudio foi executado

na manhã de ontem, no bairro Taquara, na Zona Oeste
do Rio. Ele era muito conhecido no Ponto Chic, em
Padre Miguuel, por ser proprietário de um tradicional
quiosque de cervejaria. A
Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que
os policiais do 18º BNPM
(Jacarepaguá) foram acionados para verificar a ocorrência de disparos de arma
de fogo na Estrada da Soca.
No local, um Toyota Hilux, foi encontrado com
marcas de tiros e dentro
havia uma pessoa ferida. A
vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu
aos ferimentos. A Delegacia
de Homicídios da Capital
(DH-Capital) investiga a hipótese de que a vítima tinha
envolvimento com a milícia
que atua na região.

Justiça mantém prisão de militares
no caso da morte do músico

Maconha estava na mala de passageira no Galeão

A Justiça decidiu pela
conversão da prisão temporária em preventiva de 9 dos
10 militares presos por participação no fuzilamento do
músico Evaldo da Silva, no
último domingo. Durante a
ação foram disparados mais
de 80 tiros no carro da família de Evaldo em Guadalupe,
na Zona Norte do Rio.
Outras duas pessoas ficaram feridas na ação: o sogro
dele, Sérgio Gonçalves, e um
homem que passava e tentou
ajudar. Segundo investigadores, “tudo indica” que os
militares confundiram o veículos com o de assaltantes.

O único que terá liberdade
provisória será o soldado Leonardo Delfino – o único que,
segundo os depoimentos,
não atirou. De acordo com a
juíza Mariana Campos, da 1ª
auditoria da Justiça Militar,
houve descumprimento das
regras militares como define
o código militar.
O Ministério Público Militar defendeu a prisão de
nove dos réus. Nos depoimentos, os nove militares
admitiram ter atirado contra
o veículo onde estava Evaldo
e sua família. Já o defensor
dos militares defendeu a liberdade de todos os suspei-

tos. Permanecerão presos: o
tenente Ítalo da Silva Nunes
Romualdo; o sargento Fábio Henrique Souza Braz da
Silva; e os soldados Gabriel
Honorato, Matheus Santanna Claudino, Marlon Conceicao da Silva, João Lucas
Goncalo. Leonardo Oliveira
de Souza, Gabriel da Silva
Barros Lins, e Vitor Borges
de Oliveira.
O corpo de Evaldo foi enterrado na manhã de ontem e
a cerimônia acabou com um
protesto em frente a Vila Militar. Bandeiras do Brasil foram pintadas com tinta vermelha, simulando sangue.

16 de julho de 2016
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ação preventiva

Nilópolis luta contra a influenza

Campanha de vacinação vai até o dia 31 de maio para diversos grupos, como pessoas com 60 anos ou mais de idade, crianças de seis meses a menores de 6 anos
Divulgação/PMN

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO ção), professores das esSOCIAL DAS PREFEITURAS
colas públicas e privadas,
DO RIO DE JANEIRO

A

Prefeitura
de
Nilópolis, por
meio da Secretaria de Saúde, participa da 21ª Campanha
Nacional de Vacinação Contra a Influenza
(H1N1), aberta ontem.
Até o dia 31 de maio,
pessoas com 60 anos ou
mais de idade, crianças
de seis meses a menores de 6 anos de idade,
gestantes,
puérperas,
trabalhadores da saúde,
grupos portadores de
doenças crônicas não
transmissíveis e outras
condições clínicas especiais (Comprovando
com prescrição médica
especificando o motivo
da indicação da vacina
que deverá ser apresentada no ato da vacina-

Para receber a dose da
vacina basta comparecer a um dos postos de
saúde no horário entre 8h e 16h30 : Posto
Programa de Saúde da
Família – Cabuís (Endereço: Rua General

adolescentes e jovens de
12 a 21 anos de idade sob
medidas socioeducativas,
população privada de liberdade e os funcionários
do sistema prisional serão
vacinados.
Composição
determinada
pela OMS
A vacinação contra influenza mostra-se como
uma das medidas mais efetivas para a prevenção da
influenza grave e de suas
complicações. As vacinas
utilizadas em Nilópolis são
trivalentes, seguras e sua
composição é determinada
pela Organização Mundial
de Saúde (OMS). “O objetivo maior da campanha
é a redução do número de
hospitalização por casos
da gripe H1N1, bem como
diminuir a mortalidade.

