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O inferno está em festa!

Hora H em Foco
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Vereador bate 
muito no homem, 
mas pode voltar 
ao ‘beija-mão’
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PM sacode bocas de fumo 
e tráfico sofre três baixas 

Os suspeitos morreram durante confronto com policiais militares de batalhões da Costa Verde, Zona Norte do Rio e Queimados: prejuízo para facções criminosas 
7

Série B1: Duque de 
Caxias profissionaliza 
dois atletas da base

Festa do Santo Guerreiro 
terá Rômulo Jorge e os 
Camisas de Bola em 
Belford Roxo

Foto: DIVULGAÇÃo

Hora do checkup

Belford Roxo 
oferece cirurgia 
de vasectomia 
e fimose 

Com 35 anos, à espera do sexto filho, Márcio da Rocha comemorou a facilidade da realização da vasecto-
mia. “Aqui em Belford Roxo, foi tudo muito rápido”, disse o mecânico, que mora no bairro São Bernardo.

3

PRF inicia Operação Semana Santa 
6

Corpo de menino desaparecido 
é encontrado dentro de lagoa

7
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Por Jota Carvalho

Hora
F  coemH

jota.carvalho@yahoo.com

Naquela Casa de Leis, uma figura não se can-
sa de espalhar bordoadas para todos os lados. O 
resultado disso é que os ‘carguinhos cala-boca’ 
e a ‘merendinha’ foram tirados do rapaz, que só 
não ficou a pão e água porque o salário e as van-
tagens são ótimas. Dão para viver muito bem e 
até comprar casa em regiões nobres do estado 
ou colecionar imóveis em regiões mais pobres.

Bate e leva na cabeça 

Há quem diga que ele, ex-aliado de pri-
meira hora do prefeito, daqueles que ju-
ram fidelidade com dedinhos cruzados na 
boca e pezinhos juntos, está fazendo jogo 
de cena para se reeleger com facilidade no 
próximo ano.

Tem mais: segundo nosso agente Passari-
nho Azul do Bico Preto, o sujeito pode fe-
char de novo com o Executivo na reta final 
da campanha e seguir votando com ele caso 
ambos se reelejam. Alguém descobriu quem 
são os personagens? 

Pode tudo voltar como dantes 

Só para se reeleger 

Nesta sexta-feira (19) não 
mandaremos abraço para 
Ele, que nos abraça desde 
sempre, nos guiando pelas 
veredas do Amor e da Luz. 
Nossa homenagem vai em 
forma de Gratidão, outra 
virtude que Ele nos ensinou. 
Muito Obrigado, JESUS!!!

(21) 98037-1338
          WhAtsApp

Salve, Salve, ElE!

DivULGAçãO

‘Tributo a Nelson Rodrigues’, 100 anos de amor 

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

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

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Feijoada de São Jorge com música em Belford Roxo

 JULIANA MAIA  lembra a obra do Rei do Rádio, o cantor que mais vendeu discos no Brasil

Festa de
 São Jorge

DivULGAçãO

O Radialista Jor-
ge Aquiles estará 
promovendo a 14ª 
feijoada em home-
nagem a São Jor-
ge. O evento será 
neste domingo, 21 
de abril, a partir do 
meio-dia, na Pada-
ria Nosso Pão, que 

A cantora Juliana 
Maia apresen-
ta uma viagem 

musical de releitura 
das canções de Nelson 
Gonçalves, o 2° cantor 
que mais vendeu có-
pias de disco no Brasil 
e o 3° que mais gravou 
— são mais de 153 ál-
buns. No repertório do 
espetáculo, a intérprete 
revive a obra do “Rei 
do Rádio”, que per-
meou o samba-canção, 
o bolero, o tango e até 
o fado. O show será 
apresentado no dia 30 
deste abril, terça-feira, 
no Teatro Rival Petro-
bras, na Cinelândia. 
Os ingressos já estão à 
venda com preço pro-
mocional para os 100 
primeiros pagantes.

influenciada desde 
cedo pelo clima musi-
cal de Conservatória, 
terra da seresta e sua 
cidade natal, Juliana 
Maia cresceu cantan-
do vicente Celestino, 
Dolores Duran, Carto-
la, Pixinguinha e Dal-
va de Oliveira. Nelson 

Gonçalves (falecido em 
18 de abril de 1998) tam-
bém entrou na vida da 
intérprete por puro amor.  
“Nelson Gonçalves can-
tava a linguagem do 
amor”, comenta a artista. 
Assim, clássicas canções 
não faltarão nesse mo-
mento especial, como “A 
volta do Boêmio”, “Fica 
comigo esta noite”, ‘Na-
quela Mesa’, ‘A volta do 
Boêmio’, ‘Ronda’, ‘Fica 
Comigo Esta Noite’, ‘Al-

Começou ontem e 
vai até domingo (21) 
a 21ª Festa de São Jor-
ge em Conrado, distri-
to de Miguel Pereira. 
O evento acontece no 
village São Francisco 
e tem o apoio da Se-
cretaria de Turismo da 
cidade. Na organização 
estão, Aristeu Bananei-
ro e Serginho do Bar.

fica na Rua Gua-
rarapes, esquina 
com Anhanguera, 
em São Bernardo, 
Belford Roxo. “Te-
remos show para 
agradar todos os 
gostos”, informa 
Aquiles, anuncian-
do: “vão se apre-

sentar, ao vivo, Ed-
naldo dos Teclados 
e Fafá Brasil e Mis-
ter Eudes, Banda 
Cabelo Crespo, Os 
Cariocas do Forró, 
Marcão Mesquita, 
O Cabra de virgu-
lino, Rômulo Jor-
ge e os Camisas de 

Bola, Dayse Sou-
za & Cia, e ainda 
a modelo, musa e 
passista, Suenia 
Nunes”. Na foto, 
Ednaldo dos Te-
clados (esquerda) 
e Fafá Brasil com 
o promoter, Jorge 
Aquiles.

A Prefeitura de 
Queimados decretou 
ponto facultativo nas 
repartições públicas 
municipais na próxima 
segunda-feira (22) por 
conta do Dia de São 
Jorge, feriado cele-
brado em 23 de abril 
em todo o Estado do 
Rio de Janeiro. 

guém Me Disse’, ‘Ne-
gue’ e “Minha Rainha”.

idealizadora, proprie-
tária e Cantora Oficial 
do Espaço Cultural Te-
atro Sonora, em Con-
servatória, que já existe 
há 3 anos, Juliana tem 
forte traço musical com 
a MPB e a paixão por 
Nelson Gonçalves não 
poderia ser diferente. Foi 
assim que surgiu a von-
tade de cantar sucessos 
deste ícone da nossa mú-

sica. Essa é a chance 
que os fãs queriam para 
cantar e celebrar um 
dos compositores mais 
expressivos da MPB. E 
o melhor, o show tem 
horário de happy hour, 
começa às 19h30.

O Teatro Rival Pe-
trobras fica na Rua 
Álvaro Alvim, 33/37 
- Centro/Cinelândia 
- Rio de Janeiro. in-
formações: (21) 2240-
9796.

Programação
Ontem, a programação 

musical foi aberta com a 
banda Balanço Tropical; 
hoje será a vez de Nilson, 
O Cachorrão do Forró; nes-
te sábado (20), Silvinho 
dos Teclados, promete um 
show especial a partir das 
14h, e, às 23h, Claudinei, 
A Potência do Forró, fecha 
o dia. No domingo (21), a 
procissão às 17h e a Banda 
Pegada Xique, às 22 horas, 
encerram os festejos. 

O expediente, no 
entanto, será normal 
nos setores respon-
sáveis pelos servi-
ços essenciais, como 
limpeza urbana. Já o 
Departamento de Pos-
turas, os Abrigos e as 
Secretarias Munici-
pais de Defesa Civil 
e Saúde, irão elaborar 
escalas de plantões 
para atendimento ao 
público e  a conti-
nuidade dos serviços 
prestados.    

Nem tudo para

Nem tudo para
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Atendimento rápido e sem fila
GERAL

Prefeitura oferece cirurgias de vasectomia e fimose. Paciente precisa ser consultado inicialmente 
em qualquer unidade de saúde do município para receber o encaminhamento para a especialidade.
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Procedimento rápido
Com 35 anos, à 

espera do sexto fi-
lho, Márcio da Ro-
cha comemorou a 
facilidade da rea-
lização da vasec-
tomia. “Morava no 
município do Rio e 

nunca consegui por 
lá. Aqui em Bel-
ford Roxo, foi tudo 
muito rápido. Em 
um mês eu passei 
pela primeira con-
sulta, fiz o plane-
jamento familiar e 

hoje comemoro a 
minha cirurgia. Já 
tenho muitos filhos 
e os gastos com a 
criação deles são 
muito altos. Por 
isso, tenho certeza 
que esta foi a me-

lhor escolha para 
minha vida”, disse 
o mecânico, que 
mora no bairro São 
Bernardo.

