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Machado
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‘‘Comigo é assim, eu sou é macho!’’
Preso na Operação Cadeia
Velha, o ex-presidente da
Casa, Jorge Picciani teria
dito ao presidente André
Ceciliano (que já havia exonerado vários apadrinhados do ex-cacique), de que
teria de ser “tudo ou nada”.
Ao que tudo indica, André
“peitou” o ex-todo poderoso e optou pelo “nada”, pois
demitiu cerca de 70 assessores restantes, indicados
do ex-presidente e de Paulo
Melo.

Ceciliano faz ‘limpa’ na Alerj
3

Belford Roxo tem contas aprovadas pelo TCE-RJ
rafael barreto/PMBR

MP-RJ quer
afastamento de
prefeito do cargo
4

Militares presos
por fuzilamento
de músico no Rio
7

Sargento da PM é
baleado dentro de
bar em N. Iguaçu
7

Belford Roxo
vira palco de
evento literário

Em companhia de comitiva, prefeito Waguinho andou pelas ruas do bairro Barro Vermelho e anunciou
um pacote de melhorias na área de infraestrura. Governo municipal investiu pesado na educação.

Governo de Waguinho em alta
3

2

Buraco em Nova
Iguaçu vira área
de lazer para a
criançada
4
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ESPORTE no Hora H
Vice-prefeito prefere
dedo no reto ao fazer
exame de próstata

Taça dos Bairros começa
com chuva de gols na
Baixada Fluminense

2

12

Dupla morre esmagada
em choque entre moto e
ônibus em Nova Iguaçu
7

2 CULTURA

terça-feira, 09 DE abril de 2019

Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Nosso abraço desta terça-feira (9) vai para o músico e
cantor, Wellington Brasil, ou
Well Brasil, seu nome artístico. Morador de São Gonçalo,
ele não dispensa uma chegadinha na Baixada para mostrar
seu talento em eventos produzidos por colegas de atividades. Aquele Abraço, Well!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Grupo Glória ao Samba presta homenagem à Portela

CineMaterna
Nesta terça-feira (9),
o TopShopping promoverá o CineMaterna –
uma sessão de cinema
especial para mamães
e seus bebês de até 18
meses. A ação visa levar mais conforto para
esse público, através de
uma sala de exibição
com um ambiente adaptado, levemente iluminado, som mais baixo
e trocadores de fralda.
Há ainda uma equipe de
facilitadoras para receber, conduzir e auxiliar
as mamães e bebês em
tudo o que precisarem.
O filme a ser exibido às
14h, no cinema Kinoplex, será Dumbo. Para
mais informações, acesse o site https://www.
cinematerna.org.br/. O
TopShopping fica na
Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro
– Nova Iguaçu. Telefone: (21) 2667-1787.

Depois da apresentação
em homenagem aos compositores dos primórdios do
Império Serrano e Salgueiro, o agrupamento Glória ao
Samba (foto) volta ao Teatro
Rival Petrobras, na Cinelândia, para fazer vibrar os corações portelenses com show
no dia 19 deste abril, sexta, às
19h30.
No espetáculo Páginas
Belas – Glória ao Samba
Canta Raridades do Acervo
Portelense serão apresentados uma série de sambas inéditos (ou desconhecidos) da
escola azul e branco. Sambas
que remontam à fundação do
Conjunto de Osvaldo Cruz,
no início da década de 1920.
Os primeiros sambas de
Paulo da Portela, Antônio
Caetano e Antônio Rufino estarão no roteiro, juntamente
com composições de Heitor
dos Prazeres, Alcides Dias
Lopes (Malandro Histórico),
Alvarenga, Olavo, Belmiro,

divulgação

Semana
Literária
No dia 26 deste mês, a
Secretaria de Educação
de Belford Roxo promoverá o encerramento
da Semana Literária no
CIEP Municipalizado
Constantino Reis, em
São Bernardo, com a
participação das escolas
da rede. Alunos e dinamizadores irão realizar
contações de histórias.

Filme no MAM
Licurgo Batista, Josias, Chatim, Ventura, Manacéa, Monarco, Armando Santos, Chico
Santana, entre outros. Destaque para detalhes do lançamento do disco inédito da Portela, gravado em 1959, mas
não lançado comercialmente.
Esse material foi recentemente
localizado por integrantes do
Glória ao Samba e terá alguns
de seus sambas revelados ao
público.

Para entender de que maneira o Glória ao Samba pretende
fazer isso, é importante citar
que durante os últimos dez anos
o grupo vem se dedicando à
pesquisa dos sambas oriundos
das escolas de samba do Rio
de Janeiro em sua fase inicial.
Além de localizar letras e melodias perdidas, tenta entender
o papel fundamental do compositor, sua história, o meio em
que vivia e o contexto em que

essas músicas foram criadas.
Para isso, foi fundamental
encontrar algumas dezenas
de antigos sambistas ou seus
descendentes, pessoas com
contribuições inestimáveis
na grandiosa história do
samba. Assim, um grande
acervo foi construído. O Teatro Rival Petrobras fica na
Rua Álvaro Alvim, 33/37 Centro/Cinelândia - RJ. Informações: (21) 2240-9796.

“A Conquista do Capoeirão”, filme iguaçuano do trio de cineastas
Aílton José, Evandro
Rocha e Carlos Castro, será exibido dia 27
deste mês, às 18h30, na
Cinemateca do Mam Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro com entrada franca. O
MAM fica na Av. Infante Dom Henrique, 85,
Parque do Flamengo.

Vem aí, a Semana Literária de Belford Roxo!
Jota Carvalho

divulgação

jota.carvalho@yahoo.com

P

rofessores da rede
municipal de ensino de Belford
Roxo se reuniram no 1º
Encontro de Formação
2019 para Dinamizadores e Multiplicadores de
Sala de Leitura. A atividade foi realizada no
polo do CEDERJ de Berford Roxo e teve como
objetivo a troca de experiências e a preparação
dos profissionais para a
Semana Literária, que
será realizada em todas
as unidades da rede, entre
os dias 15 e 18 deste mês
de abril.
A chefe da Divisão de
Leitura da Secretaria de
Educação, Ana Paula Nunes, conduziu o encontro
passando as informações
sobre os projetos que serão desenvolvidos pela
pasta ao longo de 2019.
“Esse é um momento
muito importante onde
explicamos sobre as atividades que serão desenvolvidas, além de prepararmos os profissionais,
através de metodologias
e trocas de experiências.
Temos uma equipe muito

(21) 98037-1338
Whatsapp

No encontro sobre doenças na próstata
No fim de semana, Vó Candinha contou uma
interessante e até provocadora de risos em
quem ouve. Disse nossa agente sênior, que foi
ao encontro de pessoas interessadas em saber
sobre câncer de próstata, realizado no condomínio cuja síndica é uma conhecida dela, e lá deu
de cara com um dos vice-prefeitos do Estado.
****************************************

O vice era um dos participantes
Diz nossa Vó, que o rapaz não se fez de rogado na hora de falar. Debatiam qual o método mais eficaz entre os seis que existem no
exame para detectar sinais da doença, se o de
sangue (PSA) ou o toque retal, dois dos mais
conhecidos.
****************************************

Vice prefere ficar de quatro

O encontro contou com a participação de diversos professores da rede pública
comprometida, aqui. Cada
um tem seu talento que
unindo, conseguimos executar um excelente trabalho”, destacou.
Com a proposta de intensificar o incentivo à leitura,
a Semed escolheu a autora
Ana Maria Machado, que
terá sua obra explorada durante o ano letivo de 2019,

além de ser homenageada pela rede municipal de
ensino de Belford Roxo.
E visando contextualizar
a metodologia, a professora Marcilene Alcântara
realizou uma contação de
história da obra “Cabe na
Mala”, criada pela autora
homenageada. “Encontros
como este funcionam como

uma injeção de ânimo para
nós. Aqui aprendemos
como deixar nosso trabalho
mais dinâmico. Além disso,
temos contato com vários
modelos de atividades para
trabalharmos com nossos
alunos”, disse a professora
Marlucia Cordeiro, que faz
parte do quadro da SEMED
há 22 anos.

“O cidadão disse que o de sangue pode resolver sem nenhuma dor, mas que o “dedal”
(palavra usada por ele), também não dói e tinha sua preferência pela rapidez. ‘Ficar de
quatro e levar a dedada do médico não afetou
a minha masculinidade. Tudo tem a primeira
vez e eu tive a minha. Aconselho aos homens
que aqui estão a deixar o doutor enfiar o dedo e
saber se há riscos ou não’, enfatizou o político,
provocando risadas em alguns”, concluiu Vó
Cândida.

