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Proposta de lei polêmica 

Hora H em Foco

Vereador baba 
ovo e puxa-saco 
chama prefeito 

de ‘paipai’

Duque de Caxias anuncia 
mais dois reforços para 

jogar a Segundona

Empresário é executado 

Prazo da CNH 
pode mudar de 5 

para 10 anos
4

Motoristas de 
ônibus vivem sob 
o medo, diz JAL

7

Mulher roda com 
mais de 30kg de 
erva no Galeão

712

 3 

  7

Cantora Fabiana 
Cozza homenageia
Dona Ivone Lara 
em CD 2

2

Belford Roxo no Brasileiro de Karatê
os atletas Joyce, Lucas e Yan treinam na Vila olímpica para a etapa clas-
sificatória em Recife, que acontece entre os dias 23 e 26 do próximo mês. 

divulgação

5

Deputados e agentes do Degase 
poderão ganhar porte de arma 
Vai cair na conta da milícia  

7

Delegacia de Homicídios da Capital investiga se o empresário identifi-
cado 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. 

Dor no adeus a avó e neta mortas pela chuva 
Os corpos da astróloga Lúcia Xavier Sarmento Neves, de 63 anos, e Júlia Neves Aché, 6, foram enterrados no Ce-
mitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio.  As duas morreram quando o táxi em que estavam foi so-
terrado 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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Homem é  
assassinado 

a tiros em 
Queimados 

Menos vereadores 
em Nova Iguaçu 

 6

projeto de autoria do vereador Fabinho Marin-
gá que reduz de 17 para 11 o número de verea-
dores na Cidade foi aprovado por unanimidade.

reprodução/Whatsapp
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

“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.

Baba ovo tem em todo lugar

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 parla-
mentares municipais.

“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).

Será que existe algo a mais na parada?

Vereador não esconde que é fã do homem

nesta quinta-feira (11), 
abraçamos a cantora e com-
positora leila dias de nova 
iguaçu. primeiro pela sua evo-
lução na carreira, sempre com 
novidades. segundo, a para-
benizando por mais um ano de 
vida completado, ontem, dia 
10. aquele abraço, leila!!!

(21) 98037-1338
          WHATSApp

Aquele Abraço!

divulgação

Fabiana Cozza canta Dona Ivone Lara no Rival

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Cantor Vini Carta é atração Top nesta quinta-feira

Show de lançamento do CD “Canto da noite na boca do vento”, será no Teatro Rival

Queen

divulgação

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 mos-
trava habilidade e talen-
to no violão e guitarra. 
no ano 2000 formou 
sua primeira banda com 
amigos e compôs suas 
primeiras canções.

Já em 2003, o artis-
ta ingressou no curso 
de música da escola 
villa-lobos e a partir 
daí nunca mais parou. 
vini tem em sua traje-
tória participações em 
diversos festivais musi-
cais, apresentações em 
festas populares e ca-
sas de shows da região 

a cantora Fabia-
na 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 alessan-
dro penezzi convidam 
o público para o lan-
çamento do seu sétimo 
Cd “Canto da noite na 
boca do vento”, com 
repertório todo dedica-
do à dona ivone lara 
e seus parceiros delcio 
Carvalho, nei lopes, 
arlindo Cruz, paulo 
César pinheiro, hermí-
nio Bello de Carvalho, 
Mano décio da viola, 
Fuleiro, tio hélio, si-
las de oliveira e Baca-
lhau.

o show acontece no 
dia 13 de abril, data do 
aniversário de dona 
ivone, que completaria 
97 anos de vida. a dire-
ção do espetáculo é do 
ator e diretor elias an-
dreato. sobem ao palco 

do teatro rival petrobras 
ao lado da intérprete os 
músicos henrique araú-
jo (cavaquinho e bando-
lim) e douglas alonso 
(percussão). a única can-
ção inédita do trabalho 
intitulada “a dama dou-
rada” foi um pedido de 
Fabiana ao jovem com-
positor vidal assis que 

dividiu a parceria (letra) 
com hermínio Bello de 
Carvalho, e que assina 
a apresentação do traba-
lho. a capa é criação do 
artista plástico e cenó-
grafo 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 péri-
cles e o arranjador e sa-
xofonista nailor prove-
ta.

o teatro rival petro-
bras fica na Rua Álvaro 
alvim, 33/37 – Centro/
Cinelândia – rio de Ja-
neiro. informações: (21) 
2240-9796. 

a Marcelo Borghi 
produções artísticas 
está anunciando para 
esta sexta (12), com 
início às 19h30, o 
‘tributo ao Queen’, 
no palco do shop-
ping nova iguaçu. 
imperdível! valeu, 
Borghi!

metropolitana do rio de 
Janeiro, com destaque 
para abertura de shows 
das bandas Catedral e 
rosa de saron. vini pro-
mete para os clientes do 
top um show cativante, 
ao som de voz e violão, 
com um repertório de 
grandes sucessos de ar-
tistas do cenário atual 
como nando reis, tia-
go iorc, ed sheeran, Ja-
son Mraz, Melim, san-
dy, anavitoria e vitor 
Kley. além de grandes 
clássicos do rock, dentre 
eles, u2, Beatles, ex-
treme, legião urbana, 
Barão vermelho e pink 
Floyd. a apresentação 
será às 19h, na praça de 
alimentação do 2º piso. 
evento gratuito. o top-
Shopping fica na Av. 
governador roberto sil-
veira 540, Centro – nova 
iguaçu. telefone: (21) 
2667-1787.

Compositores
do Brasil

o grupo Composito-
res do Brasil convida 
para mais uma jornada 
de samba no Bohêmios 
de irajá (rua Monse-
nhor Félix, 451, em 
frente à estação irajá do 
Metrô), dia 14, domin-
go, a partir do meio-dia. 
Marquinhos diniz será 
atração na tarde e a en-
trada, 2kg de alimentos 
não perecíveis. valeu, 
Barreto Baixada & Cia)

a secretaria de Cul-
tura, de nilópolis, abriu 
inscrições para o curso 
intensivo de danças ur-
banas. para participar é 
necessário comparecer, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 17 horas, na pra-
ça dos Meninos (rua luis 
gonzada, s/nº, Cabral) e 
preencher uma ficha de 
inscrição com os dados 
pessoais, apresentar origi-
nal 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 urba-
nas, coordenador cultural 
e diretor da Cia de dança 
ZK Company, gustavo 
Mememlli (ZaKa). no 
final do curso, os alunos 
receberão certificado de 
conclusão.



SÁBADO, 16 DE JuLhO DE 2016 geral

Proposta prevê porte de arma para 
deputado e agente do Degase 

GERAL

Autor do parecer que modificou o projeto é Márcio Pacheco, líder do governo Wilson Witzel (PSC), a quem cabe sancionar ou não a proposta. 
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Antonio Carlos 
horahmunicípios@gmail.com

Emoção e dor no enterro de avó e neta

reprodução

projeto polêmico

Enterro da menina Júlia, 6 anos, também no 
São João Batista. Marcelo Tavares (D) 

André Ceciliano, presidente da Casa, e o painel com o resultado da votação (D) 

MPF oferece denúncia por 
loteamento ilegal em Caxias

reprodução

g1 rio/reprodução

=

sob a 
r e s i s t ê n c i a 
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 
s o c i o e d u c a t i v a s 
(degase). no texto 
original, a proposta 
era exclusiva aos 
agentes do degase, 
que lidam com 
menores de idade 
apreendidos. 
a emenda foi apre-
sentada em parecer 
do presidente da 
Comissão de Cons-
tituição e Justiça, 
Márcio pacheco 
(psC). ele é o líder 

do governo de Wil-
son Witzel (psC), a 
quem cabe sancio-
nar ou não o pro-
jeto. a oposição já 
promete ir à Justiça 
contra a implemen-
tação do projeto.
a proposta contem-
pla deputados es-
taduais, agentes do 
degase, seguranças 
da alerj e polícia 
legislativa audito-
res fiscais estadu-
ais e municipais. 

