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Paulo Ximenes canta
Zé Ramalho no Centro de
Convivência Nordestina
em Nova Iguaçu
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Presidiário olho grande

O político dos 137 cargos

Segundo informações postadas nas redes sociais, o deputado Luiz Martins (PDT), preso por esquema de corrupção com outros nove parlamentares na Operação Furna da
Onça, ocupa mais de 100 cargos comissionados no Detran-RJ. Braço direito dele, o assessor Sérgio Vitório (D) é o encarregado de resolver questões de interesse do político.
reprodução/whatsapp
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Despacho brabo

reprodução/Facebook

Prefeito chama mãe de santo
para expulsar o fantasma do
avô de dentro da prefeitura
3
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Cracudos matam guarda
municipal com golpes de
barra de ferro na Baixada
7

Primeira-dama
boca suja solta
os bichos em
cima do maridão

2

Caiu nas garras da Civil
divulgação/polícia civil

Covarde tenta
matar mulher a
facadas e tiros
em Piabetá
7

ESPORTE no Hora H

ACFBR: União de Itaipu
goleia e avança às
semis do Sub-17
5

Bombeiros resgatam um dos corpos. Lucia Xavier Neves e sua neta, Júlia e taxista: mortes trágica na inundação

Chuva mata 10 e deixa
bairros debaixo d’água
3
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

A coluna abraça hoje, Ailton José, de Nova Iguaçu,
um dos cineastas do recém-lançado “A Conquista do
Capoeirão”. A produção indepemdemte será exibida na
Cinemateca do MAM (Praia
do Flamengo), no próximo
dia 27, às 18h30. Parabéns e
Aquele Abraço, Ailton José!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Lei Rouanet para pequenos artistas no Brasil

Zé Ramalho
Nesta quinta (11), a
partir das 20h, o Centro de
Convivência Nordestina
de Nova Iguaçu, apresenta
mais uma edição do projeto Canto da Casa, que
tem como objetivo homenagear cantoras e cantores consagrados da MPB
(Música Popular Brasileira). No palco onde já
foram lembrados Elba Ramalho e Dominguinhos,
desta vez, a homenagem
será ao músico paraibano
Zé Ramalho, que possui
quase 50 anos de uma carreira consolidada na MPB.
O cantor Paulo Ximenes
oferecerá ao público um
show cantando os maiores
sucessos de Zé Ramalho.
O Centro de Convivência Nordestina fica na Rua
Luís Tomas, n° 390 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu.
Estacionamento grátis.
Informações e reservas:
3584-6453 e 99089-2384.

Entardecer
Musical

divulgação

Cantora Michelle Lopes

O presidente Jair
Bolsonaro só se posicionou favorável
a continuidade da
Lei Rouanet, contanto que ela sirva
apenas aos pequenos artistas e não
aos artistas consagrados e milionários, que tanto aproveitaram essa forma

de ‘financiamento’.
Quem confirmou a
mudança foi a deputada federal Joice
Hasselmann.
Entrevistado pelo
jornalista Augusto
Nunes, da rádio Jovem Pan, na segunda-feira (8), o presidente falou sobre a
polêmica lei. “Hoje

o teto da Lei Rouanet é R$ 60 milhões.
De acordo com seu
tráfico de influência, no passado, você
conseguia 10, 15, 20,
até mais”, explicou.
“Nós estamos baixando para R$ 1 milhão. Tem gente do
setor artístico que
está revoltado. Eles

querem
algumas
exceções. Eu acho
que não tem que
ter exceção nenhuma”, concluiu.
Artistas milionários e usuários do
dinheiro
público
em suas produções
não gostaram de
saber do novo teto
de R$ 1 milhão.

Nesta sexta (12), às
17h30, no Teatro Sylvio
Monteiro, em Nova Iguaçu,
o Projeto Entardecer Musical
apresenta o Sarau Prata, Prosa e Poesia (Júnior da Prata,
Vinícius Henrique e Michelle
Lopes) e o cantor convidado
especial Cassiano. Ingressos:
R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).
O Teatro Sylvio Monteiro
fica na Rua Getúlio Vargas,
51, no Centro

‘‘As canções de uma Divina Diva’’, com Jane Di Castro
Jota Carvalho

Adonay Pereira / Divulgação

jota.carvalho@yahoo.com

N

ão é qualquer artista
que pode comemorar cinco décadas na
arte de cantar e representar.
Mas uma Divina Diva não é
mesmo uma artista qualquer!
Ainda mais quando ela é
Jane Di Castro, que vai festejar a incrível marca com o espetáculo “As canções de uma
Divina Diva”, no dia 11 de
Abril, no Centro da Música
Carioca Artur da Távola, no
projeto “Melhor Horário”, às
16h. E a comemoração vai
ser dupla porque a cantora e
atriz faz aniversário no dia 7.
O roteiro e supervisão geral é
de Ney Latorraca e figurinos
de Walério Araújo.
Jane Di Castro vai revisitar os grandes momentos de
sua carreira, cantando clássicos da música brasileira
e standards internacionais,
como “Non, Je ne regrette
rien” e “La vie en rose”, ambos em homenagem à outra
diva, só que francesa, Edith
Piaf. E Jane também vai cantar em inglês, reverenciando
Louis Armstrong e Gloria
Gaynor. “Abro o show com
‘I Will Survive’, o hino gay
que canto em espanhol em
homenagem à Célia Cruz,
em ritmo de samba”, conta

(21) 98037-1338
Whatsapp

Mulher mandona; marido passivo
Não se sabe ao certo o porquê daquele
político ter uma mulher desbocada e mandona até debaixo d’água. Os funcionários
do casal ficam espantados com as cenas de
autoritarismo da senhora e a passividade do
cidadão.
****************************************

Primeira-dama adora palavrões
Nossa agente sênior, Vó Candinha conta que
dias atrás passava pelo corredor que dá acesso ao gabinete e ouviu barbaridades saídas da
boca suja: “Eu não admito essa po...”; “Se ela
se engraçar de novo pro seu lado, vai entrar na
porrada”; “ouviu bem, seu F...”, foram algumas
das pérolas pescadas pela Vó.
No show, Jane vai comemorar 50 anos de carreira e fará homenagens
Jane.
Haverá outras homenagens.
Uma delas à grande Bibi Ferreira, que dirigiu Jane no espetáculo “Gay Fantasy”, em 1981,
na histórica Galeria Alaska, em
Copacabana. E também a Alcione, Rita Lee, Marisa Monte
e Cauby Peixoto.
Na parte nacional do repertório, há sucessos como “Balada

do louco”, dos Mutantes; “Bastidores”, de Chico Buarque,
eternizada na voz de Cauby;
“Devolvi”, de Adelino Moreira,
gravada por Núbia Lafayette; e
muitas outras canções que compõem a retrospectiva das cinco
décadas de carreira de Jane Di
Castro.
Entre um número musical e
outro, ela promete contar vá-

rias histórias, tudo com muito
humor, mesmo as mais dramáticas que envolvem preconceito
e homofobia, como a que viveu
na Praça Saens Peña, na Tijuca,
onde foi forçada por playboys
a fazer um striptease no antigo
chafariz. O Centro da Música
Carioca Artur da Távola fica
na Rua Conde de Bonfim, 824
– Tijuca.

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

O chefão deve ser masoquista
“Se é corno, a galera da prefeitura não sabe
direito, mas se está no caminho das ramadas,
isso tá. É muito medroso, o cara! Tem cerimônias que o sujeito só balança a cabeça na maioria
das vezes, enquanto o “amorzão” dele fala pelos
cotovelos”, completa Vó Candinha. Esse deve
gostar de sofrer.
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Cara de pau

Político de olho grande

Deputado presidiário teria ocupado mais de 100 cargos comissionados no Detran para amigos e correligionários. O número absurdo pode ter causado um rompo nos cofres públicos
Reprodução

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

O

que dizer de um
político que acumula cargos comissionados na mesma
proporção em que aumenta sua impopularidade? O deputado presidiário Luiz Martins é um
exemplo que mancha a
vida de qualquer homem
público. Isso porque, segundo informações postadas numa rede social, o
parlamentar sozinho ocupava 137 cargos comissionados no Detran-RJ.
Os cargos seriam
distribuídos a aliados,
correligionários e amigos
de Martins. O acúmulo
absurdo
dos
‘CCs’
teriam inflado a folha
de pagamento do órgão
e,
consequentemente,
formado um rombo nos
cofres do governo. Preso
no dia 8 de novembro do
ano passado pela força-

tarefa da Lava Jato, Luiz
Martins.
Entretanto,
mesmo atrás das grades,
o parlamentar orquestra
como
uma
raposa
velha o seu esquema de
distribuição de cargos.
Para a função de
marionete, o político
designou um de seus
assessores
especiais
identificado
como
Sérgio
Vitório.
É
dele a atribuição de
resolver pendências e
questões de interesse
do
parlamentar
na
Assembleia Legislativa
do Rio de Janeiro
(Alerj). Dessa forma, ele
continua no comando
ainda que através de um
subordinado.
Prisão
convertida em
preventiva
Seis dias depois da
prisão de Martins e outros
nove
parlamentares
(André Corrêa (DEM);
Chiquinho da Mangueira
(PSC);
Coronel
Jairo (MDB); Edson
Albertassi (MDB); Jorge

Luiz Martins, que foi preso na Operação Furna da Onça, tem o assessor Sérgio Vitório (D) como braço direito na Alerj

Picciani (MDB); Marcelo
Simão (PP); Marcos
Abrahão
(Avante);
Marcus Vinícius Neskau
(PTB); e Paulo Melo,
a Primeira Sessão do

Tribunal
Regional
Federal da 2ª Região
(TRF-2) concordou com
a conversão da prisão
temporária em preventiva
dos presos na Operação

Furna da Onça.
Os presos integram
grupo político da base do
MDB do ex-governador
Sérgio Cabral, preso e
condenado por chefiar

uma
organização
criminosa. O Ministério
Público Federal (MPF)
suspeita da continuidade
da corrupção mesmo
após as operações.