EXPEDIENTE
FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360 E WHATSApP: 21 98037-1338
Presidente
José de Lemos
Diretor Presidente
José Roberto Ornelas de Lemos
(Im Memorian)

Editoria
Jota Carvalho - DRT/RJ 14798
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

Circulação:
Baixada: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis,
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica,
Itaguaí. Sul Fluminense: Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin.
COSTA VERDE: Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGIÃO SERRANA: Teresópolis, Nova Friburgo. RIO DE JANEIRO: Centro e Áreas Metropolitanas.

www.jornalhorah.com.br
editoriahorah@ig.com.br
jornalhorah
Rua Alexandre Gama Correia, 37 Rancho Novo - RJ
CEP: 26013-190
SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

geral
GERAL

terça-feira,
09 julho
DE ABRIL
de 2019
sábado, 16 de
de 2016

3

administração em alta

Prefeitura de Belford Roxo tem
contas aprovadas pelo TCE-RJ
Tribunal de Contas do Estado do RJ reconheceu que o prefeito Waguinho aplicou satisfatoriamente em educação
e saúde. Parecer foi assinado pelos conselheiros, Rodrigo Melo do Nascimento e Christiano Lacerda Ghuerren
Rafael Barreto/Divulgação

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Prefeitura de
Belford Roxo
recebeu pareceres prévios favoráveis à aprovação de
suas contas referentes ao ano de 2017.
O parecer partiu do
Tribunal de Contas
do Estado do Rio de
Janeiro
(TCE-RJ),
através de relatos dos
conselheiros, Rodrigo
Melo do Nascimento
e Christiano Lacerda
Ghuerren. A decisão
mostra que o prefeito
Wagner dos Santos,
o Waguinho, aplicou
corretamente os investimentos destinados em Saúde e em
Educação. As contas
de 2016, do governo
anterior, foram rejeitadas pelo TCE.
De acordo com o
TCE, Waguinho teve
um desempenho satisfatório: “utilizando
25,14% e 15,51% da
receita
arrecadada,
através de impostos
próprios,
decorrentes de transferências,
enquanto que os mínimos são de 25% e
15%”. Ainda no parecer o TCE reconhece as dificulda-

Waguinho destacou que colocou as unidades de saúde para funcionar e reformou mais de 30 escolas
des encontradas pelo
prefeito ao assumir o
município em 2017.
“É relevante destacar
que o prefeito assumiu a gestão do Município de Belford
Roxo no início de
2017 e logrou reduzir
o excesso em mais de
um terço nos dois primeiros quadrimestres
de seu mandato, cum-

prindo assim a Lei
de Responsabilidade
Fiscal”, argumentou
o conselheiro Rodrigo Melo.
Mergulhada
em dívidas
Ao assumir a Prefeitura em 1º de janeiro
de 2017, Waguinho
encontrou a cidade
devastada, falida e

mergulhada em uma
dívida de cerca de R$
500 milhões. O Hospital Municipal estava
fechado, abandonado
e nenhuma unidade
de saúde funcionava.
As principais vias do
município
estavam
tomadas por buracos
e lixo. As escolas
municipais sucateadas, em precário es-

tado de conservação
e as creches sem funcionar.
Dois anos de trabalho, apenas, foram
suficientes para a cidade sair do caos. As
dívidas foram sanadas e o funcionalismo recebe seus vencimentos em dia. O
Hospital Municipal
foi
completamente

reformado e equipado e a população
dispõe de três emergências funcionando
24 horas. “Fico feliz
em saber que as contas foram aprovadas,
pois trabalho sério e
com dedicação para
fazer de Belford Roxo
uma cidade de todos
os cidadãos”, resumiu
Waguinho.

Mais de 30 escolas sucateadas foram reformadas
Na área da Educação, a Prefeitura reformou mais
de 30 escolas que
estavam sucateadas e sem condi-

ções de funcionar.
Outras cinco unidades estão sendo
construídas
para
aumentar o número de vagas. Seis

creches
também
estão com obras
em andamento. A
Secretaria de Educação também distribuiu
material

Ceciliano faz uma ‘limpa’ na Alerj
Embora condenado a 21 anos de prisão por prática de
corrupção,apontado
pelo Ministério Público Federal como
um dos cabeças de
um esquema de recebimento de propina, do qual participavam
ainda
os
ex-deputados
Edson
Albertassi e Paulo Melo, o
ex-presidente
da
Assembleia Legislativa, Jorge Picciani, ainda estaria se
sentindo com força
suficiente para exigir a permanência
de indicados seus
em cargos da presidência da Casa.
De acordo com uma
fonte ligada à Alerj,
Picciani teria dito
ao presidente An-

dré Ceciliano (que já
havia exonerado vários padrinhados do
ex-cacique, de que
teria de ser “tudo ou
nada”. Ao que tudo
indica, André “peitou” o ex-todo poderoso e optou pelo
“nada”, pois demitiu
cerca de 70 assessores restantes, indicados do ex-presidente
e de Paulo Melo.
Fim da era
Picciani-Melo
As
exonerações
amenizam
bastante o clima entre os
deputados que querem esquecer a era
Picciani-Paulo Melo
e buscam construir
uma nova história no
parlamento. Porém,
ainda existiriam nos
quadro da Alerj pelo

menos quatro assessores do deputado
Luiz Martins (PDT),
um dos preços na
Operação
Furna
da Onça, realizada
pela Polícia Federal
no dia 8 de novembro do ano passado,
quando foram presos
ainda os deputados
André Correa (DEM);
Francisco Manoel de
Carvalho, Chiquinho
da Mangueira (PSC);
Jairo de Souza Santos,
Coronel Jairo (MDB
– não reeleito); Marcelo Simão (PP); Marcos Abrahão (Avante)
e Marcus Vinícius, o
Neskau (PTB).
‘Canetada’ para
aparar as asas
de Max Lemos
A “canetada” de André Ceciliano, de acor-

escolar moderno,
melhorando assim
a qualidade do ensino. “Além disso,
mudamos o cardápio da merenda,

que é todo elaborado por nutricionistas. Só entram
alimentos nutritivos. Meu objetivo
é colocar a Edu-

cação de Belford
Roxo como uma
das melhores do
Estado do Rio e do
Brasil”, destacou
Waguinho.

Reprodução

Presidente da Alerj usou canetada para demitir aliados de Picciani
do com alguns parlamentares, teria servido
também para aparar as
“asas” do deputado
Max Lemos, que, na
visão de observadores mais atentos,
estaria se sentido
herdeiro da “força”
de Picciani, pelo
fato de ter convivi-

do diretamente com
o ex-presidente no
comando da Alerj
por vários anos.
Para estes, Lemos
“estaria interferindo em algumas nomeações, a ponto
de ter tentado vetar
o ato de cessão de
um funcionário de

carreira do Tribunal de Contas à
Casa, o vereador
Elerson
Leandro
Alves (PPS), por
este ser a única voz
de oposição na Câmara d e Q u e i m a dos”.
Matéria
relacionada:
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O MetrôRio encerra hoje, das 7h às 11h, a
campanha de vacinação contra a febre amarela,
promovida pela Secretaria de Estado de Saúde
(SES) na estação Carioca, que começou ontem. O
público-alvo poderá ser vacinado mediante apresentação de documento de identidade ou CPF.

Pesquisa da Vara da Infância e da Juventude do
Tribunal de Justiça do RJ aponta que há carência de
1.086 vagas para adolescentes apreendidos no sistema socioeducativo. Os dados foram apresentados
ontem em seminário na Escola de Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro (Emerj).

Investigação I

Reprodução

Falsificação III

A CPI para investigar irregularidades na prestação de
serviços das concessionárias de
energia elétrica Enel e Light, da
Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj), reúne-se hoje, às 12h,
na sala 311 do Palácio Tiradentes, com representantes do Ministério Público e Defensoria
Pública do Rio de Janeiro.

Já o deputado Fabio Silva
(DEM), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor,
ficará com a subrelatoria para
assuntos relacionados ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Em sua comissão foram relatados casos de
falsificação de assinaturas por
funcionários da empresa.

Coleta II

Instalado

Segundo a presidente da
CPI, deputada Zeidan Lula
(PT), já houve coleta de informações necessárias para
iniciar as investigações da
Comissão. Ainda de acordo
com a parlamentar, é necessário que seja feita logo
uma triagem dos piores casos para solução pela Light
e Enel.

