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Novinhas eram a mira do tarado

Hora H em Foco
Dudu Nobre (foto) 
e Xande de Pilares 
vão cantar em 
Nova Iguaçu

2

R$ 1

2

Sombra jogou no 
ventilador e 
não agradou

 assessora política

Investigação da DHBF

Executado em Meriti 

ESPORTE
America joga bem, 

mas só empata treino 
com o Voltaço

12

Assessor de vereador vai em 
cana por mais de 20 estupros

7

Tragédia na Muzema 

Não dedurou ninguém 
A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense busca cãmeras de se-

gurança para chegar ao assassino de um homem atingido por tiros perto 
da Igreja da Matriz, na região central do município. 

Após seis horas de depoimento, o presidente da Associação de Morado-
res da Muzema, na Zona Oeste do Rio, não disse quem construiu os pré-
dios que desabaram. Até agora, 16 corpos foram encontrados. 
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Belford Roxo protege o
futuro com pioneirismo

Deputada Federal Daniela Carneiro entrega a carteira de identi-
dade ao pequeno Alef da Silva no projeto premiado em Brasília

Saúde em debate na 
Câmara de Nova Iguaçu
O diretor do Hospital da Posse (HGNI), Dr. Joé Sestello, disse que a demanda de 

atendimentos na unidade de saúde vem crescendo assustadoramente a cada mês
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Nosso agente especializado na área polí-
tica e afins, Passarinho Azul do Bico Preto, 
conta que, por acaso, descobriu uma asses-
sora ainda viva, que nunca ‘topou o SOM-
BRA’ e chegou a evitar a circulação do jor-
nal no recinto político que trabalhava. “A 
mulher soltou a repulsa pelo Sombra em 
conversa comigo, durante viagem no metrô, 
sem saber com quem falava”, diz o agente.

Sombra não agrada certa assessora 

Passarinho correu atrás e encontrou a su-
posta razão da antipatia. “A dona, quando 
mais nova, gostava de fazer biscates com 
chefes e políticos, mesmo sendo casada. 
Uma das aventuras dela foi publicada na 
coluna e fez barulho no meio. 

Na época, um dos políticos que paparam a 
dona, desconfiou da publicação e ficou com 
medo de ser descoberto, pois também era casa-
do, embora os dois fizessem mais teatro com os 
pares do que outra coisa. 

Sem querer, Passarinho desenterrou um caso 
bom de relembrar. (risos).

Político que pegava dona desconfiou de algo

A dita cuja pulava a cerca no trabalho

Nosso abraço desta 
quarta, 17, vai para Gleys-
son Bittencourt, da Cia Te-
atral Adorart, de Belford 
Roxo, que será o Barrabás, 
na ‘Paixão de Cristo’, desta 
sexta (19), às 19h, na pra-
ça de Heliópolis. Aquele 
abraço, Gleysson!!! 

(21) 98037-1338
          WhAtsApp

Aquele Abraço!

DivUlGAçãO

Bebeto, o Rei dos Bailes, está de volta

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Ator comemora aniversário com 
moradores de rua em Nova Iguaçu

Artista volta aos palcos ao lado de parceiros musicais 

Dudu Nobre e 
Xande de Pilares

DivUlGAçãO

Nesta quarta 
(17/04/19), o ator e 
diretor teatral, Rômulo 
Moralles (D), completará 
três décadas de vida 
aqui na terra e resolveu 
festejar de uma forma 
diferente. A partir das 
21 horas ele se juntará 
aos moradores de rua 
na Praça da liberdade, 
centro de Nova iguaçu, 
para comemorar a data 
e seguir seu trabalho 
humanitário das quartas, 
quando doa quentinhas 
aos sem-teto que moram 
no local e dormem sob 
as marquises das lojas. 
“Será especial esse 
momento com os que 
estão em situação de 
rua e precisam de uma 
palavra amiga e o calor 
humano tão necessário”, 
disse Rômulo ao Hora 
H. “vou trintar feliz da 

No dia 20 de abril, sá-
bado, a lona Cultu-
ral Carlos Zéfiro, em 

Anchieta, abre suas portas 
para receber o cantor Bebeto, 
que volta aos palcos em um 
show completo e com seus 
grandes sucessos de carreira. 
Afastado dos palcos desde 
novembro de 2017, ele vem 
se recuperando e tocando o 
projeto BEBETO & AMi-
GOS, que na lona de An-
chieta contará com a partici-
pação especial de amigos do 
artista como Alvaro, Nelson 
Kae (da Banda Brasil), luiz 
Camilo e convidados surpre-
sas. A apresentação começa 
às 21h e os ingressos já estão 
à venda na bilheteria da lona 
à R$ 20,00 (meia-entrada 
antecipada para todos) e R$ 
30,00 (meia-entrada no dia 
para todos).

Bebeto já foi chamado 
de “Rei dos bailes”, “Rei do 
suingue”, “Rei do Samba-
-Rock”, e mais recentemente 
de “Professor”. É impossível 
ficar parado ao som de “você 
é a paz que me acalma”, “A 
beleza é você, menina”, “Mi-
nha preta”, “Hei, neguinha”, 
“Neguinho o poeta”, “Meni-
na Carolina” e “Praia e Sol”? 

Ele lotava casas noturnas e co-
locava todo mundo para dançar 
suingando com seu samba-ro-
ck. Porém, sua carreira ganhou 
uma pausa em novembro de 
2017 quando o cantor passou 
mal durante um show em Nova 
iguaçu, na Baixada Fluminense. 
Ele foi diagnosticado com  um 
AvC isquêmico e segue em tra-
tamento.

Bebeto começou sua carreira 
artística cantando grandes su-
cessos da MPB. O primeiro 
“lP” foi lançado em 1977, 
depois disso não saiu mais 
dos palcos: são 40 anos de 
estrada e 38 discos gravados. 
Um dos seus maiores sucessos 
de vendagem foi o lP “Sim-
plesmente”, de 1983. Ícone do 
samba-rock, em 2003 recebeu 
no show “Sambaroqueando” 
os convidados Marcelo D2 e 
Rogê. Outros discos nasceram 
ao longo dos anos. Seu último 
lançamento foi em 2010 com o 
CD “Prazer, Eu Sou Bebeto”, 
o disco com 14 faixas inéditas 
e a releitura de “Água, água”. 
Fez centenas de shows pelo 
Brasil e só parou em novembro 
de 2017.

A lona Cultural Carlos Zé-
firo fica na Estrada Marechal 
Alencastro, 4113 – Anchieta, 
Rio de Janeiro. informações: 
2148-0813. 

No dia 23 deste abril, fe-
riado de São Jorge, a partir 
das 13h, vai rolar na lalu 
lounge, em Nova iguaçu, 
um showzaço completo 
com Dudu Nobre e a par-
ticipação de Xande de Pi-
lares. No repertório, Dudu 
promete mandar ao vivo 
grandes sucessos de sua au-
toria além de músicas con-
sagradas na voz de Xande. 
O ingresso + abadá são 
limitados. O 1° lote está 
saindo a R$ 30 e pode ser 
encontrado nas lojas Sou-
th e na bilheteria da lalu, 
que fica na Rua Arcelino 
Pereira Neves, 52 - Centro 
- Nova iguaçu. Mais infor-
mações: 21 96521-0912.

vida, pois o momento 
será meu maior presente, 
além da presença dos 
amigos e companheiros 
de ação social em prol do 

próximo. Espero todos lá”, 
acrescentou Moralles.

O ativista humanitário 
contou que as doações o 
ajudam muito. “Existem 

pessoas sensíveis que 
não se negam a fazer o 
bem. Obrigado a todos”, 
finalizou Rômulo 
Moralles.

O Centro Social 
São vicente (Patro-
nato), em Nova igua-
çu, vai promover no 
mês de maio uma 
palestra beneficen-
te com o professor 
Klebér Tani. Um dos 
diretores da Socieda-
de Internacional de 
Meditação no Rio de 
Janeiro, Klebér Tani 
vai apresentar o tema 
“Meditação Trans-
cendental”. Será uma 
boa oportunidade 
para quem quer man-
ter o equilíbrio da 
mente.

A presidente da ins-
tituição, ida Bottari, 
acredita que o evento 
será mais um sucesso 
dentre as promoções 
realizadas até o mo-
mento. “Assim que 
tivermos a data defi-
nida, informaremos”, 
diz ela.



geral

‘Protegendo o Futuro’ em Belford Roxo
GERAL

Iniciativa foi premiada em Brasília pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, como 
o melhor projeto e já entregou mais de 120 carteiras de identidade a crianças da rede
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RAFAEl BARRETO/PMBR

Mais de 600 beneficiados da rede municipal de ensino 
Segundo o secretário 

de Assistência Social e 
Cidadania, Diogo Bas-
tos, o projeto é uma 
forma de identificar as 
crianças e evitar o de-
saparecimento. “Bel-
ford Roxo é pioneiro 
no projeto. O projeto 

foi premiado em Brasí-
lia pela Secretaria Na-
cional de Direitos Hu-
manos, como o melhor 
projeto: Prêmio Di-
reitos Humanos 2018, 
com direito a troféu e 
certificado. A nossa de-
putada Daniela do Wa-

guinho está levando o 
projeto para a Câmara 
Federal e a tendência 
é ampliar com o apoio 
de Brasília”, informou. 
De acordo com a se-
cretária executiva de 
Educação, Késia Ma-
cedo, o projeto já be-

neficiou mais de 600 
crianças da rede mu-
nicipal. “Nosso secre-
tário, Denis Macedo 
diz que as crianças já 
se sentem adultas por 
já terem documento e 
sempre pede para elas 
andarem com ele para 

qualquer lugar”, finali-
zou.

Priscila da Silva, 29 
anos, e Andreia Bar-
bosa da Conceição, 29, 
mães de Alef da Silva 
e Arthur Barbosa, res-
pectivamente, alunos 
da Escola Municipal 

Heliópolis, aprovaram 
o projeto. “A esco-
la nos alertou sobre o 
projeto e achamos im-
portante essa medida 
de precaução. Ficamos 
assustadas com o nú-
mero de desapareci-
dos”, disseram.  

