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Cantor Nena
Gomes celebra
25 anos em
Barra do Piraí
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De Caxias para Bangu

‘Mike Tyson’
quebra seis
dentes da
ex-mulher

divulgação/polícia civil
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Bonde do Inferninho atrás das grades
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Abate em Mesquita

Homem conhecido como ‘Pena’ é fuzilado no meio da rua
7

reprodução/whatsapp

Bandidagem atacou policiais do 20º BPM (Mesquita) e acabou cercada e capturada na comunidade de Nova Iguaçu

Bonde do Inferninho na tranca
7

Rafael Barreto / PMBR

Decisão do STF
sobre imunidade
não se estenderá
a deputados do RJ

Campeã estadual
do Rio e a melhor
do Brasil

3

Transporte de
alunos de Japeri
vai custar R$ 3,3
mi à Prefeitura
3

Dia das Mães
em Belford roxo
será recheado
de ações

Judoca de Belford Roxo, Mariana Nunes,
de 13 anos, conquistou o carioca de judô,
categoria Sub-15, na Arena Olímpica de
Deodoro. O resultado fez a menina assumir
a líderança do ranking nacional.

4

São Sebastião e
Santo Guerreiro
são padroeiros do
estado do RJ
4

Campeão de
fisiculturismo
busca patrocinio
para competição

Estupradores
ganham bilhete
para morar
no além

8

7

Ex-vereadora só
gostava de farra
com garotas
na piscina
2

ESPORTE

12

GP de Fórmula 1 pode
voltar ao Rio em
novo autódromo
5
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

O abraço especial
desta quinta (9) vai para
o músico e cantor Mauro
Guedes, de Nova Iguaçu. Atualmente, com seu
fiel teclado, ele canta,
encanta e arrasta multidões pela Costa Verde
do estado. Aquele Abraço, Mauro Guedes!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Descoberta
das Américas

A Sala de Espetáculos
Amir Haddad receberá neste sábado (11), às
20h, o ator Julio Adrião
que apresentará “A Descoberta das Américas”.
Julio está em cartaz com
este espetáculo há 13
anos, já se apresentou em
vários países e ganhou
o Prêmio Shell 2005.
A Sala de Espetáculos
Amir Haddad fica na Av.
Getúlio de Moura, 1302,
centro, Nova Iguaçu.
Ingressos: R$ 20(inteira) e R$ 10 (meia). Informações: 3768-9250.

Top Shopping recebe apresentação do palhaço Topetão
divulgação

Para alegria da garotada, neste domingo, dia
12 de maio, o Topetão
fará uma visita especial
ao TopShopping. A partir
das 17 horas, o palhaço
mais querido do Brasil
vai cantar suas músicas

em uma apresentação gratuita na praça de eventos do
1º piso – expansão. Os pequenos terão ainda a oportunidade de tirar fotos com
o Topetão.
O TopShopping está localizado na Av. Governa-

dor Roberto Silveira 540, bolinhas e com a oficiCentro – Nova Iguaçu. Te- na de bolinhas chegou
ao Topshopping no dia 1
lefone: (21) 2667-1787.
deste mês e vai até 30 de
junho. O evento apresenCirco de
ta atração circense da truBrincar
O Circo de Brincar do pe do Topetão fazendo a
Topetão, com piscina de alegria de toda a família

Show das
Mamães

No sábado (11), o Palco
‘Pop Music’ do Premier
Gourmet, em Queimados,
receberá o melhor da MPB
com Arnô e convidados.
O show será uma homenagem ao Dia das mães,
com um repertório feito
especialmente para elas.
O evento gratuito começará a partir das 20h com
distribuição de mimos às
mamães e sorteio de brindes que incluem até uma
diária no Premier Flat
Hotel de Queimados com
direito a café da manhã.
(Av. Marinho Hemetério
de Oliveira, 853, Vila Pacaembu, Queimados, RJ).

Os 25 anos de Nena Gomes em Barra do Piraí
divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

(21) 98037-1338

s admiradores do
trabalho do cantor Nena Gomes
estão em contagem regressiva para um festão
que está sendo preparado
para comemorar os 25
anos do artista no dia 29
de junho, a partir das 18h,
no Central Sport Clube,
em Barra do Piraí, Sul
Fluminense.
O artista é conhecido
pela simpatia e humildade profissional nos locais
em que se apresenta. Com
a carreira em ascensão,
Nena, que sempre sonhou
em cantar, encanta principalmente as mulheres
com sua linda voz, mas
também os casais apaixonados que são embalados
pelas canções interpretadas pelo jovem artista.
Na festa, que promete agitar Barra do Piraí,
o cantor vai reunir amigos e familiares para celebrar essa data mais do
que especial. O evento
conta com o apoio cultural da amiga Maria Lúcia
Ornelas e do jornal Hora
H. Parabéns, antecipados,
Nena!

