
Presidente: josé de lemos nova iguaçu - rj terça-Feira, 05 de setembro de 2017                   ano XXvii                      nº 8793

  

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS                   NOVA IGUAÇU . RJ . qUINTA-fEIRA, 18 DE AbRIL DE 2019 .  ANO XXVIII  . Nº 9384
i

Foto: DIVULGAÇÃo

Baixada violenta 

Hora H em Foco
Cantor e ator Toni 
Garrido comandará 
musical na Alerj

R$ 1

2

Trocou a mulher 
pelo prefeito 

boiola e foi trocado 
por sapatão
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da Baixada Sub-17
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Rodou com carga de açucar

www.jornalhorah.com.br

Uma ds vítimas estava com tornozeleira eletrônica. As execuções aconteceram em Belford Roxo e Nova Iguaçu entre a noite de terça-
-feira e a madrugada de ontem. Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense já entrou em ação para identificar e prender os assassinos.

Cerol manda dois pro além
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Dupla de ladrões vai ficar 
um doce atrás das grades

7

REPRODUÇÃO/WHATSAPP

Poliçada do 20º BPM (Mesquita) deu o bote certei-
ro em ladrões que roubaram a carga e levaram para 
comunidade controlada pelo tráfico em Nova Iguaçu.

Educação de futuro em São João 

Jovem inspiração em Meriti
A aluna Taíssa vitória de Jesus Souza, do 8º ano da Unidade Integrada de 1º 

grau, em Coelho da Rocha, foi a vencedora do concurso para inspirar o logotipo 
do museu dedicado ao marinheiro. “Não achei que fosse ganhar. Não acreditei! 
Mas se tivesse perdido, seria uma chance de aprendizado. Estou muito feliz com o 
primeiro lugar e parabenizo meus colegas que também fizeram desenhos lindos”, 
disse emocionada.

BETO FRANZEN/DIvUlGAÇÃO/PMSJM
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Belford Roxo 
ganha hoje USF 
para aumentar 

fôlego na saúde
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 bundão roda por 
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e morte de jovem
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Bolsonaro está 
na lista dos 100 
mais influentes 
da revista Time 

vai cantar 
no xilindró 

MC valentão agride a mulher
 grávida com socos e pontapés 
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TRAGÉDIA NA MUZEMA 
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Há um tempo, esta coluna deu a notícia de 
que um determinado ‘aspone’ (assessor de 
porra nenhuma) de prefeito trocara a mulher 
para namorar o chefe e ter mordomias, tais 
como não trabalhar, receber mesada gorda e 
poder dormir no apartamento do motel onde 
os dois ‘ficavam’ duas vezes por semana.

Trocou a mulher pelo prefeito boiola

Só que o tempo passou, o homem per-
deu eleição, os dois engordaram e hoje são 
dois barris ambulantes. O ‘amor instantâ-
neo gay’ acabou e o cara de pau, sem mu-
lher e sem homem, resolveu arriscar uma 
volta ao antigo lar, segundo investigação 
da Vó Candinha, nossa agente sênior.

Depois de subir o morro e chegar à antiga 
casa, o ex-marido do chefe quase teve um tro-
ço e por pouco não empacotou no portão. “Boa 
tarde”, disse ele ao cumprimentar uma mulher 
com ares masculinizados, que o atendera. “A 
fulana está?”. A figura respondeu: “Está sim. O 
que você quer com a minha mulher?”. ‘Aspone’ 
deu meia volta e desceu a ladeira cambaleando. 
Moral da história: ‘Quem com ferro fere; com 
ferro será ferido’.

Mulher do ‘aspone’ pagou com a mesma moeda

Os dois engordaram e o ‘amor gay’ acabou

Hoje é aniversário 
do secretário de Cul-
tura de Belford Roxo, 
Bruno Nunes Formi-
gão. Parabéns pelo 
belo trabalho realiza-
do, secretário. Feliz 
Nova Idade e Aquele 
Abraço!!! 

(21) 98037-1338
          WhAtsApp

Aquele Abraço!

 THIAgO LONTRA /ALERj

Samba da Feira convida Reinaldo, o Príncipe do Pagode

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Modinhas na Alerj com Toni Garrido

festa no engenho de dentro

 Cantor preparou repertório com alguns dos sucessos dos seus mais de 30 anos de carreira

Marcio 
Bragança

DIVuLgAçãO

O Plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de janeiro (Alerj) é um 
palco de debates e decisões 
políticas, mas a partir de 
junho ele também será um 
espaço para a arte. Durante 
doze semanas, vai ser apre-
sentado de forma gratuita e 
aberta à população o espe-
táculo musical “um Palácio 
de Modinhas”, comandado 
pelo cantor e ator Toni garri-
do. Ontem (17), garrido fez 
uma participação especial na 
visita guiada pelo Palácio Ti-
radentes, sede da Alerj, para 
conhecer um pouco mais do 
local no qual se apresenta-
rá todas as segundas-feiras, 
até o mês de agosto. O es-
petáculo será realizado em 
comemoração aos 230 anos 
da Inconfidência Mineira e 
faz parte do programa ‘Alerj 
Para a Nossa Memória’, pro-
movido pela Subdiretoria-
-geral de Cultura da Alerj, 
como explicou Nelson An-

Sábado é dia 
de Samba da 
Feira, a roda 

de samba que ga-
nhou o respeito de 
artistas, como o gru-
po Fundo de uintal 
e o sambista Diogo 
Nogueira.  O evento 
tem atraído famosos 
em busca de boa mu-
sica e revelado no-
vidades no gênero, 
tornando a atração 
uma tradição nos 
Armazéns do En-
genhão, localizados 
na parte externa do 
Estádio Nilton San-
tos, no Engenho de 
Dentro. Sem perder 
o embalo, o evento 
traz como atração 
para este sábado 
(20), Reinaldo, o 
Príncipe do Pagode, 
que retorna ao palco 
do evento pela sé-
tima vez. O Samba 
da Feira acontece no 
Armazéns do Enge-
nhão, localizados na 
parte externa do Es-
tádio Nilton Santos. 
A entrada é gratuita 
e o samba começa 

às 17h.
Para o show no 

Samba da Feira, Rei-
naldo preparou um re-
pertório que vai dar o 
que falar. Ele vai lem-
brar alguns dos suces-
sos dos seus mais de 
30 anos de carreira, 
como “Retrato canta-
do de um amor”, “Bri-
lho no Olhar”, “Facho 
de Esperança”, “Ago-
ra Viu Que Me Perdeu 
e Chora”, “Coisa de 

O cantor Marcio Bra-
gança se apresentará no 
TopShopping nesta quinta-
-feira (18). Artista multifa-
cetado, Marcio é ator, poeta 
e cronista. Ele começou a 
trabalhar profissionalmente 
em 1994 nos bares cariocas, 
paralelamente com sua cur-
ta, porém marcante, carreira 
de cantor gospel católico. 
Bragança vai do blues ao 
samba sem perder o com-
passo. Conhecido por sua 
pluralidade musical, o can-
tor foi membro da equipe 
do Centro Municipal de Re-
ferência da Música Carioca 
Artur da Távola, em 2011, 
e dirigiu o Movimento Mu-
sical OutrosSim, criado em 
1997 por jorge Vercillo e 
Marcelo Miranda. Apresen-
tação será, às 19h, na praça 
de alimentação do 2º piso. 
O TopShopping fica na Av. 
gov. Roberto Silveira 540, 
Centro – Nova Iguaçu. Te-
lefone: (21) 2667-1787.

tonio de Freitas, diretor do 
setor. “Será uma contextua-
lização histórica do que era 
a música brasileira durante 
aquele período. A gente tinha 
o ritmo musical lundu e dele 
foi criada a modinha, que che-
garia à Portugal e originaria o 
fado, que é a modinha triste”. 

As senhas para o musical, 
que terá de 10 a 12 músicas, 
serão entregues antes de cada 
apresentação, que ainda não 
tem horário definido. “A gente 

vai ter um sistema muito baca-
na de ingressos por código ele-
trônico; não vai precisar nem 
imprimir”, salientou Nelson. 

Para garrido, vocalista da 
banda Cidade Negra, essa 
também será uma oportunida-
de de incentivar a procura pelo 
Palácio Tiradentes. “Há tantas 
pessoas que passam aqui do 
lado e sequer entram. Quere-
mos provocar esse impulso de 
entrar no Palácio, e vai ser um 
trabalho caprichado, feito com 

pesquisa e sensibilidade. 
Para quem se interessa por 
arte, o Palácio Tiradentes é 
um prato cheio. Em cada 
cantinho desse lugar tem 
arte”, comprovou o cantor 
após participar da visita 
guiada. Também farão par-
te do espetáculo a harpista 
Cristina Braga, o contrabai-
xista Ricardo Medeiros e o 
flautista josé Maria Braga, 
que também fará a direção 
musical. 

As secretarias de 
Educação, Cultura 
e Turismo de Niló-
polis, realizam no 
dia 25 deste abril, 
a partir das 9h, na 
quadra da Beija-
-Flor, a Primeira Ci-
randa Literária do 
município. O evento 
contará com a pre-
sença da composi-
tora, cantora, atriz e 
educadora musical 
Bia Bedran e a es-
critora Sonia Rosa, 
além de outras atra-
ções. A proposta da  
Ciranda Literária é 
intensificar o incen-
tivo à leitura, tendo 
esta como pontapé 
para a formação de 
escritores. A quadra 
da Beija-Flor fica na 
Rua Pracinha Walla-
ce Paes Leme, 1025, 
Centro. Entrada 
franca.

Amante”, “Sonhos” e 
muitos outros.

A roda, que come-
çou despretensiosa-
mente no quintal de 
uma casa em Piedade, 
agora é programa cer-
to para famílias intei-
ras, das crianças aos 
idosos. São mais de 2 
mil pessoas por sába-
do. Ao longo de quase 
dois anos, mais de 30 
mil pessoas já curti-
ram o Samba da Feira. 