Pioneirismo

A Secretaria de Saú-
de de Belford Roxo 
realiza nos dias 19 e 
23 de abril um mu-
tirão de ultrassono-
grafia preventiva no 
Complexo Regula-
dor. Para poder fazer 
o exame, é necessário 
que os interessados 
realizem o agenda-
mento no próprio 
complexo, situado 
na Avenida Benja-
min Pinto Dias, 610, 
Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 6h às 
16h, e que tenham em 
mãos o pedido médi-
co, identidade, CPF, 
comprovante de re-
sidência e cartão do 
SUS (Sistema Único 
de Saúde). As ultras-
sonografias preventi-
vas são a de abdômen 
total, vias urinárias, 
pélvica, próstata, 
obstetra, mamária, 
transvaginal e de ti-
reoide.

Segundo o secretá-
rio adjunto de Saúde, 
Fábio Saraiva, vários 
mutirões estão sen-
do realizados para 
que possam suprir a 
grande demanda. “O 
objetivo é diminuir 

Está marcada para o dia 
26 deste mês a licitação 
para locação de máquinas 
pesadas e caminhões, um 
contrato que pode chegar 
ao valor global e R$ 3,5 
milhões por ano e mais 
uma vez a Prefeitura de 
Japeri ignora uma deci-
são do Tribunal de Con-
tas do Estado, deixando 
de disponibilizar em seu 
site oficial o edital com-
pleto e seus anexos, o 
que acaba restringindo a 
competitividade, como 
ocorreu em pregão com 
o mesmo objeto realizado 
em abril de 2017, segun-
do apurou o TCE.

O aviso do Pregão Pre-
sencial 006/CPl/2019 foi 
publicado na edição do 
último dia 11 do diário 
oficial do município e a 
entrega das propostas está 
marcada para as 14h do 
dia 26 de abril. A publica-
ção diz que o “edital com 
as especificações da refe-
rida licitação, encontra-se 
a disposição dos interes-
sados no portal eletrônico 
da Prefeitura Municipal 
de Japeri”, mas não é bem 
assim. Que tentou baixar 

Mutirão de ultrassonografia no feriadão Japeri anuncia licitação para locação 
de máquinas, mas não libera edital

ClÁUDiO NUNES/PMBR

REPRODUçãO 

As prefeituras teriam sido 
vítimas de um cartel de 18 
empresas em suposto esque-
ma de fraude Numa opera-
ção que reuniu o Ministé-
rio Público Federal (MPF), 
a Polícia Federal (PF) e 
a Controladoria Geral da 
União (CGU-RJ) sete pes-
soas foram presas na última 
segunda-feira, todas repre-
sentantes de empresas que 

forneciam uniformes às pre-
feituras da Baixada Flumi-
nense. O esquema, que  teria 
desviado R$ 20 milhões, re-
úne 18 empresas que parti-
ciparam de 80 processos li-
citatórios. Como o inquérito 
corre sob segredo de Justiça, 
o nome dos presos não fo-
ram revelados. Três pessoas 
estão foragidas.

De acordo com o MPF, as 

empresas agiram em todas 
as prefeituras da Baixada 
Fluminense entre seis anos, 
além de volta Redonda, Mi-
guel Pereira e Mangaratiba. 
As investigações começaram 
em 2016 a partir de denuncia 
de supostas fraudes em um 
pregão realizado pela Pre-
feitura de São João de Meriti 
naquele ano para a compra 
de uniformes escolares para 

os alunos da rede municipal 
de ensino. “As provas obti-
das, por meio de quebra de 
sigilos telemáticos e bancá-
rios requerida pelo MPF, le-
varam à existência de outros 
procedimentos de contrata-
ção nos quais os envolvidos 
pudessem também ter fun-
cionado, seja como concor-
rentes, seja como contrata-
dos”, informa o MPF. 

BUscA e 
ApreensÃo

Nesta segunda-feira foram 
cumpridos mandados de bus-
ca e apreensão em endereços 
comerciais. Ainda segundo o 
MPF, a investigação teve inicio 
em 2016, om a apuração de su-
postas fraudes em pregão reali-
zado naquele ano pela Prefei-
tura de São João de Meriti para 
aquisição de uniformes escola-

res para os alunos da rede mu-
nicipal de ensino, e as provas 
levaram à existência de outros 
procedimentos de contratação 
nos quais os envolvidos pudes-
sem também ter funcionado, 
seja como concorrentes, seja 
como contratados. O Minis-
tério Público Federal revelou 
ainda que as prefeituras, por 
enquanto, estão sendo tratadas 
como vítimas o esquema.

Mais de 600 crianças já foram beneficiadas com o Projeto Protegendo o Futuro

MPF apura compra de uniformes na Baixada desde 2013

SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAl DA 

PREFEITURA DE BElFORD ROXO

O Projeto Protegen-
do o Futuro entre-
gou  as carteiras 

de identidade para mais 
de 120 alunos do 1º ao 
9º ano de escolaridade da 
rede municipal de Belford 
Roxo que foram cadastra-
dos. A entrega aconteceu 
na Escola Municipal Heli-
ópolis e contou com a pre-
sença da deputada federal, 
Daniela do Waguinho. O 
projeto é desenvolvido 
pela Secretaria de Assis-
tência Social e Cidadania 
(SEMASC), em parceria 
com a Secretaria de Edu-
cação, Ministério Público 
(MP) e Detran e tem como 

objetivo prevenir o desa-
parecimento de crianças e 
adolescentes. Receberam 
as carteiras de identidades 
alunos das Escolas Mu-
nicipais Sebastião Her-
culano de Mattos, Álvaro 
lisboa Braga, Heliópolis 
e Ernesto Pinheiro Barce-
los.

processo De
 crIAÇÃo 

Emocionada, a depu-
tada federal, Daniela 
do Waguinho explicou 
como foi o processo de 
criação do Projeto Prote-
gendo o Futuro. “Quando 
eu estava à frente da pas-
ta de Assistência Social 
e Cidadania, em 2017, 
fiz uma avaliação muito 

ampla das necessidades 
da população. Foi quan-
do recebi informações 
do MP da quantidade de 
crianças desaparecidas. 
De 500 crianças desapa-
recidas no Estado, 140 
são de Belford Roxo. 
Fiquei em choque e pre-
ocupada. Na hora pensei 
em meus filhos e me sen-
sibilizei. Foi nesse mo-
mento que percebi que 
tinha que fazer alguma 
coisa. Nos mobilizamos, 
fizemos parcerias e o re-
sultado está aí na entrega 
das carteiras de identida-
de”, informou. Daniela 
ainda ressaltou que está 
empenhada a fazer mui-
to mais em Brasília para 
contribuir com a cidade.

as filas de espera para 
exames e consultas. 
Dessa vez, iremos rea-
lizar ultrassonografias 
nos feriados dos dias 
19 e 23 para minimizar 
essa espera. lembran-
do que é necessária a 
marcação do exame no 
Complexo Regulador”, 
informou Fábio.

O Complexo Regu-

lador realiza cerca de 
500 ultrassonografias 
por semana. E uma das 
pessoas que consegui-
ram o exame foi Elias 
José, 61 anos. “Não de-
morou muito da mar-
cação para a realiza-
ção. Foi muito rápido. 
Aproveitei e marquei 
também para a minha 
esposa”, concluiu.

o documento nos últimos 
dias perdeu tempo, pois o 
edital ainda não havia sido 
disponibilizado até as 8h40 
de ontem. 

empresA 
sem FrotA

No dia 20 de abril de 2017 
a Prefeitura de Japeri firmou 
o Contrato 008/2017 com a 
W.A. de Oliveira Transpor-
tes, com valor global de R$ 
3,340 milhões por ano para 
locação de maquinas pesa-
das e caminhões. O contra-
to não tinha uma linha se-
quer autorizando a empresa 
a alugar os bens de terceiros 
para atender ao município, 

o que seria a única maneira 
de ela cumprir o compro-
misso assumido, já que a 
firma não tinha os itens dela 
contratados pela adminis-
tração municipal.

Em fevereiro deste ano, 
analisando o processo lici-
tatório vencido pela W.A., 
comprovou que a firma não 
tinha frota própria quando 
foi contratada e mostrou 
várias irregularidades no 
processo, entre elas “pro-
cedimento licitatório frau-
dulento, direcionado para 
tornar vencedora a empresa 
W.A. de Oliveira Transpor-
tes, Comércio, locação e 
Serviços”.

As ultrassonografias são as preventivas de ab-
dômen total, vias urinárias, pélvica, próstata, 
obstetra, mamária, transvaginal e de tireoide

 sede da empresa W.A. de oliveira trans-
portes, Comércio, Locação e Serviços



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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comunicação e arte

Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura

Iguaba Grande 
em convenção

Programação contou com atividades como peças teatrais, apresentações 
de dança e contação de histórias pelos estudantes da E. M. Allan Kardec.

Dia Nacional do livro Infantil especial

Pequenos Cha-
crinhas, Sacis-
-Pererês, Emílias 

e Cinderelas caminha-
vam pelo pátio fazendo 
a manhã mais colorida 
e divertida ontem, na 
Escola Municipal Allan 
Kardec, em Queimados. 
Sob o tema ‘Comuni-
cação é a Arte de Edu-
car para Conviver’, a 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação, promoveu 
uma programação espe-
cial pelo Dia de Mon-
teiro lobato - também 
conhecido como Dia 
Nacional do Livro In-
fantil- celebrado em 18 
de abril. 

Inteligência I
A inteligência artificial que 

invade a privacidade do cida-
dão, Essas e outras questões 
serão debatidas por especia-
listas em encontro na Escola 
da Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro (EMERJ), no 
próximo dia 24 de abril. E a 
palestra ‘inteligência Artifi-
cial e Direito à Privacidade”.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Su-
premo Tribunal Federal), determinou o bloqueio de 
contas em redes sociais pertencentes a sete pessoas 
investigadas no inquérito aberto para apurar fake 
news, ameaças e ofensas contra integrantes da cor-
te e seus familiares.

O governo federal anunciou, através do minis-
tro da Casa Civil, Onyx lorenzoni, uma linha de 
crédito de até R$ 30 mil, via Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
para caminhoneiros autônomos. Também anun-
ciou o investimento de R$ 2 bilhões em rodoviais. 