MP obtém anulação de posse dos deputados estaduais presos
Na última segunda-feira, o Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro (MPRJ), por
meio do promotor de
Justiça Salvador Bemerguy, titular da 7ª
Promotoria de Justiça
de Tutela Coletiva de
Defesa da Cidadania,
obteve decisão favorá-

vel pelo Juízo
da 13ª Vara de Fazenda Pública que determina a anulação da posse
dos deputados estaduais eleitos Marcus Vinícius, Luiz Martins,
Marcos Abrahão, André Correa e Chiquinho
da Mangueira, presos
por decisão judicial.

Segundo a ação civilpública (ACP) ajuizada pelo MPRJ, a Mesa
Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado
(Alerj), por força do
seu Regimento Interno,
não poderia ter autorizado a retirada do livro
de posse de sua sede
para que os deputados

assinassem o termo de
posse na prisão ou, no
caso de Chiquinho, que
se encontra em prisão
domiciliar, em sua residência.
Empossados no último dia 22 de março
os parlamentares cumprem prisão por conta
das investigações da

Polícia Federal, Ministério Público Federal
e Receita Federal na
‘Operação Furna da
Onça’, deflagrada para
apurar atos de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de
cargos públicos e de
mão-de-obra terceirizada em órgãos da ad-

ministração estadual. A
decisão colegiada unânime da 1ª Seção Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª
Região apontou a necessidade de afastar os
cinco investigados do
convívio e contato com
servidores e agentes
políticos da Alerj.

Mãe de Santo teria ‘despachado’ no gabinete de prefeito
Desmaios súbitos e perda intermitente do movimento de uma das mãos,
o que parecia ser consequência do estresse teria
ganhado desdobramentos
dramáticos para o prefeito de uma cidade do
Sul Fluminense, e consequentemente especulações acerca da saúde

– física, psicológica e
até espiritual – do político. De acordo com pessoas ligadas ao governante,
não é de hoje que “os
apagões” do prefeito alimentam as rodas de conversa pelos corredores da
sede administrativa da cidade, e, principalmente,
nos bastidores

da política local.As primeiras informações, ainda que não confirmadas
oficialmente, davam conta de que o alcaide estaria
se submetendo a uma série de exames na tentativa
de descobrir as causas do
suposto mal súbito. Fontes, no entanto, garantem que o político teria

procurado ajuda de uma
mãe de santo nos últimos
dias, depois que começou a ver o fantasma de
um avô em seu gabinete.
As supostas aparições estariam acontecendo com
frequência, o que teria,
inclusive, feito com que
a sacerdotisa fosse até o
local para tentar acalmar

os ânimos, do prefeito e
do fantasma.
Para especialistas no
assunto, o prefeito estaria
sendo vítima de intervenções negativas de alguns
dos muitos inimigos que
fez deixando de cumprir
compromissos firmados
na campanha de 2016.
A aparição do avô seria

para protegê-lo, mas por
medo, ele acaba fugindo disso e dispensando
a proteção, o que o deixa vulnerável às energias
negativas. “O correto
seria ele interagir com o
avô que, neste caso, estaria vindo para exercer a
função de anjo da guarda”, diz um médium.

Sobe para 10 o número de mortos na chuva do Rio
A tempestade que caiu no
Rio de Janeiro na noite da última segunda-feira deixou ao
menos dez mortos. Sete das
vítimas foram registradas na
Zona Sul (três pessoas em um
táxi em Botafogo, duas irmãs e
um homem no morro da Babilônia, no Leme, e outro homem
na Gávea) e três na Zona Oeste
(dois em Santa Cruz e outro no
Jardim Maravilha).
A delegada Valéria Aragão,
da 12ª DP, confirmou que os
três corpos encontrados em um
táxi na Avenida Carlos Peixoto, em Botafogo, Zona Sul do
Rio, são de Lucia Xavier Sannento Neves e de sua neta, Júlia Neves Aché, e do motorista
do automóvel. As duas haviam
subido no táxi na saída de um
shopping, em Botafogo, na
Zona Sul, com destino a Copa-

cabana.
As vítimas são: Guilherme
N. Fontes, 30 anos, na Gávea;
Doralice do Nascimento, 55, no
Leme;Gerlaine do Nascimento, 53, no Leme; homem não
identificado, no Leme; Leandro
Ramos Pereira, 40, em Santa
Cruz; Marcelo Tavares, taxista,
em Botafogo;
Lucia Xavier Sarmento Neves, 63, no carro de Marcelo;
Júlia Neves Aché, 6, neta de
Lúcia, que estava ao lado dela;
homem não identificado, encontrado no Jardim Maravilha;
Reginaldo Exidro da Silva, em
Santa Cruz;
Deslizamento
de terra
No início da madrugada, um
deslizamento de terra atingiu o
Morro da Babilônia, no Leme,

matando duas irmãs. As duas
mulheres foram retiradas do
lamaçal. Outras duas pessoas
foram feridas, Um homem que
estava desaparecido também
foi resgatado. Informações iniciais apontam que ele teria ido
resgatar as irmãs.
Na noite de segunda-feira, o
corpo de um homem foi achado
na Gávea, Zona Sul, debaixo
de um carro. Na manhã desta
terça, os bombeiros o identificaram como Guilherme N.
Fontes, de 30 anos. Ele morreu
afogado ao cair de moto, ser
arrastado pela água que descia
da Avenida Marquês de São
Vicente, uma das principais do
bairro, e ficar preso debaixo de
um carro.
Os volumes registrados entre
o fim da tarde de segunda e o
início da manhã de ontem supe-

ram os índices pluviométricos
do temporal de 6 e 7 de fevereiro, quando seis pessoas morreram. No Jardim Botânico, por
exemplo, caiu o dobro de água.
De acordo com parentes,
Leandro Ramos Pereira, de 40
anos, levou um choque enquanto limpava o ralo da residência
em que morava, na Zona Oeste.
Um outro homem foi encontrado em Antares, também em
Santa Cruz, na tarde de ontem.
Mulher é resgatada
durante enchente
em Mesquita
A Defesa Civil resgatou
uma mulher dentro de casa,
na Rua Dr. Godoy, após ela ficar ilhada, durante a enchente,
no município de Mesquita, na
Baixada Fluminense. A chuva
não dá trégua desde a madru-

Divulgação

Bombeiros resgatam um dos corpos da tragédia das chuvas
gada de ontem. O local em que
o houve a enchente, corta com
o Rio Sarapuí, na Chatuba, região em que o município de
Mesquita faz divisa com o de
Nilópolis.
O órgão informou que os
municípios entraram em estágio de atenção desde a madrugada, devido aos núcleos

de chuva com intensidade
moderada/forte que atingem
a região. Os núcleos foram
causados devido a um sistema
de Baixa Pressão, na costa do
Estado do Rio de Janeiro, que
causa tempos severos devido
a sua intensidade. A previsão
para as próximas horas é de
chuva e acompanhada de raios.
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O presidente Jair Bolsonaro defendeu a construção de um novo pacto federativo e o aumento dos recursos para o Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) durante a abertura da 22ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios com a
participação de prefeitos, vereadores e gestores.

A falta de médicos deixa a população de Resende sem atendimento. Segundo uma fonte, enquanto
isso o prefeito Diogo Baileiro Diniz tem feito marketing pessoal com reformas de unidades de saúde
realizadas com o dinheiro do povo. Pacientes usam
as redes sociais para denunciar as irregularidades.

Feirão

Mundo árabe II

Reprodução

De hoje até amanhã, acontece o Feirão de Negociação
da Light em Duque de Caxias.
A agência móvel fica estacionada na Praça Dr.Laureano
sempre entre 10h e 16h. O
consumidor poderá parcelar
os débitos em até 60 vezes, de
acordo com a concessionária
de energia elétrica.

Segundo a Enfermeira Rejane (PC do B), prresidente da comissão, o objetivo do encontro
foi aproximar experiências da
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com as do Conselho das Mulheres Árabes. “As
pautas são convergentes. As
preocupações ultrapassam fronteiras, na política, (...)”, disse.

Mundo árabe

Busucão

A luta no Brasil e no mundo
árabe pelos direitos da mulher
foi o tema da audiência pública da última segunda-feira
pela Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher. A sessão
homenageou, com entrega de
moção de aplausos, a presidente do Conselho Supremo
das Mulheres Árabes (AWO),
Claudine Aoun Roukoz.