E todo esse suces-
so sem patrocínio! 
Só mesmo com o 
suor e a criatividade 
de Mario Castilho, 
Diogo Viana, Edu-
ardo Zebral, Mar-
co Veiga e Rodrigo 
guedes, amigos e 
sócios na empreita-
da – profissionais de 
diversas profissões: 
de administrador de 
empresa a servidor 
público e autônomo.
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‘‘Não achei que fosse ganhar’’ 
GERAL

Aluna da Unidade Integrada de 1º grau, em Meriti, Taíssa Vitória é vencedora 
do concurso que vai inspirar o logotipo do Museu Marinheiro João Cândido
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RAFAEL BARRETO/PMBR

Biblioteca do museu mantém memória viva
O Museu Marinhei-

ro joão Cândido agora 
tem uma biblioteca. O 
espaço foi criado para 
manter viva a memó-
ria do Almirante Ne-
gro que comandou a 
Revolta da Chibata e 
conseguiu acabar com 

os castigos corporais 
na Marinha.

“Nós somos a mar-
ca da resistência. joão 
Cândido lutou contra 
injustiças e nós, ne-
gros, temos essa for-
ça”, afirmou o secretá-
rio de Cultura, Lazer, 

Direitos Humanos 
e Igualdade Racial, 
Marcelo Rosa: “Des-
de o início da gestão, 
Frei Tatá falou sobre 
o museu e abraçamos 
a causa. Sabemos que 
há potencial e vamos 
contar a história des-

se herói que morou na 
nossa cidade”.

A biblioteca leva o 
nome da filha do ma-
rinheiro: Zeelândia 
Cândido, que morreu 
em 2006 e viveu em 
São joão de Meriti. A 
família lembra com or-

gulho de seus antepas-
sados.

“Fico satisfeita em 
ver mais uma eta-
pa concluída e espe-
ro que a história do 
meu avô se perpetue. 
É emocionante ver 
o museu acontecen-

do”, celebrou a neta 
do marinheiro, Sônia 
Maria Cândido. A pre-
miação contou com a 
participação de repre-
sentantes do governo 
municipal, diretores 
escolares, pais e socie-
dade civil.

História de luta

A população de Bel-
ford Roxo agora conta 
com atendimento em of-
talmologia na Policlínica 
Neuza goulart Brizola, 
localizada no Centro. A 
especialidade que pas-
sou a ser disponibilizada 
em fevereiro deste ano 
é oferecida às segundas 
e quintas-feiras, sem-
pre das 13h às 17h. O 
consultório oferece os 
requisitos básicos para 
atendimento, segundo as 
normas do Ministério da 
Saúde. Exames de fun-
do de olho, ecobiometria 
(aparelho para se calcular 
o grau das lentes para im-
plante em cirurgia de ca-
tarata), refração, paqui-
metria (Exame que mede 
com exatidão a espessura 
da córnea), tonometria 
(exame da pressão intra-
ocular)., ceratometria (é 
a medida da curvatura 
da superfície anterior da 
córnea) e mapeamento 
de retina, são exemplos 
de serviços disponíveis 
em Belford Roxo.

Para realizar o atendi-
mento, o paciente pre-
cisa ser consultado ini-
cialmente em qualquer 
unidade de saúde do mu-
nicípio para receber o en-
caminhamento para o of-
talmologista. De acordo 
com o secretário adjunto 
de Saúde, Ricardo ursi-
ne, a especialidade aten-
de cerca de 100 pacien-
tes por semana. “Como 
o serviço não existia em 
Belford Roxo, a deman-
da era muito grande. Mas 
conseguimos erradicar 
essa carência e pratica-
mente zeramos a fila de 

Equipes do Cor-
po de Bombei-
ros encontraram 
mais quatro cor-
pos ontem, nos 
escombros dos 
dois prédios que 
desabaram na co-
munidade da Mu-
zema, Zona Oeste 
do Rio. Com isso, 
sobe para 20 o 
número de mortos 
na tragédia que 
chocou o Rio. Por 

Ação contra a catarata em Belford Roxo Número de mortos na Muzema 
sobe para 20 e buscas seguemCLáuDIO NuNES/PMBR

REPRODuçãO 

 Frei Tatá com os três finalistas do concurso do logotipo do museu. 
Biblioteca com acervos do marinheiro João Cândido e família

SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAl DA 

PREFEITURA DE BElFORD ROxO

Mar, navio, âncora e a 
história de luta de joão 
Cândido serviram de 

base para a aluna Taíssa Vitó-
ria de jesus Souza, do 8º ano da 
unidade Integrada de 1º grau, em 
Coelho da Rocha, que foi a ven-
cedora do concurso para inspirar 
o logotipo do museu dedicado ao 
marinheiro.

O resultado saiu nesta terça-fei-
ra (16) e ela, que teve 1.096 votos, 
concorreu com mais dois alunos 
da rede municipal de São joão de 
Meriti: Vitória da Silva Correira 
(808 votos), do 9º ano da Escola 
Municipal Francisco Agostinho 
da Costa, em Engenheiro Belford, 
e gabriel gonçalves Flores (504 

votos), também do 9º ano do Ciep 
132 São joão Bosco, em Éden.

“Não achei que fosse ganhar. O 
desenho da Vitória estava muito 
bonito e pensei que ela ganharia. 
Hoje, quando cheguei na esco-
la, recebi muitos abraços e meus 
amigos me avisaram que eu tinha 
ganhado. Não acreditei! Mas se 
tivesse perdido, seria uma chance 
de aprendizado. Estou muito feliz 
com o primeiro lugar e parabe-
nizo meus colegas que também 
fizeram desenhos lindos”, disse 
Taíssa, nervosa e emocionada.

Para Frei Tatá, superintenden-
te de Promoção de Políticas de 
Igualdade Racial, foi importante a 
parceria com a Educação: “É uma 
alegria muito grande ver os jovens 
participando de algo tão impor-
tante para São joão. Conseguimos 

concluir mais uma etapa, mas ain-
da temos muito trabalho a fazer”.

FrUto DA
 ForÇA-tAreFA 

Segundo o secretário de Educa-
ção, Bruno Correia, a participação 
dos alunos na construção do mu-
seu é fruto de uma força-tarefa.

“Desde o início do governo Dr. 
joão a gente vem fazendo um res-
gaste da história de joão Cândido. 
já participamos de um concurso 
de redação no Festival Literário 
da Diáspora Africana (Flidam), 
que movimentou nossa rede de 
ensino, e um livro vai ser publica-
do com esses textos dos alunos”, 
lembrou ele: “Parabenizo toda a 
equipe de Direitos Humanos e 
os três jovens que chegaram na 
final”.

espera”, afirma.

 ALém De 
ConsULtAs e

 exAmes 
E o atendimento vai além 

das consultas, exames e recei-
tas. Os pacientes que precisam 
de cirurgia de catarata tam-
bém realizam o procedimento. 
Através de uma parceria entre 
as prefeituras de Belford Roxo 
e de Duque de Caxias, todo 
domingo a equipe da Secreta-
ria de Saúde realiza o “Mutirão 
da Catarata”, levando entre 15 
e 20 pacientes para o Hospital 
do Olho na cidade vizinha. 
“Verificamos a pressão arterial 
e fazemos o teste de glicemia 
antes do procedimento. O pa-
ciente chega preparado para a 
operação, que dura em média, 
entre 10 e 20 minutos, de acor-
do com cada caso”, explica o 
oftalmologista Daniel Pontes.

O casal Assis Figueiredo, de 
78 anos, e jurema Assis, de 74, 
operaram no mesmo dia. De 
volta para a consulta que os 
prepara para a segunda cirur-
gia, eles agradecem a atenção 
e o cuidado que receberam 
no Policlínica Neuza goulart 
Brizola. “Ficamos impressio-

nados com a rapidez. Passa-
mos pela consulta e na semana 
seguinte já estávamos sendo 
operados. Tudo realizado com 
o máximo de cuidado e aten-
ção. Nossa visão está perfeita 
e estamos empolgados com a 
próxima cirurgia, onde vamos 
aposentar de vez os nossos 
óculos de grau”, comemoram 
eles, que moram no bairro Far-
rula. A Policlínica Neuza gou-
lart Brizola fica na Avenida 
Benjamim Pinto Dias, nº 1006, 
no Centro de Belford Roxo. 

preFeItUrA InAUGUrA 
UsF em heLIópoLIs

A Prefeitura de Belford Roxo 
inaugura hoje a unidade de 
Saúde da Família (uSF) Dona 
Isaura, em Heliópolis. A uni-
dade terá recepção, banheiros 
(sendo um adaptado para pes-
soa com deficiência), triagem, 
sala de esterilização, sala de 
vacinação, cinco consultórios, 
Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), sala da admi-
nistração, um trabalho paisa-
gístico e oferecerá os serviços 
de odontologia, ginecologia, 
clínico geral, fonoaudiologia, 
nutricionista, fisioterapia e 
educadores físicos.

volta das 14h, dois 
corpos foram reti-
rados do local. 

A corporação in-
formou que eram 
corpos de um ho-
mem e de uma mu-
lher. Outros dois 
cadáveres foram 
localizados. um 
deles foi resgatado 
no começo da noi-
te.Os bombeiros 
informaram que 
buscam mais 3 de-

saparecidos.
Este é o sexto dia 

de buscas no Con-
domínio Figueira 
do Itanhangá, onde 
os dois prédios de-
sabaram na sexta-
-feira da semana 
passada. Os últi-
mos corpos haviam 
sido encontrados 
na manhã da última 
terça-feira. Entre 
eles havia o de uma 
mulher grávida.

 Assis Figueiredo e Jurema Assis já operaram e foram fazer revisão

Cães farejam área de escombros na muzema 

O presidente da 
Petrobras, Rober-
to Castello Branco, 
anunciou ontem, 
uma alta de R$ 0,10 
por litro do óleo die-
sel. Com a alta, o li-
tro do diesel passa a 
custar R$ 2,2470 nas 
distribuidoras a par-
tir desta quinta-feira. 

O anúncio vem cinco 
dias depois da estatal 
voltar atrás no último 
aumento, por deter-
minação do presiden-
te jair Bolsonaro.

O valor, segundo 
o executivo, repre-
senta uma variação 
mínima de 4,5% e 
máxima 5,1% nos 

pontos de venda da 
companhia. A va-
riação média ficou 
em 4,84%. O va-
lor anunciado nes-
ta quarta ficou R$ 
0,0192 abaixo do 
que havia sido de-
terminado na oca-
sião, e do qual a es-
tatal desistiu.