Pacientes que 
recebem os diag-
nósticos de cân-

cer e cálculo, por 
exemplo, são en-
caminhados para 
tratamento, através 
do Sistema Nacio-
nal de Regulação 
(SiSREG), onde 
a inserção dos da-

dos dos pacientes 
é realizada pelo 
Complexo Regula-
dor do município, 
na Avenida Benja-
mim Pinto Dias, nº 
610, no Centro de 
Belford Roxo.

saúde em belford roxo

A Lava Jato do Rio 
identificou a pessoa que 
tentou transferir, em ou-
tubro, R$ 20 milhões de 
uma empresa do Coro-
nel Lima, braço-direito 
do ex-presidente Michel 
Temer. O Ministério Pú-
blico Federal (MPF), que 
informu que a empresa 
era usada para a lavar 
dinheiro, revelou a tenta-
tiva frustrada. A suspeita 
foi apontada no pedido de 
prisão da Operação Des-
contaminação, na qual 
foram presos o ex-presi-
dente Michel Temer, o ex-
-ministro Moreira Franco 
e João Baptista Lima, o 
Coronel Lima. Eles foram 
soltos quatro dias após a 
ação.

Antônio Carlos Correia 
da Silva é gerente finan-
ceiro da Argeplan, que 
tem Coronel Lima como 

A Polícia Fe-
deral deteve um 
piloto de um 
táxi aéreo clan-
destino, após 
pousar com a 
cantora Claudia 
Leitte no Aero-
porto do Galeão, 
no Rio. A Agên-
cia Nacional de 
Aviação Civil 
(Anac) infor-
mou que tanto 
o piloto, iden-
tificado como 
Ernani Luiz As-
sis Figueiredo 
Campos, quando 
o copiloto, que 
não teve a iden-
tidade divulga-
da, não tinham 
habilitação para 
pilotar o tipo de 
aeronave usado 
no transporte da 
cantora. O caso 

Movimentação de R$ 20 milhões 
em empresa do Coronel lima

Piloto de táxi aéreo clandestino 
é detido no aeroporto do Galeão

CLÁUDiO NUNES/PMBR
DANiEL SiLvEiRA / G1

 A unidade realiza também cirurgias de fimose

SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAl DA 

PREFEITURA DE BElFORD ROXO

Homens que buscam por 
procedimentos cirúr-
gicos de vasectomia e 

fimose, agora recebem o aten-
dimento rápido e sem fila de 
espera em Belford Roxo. A Se-
cretaria de Saúde disponibiliza a 
especialidade em urologia, que 
ainda trata o aparelho urinário 
de homens e mulheres, além do 
órgão sexual e o aparelho repro-
dutor masculino.

O atendimento é realizado 
toda quarta-feira, a partir das 
9h30, no Centro de Atendimen-
to e Controle Epidemiológico 
(CACE), localizado na Avenida 
Estrela Branca, nº 117, no bairro 
Santa Maria. O paciente precisa 
ser consultado inicialmente em 
qualquer unidade de saúde do 

município para receber o enca-
minhamento para a especialida-
de.

De acordo com o secretário 
adjunto de Saúde, Fábio Sarai-
va, 30 pacientes são atendidos 
por semana. “Realizamos se-
manalmente as consultas, onde 
aqueles que também precisam 
de troca de sonda, eletrocoagu-
lação e tratamento para condilo-
ma (HPv), por exemplo, rece-
bem atendimento”, afirma.

pLANeJAMeNto
 FAMILIAR

Os interessados em realizar a 
vasectomia precisam ter mais 
de 25 anos e dois filhos vivos, 
de acordo com a Lei do Planeja-
mento Familiar. Após a consul-
ta com o urologista, os homens 
que desejam a esterilização vo-
luntária precisam assistir duas 

palestras e passam ainda por 
uma equipe multidisciplinar, 
composta por assistente social e 
psicólogo, e só depois estão ap-
tos para o procedimento, que é 
realizado no próprio CACE, as-
sim como a cirurgia de fimose.

“A vasectomia e a cirurgia 
de fimose são procedimentos 
simples, que realizamos aqui 
mesmo no CACE, com mate-
rial totalmente esterilizado. O 
consultório é devidamente equi-
pado, de acordo com as normas 
do Ministério da Saúde. Para a 
vasectomia, o tempo varia de 
acordo com o planejamento fa-
miliar, que o paciente precisa 
fazer já que a esterilização é 
irreversível. Mas para a fimose, 
em poucas semanas o paciente é 
operado”, afirmou o secretário 
adjunto de Saúde, Ricardo Ur-
sine.

um dos controladores. A 
movimentação foi informa-
da, inicialmente, em relató-
rio do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf) que não identificava 
o autor. Depois, o próprio 
Coaf apontou Antônio Car-
los como o responsável.

De acordo com o depoi-
mento, Antônio Carlos 

pediu a abertura de con-
tas para duas empresas: 
a PDA Projeto e Direção 
Arquitetônica e PDA Ad-
ministração e Participação 
Ltda. Ambas são controla-
das pelo Coronel Lima. Ele 
também teria tentado abrir 
uma conta para Carlos Al-
berto Costa, outro sócio da 
Argeplan.

ocorreu no dia 7 
de abril.

A aeronave ha-
via partido de 
Maringá (PR). 
Conforme a Anac, 
o plano de voo do 
avião estava frau-
dado, com núme-
ros de habilitação 
de outros pilotos 
que não estavam 
no voo. A aerona-
ve, de matrícula 
PT-LDY, pertence 
ao operador BHZ 
Transporte Aéreo 
e Locação de Ae-
ronaves Ltda. 

Segundo nota 
divulgada pela 
assessoria de co-
municação de 
Claudia Leitte in-
formou que a ar-
tista não possui 
qualquer relação 
com o piloto, e 

que ela não com-
pactua com qual-
quer irregularida-
de que a empresa 
para qual ele pres-
tava serviço tenha 
cometido.

Esta é a segun-
da vez que a can-
tora se envolve 
em situação de 
táxi aéreo clan-
destino. Em ou-
tubro de 2018, a 
aeronave que iria 
transportar a can-
tora e o marido, o 
empresário Már-
cio Pedreira, foi 
interditada pela 
Anac, em Salva-
dor, após denún-
cias. Na ocasião, 
o piloto e o copi-
loto da aeronave 
também tiveram 
as habilitações 
suspensas.

João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, amigo de temer

Aerorpoto Inernanacional Antônio Carlos Jobim (Galeão) 

Um levanta-
mento da Protes-
te mostrou uma 
grande variação 
nos preços dos 
ovos de Páscoa 
vendidos no co-
mércio do Rio de 
Janeiro. O estudo 
foi realizado em 
32 lojas e encon-
trou uma variação 
de até 194% no 
preço de um mes-
mo produto.

O levantamento 

considerou os valo-
res cobrados entre 
os dias 1º e 10 de 
abril por 141 pro-
dutos, sendo 106 
ovos de Páscoa e 
35 barras de choco-
late. As lojas pes-
quisadas ficam nas 
zonas Sul, Central, 
Norte e Oeste. No 
total, foram coleta-
dos 1.229 preços.

Um mesmo ovo 
pode ser encontra-
do em uma loja por 

R$ 16,99 e em ou-
tra por R$ 49,99. 
A Zona Sul foi a 
área com o preço 
mais caro identi-
ficado. Para eco-
nomizar, a Pro-
teste recomenda 
que os consumi-
dores pesquisem 
e fiquem atentos 
aos dados da em-
balagem, como 
validade e infor-
mações de ingre-
dientes.

Variações de até 194% nos preços dos ovos de Páscoa 
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solução para belford roxo

Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura

TJ afasta vereador por fraude 

Estudo está sendo realizado pela Secretaria de Mobilidade Urba-
na, Fetranspor e TransÔnibus para melhorar o trânsito do centro

Cruzamentos longe do engarrafamento

A Secretaria de Mo-
bilidade Urbana de 
Belford Roxo se reu-

niu com representantes da 
Fetranspor (Federação das 
Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do Rio 
de Janeiro) e da TransÔnibus 
(Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros) 
para buscar a melhor solução 
para diminuir o fluxo de veí-
culos no cruzamento que liga 
a Avenida Joaquim da Costa 
Lima com a José Mariano 
dos Passos e a Avenida Ben-
jamin Pinto Dias.  O local é 
conhecido como “Cruzamen-
to do Habib’s”. Um estudo 
está sendo realizado para que 
a melhor medida seja adota-
da.

De acordo com o secretá-

Dois padroeiros I
São Jorge e São Sebastião 

poderão ser proclamados padro-
eiros do Estado. A determinação 
é do projeto de lei de autoria dos 
deputados André Ceciliano (PT) 
e Gustavo Schmidt (PSL), que 
foi aprovado ontem pela As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), em 
discussão única. 

Ferramenta do Judiciário mostra que 89% das 
cidades correm o risco de descumprir meta do 
Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 
2014. Nela, os governos têm até 2024 para garantir 
que crianças de 6 a 14 anos estejam matriculadas 
ou concluído o ensino fundamental. 

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), voltou a criticar em 
entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul, na 
manhã de ontem, a decisão do colega Alexandre 
de Moraes, que determinou a retirada de conte-
údo dos sites da ‘Crusoé’ e de ‘O Antagonista’. 

REPRODUçãO/ELiZEU PiRES

Honras de Estado
O texto prevê ainda que o 

governo preste, anualmente, 
as honras de Estado aos padro-
eiros dos fluminenses.Conhe-
cido como “o grande mártir” 
ou “santo guerreiro”, São Jor-
ge é reverenciado pelos devo-
tos por favorecer a todos que a 
ele recorrem durante batalhas 
ou questões complicadas. 

Alunos da rede municipal de ensino de Bel-
ford Roxo participaram de uma ceia de Pascoa. 
O Setor de Alimentação e Nutrição Escolar, vin-
culado à Secretaria de Educação, preparou um 
cardápio especial. Os alunos saborearam peixe 
no prato principal e canjica na sobremesa. Ao 
todo, foram utilizados cerca de quatro toneladas 
de peixe para o preparo.