Cartaz de divulgação da campanha de vacinação que começou ontem em todos os postos
Desse modo, estamos sensibilizando toda a população para que possamos
buscar esses mecanismos
para prevenção”, explica
o secretário de Saúde, Dr.

Mena Barreto, s/nº,
Cabuís); Posto Programa de Saúde da Família – Nova Olinda
(Endereço: Rua Pedro Roque, 13, Olinda); Posto Programa
de Saúde da Família –

Manoel Reis (Endereço: Rua Antônio João
Mendonça, s/nº, Manoel Reis);; Centro de
Saúde Dr. Jorge David
(Endereço: Rua Senador Fernando Mendes,
s/nº, Centro); Posto De

Reprodução

O Museu do Ingá vai participar do
evento promovido pelo Ibram
foi pensada sob a perspectiva
da acessibilidade.
O Museu Antônio Parreiras,
por sua vez, realiza no dia 13
de maio o Seminário Acessibilidade em Museus. O encontro
pretende reunir experiências
inovadoras sobre o acesso dos
acervos e espaços de museus
por pessoas com necessidades
especiais, respeitando suas
singularidades.
A Casa da Marquesa de Santos - Museu da Moda Brasileira realiza o evento “Conver-

sas no Museu: a memória
e o território”, no dia 16 de
maio, às 14h, com objetivo
de discutir as possibilidades
da participação dos moradores e das instituições de
São Cristóvão com suas
histórias e tradições na proposta de reabertura plena do
espaço. A série Conversas
no Museu é voltada para a
divulgação e o debate de temas relacionados à história,
à gestão e à preservação do
museu.

Feira de gastronomia em Mesquita
Acontece hoje e amanhã, de 9h às 17h, no hall
da Prefeitura Municipal de
Mesquita, através da Subsecretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento
Econômico e Agricultura,
a Feira de Artesanato e
Gastronomia. O objetivo
é incentivar a produção artesanal e gastronômica do
município.
No ramo de gastronomia,
as pessoas encontrarão

ses anteriores, bem como
a qualquer componente
da vacina e pessoas com
alergia grave comprovada
relacionada a ovo de galinha e seus derivados têm

Confira o endereço dos postos de saúde

Museus em semana especial no Rio
O Museu do Ingá, Museu
Antônio Parreiras e Casa da
Marques de Santos (todos
vinculados à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa) participarão
da 17ª Semana Nacional de
Museus – SNM, promovida
pelo Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram) de 13 a 19
de maio. A iniciativa também celebra, no dia 18 de
maio, o Dia Internacional
de Museus. Por todo o país,
serão 1.114 instituições com
atividades especiais.
O Museu do Ingá, em Niterói, inaugura no dia 18 de
maio, às 15h, a exposição
Cícero Dias em novos olhares. A mostra reforça a trajetória de exposições multissensoriais da casa e procura
romper com a comunicação
unicamente visual e procura
proporcionar novas possibilidades de interação ao público. Toda a programação

Cláudio Borges.
Contudo algumas condições pessoais devem ser
observadas,
indivíduos
com histórico de reação
anafilática prévia em do-

delícias como antepasto de
berinjela e pimentão, sucos
diversos, tomate seco, mel,
gengibre cristalizado, brigadeiro gourmet, bolo de pote,
empadão e outros. Nas barracas de artesanatos, a população poderá encontrar costura
criativa, crochê, chinelos decorados, bordados em ponto
cruz, biscuit, sabonetes, aromatizantes para roupas e o
lar, macramê e diversas bijuterias.

A iniciativa faz parte das
metas do governo Jorge
Miranda para valorizar
o setor. “Nosso intuito é
fomentar a economia local, dando espaço para que
nossos empreendedores divulguem e comercializem
seu produto”, ressalta o
subsecretário, Fábio Baiense. A Prefeitura Municipal
de Mesquita fica localizada
na Rua Arthur de Oliveira
Vecchi, 120, no Centro.