Petrobras anuncia alta de R$ 0,10 no diesel



Confira a matéria completa no site elizeupires.com
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capacitação em queimados 

Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura

Deputado não esquenta 
cadeira na Alerj 

Prefeitura forma turma do 1º Curso Básico de Libras para Servidores Municipais da 
história da cidade. Solenidade contou com a presença de autoridades municipais 

língua de sinais para servidores 

Co m u n i c a ç ã o 
e inclusão 
marcaram a 

manhã de ontem dos 
agentes municipais de 
Queimados nesta ter-
ça (16). Isso porque 
os alunos do “Projeto 
Pedagógico de Curso 
Básico de Língua Bra-
sileira de Sinais - LI-
BRAS” receberam os 
certificados de con-
clusão do curso em 
cerimônia realizada 
na Secretaria Muni-
cipal de Direitos Hu-
manos e Promoção da 
Cidadania.   

Presente na ocasião, 
o Prefeito Carlos Vile-
la entregou os certifi-
cados aos formandos 

A vez delas I
Em discussão única, a As-

sembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) aprovou um projeto de 
lei do deputado André Cecilia-
no (PT), segundo a qual, as va-
gas remanescentes destinadas 
a homens em concursos para 
as polícias Civil, Militar e do 
Corpo de Bombeiros poderão 
ser ocupadas por mulheres.

A Petrobras disse que fará ajustes na regra de 
cálculo do preço dos combustíveis já no anúncio 
do próximo reajuste do diesel, na  semana que vem. 
A estatal informou ainda que promoverá mudanças 
na sistemática de reajuste do diesel, mas manterá a 
paridade com os preços internacionais. 

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio acatou 
representação da Procuradoria Regional Eleitoral 
e abriu processo por falsidade ideológica eleito-
ral (caixa dois) contra o delegado da Polícia Fe-
deral gustavo Stteel,que foi candidato a vereador 
pelo PRB de Volta Redonda em 2016. 

REPRODuçãO/ELIZEu PIRES

Déficit III
Para Ceciliano, a medida é 

necessária para superar o dé-
ficit de contingente da área de 
segurança do Rj e evitar gas-
tos com novos concursos. “A 
regra de divisão de vagas por 
sexo se deu para garantir um 
contingente feminino mínimo 
em um meio anteriormente 
dominado por homens”, disse. 

Monumento em homenagem a boemia carioca, a estátua de Noel 
Rosa, que fica em Vila Isabel, bairro da Zona Norte do RIo, está 
sendo depredada por vândalos. Reportagem publicada pelo por-
tal g1 mostrou que, do monumento (a imagem do compositor do 
‘Coversa do botequim’ sentado em um bar, sendo servidio por um 
garçom), os ladrões levaram vários pedaços, como a mesa onde o 
artista se apoiava. A Polícia Civil trabalha para identificar e prender 
os criminosos que atentaram contra a imagem do músico boêmio.

História da boemia carioca depredada 

A vez delas II
Elas precisam ter atingi-

do a pontuação necessária 
para convocação. O texto 
seguirá para sanção do go-
vernador Wilson Witzel. A 
convocação se dará quan-
do o número de aprovados 
para as vagas destinadas 
aos homens não atingir o 
total de cargos disponíveis 
para ocupação imediata. 

Missa de Páscoa 
A tradicional Missa da 

Páscoa da justiça será 
realizada na próxima 
quarta-feira, às 17h, no 
10º andar do Fórum Cen-
tral, na Avenida Erasmo 
Braga, Centro do Rio. 
A cerimônia é aberta ao 
público e será presidida 
pelo arcebispo do Rio, 
Dom Orani Tempesta.

A ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves, quer 
manter-se nos holofotes da 
polêmica. Desde que assumiu, 
há quatro meses, tem feito 
declarações que não represen-
tam o pensamento da maioria 

dos brasileiros. Além de des-
pertar o ódio de movimentos 
como LgBTS e demonstrar 
irracionalidade no respeito às 
diferenças, essa senhora des-
conhece que a humanidade 
vive o século 21. São novos 
tempos, ideias neo-liberalistas 

e de libertade de expressão. A 
última da ministra foi declarar 
que, em sua ‘concepção cris-
tã’, a mulher deve ser submis-
sa ao homem no casamento. 

O termo ‘submissão’ já de-
nota ausência de igualdade, 
direitos nos mesmos níveis 

entre homens e mulheres. A 
concepção descabida da mi-
nistra, que não tem papas na 
língua, tanto quanto lhe falta 
bom senso, só denigre a ima-
gem de um governo que co-
loca a democracia do Brasil 
acima de qualquer coisa. 

Boca fechada não entra mosca, ministra 

REPRODuçãO

diReto ao poNto

Ao que parece, o ex-prefeito de 
Silva jardim e deputado estadual 
eleito pelo Solidariedade, Anderson 
Alexandre, não vai mesmo esquen-
tar sua cadeira na Alerj. Ele estava 
para tomar posse a qualquer mo-
mento, depois de quase cinco me-
ses preso. Hoje foi divulgado um 
novo afastamento de função públi-
ca contra ele, decretado pelo juízo 
da Vara Única de Silva jardim, em 
mais um processo criminal por su-

posta fraude em licitação.
O processo é o de número 

0000446-54-2019.8.19.0059, no 
qual, além de Anderson, foram 
denunciados ainda jorge Luiz de 
Araújo (pregoeiro), Luiz Fernando 
da Silva Costa Campos,guilherme 
de Mello Lopes, Sormani Pereira 
da Silva, Claudio Renato Rocha da 
Silva, Lucas Madureira da Silva, 
Alexandre Fernandes e Tiers da 
Silva Rangel.

 jÉSSICA MOREIRA/PMQ

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

e reafirmou o com-
promisso da cidade 
na integração e inclu-
são das pessoas com 
deficiência.  “Nosso 
governo é um gover-
no de inclusão, pois 
uma cidade dividida 
não prospera. Esse é 
apenas um passo para 
que a nossa popula-
ção surda seja aten-
dida com dignidade. 
Não iremos parar até 
que a comunicação 
entre o cidadão com 
deficiência e o poder 
público aconteça ple-
namente”, declarou 
o gestor, ao lado de 
representantes da câ-
mara de vereadores, 
ministério público e 
secretários munici-
pais. 

Esgoto obstruído em Nova Iguaçu 
uma moradora da 

Estrada gonçalves 
Das, altura do nú-
mero 150, na Posse 
reclama que tem en-
frentadio problemas 
com a rede de esgo-
to que está obstruí-
da. De acordo com 
ela, toda água da 
rua está retornando 
para o imóvel, cau-
sando transtornos, 
como odor insupor-
tável e aguaceiro. 
Relatos de outros 

ELIANE SOuZA CuNHA/LEITORmoradores apontam 
um certo descaso por 
parte de um órgão da 
Prefeitura. Diversas 
reclamações foram 
encaminhadas, mas 
eles não obtiveram 
resposta. Enqunato 
isso, o problema pio-
ra: na época de mui-
ta chuva, a rua fica 
inundada, um prato 
cheio para atrair in-
setos e, principal-
mente o mosquito da 
dengue. 

Moro autoriza uso da 
Força na Esplanda 
BRASÍLIA - uma porta-

ria assinada pelo ministro da 
justiça, Sérgio Moro, autori-
zou o uso da Força Nacional 
de Segurança Pública, pelo 
período de 33 dias, na Es-
planada dos Ministérios, via 
de Brasília que concentra os 
principais prédios públicos 
da capital federal. A medida 
publicada no ‘Diário Oficial 
da união’ entrou em vigor 
ontem. Moro atendeu a um 
pedido do gabinete de Se-
gurança Institucional (gSI) 
e a motivação é a previsão 
de que ocorram manifesta-
ções na área central de Bra-
sília nas próximas semanas.

Inédita na história 
da cidade, a inicia-
tiva teve o objetivo 
de capacitar os ser-
vidores municipais 
que mais têm contato 
com o público para 

atender a comunida-
de surda. As aulas, 
que tiveram carga 
horária de 20h, fo-
ram ministradas pela 
mestre em educação 
e professora concur-

sada do município, 
Conceição Batalha. 

Reconhecida como 
meio legal de comu-
nicação e expres-
são por meio da Lei 
10.436 de 24 de abril 

Os alunos do ‘Projeto Pedagógico’ posam com os certificados de conclusão do curso de Libras 

BRasiL

de 2002, a Língua 
Brasileira de Sinais 
é o segundo idioma 
oficial do país e a 
principal forma de 
comunicação dos de-
ficientes auditivos.  
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Ajax e Clube Gospel estão na 
final do Brasileirão da Baixada 
Numa das semis, vaga foi definida nas cobranças de pênaltis

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

BeLfoRd Roxo 

DIVuLgAçãO

não faltou emoção nos jogos que indicaram os finalistas da competição

N o sábado 
(13) foram 
r e a l i z a d a s 

as duas partidas da 
semifinal do Bra-
sileirão da Baixada 
Sub-17, promovido 
pela Associação dos 
Clubes de Futebol 
de Belford Roxo. 
Ajax e união de 
Itaipu entraram em 
campo às 11h30 e 
às 13h30 foi a vez 
de Projeto Família 
e Clube gospel se 
enfrentarem. Os 
dois confrontos 
aconteceram no 
Estádio Osmário 
Castelar Filho, do 
Esperança FC, em 
Nova Iguaçu.

No primeiro jogo, 
as equipes entraram 
reforçadas pela vol-
ta de jogadores im-
portantes: Coxinha 
(Ajax) e Vinícius 
(união). A primeira 
etapa foi bem movi-
mentado. Logo aos 
15 minutos, Coxi-
nha cobrou falta e 
a bola passou ren-
te ao travessão. O 
atacante estava im-
possível. Aos 22, 
ele driblou o mar-
cador e tocou para 
Vitinho que chutou 
em cima do goleiro 
Cauã. Após a parada 
técnica foram mar-
cados três gols em 
sete minutos. Aos 
24 minutos, Coxi-
nha fez jogada in-
dividual, driblou o 
marcador, bateu no 
contrapé do goleiro 
e abriu o marcador 
para o Ajax. Aos 26, 
Nem cobrou falta 
com perfeição e em-
patou. Cinco minu-
tos depois, Vitinho 
aproveitou excelen-
te cruzamento de 
Coxinha e colocou 

o Ajax em vantagem 
novamente.

No segundo tem-
po, o união se lan-
çou ao ataque que-
rendo o empate, teve 
a chance aos cinco 
minutos através de 
Robert, mas o cami-
sa 9 desperdiçou.

O gol da equipe 
de Itaipu só saiu aos 
17 minutos, quando 
Renan aproveitou 
a sobra do goleiro 
Doguinha e estufou 
a rede, para alegria 
dos diretores e tor-
cedores.