REPRODUçãO/EliZEU PiRES

Conflito III
“ Discutiremos se a iA usada 

para a coleta de dados pessoais, 
quando, por exemplo, acessa-
mos um site de busca, acarreta 
em violação da nossa privaci-
dade e esses dados pessoais po-
dem ser vazados, se podem ser 
objeto de hackers, se vão ser uti-
lizados de maneira indevida por 
aqueles que os coleta”, disse. 

Um motorista desastrado causou um proble-
mão ao passar pela Avenida Dr. Salles Teixeira 
(antiga Araguaia), no biarro Moquetá, ontem. O 
veículo arrebentou a fiação e derrubou o poste e 
deixou a localidade sem energia.

 A estrutura de concreto ficou a alguns metros 
do chão e perto de desabar sobre pedestres e car-
ros. Um perigo só!

Caminhão provoca apagão em Nova Iguaçu

Fóruns II
O evento será promo-

vida pelos Fóruns Perma-
nentes dos Juízos Cíveis, 
da Justiça na Era Digital, 
e de Mídia e liberdade de 
Expressão. A desembar-
gadora Teresa de Andrade 
Castro Neves, que integra 
a presidência co colegiado, 
disse que o primeiro ponto 
é descobrir o que é inteli-
gência artificial. 

Privacidade IV
Teresa de Andrade con-

sidera que a invasão da pri-
vacidade pode ir além da 
recomendação de produtos 
ou anúncios de marketing 
que induzem o usuário a 
comprar algo que a rede já 
identificou que é do inte-
resse dele. “A inteligência 
artificial pode atingir sua li-
nha de pensamento, quando 
se trata de opiniões. 

A censura ‘maquiada’ 
no âmbito de um inquérito 
aberto em março passado 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) para investigar 
fake news, ameaças e ofen-
sas a integrantes da Corte e 
familiares atirou contra a re-
vista digital ‘Crusoé’ e o site 

‘O Antagonista’, que publi-
caram reportagens e notas 
sobre a investigação tendo 
como alvo o presidente da 
Casa, Dias Toffoli.   

De acordo com a maté-
ria intitutulada ‘O amigo 
do amigo de meu pai’, To-
ffoli, então advogado-Geral 

da União (AGU) no gover-
no do ex-presidente luiz 
inácio lula da Silva, teria 
recebido vantagens da em-
preiteira Odebrecht. Cercear 
a libertade de imprensa em 
prejuízo da população é jo-
gar nos porões da ditadura 
o direiro à iinformação e à 

verdade. A história conta 
que o militarismo exerceu 
esse poder e o fez com vio-
lência quando a democracia 
desenhada como ideologia 
era um sonho de gerações 
massacradas pelos pelotões 
de fuziliamento. E o Brasil 
assiste a revival. Que triste!

Censura do STF ‘incomoda’ OAB

REPRODUçãO

Direto ao Ponto

Governada interinamen-
te pelo vereador Balliester 
Werneck (foto), o município 
de iguaba Grande, na Região 
dos lagos do Rio de Janeiro, 
terá eleição suplementar no 
dia 2 de junho. Os partidos 
interessados em concorrer 
tem até o próximo domingo 
(21) para realizarem as con-
venções e até o dia 27 para 
registrarem suas chapas. O 

calendário foi aprovado pelo 
TRE no último dia 8.

A nova eleição foi mar-
cada por conta da cassação 
da prefeita Ana Grasiella 
Magalhães (PP) e o vice le-
andro Coutinho (MDB). A 
impugnação do registro da 
chapa vencedora do pleito 
de 2016 foi confirmada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

 JÉSSiCA MOREiRA/PMQ

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Peças teatrais, apre-
sentações de dança e 
contação de histórias 
foram algumas das 
atividades realizadas 
pelos estudantes sob o 
olhar atento da articu-
ladora de leitura Mo-
nique Cardoso. “Utili-
zamos as obras desse 
grande escritor para fa-
lar da comunicação em 
suas diversas formas. 
Eles leram, desenha-
ram sobre os contos 
escolhidos, criaram as 
fantasias, ajudaram a 
montar as apresenta-
ções do jeitinho deles. 
Já os alunos das séries 
mais avançadas cria-
ram textos relaciona-
dos ao assunto”, afir-
mou a educadora.

Divididos em turnos, 

Desperdício de água em Nilópolis
Moradores e co-

merciantes da Rua 
vereador José For-
tes reclamam que há 
vários dias um vaza-
mento de água tem 
provocado transtor-
nos na região. O pro-
blema já foi repas-
sado para a Cedae, 
mas até agora não foi 
resolvido. O aguacei-
ro desce rua abaixo, 
formando bolsões de 
água por onde passa, 
além de muita lama, 

EliANE SOUZA CUNHA/lEiTORtornando o local es-
corregadio. Há relatos 
de acidentes causado 
pelo lodaçal. De acor-
do com informações, a 
companhia responsá-
vel pelo abastacimen-
to de água na região, 
que sofre com as tor-
neiras secas em alguns 
pontos, sequer respon-
deu ao pedido para 
enviar uma equipe no 
endereço. Descaso 
total e desperdício a 
perder de vista.

munDo
Macron promete 

reconstruir Notre-Dame
FrAnÇA - O presidente da 

França, Emmanuel Macron, pro-
meteu ontem a reconstrução em 
até cinco anos da Catedral de 
Notre-Dame, após o incêndio que 
a destruiu parcialmente. “Nós va-
mos reconstruí-la, e vai ser ainda 
mais bonita”, afirmou, em discur-
so na televisão. O templo é consi-
derado um dos maiores símbolos 
de Paris, a capital francesa.

“Ao longo de nossa história, 
nós construímos cidades, portos 
e igrejas. Muito foi destruído, e 
sempre nós reconstruímos”, dis-
se o presidente francês. Macron 
também parabenizou os trabalhos 
das equipes de resgate. “Cada um 
fez o que pode, cada um em seu 
lugar, cada um com o seu papel”, 
acrescentou. 

os cerca de 500 alunos 
de 20 turmas da unida-
de - que atende desde 
o pré ao 5º ano - par-
ticiparam do evento. 
Um deles foi o peque-
no Guilherme Pereira 
(10). Escolhido para 
dar voz ao apresenta-
dor que marcou a his-
tória da Tv brasileira 
por décadas, o aluno 
do 5º ano demonstra-
va desinibição durante 
sua performance. “A 
‘tia Glorinha’ me pe-
diu pra ser o Chacri-
nha porque não tenho 
vergonha de falar na 
frente da sala. Pesqui-
sei sobre e aprendi a 
imitar ele, que dava até 
‘troféu abacaxi’ para as 
pessoas (risos)”, reve-
lou animado.  As crianças leram, desenharam sobre os contos escolhidos e criaram as fantasias



quaRTa-FEIRa, 17 DE aBRIl DE 2019 5
 

Flamengo não vai poupar ninguém 
na final do Carioca, diz Abelão
Reforçar a marcação deverá ser o foco no treino desta quarta-feira no CT

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

estaDual Do rio

MONTAGEM DA iNTERNET

Treinador não desvaloriza o jogo contra a LDU, em Quito, e quer seus comandados ligados no Vasco

A rivalidade do 
futebol cario-
ca está acesa. 

O Flamengo decidiu 
que não vai preservar 
nenhum titular para a 
grande decisão do Es-
tadual, marcada para o 
domingo (21), às 16h, 
contra o vasco no Ma-
racanã. O Rubro-Negro 
ganhou a primeira por 
2 a 0 e agora pode per-
der até por um gol de 
diferença que mesmo 
assim vai dar a volta 
olímpica.

Após a partida, na 
entrevista coletiva que 
concedeu, o técnico 
Abel Braga não quis an-
tecipar o planejamento 
e solicitou abertamente 
uma posição da dire-
toria sobre o tema. A 
dúvida em relação ao 
aproveitamento ou não 
dos titulares deveu-se 
ao confronto não me-
nos importante da pró-
xima semana, quando 
o Flamengo, na quarta-

-feira, 24 de abril, visi-
tará a Liga Deportiva 
Universitaria, a lDU 
do Equador, na altitu-
de de 2.800 metros de 
Quito. O jogo é válido 
pelo Grupo D da Copa 
libertadores, conside-
rada uma prioridade 
no Ninho do Urubu, e 
o time ainda não se ga-
rantiu nas oitavas de 
final. “Seria bom que a 
diretoria desse um po-
sicionamento, falasse 
algo”, disse Abel.

O posicionamento 
tão esperado pelo trei-
nador veio por meio 
do vice-presidente de 
futebol Marcos Braz. 
Ele informou a comis-
são técnica que a dele-
gação viajará segunda-
-feira para Quito em 
voo fretado e que por 
isso mesmo não há mo-
tivo para se preservar 
os atletas.

Dessa maneira, a úni-
ca modificação em rela-
ção ao time que ganhou 
o primeiro jogo da final 
será a entrada do meia 
Diego no posto de Bru-

Vasco: Werley ressalta importância da 
Copa do Brasil e pede concentração 

no Henrique, autor dos 
dois gols no domingo, 
mas que fica de fora 
agora para cumprir 
suspensão por acúmu-
lo de cartões amarelos. 

Assim, o Rubro-Negro 
deverá ir a campo com: 
Diego Alves, Pará, Ro-
drigo Caio, léo Du-
arte e Renê; Gustavo 
Cuellar, Willian Arão, 

De Arrascaeta, Diego e 
Everton Ribeiro; Gabi-
gol.

Nesta quarta-feira o 
elenco vai trabalhar na 
parte da tarde, quando 

Abel Braga deverá re-
forçar alguns aspectos 
táticos, principalmente 
de marcação, de olho 
na grande decisão de 
domingo.

Zagueiro quer o time muito forte diante do Santos, nesta quarta, na Vila Belmiro 

RAFAEl RiBEiRO/vASCO

O vasco vem enca-
rando uma sequência 
decisiva nesta sema-
na. Entre os jogos fi-
nais do Campeonato 
Carioca, o Cruzmalti-
no terá a primeira par-
tida da quarta fase da 
Copa do Brasil nesta 
quarta-feira (17/4), 
diante do Santos, às 
19h15, na vila Belmi-
ro. O zagueiro Werley 
ressaltou a importân-
cia da competição na-
cional, afirmou que 
o time saiu chateado 
após o resultado ne-
gativo diante do Fla-
mengo e prometeu 
muita luta diante dos 
paulistas.