Alunos de Belford Roxo ganham ceia especial 

Sancionar II
A proposta segue agora 

para o governador Wilson 
Witzel, que tem até 15 dias 
úteis para sancionar ou 
vetar a iniciativa.Original-
mente, a homenagem refe-
ria-se a São Jorge, mas uma 
emenda do deputado Luiz 
Paulo (PSDB) incluiu São 
Sebastião como padroeiro. 

Honras de Estado II
São Jorge é o santo pa-

droeiro em várias partes do 
mundo e até hoje o RJ ain-
da não tem um padroeiro”.  
Já São Sebastião, padroei-
ro do município do Rio, é 
considerado um santo mui-
to popular, tendo dado seu 
nome à cidade. Seu dia é 
comemorado em 20 de ja-
neiro.

É verdade que o presi-
dente Jair Bolsonaro tem 
tido estremecimentos no 
seu relacionamento com 
a Globo. Mas não é por 
isso que  ele alimente o 
masscre à imprensa. Há 
fatos isolados que preci-

sam ser repensados. En-
fim, durante solenidade 
ao Exército na manhã de 
ontem, em São Paulo, o 
chefe da Nação disse que 
já teve percalços com a 
mídia, mas que precisa 
dos profissionais da área 

para que “a chama da de-
mocracia não se apague”. 
E continuou: “Precisa-
mos de vocês, cada vez 
mais, com palavras, letras 
e imagens que estejam 
perfeitamente emanadas 
com a verdade. Nós, jun-

tos, trabalhando com esse 
objetivo, faremos um 
Brasil maior, grande e re-
conhecido em todo o ce-
nário mundial. É isso que 
nós queremos, que as pe-
quenas diferenças fiquem 
para trás.”

Bolsonaro defende o papel da imprensa 

REPRODUçãO

dIreTo ao poNTo

O desembargador 
Gilmar Augusto Tei-
xeira, do 4º Grupo de 
Câmaras Criminais 
do Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro, 
decretou o afastamen-
to do vereador Deo-
clécio Miranda, ex-
presidente da Câmara 
Municipal de itaborai, 
decisão que atinge 

ainda o funcionário 
Paulo Cesar de Lima 
Ferreira, ex-diretor 
da Casa. Os dois são 
acusados, junto com 
o empresário Simão 
Miguel Neto, de co-
meterem fraude que 
gerou prejuízo total de 
R$11.834.308,73 aos 
cofres da municipali-
dade. 

 JÉSSiCA MOREiRA/PMQ

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

rio executivo da Mobilidade 
Urbana, Carlos Nascimento, 
essa é uma demanda antiga 
da população. “Em conjunto 
com a Fetranspor e a Tran-
sÔnibus, estamos fazendo 
uma simulação em busca da 
melhor solução para a mo-
bilidade do centro do muni-
cípio. A proposta é criar um 
sistema binário vindo pela 
Estrada Geral, retornando 
pela José Mariano dos Pas-
sos. Do trecho da Rua Um 
até o Habib’s ficaria em mão 
única e alguns giros serão 
restringidos”, informou Car-
los. Representando a Tran-
sÔnibus, Thadeu André, 
destacou a parceria. “Che-
gou essa demanda da Prefei-
tura para que a gente possa 
trabalhar em parceria, ten-
tando solucionar o problema 
do conflito do cruzamento 

Infestação de insetos em terreno de Nova Iguaçu
A grande quanti-

dade de lixo em um 
terreno localizado 
ao lado da passarela 
Caracol tem inco-
modado moradores 
e comeciantes de 
prédios vizinhos. Os 
pedestres que tam-
bém passam pelo 
local denunciam o 
forte odor de sujei-
ra e a proliferação 
de insetos, como 
baratas, e ratos. À 
noite, principal-

ELiANE SOUZA CUNHA/LEiTORmente, os roedores 
aparecem em buscam 
de comida em meio 
ao lixão. De acordo 
com informações, na 
área, que aparente-
mente está abando-
nada, seria construí-
do um hospital para 
tratar pacientes com 
deficiência mental, 
mas a obra não saiu 
do papel e o terreno 
ficou entregue aos 
vândalos e usuários 
de drogas. 

Toffli defende
 censura a reportagem 

BRASÍLiA - O presiden-
te do STF (Supremo Tribunal 
Federal), ministro Dias Toffoli 
defendeu, em entrevista ao jor-
nal valor Econômico publica-
da ontem, a censura determina-
da pela corte à revista Crusoé e 
ao site O Antagonista.

“Se você publica uma maté-
ria chamando alguém de crimi-
noso, acusando alguém de ter 
participado de um esquema, e 
isso é uma inverdade, tem que 
ser tirado do ar. Ponto. Simples 
assim.” Toffoli completou: “É 
necessário mostrar autoridade 
e limites. Não há que se falar 
em censura neste caso da Cru-
soé e do Antagonista”.

do Habib’s”, disse. 
 

 eqUIpe DA
 FetRANspoR

A equipe da Fetranspor 
que foi realizar o estudo foi 
composta pela gerente de 

Mobilidade Urbana, Eunice 
Horácio, e os engenheiros 
de transporte, Evelyn Cor-
tes, Luiza Arruda e Cesar 
Sanchez. “Essa é a nossa 
primeira visita a campo onde 
estamos reconhecendo o lo-

cal. Em primeiro momento 
é feito o diagnóstico, então 
verificamos se a sinalização 
existente está de acordo com 
o que foi marcado e se os 
fluxos de circulação estão de 
acordo também. Além disso, 

O estudo tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos no cruzamento de rede de lanchonete

brasIl

é importante medir as vias e 
conferir as larguras. Solici-
tamos também uma conta-
gem volumétrica. Depois de 
coletar esses dados, começa-
mos a pensar em soluções”, 
detalhou Eunice.
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Fla espera final do Cariocão com 
o Vasco marcada pelo equilíbrio
Técnico Abel pretende não poupar ninguém. Vai usar a força máxima 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

decIsão

DivULGAçãO

Diego será titular na decisão do estadual na vaga de Bruno henrique suspenso 

EspoRTE

Volante assinou novo contrato e seguirá por mais uma temporada na Colina 

O F l a m e n g o 
tem a van-
tagem de 

poder perder por 
um gol de diferen-
ça para ser campeão 
estadual no domingo 
(21), quando medirá 
forças com o vasco 
a partir das 16h, no 
Maracanã, pela se-
gunda partida da fi-
nal do Campeonato 
Carioca. 

A primeira foi 
marcada, principal-
mente na segunda 
etapa, pela suprema-
cia do Rubro-Negro, 
que conseguiu cons-
truir os 2 a 0 com 
méritos e poderia 
ter deixado o campo 
com um placar mais 
favorável.

“O Flamengo sabe 
que um clássico é 
sempre marcado 
pelo equilíbrio, por-
tanto, a nossa ex-
pectativa é um due-
lo complicado, com 
o vasco sabendo 

que vai precisar ata-
car para buscar o re-
sultado, pois está em 
desvantagem”, dis-
se Éverton Ribeiro. 
“Com certeza eles es-
tão planejando algu-
ma forma de nos sur-
preender e por isso 
mesmo trabalhamos 
ao longo da semana 
com o pensamento de 
neutralizar o que pos-
sa vir de diferente”, 
completou.

O lateral-direito 
Pará concorda. “O 
Flamengo tem condi-
ções de conquistar o 
título, mas entende-
mos que as dificulda-
des vão aparecer in-
dependentemente do 
que aconteceu na par-
tida de ida. O equilí-
brio vai aparecer por 
conta da qualidade 
das equipes e por ser 
um clássico. Não va-
mos nos iludir”, ana-
lisou o lateral.

O Flamengo deci-
diu que vai mandar a 
campo o que tem de 
melhor neste compro-

misso. A única modi-
ficação em relação 
ao time que ganhou o 
primeiro jogo da fi-
nal será a entrada do 
meia Diego no posto 
de Bruno Henrique, 
autor dos dois gols 
no domingo, mas que 
fica de fora agora 

para cumprir suspen-
são por acúmulo de 
cartões amarelos.

Assim, o Rubro-
-Negro deverá ir a 
campo com: Diego 
Alves, Pará, Rodri-
go Caio, Léo Du-
arte e Renê; Gusta-
vo Cuellar, Willian 

Arão, De Arrascae-
ta, Diego e Everton 
Ribeiro; Gabigol. 
Nesta sexta-feira da 
Paixão, o elenco ru-
bro-negro vai trei-
nar na parte da tarde.

Fora de campo 
a diretoria preten-
de intensificar na 

próxima semana 
as tratativas para 
tentar contratar o 
jovem volante Ra-
mires, um dos des-
taques do Bahia. 
É possível que o 
lateral-direito Ro-
dinei seja incluído 
na negociação.

Peça importante no time, Bruno
Silva renova com o Vasco da Gama
 PAULO FERNANDES/vASCO

O vasco não vive um bom 
momento dentro de campo. O 
time foi derrotado pelo placar 
de 2 a 0 no fim de semana 
pelo Flamengo, na primeira 
partida da final do Campeo-
nato Carioca, e pelo Santos, 
na quarta-feira, na vila Bel-
miro, pela rodada de ida da 
quarta fase da Copa do Bra-
sil. Fora dele a diretoria vem 
trabalhando para resolver al-
guns problemas em relação à 
formação do elenco.