Jacaré a perder de vista na Zona Oeste do Rio
Nas redes sociais têm de tudo! A invasão de jacarés em
vários pontos da Zona Oeste do Rio, mais exatamente em
Santa Cruz, chamou a atenção dos internautas. Os reptéis
foram encontrados nadando livres, leves e soltos após o
aguaceiro da chuva baixar. Se é verdade ou não, a coluna
desconhece, mas sempre vale a pena compartilhar imagens
como essa como um alerta para o homem deixar intocável
o habitat dos bichinhos.

Projeto do Instituto
Apaixonados por Quatro
Patas, o ‘Busucão’ volta
ao Caxias Shopping no
próximo sábado para mais
uma campanha solidária
de adoção e vacinação
de animais. A campanha
acontecerá ao lado do estacionamento de motos, na
entrada principal do shopping, das 10h às 16h.

DIRETO AO PONTO

De quem é a culpa da ‘tradição macabra’
Todos os anos as
chuvas deixam um rastro de destruição no
Rio. Já virou tradição
macabra, as mortes
e os prejuízos deixados pelas inundações.
Nesta semana não foi

diferente. O Corpo de
Bombeiros já contabiliza sete o número de
pessoas mortas pela
tragédia. Mas a quem
culpar? À natureza, aos
governos? Inconcebível responsabilizar ao

fenômeno natural dos
acontecimentos, e sim,
aos gestores. Cadê as
obras de contenção de
encostas, os programas
sociais para retirada de
famílias que estão am
áreas de risco? Não é

possível que as políticas públicas implementadas pelo prefeito
do Rio, no caso, não
prioriizem a prevenção
que pode evitar tragédias de proporções inimagináveis. É surreal

Reprodução/Elizeu Pires

Educação em Magé abre
para iniciação em braille
O Dia Nacional do Sistema Braille foi comemorado na última segunda-feira com a inauguração
da sala de iniciação em
braille, que vai atender 25
alunos deficientes visuais que frequentam a rede
municipal de ensino de
Magé. O local conta com
material didático adaptado
para ajudar na alfabetiza-

ção e na autonomia dos
alunos cegos ou com baixa
visão. “A proposta da sala
é iniciar o braille para os
alunos cegos ou com baixa
visão. Nossa sala tem material todo adaptado feito
exclusivamente para a necessidade de cada aluno
da rede, de forma que ele
consiga aprender o braille
melhor e mais rápido.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

iniciativa

Nilópolis no dia D da redução de acidentes

Secretarias de Transportes e de Segurança Pública, realizaram abordagens, orientando
não só os motociclistas como também motoristas e distribuindo materiais educativos.

Secretaria de Comunicação
Social da Prefeitura

A

Prefeitura de Nilópolis, por meio
das secretarias de
Transporte e de Segurança Pública, como parte da
Campanha ‘SOS Hospital da Posse’, uma campanha que foi planejada
após dois meses de reuniões entre a direção do
Hospital Geral de Nova
Iguaçu (HGNI) e representantes dos municípios
da Baixada Fluminense,
participou na última sexta-feira do Dia D para a
redução de acidentes de
motociclistas.
Em
Nilópolis,
os
agentes das secretarias
de Transportes e de Segurança Pública, com a

participação do mascote ‘Nilinho’, realizaram
abordagens nas principais vias do município,
orientando não só os motociclistas como também
motoristas e distribuindo materiais educativos
sobre a importância da
direção defensiva e uso
dos equipamentos de segurança na condução de
motocicletas, principalmente o uso do capacete,
uma vez que sem estes
equipamentos aumenta
o risco de lesões sérias.
“Diante de números
tão alarmantes, entendemos a importância desta
campanha de conscientização, pois rotineiramente nos deparamos
com motociclistas que
insistem em pilotar de

Divulgação/PMN

Agentes da Prefeitura conscientizam motoristas nas ruas de Nilópolis
maneira imprudente e
sem os devidos equipamentos de segurança.
Tenho certeza de que,
com a parceria da Secretaria de Segurança,

iremos trabalhar para
reduzir estes acidentes
através de educação e
repressão, pois todos
têm que entender que
a vida vem em primei-

ro lugar”, afirmou o secretário de Transportes,
Amauri de Jesus.
Segundo o diretor-geral do HGNI, Dr. Joé
Sestello, só no ano passa-

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Moradores aguardam obras no Lagoinha

Há vários anos, os
moradores da Rua
Basílio, na localidade conhecida como
Vila Vênus, no bairro
Lagoinha,
esperam
por melhorias. Eles
alegam que convivem com esgoto a céu
aberto mesmo estando com o pagamento
de impostos, como o
IPTU, em dia. Nessa
via, por exemplo o
mato toma conta do
local, além dos bura-

cos e do esgoto a céu
aberto. Ainda de acordo com informações
postadas em um grupo
de Whatsapp fornado
moradores, muitos políticos visitaram a região para pedir votos
e fizeram promessas,
mas como não foram
eleitos esqueceram aos
menos de continuar
lutando para mitigar a
situação de penúria de
quem vive na Vila Vênus, infelizmente.

Eliane souza cunha/leitor

do 46% (1.646) dos acidentados atendidos eram
motociclistas e cerca de
30% das vezes, estes
precisaram ficar internados”, explicou.

mundo

Atentados deixam
13 mortos
SÍRIA - Pelo menos 13 pessoas, civis em sua maioria, morreram ontem em um duplo atentado
a bomba em Raqa, antiga ‘capital’
do grupo extremista Estado Islâmico (EI) na Síria. De acordo com
o Observatório Sírio dos Direitos
Humanos (OSDH), nove civis e
quatro combatentes das Forças
Democráticas Sírias (FDS), uma
aliança curdo-árabe apoiada pelos Estados Unidos, faleceram na
explosão de um artefato e, depois,
na detonação de um carro-bomba
em uma rua muito movimentada
de Raqa, relatou o OSDH. Até o
momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, cometido
perto de um posto militar das FDS.

esporte
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Quartas de final

União de Itaipu goleia Praça e avança
no Brasileirão da Baixada Sub-17

União, Ajax, Gospel e Projeto Família brigam por vaga na final

Por Marcos Leandro/ACFBR

N

o sábado (6) foram realizadas as
partidas de volta
das quartas de final do
Brasileirão da Baixada
Sub-17. União de Itaipu e
Praça entraram em campo às 11h30 para o duelo
pela vaga na semifinal. O
Praça tinha que vencer
por no mínimo dois gols
de diferença e o União
de Itaipu precisava apenas de um empate ou até
a derrota por um gol não
era um resultado ruim.

O jogo
Nos primeiros minutos da primeira etapa, o
Praça tentava ser ofensivo e a principal peça da
equipe era o camisa 10
Marlinho, que foi caçado
pelos marcadores o jogo
todo. Mas quem abriu o
placar foi o União de Itaipu, aos 15 minutos, através do camisa 17 Nem.
Logo após marcar, o time
de Itaipu pisou no freio
e começou a cadenciar a
partida. Nessa pegada foi
surpreendido quando o
camisa 20 Paulinho quase
balançou a rede do goleiro Cauã, aos 20 minutos,
e, aos 26, na falta cobrada por Marlinho, Maicon
cabeceou para fora.

No contra-ataque armado pelo União de Itaipu, Wendel arrancou pela
lateral, invadiu a área e
foi derrubado. O arbitro
José Waldson apontou a
marca da cal. Após a resenha dos jogadores para
decidir quem seria o cobrador, Robert foi pra
bola, converteu a penalidade e chegou a cinco
gols na artilharia da competição.
Na segunda etapa, o
Praça entrou precisando
fazer 4 gols para avançar
e por isso partiu ao ataque, chegando com perigo três vezes seguidas:
aos 5 minutos com Paulinho, aos 8, com Marlinho e aos 12, com Ivo. O
goleiro Cauã defendeu os
chutes e manteve a boa
vantagem.
Boa chance perdida:
o volante Hudson, do
União de Itaipu, chegou
na cara da meta sem goleiro e resolveu passar
para o companheiro. Em
posição menos favorecida, o parça errou o chute.
O time de Belford
Roxo conseguiu ampliar
aos 35 minutos. Após
bola recebida na área,
o camisa 10 Teles fez o
terceiro.
Os alvianis de Itaipu
terão pela frente, nas

ACFBR / ML Designer Sports

Carlos Alexandre do União de Itaipu (Azul) domina a bola marcado de perto por Marlinho

semifinais, o Ajax, famoso “Rei de Copas” de
Nova Iguaçu. Este será
o terceiro jogo entre as
equipes na competição.
O Ajax venceu as duas
pelejas anteriores.
Demais
resultados
e semifinais
Assim como na partida de ida, o Projeto Familia saiu atrás do placar, mas conseguiu virar
para 2 a 1 e avançou.
Na partida do Jardim
da Fonte, Clube Gospel

Fla: Léo Duarte fala sobre a visita
de Vinicius Jr e força do elenco
Alexandre Vidal / Divulgação