Flagrante de lixão no Centro de Nilópolis
Olha só, que absurdo. Essa montanha de lixo foi
registrada por um morador de Nilópolis na Rua José
do Patrocínio, próximo ao calçadão da Avenida Mirandela. No local, segundo informações, postadas
nas redes sociais, funciona uma feira. O lixo não foi
recolhido e se transformou nesse amontado de entulho. Uma vergonha para a população e Prefeitura.

O Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar da
Alerj foi instalado ontem.
A deputada Martha Rocha
(PDT) foi eleita a presidente do grupo. Segundo
ela, será feito um levantamento para descobrir se
ainda existem processos
em tramitação no Conselho de Ética deixados pela
legislatura passada.

DIRETO AO PONTO

O governo de Bolsonaro balança, mas não cai
Há mais de quatro meses
de gestão, o governo de Jair
Bolsonaro tem batido recorde
quando o assunto é crise. As
brigas internas entre aliados e
assessores diretos, melçhor dizendo, ministros, provocaram
tempestades que balançaram

a base, que resiste aos ventos,
como uma palmeira. De 1º de
janeiro até agora, foram pelo
menos 14 trocas em cargos
importantes somente no Ministério da Educação. A última
tempestade, dessa vez, derrubou o ministro Ricardo Vé-

lez Rodríguez. Bolsoaro, que
apostava todas as fichas nele,
viu que não era bem assim.
Houve inúmeros fatos que
levaram à sua demissão, uma
das quais a inércia de Vélez
em encontrar o posicionamento acertivo para defender ma-

térias de interesse do governo.
A verdade é que não deu certo.
Agora nomeado novo chefe da
pasta, Abraham Weintraub terá
a missão de limpar o estragop
deixado por seu antecessor, tarefa que, parece, será uma das
mais árduas.

Reprodução/Elizeu Pires

MP quer afastar o prefeito
de Macaé do cargo
Processado em várias
situações pelo Ministério
Público, o prefeito Aluizio dos Santos Junior, o
Dr. Aluizio (foto), pode
vir a ser afastado cautelarmente do cargo. Representação neste sentido foi
feita pela 2ª Promotoria de
Justiça de Tutela Coletiva
(núcleo de Macaé), que
ajuizou ação civil pública

contra ele e, procurador-geral do município, Augusto Cesar D’Almeida
Salgado, por atos de improbidade administrativa.
O MP alega na ação que
desde 2015 tem expedido
ofícios com pedido de informações para a instrução de mais de 20 inquéritos civis, mas não recebe
resposta alguma.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

infraestrutura em belford roxo

Waguinho anuncia mais obras

Prefeito visitou o Barro Vermelho que ganhará um pacote de melhorias inseridas no Projeto Seu Bairro de Cara Nova

Secretaria de Comunicação
Social da Prefeitura

O

prefeito
de
Belford Roxo,
Wagner Carneiro, o Waguinho,
surpreendeu os moradores do Barro Vermelho chegando cedo ao
bairro e anunciando o
início de um pacote de
obras de infraestrutura que vão melhorar a
qualidade de vida das
famílias que moram
naquela região. As três
praças: do DPO, Vermelho e Azul passarão
por reforma completa.
Os espaços serão transformados em áreas de
lazer, com brinquedos
infantis, academia para
terceira idade, pista de
caminhada entre outros
atrativos e as 10 travessas ganharão obras

de saneamento e drenagem. Ao todo, há
154 canteiros de obras
espalhados por toda
a cidade. “Somos um
município que trabalha. Seremos exemplo
no Brasil“, assegura o
prefeito.
As obras de melhorias, inseridas no
Projeto Seu Bairro de
Cara Nova, foram indicadas pelo vereador
Eduardo Araújo, que
estava acompanhando o prefeito na visita. Waguinho também
caminhou pelas ruas
ao lado do secretário
de Conservação, Paulo
Sérgio Correia Luna, o
Mano, e da vereadora,
Cristiane do Sobreira.
Recepcionado
pelos
moradores, divulgou
que o bairro vizinho,

rafael barreto/Divulgação/pmbr-

para melhor. O senhor
está fazendo a diferença”, afirmou ele que trabalha como pedreiro.

Os amigos Bruno e Marcos festejaram a chegadas das obras no Barro Vermelho
o Vila Era, está com
obras. “As ruas já estão saneadas, prontas
para receberem asfalto. O Bairro São Leopoldo está de cara

nova. Estamos fazendo uma grande obra
por lá, em parceria
com o Ministério das
Cidades, através do
PAC 2, beneficiando

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com

Tubulação estourada vira piscina em Nova Iguaçu
O descaso da Cedaestá
provocando revolta nos moradores do bairro
Kennedy. Tudo por
causa de uma tubulação que estourou
na Estrada D. A rua
é uma das principais
artérias da região e
com trânsito bastante movimentado por
linhas de ônibus que
seguem para bairros
como Posse e Miguel
Couto. O problema

mostrou uma cena
inusitada, que foi registrada pela câmera
do celular de um morador: crianças mergulhando no buraco
formado pela pressão
d’água da tubulação
e se expondo ao risco
de diversas doenças.
Segundo informações,
várias ligações foram
feitas para solicitar a
empresa o conserto.
Entretanto, nada foi
feito até o momento.

Eliane souza cunha/leitor

28 ruas. Finalmente a
Prefeitura está chegando em bairros onde o
poder público nunca
esteve presente. Quero
que toda população da
cidade tenha dignidade”, afirmou o prefeito,
que antes de deixar o
bairro anunciou ainda
a retomada das obras
de reforma da Unidade de Saúde da família
(USF).
Mudando muito
Morador do bairro há
20 anos, Everaldo Francisco Thomás, 45, fez
questão de sair de casa,
em companhia dos cinco filhos menores e ir
ao encontro do prefeito
para cumprimentá-lo.
“Ah, eu não poderia
deixar de apertar a mão
desse homem. O que o
senhor já fez por Belford Roxo vale muito a
pena, pois nenhum outro fez antes. A cidade
está mudando muito e

Novidade
trouxe alegria
aos moradores
Técnico em mecânica,
Marcos Santos está de
mudança para o Bairro
Barro Vermelho. “Minha casa está em obra e
em breve estaremos morando aqui. Estou muito
feliz com a novidade,
transmitida pelo próprio
prefeito. O bairro estava
esquecido e abandonado
há muitos anos. Agora
vai ficar bom mesmo”,
destacou ele ao lado do
amigo Bruno Moni, morador do bairro há 25
anos. “Agora vai melhorar mesmo. Parabéns
ao prefeito que está
mudando a cidade”,
salientou Bruno.
“A gente tem visto
muita coisa excelente que o prefeito Waguinho vem fazendo
na cidade. Que Jesus
continue
abençoando ele para que possa
fazer muito mais”. O
comentário partiu da
moradora Marcia Ribeiro. Ao lado do marido Alexandre Batista, ela foi para o portão
para receber o prefeito e saudá-lo pelas as
melhorias. “Prefeito, a
gente está muito feliz
com a sua presença e
com a boa notícia que
o senhor nos trouxe”,
arrematou.

esporte
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Atletas do handebol de Mesquita se
preparam para os Jogos da Baixada

Jovens foram atendidos nas clínicas da Família no último sábado

Maicon Ferraz/PMM
Carlos Gregório Jr/Vasco

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

D

e olho na
participação
da 22ª edição dos Jogos da Baixada, prevista para
começar na segunda
quinzena de maio, a
equipe de handebol
sub-15 de Mesquita
já está se preparando
para fazer bonito. No
último sábado, dia 6,
pelo menos 37 atletas, todos alunos do
Colégio Santa Mônica, passaram por
uma bateria de exames médicos, na qual
se levou também em
consideração o peso
e altura deles.
De acordo com
Kleber
Rodrigues,
subsecretário de Cultura, Esportes, Lazer
e Turismo, o grupo
é examinado através
de consulta médica,
odontológica e pressão arterial, além de
eletrocardiograma,
para saber o risco
cardíaco e sangue

Pablo dos Santos Oliveira, 14 anos, foi um dos atletas examinados: “Gosto de saber que eu estou bem de saúde”
(hemograma completo). O objetivo é avaliar o estado de saúde
de cada um dos atletas
e suprir as deficiências
que forem detectadas.
Os procedimentos
foram realizados em
duas Clínicas de Saúde
da Família de Mesquita, situadas nos bairros

da Coreia e da Jacutinga. “Após os exames
prontos, eles voltarão
ao médico. O objetivo
é dar conhecimento ao
atleta e família sobre
seu status atual de saúde e suprir as deficiências”, justifica Kleber.
“Aqueles que estiverem
sem condição de saú-