CASOS
 COMpARATivOS 
luiz paulo (psdB) 
comparou a emen-
da ao mito de 
Frankenstein. Car-
los Minc (psB) 
lembrou que, nesta 
semana, um carro 
foi atingido por 80 
tiros. ele disse que 
mais armas podem 
acarretar mais vio-
lência. “(o projeto) 
virou um guarda-
-chuva de bala per-
furado por todos os 

Elizeu Pires
elizeupires.com

lados (...). Chamo 
a uma reflexão ao 
que está acontecen-

do no país. há dias 
atrás, uma família 
levou 80 tiros de 

fuzil indo a um chá 
de bebê. nós te-
mos que refletir se 

mais armas signifi-
ca mais segurança”, 
disse ele.

o Ministério pú-
blico Federal 
(MpF) ofereceu 
denúncia contra 
renato da Cunha 
pereira pela prá-
tica de desmem-
bramento e lotea-
mento de solo para 
fins urbanos sem a 
autorização de ór-
gãos públicos em 
uma área de pro-
priedade da união. 
o terreno é locali-
zado na rua lama-
rão, em duque de 
Caxias. 
em 2010, uma vis-

toria realizada pela 
secretaria Muni-
cipal de obras e 

urbanismo da pre-
feitura de duque 
de Caxias verificou 
a existência de um 
loteamento com ca-
sas já construídas e 
habitadas, além de 
mais três em fase 
de levantamento. a 
secretaria depois 
informou que não 
foram apresentados 
os projetos de cons-
trução, o alvará de 
licença de obras e 
que também não foi 
expedido o registro 
predial para o lote-
amento.
segundo os com-

pradores, eles ad-
quiriram os lotes 

com renato pe-
reira com preços 
que variavam en-
tre r$ 30 e r$50 
mil.peritos fede-
rais confirmaram 
a existência de lo-
teamento residen-
cial com área de 
aproximadamente 
1,5 hectares. tal 
atividade ocasio-
nou supressão de 
vegetação de Mata 
atlântica. na últi-
ma vistoria reali-
zada no local, em 
2013, 17 lotes já 
haviam sido cons-
truídos. em depoi-
mento à polícia 
Federal, renato 

Órgão fez denúncia contra Renato da Cunha pereira 

afirmou não ter re-
gistro de proprieda-
de e confirmou que 
realizou o desmem-
bramento e venda 

dos lotes. o MpF 
denunciou renato 
pelo crime previsto 
no artigo 50, i, da 
lei nº 6.766/1979.

(Com a assesso-
ria de Comunica-
ção da procurado-
ria da república 
do rio de Janeiro)

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, emo-
ção e muitas homenagens no 
Cemitério são João Batista, 
em Botafogo, Zona sul do rio. 
as duas morreram na noite 

da última segunda-feira, quan-
do 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 verda-
deiro caos na cidade.
entre os presentes ao velório es-

tavam, rodinei, jogador do Fla-
mengo, 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 al-

berto, 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 Copa-
cabana, onde moram. algumas 
horas depois, Tatiana Neves, filha 

de lúcia e mãe de Júlia, postou 
uma mensagem em uma rede 
social informando o desapareci-
mento das duas e pedindo ajuda 
nas buscas. tatiana estava de fé-
rias nos estados unidos com o 
marido, philippe aché assump-
ção, pai de Júlia.
policiais da 12ª dp (Copaca-

bana) 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 aban-
donados por conta do temporal.

RiO SEgUE EM ESTágiO 
DE ATENçãO 

há mais de 40 horas, o municí-
pio do rio de Janeiro segue em 
estágio de crise em decorrência 

do temporal que atingiu a 
cidade, provocando dez mor-
tes. a previsão do sistema 
alerta rio é que ainda pode 
ter chuva forte logo mais à 
noite.
“há previsão de chuva mo-

derada, podendo ser forte em 
pontos isolados e de forma 
rápida, diminuindo a inten-
sidade a partir da madrugada 
de quinta-feira (11)”, informa 
o sistema alerta rio.
pelo comunicado do ser-

viço de alerta, a tendência é 
que nos dias 12 e 13 ocorra 
chuva fraca a moderada iso-
lada a partir do fim da tarde 
devido à atuação de áreas de 
instabilidade em médios e al-
tos níveis da atmosfera.



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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novas regras para cnh

Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura

Prefeito de Resende tira
 reajuste salarial 

Entre as mudanças na Carteira Nacional de Habilitação está em au-
mentar de 20 para 40 pontos o limite para suspender o documento

Punição de infração grave mais rápida 

as mudanças a 
serem propos-
tas na Carteira 

nacional de habilita-
ção (Cnh) vão tornar 
mais rápida a punição 
de infrações graves. 
Foi o que declarou 
ontem o ministro da 
infraestrutura, tarcí-
sio Freitas, segundo o 
qual, o objetivo é au-
mentar de 20 para 40 
pontos o limite para 
suspender o documen-
to. “se você observar o 
que está acontecendo, 
os órgãos de trânsito 
não estão tendo capa-
cidade de processar 
e fazer a suspensão 
quando se atinge os 

Arrecadação I
a agência de autorregu-

lamentação das entidades de 
autogestão de planos de prote-
ção Contra riscos patrimoniais 
(aaapv) se mobiliza, através 
das associações e de proteção 
veicular e cooperativas de mu-
tualismo do Brasil todo afilia-
das a entidade, para ajudar as 
vítimas das chuvas no rio. 

a tragédia das chuvas se repete todos os anos 
sem que os governantes adotem medidas preventi-
vas para evitar o pior. não é culpa do aquecimento 
global, conforme declarou o prefeito Marcelo Cri-
vella, mas da inércia dos órgãos públicos que espe-
ram a destruição acontecer para tomar uma atitude. 

o município do rio poderá decretar esta-
do 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. 

reprodução/eliZeu pires

Viaturas para Cívil I
o deputado andré Cecilia-

no (pt), presidente da assem-
bleia 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.

em um mundo cada vez mais mercenário e egoísta, exercitar o 
espírito da solidariedade é o melhor caminho para um mundo me-
lhor. 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 exclu-
são. para tanto, ele já arregaçou as mangas, ou melhor, está mobili-
zando 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. 

Em tempos difícies, a solidariedade
Arrecadação II 

o objetivo é arrecadar o 
máximo de recursos finan-
ceiros possível para com-
prar cestas básicas, garra-
fas de água mineral, latas 
de leite em pó e colchões 
que serão distribuídos na 
Cidade de deus, em Jacare-
paguá, um dos lugares mais 
afetados pelo temporal na 
Zona oeste do rio. 

Viaturas para Cívil II
o secretário da pasta, 

delegado Marcus vinicius 
Braga, e outros parlamen-
tares 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 moderni-
zação administrativa im-
plementado no início desta 
legislatura.

em entrevista ao 
‘Conversa com Bial’, 
programa da rede globo 
apresentado por pedro 
Bial, o ministro da Jus-
tiça e da segurança pú-
blica, sérgio Moro, que-
brou o silêncio e falou 

sobre o caso do fuzila-
mento em que morreu o 
músico evaldo rosa, no 
último domingo, quan-
do militares do exército 
dispararam mais de 80 
tiros contra o carro da ví-
tima, onde estavam mais 

três pessoas. segundo 
o ministro, os soldados 
não são treinados para 
praticar tais atos que po-
dem ocorrer. entretan-
to, Moro defendeu uma 
investigação rigorosa 
para identificar os pos-

síveis excessos cometi-
dos 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”. 

