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nesta quarta 2
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Braço importante da Polícia Civil

DH: rápida no gatilho da
investigação de crimes

Elucidação de casos complexos como os assassinatos da médica Gisele Palhares, em 2016, da vereadora
Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018, é questão de honra para a especializada.
7
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Vítimas estavam com mãos amarradas e rostos cobertos
reprodução/whatsapp

Vítima
do caos
na saúde
A bebê Ariela Flor
morreu à espera de
vaga e ambulância em
hospital da Baixada
Fluminense
3

Decreto de
Bolsonaro muda
regras sobre uso
de armamentos

Homens são sequestrados e
executados em Belford Roxo

6

Alerj abre CPI
para investigar
distribuição de
gás no estado
4
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Prefeito em
maus lençois

3

INFERNO
Gabriel dos Santos
Soares ganhou o
apelido inusitado
porque só matava
os rivais rindo

7

Descobriu que
era corno e
meteu o pé para
bem longe
2

ESPORTE

Justiça decreta perda dos direitos e
da função pública do prefeito de Seropédica, Anabal Barbosa, pelo crime de improbidade administrativa.
Contrato sem licitação realizado pela
Prefeitura está envolto em suspeitas
que mancham sua administração.

Mata Rindo
vai para o

Segundona do Rio:
Nova Cidade acerta
com mais três reforços
12
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Nesta quarta (8) abraçamos Pietro Peres, de
Queimados. Ele é quadrinista, ilustrador, artista plástico e editor de
quadrinhos da Litere-se
Editora. O jovem talento tem curtido elogios de
montão pelo conjunto de
sua obra. Aquele Abraço,
Pietro Peres!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Baile dançante celebra o Dia das Mães em Meriti

Parabéns, Suenia!

divulgação

A banda Aeroporto Show se especializou em bailes tematizados e agrada por onde passa
Quem aniversaria
nesta quarta (8) é Suenia Nunes, passista,
modelo, atriz e musa
do carnaval 2019, de
Belford Roxo. Ela vai
comemorar com os filhos e amigos.

Nesta sexta-feira (10),
para comemorar o Dia
das Mães, o Shopping
Grande Rio realiza baile dançante ao som da
banda Aeroporto Show.
Na programação haverá
apresentação de dança

de salão com o casal Zeca
Ribeiro e Maria José. O
evento é gratuito e acontecerá na Praça de Alimentação do empreendimento,
das 18h às 22h.
Fundada em 1991, a
Aeroporto Banda Show é

formada por uma equipe de
18 profissionais composta
por músicos, dançarinos e
técnicos. Por meio de um
repertório eclético e diversificado, o grupo realiza
trabalho direcionado ao
perfil do evento com bai-

les tematizados, sempre
com a união de música
com a dança.
O Shopping Grande
Rio fica na Rua Maria
Soares Sendas, 111, São
João de Meriti. Telefone:
(21) 2430-5111.

‘Mães que
Inspiram’

Em comemoração ao Dia
das Mães, nesta quarta-feira
(8), o TopShopping, em parceria com o projeto “Mães
que Inspiram”, promoverá
uma roda de conversa sobre
maternidade e suas infinitas
possibilidades. O encontro será a partir das 15h,
no Espaço Cultural do G2.
Para participar, basta efetuar inscrição através do site
https://credencial.imasters.
com.br/ser-me-inspira. O
evento é gratuito e as vagas
são limitadas. O TopShopping fica na Av. Governador
Roberto Silveira 540, Centro – Nova Iguaçu. Telefone: (21) 2667-1787.

A Era de ouro dos Festivais está de volta
divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

espetáculo “MPB
– A Era dos Festivais” celebra o
repertório de ouro de uma
época, que marcou a geração dos anos 1960. Naquele período foram revelados nomes como Elis
Regina, Chico Buarque,
Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Edu Lobo e vários outros.
Agora, os sucessos da
MPB serão apresentados
novamente em formado de
“antigamente” no Teatro
Rival Petrobras (Cinelândia), no dia 17 deste Maio,
às 19h30. Um verdadeiro
resgate de letras e melodias
que tocam a alma e fazem
parte da nossa identidade
cultural. Os ingressos estão
à venda e os 100 primeiros compradores pagam
o preço promocional de
R$ 40,00. No roteiro, destacam-se sucessos como
“Arrastão” (Edu Lobo e
Vinícius de Moraes), “A
banda” (Chico Buarque),
“Disparada”
(Geraldo
Vandré e Theo de Barros),
“Ponteio” (Edu Lobo e Capinam), “Alegria, Alegria”
(Caetano Veloso), “Pra

(21) 98037-1338
Whatsapp

Ex-político sumido encontrado na praia
Passarinho Azul do Bico Preto, o especialista em casos políticos da coluna descobriu que
um ex-parlamentar daquela cidade famosa tomou doril, mas não morreu. Ele foi encontrado
na praia de um dos paraísos litorâneos do Rio
tomando água de coco e ‘queimadão da silva’.
Ao Passarinho ele disse que foi a melhor coisa
que fez: ir morar longe de onde nasceu e virou
representante do povo.
****************************************

Tomou galho na cabeça e vazou

não dizer que não falei de
flores” (Geraldo Vandré) e
“Fio maravilha” (Jorge Ben
Jor), dentre outros. A pesquisa de repertório levou
em conta os principais festivais de música realizados
nos anos 1960, exibidos pelas TVs Excelsior, Record,
Rio e Globo. Destaque para
o Festival da Música Popular Brasileira e Festival Internacional da Canção.
Sucesso absoluto junto
ao público do Rio de Janeiro com mais de 30 apresen-

tações desde a sua estreia,
em 2016, atraindo milhares
de pessoas nos mais importantes teatros da cidade, o show “MPB – A Era
dos Festivais” emociona
ao fazer um diálogo entre
gerações, afinal, os artistas
presentes no palco são filhos diretos da geração dos
anos 1960. O Teatro Rival
Petrobras fica na Rua Álvaro Alvim, 33/37 - Centro/
Cinelândia - Rio de Janeiro. Informações: (21) 22409796.

Ficha Técnica
Edu Krieger – idealização,
direção musical, pesquisa,
violão e voz
Nina Wirtti – voz
Marcelo Caldi – teclados,
acordeom e voz
Percussão – Fabiano Salek
Sopros – PC Castilho
Sonorização – Fernando
Capão
Iluminação – Kátia Barreto
Produção – Fernando Gasparini

O cidadão só não contou o que o fez sair
redondo. Na Boca Maldita nosso agente soube que ele alugou a boa casa que morava e
saiu fora de repente, envergonhado, depois de
saber que vinha sendo corno há um bom tempo. Para não fazer uma merda com a mulher
e o ‘ricardão’ (um dos parceiros mais colados
dele), ele meteu o pé.
****************************************

Também metia chifre na mulher e pagou
Um dos ‘malditos da boca’ disse ao Passarinho: “ele confessou-me que não era fiel à dona
e dava seus pulinhos com filezinhos. Irmão, o
cara sentiu na pele o castigo e resolveu mudar
de lugar. Pagou com a mesma moeda”. Coisas
da vida.
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Condenação

Prefeito de Seropédica perde cargo
Anabal Barbosa é alvo de processo de improbidade administrativa instaurado em 2003 pela contratação irregular do Instituto de Administração do Rio
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

juiz Guilherme Grandmasson, da 2ª Vara
de Seropédica, decretou a perda dos direitos
públicos por cinco anos e da
função pública
do prefeito Anabal Barbosa
de Souza. O processo de
improbidade administrativa
foi instaurado em 2003 pela
contratação irregular do
Instituto de Administração do
Rio de Janeiro (IARJ) para
promoção de um concurso
público.
O magistrado justificou

em sua decisão que, mesmo
sendo um processo de
2003, a condenação tem
validade
atual. Anabal
ocupa o cargo de prefeito do
município desde as últimas
eleições. O juiz também
condenou o procurador
jurídico
do
município,
Expedido Marques Pinho,
a pagar uma multa por ter
concorrido para a dispensa
irregular da licitação na
contratação da empresa.
O IARJ e o presidente do
instituto, Wallace de Souza
Vieira, foram proibidos
de firmar contratos com
órgãos públicos pelo prazo

de cinco anos.Segundo a
denúncia na ação proposta
pelo Ministério Público,
Anabal Barbosa de Souza
contratou - por R$ 200 mil
- o IARJ para a promoção
de um concurso público
visando o preenchimento
de vagas na administração
municipal. Além da falta
de licitação, o concurso foi
anunciado em um jornal
de circulação limitada ao
município, quando deveria ter
sido amplamente divulgado.
Além disso, somente no ato
da inscrição os candidatos
tinham conhecimento das
matérias exigidas no certame.