Whatsapp

Ela tem nojo da letra H
A ex-vereadora de uma cidade da Baixada Fluminense não deixava mole pra ninguém que o negócio dela não era homem.
Buscava sempre mostrar neutralidade nas
relações com o sexo oposto. Vó Candinha,
agente sênior da coluna, conta que a ‘moça’
tem ojeriza à letra H.
****************************************

Religiosa e amante das ‘emes’ na vida diária
“A dona, muito religiosa por sinal, não
se deixa fotografar ao lado dos machos
em atitudes ‘carinhosas’. ‘Minha garota
é muito ciumenta’, me disse a então vereadora, cheia de orgulho. Adoradora de
Deus na igreja e a letra M na vida carnal, a
criatura é devassa por natureza”, narra Vó
Candinha.
****************************************

Bacanal na psicina com garotas

Vovó ouviu de um dono de imóvel, a seguinte reclamação: “Aluguei a casa para
essa coisa aí e me arrependi. Ela reunia meninas para banhos em grupo na piscina e
o bicho pegava na água. Tarada, a senhora
fazia fila e mandava ver no glub-glub”. Se
disser o nome da figura, o SOMBRA terá de
sair do ar. (risos).
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Mudança nas regras

Imunidade estendida a deputados

STF decide estender a possibilidade de imunidade de prisão a deputados estaduais. Entendimento vale automaticamente para os estados do RJ, RN e MT
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Supremo
Tribunal
Federal
(STF) decidiu
por maioria (6 votos a 5)
ontem estender a possibilidade de imunidade
de prisão a deputados
estaduais. A decisão
aconteceu após a mudança do voto do presidente da Corte, ministro
Dias Toffoli.
Com a decisão, as
assembleias estaduais
podem reverter ordem
de prisão dada pelo
Judiciário
contra
parlamentares estaduais.
Com isso, deputados
estaduais seguirão a
mesma regra prevista
na Constituição para
deputados federais e
senadores: só poderão
ser presos em flagrante
e em casos de crimes
inafiançáveis
(como
estupro e tortura).

Reprodução

Pela
medida,
o
entendimento
vale
automaticamente para
os estados do RJ, RN
e MT. Outros estados
podem aprovar textos
semelhantes e, se houver
prisões preventivas de
deputados em outros
estados que não sejam
em
flagrante,
eles
também poderão pedir a
aplicação da decisão. Até
o início do julgamento,
havia maioria de votos
(seis) no sentido de
que as assembleias
não poderiam reverter
a ordem de prisão
dada contra deputado
estadual.
Julgamento
havia sido
suspenso
Iniciado em 2017,
o julgamento havia
sido suspenso porque
Barroso e Lewandowski
não estavam presentes.
Naquele ano, o voto

Os deputados Edson Albertassi, Paulo Melo e Jorge Picciani, presos na Operação Cadeia Velha, podem ser beneficiados

de Toffoli dizia que
as as assembleias não
poderiam
reverter
prisões
e
apenas
podiam suspender ações
penais. “A questão da

prisão preventiva é
vedada, portanto, pela
Constituição brasileira,
respeitando as óticas
diferentes, única e
exclusivamente
aos

membros do Congresso
Nacional,
leiam-se
deputados
federais,
senadores da República,
portanto, essa vedação
de prisão diz respeito

única e exclusivamente
ao parlamento federal
e é uma defesa da
instituição e não a
defesa do mandato”,
disse Toffoli na ocasião.

Julgamento
O julgamento tem
como alvo as constituições estaduais do
Rio Grande do Norte, de Mato Grosso

e do Rio de Janeiro,
que replicaram norma
prevista na Constituição Federal e que
estabelece que depu-

tados federais e senadores só podem ser
presos em flagrante.
E que o Congresso
deve decidir, após ser

avisado pela Justiça
em 24 horas, se mantém ou não a prisão.
No caso das regras
estaduais, cabe às as-

sembleias
reverem
as prisões. Foram
julgadas três ações
apresentadas
pela
Associação dos Ma-

gistrados Brasileiros
(AMB), que se posicionou contra a possibilidade de as regras
serem estendidas.

Belford Roxo no combate ao Transporte de alunos em Japeri
abuso e exploração sexual vai custar R$ 3,3 milhões