Governo quebra o silêncio no caso do fuzilamento 

reprodução

DIreTo ao ponTo

a sessão da noite da úl-
tima terça-feira da Câmara 
Municipal de resende foi 
tensa e terminou de ma-
neira 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 considera-
do uma migalha para uma 
categoria que já se arras-
tava havia cinco anos sem 
aumento, com boa parte 
dos servidores recebendo 
abaixo do salário mínimo, 
o projeto aprovado e san-
cionado na época previa 
que o reajuste seria retroa-
tivo a janeiro deste ano. 

alBeri neto / agênCia rBs

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

20 pontos”, ressaltou, 
após participar de se-
minário promovido 
pelo jornal valor eco-
nômico.

de acortdo com 
Freitas, a maior parte 
da pontuação distri-
buida aos motoristas 
não corresponde a 
condutas graves. “as 
infrações, em sua 
maioria, são bestas, 
muito leves. então, no 
final das contas, é bu-
rocracia”, disse. por 
isso, aumentar o limi-
te de pontuação é uma 
forma de abrir espaço 
para executar as san-
ções nos casos mais 
graves, como em-
briaguez ao volante, 
segundo o ministro. 
“a gente simplifica o 

processo de suspensão 
naquilo que é grave e 
aumenta a pontuação, 
até para que os órgãos 
tenham capacidade de 
processar naquilo que 

Novas regras devem incluir o aumento no tempo de validade da CNH de 5 para 10 anos 

Lixo obstrui bueiro em Nilópolis 
um morador de 

pouca educação tem 
dado péssimo exem-
plo de cidadania. 
segundo relatos, ele 
acumula há quase 
um mês um amonto-
ado de lixo no portão 
de casa. o imóvel na 
rua João evangelis-
ta de Carvalho, al-
tura do número 104,  
fica entre dois salões 
de beleza. o que 
piora o problema, 
uma vez que a clien-

eliane souZa Cunha/leitortela acaba desistindo 
de entrar nos estabe-
lecimentos devido ao 
mau cheiro. a sujei-
ra 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 prefei-
tura encontrar o ‘su-
jão’ e multá-lo pela 
infração. 

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 es-
teve 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, tarcí-
sio gomes de Freitas, avalie de que 
forma e com que volume seria possí-
vel colaborar. “vamos sair dessa crise 
com os recursos próprios do estado e 
desejamos o apoio do governo fede-
ral. se porventura não for possível, 
nós faremos a nossa obrigação e res-
tabeleceremos a normalidade”, disse.

é leve”, disse.
as mudanças, que 

devem incluir o au-
mento do tempo de 
validade da cartei-
ra de cinco para dez 

anos, serão feitas por 
um projeto de lei. se-
gundo Freitas, o texto 
será enviado até sema-
na que vem ao palácio 
do planalto, que vai de-

cidir o momento mais 
oportuno para abrir a 
discussão com os par-
lamentares. “isso tem 
que ser discutido pelo 
Congresso”, ressaltou.
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Caratecas de B. Roxo disputam 
etapa classificatória em Recife
 O Brasileiro de Karatê será entre os dias 23 e 26 de maio

CoMpetição

Assessoria de Imperensa/
PMBR

divulgação

Diego Alves ressalta importância
do jogo contra o time San José

Cícero indica caminhos para o 
Botafogo avançar na Copa do Brasil 

A equipe treina na vila Olímpica sob o comando do professor e mestre Ademir gonçalves

de olho no confronto 
contra o san José-Bol, vá-
lido pela quarta rodada da 
fase de grupos da Conme-
bol libertadores, o Flamen-
go seguiu se preparando no 
ninho do urubu. antes do 
último treino visando o jogo 
desta quinta (11), o goleiro 
diego alves concedeu entre-
vista 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. Consegui-
mos uma vitória importante 
na Bolívia, depois consegui-
mos 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 con-
tra o último colocado do gru-
po, é preciso ter cautela na 
quinta-feira

“se todos pensam que 
vai ser fácil, que o Flamen-
go 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 le-
var pela emoção e vontade 
da parte externa, temos que 
ser cautelosos nesse senti-
do. saber da nossa respon-
sabilidade. somos nós que 
temos que buscar o resulta-
do com muita cautela, mui-
to 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 po-
der ajudar o time na hora 
que precisar. temos óti-
mos profissionais no clu-
be, tanto o Wagner quanto 
o nielsen são excelentes, 
vêm demonstrando desde 
o começo do ano nos dei-
xando bem preparados. não 
só eu, como César, gabriel 
(Batista), se o thiago tives-
se chance de jogar iria cor-
responder 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.”

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 so-
bre a decisiva partida e as 
demais situações que en-
volvem a equipe. o joga-
dor também destacou uma 
crescente em sua parte fí-
sica, 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 fe-
chados, ao meu ver fal-

tou forçamos furar mais o 
bloqueio deles. Mas não 
fizemos uma partida tão 
ruim assim, principalmen-
te pelo segundo tempo. 
Jogar fora é sempre difí-
cil, 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 foca-
do na classificação. 

- lógico que passar de 
fase é sempre bom por um 
orçamento melhor tam-
bém, para a situação fi-
nanceira do clube. temos 
que nos preocupar em en-
trar 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 trei-
nador quando se tem um 
time em formação. Confio 
muito no Zé ricardo, ele 
tem conceitos de jogo in-
teressantes. tenho certeza 
que o Zé vai conseguir co-
locar esse time no eixo. sa-
bemos que aqui no Brasil 
quando não se ganha dois 
ou três jogos a cobrança 
vem. temos que acertar al-
gumas coisas e engrenar na 
temporada - concluiu

Camisa 1 concedeu entrevista coletiva antes do treino de ontem no Ninho do Urubu
“Jogar fora é sempre difícil, ainda mais no Alfredo 
Jacone, um campo mais acanhado”, diz o volante

 aleXandre vidal / FlaMengo
 divulgação

atletas da vila 
o l í m p i c a 
de Belford 

roxo participarão 
da etapa classifica-
tória 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 ban-
deira belforroxen-
se no nordeste. os 
treinos acontecem 
às terças e quintas, 
sempre das 18h30 
às 20h. a atividade 
é gratuita e ofereci-
da 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 Kara-
tê do estado do rio 
de Janeiro. “aqui na 
vila olímpica atu-
amos mais com a 
aula. Mas para inten-
sificar os preparos 
para a competição, 
estamos nos reunin-
do também aos sá-

bados, na associa-
ção de Moradores do 
bairro santa Maria. 
Belford roxo sem-
pre se destacou no 
Karatê. temos mui-
tas chances e espero 
voltar com 13 meda-
lhas. nossa equipe 
tem vários campeões 
de peso”, afirmou o 
mestre ademir gon-
çalves.

atual campeã bra-
sileira na categoria 
sub-21, Joyce le-
mos, 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 educa-
ção. aprendi a res-
peitar o próximo. 
hoje eu não me vejo 
fora dos treinos. 
tudo o que eu que-
ro é seguir carreira 
no karatê”, disse ela 
que mora no bairro 
Jardim dimas Filho 
e pratica a modali-
dade há seis anos 
na vila olímpica de 
Belford roxo.