Saúde Dr. Armando
Augusto Almeida (Endereço: Rua Marques
Canário, 940, Nossa
Senhora de Fátima);
Posto de Atendimento Médico e Sanitário
Doutor Jacob Sessim

(Endereço: Rua Rondon Gonçalves, s/nº,
Cabral); Posto Médico
Sanitário Nova Olinda
(Endereço: Rua Amadeu Lara, s/nº, Olinda);
Posto de Saúde Antônio Albuquerque Ma-

contraindicação para a
vacina. Além disso, doadores de sangue devem
esperar 48 horas após
a vacinação para fazer
uma doação.

chado (Endereço: Rua
Dr. Mário Valadares,
s/nº, Novo Horizonte);
Posto de Saúde Dorvil
Almeida Lacerda (Endereço: Rua José Couto Guimarães, 1299,
Paiol).

Contato direto entre alunos
e meio ambiente em Itaguaí
Uma parceria entre as Secretarias de Agricultura e Pesca e a de
Educação e Cultura vem proporcionando para muitos alunos da
rede municipal de Itaguaí uma
experiência nova. Através do projeto Educação Agroecológica, os
estudantes têm um contato maior
com a natureza e aprendem sobre a importância da preservação
do meio ambiente. Para isso, são
desenvolvidas diversas atividades
como plantação na horta e visita
ao galinheiro, horto municipal,
horta de plantas medicinais, lago
e casas sustentáveis. Além disso,
também são realizadas gincanas
e oficinas.
Os alunos da Escola Estadual
Municipalizada Fazenda Santa Cândida foram os primeiros
a participarem da retomada do
projeto Educação Agroecológi-

As crianças têm um contato maior
com a natureza e o meio em que vivem
ca. Durante a visita à Secretaria
Municipal de Agricultura e Pesca,
eles ajudaram na plantação de cebolinha e batata doce na horta municipal; aprenderam sobre a mata
atlântica, o solo e os cuidados com
o meio ambiente; visitaram o galinheiro; assistiram a uma encenação sobre preservação; brincaram
com a caixa sensorial; e fizeram
um piquenique. As atividades
foram coordenadas pela direto-

ra de Projetos da Secretaria de
Agricultura e Pesca, Manuelle
Massi; e pela assessora Natália
Mussolini.
“Essas atividades são importantes porque sensibilizam os
alunos sobre a preservação do
meio ambiente e incentivam
uma alimentação saudável. Eles
tornam-se multiplicadores dessa
ideia e levam os ensinamentos
para casa”, explicou Manuelle.

mundo

Netamyalu tem vitória apertada

ISRAEL - O primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu,
conseguiu mais um mandato à frente do cargo.
A oposição reconheceu
a derrota ontem e disse
que pretende “infernizar a vida do Likud”, o
partido do premiê. Será,
portanto, o quarto mandato consecutivo de Netanyahu e o quinto no
geral, ele ocupou o posto de premiê também na
década de 1990. Assim,
ele vai superar Ben Gurion como o primeiro-

- Divulgação/PMM

Benjamin Netanyahu comemora com a esposa, Sara, a vitória
-ministro a passar mais
tempo no cargo.
Os números mais recentes da apuração mostram
que o partido governista
Likud e o oposicionista
Azul e Branco devem conseguir o mesmo total de

cadeiras no Parlamento israelense: 35 cada.
Porém, Netanyahu vai
costurar uma coalizão
maior, principalmente
com partidos nacionalistas e religiosos de Israel.

SUL-FLUMINENSE
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volta redonda

Avaliação funcional de idosos
acontece na Arena Esportiva

Alunos do Melhor Idade em Movimento foram avaliados por alunos do UniFOA
Luis Eduardo
(Luisinho)

N

esta segunda-feira, dia
08, cerca de 170 idosos
do programa Melhor
Idade em Movimento da secretaria de Esporte e Lazer de Volta
Redonda tiveram uma avaliação
funcional feita pelos alunos do
UniFOA ( Centro Universitário
de Volta Redonda). A ação foi
realizada na Arena Esportiva,
no bairro Voldac e contou com a
participação dos alunos de cinco
núcleos da cidade: Vila Brasília,
Vila Mury, Candelária, Coqueiros e Dom Bosco.
Segundo Irene Cunha, que
participou da avaliação funcional o programa é muito bom,
pois todos são acompanhados
por profissionais qualificados.
“Esse programa é muito bom.