 - Nos preparamos 
da mesma maneira 
para jogar decisões. O 

Campeonato Carioca 
é importante, mas sa-
bemos que a Copa do 
Brasil é muito mais. 
Te dá uma condição fi-
nanceira muito boa. É 
um título de expressão. 
Saímos do primeiro 
jogo da final do Esta-
dual muito chateados, 
mas temos que lamber 
as feridas e voltar com 
a cabeça erguida. O 
jogo contra o Santos 
será muito difícil e te-
mos que entrar firmes 
e concentrados - disse 
o jogador.

Um dos nomes mais 
experientes do elen-
co, Werley admitiu o 
desempenho ruim na 
última partida e pediu 
o apoio dos torcedo-
res para os próximos 

desafios do vasco na 
Copa do Brasil e no 
Campeonato Estadu-
al. O zagueiro quer o 
time focado no jogo 
diante do Santos para 
trazer um bom resul-
tado para a partida de 
volta.

- Só quem tem que 
acreditar na gente so-
mos nós e o nosso 
torcedor. Sabemos da 
nossa capacidade e 
vamos lutar pela clas-
sificação e pelo título 
contra o Flamengo. 
Ainda não acabou. 
Temos consciência da 
dificuldade, mas ainda 
estamos vivos na deci-
são. Agora é pensar no 
Santos e levar um bom 
resultado para o Rio - 
finalizou.

Allan chama torcida para apoiar o 
time contra o Santa na Copa do Brasil

Volante espera contar com a galera no jogo de ida da quarta fase da competição

MAilSON SANTANA/ FFC

O Fluminense entra 
em campo às 21h30 
desta quarta-feira 
(17), no Maracanã, 
diante do Santa Cruz 
(PE), pela partida de 
ida da 4ª fase da Copa 
do Brasil. O volante 
Allan destacou a im-
portância de fazer um 
bom jogo em casa e 
espera contar com o 
apoio da torcida Tri-
color.

- A gente sabe da 
dificuldade do jogo, 
sabemos que temos 
que ganhar bem e não 
deixar para resolver 
as coisas lá na casa 
deles. Acredito que 
estamos bem treina-
dos e preparados e va-
mos fazer um grande 
jogo - disse o atleta, 
chamando o torcedor 
para comparecer ao 
Maracanã.

- Quero convocar 
todos os torcedores 
para nos apoiar. A 

gente depende dessa 
vitória, é uma vitória 
importante para não 
deixar para o próxi-
mo jogo. vamos tentar 
ganhar amanhã com o 
apoio de todos - res-
saltou. Allan também 
comemorou a continui-
dade que vem ganhan-
do no time do técnico 
Fernando Diniz.

- A gente trabalha 
todo dia para conseguir 
uma vaga, mas tenho 
paciência, as coisas 
acontecem naturalmen-
te e o mais importante é 
estar bem, independen-
te de titular ou reserva, 
quando entrar, estar 
preparado para ajudar o 
time quando for preci-
so - comentou o volan-
te, analisando seu posi-
cionamento em campo.

- Por mais que no 
meio sejam posições 
diferentes, acho o Air-
ton mais defensivo, dá 
mais proteção ao time e 

o Bruno Silva é mais 
jogador de saída, 
de chegada na área. 
Para mim, não muda 
nada, pois tenho fa-
cilidade de jogar nas 
duas posições e vou 
tentar fazer o meu 
melhor para ajudar 
o time - declarou. O 
atleta enalteceu ainda 
o possível retorno do 
atacante Pedro, rela-
cionado para a parti-
da desta quarta-feira.

- A gente está mui-
to feliz por ele, o mo-
mento que ele estava 
e por tudo que pas-
sou. A gente fica feliz 
e ele está vindo para 
somar e nos ajudar. 
É mais um jogador 
grande no elenco, da 
mais cara para o time, 
como também tem o 
Ganso, o luciano, 
tudo isso é para nos 
ajudar e dar sequên-
cia ao trabalho - con-
cluiu Allan.

EspoRTE
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Diretor do HGNI e secretário de 
Saúde participam de encontro 

6

Joé Sestello e Manoel Barreto de Souza falaram do setor e as demandas altíssimas
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

auDiências Públicas

MONTAGEM DA iNTERNET

Carlos Alberto, subsecretário de Planejamento, explica o relatório do 3° quadrimestre da Secretaria de Saúde.

Moraes mantém inquérito para 
apurar fake news após PGR arquivar

MARCElO CAMARGO/AGêNCiA BRASil

O ministro do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) Ale-
xandre de Mora-
es decidiu ontem 
manter a tramitação 
do inquérito aberto 
pela própria Cor-
te para apurar no-
tícias falsas (fake 
news) e ofensas 
contra ministros do 
tribunal. 

A decisão foi to-
mada após a pro-
curadora-geral da 
República, Raquel 
Dodge, decidir ar-
quivar a parte do 
inquérito que deve-
ria caber legalmen-
te à PGR. Moraes 
é o relator do caso. 
De acordo com 
Moraes, apesar da 
decisão de Raquel 
Dodge, o inquérito 
vai continuar em 
andamento porque 

o Ministério Públi-
co, no entendimen-
to do ministro, não 
pode arquivar a in-
vestigação. Após a 
decisão, o caso de-
verá ser prorrogado 
por mais 90 dias. 

Apesar de a pro-
curadora entender 
que o arquivamento 
é um procedimento 
próprio da PGR e 
irrecusável, Moraes 
tomou a manifesta-
ção com uma soli-
citação e entendeu 
que a medida preci-
sa ser homologada 
pelo STF. 

“Não se configu-
ra constitucional e 
legalmente lícito o 
pedido genérico de 
arquivamento da 
Procuradoria-Geral 
da República, sob 
o argumento da ti-
tularidade da ação 

penal pública, impe-
dir qualquer investi-
gação que não seja 
requisitada pelo Mi-
nistério Público”, 
disse Moraes. 

Em manifestação 
enviada à Corte, 
Dodge se posicionou 
contra o andamen-
to da investigação, 
por entender que foi 
desrespeitado “o de-
vido processo legal 
e ao sistema penal 
acusatório estabele-
cido na Constituição 
de 1988”. Com base 
nesse entendimento, 
o MP é o responsá-
vel pela condução 
da investigação cri-
minal, e o Judiciário 
somente pelo julga-
mento. 

“O ordenamento 
jurídico vigente não 
prevê a hipótese de 
o mesmo juiz que 

Não deu bola. Alexandre mantém inquérito para apurar notícias falsas contra ministros do STF 

O diretor do Hos-
pital Geral de 
Nova iguaçu, 

mais conhecido como 
Hospital da Posse, Joé 
Sestello, conversou com 
os vereadores de Nova 
iguaçu durante quase 
três horas, durante en-
contro realizado na se-
gunda (15). Apontada 
como a unidade que tem 
a maior Emergência do 
Estado do Rio de Janei-
ro, a Posse tem sobrevi-
vido com muitas dificul-
dades. “Contamos com 
373 leitos, mas nossa re-
alidade é de mais de 450 
pessoas internadas todos 
os dias. Não é exagero 
dizer que, mesmo sen-
do municipal, o HGNi 
atende a uma população 
acima de 3 milhões. To-
dos os que vivem nas 
cidades da Baixada Flu-
minense, e até de outros 
municípios do Rio e Es-
tados, migram para cá. 
Nossa conta financeira 
não fecha. Se junta à 
falta de recursos, a dis-
criminação que os hos-
pitais de administração 
estadual e federal fazem 
em relação aos nossos 
pacientes. Muito difí-
cil conseguirmos uma 
transferência”, desaba-
fou Joé.

O diretor disse ser mui-
to importante a conver-
sa franca com o Poder 
legislativo, mostrando 
de forma transparente o 
funcionamento do hos-
pital. “Esta Casa tem 
sido uma grande aliada 
da nossa saúde. Que-

ro citar a postura do ex-
-presidente da Câmara de 
Nova iguaçu, atual depu-
tado federal, Rogério Tei-
xeira Junior, Juninho do 
Pneu, que tem sido um in-
cansável em buscar recur-
sos e ser um interlocutor 
junto ao governo federal”. 

Ficou decidido que os 
vereadores irão interpelar 
a Supervia e a Nova Dutra, 
empresas concessionários 
do serviço de transporte 
ferroviário de passageiros 
e administradora da Ro-
dovia Presidente Dutra, 
respectivamente, para que 
contribuam com a vida 
financeira da Posse, visto 
que é para a unidade que 
são trazidas as pessoas 
que se acidentam tanto na 
Supervia quanto na Nova 

Dutra.
Audiência com secre-

tário: na manhã de on-
tem (16), atendendo à 
convocação do presiden-
te da Comissão de Saú-
de da Câmara, vereador 
Fernandinho Moquetá, 
o secretário de Saúde, 
Manoel Barreto de Sou-
za, acompanhado de sua 
equipe, apresentou o Re-
latório de Gestão do 3º 
Quadrimestre de 2018. 
Segundo ele, Nova igua-
çu virou um polo assis-
tencial de saúde em alta 
e média complexidade na 
Baixada. E mesmo con-
trariando todas as expec-
tativas, vem conseguindo 
atingir números que sig-
nificam superação para a 
administração pública.

- Em 2018, consegui-
mos a qualificação de 
UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) para a 
unidade de Comendador 
Soares; conseguimos im-
plantar o Centro de Apoio 
infantil, que trata de do-
enças de ordem emocio-
nal nas crianças; aumen-
tamos para oito o número 
de equipes do programa 
‘Melhor em Casa’; entre 
outras conquistas – expli-
cou o secretário.

Os problemas continu-
am muito grandes, no en-
tanto. A Maternidade Ma-
riana Bulhões, referência 
em partos de alto risco, e 
que estaria preparada para 
realizar 350 partos/mês, 
vem realizando quase 
700. “É preciso um aporte 

financeiro e estrutural de, 
no mínimo, o dobro para 
o nosso sistema de saúde. 
Manoel Barreto também 
fez questão de agradecer 
o trabalho do deputado 
federal Juninho do Pneu, 
junto ao governo federal, 
na defesa da população de 
Nova iguaçu.