Zagueiro concedeu entrevista coletiva ontem antes das atividades no CT

Na terça-feira (9), o
elenco rubro-negro se
reapresentou no Ninho
do Urubu para mais
uma tarde de treinamentos visando o confronto contra o San
José, pela Conmebol
Libertadores. Antes da
atividade, o zagueiro
Léo Duarte concedeu
entrevista coletiva na
Sala de Imprensa Victorino Chermont.
Em um dia de fortes
chuvas e catástrofes no
Rio de Janeiro, o camisa 43 iniciou com palavras de solidariedade às
vítimas.
“Quero passar uma
mensagem de conforto para as famílias que
estão sofrendo com a
chuva, principalmente
às que tiveram perdas”,

lamentou o jogador.
Questionado sobre o
papel da torcida, sempre presente em grande
número, Léo frisou que
ainda se surpreende
com a Nação.
“Fico impressionado
sim. Eles sempre lotam, até contra os times
pequenos. Isso é uma
motivação a mais para
fazermos grandes jogos
e conquistar os resultados”.
Mesmo com a ausência de Gabigol para o
jogo desta quinta-feira,
suspenso por cartão
vermelho, o zagueiro ressaltou a força do
elenco rubro-negro.
“Temos um elenco
muito forte. Gabriel é
um jogador importante
para nós, não vai estar

em campo na quinta,
mas vai estar na torcida. O Uribe treina muito bem e o papel que
faz em campo é muito
bom. Vitor Gabriel é
muito forte fisicamente, e quem entrar vai
dar o melhor e esperamos que nos ajude com
gols”, disse.
Sobre a visita ilustre
de Vinicius Jr ao CT,
Léo Duarte comentou
sobre a alegria característica do Garoto do
Ninho.
“Sempre feliz, com
aquele jeito e a risada exagerada. Ele está
muito feliz, elogiou
bastante o novo módulo
e a nossa equipe. Disse
que estava com saudade, também temos saudades dele”, frisou.

conseguiu a virada em
cima do W10/Anchieta
e também se classificou.
No campo do Tucano, o
Ajax mostrou superioridade para cima do Meninos do Vila e ganhou por
3 a 0.
No sábado (13), pelas
semifinais da competição, no Estadio do Esperança (Osmário Castelat
Filho), Ajax e União de
Itaipu se enfrentarão às
11h30, enquanto Projeto
Familia e Clube Gospel
jogarão, no mesmo local,
às 13h30.

FICHA TÉCNICA
UNIÃO DE ITAIPU 3 x 0 PRAÇA

Local: Estádio Osmário Castelar Filho, Engenho Pequeno – Nova
Iguaçu
Data/Horário:
06/04/2019, às 11h30
Árbitro: José Waldson
de Matos Modesto
Árbitros Assistentes:
Juan Manuel Gonzáles
Porto e Luan Silva Araujo
Gols: Nem aos 15’/1ºT
(1-0), Robert aos 28’/1ºT
(2-0) e Teles aos 35’/2ºT
(3-0)
Cartão amarelo: Roger e Robert (UNI); Léo

e Ivo (PRA)
União de Itaipu: Cauã;
Roger
(Marcelinho),
Everton, Adriano (Renan)
e Maiquinho (Bruno);
Carlos Alexandre, Wallace e Caike (André); Nem
(Hudson), Robert (Teles)
e Wendel. Treinador:
Willian Koike.
Praça: André; Léo,
Juan, Ivo, Luiz Felipe;
Gustavinho, Bruno, Gustavo Henrique e Marlinho; Maicon (Douglas)
e Paulinho. Treinador:
Maurinho.

Fernando Miguel destaca semana e
pede Vasco concentrado na Ressacada
Carlos Gregório Júnior/Divulgação

Goleiro teve um tempinho para atender a imprensa antes do embarque

O Vasco embarcou
ontem (9) para Florianópolis, onde vai encarar o
Avaí, pela partida de volta
da terceira fase da Copa
do Brasil. O confronto
será nesta quarta (10), às
21h30, no Estádio da Ressacada. Um dos nomes
mais experientes do elenco, o goleiro Fernando
Miguel comentou sobre a
sequência de jogos decisivos que o Cruzmaltino
terá pela frente e ressaltou
a importância de obter a
classificação no Sul para
depois pensar na final do
Campeonato Carioca.
- Nós encaramos todos
os jogos do Vasco como
decisão, mas entramos
num mês mais decisivo
ainda. Terceira fase de
Copa do Brasil, jogo de
volta, depois finais do
Campeonato
Carioca.
Estamos muito concen-

trados para este momento. Vamos procurar fazer
uma grande partida lá em
Florianópolis e trazer pro
Rio de Janeiro essa classificação que é tão importante e que todos nós
estamos empenhados em
buscar - disse o goleiro.
A delegação vascaína
viajou sem a presença do
capitão Leandro Castan
e do atacante Rossi, mas
contou com o retorno do
atacante Maxi López, que
estará a disposição do
técnico Alberto Valentim.
A torcida vascaína já esgotou os ingressos destinados ao setor visitante e
o camisa 1 explicou como
o Vasco deve se comportar para voltar ao Rio de
Janeiro classificado.
É uma equipe que vive
um momento bom no
Campeonato Catarinense. Chegou nesta fase da

Copa do Brasil com méritos. É um time de Série
A, já demonstrou seus
valores. Precisamos fazer
um jogo de concentração,
atenção e principalmente consciente e maduro
naquilo que precisamos
fazer dentro da partida.
Nossa estratégia de jogo
é uma forma segura de
se jogar e procurar não
oferecer ao adversário o
contra-ataque - finalizou.
Na última vez em que
atuou na Ressacada, o
time retornou com a vitória (2 a 1), no Campeonato Brasileiro de 2017,
com gols de Wagner e
Andres Ríos. Pela Copa
do Brasil, as equipes se
cruzaram na semifinal de
2011, ano em que o Vasco
sagrou-se campeão. No
Rio, 1 a 1, já na Ressacada, vitória cruzmaltina
por 2 a 0.
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Ação preventiva

Guarda Municipal faz ação contra
bullying em escola de Belford Roxo

Em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Bullying, celebrado todo dia 7 de abril, a Secretaria de Segurança Belford Roxo, realizou ação de conscientização com alunos e responsáveis na Escola Municipal Sebastião Herculano de Matos, no bairro Areia Branca
Assessoria de
imprensa

A

través do projeto
“Faça
Amigos, não
faça bullying”, os
agentes da Guarda
Municipal conversaram com os pais e responsáveis, entregaram
folhetos e explicaram
sobre a importância
de se combater a violência no ambiente
escolar. “Ações como
esta causam um impacto muito grande
na sociedade. Nosso
objetivo é disseminar
a cultura de paz nas
unidades de ensino”,
afirmou o guarda municipal Thiago Silva.
Segundo relatos da
Guarda
Municipal,
uma aluna da rede
municipal tentou suicídio no início de
2019 ao ingerir uma
grande quantidade de
remédios. A menina
foi socorrida a tempo. Os agressores foram identificados e
notificados através do

Rafael Barreto/ Divulgação

Conselho Municipal
dos Diretos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), e estão
cumprindo medidas
socioeducativas.
O
projeto “Faça Amigos,
não faça bullying”
teve início em 2016.
“Acho
excelente
esse alerta. Mesmo a
escola sendo muito
tranquila, informação
nunca é demais. Qualquer um pode passar
por isso um dia. Por
isso, todos precisam
saber o que fazer em
casos como este”, disse Washington de Oliveira, pai da aluna do
5º ano, Sofia de Oliveira, de 10 anos.
Ação em toda
rede
Nesta quarta-feira
(10-04), a Guarda Municipal vai dar início
ao ciclo de palestras,
na Escola Municipal
Sebastião Herculano
de Matos, às 7h. “Ficamos muito felizes por
termos sido escolhidos
para receber um tra-

Agente da Guarda Municipal entrega panfleto sobre o bullying aos alunos na sala de aula

balho tão importante
como este. Temos aqui
poucos casos e isolados, onde algumas
brincadeiras passam
do limite. Mas com a
autoridade dos Guardas, os alunos perce-

bem o quanto o assunto é sério”, destaca a
vice-diretora da unidade, Michele Brandão.
Segundo os agentes
de segurança de Belford Roxo, o projeto
já beneficiou 390 alu-

Belford Roxo discute reelaboração
curricular da Educação Infantil
A Secretaria de Educação de Belford Roxo
entregou, na Creche
Municipal Jorge Victor
de Almeida, em Andrade Araújo, o material
de orientação para as
estimuladoras. A reelaboração curricular
da educação infantil
também foi abordada.
Participaram do encontro a chefe da Divisão
da Educação Infantil,
Emile Marçal, suas assessoras, Suellen Soares e Vanessa Alves,
a supervisora Educacional, Juliana Freitas,
a supervisora Pedagógica, Tânia Araújo, a
diretora da unidade,
Vilma Meneses e a secretária executiva, Patrícia Sampaio.
Segundo Emile Marçal, esse ano, a educação infantil está trabalhando na reelaboração
do currículo e se adequando à Base Nacional Comum Curricular,
em prol da protagonismo infantil. “Pensando
na ampliação e universalização da educação
infantil, não podíamos
deixar de fazer essa
mudança
curricular,
pois temos uma nova
infância no século 21
que precisa de um novo
olhar. Esse documento
ainda é experimental e
foi elaborado em 2018
para que nesse ano, as

Cláudio Nunes/PMBR

nos somente em 2019.
A ação será desenvolvida em toda a rede
municipal e estadual
de ensino ao longo do
ano letivo. No dia 26
de abril, a Escola Municipal Sebastião Her-

culano de Matos receberá mais uma vez
os agentes da Guarda
Municipal para uma
atividade lúdica, que
mais uma vez chamará a atenção sobre o
bullying e a violência.