Bastante nervo-
so, Nem foi expulso 
aos 32 minutos após 
xingar o arbitro da 
partida. Seus cole-
gas de time senti-
ram sua falta. Cinco 
minutos depois da 
expulsão (37), Co-
xinha deixou o Ajax 
em vantagem mais 
uma vez e marcou 
seu segundo gol. 
Vinícius, aos 44, fe-
chou a goleada e co-
locou o ponto final 
na decisão da semi: 
Ajax 4 a 2. Após o 
apito final, jogado-
res e diretores do 
Ajax comemoraram 
a classificação.

CLUBe GospeL 
GAnhA VAGA 

nos pênALtIs 
No segundo jogo 

do dia, Projeto Fa-
milia e Clube gos-
pel entraram em 
campo com um 
tabu. O gospel nun-
ca venceu o Projeto 
Familia na fase eli-
minatória de uma 
competição sub-17. 

A partida no pri-
meiro tempo foi so-
nolenta, com alguns 
lances de perigo 
para os dois lados, 
mas nada que assus-
tasse.

Na segunda etapa 

EspoRTE

Campo e Local: 
Estádio Osmário 
Castelar Filho, En-
genho Pequeno – 
Nova Iguaçu.

Data e Horário: 
13/04/2019 ás 13h30

Arbitro: Valter 
Lucio Campo de 
Castilho

Assistentes: Ewer-
ton Marques Ribeiro 
e Luan Silva Araujo

Cartão Amarelo: 
Lucas gomes e Davi 
(PFA); gustavo e 
Diego (CgO)

Cartão Vermelho: 
Fabio (CgO)

gols: gustavo aos 
8’/2ºT (0-1) e Dani 
aos 29’/2ºT (1-1)

>> Projeto Famí-
lia: Davi; Dani, Vitor 
Hugo, Sergio (Caio) 
e joão Victor; Sa-
muel, Alison, Lucas 
gomes e Vitinho; 
Michael e gabriel 
Cruz. Técnico: Vla-
dimir Soares. 

>> Clube gos-
pel: Nikão; gustavo 
Quirino, Fabricio, 
Pedrão (Lucas) e 
Matheus (Klayver); 
jansy, Diego, gui-
lherme e gustavo 
Rafael; Fabio e Luiz 
Carlos (gian Lucca). 
Técnico: gilbert Tar-
delli.

(com Marcos Le-
andro/ACFBR)

proJeto FAmILIA 1 (2) x (4) 1 CLUBe GospeL

Ficha Técnica 

Campo e Local: 
Estádio Osmário 
Castelar Filho, 
Engenho Pequeno 
– Nova Iguaçu

Data e Horário: 
13/04/2019 ás 
11h30

Arbitro: Ewer-
ton Marques Ri-
beiro

A s s i s t e n t e s : 
Valter Lucio 
Campo de Casti-
lho e Luan Silva 
Araujo

Cartão Amare-
lo: Marlon (AjA)

Cartão Verme-
lho: Nem (uIT)

gols: Coxinha 
aos 24’/1ºT (1-0); 
Nem aos 26’/1ºT 
(1-1); Vitinho aos 
31’/1ºT (2-1); Re-
nan aos 17’/2ºT 
(2-2); Coxinha 
aos 36’/2ºT (3-

2) e Vinicius aos 
44’/2ºT (4-2)

>> Ajax: Do-
guinha; Anderson 
(Victor), Tonho, 
gabriel Rodrigues 
(gabriel Ferrei-
ra) e Ninho (Mar-
lon); Cebolinha, 
Wanderson (Tha-
les), Dieguinho e 
Adrian (Vinicius); 
Coxinha e Viti-
nho.

Técnico: Ren-
nan gabriel.

>> união de 
Itaipu: Cauã; Vi-
nicinho, Everton, 
Luan (Renan) e 
Maiquinho; Car-
los Alexandre, 
Wallace (Hud-
son), Teles (An-
dre) e Caike (Car-
los André); Robert 
(Wendel) e Nem. 
Técnico: Willian 
Koike.

AJAx 4 x 2 UnIÃo De ItAIpU

o jogo melhorou. 
Comandando o 
ataque do gospel, 
Fábio teve a opor-
tunidade de abrir 
o placar aos cinco 
minutos, porém o 
goleiro Davi fez 
excelente defesa. 
A rede balançou 
aos oito minutos, 
com gustavo Rafa-
el. O meia gospel 
cobrou falta e o 
goleiro Davi nada 
pôde fazer: gospel 
1 a 0.

Após o gol sofri-
do, o Projeto Fami-
lia foi todo para o 
ataque e por pouco 
não empatou aos 
20 minutos atra-
vés do artilheiro 
gabriel Cruz, que 
chutou e o goleiro 
Nikão defendeu. 
Aos 23, o gospel 
atacou com perigo. 
Na jogada, gusta-
vo lançou Luiz que 
raspou de cabeça 
pela linha de fun-
do.

Aos 29, o Proje-
to Familia empa-
tou. O lateral Dani 
recebeu na inter-

mediaria, mandou 
a bomba e marcou 
um golaço. No ul-
timo lance do jogo, 
gustavo cobrou fal-
ta na área e o ata-
cante Fábio chegou 
a fazer o gol, mas 
a jogada já estava 
anulada pela arbi-
tragem.

Após o empate (1 
a 1) no período re-
gulamentar, a deci-
são da vaga foi nos 
pênaltis. Aí, deu 
Clube gospel por 4 
a 2. gabriel Cruz e 
Alison converterem 
para o Projeto; Lu-
cas gomes e Victor 
Hugo desperdiça-
ram. Pelo gospel, 
Fabricio, Fábio 
(que foi expulso 
após a cobrança, 
depois de xingar a 
torcida), gustavo 
Rafael e jansy con-
verteram; guilher-
me desperdiçou. O 
goleiro Nikão saiu 
como destaque pela 
bela partida que fez 
e por ter crescido 
no momento exato 
que o Clube gospel 
precisava.

Rodrigo Caio projeta ano positivo 
no Flamengo: “vim para ser campeão”

O Flamengo segue se pre-
parando para o segundo jogo 
da final do Campeonato Cario-
ca e a decisão diante do Vasco 
foi assunto no Ninho do uru-
bu. O zagueiro Rodrigo Caio 
concedeu entrevista coletiva 
na manhã de quarta-feira (17) e 
avisou que o pensamento é de 
ganhar tudo que disputar. 

“Eu vim para ganhar, ser 
campeão! Esse era meu grande 
objetivo. Vim para um clube 
gigantesco buscar isso. Vim 
preparado para ser campeão e 
voltar a jogar em um nível que 
não estava tendo possibilida-
de. Aqui, encontrei um grupo 
unido, com sede de vitórias e 

títulos”, disse.
O camisa 3 destacou a partida 

feita pelo Rubro-Negro no pri-
meiro jogo da final, mas pediu 
atenção total mesmo com a van-
tagem para a partida do domingo 
(21). “Fizemos uma partida ex-
celente, merecemos o resultado 
que tivemos, mas futebol é sur-
preendente e 11 contra 11 den-
tro de campo. Vamos enfrentar 
uma boa equipe e temos que ter 
atenção extra para repetir a per-
formance, até melhorar, e fazer 
o jogo que queremos”, analisou.

No fim do papo com os jorna-
listas, Rodrigo Caio fez questão 
de falar sobre a relação com o 
ídolo juan. 

“Estava tomando café agora 
e conversando, trocando expe-
riências de tudo com o juan. É 
um cara que eu admiro muito e 

vejo isso no dia a dia. gosta-
ria muito que permanecesse 
até o fim do ano, ia nos ajudar 
muito.”

ALExANDRE VIDAL/FLAMENgO

: Zagueiro conversou com os jornalistas e falou 
de sua expectativa para o jogão de domingo
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Fake news: Fachin pede manifestação 
de Marcelo Moraes sobre inquérito 

6

Ministro linha dura deu cinco dias para Alexandre explicar suas atitudes repudiadas nas redes sociais 
Agência Brasil

judiciáRio

MONTAgEM DA INTERNET

A revista Crusoé e a Rede Sustentabilidade entraram com ações no STF que têm Fachin como relator

Marinho: governo negocia pontos 
da reforma da Previdência na CCJ

DIVuLgAçãO

secretário de previdência e trabalho reuniu-se com par-
lamentares do centrão e da base aliada

Ontem, o ministro 
do Supremo Tri-
bunal Federal 

(STF) Edson Fachin pe-
diu que o também minis-
tro Alexandre de Moraes 
se manifeste, no prazo 
de cinco dias, sobre o 
inquérito aberto pela 
própria Corte para apu-
rar notícias falsas (fake 
news) e ofensas contra 
ministros do tribunal. 

O pedido de informa-
ções foi feito em duas 
ações que tem Fachin 
como relator e questio-
nam as medidas que fo-
ram determinadas por 
Moraes, como a retirada 
do ar de uma reportagem 
da revista Crusoé sobre 
o presidente da Corte, 
Dias Toffoli, e buscas e 
apreensões realizadas 
contra pessoas que cri-
ticaram o Supremo nas 
redes sociais. As duas 
ações foram protocola-
das pela revista e pela 
Rede Sustentabilidade. 
Após receber a manifes-
tação, Fachin deve deci-
dir a questão. O caso en-
volvendo críticas sobre a 
Corte nas redes sociais 

começou no mês passado. 
Ao anunciar a abertura 

do inquérito, no dia 14 de 
março, Toffoli referiu-se 
à veiculação de “notícias 
falsas (fake news)” que 
atingem a honorabilidade 
e a segurança do STF, de 
seus membros e parentes. 

Segundo ele, a decisão 
pela abertura está ampa-
rada no regimento interno 
da Corte.

Na segunda-feira (15), 
Alexandre de Moraes, que 
foi nomeado por Toffoli 
como relator do inquérito, 
determinou a retirada da 

matéria jornalística rela-
cionada ao presidente da 
Corte, Dias Toffoli. 

Na terça (16), Moraes 
autorizou a Polícia Fe-
deral a realizar buscas e 
apreensões contra qua-
tro pessoas, entre elas, o 
candidato ao governo do 

Distrito Federal nas últi-
mas eleições, o general 
de Exército Paulo Cha-
gas (PRP). Em seguida, a 
procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, 
arquivou o inquérito, mas 
Moraes rejeitou a medida. 