Divulgação

Juiz diz que Anabal demonstrou inidoneidade moral e desvio ético

Dispensa da licitação teve aval de procurador
A denúncia aponta que
o valor do contrato com o
IARJ foi superior ao valor
investido pela Prefeitura
nas áreas de Planejamen-

to, Indústria e Comércio,
Desenvolvimento Urbano,
Turismo, Esporte e Lazer
e o Meio Ambiente do
município. A dispensa da

licitação recebeu o aval
de Expedito Marques na
função de procurador jurídico.
Na sentença, o juiz

Guilherme
Grandmasson destacou que Anabal
“na qualidade de chefe
do Executivo municipal,
demonstrou inidoneidade

(ou inabilitação) moral e
desvio ético para o exercício da função pública,
descumprindo os princípios reitores da Adminis-

tração Pública, atuando
com nítido propósito de
privilegiar diversas pessoas que já ocupavam cargos
na Administração ...”

Bebê de seis meses morre Belford Roxo realiza
à espera de UTI na Baixada 3ª edição de jornada
Uma bebê de seis meses
de idade morreu esperando uma vaga em uma UTI
pediátrica em Queimados.
Ariela Flor havia sido internada na terça-feira da
semana passada, no Hospital Infantil 21 de Julho,
com quadro de pneumonia, que se agravou e ela
faleceu antes de conseguir
a transferência. A unidade
é particular e tem convênio com o SUS por meio
da prefeitura.
A mãe da criança, Letícia Oliveira, contou que
quando a tiravam do oxigênio, ela ficava toda roxa.
Eu perguntava: ‘E a transferência?’ Eles falavam
que estavam ligando e ela
cada vez piorando”. Ainda
segundo ela, na quinta-feira, a central de regulação
informou que havia uma

Reprodução/Facebook

Rafael Barreto/PMBR

Ariela Flor havia sido internada no Hospital Infantil 21 de Julho
vaga no Hospital dos Ser- cardíaca”, explicou André
vidores, no Rio. Mas faltou Silva, pai de Ariela. A faambulância para transpor- mília considera o caso uma
falta de responsabilidade
tar a menina.
“Às 22h40 chegou a am- do poder público. “Precibulância pública. Mas não sou a minha filha de seis
tinha nenhum equipamen- meses morrer por causa de
to. O bombeiro só chegou negligência do hospital do
1h da manhã. Por volta de município. Não tem uma
1h30 a minha filha fale- emergência, uma materniceu, com a terceira parada dade”, protestou Letícia.

Belford Roxo prepara trecho
para obras ‘Tapa Buraco’
Cláudio Nunes/PMBR

Secretaria de Educação deu todo suporte ao evento que reuniu professores e profissionais da área
A Secretaria de Educação
de Belford Roxo iniciou ontem, a Jornada Pedagógica da
Educação Infantil da Coleção
Descobrir e Aprender, que
será utilizada durante o ano
letivo de 2019. O evento tem
como público alvo professores, orientadores pedagógicos
e especialistas que atuam nas
creches e unidades de Educação Infantil da rede municipal
de ensino. A atividade que está
sendo desenvolvida no polo do
Cederj na cidade, termina hoje.
Realizada em formato de oficinas, a jornada está sendo promovida em Belford Roxo pelo
terceiro ano consecutivo. O
evento foi dividido por subprefeituras (Areia Branca, Nova
Aurora, Jardim Redentor, Par-

que São José e Lote XV), e por
escolaridade, onde na terça recebeu os docentes da Educação
Infantil I, II e na quarta (08/05)
os professores da Educação
Infantil III e IV. Ao todo, 342
professores participaram da
qualificação, que beneficiará os
cinco mil alunos matriculados
nas 55 unidades, entre creches
e pré-escolas da rede.
Processo contínuo
A atividade contou com a
presença da chefe da Divisão
de Educação Infantil, Emile Marçal, e da secretária de
Educação Adjunta, Eneila
Lucas. “Esse encontro é importante tendo em vista todo o
movimento para a entrega do
material didático. A proposta

da alfabetização é um processo contínuo, que através das
brincadeiras, do cuidado e de
atividades lúdicas, o professor
consegue estimular o aluno e
ajudá-lo a chegar com maior
solidez no processo de letramento”, disse Eneila Lucas.
A orientadora pedagógica
Andrea Castilho aprovou o
encontro. “É muito bom quando temos a oportunidade de
sair da escola para aprender
conteúdos novos e que vão
beneficiar os nossos alunos.
Essa jornada nos apresenta o
material que será utilizado em
aula da forma correta. E nós só
podemos valorizar aquilo que
conhecemos”, destaca a profissional que atua na Creche Municipal Amor à Criança.

Cãozinho causa atrasos no metrô do Rio

Após a limpeza, a Prefeitura vai entrar com a operação tapa-buraco na via
A Secretaria Municipal
de Obras de Belford Roxo
executou serviço de limpeza e desobstrução de
calhas na Estrada Boa Esperança, próximo à Bayer.
A ação está sendo feita
para que, posteriormente, a via receba o projeto
‘Tapa- Buraco’, que irá
pavimentar os locais mais
danificados pelo fluxo de

veículos que ali passam e
acabar com problemas de
enchentes durante o período de chuvas.
Segundo o secretário de
Obras, Merhi Daychoum,
esse é um trabalho preventivo.
“A via ainda não tem
rede de captação de detritos e de chuva. Então,
existem algumas valas que

estão assoreadas. Por isso,
o trabalho precisa ser feito, exatamente para evitar
problemas de alagamentos
causados por chuvas com a
manutenção e limpeza das
valas e canais próximos.
Durante essa semana ainda
iremos realizar o mesmo
trabalho em outros locais
do município”, informou
Merhi.

Uma cena inusitada mobilizou as equipes de monitoramento do metrô na manhã de
ontem. Um cachorro invadiu
os trilhos e andou quatro estações, percurso de cerca de
7,5 km. O animal foi da estação de Del Castilho, na Zona
Norte, até a estação de São
Cristóvão, também na Zona
Norte, onde foi resgatado. O
MetrôRio informou que o animal foi monitorado em todo o
percurso.
O cãozinho foi encaminhado para uma avaliação no Instituto de Medicina Veterinária
Jorge Vaitsman, na Mangueira, na Zona Norte do Rio e depois levado para um abrigo na
Baixada Fluminense.
Em redes sociais, usuários
do transporte contaram que

Reprodução/MetrôRio

Cachorro foi resgatado depois de percorrer quatro estações de metrô
o animal causou atrasos nas
estações da Linha 2. “Por conta desse cachorrinho eu levei

1h30 para chegar em Botafogo”, comentou uma usuária do
metrô.
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Um total de 27 peças da coleção egípcia do
Museu Nacional do Rio foram recuperadas do incêndio que atingiu o acervo em 2018. O conjunto
temático era o maior da América Latina antes do
desastre. Entre as peças recuperadas, estão algumas que jamais foram vistas pelo público.

Abertura de CPI I

A Unirio, na Urca, Zona Sul, registrou cinco
casos confirmados de Hepatite A. Nove alunos estavam com suspeita de contaminação. A direção
informou que “a principal suspeita é de que os casos tenham associação com à inundação do prédio
ocorrida após as fortes chuvas.
Octacílio Barbosa/Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), iniciou a sessão
plenária de ontem acompanhado da atriz Rita Guedes,
que esteve no Palácio Tiradentes juntamente com a produção da minissérie “O Renegado”, que deverá ter como
cenário o Palácio Tiradentes.

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou
a abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar o serviço de
distribuição de gás no estado.
O objetivo é rever o contrato
de concessão, hoje administrado pela Naturgy (Ceg e
Ceg Rio).

Alta no preço II
Levantamento
divulgado pela FIRJAN mostra que
o preço do gás natural subiu
98% nos últimos dois anos no
RJ. Autor da proposta, o deputado Max Lemos (MDB)
afirma que entre as motivações para a CPI, estão: o serviço ruim prestado pela concessionária e o alto custo do
produto.

Minissérie global I

Placa de trânsito usada como portão?

A criatividade do carioca impressiona pela cara de pau,
em alguns casos, como o da imagem flagrada por um internauta na Baixada Fluminense. O morador deste imóvel
encontrou uma outra forma de utilizar uma placa de trânsito que deveria estar instalada em algum trecho urbano para
orientar motoristtas. Como mostra a foto, ele usou o chapa
de portão na maior simplidade. Seria interessante, se não
fosse crime.

Visita-guiada II

Na história, ela será a
presidente da Casa. Autor
do enredo e fundador do
grupo AfroReggae, José
Júnior, e o ator Leonardo
Brício também participaram do encontro e da visita-guiada pelo quase centenário prédio. A série terá
10 episódios e um elenco
com cerca de 90 atores.