Bolsonaro prega aumento
de recursos para municípios:
“queremos dividir o pouco
que temos”
Antonio Cruz / Agência Brasil

Representantes da Secretaria de Educação se reuniu com
a equipe da Creche Municipal Jorge Victor de Almeida

unidades possam discuti-lo e fazer com que
tenha a cara belforroxense, a fim de refletir
as práticas que acontecem nas escolas. Assim,
os professores realizam
as atividades pensando no desenvolvimento
cognitivo, social, emocional, motor e integral
das crianças”, explicou
Emile.
Aproveitando a visita a creche, a equipe
da Secretaria de Educação ainda entregou o
material de orientação
para os estimuladores
materno-infantil. “Nós
temos uma preocupação
com esse profissional,
pois é ele que auxilia o
professor. Esse material
orienta e sugere atividades para que o educar e
cuidar possa andar juntos”, finalizou Emile. A
secretária executiva, Pa-

trícia Sampaio destacou
a preocupação do secretário da pasta, Denis
Macedo em formar os
profissionais que lidam,
não só com as crianças,
mas com todos os alunos.
A diretora Vilma Meneses, aprova a parceria
da creche com a Secretaria e agradece todo o
suporte dado à unidade.
“Esse documento feito
para os estimuladores,
é norteador. Só iremos
para frente e alcançar
nossas metas, educando
e cuidando”, resumiu.
Suellen Soares aproveitou a oportunidade para
lembrar que a educação
infantil é onde se inicia
a educação básica para
os alunos. “Precisamos
ter essa preocupação
com as crianças desde
pequenas, esse olhar
para educar”.

Projetos
A Creche Municipal
Jorge Victor de Almeida desenvolveu diversos projetos nos moldes do novo currículo
da educação infantil e
em cima do tema “Educação proativa: Ler o
mundo é construir um
novo tempo”, tema gerador da rede. São eles:
“Beijinho sim, mordida
não”; “Desfralde, adeus
fraldinha”; “Identidade:
autonomia através dos
contos infantis”; “Família e escola, resgatando
valores”; “O banquinho
do leitor”; “Caixa Musical” e muito mais. Esses
projetos, além de trabalhar de uma maneira divertida a aprendizagem
da criança, traz para
mais perto da família o
trabalha de valores em
conjunto.

O presidente defendeu também um novo
pacto federativo pró-reformas

Agência Brasil
O presidente Jair
Bolsonaro defendeu
ontem (9) a construção
de um novo pacto federativo e o aumento dos
recursos para o Fundo
de Participação dos
Municípios
(FPM).
“Nós temos pouco,
mas queremos dividir o pouco que temos
com vocês”, disse a
prefeitos, vereadores e
gestores municipais na
abertura da 22ª Marcha
a Brasília em Defesa
dos Municípios.
O evento é organizado pela Confederação
Nacional dos Municípios (CNM) e, de 8 a
11 de abril, reúne cerca
de 8 mil municipalistas
na capital federal em

busca do fortalecimento dos governos locais.
Ao pedir apoio para
a reforma da Previdência, Bolsonaro falou
sobre suas recentes
viagens internacionais
e a importância de sinalizar aos mercados
que o país pode equilibrar suas contas e
diversificar sua economia.
A proposta do pacto
federativo, que desvincula, desindexa e retira
diversas obrigações do
orçamento, foi sugerida pelo ministro da
Economia, Paulo Guedes, entre outras medidas, para impulsionar a
recuperação da economia e garantir mais recursos para os estados
e municípios.
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Última ação

DRF e PF fazem a quina em ação
contra ladrões de banco no estado
Cinco integrantes de quadrilha especializada em roubo a agências
no RJ foram presos em flagrante logo após atacar Caixa Econômica

Divulgação/Polícia Civil

Os criminosos foram flagrados pelos policiais logo depois de fazer a ‘limpa’ em uma agência da Caixa Econômica. Armas foram apreendidas
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

inco integrantes
de uma quadrilha especializada
em roubos a bancos foram presos em flagrante na manhã de ontem
por agentes da Delega-

cia de Roubos e Furtos
(DRF), com apoio de
agentes da Delegacia
da Polícia Federal (PF).
O grupo foi surpreendido logo após ter roubado a quantia de R$
65.530,00 da agência
da Caixa Econômica

Federal bancária, situada na Rua Doutor Nilo
Peçanha, em São Gonçalo.
Os bandidos foram
identificados
como
Jorge João do Rosário, 63 anos, Marcos
Natal Nogueira, 52,

Adalberto
Santana
dos Santos, 42, Airton Faria Junior, 25,
Alexandre
Rodrigues de Jesus, 51.
Com eles foram apreendidos quatro pistolas
e três revólveres, além
das armas dos vigilan-

tes da agência bancária. drilha e, após tomarem conhecimento que os bandidos
Quadrilha era iriam agir naquela agência
monitorada
bancária, foram até o local
O titular da especia- e prenderam os criminosos.
lizada, delegado Alexan- Segundo o delegado, o bandre Herdy, informou que os do já teria praticado outros
agentes já realizavam um roubos a agências e bancámonitoramento dessa qua- rias no estado do Rio.

Guarda municipal é morto em Meriti Covardão vai em cana por
A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o
assassinato de um guarda
municipal na noite da última segunda-feira, em São
João de Meriti. A vítima,
identificada como Erick
Araújo, de 41 anos, teria
sido morta por supostos
usuários de drogas.
De acordo com as pri-

meiras informações, o
agente discutido com um
grupo de marginais horas antes de ser executado
com golpes de barra de ferro. Durante a madrugada,
os criminosos invadiram
a casa de Erick e cometeram a atrocidade. O agente
era lotado no GGM do Rio
(Grupamento de Guardas
Motociclistas).

Reprodução/Facebook

Erick teve a casa invadida pelos criminosos

Mulher morre em assalto em SG

Uma mulher de 28 anos
foi morta na noite da última segunda-feira, em um
assalto na Rua Coronel
Amarante, no bairro Venda da Cruz, em São Gonçalo.
De acordo com informações, Sâmara Reis Miranda estava na garupa da
motocicleta do marido e
foi baleada após os bandidos anunciarem o roubo.
Policiais do 7º BPM (São
Gonçalo) foram informados que os criminosos
roubaram a moto de um
casal e, na ação, eles atiraram contra Sâmara.
O Corpo de Bombeiros
foi acionado e socorreu
a vítima para o Hospital
Estadual Azevedo Lima,
em Niterói, mas ela não
resistiu ao ferimento. A

Reprodução/Facebook

Sâmara Reis Miranda estava na garupa da
motocicleta do marido quando foi atingida
moto foi localizada na Avenida Doutor Pio Borges e o
caso foi registrado na 73ª

tentar matar esposa a tiros

Anderson Germano da
Silva, de 40 anos, foi preso na última sexta-feira
por agentes da Delegacia
de Piabetá (66ª DP) por
tentativa de feminicídio
contra a esposa. A Polícia
Civil cumpriu mandado
de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal
(Tribunal do Júri) da comarca de Magé.
De acordo com investigações conduzidas pelo titular da unidade, delegado
Antônio Silvino, no dia 21
de outubro do ano passado, durante uma discussão
fútil, Anderson tentou esfaquear a vítima, que se
defendeu com um dos braços e acabou ferida. Com
o golpe, o agressor acabou
deixando a faca cair no
chão. Não satisfeito, ele
pegou um revólver de calibre 32 mm e efetuou três
disparos em direção a mulher, mas os projéteis “picotaram”. Anderson acabou fugindo. O marginal
era considerao foragido da
Justiça e vai permanecer
preso até o julgamento.

Divulgação

Anderson da Silva vai responder por tentativa de feminicídio

DP (Neves). Ainda não há
informações sobre a data e
local de enterro de Sâmara.

Vereadora e ex-funkeira pega
Filha é morta pelo pai ao defender a mãe condenação por torturar ex

BAHIA - Michele Magalhães Rodrigues, de
11 anos, foi assassinada
pelo próprio pai em São
José de Itaporan, em Muritiba, na Bahia, na noite
do último domingo.
Segundo a Polícia Civil, Lucival de Oliveira
Rodrigues,
conhecido
como Buti da Rifa, atirou
na filha após a criança
tentar separar a briga entre ele e a mãe, Darlene
dos Santos Magalhães.
Michele foi ferida nas
costas e, ao tentar correr,
levou um tiro na cabeça.
O outro filho do casal,
de 5 anos, também foi
ferido. O menino foi internado no Hospital Regional de Santo Antônio

Reprodução

Michele foi atingida nas costas e na cabeça
de Jesus e não corre risco
de vida. O assassino está
foragido. A polícia apurou

que a discussão começou
porque Lucival desconfiava que havia sido traído.