Apesar de a procurado-

ra entender que o arqui-
vamento é um procedi-
mento próprio da PgR 
e irrecusável, Moraes 
tomou a manifestação 
com uma solicitação e 
entendeu que a medida 
precisa ser homologada 
pelo STF. 

O secretário especial de Previ-
dência e Trabalho do Ministério 
da Economia, Rogério Mari-
nho, confirmou que o governo 
aceitou negociar a reforma da 
Previdência para facilitar a apro-
vação do texto na Comissão de 
Constituição e justiça (CCj) da 
Câmara dos Deputados. Ele deu 
a declaração após reunir-se com 
deputados do PP, do PRB e do 
PSL.

“Tivemos uma primeira con-
versa com membros de vários 
partidos, que têm algumas res-
trições ao projeto como ele se 
encontra. Iniciamos um diálogo, 
mas não existe meio acordo. O 
acordo tem que ser feito por in-
teiro. Vamos continuar a conver-
sar”, declarou o secretário.

Originalmente, a votação da 
reforma na CCj da Câmara, que 
avalia se a proposta não viola a 
Constituição, estava prevista 
para ontem (17). No entanto, a 

votação foi adiada para a próxima 
semana. Segundo Marinho, o go-
verno e os líderes da base aliada pre-
tendem fechar o acordo até segun-
da-feira (22), para votação no dia 
seguinte. “Se o acordo for celebrado 
até sexta-feira (19), ou segunda-fei-
ra (22), na terça-feira (23) a votação 
se dará sem obstrução e seguiremos 
para a comissão de mérito.”

pontos
 neGoCIADos

Segundo o líder do PP na Câma-
ra, deputado Arthur Lira (AL), o go-
verno aceitou discutir a retirada de 
quatro pontos da proposta na CCj. 
O primeiro é o fim do pagamento 
da multa de 40% do Fundo de ga-
rantia do Tempo de Serviço (FgTS) 
e do recolhimento do fundo do tra-
balhador já aposentado que voltar 
ao mercado de trabalho.

O segundo ponto é a concentra-
ção, na justiça Federal em Brasília, 

de ações judiciais contra a refor-
ma da Previdência. Os outros 
pontos são a exclusividade do 
Poder Executivo de propor mu-
danças na reforma da Previdên-
cia e a possibilidade de que a ida-
de de aposentadoria compulsória 
dos servidores públicos (atual-
mente aos 75 anos) seja alterada 
por lei complementar, em vez de 
ser definida pela Constituição, 
como atualmente.

“Esses quatro pontos não tra-
zem nenhum impacto fiscal para 
o governo e podem ser suprimi-
dos na CCj”, destacou o deputa-
do.

Segundo Lira, dois pontos adi-
cionais podem ser negociados na 
comissão especial da Câmara: a 
restrição do abono salarial para 
quem ganha apenas um salário 
mínimo e a “desconstitucionali-
zação” – retirada da Constituição 
de cerca de 60 artigos que tratam 
da Previdência.

O presidente 
jair Bolsonaro 
foi incluído na 
lista das 100 per-
sonalidades mais 
influentes do 
mundo em 2019, 
segundo a revista 
norte-americana 
Time, uma das 
publicações se-
manais mais rele-
vantes do mundo. 
No texto que des-
creve o perfil do 
presidente, assi-
nado pelo editor 
da revista, Ian 
Bremmer, Bolso-
naro é apontado 
como um “perso-

Bolsonaro está na lista dos 100 
mais influentes da revista Time

nagem complexo”, 
que “representa 
uma ruptura brusca 
com uma década de 
corrupção de alto 
nível e a melhor 
chance de o Brasil 
implementar, em 
uma geração, re-
formas econômicas 
que possam domar 
a dívida crescente” 
do país.

Bolsonaro apare-
ce na categoria “lí-
deres”, ao lado de 
políticos como o 
presidente dos Es-
tados unidos, Do-
nald Trump, o líder 
chinês xi jinping, 

o primeiro-mi-
nistro italiano 
Matteo Salvini e 
o presidente do 
México, López 
Obrador, além 
do papa Francis-
co. 

A lista dos 100 
mais influentes 
do mundo, que 
inclui, além de 
políticos, artis-
tas, empresários 
e esportistas, não 
estabelece uma 
ordem de classi-
ficação. Nenhum 
outro brasileiro 
aparece na lista 
deste ano.

presidente aparece ao lado de líderes como trump e xi Jinping

ANTONIO CRuZ / AgêNCIA BRASIL
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Bote certeiro em ladrões de carga 
7Polícia

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

MC roda após agredir a mulher 
grávida com socos e pontapés

Presos em vídeos com drogas 
e celulares na cadeia de Magé

Jorge foi localizado pelos policiais na maternidade

Os dois suspeitos foram flagrados transportando a carga para outro caminhão em comunidade do tráfico

REPRODuçãO/FACEBOOK 

REPRODuçãO/WHATSAPP  

Batalhão de Polícia de Mesquita flagra dupla que roubava em Nova Iguaçu 
REPRODuçãO/WHARTSAPP

Traficante bundão é preso por 
tortura, estupro e morte de mulher 

Cerol fino corta dois na Baixada 

um traficante acusado de co-
mandar uma sessão de estupro 
coletivo, tortura, homicídio e 
ocultação de cadáver contra uma 
mulher na comunidade Santa 
Maria, em jacarepaguá, na Zona 
Oeste do Rio, foi preso pela Po-
lícia Civil. Lucélia Venâncio de 
Almeida da Silva foi morta por-
que teria sido apontada pelos ban-
didos como informante e colabo-
radora da Polícia, visto que teria 
disponibilizado espaço físico de 
sua casa para os agentes.

Ela estava desaparecida desde 
janeiro e seus restos mortais fo-
ram achados em fevereiro. Traba-
lhava como ajudante de cozinha e 
tinha cinco filhos. Tinha 33 anos. 

Entre a noite da última 
terça-feira e a madrugada de 
ontem, duas pessoas foram 
assassinadas em diferentes 
municípios da Baixada Flu-
minense. uma das vítimas es-
tava no regime condicional e 
usava tornozeleira eletrônica. 
A Divisão de Homicídios da 
região já começou a investigar 
os crimes.

Em Belford Roxo, Wever-
ton Moraes foi executado com 
vários disparos na cabeça, 
na Rua Dona Paulina, bairro 
Nova Aurora. A vítima era 
presidiária e condenada pela 
justiça. Após ouvir os tiros, 
moradores acionaram a Polí-
cia Militar através do número 
190. uma viatura do 39º BPM 
(Belford Roxo) comunicou 
caso à DHBF, que realizoun 
perícia e liberou a remoção 
do corpo para o IML (Insti-
tuto Médico Legal). uma das 
hipótes mais provavéis é a de 
que Weverton teria sido morto 
em um acerto de contas, mas 
outras linhas de investigações 
não foram descartadas. 

Corpo AChADo 
no roDILânDIA

já em Nova Iguaçu, um ca-
dáver foi encontrado na tarde 
de ontem na localidade conhe-
cida como Rua da granja, que 
dá acesso à Rodovia Presiden-

A Polícia Militar não 
dá descanso para 
a bandidagem. No 

final da manhã da última 
terça-feira, agentes do 20º 
BPM (Mesquita) prende-
ram em flagrante dois mar-
ginais suspeitos de roubar 
uma carga de açucar que 
era transportada por um 
caminhão. Os marginais 
foram identificados como 
josé Honorato da Sil-
va Filho, de 43 anos, e : 
Anderson Lopes da Silva, 
31, foram presos no grão 
Pará, comunidade contro-
lada por traficantes de dro-
gas. 

De acordo com a guarni-
ção quando Patrulhamento 
Tático Móvel (Patamo), 
os PMs receberam infor-

mações através da Sala de 
Operações da corporação 
(SOP) sobre a localização 
de um grupo de margi-
nais que havia acabado de 
roubar uma carga de açu-
car. O bando, segundo a 
denúncia, estaria fazendo 
o transbordo do produto 
para um outro caminhão 
que já estava com a carga. 

Ao chegar no endereço, 
os policiais foram ataca-
dos a tiros e revidaram. 
Mas parte dos criminosos 
conseguiram fugir ao cer-
co, enquanto os dois com-
parsas eram presos. 

Foram recuperados : 
2.980 kg de açúcar. Os 
dois suspeitos foram enca-
minhados para a central de 
flagrantes da 52ª DP (Nova 
Iguaçu) onde foram indi-
ciados por roubo de carga. 

Perseguição com troca de tiros na Baixada 
uma perseguição 

policial para recuperar 
uma carga roubada no 
Bairro Boa Esperança 
em Seropédica, só ter-

minou em Nova Igua-
çu, ontem. Segundo a 
guarnição do 24°BPM, 
envolvida na ação, o 
batalhão recebeu infor-

mações que criminosos 
estariam em um carro 
Fiorino de cor branca, 
que levava uma carga 
de cigarros. 

Os PMs realizaram 
buscas e localizaram o 
veículo. Foi dada ordem 
para o motoristta parar, 
mas ele ignorou. O ban-

do ainda atirou contra 
os PMs que revidaram, 
dando início a perse-
guição que só terminou 
no Km 37, quando os 

marginais conseguiram 
fugir e abandonaram o 
veículo com a carga que 
foram recuperados pela 
guarnição.

jorge Douglas Cor-
deiro de Oliveira, de 26 
anos, o MC Foca, foi 
preso na última segunda-
-feira por agentes da De-
legacia de Atendimento 
à Mulher (Deam) de São 
gonçalo. Em feverei-
ro, o funkeiro, que é do 
Complexo do Salgueiro, 
agrediu a mulher, que es-
tava grávida, com socos 
e pontapés.

Segundo a Polícia 
Civil, o MC foi encon-
trado quando foi até a 
Maternidade Municipal 
Doutor Mario Niajar, em 
Alcântara, visitar a filha 
que havia acabado de 
nascer. Contra ele, havia 
um mandado de prisão 
preventiva em aberto por 

lesão corporal decorrente 
de violência doméstica. 

Em março de 2015, o 
funkeiro já havia sido preso 
em Rio Bonito, quando foi 
encontrado com sete table-

tes de maconha. Na época, 
o MC ofereceu R$ 1.530 
para não ser preso, mas foi 
levado à 118ª DP (Ararua-
ma), onde foi autuado por 
tráfico de drogas e suborno.