Depois de contratar o 
volante Marcos Silva, que 
se destacou pelo Bangu no 
Campeonato Estadual, e o 
meia valdívia, ex-interna-
cional, o clube chegou a um 
acordo com o volante Bruno 
Silva para a renovação de 
contrato.

Com 31 anos, Bruno é 
considerado peça importante 

pela comissão técnica, apesar 
de não ser tratado como titular 
absoluto. O jogador chegou ao 
clube no ano passado e tinha 
vínculo somente até a próxima 
semana.

Outro atleta com vínculo até 
a próxima semana apenas é o 
volante Marcelo Mattos. O jo-
gador, porém, não terá o víncu-
lo prorrogado e já foi comuni-
cado pelos dirigentes que pode 
procurar um novo clube. Após 
atravessar um grande momen-
to no Botafogo, o jogador, que 
também defendeu as cores do 
Corinthians, não teve uma vida 
profissional tranquila, lutando 
a maior parte de seu contrato 
contra uma série de lesões.

Quem também está de saí-
da de maneira oficial, embora 
não tenha mais sido aproveita-
do, é o meia Thiago Galhardo, 
afastado pela diretoria e pela 

comissão técnica após uma 
discussão por conta dos atra-
sos salariais. As partes estão 
chegando a um acordo ami-
gável. Ele tinha vínculo até 
dezembro.

Dentro de campo, o elenco 
retornou de São Paulo ontem 
e hoje retoma à preparação 
visando a segunda partida da 
decisão do Carioca. O time 
medirá forças com o Flamen-
go no domingo, às 16h, no 
Maracanã, precisando ganhar 
por três ou mais gols de dife-
rença para dar a volta olímpi-
ca. Um triunfo por dois gols 
de vantagem dos vascaínos 
forçará a disputa de pênaltis.

No sábado (20) uma ati-
vidade na parte da manhã 
fechará a preparação para a 
partida e na sequência come-
ça o período de concentração 
para a final.

Fluminense pode ter três candidatos 
a presidente na eleição de junho

pedro Abad, presidente atual, preferiu antecipar a disputa no clube

O momento político do 
Tricolor das Laranjeiras está 
fervendo com a eleição pre-
sidencial prevista para junho. 
Apesar de ter mandato até o 
fim do ano, o atual presidente, 
Pedro Abad, optou por ante-
cipar o pleito depois de quase 
sofrer um processo de afasta-
mento em dezembro. A ten-
dência é que três nomes, todos 
eles tidos como oposição, con-
corram à cargo de presidente 
do Tricolor.

Derrotados por Abad no 
último pleito, o empresário e 
médico Celso Barros, que pre-
sidiu a Unimed na época em 
que a empresa injetou muito 
dinheiro de patrocínio no clu-
be, e o advogado Mário Bit-
tencourt uniram forças. Mário, 
que ganhou notoriedade ao 
liderar o processo que evitou 
o rebaixamento do Fluminen-
se no Campeonato Brasileiro 
de 2013, deve ser o cabeça 

da chapa. Por este motivo que o 
ex-vice-presidente de futebol Ri-
cardo Tenório deixou o chamado 
Triunvirato da oposição.

Tenório formava o trio com 
Barros e Mário, mas queria ser 
o cabeça da chapa por entender 
que existia um combinado com 
Mário. Na eleição passada Tenó-
rio foi vice de Mário e esperava a 
tal retribuição, que não veio pelo 
fato de o advogado entender que 
o acordo só existia se a dupla ti-
vesse derrotado Abad na eleição 
passada.

O terceiro candidato, que já 
anunciou que vai tentar o man-
dato, é o engenheiro Ayrton Xe-
rez, de 72 anos. Ex-deputado 
federal, ele, que foi secretário 
de Meio Ambiente na gestão de 
César Maia à frente da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, é integrante 
do grupo “Honra, Glória e Tra-
dição” (HGT).

A eleição do Fluminense, in-
clusive, contará com a presença 

das urnas eletrônicas usadas 
nas últimas eleições do Rio de 
Janeiro. O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RJ) acatou o 
pedido de Abad para ceder as 
urnas por empréstimo. Com 
isso, a apuração após os re-
sultados acontecerá de forma 
muito rápida e poucos minu-
tos depois de acabar o pleito, 
que será confirmado para 8 de 
junho, o vitorioso será conhe-
cido.

Dentro de campo o elenco 
ganhou folga na quinta-feira e 
volta a trabalhar nesta sexta-
-feira Santa, quando começa 
a preparação para o duelo da 
próxima quinta, às 21h30, no 
Arruda, em Recife (PE), pela 
rodada de volta da quarta fase 
da Copa do Brasil. Como ga-
nhou por 2 a 0 no Rio de Ja-
neiro, o Tricolor carioca pode 
perder por um gol de diferen-
ça que mesmo assim vai se 
classificar.
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PRF inicia Operação Semana Santa 
nas rodovias federais do Rio de Janeiro
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A embriaguez ao volante e o uso do cinto de segurança são preocupações da ação 
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

judIcIárIo

 AGêNCiA PRF

No Rio de Janeiro, as principais rodovias federais receberão reforço e atenção redobrada de 800 agentes

Bolsonaro diz que Exército sempre 
esteve ao lado da vontade nacional

MARCOS CORRêA / PR

“O governo precisa da mídia para que a chama da democra-
cia não se apague”, disse o presidente em seu discurso

A O p e r a ç ã o 
S e m a n a 
Santa, rea-

lizada pela Polícia 
Rodoviária Fede-
ral (PRF), nas ro-
dovias federais do 
Rio de Janeiro, foi 
iniciada ontem. O 
objetivo é refor-
çar o policiamento 
nos dias e horários 
com maior volume 
de acidentes e de 
criminalidade. A 
operação segue até 
a meia noite deste 
domingo (21).

O feriado é mar-
cado pelo aumento 
do fluxo de veícu-
los e pessoas. As 
equipes operacio-
nais farão rondas 
para coibir a prá-
tica de infrações 
e reduzir o núme-
ro de acidentes. 
Serão utilizadas 
viaturas, motoci-
cletas, um heli-
cóptero, com eti-
lômetros e radares 
portáteis.

A embriaguez ao 
volante é uma das 

principais preocu-
pações. A utilização 
do cinto de segu-
rança e o dispositi-
vo de retenção para 
crianças também 
estarão no foco dos 
policiais. A fiscali-
zação ainda estará 

voltada para coibir 
o excesso de velo-
cidade, as ultrapas-
sagens proibidas e 
com atenção espe-
cial às motocicle-
tas, além de outras 
condutas perigosas.

No Rio de Janei-

ro, as principais ro-
dovias federais que 
receberão reforço 
serão a Niterói-
-Manilha (BR-101), 
Rio-Santos (BR-
101), Presidente 
Dutra (BR-116), 
Washington Luiz 

(BR-040), Rio-Te-
resópolis (BR-116) 
e Ponte Rio-Nite-
rói (BR-101). Ou-
tros trechos, como 
Norte Fluminense 
e Centro-Sul, tam-
bém terão atenção 
especial com ativi-

dades de fiscaliza-
ção de trânsito e 
policiamento.

Em casos de 
emergências nas 
rodovias federais, 
a PRF deve ser 
acionada através 
do telefone 191.

Ao participar, ontem, 
(18) de solenidade em co-
memoração dos 371 anos 
do Exército Brasileiro, no 
Quartel-General do ibi-
rapuera, em São Paulo, o 
presidente Jair Bolsona-
ro disse que o Exército 
“sempre esteve ao lado 
da vontade nacional” nos 
momentos difíceis que a 
nação passou. A institui-
ção completa 371 anos 
nesta sexta-feira Santa 
(19).

Em seu discurso, ele res-
saltou que o governo pre-
cisa da mídia para que “a 
chama da democracia não 
se apague”. “Precisamos 
de vocês cada vez mais, 
palavras, letras e imagens, 
que estejam perfeitamente 
emanadas com a verdade. 
Nós, juntos, trabalhando 
com esse objetivo, fare-

mos um Brasil maior, gran-
de, e reconhecido em todo 
o cenário mundial. É isso o 
que nós queremos, as peque-
nas diferenças fiquem para 
trás. O Brasil é maior do que 
todos nós juntos”, afirmou.

Bolsonaro ainda destacou 
a necessidade de união para 
o desenvolvimento do país. 
“Tenho certeza que, sozinho, 
não chegarei a lugar algum. 
Precisamos de todos vocês, 
civis e militares, ao lado do 
Brasil, para colocá-lo real-
mente no lugar que ele me-
rece”.

CoLéGIo MILItAR
O presidente elogiou o 

prefeito de São Paulo, Bru-
no Covas, presente na ce-
rimônia, pela “construção 
do maior colégio militar do 
Brasil, no Campo de Marte”. 
“Nós faremos todo o possí-

vel para que, em cada ca-
pital de estado, onde, por-
ventura, não exista colégio 
militar, nós construiremos 
lá também”, acrescentou.

Bolsonaro também 
elogiou “as escolas mi-
litarizadas no estado do 
Amazonas e Goiás que 
estão dando um exemplo 
enorme de como se faz 
educação de verdade sem 
desmerecer as demais 
boas escolas particulares 
e públicas que temos no 
Brasil”.

O Dia do Exército é ce-
lebrado em 19 de abril em 
alusão à Batalha dos Gua-
rarapes. No ano de 1648, 
brancos, negros e índios 
defenderam a pátria con-
tra invasores holandeses 
em Pernambuco, segundo 
informações do Exército 
Brasileiro.