Muito atento, o 
pedreiro ananias 
Barbosa, de 37 anos, 
acompanha de perto 

os passos dos três fi-
lhos matriculados no 
karatê. “eles estão 
realizando meu so-
nho de criança. as-
sistia aos filmes de 
luta, mas meus pais 
não podiam pagar. 
sou muito grato pela 
oportunidade de ter 
meus três filhos pra-

ticando a modali-
dade e de graça. o 
esporte deu muita 
disciplina para eles. 
em todos os luga-
res 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 in-
teressados podem se 
inscrever de segun-
da a sexta, das 8h às 
21h, na vila olímpi-
ca de Belford roxo, 
que fica na rua le-
cilio, s/nº, no bairro 
nova piam. podem 
se inscrever pessoas 

entre 7 e 80 anos 
de ambos os sexos. 
É preciso levar ori-
ginal e cópia da 
identidade, CpF, 
atestado médico e 
uma foto 3x4. Me-
nores de idade tam-
bém precisam le-
var documentação 
do responsável.
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Câmara de Nova Iguaçu aprova redução         
do número de vereadores para 2021

6

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

prImeIra DIscussão

Agência Brasil

divulgação

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

Sala de reuniões da comissão estava lotada durante a leitura do relatório

Foi aprovado 
em primei-
ra discus-

são, por unanimi-
dade, na noite de 
terça (9), projeto 
de autoria do ve-
reador Fábio José 
de Freitas santos, 
Fabinho Maringá 
(MdB), que reduz 
de 17 para o 11 o 
número de vere-
adores na Cidade 
de nova iguaçu. a 
proposta de emen-
da à lei orgâni-
ca Municipal, que 
em seu artigo 34, 
parágrafo 2º, tra-
ta sobre este tema, 
foi justificada por 
Maringá como 
uma necessidade 
do enxugamento 
da máquina admi-
nistrativa aliada 
a um aumento de 
produtividade.

- Com a atual cri-
se política e eco-

nômica que nosso 
país vem atraves-
sando, se faz ne-
cessário nossa 
adequação a esta 
realidade social. 
essa diminuição 
irá permitir a de-
volução de parte 
dos repasses re-
cebidos pela Câ-
mara à prefeitura, 
para aplicação em 
ações de grande 
impacto social, 
como, por exem-
plo, no atendimen-
to às unidades de 
saúde e construção 
de novas creches – 
explicou Fabinho.

dos 17 vereado-
res de nova igua-
çu, 16 estavam 
presentes na hora 
da votação. o ve-
reador renato go-
mes Corrêa, re-
nato do Mercado 
(deM), teve que se 
ausentar da sessão 
para socorrer um 
parente que esta-

CCJ recomenda arquivamento da CPI
da Lava Toga; plenário decidirá

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

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 ne-
cessários 12 votos 
para ser aprovado 
em definitivo.

projeto do verea-

dor Carlos alberto 
Curi Chambarelli, 
Carlão Chamba-
relli (ptB), que 
tratava do mesmo 
assunto, propondo 
a diminuição de 17 

para 15 cadeiras, 
foi retirado de pau-
ta através de reque-
rimento do autor. 
(Fonte: assesso-
ria de imprensa da 
Câmara).

 
a Comissão de Cons-

tituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ) reco-
mendou ontem (10) o 
arquivamento do pedido 
de criação da Comissão 
parlamentar de inquéri-
to (Cpi) dos tribunais 
superiores. o colegiado 
acatou o relatório do se-
nador rogério Carvalho 
(pt-se), que recomen-
dou não levar adian-
te a criação da comis-
são, também conhecida 
nas redes sociais como 
“Cpi da toga” ou “lava 
toga”. Foram 19 votos 
favoráveis e 7 contrá-
rios, transformando o 
relatório em parecer da 
comissão. a decisão ain-
da será apreciada pelo 
plenário.

Carvalho é relator do 
recurso à CCJ apresen-
tado pelo presidente do 
senado, davi alcolum-
bre. no último dia 26 de 
março, davi decidiu ar-
quivar o pedido de Cpi 
com base em pareceres 
técnicos emitidos pela 
Consultoria legislativa 
e pela advocacia do se-
nado, segundo os quais 
uma parte dos fatos usa-
dos para justificar a in-
vestigação estava fora 
dos limites da fiscaliza-
ção do senado. logo em 
seguida, o próprio davi 
recorreu de sua decisão 
e a remeteu para análise 
da CCJ, que agora deci-
diu pelo seu desprovi-
mento.

o requerimento de 
criação da Cpi dos tri-

bunais superiores, apre-
sentado pelo senador 
alessandro vieira (Ci-
dadania-se), obteve 29 
assinaturas de apoio, dois 
senadores a mais do que 
o necessário para a aber-
tura de uma comissão 
parlamentar de inquéri-
to. durante a reunião da 
CCJ, alessandro apresen-
tou um voto em separado 
em que defendeu que o 
requerimento fosse rece-
bido parcialmente, possi-
bilitando assim a criação 
da Cpi e sustentou que 
não cabe à CCJ avaliar a 
“conveniência política da 
investigação.”

— o momento de ava-
liação da conveniência 
politica da Cpi não é o 
da CCJ, mas da coleta 
das assinaturas. isso é le-
gítimo, faz parte do pro-

cesso político. aqui não. 
estamos tratando objeti-
vamente da possibilidade 
ou não de recepcionar um 
requerimento em parte — 
disse o senador.

alessandro vieira la-
mentou a pressão de seto-
res da sociedade e do su-
premo para que a Cpi não 
vá adiante. Ele afirmou 
que ninguém deveria es-
tar acima da lei e da fis-
calização de outro poder.

— não se admite em 
uma república democrá-
tica pessoas que se co-
loquem absolutamente 
acima de qualquer me-
dida de fiscalização, de 
qualquer alcance da lei 
— apontou.

o senador ainda con-
siderou 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, apresen-
tou resultados notáveis 
na tarefa de combate à 
corrupção no âmbito da-
quele poder, desvelando 
os crimes cometidos por 
figuras como o ex-juiz 
nicolau dos santos neto 
e o ex-senador luis es-
têvão”, aponta vieira no 
voto em separado. (por 
agência senado)

Governo está disposto a 
debater reforma da 
Previdência, diz Marinho

ontem (10) o secretário 
especial de previdência, ro-
gério Marinho, disse que o 
governo está disposto a deba-
ter 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 previden-
ciário brasileiro. esperamos 
o debate propositivo do parla-
mento”.

Marinho disse que o mais 
importante é que os deputa-
dos, sejam da base, sejam da 
oposição, tragam propostas 
para a previdência e não ape-
nas neguem a existência do 
problema. ele ouviu questio-
namentos de três senadores, 
eliziane gama (Cidadania-
-Ma), simone tebet (MdB-
-Ms) e Cid gomes (pdt-Ce). 
as senadoras apresentaram 
sugestões de alterações pontu-
ais na reforma.

eliziane sugeriu a retirada 
de beneficiários do Benefí-

cio de prestação Continuada 
(BpC) e da aposentadoria ru-
ral da reforma da previdência. 
esse ponto tem encontrado 
resistência na Câmara, onde a 
proposta está sendo analisada. 
“Acho que se o governo flexi-
biliza nesses pontos, acho que 
teremos um resultado melhor 
e uma previdência mais com-
patível com as populações 
mais pobres”, disse a senado-
ra.

simone tebet pediu a re-
consideração do governo em 
relação ao aumento da idade 
mínima para mulheres. ela 
disse acreditar que as ques-
tões 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. enten-
demos que cada segmento de-
fenda o interesse daqueles que 
representam e isso tem sido 
um processo permanente de 
negociação”, disse Marinho à 
senadora emedebista.