DIRETO AO PONTO
Polêmica a decisão do vice-presidente do Tribunal
Regional
Federal
da Primeira Região
(TRF-1), desembargador federal Kassio Marques, de li-

Banquete à moda da casa no STF
berar a licitação do
Supremo Tribunal
Federal (STF) para a
compra de bebidas,
entre elas vinhos, e
refeições, incluindo
lagosta da melhor
qualidade, diga-se

de passagem. A decisão, assinada na
última segunda-feira, cassou a decisão
liminar da mesma
data, da juíza Solange Salgado, da
1ª Vara Federal em

Reprodução/Elizeu Pires

Brasília, que havia
suspendido a licitação, alegando que a
licitação afrontava
o princípio da moralidade
administrativa. Falar mais
o quê?

Piso nacional para professores de Quatis
O prefeito de
Quatis, Raimundo
de Souza, o Bruno (foto), poderá
ser obrigado pela
Justiça a adotar o
piso salarial nacional para os professores da educação básica. Ação
nesse sentido foi
ajuizada pelo Ministério Público,
através do Grupo

de Atuação Especializada em Educação, com pedido
de tutela provisória. O pequenino município do
Sul
Fluminense,
segundo o MP,
“vem descumprindo, desde 2017, a
determinação estabelecida na Lei
11.738/2008, que
instituiu o piso”.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

minutos que salvam vidas

Doação de sangue na ação em Queimados

Prefeitura faz parceria com o Hemorio para doação. Campanha
promovida no CEU Planeta Futuro bateu meta com 100 bolsas.
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

S

olidariedade incentivada
por um simples projeto
de escola. Assim começou ontem para a jovem Andreza Nascimento, de 16 anos, que
doou sangue pela primeira vez
graças à parceria entre a Prefeitura de Queimados e o Hemorio. Em sua sexta edição na
cidade, a iniciativa já coletou
mais de 600 bolsas de sangue.
“Achei essa oportunidade
maravilhosa porque sempre
tive desejo de ajudar e hoje ficou mais fácil por ter a coleta
acontecendo aqui mesmo em
Queimados. Minha turma da
escola veio em peso ajudar e eu
pretendo continuar doando por
toda a vida”, declarou a aluna
de logística do Colégio Estadual São João, que ao lado de

mais 36 estudantes e da professora Janaína Rangel (49), marcou presença no ato, realizado
no Centro de Artes e Esportes
Unificados Planeta Futuro, no
bairro São Roque.
Por meio da cooperação entre as Secretarias Municipais
de Cultura e Turismo, Educação e Saúde, 160 cadastros foram registrados durante a ação
(destes voluntários, 103 foram
considerados aptos a doar).
“Batemos nossa meta desde a
visita de fevereiro, quando 121
compareceram e 93 pessoas doaram. Isso só é possível graças
à vontade dos queimadenses
de ajudar o próximo, mesmo
que não o conheçam. Estamos
muito felizes e queremos ter o
Hemorio novamente conosco
daqui a aproximadamente três
meses”, afirmou o Secretário

igor lima/divulgação

da SEMUCTUR, Marcelo Lessa.
Além de ações itinerantes
como a realizada nesta terça,
o Hemorio funciona diariamente na Rua Frei Caneca, 8,
Centro, Rio de Janeiro. O órgão também atende pelo 0800
282 0708 (Disque-Sangue), de
segunda a sexta-feira, exceto
feriados, das 7h às 17h.
Regras
Os interessados em doar
precisam ter entre 16 e 69 anos
(pessoas com 16 e 17 anos só
podem doar com a presença dos
pais ou responsáveis legais),
pesar no mínimo 50 kg, não
estar em jejum, não ter consumido alimentos gordurosos nas
últimas 3 horas e portar documento de identidade oficial
com foto.

Hemorio objetiva aumentar o estoque da instituição. Já foram coletados 570 bolsas de sangue

MUNDO

nos bairros
horahmunicipios@gmail.com
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Aguaceiro de esgoto em bairro de Nova Iguaçu
Em frente ao número 53 da Rua
Maria Marques de
Oliveira, no bairro
Valverde, uma extensa poça de água
fétida denuncia os
riscos de doenças
a que os moradores
da região estão expostos. De acordo
com informações,
uma caixa da rede
de esgoto estourou e a águas está
provocando trans-

tornos tanto para
pedestres quanto
para motoristas e
ciclista. Uma moradora do trecho
relatou que o mau
cheiro tem atraído mosquitos e
até baratas e que
vários
pedidos
foram formalizados na Prefeitura, sem no entanto nenhum órgão
apontar para uma
solução.

Trump concede indulto a
ex-militar condenado por
executar iraquiano
EUA - O presidente americano Donald Trump provocou
polêmica ao conceder perdão
ao ex-tenente americano Michael Behenna, condenado
em 2009 por assassinar um
preso iraquiano – decisão que
causou muita polêmica com
grupos de defesa dos direitos
civis, ontem.
Em um comunicado na segunda à noite, a Casa Branca
disse que a decisão é “totalmente merecida”, pois Behenna “se comportou como um
preso modelo”, e seu caso
“atraiu amplo apoio” dentro e
fora dos círculos militares.

esporte
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Rodrigo Drable e Pinguilim se unem
para liberar estádio Leão do Sul
Junção de forças visa resgatar o futebol profissional da cidade

Assessoria de Imprensa

N

a
segunda-feira
(6),
o
prefeito
Rodrigo Drable e o
presidente do Barra
Mansa Mário Pinguilim confirmaram que
a união de esforços
dos dois com o empresário Guto Nader
buscará viabilizar a
reabertura do Estádio Leão do Sul para
jogos
oficiais
do
Campeonato Carioca
ainda este ano.
Em entrevista ao
profissionais da imprensa da Rádio Sul
Fluminense - Carlos
Samuel e Ilder Alves
-, o prefeito fez a seguinte afirmação: “A
prefeitura neste momento, o que ela tem
de mais importante a
fazer é essa relação
que a gente faz com
o Pinguilim de fazer
contatos, tentar reunir as pessoas, tentar
viabilizar a reabertura do nosso estádio,
porque o Leão do
Sul ficou fechado,

foi impedido de receber jogos oficiais e
seria um constrangimento muito grande
nós realizarmos os
jogos do Barra Mansa em outra cidade.
Eu agradeço muito
o prefeito de Resende por ter oferecido
o estádio do Trabalhador, mas a gente quer disputar em
Barra Mansa. A gente quer que os jogos
sejam aqui, a gente
quer que a população
tenha a oportunidade
de estar presente”.
Sobre as possíveis
dificuldades de conseguir aprovação dos
laudos do estádio, o
prefeito
explicou:
“Não está (complicado) porque se somaram várias coisas. Eu
tenho que ressaltar
que o Guto foi muito
importante pela experiência que ele tem
no futebol e ele tem
nos ajudado. E o Pinguilim com uma vontade danada de fazer
acontecer. Tudo tem
que ter equilíbrio. As

Lucas Merçon / Divulgação

O Leão do Sul, depois de um bom tempo fechado, voltará a sediar partidas oficiais do alvianil barramansense
coisas vão fluir bem
à medida que o nosso
futebol seja sustentável e que o estádio possa receber as
competições, que a
torcida esteja à beira

do campo motivando
os jogadores”.
Por sua vez, o presidente
Pinguilim
confirmou com um
“sim” que não faltará
empenho para buscar

a liberação do estádio na Colônia Santo Antônio. O Barra
Mansa estreia na Série B2 do Campeonato Carioca no dia
26 deste maio diante

do Queimados, na
casa do adversário.
E a primeira partida com mando de
campo está marcada para o dia 2 de
junho.

Matheus Ferraz exalta reação da equipe Vasco obtém bons resultados no Festival
CBDA Mirim e Petiz em Belo Horizonte
contra o Grêmio e cobra evolução
Lucas Merçon

Destaque na partida, zagueiro foi importante nos dois lados do campo
Incansável na defesa e arma fundamental no ataque, o
zagueiro
Matheus
Ferraz foi um dos
destaques da virada
do Fluminense sobre
o Grêmio, domingo, em Porto Alegre.
Depois de estar perdendo por 3 a 0, o
Tricolor buscou uma
vitória por 5 a 4, inclusive com gol do
camisa 3, que também sofreu o pênalti
cobrado por Pedro.
- Vai ficar marcado na minha vida e
na história do Fluminense. Teve um
momento que todo
mundo já devia dar
a gente como derrotado, mas nosso
time mostrou perseverança, lutamos e

buscamos um grande resultado, que vai
nos dar confiança e
credibilidade
para
seguir trabalhando e
melhorar. Depois de
um jogo como esse
sai um peso muito
grande. A gente ainda não tinha vencido no Campeonato
Brasileiro e conquistamos uma vitória
dessas, na casa do
Grêmio, contra um
time da qualidade
deles - destacou o
zagueiro, que já tem
três gols na temporada.
Ferraz fez questão
de lembrar que, apesar da vitória o time
precisa
trabalhar
para não repetir os
erros cometidos em
Porto Alegre.