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffoli, decidiu ontem (18) 
arquivar sua decisão que im-
pediu o ex-presidente Luiz 
inácio Lula da Silva de con-
ceder entrevistas à imprensa. 

Desde 7 de abril do ano 
passado, Lula está preso na 
carceragem da Polícia Fe-
deral (PF) em Curitiba para 
cumprir pena inicial de 12 
anos e um mês de prisão, im-
posta pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4), 
pelos crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinhei-
ro no caso do triplex do Gua-
rujá (SP).

Com a medida, o ex-
-presidente poderá conceder 
uma entrevista ao jornal Fo-
lha de São Paulo, que teve 

STF: Dias Toffoli libera lula 
para conceder entrevista

pedido rejeitado pela Justiça 
Federal em Curitiba. Após a 
decisão, Toffoli enviou o caso 
para Lewandowski, que deverá 
determinar a autorização para a 
entrevista.

“Determino o retorno dos au-
tos ao gabinete do relator para 
as providências cabíveis, uma 
vez que não há impedimento no 
cumprimento da decisão profe-
rida pelo eminente relator nesta 
ação e naquelas apensadas”, de-
cidiu. 

No ano passado, durante as 
eleições, Toffoli suspendeu uma 
decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski que liberava a 
entrevista.

Ontem, ao analisar a questão 
novamente, o presidente infor-
mou que o processo principal 
do caso, relatado por Lewan-

dowski chegou ao fim e sua 
liminar perdeu o efeito. 

Antes de o caso chegar ao 
STF, a juíza federal Carolina 
Lebbos, da 12ª vara Federal 
de Curitiba, negou o pedido 
de autorização solicitado por 
órgãos de imprensa para que 
o ex-presidente conceda en-
trevistas.

Ao decidir o caso, a magis-
trada entendeu que a legisla-
ção não prevê o direito abso-
luto de um preso à concessão 
de entrevistas. “O preso se 
submete a regime jurídico 
próprio, não sendo possível, 
por motivos inerentes ao en-
carceramento, assegurar-lhe 
direitos na amplitude daque-
les exercidos pelo cidadão 
em pleno gozo de sua liber-
dade”, entendeu a juíza.

presidente do supremo enviou o caso de volta ao colega Lewandowski 

STF
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PM manda suspeitos para vala 
7Polícia
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Os dois suspeitos foram flagrados transportando a carga para outro caminhão em comunidade do tráfico

Marginais morreram em confronto com policiais militares em três cidades do RJ. 
Um dos mortos teve a cabeça estourada por disparos e usava roupa camuflada 

REPRODUçãO/WHARTSAPP

A PM tem levado a 
melhor no enfrenta-
mento com a bandi-

dagem. Durante operações 
para enforcar a ação de tra-
ficantes, três suspeitos mo-
rerram durante confronto em 
diferentes comunidades do 
RJ. Em Lins de vasconcelos, 
bairro da Zona Norte do Rio, 
por volta das 4h agentes do 3º 
BPM (Méier) foram checar 
informação sobre a presença 
de 30 bandidos fortemente 
armados , desconhecidos na 
região. Sob o comando do 
tenente Mauro Felizardo, as 
guarnições chegaram na lo-
calidade e foram recebidos a 
tiros na localidade conhecida 
como Comunidade da Cotia. 

GRANADAs e 
eNtoRpeCeNte 

De acordo com a corpora-
ção, após estabilizar o terre-
no, os PMs encontraram um 
suspeito ferido, que usava 
roupa camuflada e estava 
com colete balístico, pistola 
e uma granada. Até o fecha-
mento desta reportagem, a 
identidade do marginal não 
havia sido divulgada. Na 
ação, foram apreendidos duas 
granadas., 12 embalagens de 
1 kg, cinco radiotransmisso-
res, um coldre, 42 pinos de 
cocaína, 41 munições calibre 
5,56 07 munições, calibre 
7,62, uma pistola Taurus, um 
carregador de pistola com 
cinco munições  e uma roupa 
camuflada

Terror do Frade morre em tiroteio
Terror do frade morreu. 

Traficante conhecido como 
coala. Em confronto com 
PMs no bairro do Frade, em 
Angra dos Reis, na Costa 
verde fluminense. Os agen-
tes realizavam operação na 
manhã de ontem, quando 
houve troca de tiros com os 
criminosos da localidade.

Ainda de acordo com o 
33º BPM (Angra dos Reis), 
o objetivo é combater o 
tráfico de drogas no bairro. 
investigações do serviço de 
inteligência (P2) da corpo-
ração, os traficantes atuam 
em diversas localidades da 
região e as operações vão 

continuar com o objetivo 
de sufocar a facção crimi-
nosa. 

Na Baixada Fluminen-
se, agentes do batalhão de 
Queimados (24º B BPM) 
entraram em confronto 
com um grupo de trafican-
tes na região e um marginal 
acabou morto. Segundo in-
formações de policiais do 
Grupo de Ações Táticas 
(GAT), os criminosos ata-
caram a guarnição a tiros, 
mas acabaram fugindo du-
rante o cerco. A identidade 
do morto não foi divulga-
da. Com ele, foi apreendida 
uma psitola. 

Menino é achado morto na Zona Oeste 
Uma criança de 11 anos 

foi encontrada morta ontem 
dentro do lago do Aterro 
Sanitário de Gericinó, em 
Bangu, na Zona Oeste do 
Rio. Segundo a família de 
Luenderson Silva Nunes 
(foto), o menino estava de-
saparecido desde a última 
terça-feira. O lago em que 
o corpo dele foi localizado 
fica na Estrada do Gericinó. 
O aterro está desativado.

Parentes acreditam que 
a vítima desviou de seu 

caminho ao sair da casa da 
avó para buscar uma peça 
de roupa: “Nós suspeitamos 
que ele tenha se afogado. 
Ele não sabia nadar”, cogita. 
A família foi avisada sobre o 
corpo de Luenderson por um 
amigo que passou pelo local 
e o viu.

A Polícia Militar infor-
mou que foi acionada e que 
agentes estiveram no local e 
isolaram a área para a reali-
zação da perícia. A Defesa 
Civil também disse que foi 

ao local e que, até meados 
das 12h30, aguardava a 
chegada de peritos para só 
depois fazer a remoção do 
corpo da criança ao institu-
to Médico Legal (iML).  

 Reprodução/Facebook 

Seap apreende celulares em cadeia após vídeo 
A Secretaria de Estado 

de Administração Peni-
tenciaria (Seap) fez uma 
operação no presídio Ro-
meiro Neto, em Magé, 
onde foram gravadas as 
imagens de presos denun-
ciando regalias, expondo 
celulares, drogas e outros 
itens proibidos, e apreen-
deu 140 celulares. 

A Seap disse que iden-
tificou sete presos que 
apareceram nas filma-
gens dentro do presídio. 
Quanto aos nomes cita-
dos por eles de agentes 
que facilitariam a entrada 
de celulares e drogas, a 
secretaria disse que uma 
sindicância apura os fa-
tos.

Em depoimento, os pre-
sos disseram que o motivo 
das gravações era prejudi-
car a direção da cadeia, “em 
decorrência das constantes 
fiscalizações dentro das 
celas”. Ainda ontem, dois 
visitantes foram flagrados 
tentando entrar na unidade 
com materiais ilícitos e le-

vados para registro na de-
legacia.

Além das apreensões da 
última quarta-feira, a se-
cretaria disse que, nos úl-
timos 15 dias, foram apre-
endidos na Romeiro Neto 
um total de 79 celulares e 
1.324 papelotes e invólu-
cros de drogas.

 presos denunciam regalias proporcionadas por carcereiros 

 REPRODUçãO 

ladrão tenta assaltar motociclista 
usando batata doce como arma

MACeIÓ - Um ladrão foi 
preso tentando assaltar uma mu-
lher usando uma batata-doce 
como se fosse uma arma de fogo, 
no bairro Benedito Bentes, locali-
zado na parte alta de Maceió. As 
informações são do portal G1, em 
reportagem exibida no AL1 da úl-
tima terça-feira. 

A Polícia Civil informou que a 
ocorrência foi registrada na noite 
de segunda-feira (15). O suspei-
to foi identificado como sendo 
Samuel Lira Rodrigues, de 29 
anos. Ele teria conseguido levar 
a vítima até um matagal, onde a 
agrediu com uma barra de ferro 
durante a tentativa de assalto.

Contudo, ao perceber que a 
arma do criminoso na verdade era 

uma batata-doce enrolada em um 
saco plástico preto, o motociclista 
reagiu e conseguiu fugir. A vítima 
relatou o momento em que perce-
beu que o assaltante não estava ar-
mado. “Percebi que o assaltante es-
tava me batendo mesmo com uma 
arma na cintura e desconfiei. Então 

decidi imobilizá-lo, arrastei ele 
com uma chave de braço e pedi 
ajuda a quem passava pela pista”, 
contou a vítima em entrevista. O 
criminoso acabou sendo preso e 
levado para a Central de Flagran-
tes i, no bairro do Farol, onde foi 
autuado por tentativa de roubo.

A ‘arma’ foi apreendida pelos policiais

REPRODUçãO 

Civil agarra covardão em Campos
Policiais da 146ª 

Delegacia de Polícia 
(Guarus) prenderam 
ontem, em Campos de 
Goytacazes, homem 
apontado como au-
tor, em cumprimento 
a mandado de prisão 
pelo crime feminicídio 
tentado ocorrido em 
2016. 