Fernandinho Moquetá 
afirmou que a Secretaria 
de Saúde vem operando 
milagres para manter o 
atendimento em funcio-
namento. As duas discus-
sões sobre a saúde contou 
com a participação do 
vereador-presidente Feli-
pinho Ravis, Fernandinho 
Moquetá, Alcemir Go-
mes, Rogério villanova, 
Renata da Telemensagem, 
Dr. Cacau, Renato do 

Mercado, Marcelo lajes, 
Alexandre da Padaria, li 
Só Alegria, Aguinaldo 
Camu, Mauricio Morais, 
Fabinho Maringá e Pau-
linho Padaria, Os verea-
dores que não puderam 
comparecer estavam em 
compromissos partidá-
rios.

Nesta quarta-feira, dia 
17, às 9 horas, acontece 
a audiência pública de 
prestação de contas das 
ações da Secretaria de 
Educação. A secretária 
Maria virgínia irá falar 
sobre suas ações no co-
mando da pasta. O even-
to é aberto ao público, e 
Câmara fica na Rua João 
luiz do Nascimento, 38, 
centro, próxima à rodo-
viária.

entende que um fato 
é criminoso deter-
minar a instauração 
e designar o res-
ponsável por essa 
investigação”, diz 
Dodge. 

A decisão da pro-
curadora foi anun-
ciada após Ale-
xandre de Moraes 

autorizar a Polícia 
Federal a realizar 
na manhã de hoje 
buscas e apreensões 
contra quatro pesso-
as.

Ao anunciar a 
abertura do inqué-
rito, no dia 14 de 
março,  Toffoli refe-
riu-se à veiculação 

de “notícias falsas 
(fake news)” que 
atingem a honora-
bilidade e a segu-
rança do STF, de 
seus membros e 
parentes. Segundo 
ele, a decisão pela 
abertura está ampa-
rada no regimento 
interno da Corte.

AGêNCiA BRASil
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Homem leva tiro e morre em Meriti 
7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

‘líder’ comunitário da 
Muzema é ouvida na DP 

Câmara exonera servidor por cometer 

 Marcelo Diniz Anastácio da Silva chega 
para depor na Delegacia da Barra da Tijuca 

Policiais militares resguardam cena do crime até a chegada da perícia

FERNANDA ROUvENAT

FiliPE AGUiAR/REPRODUçãO

Assassinato aconteceu próximo a Igreja da Matriz. Vítima foi atingida por vários dis-
paros. Divisão de Homicídios busca imagens de câmeras para identificar atirador. 

 REPRODUçãO/WHATSAPP

Mulher é atingida por bala perdida 
dentro de ônibus na Avenida Brasil 

Grávida morre após ser agredida 

Uma mulher foi atingi-
da por uma bala perdida, 
na Avenida Brasil, altura 
do Trevo das Margari-
das, em irajá, Zona Nor-
te do Rio, na manhã de 
ontem. Rosa Maria Car-
valho Costa, de 58 anos, 
estava dentro de um ôni-
bus quando foi ferida no 
ombro esquerdo.

Ela foi socorrida pelo 
Corpo de Bombeiros e 
levada para o Hospital 
estadual Getúlio vargas, 
na Penha, também na 
Zona Norte. O estado de 
saúde de Rosa é estável, 
segundo a Secretaria de 
Saúde.

O ônibus seguia na 
pista lateral do senti-

do Centro quando foi 
perfurado pelo disparo. 
Testemunhas contaram 
a policiais militares que 
estiveram no local que, 
logo após o tiro, viram 
um homem armado 
numa moto que seguia 
no sentido contrário. O 
caso será registrado na 
38ª DP (irajá).

Uma jovem grávida 
de oito meses morreu ao 
bater com a cabeça no 
chão em Rio das Pedras, 
na Zona Oeste do Rio, 
ontem.  A informação 
de que Maria Fernan-
da Ferreira Macedo, 16 
anos, teria sido agredi-
da dentro da Clínica da 
Família Helena Besser-
man. foi negada pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) e pela Po-
lícia Militar. 

De acordo com a cor-
poração, o crime teria 
ocorrido na Rua velha. 
Em nota, o órgão infor-
mou que a paciente che-
gou à unidade com para-
da cardiorrespiratória e 
teve a morte confirmada 
após 20 minutos de ma-
nobras de reanimação. A 
pasta também disse que 
moradores da região 
contaram que a gestante 
foi agredida ao tentar se-

Um homem 
foi assassi-
nado com 

vários trios na ma-
nhã de ontem na 
região central de 
São João de Meri-
ti. Ele morreu antes 
da chegada de uma 
ambulância. Até o 
fechamento desta 
edição, a vítima não 
havia sido identifi-
cada e as primeiras 
informações é de 
que houve uma exe-

cução. 
De acordo com o 

comando do 21º Ba-
talhão de Polícia Mi-
litar (Meriti), o ho-
mem caminhava por 
passarela, na altuira 
da Avenida Nossa 
Senhora das Gra-
ças, perto da igreja 
da Matriz, quando 
foi abordado pelo 
assassino que sacou 
a arma e efetuou vá-
rios disparos. Os ti-
ros atingiram a víti-
ma na cabeça.  

A PM foi acionada 
para o local e comu-

nicou o crime à Di-
visão de Homicídiuo 
da Baixada Flumi-
nense (DHBF), que 
realizou a perícia e 
liberou a remoção 
do corpo para o iMl 
(instituto Médico 
legal). Agentes da 
especializada bus-
cam imagens de câ-
meras de vigilância 
pára análise na ten-
tativade identificar o 
autor dos disparos. 
A Polícia Civil não 
descarta nenhuma 
hipótese para o cri-
me. 

Quatro dias após o de-
sabamento dos prédios 
no Muzema, comunidade 
da Zona Oeste do Rio, o 
presidente da associação 
de moradores prestou 
depoimento na 16ª De-
legacia Policial (Barra 
da Tijuca) por volta de 
meio-dia de ontem. Mar-
celo Diniz Anastácio da 
Silva chegou a ser pro-
curado em sua residência 
na véspera, mas não foi 
encontrado. 

A advogada dele che-
gou a apresentar um ates-
tado médico para justifi-
car a ausência. A Polícia 
quer saber porque a asso-
ciação era tida como uma 
imobiliária clandestina, 
quem construiu os pré-
dios e a quem os morado-
res pagaram pelos apar-
tamentos que desabaram. 
Segundo a Prefeitura, as 
unidades habitacionais 
eram irregulares.

seIs horAs De 
DepoImento 

Na saída, após quase 
seis horas de depoimen-
to, ele deu apenas uma 
declaração aos jornalistas 
e não respondeu a qual-
quer outra pergunta. “Já 
dei todos os esclareci-

mentos possíveis às auto-
ridades e estou disposto a 
ajudar no que for possível. 
Estou muito sentido com 
tudo”, disse Diniz, antes de 
entrar no carro de suas ad-
vogadas.

A delegada Adriana Be-
lém quer saber, entre outras 
coisas, qual o papel que as 
associações de moradores 
têm na comercialização de 
imóveis irregulares na Mu-
zema e em outras áreas con-
troladas pela milícia que 
atua na região. A Polícia 
Civil determinou a criação 
de uma força-tarefa com a 
Delegacia de Repressão ao 
Crime Organizado (Draco) 
para investigar as relações 
das milícias de Rio das 
Pedras e Muzema com as 
construções irregulares de 
prédios na região. Cinco 
depoimentos já ocorreram 

na delegacia. Foram ouvi-
dos os presidentes das as-
sociações de moradores da 
Tijuquinha, Sítio do Pai do 
Joã, itanhangá, vila da Paz 
e Recanto da Muzema.

número De 
mortos soBe 

pArA 16
Na manhã de ontem, os 

bombeiros encontraram 
mais quatro corpos nos 
escombros dos dois pré-
dios que caíram na co-
munidade da Muzema, 
Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, na última sexta. 
Durante a madrugada, 
as equipes já tinham en-
contrado o corpo de uma 
mulher, por volta das 
4h30. Com isso, sobe 
para 16 o total de mor-
tos. Oito pessoas perma-
necem desaparecidas.

Versão de adolescente foi agredida no hospital é negada 
parar uma briga na rua. 

“Ela foi socorrida por 
bombeiros combatentes 
que trabalham na remo-
ção dos escombros do 
desabamento na comu-
nidade da Muzema, que 
passavam de carro pelo 
local onde ela estava ca-
ída. A Polícia Civil foi 
acionada e a causa da 

morte será definida pelo 
instituto Médico legal”, 
afirmou a nota. 

A Polícia Civil in-
formou que as investi-
gações estão em anda-
mento na Delegacia de 
Homicídios (DH) para 
apurar o caso e testemu-
nhas já foram ouvidas 
pela especializada.

 A marca do tiro na janela do ônibus que atingiu a mulher no ombro 

mAceIÓ - O pre-
sidente da Câmara de 
Maceió, Kelmann viei-
ra (PSDB), exonerou 
ontem (16) o servidor 
suspeito de cometer es-
tupros em série, Benício 
vieira de lima. Ele foi 
preso na última segunda-
-feira, dentro de casa no 
bairro de Guaxuma, na 
capital. A exoneração 
foi publicada no Diário 
Oficial do Município 
(DOM). Ao ser preso, 
lima negou as acusa-
ções.

O servidor comissio-
nado ocupava o cargo 
de assessor em manuten-
ção, segurança e deman-

das gerais do gabinete do 
vereador Chico Filho (PP). 
O parlamentar disse que o 
caso o deixou surpreso, 
já que o suspeito era uma 
pessoa de confiança da fa-
mília.

Há pelo menos 19 cri-
mes sendo investigados 
contra o ex-servidor. As 
vítimas tinham entre 11 e 
18 anos. Após a repercus-
são do caso, mais pessoas 
procuraram a polícia para 
denunciar que também fo-
ram abusadas sexualmente 
por ele.

Uma das vítimas con-
tou que “se não fizesse o 
que ele pedisse, ele ia me 
matar”. Já uma outra mu-

lher de 22 anos relatou 
que quase foi estuprada e 
se salvou quando pergun-
tou ao homem se ele tinha 
uma filha.