Ado revela misto de sentimentos
após o Carioca: ‘‘Feliz e triste’’
Emerson Pereira / Bangu

Ídolo do clube, atual treinador fala em legado e projeta o clube voltando a realizar grandes competições
Orgulho resgatado. Se
há uma frase que pode
definir a relação do Bangu com seus torcedores, é
essa. Terceiro colocado no
Campeonato Carioca, o Alvirrubro ficou com um gosto de “quero mais” ao ser
eliminado na semifinal para
o Vasco da Gama, domingo
(7), no Maracanã. Apesar
da tristeza do resultado (2
a 1), satisfação pelo comportamento – mais uma vez
– superior ao do adversário. Auxiliar técnico desde
2014, o ídolo Ado assumiu
pela primeira vez o comando da equipe na terceira rodada da Taça Rio, 24h antes da partida contra o Volta
Redonda.
De lá até aqui, a equipe quebrou barreiras, fez a
melhor campanha da fase
classificatória do returno,
garantiu-se na Série D do
Brasileiro e na Copa do
Brasil, chegou em duas

semifinais, além de igualar
uma série de vitórias que o
Alvirrubro não conseguia
desde 1987. Entre a alegria
da campanha e a dor da desclassificação, Ado exalta a
volta do orgulho de ser banguense.
“Fico feliz pelo reconhecimento de todos, mas é
claro que estou um pouco
triste porque não chegamos
na final. Agora é bola para
frente. Deixamos o time em
mais duas competições para
o ano que vem e vamos avaliar o trabalho neste campeonato. Acho que a torcida está
satisfeita porque acordamos
novamente. O Bangu é um
país para os seus torcedores
e o time é a sua seleção. Não
vamos esquecê-los e sei que
eles também não vão esquecer a gente. Espero que o
clube siga motivado e faça
grandes campeonatos daqui
em diante – afirma.
Ciente de que muitos atle-

tas poderão deixar o Bangu
por conta do destaque apresentando em campo, Ado
prefere destacar o legado
deixado por todos na bela
campanha no Carioca. Recolocar o Alvirrubro no hall
das grandes equipes novamente, para ele, é motivo de
satisfação.
– Vamos perder alguns
jogadores, mas buscaremos
outros para ter um grande
ano em 2020. Acredito que
esses meninos deixam um
legado de união para o clube. Mostramos que podemos
fazer de novo um Bangu forte, sendo grande e vitorioso,
trabalhando com humildade
e dedicação. Estou muitíssimo satisfeito – ressalta Ado.
Este ano, o Bangu voltará
a jogar em 3 de julho, às 15h,
contra o vencedor do confronto entre Maricá e Friburguense, pela terceira fase da
Copa Rio, fora de casa. (Por
Emerson Pereira/Bangu).

de serão impedidos de
participar da atividade
esportiva”, completa.
Pablo dos Santos
Oliveira, 14 anos, estudante da 8ª série, sabe
da importância da bateria de exames. “Gosto
de saber que eu estou
bem de saúde e apto a
praticar o handebol”,

disse Pablo, durante o
exame, ao lado da técnica de enfermagem
Rita de Cássia.
O grupo de atletas
tem esperança de obter
bons resultados durante a próxima edição dos Jogos da Baixada. Na 21ª edição,
ano passado, segundo

Kleber Rodrigues,
a garotada conquistou o quinto lugar
no ranking, da modalidade handebol.
“E todos estão animados para a etapa
deste ano”, garantiu
Rodrigues. (com assessoria de imprensa
da PMM)

Charles Chad está de volta ao
Duque de Caxias para Segundona
Visando a disputa do Campeonato
Carioca Série B1,
o Duque de Caxias
anunciou
ontem
(8) o retorno do
atacante
Charles
Chad, de 37 anos.
O atleta acertou
com o Tricolor da
Baixada e vai se
apresentar ao elenco nos próximos
dias.
Com passagens
internacionais
e
por vários clubes
do Brasil, como o
Porto (PE), Ceará, Charles Chad
chega para ajudar
o time na busca do

tão sonhado acesso. Antes do Duque
de Caxias, Charles
Chad estava disputando o Campeonato Goiano pelo
Goiânia, pelo qual
chegou às semifinais da competição.
Esta é a segunda
passagem do centroavante pelo Tricolor da Baixada.
Na primeira ocasião, quando jogou
por duas temporadas, sendo 2012 e
2013, Charles Chad
marcou 13 gols, defendendo a camisa
do Duque nos Campeonatos Cariocas

e Brasileiro Série
C dos respectivos
anos.
Com o elenco
cada vez mais capacitado, o Duque
de Caxias começou na sgunda-feira (8) a preparação para o
Campeonato Carioca Série B1.
Lembrando que o
Tricolor da Baixada estreia na
competição
dia
25 de maio, fora
de casa, contra
o
Friburguense.
(Fonte:
Sidney
Araujo/Site Oficial/DCFC)

Fabio Castro / AGIF

Atacante chega pela segunda vez no clube para jogar a série B1 do Estadual
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Bolsonaro exonera Vélez e anuncia
Weintraub como novo ministro

Ex-ministro esteve de manhã no Planalto conversou com o presidente e saiu sem falar com a imprensa
Agência Brasil

O

presidente
Jair Bolsonaro exonerou ontem (8) o ministro da Educação,
Ricardo Vélez Rodríguez, e anunciou
o professor Abraham
Weintraub para o cargo. “Abraham possui
mestrado em Administração na área de
Finanças pela FGV
e MBA Executivo
Internacional
pelo
OneMBA, com título reconhecido pelas
escolas:
FGV/Brasil,
RSM/Holanda,
UNC/Estados
Unidos,
CUHK/China
e
EGADE-ITESM/
México. Tem ampla
experiência em gestão e o conhecimento necessário para
a pasta”, escreveu
Bolsonaro em sua
conta no Twitter.
Professor da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp),
Weintraub foi executivo do mercado
financeiro, atuou no
grupo Votorantim e
foi membro do comitê de Trading da
BM&FBovespa. Em
2016, coordenou a

abr

apresentação de uma
proposta alternativa
de reforma da previdência social formulada pelos professores da Unifesp.
Weintraub atua como
secretário executivo
da Casa Civil, sob
o comando de Onyx
Lorenzoni. Ele assumirá o lugar do
colombiano Ricardo
Vélez.
“Aproveito
para
agradecer ao Prof.
Velez pelos serviços
prestados”,
acrescentou o presidente.
Vélez esteve ontem
(8) de manhã no Palácio do Planalto, em
reunião com o presidente Jair Bolsonaro, e deixou o local
pela saída privativa,
sem falar com a imprensa.
Liberdade
para montar
equipe
O presidente Jair
Bolsonaro dará liberdade para que
o novo ministro da
Educação, Abraham
Weintraub,
monte
sua equipe na pasta.
A informação é do
porta-voz da Presidência
República,

Abraham Weintraub, será comandante da pasta e chega no cargo com aval do presidente
Otávio Rêgo Barros.
“O presidente autoriza e estimula
que seus ministros
escalem suas equipes”, afirmou em
conversa com jornalistas após acompanhar Bolsonaro na
cerimônia de sanção
da nova lei do Cadastro Positivo, no