- É uma vitória
que dá muita confiança, mas tem
muita coisa que
precisamos por na
balança, que sabemos que precisamos melhorar. A
gente entende que
fez um grande jogo,
mas temos que trabalhar muito forte
porque já temos um
clássico no final
de semana. A evolução tem que ser
todo dia, porque
cada jogo tem uma
história e não podemos sentar no que
fizemos nesta última partida - disse.
O
Fluminense
volta a jogar em
casa no sábado,
contra o Botafogo,
às 19 horas.

Os atletas vascaínos obtiveram bons resultados no
Festival CBDA Sudeste
Mirim e Petiz de Natação
(Troféu Ivo da Silveira
Lourenço), realizado no
último fim de semana, em
Minas Gerais, em piscina de 25m. O destaque
ficou por conta de Gabriel Abraão, que somou
101 pontos, conquistando
o ouro nos 50m, 100m
e 200m livre, além dos
100m borboleta. O garoto ainda levou a prata nos
200m medley e o quinto lugar nos 100m peito.
Com este desempenho, ele
levou o troféu eficiência.
A equipe vascaína, comandada por Rodrigo
Longo e Frederico Teixeira, contou ainda com os

gêmeos Gustavo e Gabriel
Bravim, Tyler Nunes, Nicolas Esteves, Maria Isabel
Magalhães e Ana Júlia Coelho, na mesma classe do Gabriel Abraão e disputou três
revezamentos, com destaque
para as equipes masculinas
que terminaram em quarto
lugar nos 4x50m livre e no
4x50m medley.
Na classe Mirim I, Maria
Eduarda Ferreira (Duda), ficou entre as 16 melhores nas
quatro provas que disputou,
tendo chegado em quinto
nos 50m livre, prova mais
disputada da natação. No
masculino, Gabriel Sarandi
terminou em segundo lugar
nos 50m livre, em terceiro
nos 100m livre e nos 50m
costas e em quinto lugar nos
100m medley, melhorando

sua marcas em todas as
provas. No Petiz 2, a nadadora Ruth Faria disputou cinco provas, conseguindo se classificar entre
as 16 melhores nos 800m
livre (11º lugar).
O festival Sudeste foi a
primeira competição definida como prioritária no
calendário anexo ao Regulamento que foi apresentado aos pais e atletas
na última reunião aberta
da Diretoria do Departamento Aquático, dia 28 de
abril, em São Januário. Na
reunião foi chancelada a
escolha dos representantes
da comissão de pais (para
representar os atletas menores de 18 anos). André
Bezerra e Elaine Nogueira
foram os escolhidos.

Divulgação

Delegação vascaína que participou do evento na capital mineira
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Presidente assina novas regras
para atiradores e caçadores
Mudanças incluem compra de cartuchos e transporte de armas carregadas
Agência Brasil

O

presidente
Jair Bolsonaro assinou
ontem (7), em cerimônia no Palácio
do Planalto, o decreto que regulamenta
a posse, o porte e a
comercialização de
armas e munições
para caçadores, atiradores esportivos e
colecionadores, os
chamados CACs.
Entre as mudanças, o governo sobe
de 50 para 1.000 o
limite de cartuchos
de munições que podem ser adquiridos
por ano pelos CACs,
além de autorizar o
transporte de armas
carregadas e municiadas no trajeto entre a casa do portador
e os clubes de tiro, o
que estava proibido.
O decreto também
permite a livre importação de armas e
munições e amplia
o prazo de validade
do certificado de registro de armas para
10 anos, bem como
todos os demais documentos relativos
à posse e ao porte
de arma. A íntegra

da nova lei será publicada na edição de
amanhã (8) do Diário Oficial da União.
“Eu estou fazendo algo que o povo
sempre quis, levando-se em conta o referendo de 2005 [que
manteve o comércio
de armas no país].
O governo federal,
naquela época, e os
que se sucederam,
simplesmente,
via
decreto, não cumpriram a legislação
e extrapolaram a lei,
não permitindo que
pessoas de bem tivessem mais acesso
a armas e munições”,
disse Bolsonaro em
rápida entrevista a
jornalistas após cerimônia.
O decreto também amplia o uso da
arma de fogo para
moradores de áreas rurais. Até então,
o uso era permitido
apenas na casa-sede
da propriedade. Com
a nova lei, está autorizado o uso em todo
o perímetro do terreno. Também há uma
permissão expressa
na norma para que
estabelecimentos
credenciados
pelo

Wilson Dias/Agência Brasil

Bolsonaro, assina o decreto que dispõe sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas
Comando do Exér- verno quebra o mo- a taxação da empresa governos anteriores.
cito possam vender nopólio da empresa para não prejudicá- “Toda a política dearmas, munições e Taurus, maior fabri- -la frente a abertura sarmamentista que
acessórios. Na práti- cante de armas e mu- de concorrência no começou lá atrás no
Fernando Henrique
ca, isso deve ampliar nições do país, já mercado.
o número de estabe- que passa a permitir
O presidente res- Cardoso até hoje, o
lecimentos comer- a aquisição de armas saltou que o decreto resultado foi a exciais que vendem ar- e munições do exte- “não é um projeto de plosão do número de
mas de fogo.
rior mesmo quando segurança” pública, homicídios e mortes
houver similar no mas defendeu o di- por arma de fogo.
Importação
Brasil, o que era ve- reito da população Com toda certeza,
dado pela legislação se armar. Ele criti- dessa maneira, nós
No caso da livre em vigor. Bolsonaro cou as políticas pú- vamos botar um freio
importação, o go- disse que deve rever blicas adotadas por nisso”, afirmou.

MPF denuncia Wesley Batista por
uso de informações privilegiadas

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O empresário Wesley Batista durante audiência na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS
O Ministério Público
Federal (MPF) denunciou o empresário Wesley Batista, um dos donos do grupo J&F, pelo
crime de insider trading
(uso de informações privilegiadas para lucrar no
mercado financeiro).
Segundo a denúncia,
Wesley comandou operações cambiais das companhias Seara Alimentos
e Eldorado Celulose, em
maio de 2017, quando
o acordo de colaboração premiada que ele e
o irmão Joesley Batista
firmaram com o MPF estava sob sigilo. Após a divulgação das delações, o
dólar teve alta expressiva
de 9%, a maior elevação

diária em 14 anos, o que
rendeu ao empresário R$
70 milhões em contratos
negociados dias antes.
Relatórios
periciais
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
e da Procuradoria-Geral
da República (PGR) demonstraram a “atipicidade” das transações. A
Eldorado adquiriu contratos de dólar a termo
nos dias 9 e 16 de maio
no valor total de US$ 280
milhões, o triplo de todo
o lucro obtido pela empresa no ano anterior.
A Seara efetuou a
compra de dólar futuro
no valor de US$ 25 milhões entre os dias 10 e
16 daquele mês, quantia

50 vezes superior à média das operações que a
empresa fazia no mercado cambial desde o segundo semestre de 2016.
As datas coincidem com
o acordo de colaboração
premiada, no início de
maio, e a divulgação de
seu teor, no dia 17.
Os promotores encontraram mensagens de
texto em celular trocadas
entre Wesley e funcionários que comprovam que
o empresário era o mandante das ações. Os irmãos Batista respondem
pela prática do mesmo
crime em outra ação penal, na venda e recompra
de ações da JBS e contratos de dólar.

Deputados boicotam reunião com Witzel
em protesto por política de segurança
Nove dos 46 deputados
federais eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro recusaram o convite do governador do Rio, Wilson
Witzel (PSC), para uma
reunião sobre a reforma
da Previdência, ocorrida
nasegunda-feira, 6, no Palácio Guanabara, a sede
do governo estadual, em
Laranjeiras (zona sul), em
protesto contra a política
de segurança defendida
por Witzel.
O grupo, integrado por
parlamentares do PSOL,
PT, PDT e PCdoB, divulgou nota em que critica
a “política homicida que
vem sendo posta em prática no Estado e divulgada com fervor nas redes
sociais do governador”:
“Witzel anuncia a ação,
entra no helicóptero e estaria, supostamente, numa
das aeronaves no momento em que aparecem sendo feitos disparos de cima
contra favelas de Angra
dos Reis. Pessoas com
envolvimento em crimes
devem ser julgadas e punidas de acordo com as
leis do Estado brasileiro.
O governador do Rio não
pode, por decisão sua,
instaurar a pena de morte,
em frontal desrespeito à
Constituição brasileira, ou
colocar em risco a vida de
moradores dessas comunidades”, afirma a nota,
assinada por Jandira Feghali (PCdoB), Benedita
da Silva (PT), Alessandro

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Grupo integrado por parlamentares do PSOL, PT, PDT e PCdoB,
divulgou nota em que diz haver ‘política homicida’ no Rio

Molon, Chico D’Angelo e
Paulo Ramos (PDT), Marcelo Freixo, Glauber Braga, Talíria Petrone e David
Miranda (PSOL).
“A política adotada por
Witzel é inconstitucional,
de lesa-humanidade e fere
tratados internacionais assinados pelo Brasil, como
a Convenção de Genebra e
o Estatuto de Roma. Essa
política banaliza a violência e oficializa a barbárie
num estado que já convive
com um aumento alarmante de mortes decorrentes
de ação policial. O primeiro trimestre de 2019
já registra o maior número de mortes deste tipo em
dez anos, com aumento de
450%. Tomaremos providências no âmbito nacional e internacional contra
a repugnante e criminosa
ação do governador, que
quer transformar o extermínio em política de segurança pública”, conclui
a nota.