Weverton foi assassinado com vários tiros em Belford roxo
te Dutra, no bairro Rodilândia. 

Segundo as primei-
ras informações, o corpo, 
que seria de um homem, 
estava na Rua Teixeira 
 e apresentava perfurações. A 
vítima estava parcialmente co-
berta por um tapete em região 
de matagal. Até o fechamento 
desta reportagem não havia in-
formações sobre a identidade 
do morto. 

CADáVeres nA LInhA 
Do trem 

Outros dois corpos foram 
encontrados ontem na linha 
férrea da Estação Barros Fi-

lho, na Zona Norte do Rio. De 
acordo com a concessionária 
SuperVia, os dois homens fo-
ram vistos por volta das 5h na 
região e a Polícia Militar foi 
acionada. 

A PM informou que agen-
tes do 41ºBPM (Irajá) e do 
grupamento de Policiamento 
Ferroviário (gPFer) foram 
até o local e a área foi isolada 
para perícia da Delegacia de 
Homicídios da Capital (DH-
-Capital). O ramal Belford 
Roxo funcionou com interva-
los irregulares no trecho entre 
Pavuna e Honório gurgel até a 
remoção dos cadáveres. 

Detentos do Presídio Ro-
meiro Neto, em Magé, apa-
recem em vídeo exibindo 
celulares e drogas. Nas ima-
gens que circulam nas redes 
sociais, os presos falam que 
tudo chega através dos ins-
petores que trabalham na 
cadeia. De acordo com repor-
tagem do jornal O Dia, um 
dos presos diz: “Isso daqui 
não entra com família. Isso 
daqui vem da mão da polícia. 
Esse aqui ele trouxe pra mim. 
Cobrou R$ 3 mil reais para 
trazer esse celular pra mim, ó 
(sic). Muita maconha, muita 
cocaína”, 

Outro detento denuncia 
que entra “de tudo” na ca-
deia, desde sanduicheira até 
drogas, que é vendida dentro 
do presídio, e cita nome de 
agentes e a direção. um saco 
com grande quantidade do 
que seria cocaína é exibido.

“Aqui é o Romero Neto, 
Magé. Vocês acharam que 
eles iam deixam deixar nós 
fraco (sic)? Olha como a di-
reção deixa a gente aqui. Ca-
chaça, telefone, sanduicheira, 

baralho de jogo, dinheiro nós 
tem para c..., tudo em cima de-
les. Muito pó, temos de quilo, só 
vip. Tudo é eles que nos deixam 
regado assim(sic)”, fala o preso.

À reportagem a Secretaria de 
Estado de Administração Peni-
tenciária (Seap) informou que 
“todas as providências estão 
sendo tomadas para identifi-
car os responsáveis pelos fatos 

narrados nos vídeos”. O órgão 
informou ainda que a operação 
‘Asfixia’, iniciada na nova ges-
tão, já apreendeu desde o início 
do ano 3.034 celulares, 1.137 
chips, 18 roteadores, dois rádios 
transmissores, 23.912 papelotes 
de cocaína, 11.927 de haxixe, 
25.802 papelotes de maconha, 
66 comprimidos de ecstasy e 
230 anabolizantes.

Presos exibem celulares e drogas no Presídio Romeiro Neto, em Magé

REPRODuçãO

Rangel faz parte do bando que matou Lucélia Venâncio

REPRODuçãO

Rangel Freitas Barcellos, 24, 
é acusado de liderar o tráfico de 
drogas na comunidade. Segundo 
o delegado Alexandre Herdy, ti-
tular da DRF, o preso já era mo-
nitorado pela unidade em razão 
dos diversos transtornos causa-
dos na região, provocados pelas 
disputas travadas com milicianos 

pelo domínio das comunidades 
Santa Maria e Teixeiras. Rangel 
possui diversas anotações crimi-
nais e mandados de prisão pe-
los crimes de roubo e tráfico de 
drogas. Outros quatro bandidos 
também participaram do crime 
contra Lucélia e tiveram a prisão 
preventiva decretada.
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Nova arma contra a corrupção 
DIVuLgAçãO/gOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAl DAS PREFEITURAS 

DO RIO DE JANEIRO 

Compras na Páscoa: Procon-RJ orienta consumidores 
DIVuLgAçãO/gOVERNO DO ESTADO 

Consumidores devem ficar atentos às dicas para não comprar gato por lebre 

Central telefônica da Controladoria Geral do estado lança Disque rio Contra a Corrupção

Controladoria Geral do Estado lança Disque Rio contra essa modalidade de crime. Po-
pulação pode denunciar anonimamente casos envolvendo agentes públicos do Estado

BUenos AIres, 
ArGentInA - O ex-
-presidente peruano 
Alan garcía (1985-
1990 e 2006-2011) se 
suicidou com um tiro 
na cabeça minutos an-
tes de receber voz de 
prisão por dez dias. 
O hospital Casimiro 
ulloa, em Lima, infor-
mou que a bala entrou e 
saiu de sua cabeça. De-
pois disso, o ex-presi-
dente teve três paradas 
cardíacas e morreu, no 
final da manhã.

É o primeiro suicídio 
de um acusado do es-
cândalo Lava-jato. A 
prisão preliminar seria 
um passo anterior a 
uma prisão preventiva, 
o que significa que a 
justiça considera que o 
suspeito pode obstruir 
a investigação e ainda 
está recolhendo provas. 
garcía era acusado de 
envolvimento no es-
cândalo da empreiteira 
brasileira Odebrecht, 
que declarou ao De-

partamento de justiça 
norte-americano ter 
pago uS$ 29 milhões 
em propinas e caixa 2 
no país.

A polícia chegou à 
casa dele, no bairro de 
Miraflores, em Lima, 
na manhã de ontem. 
garcia,  então, teria su-
bido até seu quarto, di-
zendo que iria telefonar 
para seus advogados. 
Em seguida, os guar-
das ouviram o disparo, 
encontraram-no ferido 
e o levaram para o hos-
pital. Após a cirurgia, o 
político teve três para-
das cardíacas.

O ex-presidente já ha-
via tentado escapar da 
justiça antes, ao pedir 
asilo ao uruguai, em 
novembro. O presi-
dente uruguaio Tabaré 
Vázquez, porém, se re-
cusou a aceita-lo. Ele 
era investigado por dois 
casos relacionados à 
Odebrecht. O primeiro 
está ligado aos aportes 
de campanha ilegais re-

A Cont ro lador ia 
geral do Esta-
do (CgE) inau-

gurou, esta semana, o 
Disque Rio Contra a 
Corrupção, um serviço 
telefônico onde a po-
pulação pode denunciar 
anonimamente casos de 
corrupção envolvendo 
agentes públicos do Es-
tado. O canal funcionará 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 20h, pelo nú-
mero (21) 2276-6556.

Segundo o controla-
dor-geral do Estado, 
Bernardo Barbosa, o 
serviço será fundamen-
tal para aprimorar o 
trabalho que vem sen-
do realizado pela CgE. 
“Nós estamos auditan-
do contratos e fazendo 
investigações, mas com 
o Disque Rio Contra a 
Corrupção vamos rece-

ber informações de ca-
sos de irregularidades 
com mais rapidez e pre-
cisão. É imprescindível 
contarmos com o apoio 
de toda população, que 
sofre os efeitos dos 
desvios de verbas, para 
atingirmos nosso objeti-
vo de tornar o Estado do 
Rio mais íntegro - des-
tacou Barbosa.   

 oUVIDorIA e 
trAnspArênCIA 
A iniciativa tem como 

objetivo dar ao cidadão 
fluminense uma nova 
arma para exercer o 
controle social e poder 
contribuir, pessoalmen-
te, no combate à corrup-
ção no Rio de janeiro. 
As denúncias serão re-
cebidas pela Ouvidoria 
e Transparência geral 
do Estado, órgão su-
bordinado à CgE, e as 
informações serão ana-
lisadas para que as devi-

já é tradição na Semana 
Santa o consumo de peixes 
e ovos de chocolate. Com 
o objetivo de orientar os 
consumidores que deixa-
ram as compras para a úl-
tima hora, o Procon Esta-
dual preparou uma lista de 
dicas sobre o que a popula-
ção fluminense deve obser-
var nos estabelecimentos e 
produtos. Desde o início do 
mês, a autarquia também 
intensificou as operações 
de fiscalização em lojas do 
Rio e grande Rio.

De acordo com o Procon-
-Rj, é preciso observar se 
o peixe está fresco. Para 
isso, alguns aspectos de-
vem receber atenção na 
hora de escolher o prato. 
“Muitas pessoas confun-
dem o peixe tipo bacalhau 

do bacalhau tradicional. 
Peixes saithe, zarbo e ling 
são do tipo bacalhau. Con-
siderado bacalhau de fato 
só as variações do peixe 
cod: macrocephalus e ga-
dus morhua. É obrigação 
das lojas informar o consu-
midor desta diferença, que 
impacta, principalmente 
no preço. O bacalhau deve, 
ainda, não ter manchas pre-
tas ou vermelhas, que indi-
cam mofo e umidade. Por 
ser um peixe seco, também 
deve ser observado se o sal 
desprende facilmente do 
bacalhau”, disse a diretora 
de fiscalização do Procon-
-Rj, Elisa Freitas.

 AtenÇÃo Aos oVos 
De ChoCoLAte

Outro item muito procu-

rado na Páscoa, os ovos 
e produtos de chocolate 
fazem sucesso entre crian-
ças e adultos. A diretora 
de fiscalização do Procon-
-Rj alerta que o mais im-
portante é observar a data 
de validade do produto.

“Nos casos dos ovos 
com temáticas infantis, 
onde são comuns brin-
quedos, deve-se observar 
se consta a certificação 
do Inmetro, bem como a 
classificação etária. E o 
peso que consta na emba-
lagem deve se referir ape-
nas ao próprio ovo, sem 
levar em conta o peso do 
brinde. As pessoas devem 
prestar atenção na emba-
lagem, para verificar se 
não há nada quebrado”, 
falou Elisa.

das providências sejam 
tomadas.

Através do telefone 

podem ser denunciados 
atos de corrupção como 
tentativa de suborno, 

desvio de dinheiro pú-
blico, nomeação de fun-
cionários fantasmas, en-

tre outros. O custo será 
o de uma ligação normal 
para telefone fixo.