De acordo com os 
agentes, após infor-
mações do Disque-
-Denúncia de que ele 

estaria escondido no 
Parque Rui Barbosa, em 
Campos do Goytacazes. 
O preso está sendo en-

caminhado ao sistema 
prisional, onde perma-
necerá à disposição da 
justiça.

o criminoso foi levado para a Delegacia de Guarus 

DivULGAçãO
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Azeite: o rei da Semana de Páscoa
DivULGAçãO/GOvERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAl DAS PREFEITURAS 

DO RIO DE JANEIRO 

Coloque os lombos 
de bacalhau em uma 
assadeira untada com 
Azeite Extra virgem; 

prepare a crosta de 
azeitonas; misture 
o alho picado, o pão 
ralado, as azeitonas 

pretas, o azeite ex-
tra virgem (aprox. 
0,065Kg) e a pimenta 
do reino; acrescente 

sobre os lombos uma 
porção da mistura da 
crosta de azeitonas; 
leve para o forno a 

180°C por 5 minutos 
até dourar a crosta e 
o lombo estar cozido; 
doure em uma frigi-

deira as rodelas de 
tomate e cebola rapi-
damente e sirva junto 
com o lombo.

Data deve deve representar crescimento de 3% no consumo de 
azeite no Brasil, em comparação ao mesmo período do ano anterior

Dados da As-
sociação Bra-
sileira de 

Produtores, importa-
dores e Comerciantes 
de Azeite de Olivei-
ra (OLivA) mostram 
que a  expectativa é 
de crescimento para 
um ingrediente que 
tem tudo a ver com a 
Sexta-Feira Santa e a 
Páscoa: o azeite. As 
estimativas do setor 
são de um crescimento 
de 3% no consumo em 
2019, em comparação 
ao mesmo período do 
ano anterior,. 

“O consumo do azei-
te historicamente tem 
um pico no período da 
Páscoa, sobretudo pela 
preferência à culiná-
ria mediterrânea. Não 
será diferente esse ano. 
Assim como o Natal, 
são as épocas em que 
o azeite é mais consu-
mido no país”, diz Rita 
Bassi, presidente da 

empresa. 
Os números de im-

portação também são 
positivos. De acordo 
com o Conselho Ole-
ícola internacional, o 
Brasil registrou um 
aumento de 15% no 
volume de importação 
no primeiro trimestre 
da safra 2018/2019, 
em relação ao mesmo 
período análogo.

MAIs sAUDáVeL
Mais do que conferir 

sabor a pratos como o 
tradicional bacalhau, 
por exemplo, o azeite 
também é um impor-
tante aliado no com-
bate a problemas de 
saúde. O controle de 
colesterol é um dos 
benefícios que o con-
sumo do azeite pro-
porciona. Por ser uma 
fonte gordura insatu-
rada, ele também é um 
forte aliado no com-
bate à problemas car-
diovasculares, já que, 
além de reduzir o nível 
de colesterol ruim, ele 

aumenta o colesterol 
bom (HDL), que aju-
da a evitar o infarto do 
miocárdio.

Outra vantagem é a 
prevenção de diabetes, 
pois, além de reduzir o 
colesterol ruim, o azei-
te de oliva auxilia no 
controle do nível de gli-

cose e triglicérides no 
organismo, sendo um 
importante aliado na 
prevenção de diabetes. 
Contém, inclusive, ou-
tros elementos (como 
o ômega-3) que podem 
inibir o crescimento de 
células cancerígenas e 
o ataque de radicais li-

vres ao DNA, reduzin-
do possíveis mutações 
celulares.

Ele é também rico em 
vitaminas A, D, E e K, 
o que contribui para a 
prevenção de doenças 
e faz dele um poderoso 
antioxidante e analgé-
sico, além de estar pre-

sente na dieta de quem 
deseja ficar mais forte 
de forma saudável, já 
que ele auxilia no ga-
nho de massa muscular 
por possuir uma alta 
densidade energética, 
sendo também um im-
portante aliado na per-
da de peso.

Água na boca: ‘lombo de bacalhau com crosta de azeitona’ para o almoço da Sexta-Feira da Paixão

Transporte gratuito para alunos da 
rede municipal de ensino de Japeri 

O prefeito em exer-
cício, Cezar Melo, e 
o diretor-superinten-
dente da TransÔnibus, 
Jorge Murilo, assina-
ram no início da noite 
desta segunda-feira 
(15), no auditório da 
Escola Bernardino de 
Melo, o convênio que 
garante o sistema de 
bilhetagem eletrônica 
(cartão RioCard) para 
cerca de 16 mil alu-
nos do Ensino Funda-
mental e da Educação 
de Jovens e Adultos 
(EJA) das 34 escolas 
municipais.

O benefício, fruto 
de uma parceria entre 
as Secretarias de Edu-

cação e de Segurança, 
Trânsito, Transporte, 
Ordem Pública e Pos-
tura, vai proporcionar 
uma economia anual de 
cerca de R$ 1,8 milhão 
aos cofres públicos.

 UM MARCo
 NA hIstÓRIA

 DA CIDADe
Na avaliação do se-

cretário de Segurança, 
Cláudio Russo, a bilhe-
tagem eletrônica passa 
a ser um marco, um di-
visor de água na histó-
ria do município. “Ja-
peri está oferecendo a 
passagem gratuita para 
o futuro de suas crian-
ças”, afirmou.

“Graças a Deus, nós 
conseguimos”, foi 
como reagiu o pre-
sidente da Câmara 
Municipal, vereador 
Márcio Manequinha, 
lembrando que as fa-
mílias pobres da cidade 
têm muita dificuldade 
para custear o trans-
porte escolar de seus 
filhos.

Jorge Murilo anun-
ciou que Japeri passa 
a ser, ao lado de Nova 
iguaçu, a segunda en-
tre as nove cidades da 
Baixada Fluminense 
atendidas pela TransÔ-
nibus a oferecer o Rio-
Card aos alunos da rede 
municipal de ensino.

A gratuidade está liberada nos ônibus das empresas Gardel e Fazeni 

DivULGAçãO/PMJ

Governo lança linha de crédito 
para cultivo do lúpulo no estado

O governador Wilson 
Witzel participou, na 
última quarta-feira, do 
lançamento da linha de 
crédito do Banco do 
Brasil para a cultura e 
exploração do lúpulo 
em território flumi-
nense. Equipes da Se-
cretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento 
realizaram visitas téc-
nicas em propriedades 
rurais da Região Ser-
rana, onde observaram 
grande potencial para 
o cultivo do lúpulo no 
estado. O Rio de Janei-

ro foi pioneiro em conse-
guir, junto ao Banco Cen-
tral, registro para operar o 
crédito rural para atender 
a demanda nacional do 
importante ingrediente da 
cerveja, responsável pelo 
aroma e sabor amargo ca-
racterístico da bebida.
“Com esta perspectiva, 
vamos ampliar a partici-
pação da agricultura no 
PiB do Rio de Janeiro, 
reduzindo um pouco a 
dependência que nós te-
mos da extração do pe-
tróleo. O lúpulo é apenas 
um começo vitorioso da 
expansão do mercado do 

agronegócio no esta-
do”, disse o governa-
dor.
Com a estimativa de 
disponibilizar R$ 600 
milhões, a linha de 
crédito do Banco do 
Brasil é ofertada para 
pequenos e médios 
produtores associados à 
Rota Cervejeira da Ser-
ra Fluminense. Atual-
mente, cerca de quatro 
mil toneladas do lúpulo 
utilizadas no mercado 
brasileiro são importa-
das do Hemisfério Nor-
te, ao custo de mais de 
R$ 200 milhões.

MuNdo
Papa Francisco lava pés de presidiários 

VAtICANo - Em um ritual 
tradicional de Quinta-feira Santa, 
ontem, o Papa Francisco lavou e 
beijou os pés de 12 prisioneiros em 
uma prisão na cidade de velletri, a 
cerca de 60km de Roma. A agên-
cia de notícias Reuters informou 
que um dos 12 presidiários era 
um brasileiro, mas o nome não foi 
divulgado. Durante o ritual, o pon-
tífice disse a eles que evitem qual-
quer estrutura de hierarquia interna 
ou lei dos mais fortes e ajudem 
uns aos outros. Além do brasilei-
ro, nove italianos, um marroquino 
e um marfinense tiveram os pés 
lavados. O vaticano também não 
divulgou as religiões deles.

É a quinta vez desde sua as-
censão ao papado, em 2013, que 

ele faz esse gesto, que comemora a 
humildade de Jesus para com seus 
apóstolos na noite anterior à sua 
morte, na cadeia. Francisco quebrou 
com a tradição de seus antecessores: 
enquanto eles costumavam realizar o 
rito em uma das grandes basílicas de 
Roma, lavando os pés de 12 sacer-
dotes, o Papa transferiu-o para locais 
de confinamento, como prisões, cen-
tros de imigrantes ou casas de idosos. 

A prisão de velletri, superlotada 
como a maioria das prisões italianas, 
detém, na maior parte, estrangeiros 
por crimes comuns. Uma seção dela 
tem, no entanto, prisioneiros que co-
laboraram com os investigadores e, 
assim, recebem proteção especial.