A vereadora do (MDB) e
ex-funkeira Verônica Costa,
a Mãe Loura, foi condenada a
cinco anos e dez meses de prisão em regime semiaberto por
torturar o ex marido. Segundo
informações, em fevereiro de
2011, o ex-companheiro da
vereadora, Márcio Costa, denunciou o caso à Polícia Civil
do Rio. Mas, um mês depois
a vereadora virou ré. Em novembro do ano passado o caso
voltou à 16° Vara Criminal, e
hoje (9) o juiz Marcelo Oliveira da Silva tomou a decisão.
Investigações apontaram
que, além da funkeira, mais
quatro pessoas participaram
da tortura a mando de Verônica. A irmã dela, o irmão, o
cunhado e o padrasto. Na época, Márcio contou em depoi-

Reprodução

Mãe Loura pegou cinco anos de prisão por torturar o ex marido
mento que teve os pulsos e os
pés amarrados com correntes,
a boca e os olhos vendados.
Logo após começaram as
agressões, um produto químico foi jogado na vítima. No
ato, os agressores acusavam

o ex-marido da vereadora de
ter uma amante e de roubar
o dinheiro dela. A Mãe Loura afirma que não agrediu o
ex-marido, e que ele já havia
chegado em casa ferido e sob
efeito de drogas.
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Câncer avançado de mama no Brasil

Sistema Único de Saúde diz que pelo menos de 50% a 60% dos casos chegam com
tumores acima de 2cm, o que não colabora para a cura e a redução da mortalidade.
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

O

Brasil registra um
alto índice de casos avançados de
câncer de mama atendidos
pelo SUS (Sistema Único
de Saúde). Pelo menos de
50% a 60% dos casos chegam com tumores acima
de 2cm, o que não colabora para a cura e a redução
da mortalidade.
Para discutir como reduzir esse alto índice que
atinge as mulheres que
estão fora da rede privada,
diversos profissionais se
reunirão de hoje a 13 deste mês, no Fórum de Políticas Públicas, que ocorrerá durante o Congresso
Brasileiro de Mastologia,
no Rio de Janeiro.
Será discutido como melhorar o principal entrave

Divulgação/PMN

do diagnóstico avançado,
que é a falta de acesso, também a principal luta da Sociedade Brasileira de Mastologia. O segundo entrave é a
falta de informação.
Muitas mulheres não sabem
os cuidados preventivos que
devem tomar. O autoexame,
por exemplo, só é indicado
para um autoconhecimento
do próprio corpo. Mas, para
identificar tumores precoces
(com menos de 1cm), o mais
indicado é a mamografia.
Mastologistas
de todo o
Brasil e gestores
governamentais
Entre os profissionais estarão mastologistas de todo
o Brasil, gestores governamentais, apoiadores das
áreas técnicas relacionadas
ao câncer de mama, pesquisadores e sociedade civil do

- A maioria das mulheres atingidas pela doença estão fora da rede privada
Brasil e do exterior irão debater o que pode ser feito.
Uma carta/manifesto será
redigida ao final para ser en-

tregue ao ministro da Saúde
e à Procuradora Geral da República com maior detalhamento dos entraves. Todos

os envolvidos usarão como
base o orçamento, os fluxos,
os recursos existentes e o
que está faltando, uma vez

que há um investimento da
ordem de R$ 1,9 bilhões
por ano somente para o
tratamento do câncer.

Atendimento humanizado no Governo convoca 200 papilloscopistas
banco de leite do HEAPN
Divulgação/PMN

- Iniciativa ganha destaque entre os serviços oferecidos nas unidades de saúde do estado
Com um atendimento diferenciado, o Banco de
Leite Humano do Hospital Estadual Adão Pereira
Nunes (HEAPN) ganha
destaque entre os serviços
oferecidos nas unidades de
saúde do Governo do Estado. Humanizado e com
uma assistência domiciliar
às doadoras de leite materno, o Banco de Leite
recebeu, recentemente, a
certificação de credenciamento da Rede Brasileira
de Bancos de Leite Humano. Todo leite humano do
banco é distribuído para os
bebês internados na UTI
Neonatal do hospital. São
prematuros extremos, na
maioria dos casos, e com
necessidades nutricionais
que somente o leite huma-

no pode suprir. Mais que um
alimento, o leite humano é
um meio de transmissão de
imunidade passiva ao recém-nascido.
“O banco de leite do Hospital Adão Pereira Nunes é
ligado à Rede Brasileira de
Bancos de Leite e aqui trabalhamos em dois segmentos.
A assistência e a captação,
pasteurização e distribuição
do leite. O leite doado chega
ao banco, seja internamente
ou externamente, passa por
um processo de controle de
qualidade, depois é pasteurizado e analisado e, em seguida, o leite está pronto para
ser distribuído aos bebês
internados na UTI Neonatal
do hospital. Podemos mantê-lo até seis meses congelado.
Nosso diferencial é a coleta

externa, aonde uma equipe de enfermagem vai em
domicílio. A profissional
entra na casa da doadora, observa como o bebê
mama, se a mãe tem produção que justifique a doação (ter excesso de leite),
analisa a higiene da casa da
mãe, faz orientações sobre
coleta e acondicionamento
do leite, e por fim, realiza
a coleta da doação de leite
materno”, explicou Isabel
Redigolo, coordenadora do
Banco de Leite do HEAPN.
Com funcionamento 24
horas, o banco de leite também presta o serviço de
apoio às funcionárias que
precisam retornar ao trabalho e que ainda estão na
fase do aleitamento exclusivo aos filhos.

Mais de 1 mil veículos na mira das câmaras do Detran
Mais de 1,6 mil veículos foram verificados
pelas câmeras OCRs
na operação de hoje
(08/04) do Detran Seguro. Dentre esses, 144
foram abordados e 17
acabaram removidos
por estarem sem condições de sanar problemas encontrados. Já os
multados foram 46. Entre as infrações, a maior
parte foi de proprietá-

rios que não fizeram os
licenciamentos de anos
passados, até de 2018.
Os veículos removidos
na capital foram levados
para pátios do Detro. Os
removidos na capital poderão ser recuperados
no pátio localizado em
Campo Grande e os removidos em Teresópolis foram encaminhados
para o depósito de Nova
Iguaçú.

Na última segunda-feira,, o Detran.RJ iniciou
a Operação Detran Seguro. A ação está atuando nas ruas, nos moldes
da Operação Lei Seca, e
busca tornar o trânsito no
Rio de Janeiro cada vez
mais seguro. Agentes do
órgão, que vêm sendo requalificados desde janeiro para fazerem a verificação dos itens, além de
orientarem os motoristas.

O governador Wilson
Witzel divulgou, na
tarde da última segunda-feira, a convocação
de 200 papiloscopistas, que vão quase dobrar o quadro atual de
294 peritos papiloscópicos da Polícia Civil
do Estado. Os novos
policiais
(responsáveis pela identificação
humana, civil e criminal de vivos e mortos)
serão chamados para
o início das aulas na
Academia
Estadual
de Polícia Sylvio Terra (Acadepol). Serão
840 horas de cursos e
testes, antes da nomeação.

“A convocação dos policiais papiloscopistas vai
reforçar nossa atividade
de investigação, especialmente em tempos de
reconhecimento facial e
de câmeras que vão ajudar no monitoramento.
Os papiloscopistas participam desse trabalho
de identificação facial. É
nossa polícia indo além,
ao encontro da tecnologia para que possamos
dar mais segurança ao
cidadão”, falou Witzel.
O chamamento faz parte
do acordo firmado entre
o Governo do Estado e
a Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj), que

se comprometeu a arcar com os salários de
convocados das polícias Civil e Militar 200 papiloscopistas e
3 mil policiais militares - até o fim de 2020.
Os recursos são fruto
de uma economia feita
pela legislativo fluminense, na ordem de R$
370 milhões.
“A Alerj está abrindo
mão de receitas para
poder pagar os salários
dos papiloscopistas e
nós assumiremos, após
esses dois anos, esse
encargo. Essa é mais
uma promessa de campanha cumprida”, finalizou o governador.

divulgação

Assinatura da convocação de papiloscopistas pelo governador Witzel

Prefeito Jorge Miranda se reúne com
secretários municipais de Mesquita
Encontros do governo são rotina às segundas-feiras, quando
equipe discute metas, prazos,
dificuldades e soluções para a
cidade
O prefeito Jorge Miranda
comandou mais uma de suas
reuniões com os secretários
municipais de Mesquita. Esses
encontros são agendados principalmente para que a equipe
apresente suas dificuldades e
avanços e respeitem os prazos
estipulados para cada ação.
Nesta semana, Jorge contou
com a presença da ex-deputada estadual do Rio de Janeiro,

- Divulgação/PMM

Jorge Miranda discute com equipe metas, prazos e soluções para a cidade
Aspásia Camargo, que veio ao
município para tratar de assuntos
administrativos com o prefeito de
Mesquita.
“Essa reunião é importante para
que a gente consiga desatar os
nós que a administração pública

geralmente tem e, assim, garantirmos celeridade às ações
do governo. Otimizamos os
processos que passam por várias áreas, promovendo uma
interação maior entre elas”, explica o prefeito Jorge Miranda.