Ex-presidente se mata antes de prisão por caso da Odebrecht
REPRODuçãO/REuTERS/guADALuPE PARDO

Alan Garcia chegou a ser levado para o hospital, 
mas teve três paradas cardíacas e não resistiu 

alizados pela empreiteira 
nas eleições presiden-
ciais de 2006, que gar-
cía venceu. Para isso, 
a empreiteira brasileira 
teria pago uS$ 200 mil.

LICItAÇÃo DAs 
oBrAs Do metrô 
O segundo envolve a 

licitação das obras da li-
nha 1 do metrô de Lim. 
Em 19 de fevereiro de 
2009, garcía convocou 
uma reunião ministerial 
de emergência, no mes-
mo dia em que havia se 

encontrado com um ope-
rador da Odebrecht, jor-
ge Barata. Alguns meses 
depois, garcía emitiu 
um decreto concedendo 
a licitação da obra da li-
nha 1 do metrô de Lima 
a um consórcio do qual 
a Odebrecht fazia parte.

A Procuradoria perua-
na ainda investiga se o 
pagamento de uS$ 100 
mil que a Odebrecht fez 
a garcía por uma con-
ferência na Fiesp (Fe-
deração de Indústrias 
de São Paulo), em São 

Paulo, em 2012, está 
relacionado a pagamen-
tos ilícitos em troca de 
benefícios à empreiteira 
brasileira.

No começo deste mês, 
garcía disse, em entre-
vista ao jornal El Comer-
cio, de Lima, que não 
havia elementos para sua 
prisão. “É tudo especula-
ção. Com especulações 
não se priva uma pes-
soa da liberdade. É uma 
grande injustiça.”

Desde que começou a 
ser investigado, garcía 
havia informado à jus-
tiça que só havia se reu-
nido com Marcelo Ode-
brecht e representantes 
da empresa uma vez. 
Investigações das agen-
das do então presidente, 
porém, revelaram que 
havia ocorrido pelo me-
nos 5 encontros.

 LíDer 
reVoLUCIonárIo 

garcía era líder do 
tradicional partido Apra 
(Aliança Popular Revo-
lucionária Americana), 

que nasceu como um 
partido de centro-es-
querda, mas que foi mi-
grando para a centro-di-
reita com o tempo. Era 
classificado por muitos 
como um líder populis-
ta no Peru. O Apra têm 
grande influência ainda 
na política e na justiça 
local, o que explica por-
que ele foi um dos últi-
mos presidentes perua-
nos envolvidos no caso 
Odebrecht a ter ordem 
de prisão.

Durante seus manda-
tos anteriores, garcía 
também foi acusado de 
ter vínculos com o nar-
cotráfico operado por 
dissidentes da antiga 
guerrilha do Sendero 
Luminoso.

O Peru é um dos pa-
íses mais afetados pelo 
escândalo de corrup-
ção da Odebrecht, que 
admitiu ter pago 29 
milhões de dólares em 
subornos ao longo de 
três governos peruanos, 
incluindo o segundo de 
garcía.

muNdo
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Atendimento humanizado em volta Redonda 
Prefeitura capacita 23 recepcionistas da rede de Urgência e Emergência numa parceria 
entre a Escola de Governo e ensina técnicas para melhorar atenção à população

Luis Eduardo
(Luisinho)

recepcionistas da urgência e emergência aprenderam sobre atendimento humanizado

 

A Prefeitura de 
Volta Redon-
da promoveu 

na última terça-feira, 
uma capacitação para 
recepcionistas da rede 
de urgência e Emer-
gência da secretaria 
municipal de Saúde. 
O objetivo é treiná-las 
para um atendimento 
humanizado e quali-
ficado. A ação é uma 
parceria entre a Esco-
la de governo e a se-
cretaria municipal de 
Saúde (SMS). Partici-
param 23 recepcionis-
tas da rede.

A palestrante Cléia 
Teixeira Camilo, fa-
lou sobre o objetivo 
do curso. “Vamos pas-
sar técnicas para que 
os profissionais reali-
zem um melhor aten-

dimento. A intenção é 
qualificar essas pesso-
as, fazendo com que 
elas aumentem a sua 
produtividade”, disse.

“Nós começamos 
com as recepcionistas 
que são as portas de 
entrada da rede e de-
pois nós vamos expan-
dir para área adminis-
trativa e enfermeiros, 
para que a gente con-
siga humanizar todo 
o corpo profissional 
da rede de urgência e 
emergência”, explicou 
Raphaela Dalboni, co-
ordenadora adminis-
trativa rede de urgên-
cia e emergência da 
SMS.

Maria Aparecida 
Portilho Reis, recep-
cionista do Hospital 
do Idoso, comentou 
que já participou de 
várias capacitações e 
acha importante fazer 

essa reciclagem. “já 
fiz vários cursos, isso 
é muito importante 
pra gente. Não só no 
trabalho, mas tam-
bém no dia a dia. Todo 
aprendizado é bom”, 
comentou Maria.

CUrso é 
FUnDAmentAL 
Segundo o secretário 

municipal de Saúde, 
Alfredo Peixoto, ca-
pacitar os profissio-
nais de saúde é pri-
mordial para garantir 
o bom atendimento. 
“O profissional pre-
parado entende me-
lhor as necessidades 
da população durante 
o atendimento. Nós 
vamos levar esta capa-
citação para toda rede 
de atendimento do 
município”, afirmou o 
secretário.

Para o prefeito de 

quaLificação de pessoaL 

DIVuLgAçãO/PMVR

Manutenção em ônibus elétrico em vR Fundação leão xIII de volta a Itatiaia 

SUl-FlUMiNeNSe 9

Técnicos da fábrica fazem manutenção preventiva em ônibus elétrico

DIVuLgAçãO/PMVR

Instituição volta a prestar atendimento para a população a partir da próxima semana 

DIVuLgAçãO/PMI

A equipe da Fundação 
Leão xIII volta a prestar 
atendimento para a popu-
lação a partir da próxima 
quarta-feira, na sede da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Di-
reitos Humanos de Ita-
tiaia.

Entre as finalidades da 
Fundação, está a de pro-
porcionar assistência a 
grupos de pessoas com 
baixa renda, por meio de 
programas sociais e de 
apoio à saúde, elevando 

a qualidade de vida, inte-
gração social e o resgate 
da cidadania.

Eles ainda trabalham 
na assistência à popula-
ção em estado de rua, em 
situações de calamidade 
pública e também apoio 
comunitário. Os serviços 
serão destinados somente 
para quem estiver de acor-
do com os critérios de ins-
crição no Cadastro Único.

O atendimento acontece 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h, e os mora-

dores de Itatiaia terão di-
reito, por exemplo, à isen-
ção da taxa de emissão em 
documentos como: cartei-
ra de identidade, certidões 
de nascimento, casamento 
e carteira de transporte in-
termunicipal e estadual.

A Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos 
Humanos fica localizada 
à Avenida dos Expedicio-
nários, nº 332, no Centro. 
Mais informações tam-
bém pelo telefone: (24) 
3352-6869.

O ônibus elétrico do Tari-
fa Comercial Zero, recebeu 
na tarde da última terça-feira, 
dois técnicos da fábrica para 
fazer a manutenção preven-
tiva conforme o contrato de 
garantia do veículo.  Eles 
percorreram todo o trajeto do 
ônibus passando pelo Retiro, 
Aterrado, Vila Santa Cecília e 
Amaral Peixoto.

O diretor de máquinas e 
veículos da secretaria de In-
fraestrutura de Volta Redon-
da, Rivail júnior, disse que 
essa é uma solicitação para 
manutenção preventiva den-

tro do seguro do ônibus. “O 
carro está rodando há um bom 
tempo, começa a ter uns des-
gastes e a gente solicitou essa 
manutenção preventiva para 
avaliar os pontos que preci-
sam de melhorias”, explicou.

Marcos Silva, técnico da 
empresa, disse que foram ava-
liados todos os itens elétricos 
além de observarem itens de 
manutenção e de funciona-
mento. “Conversamos com o 
motorista e analisamos juntos 
todos os problemas relatados 
por eles, assim fica mais fá-
cil de realizar a manutenção 

sabendo os pontos que pre-
cisamos dar mais atenção”, 
destacou.

Para a moradora da Vila 
Mury, Saionara Helena, esse 
ônibus elétrico veio para fa-
cilitar a vida da população. 
“Quero fazer esse elogio 
perante os técnicos, pois o 
ônibus está muito bem cli-
matizado e circula em pontos 
estratégicos. utilizo todos os 
dias e faço uma grande eco-
nomia”, afirmou Saionara. O 
ônibus circula de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, e 
aos sábados, das 8h às 14h. 

Meio Ambiente se reúne com geradores de pneus em Barra Mansa 
Técnicos da Secreta-

ria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sus-
tentável de Barra Mansa 
se reuniram na manhã de 
ontem, com geradores 
de pneus do município. 
O encontro ocorreu no 
Parque Natural de Sau-
dade e teve a finalidade 
de reforçar as orienta-
ções sobre como o des-
carte irregular do ma-
terial provoca danos ao 
meio ambiente. O even-
to também traçou ações 
estratégicas para siste-
matizar reuniões a cada 
dois meses, implantar 
documento unificado de 
controle para os gerado-
res e o próprio Eco Pneu 

e funcionamento do Pro-
jeto Arte com Pneus.

Segundo o secretário 
da Pasta, Carlos Rober-
to de Carvalho, o Bele-
za, a rotina sustentável 
de destinação dos pneus 
para a indústria de be-
neficiamento do ma-
terial ajuda a reduzir a 
poluição, além de evitar 
a exploração desmedi-
da de recursos naturais. 
“Ao adotar essas ações 
também contribuímos 
significativamente com 
o combate ao Aedes ae-
gypti, transmissor da 
dengue, febre chikun-
gunya e zika vírus”, des-
tacou.

O coordenador do 

Projeto Eco Pneu, Aril-
son Sales, disse que Bar-
ra Mansa é referência na 
destinação correta dos 
pneus no Sul Fluminen-
se. Em 2017, o ecoponto 
recebeu 700 toneladas 
de pneus; em 2018, 780 
toneladas e nos três pri-
meiros meses deste ano, 
240 toneladas. “Todo 
material é recolhido pela 
empresa Policarp com 
sede no Rio de janei-
ro, São Paulo e outros 
estados, onde é proces-
sado com a finalidade 
de substituir o carvão 
utilizado para alimentar 
as cimenteiras. Hoje, o 
pneu é 100% reciclá-
vel”, detalhou. encontro reforçou a necessidade do descarte adequado do produto 
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Volta Redonda, Samu-
ca Silva, ter profissio-
nais capacitados atu-
ando no município é 
fundamental. “Nosso 
objetivo é aproximar 

mais os profissionais 
de saúde dos pacien-
tes. Os recepcionistas 
são o primeiro contato 
com a população na 
hora do atendimento. 