Na sexta-feira, preside a procissão 
da via-Sacra no Coliseu de Roma, 

papa Francisco lava 
os pés de um preso 
na prisão Velletri

reencenando a crucificação de 
Cristo, seguida pela vigília Pascal 
e o Domingo de Páscoa.
HANDOUT/vATiCAN MEDiA/AFP
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Palestra ‘Sei Vender’ em Itatiaia 
Curso sobre empreendedorismo agendada para ontem será realizada no dia 
25. Evento é sequência ao trabalho de oficinas, dividido em módulos

Luis Eduardo
(Luisinho)

Palestrante abordara os desafios no processo de compra de produtos e serviços

A Prefeitura de 
itatiaia, por 
meio da Se-

cretaria de Desenvol-
vimento Econômico, 
comunica que a ‘Sala 
do Empreendedor’ irá 
realizar a palestra que 
estava agendada para 
ontem, na próxima 
quinta-feira. Por mo-
tivos de força maior e 
também após analisar 
a necessidade comer-
cial do trabalho dos 
empresários no feria-
do, a organização deci-
diu por adotar essa me-
dida comunicando a 
todos os envolvidos. A 
palestra ‘Sei vender’, 
acontecerá no mesmo 
horário, com início às 
13h e previsão de tér-

mino para às 17h.
Esta é uma sequência 

ao trabalho de oficinas 
de: ‘Sei Comprar’, 
primeiro módulo do 
curso, onde os pales-
trantes Jayme Souza 
Filho e Diogenes Ab-
duch, ambos do Servi-
ço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), 
abordaram os desafios 
no processo de compra 
de produtos e serviços. 
Agora, o novo desafio 
é vender. “Desta vez 
iremos mostrar o tra-
balho de quem executa 
a venda, o processo de 
exposição dos produ-
tos e serviços, e ainda 
as melhores formas de 
conquistar o cliente e 
principalmente fideli-
za-lo”, destaca Jayme.

DeseNVoLVeR 
poteNCIAL 

Após se tornar uma 
Microempreendedo-
ra individual (MEi) e 
montar o Ateliê Gina 
Biscuit, a artista Regi-
na Oliveira está sem-
pre voltando nas ofici-
nas para desenvolver o 
seu potencial empre-
endedor. “Eu trabalho 
com a técnica de mo-
delagem em Biscuit. 
São trabalhos feitos 
com muito carinho e 
material especial. vou 
dando formas a obje-
tos e criando persona-
gens. Sempre trabalhei 
com artes, e o que an-
tes era uma simples 
terapia se transformou 
em um negócio. Hoje, 
faço encomendas e a 

Nova daTa 

DivULGAçãO/PMi

Volta Redonda distribui cestas para 
moradores atingidos pelo temporal 

Setorial Afro-brasileira se 
reune em Angra dos Reis

5ª edição do ‘Sebollas Cultural’ em Angra 

SUl-FlUMiNeNSe 9

Alimentos foram arrecadados por meio de parceria com oNG internacional 

DivULGAçãO/PMvR

Reunião acontecerá na sede da oNG Coletivo de Mulheres Negras Winnie Mandela

O tradicional desfile cívico em homenagem ao Mártir da Inconfidência acontece no sábado 

DivULGAçãO/PMAR

DivULGAçãO

A Setorial Afro-
-brasileira do Conselho 
Municipal de Cultura, 
com o apoio da Prefei-
tura de Angra, por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
(Secretaria Executiva de 
Cultura e Patrimônio), 
realizará no dia 28 de 

abril, às 10h, uma reu-
nião na sede da ONG 
Coletivo de Mulheres 
Negras Winnie Mande-
la, que fica na Rua Nati-
vidade, nº 28, Camorim. 

O objetivo do encon-
tro é discutir assuntos 
pertinentes à setorial, as-
sim como transmitir in-

formes do Conselho, os 
trabalhos por ele desen-
volvidos e o andamen-
to da cultura angrense. 
Também serão elenca-
das as necessidades que 
a setorial possui. Estas 
demandas serão levadas 
para o Conselho Muni-
cipal de Cultura. 

O tradicional desfile 
cívico em homenagem 
ao Mártir da inconfidên-
cia, Tiradentes, será dia 
20 de abril no distrito de 
Sebollas, a partir das 9h 
de sábado. 

A programação cívica 
conta com o Hasteamen-
to das Bandeiras, a exe-
cução do Hino Nacional 
e do Hino Municipal, o 
discurso das autoridades 

presentes e em seguida o 
desfile da Guarda Muni-
cipal de Paraíba do Sul, 
da Banda Marcial Em-
baixador José Bonifácio, 
da Banda Marcial de Pa-
raíba do Sul, a Fanfarra 
Fama em parceria com 
Projeto Muxikongo, a 
Polícia Militar, o Corpo 
de Bombeiros e a Escola 
Municipal vereador An-
tônio ignácio Coelho.

A programação cul-
tural vai trazer shows 
musicais, roda de ca-
poeira, roda de samba, 
Coral Municipal Lucila 
Guimarães vila Lobos, 
Missa Pascal, apresen-
tação de dança, oficina 
de cultura cigana, entre 
outras atrações. Neste 
ano haverá horários es-
peciais de ônibus para 
Sebollas.

Os alimentos que fo-
ram arrecadados para 
doação às famílias que 
ficaram desalojadas 
por conta do temporal 
da noite de domingo, 
dia 07, estão sendo en-
tregues pela secretaria 
de Ação Comunitá-
ria de volta Redonda. 
Ao todo, 267 cestas 
básicas foram doadas 
entre a última quarta-
-feira e ontem. 

Os alimentos foram 
arrecadados por meio 
de uma parceria com 
uma ONG (Organi-
zação Não Governa-
mental) internacional 
e uma rede de super-
mercados com sede 
no município.  As 
doações estão sendo 
armazenadas e separa-
das na Arena Esporti-
va.

“A SMAC fez o le-

vantamento das fa-
mílias que ficaram 
desalojadas, e hoje e 
amanhã estamos fa-
zendo essas doações 
das cestas básicas e 
também estamos sepa-
rando roupas para en-
tregar.”, disse o chefe 
de gabinete, Rodolfo 
Levenhagem.

O secretario munici-
pal de Ação Comuni-
tária, Marcus vinicius 
Convençal, agradeceu 
as doações e a união 
da população da cida-
de. “Eu quero agrade-
cer a toda sociedade 
de volta Redonda que 
se uniu nesse momen-
to de tragédia, em que 
tivemos várias famí-
lias desalojadas. Esse 
momento serviu para 
mostrar o quanto nos-
so povo é solidário”, 
afirmou Marcus vini-

cius.
A moradora do bair-

ro vila Brasília, Luci-
mar Damasceno, agra-
deceu a ajuda. “Essa 
ajuda é muito válida, 
está auxiliando a gen-
te nesse momento di-
fícil. Nós procuramos 
o CRAS e eles estão 
nos ajudando a conse-
guir o aluguel social”.

Para o prefeito de 
volta Redonda, Samu-
ca Silva, o trabalho de 
restabelecer a cidade 
desse temporal tem 
que ser integral. “A 
equipe da SMAC está 
fazendo todo o traba-
lho de atendimento 
às famílias afetadas. 
Nesse momento, cui-
dar das pessoas é tão 
ou mais importante 
que cuidar da limpeza 
da cidade”, afirmou o 
prefeito.

reciclagem sustentá-
vel. Comigo, o lixo 
vira luxo”, comemora.

Os interessados em 
participar podem se 
inscrever diretamente 

na Sala do Empreen-
dedor que fica locali-
zada à Praça Mariana 
Rocha Leão, nº 20, 
no Centro. O horário 
de atendimento é de 

segunda a sexta-feira, 
das 08h às 17h. Mais 
informações também 
pelo telefone: (24) 
3352-6777. A entrada 
é gratuita.



RECEITAS

10 eNtreteNiMeNto

Neto caçula de Silvio Santos, Senor 
aparece em fotos nos braços das avós

Nascido no último 
domingo, Senor, ter-
ceiro filho de Patricia 
Abravanel, esbanjou 
fofura nos braços das 
avós em fotos posta-
das por fã-clube da 
apresentadora. Me-
nino batizado com o 
nome verdadeiro do 
dono do SBT é o 12º 
neto de Silvio Santos. 
‘Decidimos que seu 
nome seria uma ho-
menagem ou seu avô 
Senor, um homem 
forte e corajoso’, ex-
plicou a filha de iris 
Abravanel

Terceiro filho de 
Patricia Abravanel e 
Fábio Faria, Senor, 
recebeu a visita das 
avós, iris Abravanel e 
Maria Salustiano. As 
fotos foram comparti-
lhadas por um fã-clube 

da filha número quatro 
de Silvio Santos. O 
caçula da apresenta-
dora nascido no últi-
mo domingo (14) foi 
batizado com o nome 
verdadeiro do dono 
do SBT e nas imagens 
aparece ora nos braços 
da avó materna, auto-
ra da novela infantil 
“As Aventuras de Po-
liana”, ora com a avó 
paterna, para a alegria 
da mãe coruja. “Deci-
dimos que seu nome 
seria uma homenagem 
ou seu avô Senor, um 
homem forte e cora-
joso, abençoado por 
Deus e que sempre es-
colheu pelo bom cami-
nho da vida”, explicou 
Patricia. Em outro cli-
que, Maria aparece se-
gurando a neta, Jane, e 
ao lado do neto, Pedro.