Não tem em outras cidades da
região, somos privilegiados. São
diversas pessoas querendo ter
um acompanhamento como esse
e não tem. Sempre indico para as
pessoas participarem do Melhor
Idade em Movimento. Além dessa avaliação dos professores da
SMEL são maravilhosos, aproveitei e conheci a Arena que lugar bonito. A cidade merecia um
espaço assim”, disse.
Além da avaliação, os alunos
caminharam na pista de atletismo da Arena. A secretária de
Esporte e Lazer, Maria Paula Tavares, destacou a importância da
parceria com o UniFOA. “Essa
avaliação é feito desde 2017 nos
nossos alunos em parceria com
o UniFOA. Após esse resultado conseguimos identificar a
dificuldade de cada um e assim

podemos aprimorar nosso trabalho e os profissionais da SMEL
podem desenvolver trabalhos específicos com os idosos”, disse.
O prefeito Samuca Silva, enfatizou que essa avaliação é uma
ótima forma de melhorar ainda
mais os investimentos para os
idosos da cidade. “O programa
Melhor Idade em Movimento é
dedicada aos idosos e todos os
investimentos servem para melhorar a qualidade de vida dos
alunos. Essa avaliação, que é
uma parceria com da SMEL e da
UniFOA, só aumenta ainda mais
nosso compromisso em políticas
públicas para esse público da cidade”, falou.
Ao todo, quatro alunos do
segundo, terceiro e quatro
ano do curso de Educação
Física do UniFOA, participa-

Alunos do programa Melhor Idade em Movimento são avaliados por alunos do UniFOA
ram da atividade, coordenada
pelo professor José Cristiano
Paes Leme. O professor agradeceu a SMEL pela estrutura
e pelo trabalho desenvolvido.
“Esse é um projeto de pesquisa do UniFOA voltado

para atender os alunos do
programa da SMEL. A Arena foi uma opção para ser
um ponto fixo dos trabalhos.
A avaliação foi do equilíbrio
dinâmico, força nos membros superiores e inferiores e

a mobilidade funcional. Esse
resultado é nos que impacta
esse idoso sobre o grau de
autonomia funcional dele.
Queria agradecer a SMEL e
a UniFOA pelo apoio a realização da atividade”, disse.

ITAIAIA

quatis

Prefeitura lança projeto de dança na
Praça dos Direitos Humanos e em Falcão
Uma mistura de
vários ritmos musicais numa só aula,
entre eles, lambada,
sertanejo, axé, samba, funk e samba.
O projeto de dança
Zundance está sendo lançado nesta semana pela Prefeitura
de Quatis, através da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em dois locais,
sendo um na área
urbana e o outro na
zona rural.
Na área urbana, as
aulas
acontecerão
na Praça dos Direitos Humanos Jonas
Lima Nunes, no bairro Jardim Pollastri,
que foi inaugurada
pelo prefeito Bruno de Souza (MDB)
em dezembro do ano
passado. Já na área
rural, o projeto vai
ser desenvolvido no
antigo clube do distrito de Falcão. As
instalações
deste
imóvel foram alugadas pela prefeitura justamente com
o objetivo de promover eventos culturais, recreativos e
sociais para a comunidade local.
Segundo o prefeito, “o lançamento
de mais um projeto
de dança amplia as
ações colocadas em
prática pela administração municipal
com o objetivo de
promover a inclusão
social dos moradores
de Quatis, de todas
as idades, da criança
ao idoso, passando
pelos adolescentes,
jovens e adultos”.
Ele frisa ainda que o
novo projeto “vai de
encontro à proposta
da prefeitura no sen-