Segundo as investiga-
ções, as mulheres eram 
abordadas no Feitosa ou 
no Jacintinho. O suspeito 
sempre aparecia em um 
carro prata e dizia que es-
tava armado. Com a ame-
aça, as vítimas eram obri-
gadas a entrar no veículo. 
O suspeito então as levava 
para um imóvel alugado 
pelo legislativo que fica 
na Avenida Rotary e serve 
de ponto de atendimento à 
população. lá, ele estupra-
va as vítimas. 

FERNANDA ROUvENAT



Menina de 10 anos corre ao lado da mãe
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largada e chegada em Mesquita 
DivUlGAçãO/PMMSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAl DAS PREFEITURAS 
DO RIO DE JANEIRO 

Japeri libera carnê do IPTU 
com desconto de até 15%

DivUlGAçãO/PMJ

TJRJ e governo assinam 
convênio na área de Saúde

DivUlGAçãO/TJRJ

O governador Wilson Witzel e o desembargador 
claudio de mello tavares assinam o convênio

A procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, durante sessãono plenário do STF 

Funcionária da Prefeitura entrega carnês a uma 
moradora do Guandu Guandu e nova Belém

No percurso dos 3 qui-
lômetros, luíza, uma me-
nina de 10 anos, corria ao 
lado da mãe, Núbia Serra-
no, 35 anos. “Ela quis cor-
rer”, disse a mãe. “Eu não 
sabia que ia cansar tanto, 
mas eu queria acompa-

nhar a minha mãe”, com-
pletou luiza, a mais nova 
corredora do evento, res-
pirando fundo enquanto 
falava.

Já o mais idoso da com-
petição, que também teve 
homens, foi seu Roberto 

Brito de Araújo, 80 anos. 
Ele deu a receita para tan-
ta resistência. “É a pessoa 
não beber (bebida alcoóli-
ca), não fumar, não perder 
noite de sono e ter uma 
alimentação balanceada”, 
destacou. Apesar da vitali-

dade, homens não tiveram 
direito a prêmios. Apenas 
nove mulheres, nas cate-
gorias até 30 anos e mais 
de 45 anos, foram agracia-
das com voucher (vale de 
créditos) da viderma, em-
presa de cosméticos.

Os participantes percorreram a Avenida Baronesa de Mesquita que permaneceu fechada das 7h às 11h

Menina de 10 anos corre ao lado da mãe

Evento da Mulher Dinâmica, estruturado pela Prefeitura, reuniu cerca de 
mil pessoas em percurso de 3 km para caminhada e 4 km para corrida

Dodge defende ‘fim’ de inquérito 
para apurar ofensas ao STF

Documentos com mais rapidez 
para idosos em Nilópolis 

BrAsÍLIA - O arquiva-
mento de inquérito aber-
to para apurar ofensas ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) foi defendido ontem 
pela procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge. 
Para ela, todos os atos prati-
cados, como buscas e apre-
ensões e a censura a sites, 
devem ser anulados. 

No documento divulgado 
pelo órgão, a PGR informa 
sobre o arquivamento do 
inquérito por conta da ile-
galidade dele. “Consideran-
do os fundamentos consti-
tucionais desta promoção 
de arquivamento, registro, 

A Prefeitura de Nilópolis, 
por meio da Superintendên-
cia dos Direitos do idoso, 
estabeleceu uma parceria 
com a Fundação leão Xiii 
para facilitar a emissão de 
documentos para os idosos. 
O encontro que irá propi-
ciar, dentre outros benefí-
cios, a isenção na emissão 
da primeira e segunda vias 
de documentos de identida-
de, certidões de nascimento 
e casamento, por exemplo, 
ocorreu na terça-feira da 
semana passada e contou 
com a participação do su-
perintendente dos Direitos 
do idoso, Elias Alves e do 
representante da Fundação 
leão Xiii, Márcio Ferreira.

“Este é um primeiro pas-
so, estamos já pensando 
em ampliar esta parceria, 
buscando quem sabe, que 
os documentos sejam pe-
didos diretamente na su-
perintendência, evitando 

Cerca de mil pes-
soas participa-
ram da Corrida 

e Caminhada da Mulher 
Dinâmica, realizada na 
manhã do último domin-
go, no Centro de Mes-
quita. O percurso foi de 
3 km para caminhada 
e 4 km para corrida. A 
largada e chegada fo-
ram na vila Olímpica de 
Mesquita, onde várias 
tendas foram montadas 
para atendimento ao pú-
blico, atividades cultu-
rais e de lazer, além de 
distribuição de brindes. 
Em função das ativida-
des, a Avenida Baronesa 

de Mesquita permane-
ceu fechada das 7h às 
11h.

O evento foi promo-
vido pela empresa ACP 
Produções, sob o co-
mando de Antônio dos 
Prazeres. Teve apoio do 
SESC, além da iniciativa 
privada. E contou com 
estrutura da Prefeitura 
de Mesquita, como local, 
ambulâncias e equipe de 
trânsito. O prefeito da 
cidade, Jorge Miranda, 
entregou o prêmio à pri-
meira colocada, Selma 
Abreu. Jorge disse que, 
além da importância da 
saúde física, vale desta-
car a união das pessoas. 
“Aqui, nessa integração, 
recebemos pessoas do 

como consequência, que 
nenhum elemento de con-
vicção ou prova de natureza 
cautelar produzida será con-
siderada pelo titular da ação 
penal ao formar sua opinio 

delicti. Também como con-
sequência do arquivamento, 
todas as decisões proferidas 
estão automaticamente pre-
judicadas”, defende Dodge 
no documento.

Os contribuintes de Ja-
peri já podem pagar o seu 
iPTU de 2019, em cota 
única, com desconto de 
15%, até o dia 30 de abril. 
O benefício cai para 10% 
se o imposto for quitado 
até 31 de maio e chega a 
5%, até 30 de junho.

Na quinta-feira da sema-
na passada, a Secretaria 
Municipal de Fazenda co-
meçou a distribuir, de casa 
em casa, pelos bairros do 
Guandu e Nova Belém, os 
45 mil carnês do imposto, 
que também pode ser reti-
rado no portal www.japeri.
rj.gov.br, através do link 
de serviços. A secretária de 
Fazenda, Noemi Soares, 
aconselha os contribuintes 
a manterem o pagamento 
do iPTU em dia.

“É importante que as 

O Núcleo de Assesso-
ria Técnica em Ações 
de Saúde do Rio de Ja-
neiro (NATJUS/RJ), da 
Secretaria de Estado de 
Saúde, continuará cola-
borando com a magis-
tratura fluminense, atra-
vés de consultoria, para 
a elaboração de parece-
res técnico-normativos 
no caso de análise de pe-
didos de liminar e tutela 
provisória nas ações que 
visam fornecimento, 
pelo Poder Público, de 
medicamentos, insumos 
para saúde, tratamentos 
e procedimentos médi-
cos não emergenciais.

O presidente do Tri-
bunal de Justiça do 
Estado do Rio de Ja-
neiro (TJRJ), Claudio 
de Mello Tavares, e o 
governador Wilson Wit-
zel assinaram na última 
segunda-feira, a renova-
ção do convênio firma-
do entre o Judiciário e a 
Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janei-
ro, que criou o Núcleo 

pessoas paguem o seu 
iPTU em dia. O motivo do 
desconto é justamente para 
facilitar a vida do contri-
buinte, que deve regulari-
zar o mais rápido possível 
a sua situação com o fisco 
municipal”, disse a secre-
tária, lembrando que os 
recursos dos tributos mu-

nicipais são aplicados em 
serviços públicos para a 
população.

O iPTU também pode 
ser parcelado em até seis 
vezes, entre abril e setem-
bro. A Prefeitura já está co-
locando nas ruas os 45 mil 
carnês do imposto Predial 
e Territorial Urbano

 DivUlGçAãO/PMN

ROSiNEi COUTiNHO/SCO/STF

elias Alves e o representante da Funda-
ção Leão XIII, Márcio Ferreira 

que os idosos tenham que 
se deslocar”, disse o supe-
rintendente Elias Alves.

A partir de agora, pes-
soas acima dos 60 anos 
poderão se dirigir à sala 
da Superintendência dos 
Direitos do idoso, locali-

zada na Rua Pedro Álvares 
Cabral, 305/térreo, Centro, 
para realizar o cadastro de 
viabilidade para o atendi-
mento de isenção das taxas 
de emissão de documen-
tos junto à Fundação leão 
Xiii.

de Assessoria Técnica 
em Ações de Saúde do 
Rio de Janeiro (NA-
TJUS/RJ). O Núcleo ini-
ciou suas atividades de 
apoio ao Judiciário em 
2009.

A solenidade de assi-
natura de renovação do 
convênio contou com a 
participação do secretá-
rio de Saúde do Estado, 
Edmar Alves dos Santos, 
do procurador-geral do 
Estado, Marcelo lopes, 
magistrados e juízes au-

xiliares da presidência 
do TJRJ, entre outras au-
toridades.

A equipe técnica do 
NATJUS/RJ é composta 
por farmacêuticos, enfer-
meiros, médicos, fisiote-
rapeutas e nutricionistas 
lotados na secretaria 
estadual de Saúde. Des-
de a criação do Núcleo 
foram elaborados mais 
de 33.000 pareceres. 
Somente no primeiro 
trimestre de 2019 foram 
1.500 atendimentos.
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Quatis de prontidão para o feriadão
Esquema atinge estradas rurais, coleta de lixo domiciliar e o trabalho de vigilância das repartições municipal 
que será realizado até às 17 horas de quarta-feira, e retomado às 8 horas do próximo dia 24 de abril 

Luis Eduardo 
(Luisinho)

Equipes da Prefeitura estarão de prontidão para possíveis emergências nas estradas rurais

O prefeito Bruno de 
Souza (MDB) as-
sinou o decreto nú-

mero 2750/2019, cujo teor 
estabelece ponto faculta-
tivo nos dias 18 (quinta-
-feira desta semana) e 22 
(segunda-feira da próxi-
ma semana). A medida se 
deve à quinta-feira santa e 
ao feriado estadual de São 
Jorge (dia 23 de abril, ter-
ça-feira), respectivamente. 
Com isso, o atendimento 
normal ao público nas re-
partições municipal será 
realizado até às 17 horas de 
hoje e retomado às 8 horas 
do próximo dia 24 de abril 
(quarta-feira). 