Luciano Szafir mostra proximidade de 
namorado de Sasha e comenta foto
Ator deixou um 

recado na foto 
do genro, Bru-

no Montaleone, no ins-
tagram ontem. Bruno 
Montaleone e Sasha 
Meneghel estão juntos 
há pouco mais de um 
ano: o casal mantém na-
moro a distância, mas 
já explicou como dribla 
a saudade. O artista e a 
estudante de moda assu-
miram o relacionamento 
no réveillon de 2018, 
em São Miguel do Gos-
toso, no Rio Grande do 
Norte

Bruno Montaleone 
postou em seu perfil 
no instagram uma foto 
da viagem que fez para 

DivULGAçãO
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3 unidades de to-
mate maduros 1 
unidade de cebo-
la picadinha 100 
manteiga sem sal, 
gelada 2 xícaras de 
arroz arbório 1 xíca-
ra de vinho branco 
seco 1 1/2 litro de 
caldo de galinha 
fervente

Modo de 
preparo 

No liquidificador, 
bata o tomate, 
coe e reserve. em 
outra panela, em 
fogo médio, refo-
gue a cebola em 
1 colher (sopa) de 
manteiga até ficar 
transparente. acres-
cente o arroz e fri-
te por três minutos. 
adicione o vinho e 
mexa até evaporar. 
aumente a chama. 
despeje o caldo 
aos poucos, con-
forme for secando, 
mexendo sempre 
para não grudar 
no fundo. o risoto 
deve ficar cremoso, 
com os grãos cozi-
dos, mas al dente. 
entre uma concha 
e outra, acrescen-
te o tomate batido 
reservado e o extra-
to de tomate. desli-
gue o fogo. junte a 
manteiga restante 
e o parmesão. Mis-
ture delicadamen-
te para incorporar. 
Tempere com sal 
e pimenta. finalize 
com a minirrúcula e 
mais parmesão.

INgredIeNTes

300 gramas de tofu 
firme 1 colher (chá) 
de açafrão-da-
-terra (ou cúrcuma) 
3 colheres (sopa) 
de azeite de oliva 
(mais 1 pouco para 
untar) 1 unidade 
de cebola peque-
na picada 3 dentes 
de alho picados 3 
unidades de abo-
brinha grandes cor-
tadas em lâminas 
3 xícaras (chá) de 
molho de tomate 
caseiro 1 colher (so-
bremesa) de oréga-
no 1/2 xícara (chá) 
de folha frescas de 
manjericão • sal e 
pimenta-do-reino a 
gosto

Modo de 
preparo

amasse bem o tofu e 
tempere com o sal, a 
pimenta, a cúrcuma 
e 2 colheres (sopa) 
de azeite. reserve. 
em uma panela, 
aqueça o restante 
do azeite e refogue 
a cebola e o alho. 
junte o tofu e refo-
gue mais um pouco. 
Monte a lasanha em 
uma travessa refra-
tária untada com o 
azeite. Intercale ca-
madas da abobri-
nha, do molho de 
tomate e do tofu re-
fogado. finalize com 
a abobrinha e algu-
mas colheradas de 
molho. polvilhe com 
o orégano e espalhe 
o manjericão. leve 
ao forno preaque-
cido a 180˚C por 20 
minutos.

RISOTO DE 
TOMATE

lASANHA DE 
ABOBRINHA E TOFU

INgredIeNTes

a Jamaica, onde ficou 
hospedado em resort de 
luxo com a namorada, 
Sasha Meneghel. “Só 
entra na água quem tem 
short listrado”, escre-
veu o ator na legenda da 
imagem ontem. Nos co-
mentários, o namorado 
da filha da apresentado-
ra Xuxa ganhou um re-
cado de Luciano Szafir. 
“Boa leke... Adorei as 
fotos de vocês”, elogiou 
o artista, responsável 
por filmar a primogê-
nita em momentos em 
família. A mensagem 
chamou atenção de uma 
seguidora. “Um sogro 
desse, bicho!”, falou a 
usuária.
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Noiva de Zezé, Graciele lacerda se compara 
à Wanessa Camargo: ‘Parecida comigo’

Empresária falou 
sobre convivência 
com cantora e contou 
que as duas têm uma 
boa relação. ‘A gen-
te se diverte juntas. 
Certo vez, passamos 
uma noite inteira na 
fazenda do Zezé jo-
gando cartas, cantan-
do, brincando com 
as crianças e é tudo 
muito bom. Ela é pa-
recida comigo, mole-
ca, simples, gosta de 
estar desleixada em 
casa e combinamos 
muito’, disse a mu-
lher do sertanejo

Graciele Lacerda 
contou mantém uma 
boa relação com a 
enteada Wanessa Ca-
margo. No início do 
relacionamento da 

empresária com Zezé 
di Camargo, a canto-
ra reprovava o namo-
ro, mas hoje possui 
uma boa convivência 
com a jornalista e tor-
ce pela felicidade do 
pai. Em entrevista, 
Graciele citou seme-
lhança com a artista. 
“A gente se diver-
te juntas. Certo vez, 
passamos uma noite 
inteira na fazenda do 
Zezé jogando cartas, 
cantando, brincando 
com as crianças e é 
tudo muito bom. Ela 
é parecida comigo, 
moleca, simples, gos-
ta de estar desleixada 
em casa e combina-
mos muito”, disse à 
revista “Marie Clai-
re”.
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Arqueiros firmam primeiro contrato e se preparam para Série B1 sub-20

ESTADUAl 

jOTa caRvalHO

jota.carvalho@yahoo.com

Goleiros da base, Pedro e Gabriel, 
se profissionalizam no Caxias 

O Duque de Caxias 
segue valorizando 
os atletas das cate-

gorias de base. Após profis-
sionalizar o atacante Roger 
Fafá, no fim de 2018, mais 
dois jogadores assinaram 
seus respectivos contratos 
profissionais com o Tricolor 
da Baixada, São eles os go-
leiros Pedro e Gabriel, que 
já integram o elenco que vai 
disputar a Série B1 sub-20, 
a partir de maio, e treinam 
com a equipe profissional.

Mais jovem dos dois go-
leiros, Gabriel, de 17 anos, 
esteve no sub-17 do Duque 
de Caxias na temporada pas-
sada e está em seu primei-
ro ano na equipe sub-20. O 
atleta mostra grande carinho 
pelo clube e gratidão pelo 
acolhimento durante uma le-
são, que o impediu de jogar 
com regularidade.

– Primeiramente quero 
agradecer a Deus pela opor-
tunidade de fazer parte de um 
grande clube, como o Duque 
de Caxias. Estou muito feliz 
em ter a chance de treinar ao 
lado dos profissionais com 
apenas 17 anos. O Duque foi 

o clube que me abriu as portas, 
deu a oportunidade de jogar 
competições importantes e me 
acolheu após minha lesão du-
rante meu empréstimo ao vas-
co. Tenho um carinho enorme 
pelo clube e pelas pessoas do 
clube. Aqui dentro há um senti-
mento de família. Todo mundo 
se ajuda e busca sempre melho-
rar – contou e falou sobre a sua 
expectativa para a temporada 
de 2019.

– Esse ano a gente espera su-
bir, tanto no profissional quan-
to nas demais categorias. Te-
mos totais condições de chegar. 
Estamos trabalhando forte e se 
Deus quiser, ano que vem, es-
taremos na Série A – projetou.

Mais experiente, Pedro, de 
18 anos, conta como foi sua 
chegada ao Tricolor. Oriundo 
do futsal, ele afirma que teve 
que se adaptar rapidamente. 
O goleiro ainda destacou a sua 
boa performance na Taça Cor-
covado sub-17 de 2017, na qual 
o Duque foi vice-campeão. Na 
temporada passada, Pedro foi 
titular no Torneio OPG.

– Cheguei no Duque em 
2017, vindo do futsal. Como eu 
jogava pouco no campo, bus-
quei me adaptar o mais rápido 
possível. Neste mesmo ano, no 
sub-17, fomos vice-campeões 
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os dois jogadores estão esperançosos de uma boa campanha este ano e querem o acesso 
da Taça Corcovado, com uma 
ótima trajetória, em que pude 
ajudar o time em muitas oca-
siões, com ótimas defesas de 
pênaltis. Em 2018, mantive o 
ritmo e no final do ano surgiu 
o convite para assinar com o 
profissional. Fiquei muito feliz 
em poder representar um clube 
da magnitude do Duque, um 
gigante. Eu tenho muito a agra-
decer ao goleiro Jaime, pois ele 

me ajudou muito durante esse 
tempo. Ele confiou em mim e 
sabe do meu potencial. Essa 
confiança depositada em mim 
tem que ser recompensada e 
vai ser – disse e também se 
mostrou otimista para a tem-
porada.

– Em 2019, espero conquis-
tar títulos pelo profissional. A 
equipe que está sendo montada 
é excelente. Tenho certeza que 

a torcida vai ter muitas alegrias 
– finalizou.

Na primeira semana de trei-
namentos visando a Série B1, 
os dois goleiros estiveram em 
campo em um jogo-treino con-
tra o Rio de Janeiro, clube da 
Série C do Rio. O Duque de 
Caxias atuou com um elenco 
formado, majoritariamente, 
pelos selecionados nas avalia-
ções de fevereiro e com alguns 

atletas do sub-20. A ativida-
de foi acompanhada de perto 
pelo técnico Mário Junior e 
demais membros da comissão 
técnica.

Pela Série B1 de profis-
sionais, o Duque de Caxias 
estreia no dia 25 de maio, às 
15h, diante do Friburguense, 
fora de casa, no Estádio Edu-
ardo Guinle. A equipe sub-20 
faz a preliminar às 12h45.
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