Novo Cadastro Positivo é sancionado
e pode beneficiar milhões de pessoas
Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem (8),
em cerimônia no Palácio
do Planalto, a nova Lei
do Cadastro Positivo, que
torna automática a adesão
de consumidores e empresas ao banco de dados
que já existe desde 2011,
mas cuja participação dos
clientes era voluntária. A
matéria foi aprovada pelo
Congresso Nacional no
mês passado.
O serviço do Cadastro
Positivo é prestado por
empresas especializadas,
que avaliam o risco de
crédito de empresas e de
pessoas físicas com base
em históricos financeiro
e comercial. Atualmente,
esse banco de dados reúne informações de aproximadamente 6 milhões
de pessoas. A perspectiva,
com a nova lei, que torna
a adesão automática, é que
alcance 130 milhões de
consumidores, segundo o
governo.
Além do presidente,
acompanharam a cerimônia os ministros da Economia, Paulo Guedes, e
da Secretaria-Geral da
Presidência, Floriano Peixoto. O secretário de Pro-

dutividade do Ministério da
Economia, Carlos da Costa,
destacou o alcance da nova
lei, que deve incluir milhões
de pessoas atualmente fora
do mercado de crédito.
“De acordo com estimativas, as mudanças no Cadastro Positivo pode beneficiar
cerca 130 milhões de pessoas, inclusive 22 milhões de
brasileiros hoje que estão
fora do mercado de crédito,
embora já apresentem bons
históricos de adimplência”,
afirmou.
De acordo com o Banco
Mundial, a nova lei pode reduzir em até 45% a inadimplência no país, que atualmente atinge mais de 60
milhões de pessoas, segundo dados apresentados pelo
secretário. Carlos da Costa
também disse que a expectativa é que, nos próximos
anos, sejam injetados na
economia, em decorrência
do Cadastro Positivo, cerca
de R$ 1 trilhão em investimentos, sendo que, desse total, cerca de R$ 520 bilhões
apenas no âmbito das pequenas e médias empresas.
Banco de dados
O texto aprovado no Congresso e agora sancionado
incluiu um dispositivo que
estabelece que a responsa-

bilidade do banco de dados,
das fontes de informações e
dos consulentes por danos
causados ao cadastrado será
objetiva e solidária, como
previsto no Código de Defesa do Consumidor.
A nova lei também estabelece a exigência de que os
gestores de bancos de dados
realizem ampla divulgação
das normas que disciplinam
a inclusão no cadastro, além
da possibilidade e de formas
de cancelamento prévio.
A lei exige ainda que o
Banco Central encaminhe
ao Congresso Nacional, no
prazo de até 24 meses, relatório sobre os resultados alcançados com as alterações
no Cadastro Positivo, com
ênfase na ocorrência de redução ou aumento dos juros.
Acesso ao
crédito
De acordo com a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas (CNDL)
e o SPC Brasil, a nova lei
do Cadastro Positivo deve
tornar o acessso ao crédito
mais fácil e com juros menores para os consumidores
adimplentes. Para o presidente da CNDL, José César
da Costa, a reformulação
nas regras dos cadastro dará
mais precisão na análise de

Palácio do Planalto,
na tarde de ontem
(8). Em pouco mais
de três meses, houve
mais de dez demissões em postos do
alto escalão do MEC
e órgãos vinculados.
Ao
comentar
a
troca no MEC, o
porta-voz ressaltou
a necessidade de

melhorar a gestão
da pasta. “[O presidente]
entendeu
que a gente poderia melhorar a gestão do Ministério da
Educação, que é tão
importante para a
consecução dos objetivos do governo,
[em] razão disso fez
uma seleção de belos

nomes que existiam
dentro do amplo espectro da nossa academia”, disse. Ele
ainda elogiou o perfil do novo ministro.
“Obviamente, dá pra
avaliar-se que ele é
muito
preparado,
tem inclusive gestão
na área financeira”,
acrescentou.

Alan Santos / PR

Acompanharam a cerimônia os ministros da Economia, Paulo
Guedes, e da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto
crédito.
“O Cadastro Positivo eleva o Brasil ao patamar de
nações do primeiro mundo
que já usam o modelo, assim como os Estados Unidos e União Europeia. As
novas regras permitirão,
principalmente, que micro
e pequenos empresários tenham acesso a informações
já utilizadas por instituições
financeiras de grande porte,
gerando maior segurança
no processo de concessão

de crédito e estimulando a
competição na oferta de crédito entre fintechs, cooperativa, pequenas financeiras e
empresas do varejo”, afirma.
Pontuação
Com o Cadastro Positivo,
pessoas físicas e jurídicas
terão um score de crédito,
ou seja, uma nota determinada a partir da análise de
estatística dos hábitos de pagamento, de relacionamento
com o mercado e dos da-

dos cadastrais. Para quem
consulta, apenas o score
de crédito estará visível.
O histórico de hábitos de
pagamentos do cadastrado
só será disponibilizado mediante prévia autorização.
No histórico de pagamentos ou na composição do
score não serão incluídos
elementos relacionados à
origem social, etnia, saúde, informações genéticas,
sexo, e convicções políticas, religiosas e filosóficas.
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Bateu de frente

Perseguição e morte em Nova Iguaçu
Policiais do batalhão de Mesquita fizeram um cerco para prender dupla que estava
em veículo roubado e houve troca de tiros. Na ação, um foi para o saco e outro preso

rEprodução

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m suspeito morreu e outro acabou preso durante uma perseguição
policial a um carro roubado na Via Light, uma
das principais vias de
ligação entre a Baixada
Fluminense e a Zona
Norte do Rio, no começo da tarde de ontem.
Na ação foram os agentes do batalhão de Mesquita ((20º BPM) apreenderam duas pistolas
que estavam em poder
dos marginais.
De acordo com as primeiras informações as
guarnições foram alerta-

das pela central de monitoramento da corporação sobre um veículo
roubado na Via Light,
próximo a cabina do
bairro Novo Horizonte.
As equipes realizaram
um cerco ao carro modelo Cruze, de cor prata
e na tentativa de aproximação acabou sendo
atacada a tiros pelos
criminosos. Houve intensa troca de tiros e um
dos ladrões foi baleado
e morreu no local. O
comparsa recebeu voz
de prisão.
O registro de ocorrência foi feito na 57ª Delegacia de Polícia (Nilópolis).

O veículo Cruze e as duas pistolas que foram apreendidas com os ladrões

Militares são presos após fuzilamento Mulher que integra quadrilha
especializada em roubos é presa
de carro com mais de 80 tiros
Reprodução/Facebook/Reprodução/RJTV

O músico Evaldo dos Santos Rosa morreu na hora, baleado em ação do Exército em Guadalupe

Viúva de Evaldo Santos Rosa fala com a imprensa no IML
O Exército determinou ontem
a prisão de dez dos 12 militares
que estavam na guarnição que
disparou mais de 80 tiros contra
o carro de uma família em Guadalupe, na Zona Norte do Rio,
que terminou com a morte do
músico Evaldo dos Santos Rosa,
de 51 anos, e dois feridos. O Comando Militar do Leste (CML)
informou que eles foram presos
em flagrante por descumprimen-

to das regras de engajamento.
Ainda segundo o CML, foram constatadas inconsistências
entre os fatos inicialmente reportados pelos militares envolvidos
e as informações que chegaram
posteriormente ao Exército. As
prisões foram determinadas depois de depoimentos dos militares envolvidos no episódio à
Delegacia de Polícia Judiciária
Militar e ao Ministério Público

Militar.
A Polícia Civil, no entanto,
depois de fazer uma perícia no
local, informou que não havia
assaltantes no carro e que as duas
vítimas eram integrantes de uma
família que estava no veículo.
O homem que ficou ferido era
sogro de Evaldo. Além deles,
estavam no carro a mulher de
Evaldo e uma criança, que não
ficaram feridas.

Viúva diz que militares “ficaram de deboche”
A viúva de Evaldo ficou emocionada depois de comparecer
ao Instituto Médico Legal (IML)
para reconhecer o corpo do marido. . Com dificuldades para falar, Luciana Nogueira contou o
que viu. “O meu filho estava no
carro, viu tudo. Ele quer a foto
do pai. Eu falei que o pai está no
hospital. Por que o quartel fez
isso? Os vizinhos começaram a
socorrer, mas eles continuaram

atirando. E falei: ‘moço, socorre
o meu esposo’. Eles não fizeram
nada e ficaram de deboche“, disse ela, aos prantos.
Luciana contou que estavam
indo para um chá de bebê, e que
pegaram aquele caminho próximo ao quartel porque se sentiam
seguros. “Eu falei: ali é calmo,
ali é nossa área. E eu vi o quartel. Tava protegida, da mesma
forma que, quando eu vejo um

policial, eu me sinto protegida”,
relatou.
Ela comentou um pouco mais
sobre o marido, que além de ser
músico, trabalhava como segurança em uma creche.”Eu perdi
meu melhor amigo. Eu estava
com ele há 27 anos. Adorava
música, um homem caseiro, trabalhador. Cuidava de mim como
ninguém. Meu deus, meu deus”,
repetia ela.

Elaine da Silva Costa
foi presa em B. Roxo por
roubo com uso de violência por uma equipe de
agentes da 58ª DP (Belford Roxo).
Os policiais informaram que a criminosa faz
parte de um bando especializado e participou de
um assalto contra um idoso no município de Nova
Iguaçu, em fevereiro. A
mulher manteve a vítima
em cárcere privado enquanto a quadrilha fazia
saques e compras com
seus cartões bancários.
O idoso ficou horas no
interior de seu veículo,

Divulgação/Polícia Civil

Elaine da Silva Costa usava de violência ao atacar as vítimas
sendo liberado somente
às 3h, quando também
teve seu automóvel roubado pelo grupo. Ainda

conforme os agentes,
Elaine tem passagem por
crimes de extorsão, roubo
e receptação.