Segundo o decreto, o fe-
riado prolongado não se 
estende aos serviços con-
siderados essenciais, entre 

eles, a Defesa Civil, o aten-
dimento médico de emer-
gência, prestado à popu-
lação através do Hospital 
São lucas; o esquema de 
prontidão para atender cha-
madas de urgência prove-
nientes das estradas rurais; 
a coleta de lixo domiciliar; 
o trabalho de vigilância das 
repartições municipais e o 
controle do trânsito reali-
zado pela Guarda Munici-
pal; a captação, tratamento 
e distribuição de água po-
tável aos moradores, além 
dos trabalhos de varrição, 
capina e recolhimento de 
entulhos na área urbana.

 teLeFones pArA 
contAto 

Os telefones para conta-
tos 24 horas por dia com 
estes serviços, no perío-
do relacionado ao feriado 

prolongado, são os seguin-
tes: 3353-6266 (Guarda 
Municipal), 99985-7253 
(abastecimento de água e 
conservação de estradas 
rurais) e Hospital São lu-
cas (3353-2823). Os conta-
tos com a Defesa Civil, que 
estará de prontidão para 
atuar nos prováveis casos 
de transtornos provocados 
pelas chuvas, poderão ser 
feitos também através do 
telefone 3353-6266.

E com relação ao aten-
dimento de emergência, 
a ambulância do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) esta-
rá de prontidão 24 horas 
por dia. As chamadas para 
o SAMU podem ser feitas 
por meio do número 172, 
de qualquer aparelho de 
telefonia móvel ou fixa. A 
ligação é gratuita.

ProlongaDo

DivUlGAçãO/PMQ

Vacina contra a gripe para crianças
 e gestantes em Volta Redonda 

Formação para monitores 
de educação especial 

SUl-FlUMiNeNSe 9

A imunização acontece nas unidades da Aten-
ção Básica e na Policlínica da Mulher 

DivUlGAçãO/PMvR

A Campanha de vacinação 
Contra influenza começou na 
última quarta-feira, dia 10, 
e segue até o dia 31 de maio, 
sendo o sábado, dia 04 de maio 
o Dia D de vacinação. Em vol-
ta Redonda, as doses estão dis-
poníveis em todas as 44 unida-
des da Atenção Básica, das 8h 
às 17h, e também são aplicadas 
na Policlínica do idoso, no Jar-
dim Paraíba; e na Policlínica 
da Mulher, no Aterrado.

O secretário de Saúde do 
município, Alfredo Peixoto, 
avisa que até a próxima quinta-
-feira, dia 18, a vacinação é ex-
clusiva para gestantes e crian-
ças a partir dos seis meses até 
os cinco anos de idade. “Acon-
selho às pessoas que estão nes-
se público alvo a comparecer 
às unidades para garantir a 
imunização com mais conforto 
e sem filas”, disse, lembrando 
que a tendência é aumentar a 
procura a partir da quarta-feira, 
dia 24, quando todo público 
alvo poderá ser vacinado.

Ele informou ainda que a 
imunização contra gripe reduz 
as complicações, as interna-
ções e a mortalidade decorren-
tes das infecções pelo vírus da 

Curso abordou s questões teóricas, práticas e legais sobre as atribuições da função

DivUlGAçãO/PMAR

A Prefeitura de Angra, 
por meio da Secretaria de 
Educação, via Departa-
mento de Diversidade e 
inclusão, realizou na sex-
ta-feira da semana passa-
da, na sala de vídeo do 
Centro Cultural Theophi-
lo Massad, uma formação 
inicial para os monitores 
de educação especial con-
tratados por prazo deter-
minado que atenderão os 
estudantes com deficiên-
cia e transtorno do espec-
tro autista da rede munici-
pal de ensino. 

Foram abordadas ques-
tões teóricas, práticas e 
legais sobre as atribuições 
da função, bem como o 
público-alvo do atendi-
mento e conhecimentos 

básicos das deficiências 
(transtorno do espectro 
autista, múltiplas defici-
ências e graves compro-
metimentos mentais).

De acordo com a Se-
cretaria de Educação, 
promover a formação 
específica e continua-
da é implementar a lei 
13.146/15, que descreve 
o monitor de educação 
especial como o “profis-
sional de apoio escolar: 
pessoa que exerce ativi-
dades de alimentação, 
higiene e locomoção do 
estudante com deficiência 
e atua em todas as ativida-
des escolares nas quais se 
fizer necessária, em todos 
os níveis e modalidades 
de ensino, em instituições 

públicas e privadas, ex-
cluídas as técnicas ou os 
procedimentos identifica-
dos com profissões legal-
mente estabelecidas”.

Atualmente, a rede mu-
nicipal de ensino atende 
a 126 alunos com defi-
ciência. Para isso con-
ta com 67 monitores de 
educação especial, sendo 
31 servidores efetivos e 
36 contratados por prazo 
determinado. Estão in-
cluídos nesse número os 
novos aprovados e con-
tratados no processo se-
letivo 001/2018. Já foram 
convocados 81 candida-
tos e agora a Secretaria de 
Educação aguarda a efe-
tivação da contratação de 
26 candidatos.

Dia Mundial da Voz é lembrado 
com programação em B. do Piraí

influenza na população. “E os 
grupos de fazem parte do pú-
blico alvo estão mais vulnerá-
veis”, alertou.  

A coordenadora da vigilân-
cia Epidemiológica da secre-
taria, Milene Paula de Souza, 
afirmou que os três primeiros 
dias de vacinação para crian-
ças e gestantes foram de pouca 
procura nas unidades básicas. 
“Nas crianças foram aplicadas 
945 doses, 5,7% da população 
a ser vacinada, que é de 16.649. 
Entre as 2.523 gestantes do 
município, 330 foram imuni-
zadas, equivalente a 13% de 

cobertura”, informou Milene.  
A partir do dia 24 de abril 

até 31 de maio, todos os gru-
pos prioritários devem se va-
cinar. Além das crianças e 
gestantes, estão incluídos as 
puérperas (mulheres no perío-
do até 45 dias após o parto); o 
trabalhador da área de saúde; 
professores; pessoas com 60 
anos ou mais, apresentando 
documento para comprovação 
de idade; pessoas com doenças 
crônicas não transmissíveis; 
povos indígenas; população e 
funcionários do sistema prisio-
nal.  

O Dia Mundial da 
voz, que está na sua 17ª 
edição, comemorado 
em 16 de abril, foi lem-
brado em Barra do Piraí 
com palestra, gratuita, 
de conscientização a res-
peito da voz saudável. 
No município, diferentes 
ações foram realizadas 
no auditório do Hospital 
da Santa Casa. Na data 
alusiva, uma palestra, às 
17 horas, proferida pelo 
médico otorrinolaringo-
logista, Romeu Serpa, 
falou sobre os cuidados 
que cada um deve ter 
com as pregas vocais, 

bem como explicando 
sintomas que possam 
ser cruciais para estra-
gar a voz, seja daqueles 
que trabalham com ela 
ou não. Já amanhã, me-
diante senhas adquiridas 
a palestra, a população 
poderá efetuar exames 
para saber como andam 
a saúde vocal.

Precursor no debate 
sobre os cuidados com 
a voz, o Brasil iniciou a 
celebração da data em 
1999. Já em 2003, o tema 
passou a ter expressão 
internacional, com diver-
sos eventos organizados, 

inclusive nos Estados 
Unidos, Europa e Ásia.O 
objetivo da Sociedade 
Brasileira de Fonoau-
diologia, neste dia e na 
semana que o circunda, 
é promover a conscien-
tização da população so-
bre a importância da voz 
humana para a saúde, 
bem como realizar cons-
cientização de sinais e 
sintomas que favoreçam 
o diagnóstico precoce de 
doenças, como o câncer 
de laringe, que podem 
comprometer a qualida-
de de vida e a própria so-
brevida dos indivíduos.

Três Rios entrega escolas novinhas 
A Prefeitura de Três 

Rios entregou na última 
segunda-feira as insta-
lações da Escola Muni-
cipal Eurídice Ferreira e 
da Escola Municipal de 
Qualificação Profissio-
nal Hermelindo Rosma-
ninho, que funcionarão 
em parceria com o Clube 
Caixa D’Água.

As novas instalações 
contam com três salas 
de aula, espaço para re-
creação, cozinha, refei-
tório, secretaria, sala dos 
professores, banheiros e 
horta. Para a utilização 
do clube, a Prefeitura 
realizou a reforma geral 
de todo o espaço, com 
construção de nova rede 
de esgoto e de mais um 
banheiro, reforma do te-
lhado, pintura interna e 
externa, e instalação de 
ventiladores.

A secretária de Edu-
cação, Helida Siqueira, 
explicou que, após a in-
terdição da Escola Mu-
nicipal Eurídice Ferreira, 
o governo decidiu fazer 
este investimento. “Não 
quisemos diluir a escola, 
levando os alunos para 

prefeito Josimar salles se emocionou com 
o carinho e a alegria das crianças
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outras unidades de ensino. 
Sempre em diálogo com 
a comunidade, decidi-
mos enfrentar o problema 
e trouxemos as crianças 
para um lugar digno, se-
guro e confortável”.

O novo espaço contará 
com atividades de artes, 
dança e música, além dos 
cursos profissionalizan-
tes da Escola Municipal 
Hermelindo Rosmaninho, 
que vai oferecer cursos de 
barbeiro, empreendedo-
rismo inclusivo, capoeira 
e maculelê, mestre-sala e 
porta-bandeira, turbante e 
penteado afro, e primeiros 
socorros.