Reunião

À noite, Witzel divulgou nota sobre a reunião,
sem mencionar o boicote dos nove deputados.
“Foi uma reunião de
aproximação, com o objetivo de conversar com
os deputados e tentar
buscar o consenso em algumas propostas sobre a
reforma da Previdência.
Os deputados ainda têm
muitas questões a serem
esclarecidas, especialmente com algumas categorias que podem ter
algum aumento significativo de trabalho, como
é o caso dos professores.
Temos que ter em mente que, se não for feita a
reforma da Previdência,
nós podemos entrar em
colapso”, afirmou Witzel
no texto.
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Compromisso como prioridade

DH: Investigação com inteligência

Eficiência na elucidação de casos aparentemente complexos como as mortes da médica Gisele Palhares, da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes coloca a especializada no grau máximo de eficiência da Polícia Civil
Divulgação/Agência O Globo/Reprodução

Portal oferece recompensa de R$ 1 mil por informações sobre o paradeiro da dupla
Antonio Carlos
Carlos
Antonio
horahmunicipios@gmail.com
horahmunicipios@gmail.com

A

s
Delegacias
Especializadas
de Homicídios
da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
((PCERJ) foram criadas para investigar especificamente crimes
de letalidade violenta,
como assassinatos. A
atuação da DH, ligada
diretamente à polícia
técnica, respeita as áreas geográficas de atuação de cada uma da
três unidades: Baixada
Fluminense, Capital ou
Niterói/São Gonçalo/
Itaboraí.
De acordo com a pesquisa feita por Vanessa
Campagnac, doutora
em Ciência Política e
Pesquisadora do Insti-

tuto de Segurança Pública, em 2014 80% dos
casos de homicídios
ocorridos na capital foram para a DH-Capital.
Na Baixada, 70% dos
casos foram investitgados pela especializada
da região e 86% dos assassinatos foram investigados pela DHNSG.
A DHBF teve seu
decreto de criação em
1998, mas sua reinauguração ocorreu somente em fevereiro de
2014, e contava com 10
delegados (incluindo o
titular), 140 policiais e
25 viaturas. Ambas as
delegacias foram pensadas partindo do modelo estabelecido na
DH-Capital em 2010.
Elucidar os casos mais
complexos é a priorida-

de da especializada, que
atua com inteligência e
eficiência para identificar e prender os autores
dos crimes.
Identificação
rápida de
suspeitos
Em um dos casos de
maior repercussão no
Rio de Janeiro, o assassinato da médca Gisele
Palhares Gouveia, de
34 anos, na saída da
via Dutra, acesso para
a Linha Vermelha, pista
sentido Centro do Rio,
em junho de 2016, teve
uma elucidação rápida.
Dois dias após o crime, a DHBF identificou dois suspeitos de
atacar a vítima durante
tentativa de assalto. Ela
foi morta com um tiro

Policiais vistoriam o carro em que a médica foi morta

na cabeça, na altura da
Pavuna, Zona Norte do
Rio. A médica chegou
a ser socorrida e levada
para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes
(HEAPN), mas não resistiu.
Faltando três meses para completar
três anos do crime, o
Ministério Público do
Rio de Janeiro (MPRJ)
denunciou três criminosos pelo assassinato
da médica . A denúncia
responsabiliza pelo assassinato Thiago Rodrigues da Silva, conhecido como TH, Marcos
da Silva Xavier Dalto
Gomes e Rodrigo Ribeiro da Silva, o ‘Dá
Farmácia’. Esses dois
últimos seguem foragidos, segundo a Polícia

Civil. O trio teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após serem denunciados pelo
crime de latrocínio.
Abalado pela morte
brutal da esposa, o médico Renato Palhares
chegou a fazer um apelo às autoridades: que o
crime não ficasse impune. “Não é possível que
tenhamos que andar
com carros blindados
no Rio de Janeiro”, disse ele.
Dois dos
bandidos já
morreram
O Portal dos Procurados oferece uma recompensa de R$ 1 mil para
quem der informações
sobre o paradeiro da
dupla. Ainda segundo o

MP, Marcos e Rodrigo
estavam em carro com
outros dois comparsas, identificados como
Christofer Cruz Barbosa da Silva e Igor de
Oliveira Lopes , o Smith, e dispararam contra
o carro de Gisele. Estes
dois últimos morreram
em outras tentativas de
assalto em datas diferentes, e tiveram as punibilidades extintas declaradas pela Justiça. A
informação foi confirmada pela promotoria.
Thiago foi o mandante
do assalto e é traficante
da Favela da Quitanda.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DH)
investigou o caso e concluiu que Gisele foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

Caso Marielle
Outro caso de repercussão mundial
ainda está no alvo das
investigações da DH-Capital. Os assassinatos da vereadores
Marielle Franco e do
motorista Anderson
Gomes. Ao assumir o
comando da Delegacia de Homicídios da
Capital (DH-Capital)

em março deste ano,
Daniel Rosa enfatizou que a prioridade
é elucidar o caso, que
completou um ano no
dia 14 daquele mês.
Os acusados apontados de cometer o
crime estão presos.
Entretanto, falta ainda identificar o mandante e a motivação.

Armando Paiva / Agência O Dia

“Não tenha dúvida. O compromisso é esse, não
só com esse caso,
mas todos os outros que venham
a surgir na minha
gestão e os anteriores. Tomamos
conta da cidade do
Rio de Janeiro, é
Daniel Rosa entre os delegados Fábio Barucke (E) e Antô- uma função muito
nio Ricardo, do Departamento Geral de Homicídios

grande. A DH vai
continuar a todo
vapor para elucidar esses homicídios”,
defendeu
Rosa, garantindo
em sua gestão o
mesmo tratamento
e tecnologia dado
ao caso Marielle a
outros homicídios
na cidade.

Mata Rindo morre em confronto com policiais Corpos na Rua 12
Divulgação / Disque Denúncia

Recompensa pela prisão do
traficante era de R$ 2 mil

Conhecido
como
Mata Rindo, o traficante
Gabriel dos Santos Soares, de 22 anos, morreu
durante confronto com
policiais civis, na noite
da última segunda-feira.

O bandido era chefe do
tráfico de drogas das comunidades Preventório,
Lazareto e Peixe Galo,
todas localizadas em
Charitas, Niterói, na Região Metropolitana do
estado.
O delegado Marcos
Peralta, titular da 79ª
DP (Jurujuba), informou que Mata Rindo
foi baleado por volta
das 20h por agentes da
delegacia. Gabriel chegou a ser socorrido no
Hospital Estadual Azevedo Lima e morreu
no centro cirúrgico da
unidade. “Com base em
informações reservadas
do nosso setor de inteligência, nossos policiais

abordaram o traficante
e um comparsa. A dupla
estava em uma moto e
atirou contra os agentes.
Mata Rindo foi baleado
e o outro criminoso conseguiu fugir”, conta o
delegado.
Mata Rindo, que era
da facção Comando Vermelho (CV), era procurado por pelo menos três
crimes, com mandados
de prisão em aberto:
tortura, corrupção de
menores e furto qualificado, todos investigados
pela 79ª DP. O Disque
Denúncia oferecia uma
recompensa de R$ 2 mil
para quem desse informações que levassem à
sua captura.

Mortos em
confronto
Entre a segunda-feira,13
pessoas
morreram durante
operações policiais
no Rio de Janeiro.
No Conjunto de Favelas da Maré, foram oito mortes e
quatro no Morro do
Borel, ambas comunidades na Zona
Norte do Rio. Além
deles, um mototaxista morreu durante uma ação na Rocinha, na Zona Sul
- outras três pessoas, entre elas um
policial, ficaram feridas no incidente.

em Belford Roxo

Reprodução

As vítimas foram sequestradas e executadas em área de mata

Dois corpos foram
encontrados nas primeiras horas da manhã de ontem em Belford Roxo. De acordo
com as primeiras informações, durante a
madrugada as vítimas
foram executadas a tiros na Rua 12, na Vila
São Luís. Os homens
teriam sido sequestra-

dos e mortos nessa região.
Segundo o que foi
apurado, até o fechamento desta reportagem, o duplo assassinato é desconhecido.
A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a motivação
para o crime.