Reprodução

Divulgação/PMQ

Secretário Diogo Bastos fala sobre a mobilização nas ruas para a conscientização da data
que iremos fazer nas ruas
A Secretaria de Assistên- combate em seus setores.
O evento contou ainda no dia 17 em seis pontos
cia Social e Cidadania de
Belford Roxo realizou o V com a apresentação musi- estratégicos. Iremos distriEncontro de Técnicos de cal “Teu corpo é tesouri- buir adesivos com o Disque
Referência do SUAS (Sis- nho” feita pelo Serviço de 100, material informativo
tema Único de Assistên- Convivência e Fortaleci- em forma de livro e uma
cia Social), na Uniabeu. O mento de Vínculos do Cras flor, símbolo da Campanha
evento foi voltado ao Dia (Centro de Referência de Faça Bonito, do Dia NacioNacional do Combate ao Assistência Social) do Jar- nal do Combate ao Abuso e
Abuso e Exploração Sexual dim do Ipê. “A música trata Exploração Sexual InfantoInfantojuvenil (Campanha do abuso sexual infantil e juvenil”, ressaltou.
A psicóloga Greice CosFaça Bonito), comemorado diz para quem se deve pedir
dia 18 de maio e teve como ajuda nesses casos”, infor- ta destacou que a proposta
objetivo sensibilizar os téc- mou o facilitador, Fausto principal desse encontro foi
nicos acerca da importância Barroso, que se apresentou de conscientizar e mobilido trabalho para a preven- com as crianças Mayara zar, não só os técnicos, mas
ção do abuso e exploração Rodrigues, John Cleber, também como a população
infantil, buscando métodos Kayllaine Cristina e Thalya em geral sobre a importância do 18 de maio. “Troupara aprimoramento do Oliveira.
xemos um olhar técnico e
trabalho realizado com as
voltado para a assistência
Dois momentos
crianças e adolescentes.
e refletir no que podemos
marcantes
Durante o encontro, a
De acordo com o secretá- fazer em termos de prevenpsicóloga, Cristina Macedo (Secretaria Adjunta de rio da pasta, Diogo Bastos, ção, proteção e de atendiEpidemiologia), a secretá- o combate ao abuso e ex- mento, caso a criança ou
ria executiva da Educação, ploração sexual foi dividido adolescente já tenha sido
Fátima Duarte e a também em dois momentos. “Com vítima. Isso também foi
psicóloga Greice Costa esse encontro estamos nos discutido dentro da área da
(Assistência Social) minis- alinhando a estratégia que saúde e educação”, finalitraram palestras sobre esse iremos usar na mobilização zou Greice.

Os alunos estão sendo transportados pela empresa Fazeni Transporte e Turismo
Não é verdadeira a informação da Prefeitura
de Japeri de que o custo
do transporte dos alunos
das 34 escolas da rede
municipal de ensino vai
cair de cerca de R$ 3 milhões para R$ 1,8 milhão
por ano. A julgar pelo
valor global do convênio firmado entre o município e a TransÔnibus
– entidade que congrega empresas do setor de
transporte de passageiros
–, a conta divulgada pelo
prefeito Cesar Melo está
errada. O valor total é de
R$ 3.314.520,00 por um
ano e meio, o que corresponde a R$ 184.140,00
ao mês, o equivalente a
R$ 2.209.680,00 em um
ano. Os alunos da rede
municipal de ensino estão
sendo transportados pela
empresa Fazeni Transporte e Turismo, que ex-

plora linhas municipais
em Japeri e Queimados.
Em um texto veiculado
no site oficial do município o prefeito Cesar Melo
diz que a Prefeitura estava pagando cerca de R$
3 milhões por ano para
manter a frota terceirizada de ônibus escolares, e
que agora, esse valor vai
cair para R$ 1,8 milhão.
“Em quatro anos, vamos
economizar aproximadamente R$ 8 milhões.
Com esse dinheiro, posso
construir mais escolas,
praças públicas e postos
de saúde”, afirma Cezar
Melo no texto oficial. Entretanto, a saída da empresa contratada em 2017
para prestar o serviço não
se deu por vontade do governo, mas por decisão
do Tribunal de Contas do
Estado, que vetou a renovação do contrato, devi-

do à irregularidades.
Os 12 ônibus velhos
alugados pelo município, embora não tivessem
condições de segurança
para transportar os estudantes, e estivessem
com a documentação
atrasada há vários anos,
custavam aos cofres da
Prefeitura de Japeri R$
2.712.608,69 por ano,
valor do contrato firmado
com a empresa JL Transportes e Construções.
De acordo com a Prefeitura, o convênio entre
a Prefeitura e a TransÔnibus foi firmado no dia
15 de abril, e vai garantir o cartão RioCard para
cerca de 16 mil alunos do
Ensino Fundamental e
da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). A Prefeitura só deixou de divulgar no texto o valor global do convênio.
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O presidente Jair Bolsonaro afirmou que
o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1
deve voltar ao Rio. O termo de cooperação
assinado por ele, pelo governador Wilson
Witzel e o prefeito Marcelo Crivella prevê
a realização de grande prêmio de motovelocidade.

Um defeito em um cabo subterrâneo da Light, empresa responsável pelo fornecimento
de energia elétrica no Rio, causou a explosão
de duas tampas de bueiro, nas esquinas das
ruas Barata Ribeiro e Paula Freitas, em Copacabana, na Zona Sul da cidade.

Corregedor I

Roubo de dutos

Divulgação

O crescente roubo de
dutos de combustível no
estado será tema de audiência conjunta da Comissão
Especial do Plano Estadual
de Segurança Púbica e Desenvolvimento Social e da
Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Roubo de
Cargas da Alerj.