Sargento da PM baleado duas
vezes dentro de bar em N. Iguaçu
Um policial militar foi
baleado na noite do último
sábado, na Avenida Nilo Peçanha, bairro Rancho Novo,
em Nova Iguaçu. O sargento Valdir Ferreira Leitão, de
49 anos, que foi candidato a
vereador, estava em um bar,
quando foi surpreendido pelo
bandido. A polícia informou
que o acusado de efetuar os
disparos foi imobilizado por
populares e preso após a chegada da polícia.
O agente foi socorrido as
pressas pela esposa para Hospital Geral de Nova Iguaçu e
seu estado de saúde é considerado estável. Ele foi atingido no quadril e na perna.
Valdir foi candidato no ano
de 2016 pelo partido PHS

Reprodução

Sargento Leitão foi socorrido pela esposa para o HGNI
e obteve 2,080, onde ficou
como suplente. O acusado de
tentar contra a vida do PM,
foi identificado como Francisco Alves Sousa Júnior, de

39 anos e também foi levado
ao Hospital para tratar de ferimentos onde ficou custodiado. O caso foi registrado na
52°DP (Nova Iguaçu).

Dois jovens morrem em acidente
de moto na estrada de Cabuçu

Um grave acidente
deixou dois mortos no
último final de semana em Nova Iguaçu.
A batida envolvendo
uma motocicleta onde
estavam as vítimas e
um ônibus da empresa
Blanco, que faz a linha
Cabuçu-Queimados,
aconteceu na estrada
que liga o bairro iguaçuano ao município

vizinho.
Com o forte impacto, as duas vítimas ficaram presas nas ferragens do coletivo e
morreram na hora. Até
o fechamento desta
reportagem não havia
informações sobre a
identidade dos jovens.
A ocorrência foi registrada na 56ª DP (Comendador Soares).

Reprodução

Os corpos dos dois jovens ficaram presos as
ferragens do coletivo
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queimados em ação

Mutirão chega ao Nova Cidade

Após o Morro da Caixa D’Água, mutirão de limpeza chega a mais um bairro, que foram
tomadas por agentes públicos. Foram disponibilizados caminhões e retroescavadeiras
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

A

Prefeitura de
Queimados,
por meio da
Secretaria
Municipal de Conservação
e Serviços Públicos,
intensificou os serviços do Projeto Mutirão da Limpeza. Esta
semana, o trabalho
foi realizado no Morro da Caixa D’Água,
no Centro. As ruas do
bairro foram tomadas
pelos agentes públicos. Além de 20 homens, foram disponibilizados caminhões,
retroescavadeiras e
um caminhão para
manutenção de pontos de iluminação.
Foram realizados os
serviços de retirada

Divulgação/PMN

de entulho, limpeza de
bueiros, troca de ralos,
desentupimento de esgoto, retirada de lixo e
entulhos, raspagem das
vias, pinturas de calçadas e reparos na iluminação pública.
Os agentes de combate a endemias também
estiveram no local na
luta contra o Aedes Aegypti. Após passar pelos bairros Granja Alzira, Nossa Senhora da
Conceição e Santo Expedito, a iniciativa vai
se concentrar no bairro
Nova Cidade, no último
sábado.
O prefeito Carlos Vilela falou sobre o projeto:
Técnico trabalha
“Nós iremos a todos os
bairros levando os ser- para a ação chegar a
viços de Conservação toda população”, disse
e Serviços Públicos. o gestor.
Temos um cronograma Já o Secretário da

Creche realiza atividades de
conscientização e respeito
Divulgação/PMN

Brincadeira permite às crianças enxergarem que o diferente se manifesta em cores
Na terça-feira da
semana passada, a
Creche Municipal
Natércia Rosa realizou uma tarde
com uma viajem
na imaginação e
um encanto em
cada descoberta,
na brincadeira que
permitiu as crianças
enxergarem
que o diferente se
manifesta em cores, com o projeto
AfroAmar/AfroAmar-se, proposta da Equipe de
Educação Infantil
associada a sala
de leitura, com o
objetivo de valorizar questões ética-racial.

No espaço externo
da creche foi feito
uma lona no chão,
com luvas cheias
de tintas coloridas
e, a partir desse
encontro, valores
e afetividade são
vivenciados através da experimentação e do trabalho
conjunto. Foi trabalhado o lado de
respeito ao outro.
“É
importante
uma equipe que tenha a mesma fala.
O trabalho aqui realizado é um conjunto de ideias que
se materializa de
forma lúdica para
nossos pequenos,
ressaltando a im-

portância da diversidade
como
prática constante.
Para que a imaginação possa ser
colorida e brotar
livremente, é preciso aprender com
as crianças sobre
o amor sem limite e enxergar com
o coração.” disse
a diretora da creche, Dione Silva.
Vale
ressaltar
que esse é o objetivo da Secretaria
Municipal
de Educação, em
promover atividades no inicio da
vida escolar das
crianças na educação infantil.

no sistema de ajuste do tempo dos semáforos: melhoria sensível

Pasta, Rogério Brandi,
exaltou a disposição
dos servidores da SEMCONSESP: “Quero

destacar a importância
desses trabalhadores incansáveis. Eles entenderam que é hora de se

doar um pouco mais
em prol da população
e tem surtido efeito”,
destacou.

Autismo é pauta de encontro
com profissionais em Mesquita
O
CRAS
de
Juscelino
sediou, no último
dia 4, um encontro de conscientização sobre o
autismo. A ação
foi direcionada
a alunos de escolas públicas
do município e
responsáveis. O
público contou
com atividades
recreativas para
as crianças e
palestras informativas para os
adultos.
Toda
a programação
foi relacionada
ao tema ‘Autismo, Família
e Políticas Públicas’.
Esta
ação foi realizada pelo Conselho
Municipal da Criança
e do Adoles-

cente (CMDCA).
E também pelas
secretarias municipais de Assistência Social
e de Educação.
No evento, foi
discutido como
a gestão deve se
para
comportar
estar sempre em
dia com os direitos dos autistas.
“A
Assistência
Social de Mesquita se preocupa
bastante com esse
assunto. Nos orgulhamos por discutir um tema tão
relevante. E que
é necessário ser
discutido: ainda
é considerado um
mito por muita
gente na sociedade” disse Cristina
Quaresma, a secretária municipal de Assistência

Social de Mesquita.
“É importante a
atenção de todos
também com as
minorias. O autismo não é uma
preocupação só
de quem convive
com essa patologia, mas sim de
todos que vivem
em
sociedade.
Por isso, o CMDCA tem a preocupação de trazer
assuntos
como
este para esclarecer e preparar
a população, assim garantimos,
com qualidade,
o direito de todos”,
declarou
o presidente do
CMDCA e subsecretário de Assistência Social de
Mesquita,
Fernandes Moraes.

divulgação

Conflito deixa dezenas de mortos e feridos
LÍBIA - Um confronto ontem,
provocou um banho de sangue
na capital da Líbia, Trípoli: 25
pessoas foram mortas e outras
80 ficaram feridas, segundo o
ministério da Saúde do país. O
aeroporto de Mitiga foi atingido por ataques aéreos e fechado
pelas autoridades do país. Não

foram registradas mortes no ataque
ao aeroporto
O porta-voz do Exército Nacional
Líbio (LNA, na sigla em inglês),
Ahmed Mismari, afirmou que
suas forças não atacaram aviões
civis, apenas um avião que estava
estacionado no aeroporto. A ONU
pediu, pela segunda vez, que o país

observe uma trégua temporária nos
conflitos, para permitir a retirada de
civis feridos da capital. A esperança da organização era de realizar
uma conferência, na próxima semana, para planejar eleições no
país, que foi tomado pela anarquia
desde a queda de Muammar Kadhafi, em 2011.