16 de julho de 2016
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Negócios

Maio, mês do ‘Formaliza Mesquita’

De 13 a 17 de maio, a Sala do Empreendedor estará focada
na regularização de empresas e empreendedores da cidade
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

O

s
empreendedores
de Mesquita terão a
chance de regularizar
seus negócios. Começa no dia
13 de maio a primeira etapa do
projeto “Formaliza, Mesquita”. Essa é uma ação de estímulo para que as empresas da
cidade se regularizem. E elas
contam com a ajuda da Secretaria Municipal de Fazenda.
Nessa fase inicial, toda a equipe da Sala do Empreendedor
estará focada especialmente
na Semana da Regularização.
O horário será das 9h às 17h.
Entre os serviços que estarão com atenção especial entre
os dias 13 e 17 de maio estão
o de atualização cadastral,
emissão de taxas, prorrogação
de vencimento de taxas, pro-

cessos de alvará e certidões.
A intenção é mobilizar empreendedores, empresários e
contadores de Mesquita, para
que resolvam questões ligadas
principalmente à documentação ou pendências financeiras.
A Sala do Empreendedor fica
na própria sede da Prefeitura
de Mesquita. O endereço é rua
Arthur de Oliveira Vecchi 120,
no primeiro andar.
Menos
burocracia
Na Sala do Empreendedor, a
parceria com o Sebrae/RJ oferece capacitações para MEIs
e microempresas, através de
oficinas gratuitas. Já a parceria
com a Agência de Fomento
do Estado do Rio de Janeiro
– AgeRio, garante o acesso a
microcrédito. Os valores são
entre R$ 500 e R$ 15 mil.
Mesquita foi a primeira cida-

de da Baixada Fluminense a
disponibilizar esse serviço.
No portal Empreendedor
Digital (http://empreendedor.
mesquita.rj.gov.br) é possível agendar orientação jurídica, contábil e empresarial.
Além disso, a página traz
informações úteis. E função
de emissão de taxas, acompanhar processos administrativos abertos na Fazenda,
entre outros serviços. A cidade já emite alvará online,
através do REGIN, portal de
integração da Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro
(JUCERJA). A consulta prévia
sobre o endereço de interesse
do empreendedor pode ser feita no site. Ali, estão disponibilizadas todas as informações
sobre o que é permitido na região pretendida. E com os índices urbanísticos que devem
ser seguidos.
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Entre os serviços que estarão com atenção especial está o de atualização cadastral

Universitários em cursinhos em Nova Iguaçu ‘Mãos Ajudadoras’ é sucesso em Queimados
A Prefeitura de Nova
Iguaçu abriu vagas para
estudantes de universidades públicas, moradores da cidade, que
queiram dar aula e monitoria em curso preparatório comunitário. São
30 vagas. As inscrições
começaram ontem e são
gratuitas. Devem ser realizadas exclusivamente, na Escola Municipal
Monteiro Lobato, no
Centro, até amanhã, das
10h às 12h e 13h às 16h.
Os selecionados ganharão uma Bolsa Auxílio
de R$ 400 por mês para
cumprir uma carga horária de 20 horas mensais. As aulas e monitorias serão sempre aos
sábados, nos turnos da
manhã, tarde ou noite.
As vagas oferecidas
são para as seguintes
disciplinas: Língua Portuguesa (2), Redação
(2), Matemática (5), Física (3), Sociologia (2),
Geografia (4), História
(4) e Biologia (3). Os
universitários interessados devem fazer a ins-

Reprodução

Há 30 vagas para estudantes de instituições
públicas que queiram atuar na área

crição
pessoalmente,
para apenas uma matéria. Os que não forem
selecionados farão parte
do cadastro de reserva
para futuras substituições. A portaria com as
regras para inscrição
foi publicada no Diário
Oficial do município
desta segunda-feira (6)
A estudante Maria Lucineide Pedrosa do Rosário Alves, de 52 anos,
participou do curso no
ano passado. Segundo
ela, a ajuda dos universitários que dão aula no
preparatório foi fundamental. “Sem esse curso eu não conseguiria

realizar meu sonho. Vou
fazer Serviço Social na
Uerj e fui tão capacitada que tirei nota 10 na
redação”, contou Maria
Lucineide.
Segundo a coordenadora do curso, Carolina
Ponciano da Costa, “o
projeto tem o objetivo
de capacitar os alunos
que não tem condição
financeira para pagar
cursinhos
particulares, preparando-os em
igualdade de condições
para as provas e exames
de universidades públicas e instituições federais de ensino médio e
técnico”.

Domingo de sol e cidadania para os moradores de Queimados: a
Prefeitura, em parceria
com a Igreja Adventista do 7° Dia, realizou,
no último domingo, a 1ª
edição da Ação Social
‘Mãos Ajudadoras’, no
Centro de Esporte e Lazer da Terceira Idade. A
iniciativa ofereceu aos
moradores da cidade
diversos serviços gratuitos como exame de
vista, aferição de pressão arterial, atendimento psicossocial, assessoria jurídica, corte de
cabelo, entre outros. No
total, 585 atendimentos
foram realizados.
O prefeito Carlos
Vilela
compareceu
ao evento ao lado da
primeira-dama, Lúcia
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Projeto já realizou quase 600 atendimentos em parceria
Vilela, e falou da importância dos serviços que o
CELTI oferece. “Esse é
um espaço de integração
da terceira idade, aqui
procuramos oferecer um
local para todos os idosos
da cidade cuidarem da
saúde, interagirem com
novas pessoas e terem
momentos de lazer”, afirma o gestor.
Quem tiver interesse
em participar das atividades do CELTI deve ter
mais de 55 anos, apresen-

tar identidade, CPF, comprovante de residência,
tipo sanguíneo, atestado
médico e duas fotos 3x4
aqui mesmo no nosso espaço. O local, que atende atualmente cerca de
1.800 idosos, funciona na
Avenida Maracanã, s/n°,
Pacaembu, Queimados
(próximo a Vila Olímpica), de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Para
mais informações o órgão atende também pelo
telefone (21) 2665-6526.

‘Não há corte’, diz ministro
Weintraub sobre cortes nas UFs
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caxias ganha mercado revitalizado
A Secretaria Municipal
de Obras de Duque de
Caxias iniciou na última
segunda-feira, dentro do
programa de revitalização dos espaços públicos, a reforma do Mercado Popular, localizado
na esquina da Avenida
Leonel de Moura Brizola
(antiga Presidente Kennedy) com a Rua Dr. Manoel Teles, no Centro da
cidade. O serviço de pintura está sendo realizado
por administração direta,
sem contratação de empresas, com funcionários
do Departamento de Parques, Praças e Jardins da
SMO.
Inaugurado em 15 de
setembro de 2006, o Mercado Popular é um espaço

Reprodução

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante audiência no Senado
Mercado Popular fica na esquina daAvenida Leonel de Moura Brizola
de comércio vertical, em
lojas tipo box, que abriga
ambulantes filiados a Associação Profissional dos
Camelôs e cadastrados
pela Secretaria Municipal
de Políticas de Segurança, Infraestrutura Urbana
e Gestões Tecnológicas.
“Infelizmente o local ficou abandonado em outras gestões, sem o míni-

mo de manutenção para
um bom funcionamento.
Estamos trazendo de volta o brilho que o mercado tinha, recuperando e
zelando pelos espaços e
patrimônios públicos”,
destacou o secretário
municipal de Obras João
Carlos Grilo, que ocupou
o mesmo cargo durante a
construção do mercado.

BRASÍLIA - Durante
audiência na Comissão
de Educação no Senado, ontem, o ministro
da Educação, Abraham
Weintraub, disse que
não haverá corte no orçamento das universidades e instituições de ensino federais, mas sim
um contingenciamento.
Ele afirmou que o recurso poderá voltar a ser

liberado se a reforma da
Previdência for aprovada e se a economia do
país melhorar no segundo semestre.
O ministro disse que
o governo fez a opção
pelo contingenciamento para cumprir a Lei
de
Responsabilidade
Fiscal. Weintraub foi ao
Senado para apresentar as diretrizes e pro-

gramas prioritários da
pasta. De acordo com o
ministro, o foco da sua
gestão será a educação
básica, uma gestão técnica baseada em entrega
de resultados e reconhecimento por mérito, entre outros pontos.
Weintraub falou por
uma hora e, em seguida,
respondeu ao questionamento dos senadores.