O deputado Jorge Felippe
Neto (PSD) foi eleito ontem
corregedor parlamentar da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Ele recebeu 49
votos e ficará no cargo até
fevereiro de 2021. O outro
concorrente, deputado Alexandre Freitas (Novo), teve
quatro votos.

Reprodução/Elizeu Pires

Audiência II

Concorrente II
Também foi eleito como
corregedor
parlamentar
substituto o deputado Alexandre Knoploch (PSL),
único concorrente para o
cargo, que teve 41 votos favoráveis. Ao todo, dez parlamentares votaram contra
a candidatura de Knoploch
e outros dois deputados se
abstiveram.

A audiência acontece
hoje, às 10h, “Quadrilhas se especializaram em
furtar combustível direto
dos dutos de distribuição.
Além do prejuízo financeiro, o crime pode causar
acidentes graves”, disse a
deputada Martha Rocha
(PDT), que preside tanto a
comissão.

São Jorge e São Sebastião, padroeiros do RJ
Uma lei sancionada pelo governador Wilson
Witzel proclamou que o Estado do Rio de Janeiro passa a ter dois santos padroeiros: São Jorge
e São Sebastião. Segundo o texto, a partir daí, o
RJ passa a prestar, anualmente, as honras devidas
aos padroeiros dos fluminenses.

DIRETO AO PONTO

Pista livre para motoristas de aplicativos

Por decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), é inconstitucional proibir a atuação dos
motoristas particulares
dos aplicativos Uber,
Cabify e 99. Por unanimidade, com base no
princípio constitucional

da livre concorrência,
a Corte decidiu que os
municípios podem fiscalizar o serviço, mas
não podem proibir a circulação ou estabelecer
medidas para restringir
a atuação.
O STF julgou ações

contra leis de Fortaleza
e de São Paulo proibindo a atuação dos motoristas. O caso foi julgado a partir de ações
protocoladas pelo PSL
e pela Confederação
Nacional de Serviços
(CNS). O Supremo jul-

gou ações contra leis
de Fortaleza e de São
Paulo proibindo a atuação dos motoristas. O
caso foi julgado a partir
de ações protocoladas
pelo PSL e pela Confederação Nacional de
Serviços (CNS).

Carro da Saúde com
GM em Aperibé

Um veículo modelo Gol, que teria
sido adquirido com
verba destinada ao
Programa Saúde da
Família, está sendo
usado como viatura
da Guarda Municipal. Os recursos destinados aos setores de
Educação e Saúde são
chamados de “verbas

carimbadas” , e não
podem ter outra finalidade que não a aplicação na área para a
qual foram destinadas. O Gol ano 2013,
modelo 2014, tem a
placa KWD-8487 e,
no Detran, está registrado em nome do
Fundo Municipal de
Saúde.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Em grande estilo

Belford Roxo comemora dia das mães

Ação social vai marcar as comemorações no próximo sábado, na
Praça de Heliópolis. Iniciativa está recheada de serviços gratuitos
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

cidade de Belford
Roxo vai comemorar o dia das
mães de um jeito especial no próximo sábado.
A Praça de Heliópolis
vai estar recheada de
serviços sociais, de saúde, beleza, cultural e de
trabalho gratuitos das 9h
às 14h. O evento chamado Mãe Belíssima será
idealizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria com
a Sincovani (Sindicato
do Comércio Varejista
de Nova Iguaçu), Sesc
(Serviço Social do Comércio) e a FM O Dia.

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania
oferecerá isenções cartoriais e para a segunda via
de identidade, certidões
de nascimento, casamento e óbito, retificações
de certidões, certificado
militar, casamento civil,
vaga legal, passe interestadual, bolsa família,
cadastro único e serviço
da pessoa com deficiência. Além de CPF, carteirinha do SUS e vale
social. Na área da saúde,
a população poderá aferir a pressão, fazer teste
de glicose, se vacinar,
realizar a pesagem do
Bolsa família e ter o acolhimento psicológico as
vítimas de abuso e violência.

O Ministério do Trabalho estará agendando
para a carteira de trabalho e para o seguro desemprego. A Secretaria
de Fazenda irá estacionar o ônibus do Morar
Legal com serviços de
regularização de imóveis, IPTU, dívida ativa e fará a emissão de
IPTU. O Detran vai fazer identidade na hora.
A ação ainda vai contar
com o vestibular cidadão e a CEDAE vai trazer aguadeiros e mudas
de plantas. Já na parte da
beleza, a mulherada terá
stands da Nyoá, Instituto de Beleza, Mary Kay,
Hinode, Avon e Embelleze (barbeiro, design de
sobrancelhas e corte).