VALorIzAÇÃo DA 
cULtUrA 

O prefeito Josimar Sal-
les se emocionou com o 
carinho e a alegria das 
crianças. “Foi uma noi-
te de resgate da história e 
valorização da cultura trir-
riense. investir em Educa-
ção e Cultura é pensar no 
futuro de nossas crianças. 
Esta será a primeira comu-
nidade a receber a escola 
com planejamento em 
tempo integral. Agradeço 
o carinho e dedicação de 
toda nossa equipe que não 
mediu esforços para trazer 
nossos alunos e funcioná-
rios para um local digno”.
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Pai de Bruna Marquezine ganha festa 
de aniversário surpresa da filha

Bruna Marquezine 
comemorou na última 
segunda-feira (15), em 
sua mansão no Rio, o 
aniversário do pai, Tel-
mo. Festa com direito 
a bolo e o ‘Parabéns da 
Xuxa’ aconteceu du-
rante reunião da célula 
da igreja da atriz e reu-
niu a família e amigos, 
como a cantora Priscilla 
Alcântara. Cotada para 
atuar na novela ‘Amor 
de Mãe’, Bruna voltou 
de recente viagem mis-
sionária pela África

Bruna Marquezine 
surpreendeu o pai, Tel-
mo, com um bolo para 
comemorar os seus 53 

anos durante uma reu-
nião da célula de sua 
igreja, na sua mansão na 
Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. 
Na hora da comemora-
ção, que reuniu a família 
e amigos como a can-
tora Priscilla Alcântara, 
na última segunda-feira 
(15) à noite, foi a atriz 
quem puxou o tradicio-
nal “Parabéns da Xuxa” 
mostram imagens que 
circulam nas redes so-
ciais. A sintonia entre ela 
e o pai é tanta que Bruna 
já se divertiu mostrando 
a dificuldade que ele tem 
com aplicativo de troca 
de mensagens.

Maiara e Fernando Zor têm apoio de filha 
de sertanejo em relação: ‘Meu casal’
Sertanejos assu-

miram o relacio-
namento publi-

camente no início de 
março. Recentemente, 
Maiara contou que es-
tava de mudança para a 
casa do músico, que vive 
em São Paulo. ‘você 
está indo pra Goiânia? 
Quando?’, perguntou 
o parceiro de Soroca-
ba. ‘Estou indo amanhã 
buscar as minhas coisas 
para trazer pra sua casa. 
você está feliz, não está, 
amor?’, disse a irmã de 
Maraisa, aos risos

Desde que assumi-
ram o romance publica-
mente, Fernando Zor e 
Maiara não se desgru-
dam mais. Na última se-
gunda-feira (15), o ser-
tanejo filmou a cantora 
fazendo arroz carreteiro 
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.1 kg de lombo de 
porco limpo
.1 xícara (chá) de 
abacaxi picado
.1 xícara (chá) de 
coco ralado
.1/4 de xícara (chá) 
de molho de soja
.3 colheres (sopa) de 
margarina
.1 cebola picada
.2 xícaras (chá) de vi-
nho branco
.1 maço de hortelã 
fresca picada
.1 colher (sobremesa) 
de açúcar
.1 colher (sobremesa) 
de farinha de trigo
.sal e pimenta-do-rei-
no a gosto

couve crocante:

.1 maço de couve 
cortada em tirinhas 
finas
.óleo para fritar
.sal a gosto

moDo De 
PreParo 

abra ao lombo em 
manta. a parte mistu-
re o abacaxi, o coco 
ralado e o molho 
de soja. recheie o 
lombo com a mistu-
ra, enrole-o e feche-
-o com barbante. 
no bico do fogão, 
aqueça a margarina 
e refogue a cebola 
na assadeira. Ponha 
o lombo na assadei-
ra e doure-o ligeira-
mente de todos os 
lados. retire do fogo 
e adicione o vinho e 
a hortelã. cubra com 
papel-alumínio e leve 
ao forno médio pre-
aquecido. asse até 
que a carne esteja 
macia. regue com o 
líquido que se forma 
na assadeira.  se ne-
cessário acrescente 
água quente. retire 
o lombo e transfira-o 
para outra assadei-
ra. Polvilhe o açúcar 
na sua superfície e 
devolva-o ao forno 
para dourar. enquan-
to isso, leve a assa-
deira usada para as-
sar a carne ao bico 
do fogão e com 
uma colher de pau 
desgrude os resídu-
os do cozimento. se 
necessário, adicione 
um pouco de água 
quente. Despeje esse 
líquido em uma pa-
nela e junte a farinha. 
cozinhe até engros-
sar. Passe o molho 
na peneira e reserve. 
Para a couve, mistu-
re as tirinhas com as 
mãos, formando pe-
quenos ninhos. aque-
ça o óleo e com o 
auxílio de uma pin-
ça longa coloque 
os ninhos de couve 
na gordura e frite-os 
até que fiquem cro-
cantes. retire-os com 
uma escumadeira e 
escorra-os em papel 
absorvente. Polvilhe 
o sal. montagem: re-
tire o barbante e os 
palitos do lombo e 
coloque-o em uma 
travessa de servir. re-
gue com o molho. 
Disponha os ninhos 
de couve em volta e 
sirva com o restante 
do molho à parte.

Dica:

para que o lombo 
fique mais úmido e 
saboroso, você deve 
�selar� a carne an-
tes. ou seja, dourá-lo 
de todos os lados em 
uma panela.

lOMBO 
TRANÇADO

ingreDientes

e compartilhou uma se-
quência de vídeos no 
instagram. Sem rotular 
a relação com Maiara, 
mas fazendo planos para 
o futuro com a artista, 
Fernando mostrou tam-
bém que tem o apoio da 
filha mais velha, Kami-
ly, no relacionamento 
com a irmã de Maraisa. 
Na mesma noite, o par-
ceiro de Sorocaba matou 
saudade da primogênita 
por vídeo chamada e a 
estudante compartilhou 
uma foto dos três na web 
após a ligação. “Meus 
amores, meu casal”, le-
gendou a jovem de 16 
anos. Fernando também 
é pai de Alice, de 4, da 
união com psicóloga 
Mikelly Medeiros, de 
quem se separou em de-
zembro do ano passado.
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Iluminador e pedras adesivas: o tutorial 
de maquiagem de Títi e Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank 
publicou em seu insta-
gram um vídeo de Títi 
fazendo um tutorial de 
maquiagem ao lado 
dela. A atriz serviu de 
modelo para a alegria 
da filha. No vídeo pos-
tado na noite da última 
segunda-feira (15), a 
menina mostra o passo 
a passo de toda a make 
que produziu na mãe e 
provou que tem talento 
para o negócio. Ela apli-
cou iluminador, sombra 
roxa, três tipos de ba-
tons e ainda colou pe-
dras adesivas. Confira!

Títi, a criança mais 
fashionista do ins-
tagram, gravou um 
tutorial de maquia-
gem produzindo a 
mãe,Giovanna Ew-
bank. É para morrer de 
fofura, né? Em sua rede 
social, a atriz comparti-
lhou com seus segui-
dores um vídeo de sua 

filha de apenas 5 anos 
fazendo uma make 
completa nela, com 
direito a blush e tudo. 
A youtuber comentou 
que elas costumam ter 
esse momento mãe e 
filha, mas que decidiu 
dividir esse vídeo com 
os fãs por causa da fo-
fura dele. “Minha filha 
tem paixão por fazer 
tutorial de maquiagem 
e eu resolvi postar um 
dos milhões que fa-
zemos no meu celular 
aqui no iGTv porque 
é lindo demais! Filmo 
sempre para guardar 
comigo, pois são mo-
mentos únicos... E vo-
cês merecem ver um 
pouquinho dessa nossa 
brincadeira! O vídeo ti-
nha 17 minutos (risos), 
dei uma editada para 
vocês verem até o final 
porque ficou a coisa 
mais linda do mundo”, 
declarou
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Time ganhava por 2 a 0, mas não soube segurar a vantagem 
jOTa caRvalHO

jota.carvalho@yahoo.com

Em treino, America mostra bom 
futebol e empata com o V. Redonda

Na manhã de 
ontem terça-
-feira (16), em 

Mesquita, o America 
participou de jogo-
-treino com o volta 
Redonda, que se pre-
para para a disputa da 
Série C do Brasilei-
rão. O time treinado 
por luizinho lemos 
vencia por 2 a 0 até a 
metade da etapa final, 
mas acabou cedendo o 
empate depois de mui-
tas modificações nas 
duas equipes, dando 
ao duelo o placar final 
de 2 a 2.

Matias Sosa, no pri-
meiro tempo, após as-
sistência de Anderson 
Künzel, e Raphael Ca-
rioca, na etapa final, 
escorando cruzamento 
de Tiago Corrêa, mar-
caram os gols rubros 
na atividade. Deze-
nove atletas entraram 
em campo pelo Mecão 
neste treino.

Esse é o segundo 
jogo-treino da equipe 
na preparação para a 

Série B1 do Estadual e a 
Copa Rio. Antes, o Ame-
rica venceu o Paraíba do 
Sul por 3 a 2.

Nesta quinta-feira, no 
período da tarde, haverá 
o terceiro teste. O adver-
sário do Mecão será o 
Rio-São Paulo, também 
no Giulite Coutinho.

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

DUQUE DE
 CAXIAS

O Duque de Caxias 
anunciou a contratação 
do atacante Felipe Araú-
jo. O jogador com passa-
gens por Tigres do Brasil 
e Artsul é o terceiro ata-
cante, e o décimo tercei-
ro atleta confirmado pelo 
Tricolor da Baixada para 
a disputa do Campeona-
to Carioca Série B1.

Felipe de Araújo, de 25 
anos, é atacante e mais 
uma novidade no clube 
que irá disputar o Cam-

 MÁRCiO MENEZES / AMERiCA RiO

sosa abriu o placar para os rubros da Baixada Fluminense ainda na etapa inicial 

peonato Carioca Série 
B1 deste ano. Sua prin-
cipal passagem foi pelo 
Artsul, em 2014, quando 
fez oito gols em 15 par-
tidas pela Série C. Além 

disso, Felipe atuou por 
São Pedro AC (RJ), Gua-
rani (MG), EC Resende 
(RJ), Asa (Al) e Tigres 
do Brasil (RJ), seu últi-
mo clube, onde jogou na 

Série B1 de 2018 e mar-
cou dois gols.

Com a confirmação de 
mais uma contratação, 
o Tricolor caxiense está 
cada vez mais preparado 

para o início do Cam-
peonato Carioca Série 
B1. lembrando que a 
estreia é no dia 25 de 
maio, fora de casa con-
tra a Friburguense.