FaBio rodrigues poZZeBoM/agênCia Brasilgeraldo Magela/ag
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Viagem lado a lado com medo na Baixada 
7Polícia
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Justiça mantém prisão de militares 
no caso da morte do músico 

Três homicídios na Baixada e Rio  

Um suspeito de ser miliciano foi morto na Zona Oeste do Rio e homem é executado em Queimados

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

reprodução

Pesquisa indica que metade dos motoristas de ônibus temem pela própria vida e a dos passa-
geiros na região. Infraestrutura viária e  transporte alternativo de passageiros são criticados

reprodução

a Justiça decidiu pela 
conversão da prisão tempo-
rária em preventiva de 9 dos 
10 militares presos por par-
ticipação no fuzilamento do 
músico evaldo da silva, no 
último domingo. durante a 
ação foram disparados mais 
de 80 tiros no carro da famí-
lia de evaldo em guadalupe, 
na Zona norte do rio. 

Outras duas pessoas fica-
ram feridas na ação: o sogro 
dele, sérgio gonçalves, e um 
homem que passava e tentou 
ajudar. segundo investiga-
dores, “tudo indica” que os 
militares confundiram o ve-
ículos com o de assaltantes.

o único que terá liberdade 
provisória será o soldado le-
onardo 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 Mi-
litar defendeu a prisão de 
nove dos réus. nos depoi-
mentos, os nove militares 
admitiram ter atirado contra 
o veículo onde estava evaldo 
e sua família. Já o defensor 
dos militares defendeu a li-
berdade de todos os suspei-

tos. permanecerão presos: o 
tenente Ítalo da silva nunes 
romualdo; o sargento Fá-
bio henrique souza Braz da 
silva; e os soldados gabriel 
honorato, Matheus santan-
na Claudino, Marlon Con-
ceicao da silva, João lucas 
goncalo. leonardo oliveira 
de souza, gabriel da silva 
Barros lins, e vitor Borges 
de oliveira. 

o corpo de evaldo foi en-
terrado na manhã de ontem e 
a cerimônia acabou com um 
protesto em frente a vila Mi-
litar. Bandeiras do Brasil fo-
ram pintadas com tinta ver-
melha, simulando sangue.

uma pesquisa feita 
com representantes 
da categoria que atu-

am no grupo Jal aponta que 
a violência urbana é a princi-
pal preocupação de 71% dos 
motoristas de coletivos que 
atuam na Baixada Fluminen-
se e em algumas regiões do 
rio. segundo o levantamen-
to, 51% dos entrevistados 
sentem que a sua vida e a dos 
passageiros estão frequente-
mente em risco, sobretudo 
em vias, cruzamentos e bair-
ros mais perigosos.

outro destaque da pesqui-
sa 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 al-
ternativo de passageiros).

realizado pela up (ulri-
ch pesquisa e Marketing) a 
pesquisa ouviu 316 colabo-
radores que atuam em sete 
dos municípios onde circu-
lam 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 rodoviá-
rios. Metade deles têm medo 
de assaltos e 32%, de tiro-
teios. além disso, 14% dos 
entrevistados temem desvios 
de rotas forçados por crimi-
nosos ou que o veículo seja 
incendiado.

“apesar de certos dias e 
horários serem mais violen-
tos, como a saída de bailes 
funk nas manhãs de domin-
go, cada vez mais a violência 
tem se manifestado em dias 
e horários aleatórios, não 
importa a quantidade de pas-
sageiros no coletivo. pou-
cos profissionais estão tão 
expostos à violência urbana 
como motoristas”, avalia pe-
dro ulrich, responsável pela 
pesquisa.

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. segun-
do 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 ho-
micídios da Baixada Flumi-
nense (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 tornozelei-
ra eletrônica e usava calça 
jeans, casaco preto e tênis. 
o crime aconteceu por volta 
das 11 horas, na rua Ânge-
la. 

segundo os agentes do 
Corpo de Bombeiros, o ho-
mem foi atingido por um 
tiro na cabeça e outro na 
altura da cintura. policiais 
do 39º BpM (Belford roxo) 
isolaram a área até a chega-
da de peritos da dhBF que 
realizou pericia e liberou o 
corpo para o iMl (institu-
to Médico legal) de nova 
iguaçu. 

 DONO DE QUiOSQUE 
é EXECUTADO 

um homem conhecido 
como Cláudio foi executado 

na manhã de ontem, no bair-
ro taquara, na Zona oeste 
do rio. ele era muito co-
nhecido no ponto Chic, em 
padre Miguuel, por ser pro-
prietário de um tradicional 
quiosque de cervejaria. a 
secretaria de estado de po-
lícia Militar informou que 
os policiais do 18º BnpM 
(Jacarepaguá) foram acio-
nados para verificar a ocor-
rência de disparos de arma 
de fogo na estrada da soca. 

no local, um toyota hi-
lux, foi encontrado com 
marcas de tiros e dentro 
havia uma pessoa ferida. a 
vítima chegou a ser socorri-
da para o hospital louren-
ço Jorge, mas não resistiu 
aos ferimentos. a delegacia 
de homicídios da Capital 
(dh-Capital) investiga a hi-
pótese de que a vítima tinha 
envolvimento com a milícia 
que atua na região. 

Bala perdida atinge cabeça 
de bebê na barriga da mãe 

O bebê está internado no CTi do Hospital Ronaldo gazolla

reprodução

uma grávida foi atingi-
da 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 ro-
naldo gazolla. 

de acordo com informa-
ções 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 perma-
nece 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 esta-
va na porta de casa quando 
foi atingida. na comuni-

dade acontecia uma festa de 
rua, churrasco. o Batalhão 
da polícia Militar de irajá 
(41º BpM) informou que 
não havia operação no mo-
mento.

gRáviDA BALEADA 
EM 2018

em julho do ano passado, 
um caso semelhante aconte-
ceu na Baixada. Claudineia 
dos santos Melo foi baleada 
na barriga com 39 semanas. 
o bebê, também chamado 
arthur, morreu poucos dias 

depois.
a mulher estava grávida 

de 9 meses quando foi atin-
gida por uma bala perdida na 
Favela do lixão, em duque 
de Caxias. a criança nas-
ceu após uma cesariana de 
emergência. o disparo, que 
deixou o bebê paraplégico, 
também arrancou um peda-
ço da orelha dele e criou um 
coágulo na cabeça. o tiro 
atravessou o quadril da mãe 
e atingiu a criança, perfuran-
do os pulmões e provocando 
uma lesão na coluna.

Mulher é presa com 31kg 
de maconha no Galeão

Maconha estava na mala de passageira no galeão 

divulgação/reCeita Federal

uma mulher foi presa 
com 31 kg de maconha 
no aeroporto interna-
cional 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 mos-
traram volume suspeito na 
bagagem da passageira. 
a jovem, de 22 anos, foi 
retirada do voo, e condu-
zida para a identificação 
da bagagem pelo grupo 
de vigilância da receita. 
na área de conferência de 
bagagem no terminal do-
méstico, a polícia Federal 
encontrou 39 pacotes de 
maconha nas duas malas 
da passageira.