Divulgação/secomvr

tido de ocupar os
espaços esportivos
do Município com
atividades permanentes de lazer para
a população”.
De acordo ainda com Bruno de
Souza, “através do
lançamento do projeto Zundance, fica
demonstrada novamente a determinação da prefeitura em
trabalhar para todas
as regiões da cidade, independente da
sua localização”.
A coordenação do
projeto
Zundance
caberá ao professor Hudilom Nascimento, que tem
licenciatura
em
Educação
Física.
Na Praça dos Direitos Humanos, as
aulas vão acontecer
às terças e quintas-feiras, de 19 às 20
horas. Já em Falcão, o projeto será
realizado
nestes
mesmos dois dias
da semana, mas nos
horários de 9h30m
às 10h30m e de 15
às 16 horas. As aulas já vão começar
nesta quinta-feira,
dia 11 de abril, nos
dois locais. Na praça do Jardim Pollastri, só não haverá
aula quando estiver
chovendo.
O diretor de Esportes da Prefeitura
de Quatis, Willian
Vilela, explica que
a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer tem 20
alunos previamente inscritos para o
novo projeto, “mas
as pessoas que ainda não se cadastraram e têm interesse
em participar po-

derão se inscrever
nos próprios locais
e horários de realização das aulas”.
A intenção da prefeitura é estender
em breve o projeto
Zundance também
para o distrito de
São Joaquim.
A dança não representa
apenas
uma alternativa importante de inclusão social, porém
proporciona
também vários benefícios para o bem-estar físico, mental e
emocional de quem
a pratica – destaca
o diretor.
Willian cita alguns dos benefícios
provenientes
da prática da dança.
São eles: previne a
ocorrência de doenças cardiovasculares; provoca a liberação de serotonina
endorfina (substâncias
importantes
para o humor e a autoestima); queima
calorias; melhora as
condições da memória, a força muscular, a resistência
e a aptidão motora;
auxilia na prevenção e no combate
da depressão; diminui o estresse e
a tensão; combate
o mal de Alzheimer e aumenta o
poder da inteligência, além de evitar
o osteoporose (doença caracterizada
pela fraqueza dos
ossos); ajudar o
coração a bombear
mais sangue para
o corpo e para os
músculos; reduzir
as dores físicas; e
retardar o envelhecimento.

Devido às fortes chuvas, palestra sobre
empreendedorismo foi remarcada
Divulgação/PMi

Sala do Empreendedor realiza dia 18 a palestra ‘Sei Vender’ dentro to trabalho de oficinas

A ‘Sala do Empreendedor’,
localizada na sede da Prefeitura de Itatiaia, realiza na
quinta-feira da próxima semana, dia 18, a partir das 13h, a
palestra ‘Sei Vender’, dando
sequência ao trabalho de oficinas desenvolvidas com os microempreendedores da região.
O encontro que ocorreria
nesta semana teve a data alterada em virtude das fortes
chuvas que atingiram o Rio de
Janeiro e que impossibilitou o
trajeto dos palestrantes Jayme
Souza Filho e Diogenes Abduch, ambos do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae).
Na última semana, em ‘Sei

Comprar’, o espaço ficou lotado com a presença de representantes de diversos segmentos
como os dos setores de Turismo, Gastronomia, Vestuário
e Artesanato. Eles puderam
conversar sobre as boas práticas para o processo de compra
de produtos e serviços.
Após se tornar uma Microempreendedora Individual
(MEI), Marinete Lima, a mãe
da Tuani, investiu no negócio
de alimentos vegetarianos e
sucos naturais. Na sala do empreendedor, a filha que hoje
trabalha no empreendimento
da família recebeu orientações
que serão aplicadas na condução do estabelecimento.

Aqui aprendemos não só
a parte de como administrar
bem as etapas de compra e
venda como também as estratégias de negociação que auxiliam no processo de expansão
e alcance de mercado. Estou
aprendendo muito – garante a
empresária.
Os interessados em participar podem se inscrever diretamente na Sala do Empreendedor que fica localizada à Praça
Mariana Rocha Leão, nº 20, no
Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Mais informações também pelo telefone:
(24) 3352-6777. A entrada é
gratuita.