Rafael Barreto/PMBR

Durante a ação social, as mulheres poderão fazer maquiagem de graça

BRASIL

nos bairros

Guedes fala em
audiência na Câmara

horahmunicipios@gmail.com

Reprodução

Descaso irrita moradores de Nilópolis
Moradores de Nilópólis estão indignados com o descaso
de alguns políticos
que se intitulam representantes do povo,
mas deixam os problemas da cidade a
ver navios. O flagrante desta foto feito em
uma área distante da
região central mostra
o estado de abandono
de muitos bairros, que
há anos aguarda por

melhorias. Um dos
políticos eleitos no
reduto eleitoral, o
vereador Jorjão tem
sido bastante criticado por sua inércia em resolver as
pedências que tiram
o sono de milhares
de família. Segundo eles, sempre que
o parlamentar é cobrado, cria uma desculpa e não aponta
uma solução.

BRASÍLIA - Paulo Guedes, ministro da Economia,
disse ontem, durante audiência
pública da comissão especial
da Câmara dos Deputados que
discute a proposta de emenda
à Constituição, que a reforma
da Previdência está baseada
no combate à desigualdade e
na redução de privilégios.
Acompanhado de secretários, ele participou da primeira
audiência. Para ele, o sistema
atual, além de estar fadado ao
fracasso por causa do envelhecimento da população, transfere renda dos mais pobres
para os mais ricos. Ele disse
que cabe ao Congresso tornar
o sistema de aposentadorias e
pensões mais republicano.

esporte
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RJ terá novo autódromo em
Deodoro a partir do próximo ano
GP de Fórmula 1 e Moto GP poderão acontecer na nova pista

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

governador
Wilson Witzel assinou, na
quarta-feira (8), o termo de cooperação para
construção do novo autódromo no Rio de Janeiro com o presidente
da República, Jair Bolsonaro, e o prefeito do
Rio, Marcelo Crivella.
O novo equipamento
esportivo será erguido
em Deodoro, na Zona
Oeste da cidade, e terá
capacidade para até
130 mil pessoas. Com
o objetivo de receber
novamente as provas
da Fórmula 1 e a Moto
GP, o novo autódromo
deverá ficar pronto no
ano que vem.
- O novo autódromo
será construído em até
seis, sete meses e poderá receber a Fórmula
1 do ano que vem no
Rio de Janeiro. Além
de aquecer o setor hoteleiro, serão gerados
cerca de sete mil empregos diretos e indiretos. Ganham o Rio

de Janeiro e o Brasil
– afirmou o presidente
Jair Bolsonaro.
O novo autódromo será construído
em um terreno cedido
pelo Exército e caberá à Prefeitura do Rio
realizar a licitação da
obra. De acordo com
o Governo Federal,
não haverá utilização
de recursos públicos.
Para o governador, o
retorno da competição
internacional será altamente atrativo para
o estado.
- A Fórmula 1 iria
deixar o Brasil. Após
unirmos forças com o
Governo Federal e o
Município, conseguimos convencer que o
Brasil voltou a ser um
país sério e com um
futuro próspero. O embaixador da Inglaterra
nos procurou aqui no
Rio de Janeiro e, com
o esforço e cooperação de todos, vamos
permitir que o estado
novamente seja mais
um polo de atração turística com a Fórmula
1 – destacou Witzel.

governo do estado

Assinatura do termo de cooperação aconteceu ontem em Brasília com o presidente Bolsonaro e Crivella
A assinatura do termo de cooperação
ocorreu logo depois da
cerimônia do Dia da
Vitória, no Aterro do
Flamengo, em homenagem aos Pracinhas

Campeão Sul-Americano de fisiculturismo
busca patrocínio para competir de novo
Lucas Merçon

Um dos maiores destaques brasileiros no cenário
do fisiculturismo mundial
na última década. Assim
podemos classificar Caio
Vinícius Moraes da Silva,
de 27 anos, morador de
Mesquita, na Baixada Fluminense.
O atleta conquistou o
terceiro lugar no campeonato mundial de fisiculturismo, no ano de 2012,
disputado em Bangkok, na
Tailândia, quando foi participar da competição com
recursos próprios e trouxe
na bagagem a melhor colocação de um brasileiro no
torneio daquele ano.
Já em 2013, Caio foi
campeão brasileiro da modalidade. Sendo considerado uma grande revelação
do esporte naquela temporada.
Em 2014, para confirmar o potencial e excelente
fase, o fisiculturista conquistou o título de campeão Sul-Americano, na
competição que foi disputada em Salvador-BA.
Em 2015, mesmo enfrentando muitas dificuldades por conta da falta
de patrocínio, Caio conquistou o vice-campeonato
brasileiro. Desde então, o
profissional que tem formação superior em educação física, trabalha como
personal trainer, além de
consultor esportista e alimentar.

brasileiros que foram à
Segunda Guerra Mundial. A última edição
da Fórmula 1 no Rio
de Janeiro foi realizada em 1989 – 10
Grandes Prêmios fo-

ram na cidade, no autódromo que existia
em Jacarepaguá. O
local, que foi demolido, deu lugar ao Parque Olímpico dos Jogos Rio 2016. A partir

de 1990, a competição passou para São
Paulo, no autódromo de Interlagos.
(Com assessoria de
imprensa do Palácio
Guanabara)