Mapeamento do terror 
Com base na análise 

das conversas realiza-
das com os participan-
tes, foi possível mapear 

as vias mais perigosas, 
segundo os motoristas: 
vila pauline, praça san-
ta Marta e avenida Joa-

quim da Costa lima, em 
Belford roxo; Morro da 
Mangueirinha e aveni-
da trezentos, em duque 

de Caxias; Jardim Íris, 
Curva do s, rua rober-
to ribeiro/Éden, ave-
nida Fluminense/vila 

rosali, em são João de 
Meriti;  Morro da 
pedreira e trechos pró-
ximos ao metrô, além 

de santa tereza, na pa-
vuna; avenida Brasil; e 
rodovia presidente du-
tra. 
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Nilópolis luta contra a influenza
divulgação/pMn

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL DAS PREFEITURAS 

DO RIO DE JANEIRO 

para receber a dose da 
vacina basta compare-
cer a um dos postos de 
saúde no horário en-
tre 8h e 16h30 : posto 
programa de saúde da 
Família – Cabuís (en-
dereço: rua general 

Mena Barreto, s/nº, 
Cabuís); posto progra-
ma de saúde da Famí-
lia – nova olinda
(endereço: rua pe-

dro roque, 13, olin-
da); posto programa 
de saúde da Família – 

Manoel reis (endere-
ço: rua antônio João 
Mendonça, s/nº, Ma-
noel reis);; Centro de 
saúde dr. Jorge david 
(endereço: rua sena-
dor Fernando Mendes, 
s/nº, Centro); posto de 

saúde dr. armando 
augusto almeida (en-
dereço: rua Marques 
Canário, 940, nossa 
senhora de Fátima); 
posto de atendimen-
to Médico e sanitário 
doutor Jacob sessim 

(endereço: rua ron-
don gonçalves, s/nº, 
Cabral); posto Médico 
sanitário nova olinda
(endereço: rua ama-

deu lara, s/nº, olinda); 
posto de saúde antô-
nio albuquerque Ma-

chado (endereço: rua 
dr. Mário valadares, 
s/nº, novo horizonte); 
posto de saúde dorvil 
almeida lacerda (en-
dereço: rua José Cou-
to guimarães, 1299, 
paiol). 

Cartaz de divulgação da campanha de vacinação que começou ontem  em todos os postos

Campanha de vacinação vai até o dia 31 de maio para diversos grupos, como pes-
soas com 60 anos ou mais de idade, crianças de seis meses a menores de 6 anos

a prefeitura de 
nilópolis, por 
meio da secre-

taria de saúde, parti-
cipa da 21ª Campanha 
nacional de vacina-
ção 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 meno-
res de 6 anos de idade, 
gestantes, puérperas, 
trabalhadores da saúde, 
grupos portadores de 
doenças crônicas não 
transmissíveis e outras 
condições clínicas es-
peciais (Comprovando 
com prescrição médica 
especificando o motivo 
da indicação da vacina 
que deverá ser apresen-
tada no ato da vacina-

ção), professores das es-
colas públicas e privadas, 
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas, 
população privada de li-
berdade e os funcionários 
do sistema prisional serão 
vacinados.

COMpOSiçãO
 DETERMiNADA 

pELA OMS 
a vacinação contra in-

fluenza mostra-se como 
uma das medidas mais efe-
tivas 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 ob-
jetivo maior da campanha 
é a redução do número de 
hospitalização por casos 
da gripe h1n1, bem como 
diminuir a mortalidade. 

desse modo, estamos sen-
sibilizando toda a popu-
lação para que possamos 
buscar esses mecanismos 
para prevenção”, explica 
o secretário de saúde, dr. 

Cláudio Borges.
Contudo algumas condi-

ções pessoais devem ser 
observadas, indivíduos 
com histórico de reação 
anafilática prévia em do-

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

contraindicação para a 
vacina. além disso, do-
adores de sangue devem 
esperar 48 horas após 
a vacinação para fazer 
uma doação.

acontece hoje e ama-
nhã, de 9h às 17h, no hall 
da prefeitura Municipal de 
Mesquita, através da subse-
cretaria Municipal de tra-
balho, desenvolvimento 
econômico e agricultura, 
a Feira de artesanato e 
gastronomia. o objetivo 
é incentivar a produção ar-
tesanal e gastronômica do 
município.
no ramo de gastronomia, 

as pessoas encontrarão 

delícias como antepasto de 
berinjela e pimentão, sucos 
diversos, tomate seco, mel, 
gengibre cristalizado, briga-
deiro gourmet, bolo de pote, 
empadão e outros. nas barra-
cas de artesanatos, a popula-
ção poderá encontrar costura 
criativa, crochê, chinelos de-
corados, bordados em ponto 
cruz, biscuit, sabonetes, aro-
matizantes para roupas e o 
lar, macramê e diversas biju-
terias.

a iniciativa faz parte das 
metas do governo Jorge 
Miranda para valorizar 
o setor. “nosso intuito é 
fomentar a economia lo-
cal, dando espaço para que 
nossos empreendedores di-
vulguem e comercializem 
seu produto”, ressalta o 
subsecretário, Fábio Baien-
se. a prefeitura Municipal 
de Mesquita fica localizada 
na rua arthur de oliveira 
vecchi, 120, no Centro. 

  Feira de gastronomia em Mesquita

munDo

Netamyalu tem vitória apertada 
iSRAEL - o primei-

ro-ministro de israel, 
Benjamin netanyahu, 
conseguiu mais um man-
dato à frente do cargo.  
a oposição reconheceu 
a derrota ontem e disse 
que pretende “inferni-
zar a vida do likud”, o 
partido do premiê. será, 
portanto, o quarto man-
dato consecutivo de ne-
tanyahu e o quinto no 
geral, ele ocupou o pos-
to de premiê também na 
década de 1990. assim, 
ele vai superar Ben gu-
rion como o primeiro-

-ministro a passar mais 
tempo no cargo.
os números mais recen-

tes da apuração mostram 
que o partido governista 
likud e o oposicionista 
azul e Branco devem con-
seguir o mesmo total de 

cadeiras no parlamen-
to israelense: 35 cada. 
porém, netanyahu vai 
costurar uma coalizão 
maior, principalmente 
com partidos naciona-
listas e religiosos de is-
rael.

Benjamin Netanyahu comemora com a esposa, Sara, a vitória 

- divulgação/pMM

Museus em semana especial no Rio 
o Museu do ingá, Museu 

antônio parreiras e Casa da 
Marques de santos (todos 
vinculados à secretaria es-
tadual de Cultura e econo-
mia Criativa) participarão 
da 17ª semana nacional de 
Museus – snM, promovida 
pelo instituto Brasileiro de 
Museus (ibram) de 13 a 19 
de maio. a iniciativa tam-
bém 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 ni-

terói, inaugura no dia 18 de 
maio, às 15h, a exposição 
Cícero dias em novos olha-
res. a mostra reforça a traje-
tória de exposições multis-
sensoriais da casa e procura 
romper com a comunicação 
unicamente visual e procura 
proporcionar novas possibi-
lidades de interação ao pú-
blico. toda a programação 

foi pensada sob a perspectiva 
da acessibilidade.
o Museu antônio parreiras, 

por sua vez, realiza no dia 13 
de maio o seminário acessibi-
lidade 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 san-

tos - Museu da Moda Brasilei-
ra 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 mora-
dores e das instituições de 
são Cristóvão com suas 
histórias e tradições na pro-
posta de reabertura plena do 
espaço. a série Conversas 
no Museu é voltada para a 
divulgação e o debate de te-
mas relacionados à história, 
à gestão e à preservação do 
museu.

O Museu do ingá vai participar do 
evento promovido pelo ibram 

 reprodução

uma parceria entre as secreta-
rias de agricultura e pesca e a de 
educação e Cultura vem propor-
cionando para muitos alunos da 
rede municipal de itaguaí uma 
experiência nova. através do pro-
jeto educação agroecológica, os 
estudantes têm um contato maior 
com a natureza e aprendem so-
bre 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 san-
ta Cândida foram os primeiros 
a participarem da retomada do 
projeto educação agroecológi-

ca. durante a visita à secretaria 
Municipal de agricultura e pesca, 
eles ajudaram na plantação de ce-
bolinha e batata doce na horta mu-
nicipal; aprenderam sobre a mata 
atlântica, o solo e os cuidados com 
o meio ambiente; visitaram o ga-
linheiro; assistiram a uma encena-
ção 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 impor-

tantes 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.