Fernandes Moraes e Cristina Quaresma ao lado das
terapeutas Ivone Araújo e Uzilene Santos

SUL-FLUMINENSE
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Dia nacional

Porto Real diz ‘não’ ao Bullying à
Violência na Escola com atividades

Creches municipais abordaram os temas através de palestras, danças e dramatizações. Exposições de trabalhos dos alunos, marcaram a programação
Luism Eduardo
(Luisinho)

E

m alusão ao
Dia
Nacional
de Combate ao
Bullying e à Violência
na Escola (7 de abril),
as creches municipais
Profª Cacilda Verri Marassi; Waldir Roberto da
Conceição; e CIEP Brizolão 487 Oswaldo Luiz
Gomes, realizaram uma
série de atividades com
temas voltados à data.
Palestra, apresentação
de dança e exposições
de trabalhos dos alunos,
marcaram a programação da última sexta-feira, nas unidades.
Seguindo a Lei Federal
13.277 de 29 de abril
de 2016, que estabele-

ce o dia 7 de abril como
sendo o Dia Nacional de
Combate ao Bullying e
à Violência na Escola,
o município regulou as
normas para a rede municipal de ensino, a partir do ano de 2019.
Segundo o prefeito
Ailton Marques, a educação infantil é a base
em que se desenvolvem
no ambiente estudantil,
os valores morais. “O
bullying, porém, é debatido não apenas nesta
data, mas cotidianamente. Por isso, abordamos
o assunto, ao longo do
ano, de modo interdisciplinar. É incumbência
de todos os nossos professores tratá-lo em nossos ambientes escola-

res”, reforça o prefeito.
Na Creche Municipal
Profª Cacilda Verri Marassi, que atende a 235
alunos, de Berçário a
Pré II, ocorreu uma palestra sobre o tema com
os pais das crianças. “O
momento foi de identificar se há a presença do
bullying no comportamento de nossos filhos,
que estudam na unidade
e de como procederemos com casos positivos”, analisou a mãe de
aluno, Suelly Silva.
Dramatização
Já na Creche Municipal Waldir Roberto da
Conceição, foi exibida
aos próprios estudantes
uma dramatização sobre

Divulgação/PMPR

Palestra abordou o tema com a comunidade em creches e escolas

o valor da amizade e a
exposição de representações, desenhos e seus
significados que revelou o respeito às diferenças e a importância
da inclusão. Todos os
trabalhos foram confec-

cionados pelos próprios
alunos. Cento e vinte e
oito crianças do Maternal II a Pré II são atendidas na unidade.
O bullying é a intimidação
sistemática,
quando há violência fí-

sica ou psicológica em
atos de humilhação ou
discriminação. A definição também inclui
ataques físicos, insultos,
ameaças, comentários
e apelidos pejorativos,
entre outros.

Paixão de Cristo em Barra Mansa Saúde Pertinho de Você em Angra

A fim de manter as celebrações religiosas da
Semana Santa em Barra
Mansa, a encenação da
Paixão de Cristo será realizada na Sexta-feira Santa,
dia 19 de abril. Neste ano,
a novidade é que após 15
anos o espetáculo volta a
acontecer no bairro Vista
Alegre. Mas no distrito de
Rialto, o espetáculo chega
a sua 36ª edição consecutiva. O tradicional evento é
considerado uma das mais
importantes
manifestações culturais e religiosas
no município e acontece
a partir das 16 horas, com
inicio na Praça Pichu. Já
no Vista Alegre, o inicio
está marcado para às 7 horas, na Rua Nossa Senhora
Aparecida – Comunidade
Nossa Senhora Aparecida.
Os dois eventos são gratuitos.
Em Rialto, a cada ano
a peça vem se inovando.
Através da colaboração dos
moradores da própria co-

Divulgação/PMBM

Espetáculo ao ar livre acontece todos os anos
e é a principal atração da Semana da Páscoa

munidade, que se dividem
nas funções de atores e produtores, o evento é sucesso
de público e de satisfação.
De acordo com uma das
organizadoras do espetáculo, Aparecida Verônica
da Silva, a atração durante todo ano é aguardada
pela comunidade. “É muito grande a satisfação em
fazer parte desse grande
espetáculo que envolve fé,
amor e de uma forma mais
leve conta sobre a ressurreição de Cristo”, afirmou
Verônica.

A encenação da Paixão
de Cristo de Rialto é uma
celebração que envolve
cerca de 200 moradores
do distrito, que se reúnem
desde 1983 para contar
a história da morte e ressurreição de Jesus. O espetáculo acontece sempre
na Sexta-feira Santa pelas
ruas do distrito e tem duração em torno de três horas.
A peça tem cenários montados em diversos pontos
do trajeto e o elenco é formado por atores da própria
comunidade.

Pela terceira vez, os
moradores do bairro do
Frade e adjacências receberam, na última sexta-feira, e no sábado, a
carreta do Projeto ‘Saúde Pertinho de Você’,
realizado pela Prefeitura de Angra, por meio
da Secretaria de Saúde.
Nos dois dias, a carreta
ficou estacionada próxima à praça do bairro,
das 9h às 17h, realizando um total de 207 exames.
Na sexta, foram realizados 27 mamografias;
49
ecocardiogramas;
20 eletrocardiogramas
e 23 densitometrias. Já
no sábado, foram realizados três exames de
mamografia; 18 densitometria; 16 eletrocar-

Divulgação/PMAR

Moradores procuraram os serviços oferecidos pela Prefeitura

diogramas e 51 ultrassonografias.
No próximo dia 17,
o projeto vai atender os
moradores da comunidade da Banqueta. No dia
seguinte, 18, será a vez
da Japuíba receber a carreta, na Praça da Porteira.
O projeto Saúde Pertinho de Você oferece exa-

Volta Redonda reforça atuação

nos pontos atingidos por temporal
Divulgação/PMVR

Resende reinicia obras após as chuvas
A Prefeitura de Resende segue com as atividades nas obras de urbanização da estrada de
acesso ao bairro Jardim
do Sol. A intervenção,
aguardada há mais de
15 anos pela população,
precisou ser brevemente paralisada devido ao
período chuvoso em
março. Com a trégua
nas águas, as equipes
podem, enfim, concluir
a rede de drenagem da
Rua Netuno, mais uma
importante etapa da
obra.
Retomadas
oficialmente no segundo semestre de 2018, as obras
contemplaram primeiro a Avenida Jefferson
Geraldo Bruno. O local
recebeu um sistema de
drenagem para recolhimento da água das
chuvas, com cerca de
840 metros de extensão,
com o objetivo de sanar
o problema do acúmu-

mes gratuitos de mamografia, ecocardiograma,
ultrassonografia e densitometria óssea para a
população do município.
Os exames são pré-agendados pela Secretaria de
Saúde. Mais informações podem ser obtidas
através do telefone 24
33777-6604.

Divulgação/PMR

As equipes estão realizando a limpeza da cidade e atendimento à população afetada

Máquina trabalha na limpeza e urbanização de estrada
Orçada em mais de
lo de água que causava
muitos transtornos à po- R$ 3 milhões, a realização da obra só foi possípulação.
Já a segunda etapa das vel porque a Prefeitura
obras teve início no fim implantou ao longo dos
de janeiro, chegando à últimos meses um proRua Netuno. O proces- grama de reestruturaso de revitalização do ção das finanças munisistema de drenagem cipais. Foram tomadas
do local começou com medidas que vão desde
uma equipe de topogra- a redução de gastos com
fia, que acompanha pas- novos contratos, como é
so a passo as ações com o caso dos serviços de
suporte técnico. Logo limpeza urbana, até a
nos primeiros dias, uma diminuição dos númelimpeza foi feita nas va- ros de secretarias e de
cargos comissionados.
las.

Choveu muito acima
da média no município
e as equipes estão realizando a limpeza da
cidade e atendimento à
população afetada
Toda a estrutura da
Prefeitura de Volta
Redonda está atuando para minimizar os
transtornos causados
pelo temporal que
atingiu Volta Redonda
e outras cidades da região na noite deste domingo, dia 7. De acordo com o coordenador
da Defesa Civil do município, Leandro Re-

zende, choveu 169mm
durante 4 horas. O previsto para o todo mês
era de 120mm.
No bairro Retiro
houve acúmulo de
água em algumas ruas,
assim como no Jardim
Ponte Alta, Minerlândia, Siderlândia, Belmonte, Jardim Europa
e Vila Santa Cecília.
No principal foco
de alagamento no Retiro, a equipe da Secretaria Municipal de
Infraestrutura (SMI) e
o IPPU-VR (Instituto
de Pesquisa e Planeja-

mento Urbano de Volta Redonda) foram ao
local para analisar um
empreendimento privado.
O coordenador da
Defesa Civil explicou
que 4 vítimas foram
socorridas pelos Bombeiros. Três por conta
de um deslizamento
de terra no térreo de
um comércio no bairro 249 e outra devido
a um deslizamento de
terra que atingiu uma
residência na Rua
Manchester, na Ponte
Alta.
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ENTRETENIMENTO