Leandrinho reforça o meio-campo
do Nova Cidade para a Série B1
O sétimo reforço do Nova Cidade para a Série
B1 do Campeonato Carioca é do
meio-campo. Com
passagens por Barcelona e São Gonçalo EC, Leandrinho se junta ao
elenco do Quero-Quero da Baixada,
que trabalha de maneira intensa para
estrear na competição no próximo dia
25. Aos 23 anos,
ele defendeu o Dimensão Capela no
último Campeonato Alagoano.
- A Série B1 é um
campeonato muito
difícil e forte. Já

disputei por duas vezes, uma pelo Barcelona e outra pelo São
Gonçalo, e sei bem
como é. Agora tenho a oportunidade
de jogar pelo Nova
Cidade, que vem se
reforçando à altura da competição. A
equipe é uma mescla
de jogadores experientes com jovens
e acredito que podemos fazer história no clube - destaca Leandrinho, que
completa explicando
a sua forma de atuar
dentro de campo.
- Gosto de jogar
com a bola no chão,
sou rápido, habilidoso, tenho um

bom passe e finalizo bem de fora
da área. Eu tenho
um espírito vencedor, não gosto de
perder. O torcedor
pode esperar o meu
melhor. Quero deixar a vida em campo - afirma o meia.
O Nova Cidade segue variando
seus treinamentos
entre o Estádio Joaquim Flores, local
da estreia contra o
America, e o Estádio Nilsen Louzada, em Mesquita.
O duelo contra a
equipe de Campos
Sales ocorre no dia
25, às 15h, em Nilópolis.

Emerson Pereira / EC Nova Cidade

Caio Vinícius: “desistir não está nos meus planos”
“Meu sonho é voltar a
competir e representar nosso país pelo mundo. Só que
para isso, é imprescindível
apoio tanto do governo
como da iniciativa privada,
mas eu creio que na hora
certa as coisas vão acontecer. De uma coisa eu tenho

certeza: desistir não está
nos meus planos.”, declarou o esportista.
Quem tiver interesse
em conhecer melhor o
trabalho do atleta pode
entrar em contato através
do instagram.com/caiofreeza

Armador chega animado para jogar a Segundona carioca e quer ser campeão
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delação

Cesar Maia recebeu propina da
OAS por escritório de advocacia

Contrato fictício teria sido feito na operação fraudulenta

U

m ex-executivo da
OAS que se tornou
delator na Operação
Lava Jato disse em depoimento que a empreiteira pagou
propina a Cesar Maia (DEM),
ex-prefeito do Rio, por meio
de contrato fictício com o escritório de Sérgio Bermudes,
um dos mais importantes advogados do país. É o que diz a
matéria da Folhapress, reproduzida pelo site ParanáPortal.
De acordo com a publicação, o relato a procuradores
da República compõe um conjunto de mais de 200 temas em
que oito ex-funcionários que
trabalhavam no departamento
de propinas da empreiteira delatam casos de corrupção envolvendo políticos e agentes
públicos.
O acordo de colaboração
premiada dos oito delatores foi
homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em julho
de 2018. Cesar Maia é pai do
presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM).
As acusações que constam
da delação são negadas tanto
por Cesar Maia quanto pelo
advogado Sérgio Bermudes.
A história sobre esse suposto repasse ilegal feito ao
ex-prefeito Cesar Maia, hoje
vereador no Rio, foi contada
pelo ex-executivo Marcelo Tadeu, um dos responsáveis pela
geração de caixa dois usado
para pagamento de suborno.
Tadeu disse que, em 2013,
recebeu uma ordem do então
presidente da OAS, Léo Pinheiro, e do superintendente
da empreiteira no Rio, Reginaldo Assunção, para que fizesse contato com o escritório
de Bermudes para viabilizar
pagamentos cujo destinatário

seria Cesar Maia.
Segundo Tadeu, iniciou-se
então uma negociação com um
diretor da banca de advocacia.
O acordo, segundo o delator,
foi que a OAS contrataria a firma de Bermudes e pagaria R$
360 mil em honorários, mas
nenhum serviço advocatício
foi prestado à empreiteira. O
dinheiro, segundo o executivo,
era na verdade para quitar serviços prestados pelo escritório
diretamente a Cesar Maia.
O compromisso da OAS
com Cesar Maia, segundo o
delator, era antigo. Começou
quando a empreiteira se mostrou interessada na concessão
da Linha Amarela, via expressa que liga a Barra da Tijuca,
na zona oeste, até a zona norte
carioca.
A obra começou no governo
de Cesar Maia (1993-1996)
e terminou no de Luiz Paulo
Conde (1997-2000), ex-secretário municipal que virou seu
sucessor. Em 1998, a OAS
ganhou por 25 anos a concessão da exploração do pedágio
no trecho que vai do km 6, na
Cidade de Deus, até o km 21.
A partir daí a empreiteira fez
uma conta-corrente para abastecer Cesar Maia, diz o delator. Em 2013, segundo Tadeu,
a maneira encontrada pela empreiteira para repassar suborno ao ex-prefeito foi fazer um
contrato fictício com o escritório de advocacia de Bermudes.
Tadeu juntou à delação trocas de emails em que executivos da OAS negociam com
um diretor do escritório de
Bermudes os valores da propina, que seriam pagas a título
de honorários a Bermudes.
Bermudes é considerado um
dos principais advogados do