Contato direto entre alunos 
e meio ambiente em Itaguaí 

As crianças têm um contato maior 
com a natureza e o meio em que vivem 



 

   quinTa-fEiRa, 11 DE abRil DE 2019

Avaliação funcional de idosos 
acontece na Arena Esportiva
Alunos do Melhor Idade em Movimento foram avaliados por alunos do UniFOA

Luis Eduardo
(Luisinho)

Alunos do programa Melhor idade em Movimento são avaliados por alunos do UniFOA

nesta segunda-feira, dia 
08, cerca de 170 idosos 
do programa Melhor 

idade em Movimento da secre-
taria 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, Coquei-
ros e dom Bosco.

segundo irene Cunha, que 
participou da avaliação funcio-
nal 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 des-
sa avaliação dos professores da 
sMel são maravilhosos, apro-
veitei e conheci a arena que lu-
gar bonito. a cidade merecia um 
espaço assim”, disse.

além da avaliação, os alunos 
caminharam na pista de atle-
tismo da arena. a secretária de 
esporte e lazer, Maria paula ta-
vares, destacou a importância da 
parceria com o uniFoa. “essa 
avaliação é feito desde 2017 nos 
nossos alunos em parceria com 
o uniFoa.  após esse resul-
tado conseguimos identificar a 
dificuldade de cada um e assim 

podemos aprimorar nosso traba-
lho e os profissionais da SMEL 
podem desenvolver trabalhos es-
pecíficos com os idosos”, disse.

o prefeito samuca silva, en-
fatizou 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 me-
lhorar 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 ci-
dade”, falou.

ao todo, quatro alunos do 
segundo, terceiro e quatro 
ano do curso de educação 
Física do uniFoa, participa-

volTa reDonDa

divulgação/seCoMvr
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Prefeitura lança projeto de dança na 
Praça dos Direitos Humanos e em Falcão

Devido às fortes chuvas, palestra sobre 
empreendedorismo foi remarcada

SUl-FlUMiNeNSe 9

quaTIs

a ‘sala do empreendedor’, 
localizada na sede da pre-
feitura de itatiaia, realiza na 
quinta-feira da próxima sema-
na, dia 18, a partir das 13h, a 
palestra ‘sei vender’, dando 
sequência ao trabalho de ofici-
nas desenvolvidas com os mi-
croempreendedores da região.

o encontro que ocorreria 
nesta semana teve a data al-
terada em virtude das fortes 
chuvas que atingiram o rio de 
Janeiro e que impossibilitou o 
trajeto dos palestrantes Jayme 
souza Filho e diogenes ab-
duch, ambos do serviço Bra-
sileiro de apoio às Micro e 
pequenas empresas (sebrae).

na última semana, em ‘sei 

uma mistura de 
vários ritmos musi-
cais numa só aula, 
entre eles, lambada, 
sertanejo, axé, sam-
ba, funk e samba. 
o projeto de dança 
Zundance está sen-
do lançado nesta se-
mana pela prefeitura 
de Quatis, através da 
secretaria Munici-
pal de esportes e la-
zer, em dois locais, 
sendo um na área 
urbana e o outro na 
zona rural.

na área urbana, as 
aulas acontecerão 
na praça dos direi-
tos humanos Jonas 
lima nunes, no bair-
ro Jardim pollastri, 
que foi inaugurada 
pelo prefeito Bru-
no de souza (MdB) 
em dezembro do ano 
passado. Já na área 
rural, o projeto vai 
ser desenvolvido no 
antigo clube do dis-
trito de Falcão. as 
instalações deste 
imóvel foram alu-
gadas pela prefeitu-
ra justamente com 
o objetivo de pro-
mover eventos cul-
turais, recreativos e 
sociais para a comu-
nidade local.

        segundo o pre-
feito, “o lançamento 
de mais um projeto 
de dança amplia as 
ações colocadas em 
prática pela admi-
nistração 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-

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

divulgação/pMi

Comprar’, o espaço ficou lota-
do com a presença de represen-
tantes de diversos segmentos 
como os dos setores de turis-
mo, gastronomia, vestuário 
e artesanato. eles puderam 
conversar sobre as boas práti-
cas para o processo de compra 
de produtos e serviços.

após se tornar uma Micro-
empreendedora individual 
(Mei), Marinete lima, a mãe 
da tuani, investiu no negócio 
de alimentos vegetarianos e 
sucos naturais. na sala do em-
preendedor, a filha que hoje 
trabalha no empreendimento 
da família recebeu orientações 
que serão aplicadas na condu-
ção do estabelecimento.

aqui aprendemos não só 
a parte de como administrar 
bem as etapas de compra e 
venda como também as estra-
tégias de negociação que auxi-
liam no processo de expansão 
e alcance de mercado. estou 
aprendendo muito – garante a 
empresária.

os interessados em partici-
par podem se inscrever direta-
mente na sala do empreende-
dor que fica localizada à Praça 
Mariana rocha leão, nº 20, no 
Centro. o horário de atendi-
mento é de segunda a sexta-fei-
ra, das 08h às 17h. Mais infor-
mações também pelo telefone: 
(24) 3352-6777. a entrada é 
gratuita.

tido de ocupar os 
espaços esportivos 
do Município com 
atividades perma-
nentes de lazer para 
a população”.

de acordo ain-
da com Bruno de 
souza, “através do 
lançamento do pro-
jeto Zundance, fica 
demonstrada nova-
mente a determina-
ção da prefeitura em 
trabalhar para todas 
as regiões da cida-
de, independente da 
sua localização”.

 a coordenação do 
projeto Zundance 
caberá ao profes-
sor hudilom nas-
cimento, que tem 
licenciatura em 
educação Física. 
na praça dos di-
reitos humanos, as 
aulas vão acontecer 
às terças e quintas-
-feiras, de 19 às 20 
horas. Já em Fal-
cão, o projeto será 
realizado nestes 
mesmos dois dias 
da semana, mas nos 
horários de 9h30m 
às 10h30m e de 15 
às 16 horas. as au-
las já vão começar 
nesta quinta-feira, 
dia 11 de abril, nos 
dois locais. na pra-
ça do Jardim pollas-
tri, só não haverá 
aula quando estiver 
chovendo.

   o diretor de es-
portes da prefeitura 
de Quatis, Willian 
vilela, explica que 
a secretaria Mu-
nicipal de espor-
tes e lazer tem 20 
alunos previamen-
te inscritos para o 
novo projeto, “mas 
as pessoas que ain-
da não se cadastra-
ram e têm interesse 
em participar po-

derão se inscrever 
nos próprios locais 
e horários de rea-
lização das aulas”. 
a intenção da pre-
feitura é estender 
em breve o projeto 
Zundance também 
para o distrito de 
são Joaquim.

  a dança não re-
presenta apenas 
uma alternativa im-
portante de inclu-
são social, porém 
proporciona tam-
bém vários benefí-
cios para o bem-es-
tar físico, mental e 
emocional de quem 
a pratica – destaca 
o diretor.

 Willian cita al-
guns dos benefí-
cios provenientes 
da prática da dança. 
são eles: previne a 
ocorrência de doen-
ças cardiovascula-
res; provoca a libe-
ração de serotonina 
endorfina (substân-
cias importantes 
para o humor e a au-
toestima); queima 
calorias; melhora as 
condições da me-
mória, a força mus-
cular, a resistência 
e a aptidão motora; 
auxilia na preven-
ção e no combate 
da depressão; di-
minui o estresse e 
a tensão; combate 
o mal de alzhei-
mer e aumenta o 
poder da inteligên-
cia, além de evitar 
o osteoporose (do-
ença 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 envelhe-
cimento.   

ram da atividade, coordenada 
pelo professor José Cristiano 
paes leme. o professor agra-
deceu a sMel pela estrutura 
e pelo trabalho desenvolvido.