Barra Mansa recebe doações para vítimas das chuvas
A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra
Mansa recebeu na manhã de ontem uma expressiva doação para
as vítimas das chuvas.
Trata-se de 11 toneladas de água mineral entregue pelo Grupo Mil.
A campanha de arrecadação para as vítimas
das chuvas iniciada na
última
segunda-feira
também tem a adesão
de outros grupos privados e entidades, como o

Assistência Social recebe doações de água, alimentos, materiais de limpeza, colchões e roupas
Supermercado Royal e o solidariedade e cidadaUBM (Centro Universi- nia. Através das redes
tário de Barra Mansa). sociais se mobilizaram
Alunos do Colégio Esta- e organizaram a arredual Baldomero Barbará cadação de alimentos,
não ficaram de fora e de- calçados, roupas e maram uma grande lição de teriais de limpeza.
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RECEITAS
Nhoque de
batata-doce com
molho de
castanha e
cogumelo
Ingredientes
2 xícaras de Batata-doce cozida e amassada
(em geral, duas
unidades pequenas) 4 colheres
(sopa) de farinha
de arroz (rasas)
2 colheres (chá)
de polvilho doce
(para a massa)
2 colheres (chá)
de polvilho doce
(para o molho)
2 xícaras de leite de castanha-do-pará
(bata
12
castanhas-do-pará com 2
xícaras de água
no liquidificador
por dois minutos)
100
cogumelo
shiitake ou shimeji
frescos 2 colheres
(café) de óleo
de coco • sal
rosa do himalaia
a gosto • pimenta-rosa aroeira a
gosto • noz-moscada a gosto
Modo de
preparo

quinta-feira, 11 de abril de 2019

Filho de Gugu posta foto sua bebê ao
parabenizar pai por 60 anos: ‘Te amo!’

G

divulgação

ugu
Liberato fez 60
anos ontem
e ganhou uma homenagem do filho
João Augusto, de
17. Seu primogênito
usou uma foto nos
braços do pai e ao
lado da mãe em seu
1º aniversário para
homenagear o apresentador. ‘Te amo!’,
escreveu o adolescente. Aniversário
de Gugu também
foi celebrado por famosos como Sonia
Abrão. ‘Lenda da
TV’, escreveu a jornalista
Comemorando 60
anos, Gugu Liberato

Suzanna Freitas explica relação distante
com pai, Latino: ‘9 filhos para criar’
divulgação

Receita exclusiva da chef Alana
Rox, autora do
recém-lançado
Diário de uma
Vegana.
Prepare
a massa
Em uma tigela,
misture a batata-doce com 4 colheres de sopa
de farinha de arroz, 2 colheres de
chá de polvilho
doce e sal rosa a
gosto.
Modele os
nhoques
Em uma panela com 1 litro de
água
fervente,
cozinhe-os
até
que subam à superfície.
Escorra e reserve.
Prepare
o molho
Em uma panela,
dissolva 2 colheres de chá de
polvilho doce no
leite de castanha
frio.
Adicione a pimenta-rosa, o sal
rosa e a noz-moscada e leve ao
fogo,
mexendo
sempre, até engrossar, sem deixar ferver.
Reserve.
Prepare os
cogumelos
Em uma frigideira, salteie os cogumelos no óleo
de coco por dois
minutos e tempere com sal.
Sirva os nhoques
com o molho e finalize com os cogumelos.

ganhou uma homenagem do primogênito, João Augusto,
de 17 anos, a quem
é comparado pela
semelhança física.
O adolescente, fruto do relacionamento do apresentador
com a médica Rose
Miriam, compartilhou ontem uma foto
na qual aparece em
seu 1º aniversário
nos braços do pai
e ao lado da mãe.
“Feliz aniversário.
Te amo!”, escreveu
o irmão das gêmeas
Sofia e Marina, de
15, também herdeiras da otorrinolaringologista.

Filha de Kelly Key
explicou por que não
é próxima do pai biológico em conversa
com fãs na madrugada de ontem. ‘Vocês
nunca me viram falar com ele por aqui
pelo Instagram. Mas
como ele não mora
comigo, não quer dizer que nós não nos
falamos... Nós nos
falamos! Não temos
uma relação muito
próxima, mas não somos brigados, podem
ficar tranquilos’, disse a jovem de 18 anos
Suzanna
Freitas
falou sobre a relação com Latino em
conversa com fãs na

madrugada de ontem.
Segundo a estudante,
ela não é tão próxima
do pai biológico, de
quem mantém sobrenome em certidão de
nascimento. “Vocês
nunca me viram falar com ele por aqui
pelo Instagram. Mas
como ele não mora
comigo, não quer dizer que nós não nos
falamos... Nós nos
falamos! Não temos
uma relação muito
próxima, mas não somos brigados, podem
ficar tranquilos”, disse a filha de Kelly
Key, cuja semelhança impressiona internautas.