SUL-FLUMINENSE
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Capacitação

Atendimento ao trauma em
unidade l de Volta Redonda

Hospital São João Batista promove curso para corpo de enfermagem. Treinamento é voltado para a equipe de urgência e emergência do pronto socorro adulto

Luis Eduardo
(Luisinho)
er profissionais
qualificados é
um dos requisitos para um atendimento de excelência. Pensando nisso, a
equipe de enfermagem
do Hospital São João
Batista, em Volta Redonda, participou na
última segunda-feira,
de uma capacitação de
atendimento ao Trauma no Pronto Socorro
Adulto. Cerca de 40
profissionais estiveram
presentes. Esse foi o
segundo dia de capacitações.
A gerente de enfermagem do Hospital,
Cintia Cristine Silva,
explicou que esse treinamento é voltado para

T

a equipe de urgência e
emergência do pronto socorro adulto. “O
objetivo é capacitar
os profissionais para
atuarem em grandes
emergências, já que
nós somos um hospital
de referência para politrauma. Então, eles têm
que estar treinados”,
disse a gerente de enfermagem.
O enfermeiro Odilon
Araújo, trabalha no
HSJB há 7 anos e aprovou a iniciativa. “Todo
profissional precisa de
capacitação e o que a
gente deseja com esses
treinamentos é conhecer as mudanças que
acontecem na nossa
área. Precisamos estar
cientes dessas mudanças, porque o profis-
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sional que não busca
se aprimorar, fica defasado”, afirmou o enfermeiro.
De acordo com secretário de Saúde de Volta
Redonda, Alfredo Peixoto, a participação da
equipe é fundamental.
“Os profissionais de
saúde de Volta Redonda já entenderam a importância de participar
desses cursos de capacitação. Eles sempre
estão dispostos e envolvidos nos cursos”,
disse Alfredo.
Excelência
na saúde
O prefeito Samuca
Silva ressalta que esses
cursos visam capacitar
os profissionais para
que, cada vez mais, os

Cerca de 40 profissionais da área de enfermagem estiveram presentes

atendimentos na saúde
sejam de excelência.
“Os profissionais, hoje
em dia, não podem
pensar em ficar estag-

nados, principalmente
na área de Saúde. Nós
buscamos
melhorar
cada vez mais o serviço
oferecido para a popu-

lação da nossa cidade,
e ter bons profissionais
é essencial para isso
acontecer”, afirmou o
prefeito Samuca Silva.

Barra Mansa dá destinação Obras de Itatiaia realiza três
correta para resíduos sólidos ligações de água por dia

Os lixões ainda são
um grande desafio
para a maioria dos municípios
brasileiros.
Prova disso, é que em
pleno século XXI ainda há cerca de três mil
lixões espalhados pelo
país, contaminando a
atmosfera, o solo e os
lençóis freáticos. Para
enfrentar esse problema determinação,
foco e vontade política
fazem um grande diferencial. Neste contexto, Barra Mansa é
pioneira na Região Sul
Fluminense com o pleno funcionamento do
Centro de Tratamento
de Resíduos (CTR).
A unidade, localizada
no Km 3 da Estrada
Bananal, recebe diariamente 750 toneladas de resíduo, porém
sua capacidade total
chega a 950 toneladas/
dia. Além de permitir a destinação ambientalmente correta
do lixo do município,
conforme determina a
Lei 12.305/2010, Barra Mansa ainda auxilia
outras cidades na preservação
ambiental,
como Volta Redonda,
Porto Real, Quatis, Rio
Claro, Pinheiral, além
de Bananal e Arapeí,
ambas situadas no estado de São Paulo.
Atende à
política do
PNRS
De acordo com o
gerente de Resíduos
Sólidos do Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto de Barra Mansa, Jackson Rabelo, o
CTR foi inaugurado
em 2012 visando aten-
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Município auxilia outras cidades no tratamento do lixo

der a Política Nacional
de Resíduos Sólidos
(PNRS). “Desde então
o município adotou
um modelo de gestão
de resíduos regionalizada, garantindo a
preservação do meio
ambiente e a constante
busca pelo reaproveitamento dos resíduos.
O procedimento, além
do ganho ambiental,
permite fomentar a
economia, por meio da
geração de aproximadamente 150 empregos diretos e indiretos,
arrecadação de impostos (ISS) e pagamento
de outorga pela operação do aterro sanitário,
que rende aos cofres
do município cerca
de R$ 90 mil/ mês,
acrescidos de outros
R$ 18 mil referentes à
outorga do biogás. O

tratamento adequado
do lixo ainda permite
ao município parcela
maiores dos recursos
do ICMs Verde”, detalhou Jackson.
Produção de
biodiesel a
partir do lixo
Dotado de tecnologia avançada, o CTR
produz biogás a partir
dos resíduos, ou seja, o
gás oriundo da decomposição do lixo é captado em tubulações, e
geram 635.000 KWh
de energia, volume suficiente para abastecer
quase 4 mil residências mensalmente. A
meta para os próximos meses é duplicar a
quantidade de biogás a
partir da instalação de
mais um motor para a
captação do gás.

A Secretaria de Obras e
Serviços Públicos de Itatiaia segue realizando diariamente manutenções nas
tubulações da rede de água
e esgoto, visando solucionar os problemas da falta
de água no município. De
acordo com o secretário de
Obras e Serviços Públicos,
Carlos Alberto de Barros
Soares, são realizados no
mínimo 3 ligações de água
por dia. A secretaria conta
com três equipes de água
e esgoto para realizar a os
serviços de manutenção
diária nessas tubulações.
O bairro Country Club
foi beneficiado recentemente com uma extensão
de rede na Rua Bem te Vi,
que abastece o bairro todo.
Em Penedo, as duas principais redes que abastecem
80% do bairro já possuem
quatro quilômetros de extensão da rede trocados
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São realizados no mínimo 3 ligações de água por dia
entre as Avenidas das Mangueiras e Três Cachoeiras.
O serviço visa solucionar a
falta de água no centro de
Penedo, o volume de água
na principal rede do bairro e
evitar transtornos durante o
período de estiagem.
Conforme explica Carlos
Alberto de Barros Soares, a
finalidade das manutenções

é melhorar o escoamento
de esgoto e evitar transtornos como a falta de água no
município. A Secretaria de
Obras fica situada na sede da
Prefeitura, na Praça Mariana
Rocha Leão, nº 20, Centro.
Os telefones de contato para
mais informações são (24)
3352 1566 ou 3352-6777,
ramal: 207.

Quatis vai pavimentar loteamento
Depois do Loteamento
Céu Azul, bairro no qual as
obras de asfaltamento estão
sendo realizadas atualmente
e vão terminar nas próximas
semanas, mais duas comunidades serão atendidas pela
Prefeitura de Quatis com serviços de pavimentação, sendo uma delas situada na parte
alta da cidade (Loteamento
São José I – foto) e a outra
na região central do Município (bairro Bondarowsky). A
notícia sobre a pavimentação
do Loteamento São José, que
se localiza ao lado do Loteamento Céu Azul, foi divulgada na manhã desta terça-feira, 07, pelo prefeito Bruno de
Souza (MDB), assim como a
confirmação das obras de recuperação das vias públicas
do bairro Bondarowsky.
A previsão é de que os
serviços no Loteamento São
José I e no bairro Bondarowsky comecem até o final de
junho ou, no máximo, no começo do segundo semestre.
As obras nas duas comunida-
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Mais duas comunidades serão atendidas pela Prefeitura com melhorias
des também vão ser feitas com (2013-2016) e há pelo menos
recursos próprios da prefeitura oito anos as famílias ali resi(arrecadação proveniente dos dentes esperam os serviços de
impostos e taxas municipais pavimentação para melhorar as
recolhidas aos cofres públicos condições de tráfego nas ruas
pela população). A realização locais. No caso do Bondarodos serviços de pavimentação wsky, a nossa administração
nos dois bairros segue a uma tem consciência da necessideterminação do próprio pre- dade de melhorar o estado
feito, com o objetivo de aten- das vias públicas, que é muider as duas áreas populacionais to crítico, sabemos. Estamos
de Quatis, formadas pelos bair- asfaltando o Loteamento Céu
ros situados abaixo e acima da Azul, cujos moradores aguardavam pela obra há mais de
linha férrea:
“O Loteamento São José I dez anos, e tão logo os serviços
começou a ser habitado antes neste bairro sejam concluídos,
do nosso primeiro mandato à vamos para estes dois bairros”,
frente da Prefeitura de Quatis disse o prefeito.
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RECEITAS
Nhoque de
batata-doce
com molho
de castanha
e cogumelo
Ingredientes
2 xícaras de Batata-doce cozida e amassada
(em geral, duas
unidades
pequenas) 4 colheres (sopa) de
farinha de arroz
(rasas) 2 colheres (chá) de polvilho doce (para
a massa) 2 colheres (chá) de
polvilho
doce
(para o molho)
2 xícaras de leite de castanha-do-pará (bata
12
castanhas-do-pará com 2
xícaras de água
no liquidificador
por dois minutos) 100 cogumelo shiitake ou
shimeji frescos 2
colheres (café)
de óleo de coco
• sal rosa do himalaia a gosto
• pimenta-rosa
aroeira a gosto
• noz-moscada
a gosto
Modo de
preparo
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Vera Viel posa com filhas e confunde fã:
‘Bruna Marquezine no meio das meninas’