SUL-FLUMINENSE
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Volta Redonda avalia atuação
das equipes em reunião de crise

A resposta rápida aos danos provocados pelas chuvas e ações coordenadas foram avaliadas positivamente pelos representantes do município
Secretaria de
Comunicação Social

A

o final da tarde
desta
segunda-feira, dia 08, os
gestores e representantes
das secretarias e órgãos da
Prefeitura de Volta Redonda se reuniram no auditório do Palácio 17 de Julho
para avaliar os trabalhos
realizados durante todo o
dia e traçar o planejamento de atuação ao longo da
semana, para atender todas
as ocorrências registradas
após o temporal que caiu
na cidade no domingo.
Diante do decreto emitido pelo prefeito Samuca
Silva, determinando Estado de Emergência na cidade, as secretarias foram
orientadas e prepararem
relatórios com todos os
danos identificados, de sua

responsabilidade, para que
seja montado um documento único a ser enviado
aos governos Estadual e
Federal, com objetivo de
liberação de verbas para
serem utilizadas nos trabalhos de recuperação do
município.
“Nossa meta agora é levar até os governos parceiros todas as necessidades, para que possam nos
auxiliar com tudo que for
possível a darmos prosseguimento aos trabalhos de
reconstrução e limpeza da
cidade. Para isso estamos
montando um relatório detalhado de todos os danos
que a chuva causou na cidade”, explicou o procurador geral do município,
Augusto Nogueira.
Além desse levantamento, o grupo de crise criado

pelo prefeito Samuca Silva, aproveitou para traçar
as ações coordenadas de
campo ao longo dos próximos dias, com objetivo de
concluir a desobstrução de
todas as vias interditadas,
atender as famílias atingidas e desalojadas e criar
um plano de contingenciamento, caso as chuvas voltem a cair sobre a região.
“Temos todas as equipes
organizadas e de prontidão.
Durante toda essa segunda,
estivemos percorrendo todos os bairros com a SMI,
Defesa Civil, IPPU e Meia
Ambiente, identificando os
pontos mais urgentes. Para
os próximos dias manteremos essa coordenação e
poderemos atuar de forma
mais efetiva para atender
todas as demandas de forma mais rápida possível”,

Divulgação/secomvr

Gestores de várias secretarias se reunirão no auditório do Palácio 17 de Julho
destacou Ronie Oliveira,
diretor-presidente do Furban.
O prefeito Samuca Silva agradeceu o empenho
dos funcionários envolvidos no trabalho de limpeza da cidade e pediu que

todos continuem atentos
para atender a população.
“Desde a noite de domingo
mais de 600 pessoas não
pararam de trabalhar para
amenizar os transtornos
provocados pelo temporal.
É dessa maneira que nós

vamos continuar os trabalhos até que toda a cidade
volta a sua normalidade.
E confiamos no apoio dos
governos Federal e Estadual e ajudar Volta Redonda
nesse processo de reconstrução”, disse o prefeito.

Prefeitura de Quatis mobiliza 30 operários para Itatiaia começa a vacinar contra a gripe hoje
A campanha de vaatender emergências causadas pelas chuvas cinação
contra a gripe
Divulgação/PMi

‘Pelo menos 30 operários da Prefeitura de Quatis estão mobilizados para
atender os chamados de
emergência provenientes de
transtornos causados pelas
chuvas nas estradas rurais
do Município (foto). Segundo o prefeito Bruno de
Souza (MDB), o esquema
de prontidão com essa finalidade tem o apoio de cinco
máquinas retroescavadeiras,
três caminhões e uma máquina patrol. A Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Rural registrou, a
partir desta segunda-feira,
dia 09, entre outros problemas, a queda de barreiras
nas regiões de Falcão, São
Joaquim e Joaquim Leite.
Na manhã desta terça-feira, o prefeito fez um
balanço dos problemas
causados pelas chuvas com
o secretário municipal de
Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Cézar Salazar,
que responde interinamente
pela titularidade da Secretaria de Desenvolvimento
Rural do Município. De
acordo com Bruno de Souza, “não há nenhum trecho
interditado, e o escoamento
da produção agropecuária
continua sendo feito, mesmo com dificuldades”. Na
área urbana, de acordo com
a Defesa Civil, não foram
registrados incidentes.
Ele frisou que a prioridade neste momento “é
atender de forma emergencial os trechos das estradas
rurais afetados por queda
de barreiras, justamente no
sentido de garantir o escoamento da produção leiteira”,
atividade principal da economia do Município. Entre
a tarde de segunda-feira e a
manhã de hoje (terça-feira),
houve quedas de barreiras nas estradas do Deserto
(Joaquim Leite), da Serra
(Falcão) e Uruguaiana (São
Joaquim), além da Rodovia
RJ-159, em trechos situados na região de Falcão. Na
noite desta segunda-feira,
um caminhão chegou a ficar
atolado na Estrada Quatis-Glicério, e teve que ser so-

Divulgação/PMq

Máquina trabalha em limpeza de estrada afetada pelas chuvas

corrido por uma equipe da
prefeitura.
“A minha determinação
é atender imediatamente
todos os casos de emergência que chegarem ao nosso
conhecimento. Com isso,
trabalhamos para garantir
o deslocamento dos moradores e a circulação dos
caminhões
responsáveis
pelo transporte da produção
leiteira. No chamado tempo
da estiagem, realizamos a
manutenção e conservação
permanentes das estradas
rurais, mas dependendo da
intensidade das chuvas no
período de outubro a abril,
os riscos de transtornos existem, daí a prioridade para
as situações de emergência
neste período do ano”, declarou o prefeito Bruno de
Souza, acrescentando que,
recentemente, foram realizados serviços de melhorias
nas estradas de acesso às
regiões rurais do Bom Retiro, Glicério e à comunidade
quilombola de Santana.
As atenções da prefeitura
estão voltadas também para
as extremidades de algumas
travessias situadas em estradas rurais da cidade. A grande quantidade de água nesta
época do ano vem colocando em risco a sustentação
destas passagens, motivo
pelo qual a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural vai iniciar ainda
nesta semana a recuperação
destes pontos, “nos trechos
mais afetados”. O prefeito
explicou que os serviços em
cada uma destas extremidades deverão ser realizados

em no máximo 24 horas
para não prejudicar a circulação dos veículos.
Levantamentos do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam
que, atualmente, a cidade de
Quatis possui quase 23 mil
cabeças de gado. Os mesmos dados informam que
a produção leiteira no Município chega a cerca de 11
milhões de litros por ano.
Um total de 920 trabalhadores sobrevive diretamente
da produção agropecuária
na cidade. O prefeito Bruno
de Souza lembra estes números “para reafirmar a importância do segmento rural
na economia e no dia a dia
do Município”.
“Garantir as condições de
tráfego nas estradas rurais
da cidade sempre foi uma
prioridade da nossa administração, desde quando
assumimos a Prefeitura de
Quatis pela primeira vez,
em janeiro de 2013, visto
o papel primordial que os
produtores rurais ocupam
no desenvolvimento econômico da nossa cidade”,
ressaltou o prefeito, frisando que o atual esquema de
prontidão para atender as
situações de urgência nas
estradas rurais reúne operários da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Rural,
da administração distrital
de São Joaquim e da administração distrital de Falcão,
além de contar com o apoio
de funcionários da Secretaria de Obras, Urbanismo e
Serviços Públicos do Município.

terá início em Itatiaia
nesta quarta-feira (10)
e segue até o dia 31
de maio. A população
estimada para ser vacinada no município é
de 7.920 pessoas e o
objetivo da Secretaria
Municipal de Saúde é
atingir a meta de 90%
desse público.
Esse ano a vacinação será dividida em
duas etapas. A primeira, que inicia amanhã e
segue até o dia 19, vai
priorizar crianças de 6
meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes,
independente do tempo
de gestação e também
as puérperas, ou seja,
mulheres que tiveram
bebês até 45 dias.
A partir do dia 24,
a campanha na cidade
vai atender idosos, pro-

Vacinação acontece em nove unidades de saúde do município

fessores, trabalhadores
de saúde e doentes crônicos com receita médica. A vacinação para
esses grupos acontecerá
até o dia 31 de maio.
A imunização acontece das 8h às 17 horas
na USF Vila Magnólia,
USF Vila Esperança,
USF Vila Flórida, USF
Campo Alegre I, USF
Campo Alegre II , USF
Penedo, USF Maromba,

UBS Marechal Jardim e
na Policlínica Municipal (Centro).
Para ser imunizado
é necessário que o paciente ou o responsável
procure a unidade de
saúde referente ao seu
bairro munido do cartão
de vacinação. Pessoas
com idade igual ou acima de 60 anos devem
levar documento de
identidade.

Angra retoma obras de ginásio poliesportivo
Em breve, os moradores de Angra dos Reis
ganharão um novo espaço para a prática esportiva: um ginásio poliesportivo, que será erguido
ao lado do Estádio Municipal Jair Toscano de
Brito, no Balneário.
As obras começaram
em gestões anteriores e
foram abandonadas. A
Prefeitura de Angra, por
meio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade,
via Secretaria Executiva de Obras, retomou os
trabalhos em fevereiro
e a previsão é de que o
ginásio esteja concluído
num prazo de seis meses, a contar do início
das obras.
Nessa segunda-feira
(8), o prefeito, acompanhado dos secretários de
Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade,
Obras e Serviço Público,
além de vereadores, realizou uma vistoria técnica nas obras.
“O prefeito que me
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Ginásio poliesportivo será erguido ao lado de Estádio

sucedeu iniciou as obras
do ginásio, mas abandonou e os trabalhos ficaram
mais de cinco anos parados. Agora, estamos recuperando toda a estrutura e,
em breve, vamos entregar
mais este espaço para a
população que faz esporte. Além de fazer coisas
novas em todos os setores,
estamos recuperando o
que foi abandonado pelas
administrações antigas,
porque o dinheiro público
tem que ser tratado com
muita responsabilidade”,
destacou o prefeito.