RECEITAS
Moqueca rápida
de frango
Ingredientes
1 unidade de frango
cortado em pedaços 3
colheres (sopa) de óleo
1 colher (sopa) de azeite de dendê 2 unidades
de cebola cortadas em
rodelas 1 unidade de
pimentão vermelho pequeno cortado em tiras
1 unidade de pimentão
amarelo pequeno cortado em tiras 1 unidade
de pimentão verde pequeno cortado em tiras
2 unidades de tomate
sem pele e sementes
cortados em quatro 1
1/2 xícara (chá) de caldo de legumes 200 leite
de coco (1 garrafinha)
• salsa (ou salsinha) picada a gosto • sal a
gosto • pimenta-do-reino a gosto
Modo de
preparo
Em uma panela, aqueça o óleo e doure bem
os pedaços de frango.
Junte o óleo de dendê,
a cebola, os pimentões,
o tomate e refogue
bem.
Tempere com o sal e a
pimenta e acrescente
o caldo de legumes.
Deixe cozinhar até o
frango e os legumes ficarem macios.
Junte o leite de coco, a
salsa e desligue o fogo.
Dica:
Sirva acompanhada de
arroz branco.

terça-feira, 09 de abril de 2019

Débora Nascimento avalia criação
de sua filha com José Loreto: ‘Livre’

F

divulgação

eminista assumida, Débora
Nascimento revelou como é a criação de sua filha com
o ator José Loreto,
Bella. Desde os primeiros meses, a artista comentou que se
esforça ao máximo
para educar a menina
da forma mais livre
possível, o que inclui
dispensar rótulos de
contos de fadas para
integrar o imaginário
infantil. ‘Não a crio
para ser uma princesa’, afirmou a atriz da
globo
Débora Nascimento foge de estigmas
e esteriótipos no momento da criação da
filha. Em entrevista
à revista Glamour, a
atriz de “Verão 90”
revelou que passa os
ensinamentos a Bella,

Mini Rodrigo Hilbert! Ator fica encantado
ao flagrar filho martelando um prego
divulgação

Atum branco com
salada de
papaia verde
Ingredientes
1 kg de atum branco 2
colheres (sopa) de azeite de oliva 1 unidade
de mamão papaia (ou
papaya) verde descascado e sem sementes
cortado em tiras finas
50 gramas de amendoim torrado sem sal
descascado 2 colheres
(sopa) de cebolinha-verde picada 2 dentes
de alho 2 unidades de
coentro (raízes) 2 colheres (sopa) de mel de
abelha 3 unidades de
limão • pimenta-do-reino a gosto • sal a gosto
Modo de
preparo
Divida o atum em quatro partes e tempere
com sal e pimenta dos
dois lados. Reserve.
Em uma frigideira espalhe 1 colher de azeite
e disponha as porções
de atum, cozinhando
por 3 minutos de cada
lado. Reserve.
Em uma tigela, misture
a papaia, o amendoim
e a cebolinha. Reserve.
Coloque num pilão o
alho e a raiz de coentro e amasse até formar
uma mistura grossa e
homogênea.
Acrescente o mel e o
suco de limão e misture.
Corrija o sal e a pimenta.
Acrescente o molho à
salada e misture bem,
cuidando para que fique bem úmido.
Separe em quatro pratos.
Coloque a porção de
atum sobre a salada.
Finalize com um fio de
azeite sobre o atum e
espalhe folhas de coentro para decorar.

de quase 1 ano, com
base na dedicação,
no amor e na liberdade. Após posar de
biquíni em gravações
na praia, ela espera
que a herdeira siga os
seus passos e se torne uma mulher independente, forte e que
saiba se aceitar como
é. “Conto de fadas é
tudo de que eu fujo.
Não quero que isso tenha nenhuma relação
com a criação da minha filha. Não a crio
para ser uma princesa.
Nós somos as donas
do castelo, o dragão é
nosso amigo, a espada
a gente que levanta. A
educação dela é livre”,
explicou a artista, que
encara a menina como
o seu elo eterno com
José Loreto, de quem
se separou no início
do ano.

Tal pai, tal filho! Rodrigo Hilbert compartilhou com os seus seguidores um momento em
família. O apresentador
se mostrou orgulhoso
com a atitude de um
dos filhos com Fernanda Lima. Provando ter
herdado as características do pai, o gêmeo
foi flagrado usando um
martelo para pregar um
prego. “Nosso pequeno
marceneiro”, escreveu o
ator, que ficou feliz em
ver a dedicação do menino
Rodrigo Hilbert ficou
encantado com a atitude
do filho, de 10 anos. Em
vídeo compartilhado no
Instagram, o marido de
Fernanda Lima exibiu
um dos gêmeos marte-

lando um prego. À espera do terceiro filho com
a apresentadora, o ator
se mostrou orgulhoso
do cuidado do herdeiro
ao realizar a tarefa de
casa, assunto que ele
sempre debate em seu
programa no GNT. “Fazendo direitinho, mão
apoiada ao lado para dar
firmeza no objeto e na
batida do martelo”, avaliou o artista, que faz ao
máximo para ensinar os
filhos, João e Francisco,
a serem independentes
e a realizarem tarefas.
Provando ser um paizão, o artista elogiou
o mais novo. “Nosso
pequeno marceneiro”,
escreveu, junto com vários corações e o emoji
de um martelo.

Anitta passa por situação inusitada em
festa para lançar ‘Kisses’ nos EUA

Durante festa de lançamento do seu novo álbum,
‘Kisses’, Anitta passou
por uma situação bem
inusitada, mas reagiu sem
perder o bom humor. Nas
redes sociais, os fãs apoiaram a cantora: ‘Mulher de
personalidade faz assim!’.
No novo disco, com 10
músicas inéditas, a funkeira aparece aos beijos com
mulher, é vista sem roupa,
exibindo celulite e com 32
looks diferentes
Anitta viveu uma situação inusitada ao lançar
o disco “Kisses”, em Los
Angeles, nos EUA - álbum no qual apostou em
várias tendências como
animal print e body
chain. Durante o evento,

a funkeira foi abordada
por um homem que não
lhe reconheceu. “Oi, qual
é o seu nome?”, questionou. “Oi. Meu nome? Ele
está estampado em todo
os lugares”, respondeu a
cantora apontando para
o seu redor, sem perder
o bom humor. Os fãs da
“Poderosa” aprovaram
a reação na esportiva da
artista. “Você é demais.
Melhor resposta”, disse
um. “Foi muito educada”, completou um segundo. “Ele sabia muito
quem era a Anitta. Quis
humilhar e se ferrou”,
acrescentou um terceiro.
“Mulher de personalidade faz assim! Tá certa!”,
escreveu outro.

divulgação
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taça dos bairros

Adrianópolis goleia Explozão com
quatro gols de ‘Cara de Nada’
No Marcelão, Ahiva Expresso atropelou o Vera Cruz por 5 a 0

divulgação

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

Taça
dos
Bairros começou ‘pegando fogo’, como
se diz na gíria,
com jogos de alto
nível, mesmo sob
o sol de 40 graus.
No
clássico
da rodada entre
Adrianópolis
e
Explozão, o primeiro não tomou
conhecimento do
segundo, mesmo o
adversário saindo
na frente do placar. O Adrianópolis virou o jogo e
aplicou a goleada
de 5 a 2. Destaque para o atacante ‘Cara de Nada’
que balançou quatro vezes a rede
do Explozão e assumiu a artilharia
isolada da competição.
Ainda pela primeira rodada, no
Caxixão
(campo
do Barros), o dono
da casa venceu o

Na rodada inicial a chuva de gols agradou aos torcedores que prestigiaram os jogos
Tropa Unida por 2
a 0; no Marcelão,
a Ahiva Expresso
atropelou o Vera
Cruz por 5 a 0; no
campo do Cava, o
LDU e o Barreira
fizeram uma partida
equilibrada, com vi-

tória do primeiro (2
a 0); União Eterna
e Real da Vila em
confronto disputadíssimo também no
Caxixão, não saíram do 0 a 0. Eclipsi e Banguzinho,
no Estádio Nielsen

Louzada, o Louzadão, em Mesquita, protagonizaram
uma peleja equilibrada. O empate
(3 a 3) foi a prova
da igualdade das
ações.
“Foi um domingo

de muita festa. Foi
maravilhoso ver as
famílias de volta aos
campos e um futebol
de alto nível. Fico
feliz de estar junto a
todos os participantes
proporcionando esse momento

à minha cidade. O
futebol está de volta a Nova Iguaçu”,
disse o vereador
Carlinhos
BNH,
um dos idealizadores da competição.
(Fonte: Organização do torneio)