Thais Fersoza e Michel Teló se divertem
com animação dos filhos na padaria

Melinda e Teodoro estouraram o fofurômetro
ao se divertirem durante café da manhã. Thais
Fersoza e Michel Teló
decidiram sair da rotina e fazer um programa
diferente na manhã de
ontem. O casal riu muito ao levar os filhos para
comer em uma padaria.
No local, as crianças ficaram encantadas ao ver
que tinha um aquário
gigante no espaço com
vários peixinhos diferentes
Thais Fersoza e Michel Teló ficaram encantados com a reação
dos filhos ao verem um
aquário em local inusitado. Saindo da rotina
após a atriz dar detalhes

cotidiano em família, o
casal decidiu fazer algo
diferente na companhia
dos filhos, Melinda e
Teodoro. Adorando curtir momentos em família, seja malhando junto
na academia ou passeando com os filhos, o
quarteto passou a início
de ontem em uma padaria paulistana tomando
café da manhã, já que
costumam fazer isto
em casa. “Hoje viemos
fazer o meu programa
preferido: tomar café
da manhã na padaria. É
uma programação que
eu gosto. Estamos comemorando”, afirmou
a atriz, que se serviu de
um pão na chapa com
ovo mexido.
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série b1

Washinton está de volta para
sua terceira passagem no Caxias
Volante Darlan também retorna ao Tricolor da Baixada Fluminense
Vitor Costa / DCFC

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

Duque de Caxias
anunciou na noite de terça-feira
(9) mais um reforço para o
Campeonato da Série B1.
Trata-se do meio-campista
Washinton, de 27 anos, que
vem para a sua terceira passagem pelo Tricolor. O jogador que chega por empréstimo junto ao Bangu é a nona
contratação confirmada pelo
Tricolor da Baixada para
esta temporada.
Washinton Tomaz Francisco, de 27 anos, é natural
de Três Corações (MG).
Revelado nas categorias
de base do Vasco, ele joga
como meio-campista. Antes
de chegar ao time da Baixada, o atleta estava no Bangu,
pelo qual participou da boa
campanha na Série A deste
ano pela equipe da zona oeste do Rio. Washinton jogou
pelo Duque nas temporadas de 2013-14 e 2014-15.
No seu currículo, o jogador
também atuou por Madureira (RJ) e Itumbiara (GO).
Com a confirmação de
mais um reforço, o clube segue montando o elenco que

Jogador estava no Bangu pelo qual disputou o Cariocão da Série A desse ano.
disputará a Segundona estadual. Na última segunda (8), o
grupo se apresentou ao técnico
Mário Junior e começou a preparação visando o estadual.

puta da Série B1 é o volante
Darlan, de 30 anos, que vem
para a sua terceira passagem
pelo clube. O jogador estava
no Serra, disputando o Campeonato Capixaba e Copa do
Darlan
Brasil, além de ter passado
Outro que está retornando ao pelo Macaé, também neste
Duque de Tricolor para a dis- ano.

Darlan Quintiliano Machado tem 30 anos e é natural de Duque de Caxias.
Começou a carreira no
America, pelo qual jogou
duas temporadas. Em 2017
disputou toda a Série B1
pelo Tricolor da Baixada,
com 21 jogos e um gol. No

ano seguinte, atuou pelo Serra e Rio Branco, ambos do
Espírito Santo, sendo campeão nos dois times, em suas
respectivas divisões do Estadual. Jogou novamente pelo
Duque, na reta final da B1
de 2018, e em 2019 atuou no
Macaé e Serra, do Espírito

Santo. Com mais esse reforço anunciado, o Duque
de Caxias vai dando cara ao
elenco para ir em buscwa
do acesso à elite do Cariocão na próxima temporada.
(Fonte: Sidney Araujo e Anderson Lima/Site Oficial do
DCFC).