“esse é um projeto de pes-
quisa do uniFoa voltado 

para atender os alunos do 
programa da sMel. a are-
na foi uma opção para ser 
um ponto fixo dos trabalhos. 
a avaliação foi do equilíbrio 
dinâmico, força nos mem-
bros 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 realiza-
ção da atividade”, disse.

Barra Mansa recebe doações para vítimas das chuvas 
a secretaria de assis-

tência social e direi-
tos humanos de Barra 
Mansa recebeu na ma-
nhã de ontem uma ex-
pressiva doação para 
as vítimas das chuvas. 
trata-se de 11 tonela-
das de água mineral en-
tregue pelo grupo Mil. 
a campanha de arreca-
dação para as vítimas 
das chuvas iniciada na 
última segunda-feira 
também tem a adesão 
de outros grupos priva-
dos e entidades, como o 

supermercado royal e o 
uBM (Centro universi-
tário de Barra Mansa). 
alunos do Colégio esta-
dual Baldomero Barbará 
não ficaram de fora e de-
ram uma grande lição de 

solidariedade e cidada-
nia. através das redes 
sociais se mobilizaram 
e organizaram a arre-
cadação de alimentos, 
calçados, roupas e ma-
teriais de limpeza.

Assistência Social recebe doações de água, ali-
mentos, materiais de limpeza, colchões e roupas
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Suzanna Freitas explica relação distante 
com pai, Latino: ‘9 filhos para criar’

Filha de Kelly Key 
explicou por que não 
é próxima do pai bio-
lógico em conversa 
com fãs na madruga-
da de ontem. ‘vocês 
nunca me viram fa-
lar com ele por aqui 
pelo instagram. Mas 
como ele não mora 
comigo, não quer di-
zer que nós não nos 
falamos... nós nos 
falamos! não temos 
uma relação muito 
próxima, mas não so-
mos brigados, podem 
ficar tranquilos’, dis-
se a jovem de 18 anos

suzanna Freitas 
falou sobre a rela-
ção com latino em 
conversa com fãs na 

madrugada de ontem. 
segundo a estudante, 
ela não é tão próxima 
do pai biológico, de 
quem mantém sobre-
nome em certidão de 
nascimento. “vocês 
nunca me viram fa-
lar com ele por aqui 
pelo instagram. Mas 
como ele não mora 
comigo, não quer di-
zer que nós não nos 
falamos... nós nos 
falamos! não temos 
uma relação muito 
próxima, mas não so-
mos brigados, podem 
ficar tranquilos”, dis-
se a filha de Kelly 
Key, cuja semelhan-
ça impressiona inter-
nautas.

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

rato fez 60 
anos ontem 

e ganhou uma ho-
menagem 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 apre-
sentador. ‘te amo!’, 
escreveu o adoles-
cente. aniversário 
de gugu também 
foi celebrado por fa-
mosos como sonia 
abrão. ‘lenda da 
tv’, escreveu a jor-
nalista

Comemorando 60 
anos, gugu liberato 

divulgação
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2 xícaras de ba-
tata-doce cozi-
da e amassada 
(em geral, duas 
unidades peque-
nas) 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 lei-
te 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 • pimen-
ta-rosa aroeira a 
gosto • noz-mos-
cada a gosto

moDo De 
preparo 

receita exclusi-
va da chef alana 
rox, autora do 
recém-lançado 
Diário de uma 
vegana.

prepare 
a massa

em uma tigela, 
misture a batata-
-doce com 4 co-
lheres de sopa 
de farinha de ar-
roz, 2 colheres de 
chá de polvilho 
doce e sal rosa a 
gosto.

moDele os 
nhoques

em uma pane-
la com 1 litro de 
água fervente, 
cozinhe-os até 
que subam à su-
perfície.
escorra e reserve.

prepare 
o molho

em uma panela, 
dissolva 2 colhe-
res de chá de 
polvilho doce no 
leite de castanha 
frio.
adicione a pi-
menta-rosa, o sal 
rosa e a noz-mos-
cada e leve ao 
fogo, mexendo 
sempre, até en-
grossar, sem dei-
xar ferver.
reserve.

prepare os 
cogumelos

em uma frigidei-
ra, salteie os co-
gumelos no óleo 
de coco por dois 
minutos e tempe-
re com sal.

sirva os nhoques 
com o molho e fi-
nalize com os co-
gumelos.

NHOQUE DE 
BATATA-DOCE COM 

MOLHO DE 
CASTANHA E 
COGUMELO

IngreDIenTes

ganhou uma home-
nagem do primogê-
nito, João augusto, 
de 17 anos, a quem 
é comparado pela 
semelhança física. 
o adolescente, fru-
to do relacionamen-
to do apresentador 
com a médica rose 
Miriam, comparti-
lhou 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 herdei-
ras da otorrinolarin-
gologista.

divulgação

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

Melinda e teodoro es-
touraram o fofurômetro 
ao se divertirem duran-
te café da manhã. thais 
Fersoza e Michel teló 
decidiram sair da roti-
na e fazer um programa 
diferente na manhã de 
ontem. o casal riu mui-
to ao levar os filhos para 
comer em uma padaria. 
No local, as crianças fi-
caram encantadas ao ver 
que tinha um aquário 
gigante no espaço com 
vários peixinhos dife-
rentes

thais Fersoza e Mi-
chel Teló ficaram en-
cantados com a reação 
dos filhos ao verem um 
aquário em local inusi-
tado. 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 cur-
tir momentos em famí-
lia, seja malhando junto 
na academia ou passe-
ando com os filhos, o 
quarteto passou a início 
de ontem em uma pada-
ria 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 co-
memorando”, afirmou 
a atriz, que se serviu de 
um pão na chapa com 
ovo mexido.

divulgação
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Volante Darlan também retorna ao Tricolor da Baixada Fluminense

SéRIE B1

jOTa caRValHO

jota.carvalho@yahoo.com

Washinton está de volta para 
sua terceira passagem no Caxias

o duque de Caxias 
anunciou na noi-
te 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 pas-
sagem pelo tricolor. o joga-
dor que chega por emprésti-
mo junto ao Bangu é a nona 
contratação confirmada pelo 
tricolor da Baixada para 
esta temporada.

Washinton tomaz Fran-
cisco, 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 Baixa-
da, o atleta estava no Bangu, 
pelo qual participou da boa 
campanha na série a deste 
ano pela equipe da zona oes-
te do rio. Washinton jogou 
pelo duque nas tempora-
das de 2013-14 e 2014-15. 
no seu currículo, o jogador 
também atuou por Madurei-
ra (rJ) e itumbiara (go).

Com a confirmação de 
mais um reforço, o clube se-
gue montando o elenco que 

disputará a segundona esta-
dual. na última segunda (8), o 
grupo se apresentou ao técnico 
Mário Junior e começou a pre-
paração visando o estadual.

DARLAN 
outro que está retornando ao 

duque de tricolor para a dis-

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 Cam-
peonato Capixaba e Copa do 
Brasil, além de ter passado 
pelo Macaé, também neste 
ano.

darlan Quintiliano Ma-
chado tem 30 anos e é na-
tural 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 

Jogador estava no Bangu pelo qual disputou o Cariocão da Série A desse ano.

ano seguinte, atuou pelo ser-
ra e rio Branco, ambos do 
espírito santo, sendo cam-
peão nos dois times, em suas 
respectivas divisões do esta-
dual. 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 re-
forço anunciado, o duque 
de Caxias vai dando cara ao 
elenco para ir em buscwa 
do acesso à elite do Cario-
cão na próxima temporada. 
(Fonte: sidney araujo e an-
derson Lima/Site Oficial do 
dCFC).

vitor Costa / dCFC