Ricardo Borges/Folhapress

Ex-prefeito do Rio nega e diz que não há “nenhum sentido” no relato que o menciona
Brasil nas últimas décadas.
Na lista de clientes estão Eike
Batista e a Vale, envolvida nas
tragédias de Mariana e Brumadinho. O quadro de advogados
associados de Bermudes tem
nomes relevantes.
O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo
Bebianno fez a carreira no seu
escritório antes entrar no governo de Jair Bolsonaro (PSL)
– ele caiu do cargo na gestão
federal em fevereiro.
O escritório de Bermudes
em Brasília é chefiado por
Guiomar Mendes, esposa
do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal
Federal.
Em documento obtido
pela reportagem, o ministro
do Supremo Edson Fachin,

Lava Jato mira bancos na Suíça e no Brasil;
quem pagou e quem recebeu propinas?
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Depois de investigar
quem recebeu e quem pagou propina, agora a Lava
Jato expande a investigação
para o sistema financeiro.
É o que publicou, ontem, o
site RenovaMídia.
O foco dos inquéritos no
exterior e no Brasil relativos
à Lava Jato devem se concentrar em bancos e operadores que permitiram que
os subornos pudessem ser
transferidos.
A suspeita é que esses
gerentes teriam sido fundamentais para criar um
esquema para camuflar pagamentos e dificultar a identificação dos proprietários
dos recursos.
Na manhã de ontem, quarta-feira (8), em São Paulo, o
Ministério Público Federal
lançou uma nova fase da
Operação Lava Jato mirando um “esquema de lavagem de dinheiro praticado
por altos funcionários” do
Banco Paulista. Segundo a

Bancos suíços estão sendo investigados pela
participação suspeita nas operações
força-tarefa da Lava Jato, os
funcionários do banco investigados atuaram em operações de lavagem de dinheiro
junto com a Odebrecht.
Já na Suíça, as autoridades
também deixaram claro que,
depois de investigar quem recebeu e que pagou propinas,
a prioridade agora é a de saber de que forma os bancos
locais também fizeram parte
do esquema.
Num documento apresentado na semana passada em

Berna, o Ministério Público da Suíça apontou que
essa terceira fase já se iniciou em 2018, com a abertura de dois inquéritos contra instituições financeiras
suíças.
Até hoje, mais de 20
bancos suíços foram alvos
de um exame por parte das
agências de regulação financeira. Três deles foram
multados e inquéritos foram abertos contra gerentes e banqueiros.

que homologou a delação
do grupo de colaboradores
da OAS, autorizou o envio
do conteúdo do depoimento que envolve Cesar Maia
à Justiça Federal do Rio de
Janeiro, conforme pedido
pela Procuradoria-Geral da
República. O despacho é
datado de 1º de agosto do
ano passado. O ministro
impõe, porém, sigilo sobre
os autos transferidos.
Maia e Bermudes
negam
O ex-prefeito Cesar Maia
disse que não há “nenhum
sentido” no relato da delação da OAS que o menciona. Afirma que não tem
nenhuma informação sobre
o contrato citado entre a

construtora e o escritório e
que isso não o envolve.
Em nota, o advogado
Sérgio Bermudes nega que
o escritório tenha firmado
um contrato fictício com a
OAS. Ele disse que a firma
assumiu em 2013 a defesa
em um inquérito aberto sobre supostas irregularidades
em um hospital municipal
atribuídas tanto a Cesar
Maia quanto à OAS.
“Ciente de que o ex-prefeito havia pedido a nossa
assistência também no inquérito, a OAS nos contratou para acompanhamento
desse procedimento. Como
se sabe, o inquérito pode ser
preparatório de uma ação
civil pública que, meses depois, foi proposta”, afirmou.

Ele disse que a ação condenou em primeira instância os
réus à devolução de dinheiro
e proibiu a OAS de contratar
com o poder público.
Bermudes também disse
que Maia deixou a prefeitura em 2008 e que as datas
“afastam qualquer possibilidade de pagamento ao ex-prefeito por favores alegadamente feitos por ele”. O
valor de R$ 360 mil, disse,
foi pago em parcelas mensais de R$ 30 mil.
Procurada, a OAS afirmou que não tem relação
com depoimentos de ex-executivos. Disse ainda
que tem contribuído com
autoridades competentes
para esclarecimentos que se
façam necessários.