De acordo com o secretário executivo de Obras,
as obras, no valor de R$
819 mil, incluem a conclusão da cobertura, construção de piso e marcação da
quadra, iluminação, urbanização do entorno, além
de instalação de alambrados, traves e tabelas de
basquete e aquisição de
equipamentos esportivos.
“Atualmente, estamos
recuperando toda a parte
estrutural. Nossa expectativa é que as obras sejam
concluídas até o fim de
agosto, informou.
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RECEITAS
Batata recheada
com frango
Ingredientes
4 unidades de batata grandes 1 colher
(sopa) de manteiga 1 dente de alho
picado 200 gramas
de peito de frango
bem picado 1/2
colher (sopa) de limão (só a casca)
ralada 1 copo de
requeijão
cremoso 1 colher (sopa)
de suco de limão 2
colheres (sopa) de
manjericão picado
• sal a gosto
Modo de
preparo
Lave as batatas,
faça um corte no
sentido do comprimento e fure a casca em vários pontos.
Coloque-as
num
refratário e leve ao
micro-ondas
em
potência máxima
por 10 minutos, até
ficarem macias.
Em outro refratário,
aqueça a manteiga no micro-ondas
por 30 segundos.
Junte o alho e o
frango e leve ao
forno por 6 minutos.
Misture na metade
do tempo.
Tempere com sal e
a casca de limão
ralada.
Misture o requeijão
com o suco de limão até engrossar.
Junte ao frango e
adicione o manjericão picado.
Misture e recheie as
batatas.
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Mãe e bebê fashionistas! Zoe curte looks
escolhidos por Sabrina Sato: ‘Adora’

F

divulgação

ilha de Sabrina
Sato é um sucesso
no Instagram por
sempre aparecer com
lookinhos fashionistas.
De acordo com a apresentadora, esse título se
deve, em grande parte, ao fato de que Zoe,
de 4 meses, realmente
gosta de se arrumar om
óculos e turbantes selecionados pela mãe. Em
vídeo
compartilhado
no Youtube, a noiva de
Duda Nagle mostrou a
sua rotina por trás dos
holofotes e como equilibra a maternidade com o
trabalho
Sabrina Sato mostra
como concilia maternidade com rotina corrida de compromissos de
trabalho em vídeo com-

Sem maquiagem, Eliana exibe beleza natural
em conversa com fãs: ‘De cara limpa’
divulgação

Coxa de frango
com ervas
Ingredientes
6 unidades de coxa
de frango sem pele
2 xícaras (chá) de
farinha de rosca 2
colheres (sopa) de
ervas secas (salsinha,
cebolinha,
orégano, manjericão) 1 colher (chá)
de
pimenta-do-reino
amassada
grosseiramente
3
unidades de gema
de ovo • sal grosso
a gosto
Modo de
preparo
Misture a farinha de
rosca com as ervas
secas, a pimenta e
o sal grosso.
Passe as coxas nas
gemas batidas e
envolva-as com a
mistura de farinha.
Pressione com as
mãos para grudar e
formar uma crosta.
Asse em forno médio (170 ºC a 190
ºC), preaquecido,
por
aproximadamente 30 minutos
ou até dourar.
Dica: Para ficar
mais picante, junte
pimenta-calabresa
em flocos na farinha de rosca.

partilhado no Youtube.
Exibindo o crescimento
da primogênita de 4 meses, a apresentadora filmou um dia normal ao
lado de sua filha, Zoe.
Adorando seguir tendências ao escolher os
lookinhos da filha, ela
registrou tudo o que rolou durante o dia do lançamento de sua nova coleção de óculos, Sabrina
Sato Eyewear, quando
combinou a roupa com
a herdeira. “Mamãe vai
trabalhar agora e vai ficar duas horinhas longe.
Deixei uma mamadeira
com leite para você”,
afirmou a noiva de Duda
Nagle logo no início do
vídeo, no qual aparece
conversando com a filha.

Apresentadora
do
SBT apostou no estilo
natural e gravou vídeo
sem maquiagem ontem.
‘Hoje resolvi aparecer
aqui no stories assim
porque a última vez que
eu acordei praticamente com vocês eu estava
maquiada, cabelo feito e tudo mais porque
tinha uma gravação.
Hoje eu também tenho,
mas meu maquiador
não está aqui’, disse a
empresária nas redes
sociais
Eliana mostrou aos
fãs como é sem maquiagem. Nas redes sociais,
a apresentadora do SBT
apostou no estilo natural, cada vez mais frequente nas redes sociais
das celebridades, mos-

trando que a liberdade
de escolha é sua maior
aliada. “Bom dia, hoje
eu resolvi aparecer aqui
no stories assim porque a última vez que
eu acordei praticamente com vocês eu estava
maquiada, cabelo feito e tudo mais porque
tinha uma gravação.
Hoje eu também tenho,
mas meu maquiador
não está aqui... Então, resolvi deixar essa
mensagem para vocês
de ‘cara limpa’ e dizer
que eu amo me comunicar com vocês aqui ou
no programa, mas acima de tudo com muita
transparência e amor”,
falou a empresária, que
já divertiu fãs com filtro
no Instagram.

Marquezine reage e é apoiada após ser
criticada por visual:’Amando cabelo curto’
Bruna Marquezine reagiu após um internauta
criticar o seu novo visual,
com o cabelo curto. ‘Você
já avisou. Mas ela não concorda e está amando ter
cabelo curto e só a opinião
dela importa’, escreveu a
atriz. Em seguida, o usuário do Twitter apagou a
conta, enquanto Bruna recebia o apoio de internautas. ‘Linda de qualquer jeito’, afirmou um usuário da
rede social
Bruna Marquezine reagiu ao ser criticada no
Twitter por conta do novo
visual, com os cabelos
mais curtos. “Alguém avisa à fada Bruna Marquezine que ela não combina
com o cabelo curto? Fica
sem graça e desproporcional para o corpo. Conseguiu ficar feia”, disparou

um internauta usando a
conta “Doutorabrin”, deletada logo em seguida.
“Você já avisou. Mas ela
não concorda e está amando ter cabelo curto e só a
opinião dela importa”, rebateu a atriz, dias após negar ter conta fake em rede
social e recebendo apoio
de seguidores. “Você está
completamente linda assim”, elogiou um. “Você
combina com cabelo curto
sim”, afirmou um segundo.
“Linda de qualquer jeito”,
completou um terceiro.
“Está linda sim. Gente, o
povo não cansa de ser insuportável não? Pelo amor
de Deus, viu”, defendeu
outro. Em maio do ano
passado, durante passagem
pelo Festival de Cannes,
Bruna já havia rebatido
crítica por conta do cabelo.
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SUB-20

Renan Costa valoriza semana
extra de trabalho do America
“É tempo suficiente para corrigir alguns erros”, diz o jogador

Juliana Oliveira / America Rio

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

E

ste final de semana não teve
bola rolando
pelo Estadual sub-20
e o próximo jogo do
Mecão na competição será no sábado
(13), às 15h30, contra a Cabofriense, no
Giulite Coutinho.
Um freio para a
equipe que almeja
a terceira vitória seguida na competição
e que, caso ocorra,
deixará o time treinado por Ney Barreto
bem perto da vaga
nas quartas de final
da Taça Guanabara.
O meia Renan Costa, no entanto, enxerga a importância
desse período livre
para que ajustes sejam feitos durantes
os treinamentos.
- É tempo suficiente
para corrigir alguns
erros que cometemos
durante as partidas e,
além disso, descansar, pois os três jogos
que fizemos exigi-

Meia-atacante rubro está confiante para pegar a Cabofriense Giulite Coutinho
ram 100% de todos nós
– destacou o jogador.
O espaço extra entre
as partidas tornou-se
especialmente importante para a plena recuperação de alguns
atletas lesionados. O
volante Knupp sofreu

uma entorse no tornozelo contra o Goytacaz, fora de casa, na
última rodada. O zagueiro Touro, que entrou no decorrer da
partida em Campos, se
recupera de lesão no
músculo posterior da

coxa esquerda.
Profissionais
O elenco rubro se reapresentou na segunda-feira (8) e começou a
quarta semana de treinamentos visando a
melhor preparação para

disputar a Série B1 do
Estadual e da Copa Rio.
A novidade do dia foi a
reapresentação do goleiro Deola, que retornou
ao clube após disputar
parte do Campeonato
Goiano pela Anapolina. O meia Miguel, que

disputou a mesma competição, só que pelo
Goiânia, retornará nos
próximos dias.
O jogo-treino de terça (9), contra o Ceres,
em Mesquita, foi cancelado devido ao mau
tempo.