E é importante que 
eles estejam prepara-
dos para realizar esse 
contato de forma hu-
manizada”, disse o 
prefeito.
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Com indícios de depressão, Whindersson 
Nunes esclarece: ‘Não é falta de Deus’

Whindersson Nunes 
tranquilizou os seguidores 
após passar por uma cirur-
gia de emergência nesta 
terça-feira (16). Em sua 
conta no Twitter, o youtu-
ber contou que vai ficar um 
tempo longe dos holofotes 
e falou sobre o momento 
difícil pelo qual está pas-
sando. ‘Depressão não é 
falta de Deus, você só pre-
cisa deixar Deus agir pelas 
mãos certas. Deus é bom o 
tempo todo’, afirmou

Após passar por uma 
cirurgia de emergência, 
Whindersson Nunes fa-
lou sobre o procedimen-
to nesta terça-feira (16). 
Internado para remover 
hemorroidas, o youtuber 

apareceu sonolento por 
conta da anestesia e tran-
quilizou os fãs. “galera, 
tudo certo? Estou lombra-
do aqui... Anestesia geral, 
voltando os movimen-
tos do meu corpo. Pensei 
que não fosse conseguir... 
Acordei zero bala e toba 
zero km. Não mandei ope-
rar, mandei lustrar. Ele es-
tava bom já... um abraço! 
Me aguardem até eu me 
sentir bem da cabeça e do 
toba. Daí eu volto daquele 
jeito que vocês me conhe-
cem. um beijo! Obriga-
do pelo carinho, apoio e 
amor. Amo vocês!”, disse 
o humorista em vídeo pos-
tado no Stories do Insta-
gram.

Modelo! Sasha Meneghel fecha contrato 
com agência de angel da victoria’s Secret
Sasha Meneghel 

entra para o mun-
do de modelo ao 

assinar contrato com 
agência da angel da 
Victoria’s Secret, Candi-
ce Swanepoel e Alessan-
dra Ambrosio. A filha 
de xuxa já tinha feito 
alguns trabalhos como 
modelo em campanhas 
publicitárias da H.Stern 
e Arezzo. Ela também já 
estreiou nas passarelas 
em 2017 ao desfilar no 
São Paulo Fashion Week 
pela Coca-Cola jeans.

Sasha Meneghel en-
trou para a indústria da 
moda! A filha de xuxa 
é estudante de moda e, 
por isso, já está envol-
vida com esse mundo, 
mas agora ela assinou 
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1 ½ quilo de filés de sal-
mão
200 gramas de camarão 
sem casca
1 cebola roxa cortada 
em fatias ou rodelas
2 pimentões vermelhos 
cortados em tirinhas
3 tomates picados
½ xícara de azeite de 
dendê
1 xícara de leite de coco
½ xícara de água
sal e pimenta
suco de ½ limão

modo de 
pRepaRo 

tempere os filés de sal-
mão com sal e pimenta 
e acrescente o suco de 
limão. Numa frigideira 
grande e profunda, colo-
que a cebola, formando 
uma base, e depois os 
pimentões, o peixe, bem 
distribuídos, os camarões 
e os tomates picados. 
derrame o azeite de 
dendê, o leite de coco 
e a água. tampar a frigi-
deira e cozinhar a fogo 
médio por 15 a 20 minu-
tos, sem mexer, até que o 
peixe esteja cozido.
sirva imediatamente 
com o caldo e acompa-
nhado de arroz.
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300 g de carne-seca 
sem gordura cortada em 
cubinhos
500 g de feijão-preto
2 litros de água
2 folhas de louro fresco
6 gomos de linguiça de 
frango cortados em ro-
delas
1 paio bem magro corta-
do em rodelas
1 linguiça calabresa sem 
gordura
2 colheres (sopa) de 
azeite
3 dentes de alho amas-
sados
sal a gosto

modo de pRepaRo

Na véspera, deixe a car-
ne de molho em água 
fria, trocando-a três ou 
quatro vezes. Lave o fei-
jão, coloque-o em uma 
tigela e cubra com água 
fria. deixe de molho du-
rante a noite. No dia se-
guinte, afervente a car-
ne, escorra e coloque-a 
na panela de pressão. 
cubra com a água fria 
e cozinhe por 25 minutos, 
contados a partir da fer-
vura. escorra e reserve.
cozinhe o feijão com o 
louro e a água do molho 
numa panela de pressão 
por 30 minutos a partir da 
fervura. passe o feijão e a 
carne para uma panela 
grande e leve ao fogo 
baixo, mantendo a tam-
pa. afervente a linguiça 
e o paio. escorra e co-
loque-os na panela do 
feijão. cozinhe em fogo 
médio por 20 minutos ou 
até a linguiça ficar ma-
cia. se for preciso, junte 
mais água para aumen-
tar o caldo. Numa frigi-
deira pequena, aqueça 
o azeite e doure o alho. 
adicione o feijão e tem-
pere com sal. ferva por 
mais cinco minutos ou 
até o caldo engrossar. 
Retire do fogo e sirva 
com arroz branco, cou-
ve refogada com azeite 
e alho, farofa de milho e 
laranjas cortadas em pe-
daços.

RECEITA DE 
MOqUECA DE 
SAlMÃO COM 

CAMARõES

FEIJOADA 
lIGHT
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contrato com uma agên-
cia e trabalhará no ramo. 
Ontem, a Way Models 
anunciou o contrato dela 
com a empresa, que é 
conhecida por gerenciar, 
também, a carreira da 
Top Model Alessandra 
Ambrosio, Carol Tren-
tini e da angel Candi-
ce Swanepoel. Apesar 
de estar oficializando 
o início de sua carreira 
como modelo somen-
te agora, a influencer já 
tem alguma experiência 
como modelo. Ela es-
trelou algumas campa-
nhas de marcas famosas 
como H.Stern, Arezzo e 
até mesmo desfilou pela 
Coca-Cola jeans no São 
Paulo Fashion Week de 
2017.
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Após beijos no ‘BBB19’, Alan e Hana decidem 
ser amigos: ‘Manter nossa parceria’

Vice-campeão do 
reality, Alan contou 
ter conversado com 
Hana e decidiram 
não manter a rela-
ção iniciada duran-
te o confinamento 
no ‘BBB19’. ‘Tenho 
coisas para resolver 
em Santa Catarina e 
ela no Rio de janeiro, 
ser amigos’, explicou 
o empresário catari-
nense. ‘Vamos con-
tinuar conversando 
como sempre fizemos 
na casa, mantendo a 
nossa parceria aqui 
fora também’, com-
pletou

Após formarem um 
casal no “BBB19” 
Alan e Hana decidi-
ram serem só amigos, 
revelou o vice-cam-
peão do reality ao 
site oficial do progra-
ma dias após afirmar 

que tinha vontade de 
manter a relação com 
a youtuber. O brother 
contou ter tido uma 
conversa definitiva 
com a carioca no úl-
timo final de sema-
na. “já conversamos 
muito sobre como 
foram esses dois me-
ses, de tudo. De como 
foi para mim lá den-
tro, ela contou que se 
aproximou da minha 
família, sobre as coi-
sas que estão acon-
tecendo para ela...”, 
iniciou Alan. “E, so-
bre nós, preferimos 
neste momento, que 
eu tenho coisas para 
resolver em Santa Ca-
tarina e ela no Rio de 
janeiro, ser amigos”, 
acrescentou o vice-
-campeão do reality 
com quem a jovem 
agitou o edredom.
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O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Judô, ocorreu em Lauro de Freitas/BA

BOM DE IPPON 

JOTa caRvalhO

jota.carvalho@yahoo.com

Atleta do RJ fatura medalha 
de ouro no Brasileiro de Judô

O aluno do 
C e n t r o 
E d u c a c i o -

nal da Legião da 
Boa Vontade (LBV) 
no Rio de janeiro, 
joão Pacheco, de 
12 anos, medalhis-
ta de Ouro na cate-
goria +60kg, subiu, 
mais uma vez, no 
degrau mais alto do 
pódio em um cam-
peonato de judô.

Desta vez, ele fa-
turou a medalha de 
ouro no Campeo-
nato Brasileiro Re-
gião III, organizado 
pela Confederação 
Brasileira de judô, 
ocorrido no sába-
do e domingo (13 e 
14 deste abril), no 
Centro Pan-Ameri-
cano de judô, loca-
lizado na Praia de 
Ipitanga, em Lau-
ro de Freitas, na 
Bahia. A competi-
ção é referência na 
modalidade, pois 
possui os princi-
pais atletas do país.

Pacheco acumulou 
três vitorias por ip-
pon — quando o ad-
versário cai de costas 
ou é imobilizado por 
20 segundos no chão.

Para o coordenador 
de esportes da LBV 
no Rio, Sérgio Eu-
zébio, a vitória de 
joão já havia sido 
conquistada desde o 
início do ano. “Essa 
medalha de ouro ele 
conseguiu desde ja-
neiro, quando retor-
nou aos treinos. Ele 
passou quase oito 
meses afastado por 
causa de uma contu-
são no joelho. Acha-
mos que ele não ia 
retornar aos trei-
nos, que ficaria com 
medo de se machucar 
novamente, mas ele é 
guerreiro, se superou 
e voltou. Então cada 
treino que ele con-
cluía, era uma meda-
lha de ouro para ele”, 
disse.

O judoca se classi-
ficou para esta eta-
pa do Campeonato 
Brasileiro no Circui-
to Estadual, quando 
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João pacheco (centro), de 12 anos, medalhista de ouro na categoria +60kg brilhou no tatame

aconteceram as dis-
putas pelas vagas nas 
seleções principal e 
de base, congregan-
do os principais atle-
tas da modalidade 

no Estado. É a base 
para o Ranking Es-
tatual que premia os 
melhores no final do 
ano.

joão garantiu a vaga 

na categoria +60kg, 
obtendo em três lu-
tas, três vitórias por 
ippon, o que signi-
fica que os golpes 
foram desferidos de 

forma correta. Esse 
resultado o tornou 
um dos integrantes 
da Seleção de judô 
do Rio de janeiro 
nessa competição.