V

divulgação

era Viel postou
registro de ensaio fotográfico
ao lado das filhas, Clara, Maria e Helena, e a
semelhança com Bruna Marquezine voltou a
chamar atenção. ‘Marquezine no meio das meninas’, disse um seguidor. Mulher de Rodrigo
Faro já negou se incomodar com as comparações com a atriz. ‘Fico
até feliz em ser comparada com uma menina 20
anos mais nova que eu e
linda’, disse
Vera Viel compartilhou com seus fãs uma
foto de ensaio fotográfico ao lado das filhas,
Clara, de 13 anos, Maria,
de 10, e Helena, de 6. Na
imagem, a mulher de Ro-

Eliana dá dica para Maiara após pedido
de namoro: ‘Aproveita cada segundo’
divulgação

Receita exclusiva da chef Alana Rox, autora
do
recém-lançado Diário de
uma Vegana.
Prepare
a massa
Em uma tigela,
misture
a
batata-doce
com 4 colheres
de sopa de farinha de arroz,
2 colheres de
chá de polvilho
doce e sal rosa
a gosto.
Modele os nhoques
Em uma panela
com 1 litro de
água fervente,
cozinhe-os até
que subam à super fície.
Escorra e reserve.
Prepare
o molho
Em uma panela,
dissolva 2 colheres de chá de
polvilho
doce
no leite de castanha frio.
Adicione a pimenta-rosa,
o
sal rosa e a noz-moscada e leve
ao fogo, mexendo sempre, até
engrossar,
sem
deixar ferver.
Reserve.
Prepare os
cogumelos
Em uma frigideira, salteie os
cogumelos
no
óleo de coco
por dois minutos
e tempere com
sal.
Sirva os nhoques
com o molho e
finalize com os
cogumelos.

drigo Faro, com quem se
relaciona há 21 anos, e as
meninas aparecem usando um casaco animal
print para ensaio do Dia
das Mães. Novamente, a
modelo e apresentadora
foi comparada pelos seguidores a Bruna Marquezine. “Gente, estava
me perguntando o que a
Bruna Marquezine tava
fazendo no meio dessas
meninas”, disparou um
internauta. Outro seguidor de Vera brincou com
a semelhança dela com a
atriz. “Faltou a outra filha, a Bruna”, escreveu.
Os usuários do Instagram
também elogiaram a beleza da modelo e suas
filhas. “Lindas” e “muita
beleza” foram alguns dos
comentários deixados na
rede social de Vera.

Em vídeo, apresentadora do SBT falou sobre
declaração que cantora ganhou de sertanejo.
‘Fiquei tão feliz, mas tão
feliz por você Maiara!
Como o amor melhora
o dia da gente, como o
amor é transformador...
Que bonito você estar
vivendo isso, viu?’, disse a empresária ontem.
Maiara e Fernando oficializaram namoro após
algum tempo sem rotular a relação
Eliana falou sobre a
surpresa que Fernando
Zor fez para Maiara e
aconselhou a cantora
nas redes sociais ontem.
O sertanejo surpreendeu
a artista com um pedido
de namoro romântico:
ele espalhou cerca de
3 mil pássaros de pa-

pel pelo prédio em que
mora e encheu a cama
de rosas. “Depois do
post que eu coloquei
agora no meu Stories,
eu estava meio tristinha e acabei de ver uma
declaração de amor do
Fernando pela Maiara e
fiquei tão feliz, mas tão
feliz por você Maiara!
Como o amor melhora
o dia da gente, como o
amor é transformador...
Que bonito você estar
vivendo isso, viu? Aproveita cada segundo! Um
beijo enorme!”, disse a
apresentadora do SBT.
Maiara e Fernando assumiram o romance em
março. Os rumores, no
entanto, começaram em
janeiro quando os dois
viajaram juntos para os
Estados Unidos.

Andressa Suita aposta em trend xadrez
com bolsa hit de R$ 13,9 mil em almoço
Cinto de grife + bolsa trend! Andressa Suita mostrou atitude ao
usar em look estiloso
para curtir aniversário da amiga. Abusando da vibe xadrez, ela
apostou em uma calça
de cintura alta com um
top amarelo com mangas bufantes. Aliado
ao mood despojado, a
modelo trouxe sofisticação ao visual ao
eleger dobradinha de
marca de luxo, em cinto minimalista e it bag
da estação
Andressa Suita apostou em bolsa hit para
curtir aniversário de
amiga. Adorando investir em looks grifados para sair, a modelo

mostrou atitude ao usar
combinação da moda
para aproveitar uma
tarde entre amigas. A
esposa de Gusttavo
Lima elegeu uma calça
de cintura alta xadrez
preta e branca justa
ao corpo aliada a um
top amarelo com mangas bufantes da marca
Cloude Jeans que deixou o colo dar famosa
em evidência. Completando o visual, ela
apostou em um salto
alto scarpin preto com
um laço branco na lateral. “Comemorando
o aniversário da amiga
com esse look mega estiloso e comfy”, escreveu a mãe de Samuel e
Gabriel no Instagram.
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série b1

Mais dois atletas são contratados
pelo Nova Cidade para a Série B1
Estreia será em casa dia 25 deste maio contra o America

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
aio chegou e o
Nova Cidade
está em contagem regressiva para
estrear na Série B1 do
Campeonato
Carioca.
Fortalecendo o elenco, o
Quero-Quero da Baixada acertou com os meia
Wallace Moraes e com o
lateral-esquerdo Farney,
que já treinam sob o comando do técnico Junior
Gomes. Com mais dois
atletas anunciados, o time
de Nilópolis chega ao total de seis contratados.
Wallace Moraes tem
26 anos e defendeu o Rio
São Paulo nas últimas
duas temporadas. Ainda
nas categorias de base,
o meio-campista passou
por Artsul e Bangu, além
de ter disputado a Série D
do Campeonato Brasileiro de 2016 com a camisa
do Boavista. Ele destaca
a preparação realizada
pelo clube, garantindo
um time competitivo na
Série B1.
- As expectativas são
boas porque o trabalho

M

vem sendo bem feito. O
professor Junior vem dando
uma cara nova para equipe
e os jogadores estão assimilando bem o trabalho. Hoje
vejo o Nova Cidade pronto
para fazer bom jogos e de
igual para igual com qualquer outra equipe - garante
Wallace.
Experiente, Farney tem
30 anos e é conhecedor do
futebol do Rio de Janeiro.
Formado na base do Fluminense, o lateral-esquerdo já
atuou por Rubro, Angra dos
Reis, Heliópolis, Queimados e Juventus. URSO-MS
e NK Natron, da Bósnia,
completam a lista de clubes
defendido pelo meia.
- A Série B1 é um campeonato pegado, mas estou acostumado com isso.
O último campeonato que
joguei foi na Bósnia, que
também é bastante intenso.
Acredito que nada irá mudar. Vou buscar ajudar meus
companheiros dentro de
campo e, com isso, trazer
alegria ao torcedor do Nova
Cidade - afirma Farney.
O Nova Cidade estreia na
Série B1 no dia 25 de maio,
às 15h, no Estádio Joaquim
de Almeida Flores, contra o

Adriano Pereira / ECNC

Wallace e Farney estão otimistas para disputar a ex-Segunda Divisão do Rio
America.
Mais um experiente
em campo
O Nova Cidade contará
também com outro nome
bastante conhecido no futebol do Rio de Janeiro
na disputa. Trata-se do

zagueiro Jordan, de 38
anos, que acumula passagens por clubes como
America,
Madureira,
Olaria e Bonsucesso, clube por onde foi campeão
da divisão em 2011. Ele
espera transmitir toda sua
vivência dentro de cam-

po para os companheiros
de elenco, formando um
grupo que mescla a experiência com a juventude.
- É importante ter um
jogador que conhece a
competição no elenco.
Em um time que tem
muitos jogadores jovens,

vejo que será fundamental a minha experiência
durante a temporada. O
treinador precisa de alguém no grupo possa
conversar com esses
jogadores e eu estou
aqui para isso – destaca Jordan.