Tribunal Regional da 2ª Região (TRF2)
determina que Temer volte para a prisão
O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) decidiu ontem (8), por
dois votos a um, que o ex-presidente Michel Temer
(MDB), 78, beneficiado
com um habeas corpus ao
final de março, voltará para
a prisão.
A Primeira Turma Especializada, formada pelos
desembargadores Abel Gomes, Paulo Espírito Santo e
Ivan Athié, julgou o mérito
do habeas corpus.
A Turma decidiu, ainda,
pela manutenção do habeas corpus concedido ao ex-ministro Moreira Franco
(MDB) e pela retomada da
prisão do coronel João Baptista Lima Filho.
Athié, o relator, confirmou o habeas corpus que
havia concedido liminarmente a Temer, Moreira
Franco e ao coronel João
Baptista Lima. Em seu
voto, ele releu a decisão
tomada anteriormente e re-

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Abel Gomes, presidente da Turma, negou o habeas corpus
para Michel Temer e para o coronel João Baptista Lima
forçou que avalia não haver
contemporaneidade dos fatos
que justifique as prisões preventivas.
Abel Gomes, presidente da
Turma, negou o habeas corpus para Michel Temer e para
o coronel João Baptista Lima
Filho e autorizou para Moreira Franco. Ele entendeu
que as razões para as prisões
preventivas dos dois primeiros foram bem fundamentadas.
O desembargador Paulo

Espírito Santo também votou pela retomada da prisão
de Temer e do coronel Lima.
No dia 25 de março, em
decisão monocrática, Athié
havia concedido liminar
para que Temer, preso havia
quatro dias, fosse solto. Ele
disse que via um atropelo
das garantias constitucionais
e argumentou que não há antecipação de pena no ordenamento jurídico. O Ministério
Público Federal pediu a revogação desta decisão.
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atrás das grades

‘Mike Tyson’ covarde da Baixada
Homem foi detido em um dos acessos da Comunidade da Vai Quem Quer, em
Duque de Caxias. Ele ganhou fama por praticar violência contra as mulheres

Reprodução

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

C

om
diversas
anotações criminais por violência
doméstica,
Dione
Pereira da Silva,
conhecido
como
‘Mike Tyson’, foi
preso por agentes
da 59ª DP (Duque
de Caxias) ontem,
em um dos acessos da comunidade
da Vai Quem Quer,
no município, pelo
crime de lesão corporal e violência
doméstica contra a
mulher.
De acordo com
informações da Polícia Civil, o agressor, ganhou o nome
do famoso lutador
em razão da violência que praticava contra mulheres.
Numa de suas últimas agressões, o
covarde teria quebrado seis dentes
de sua ex-companheira.Agora, atrás
das grades, ele ficará a disposição

‘Mike Tyson’ da Baixada é preso por agredir mulher. Vítima teve seis dentes quebrados por causa dos socos desferidos pelo covarde
da Justiça.
Dossiê
aponta
números de
feminicídio
A cada cinco dias,
uma mulher é assassinada, pelo simples
fato de ser mulher,
no estado do Rio de
Janeiro. É o que aponta o Dossiê Mulher,
um estudo feito todos
os anos pelo Instituto
de Segurança Pública
(ISP). O documento

aponta que em 2018,
71 mulheres foram
vítimas do feminicídio no estado. Mais
de 62% dessas mortes
ocorreram dentro da
residência das vítimas
e mais de 56% dos crimes foram cometidos
pelos companheiros e
ex-companheiros das
vítimas.
O feminicídio evidencia a predominância das relações de
gênero
hierárquicas
e desiguais, afirmam

especialistas. Ele é a
representação da última etapa da violência
contra uma mulher: a
morte. Antes, percorre
um caminho passa pela
posse,
xingamentos,
agressões psicológicas, verbais e físicas.
O relatório enfatiza
que 71 é o número de
homicídios contra mulheres cometidos no
ano passado que foram
formalmente qualificados como feminicídio. Chegou ao total

de 350 o número de
mulheres assassinadas
no estado ao longo de
2018. Dessas, 12,3%
foram cometidos por
companheiros ou ex-companheiros.
Os números revelam
que a cada três dias
uma mulher foi vítima
de homicídio doloso
dentro de sua própria
casa no estado do Rio
de Janeiro. Das 350
mulheres
assassinadas, 120 foram mortas
dentro de suas casas,

onde deveriam estar
mais protegidas.
Ainda de acordo
com o levantamento,
muitas mulheres sobrevivem à morte e
sofrem outros tipos de
abusos, e, assim, tornam-se
dependentes
de políticas públicas
de proteção e, por isso
a necessidade de que
a política, a Justiça e
polícia atuem de forma coordenada e célere para evitar ainda
mais mortes.

PM faz a quina contra o Mortos com bilhete estupraram
tráfico em Nova Iguaçu jovem, diz Delegacia da Mulher
Polícia Civil/ Divulgação

Reprodução/Whatsapp

Cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas
foram detidos e um baleado e
está sob custódioa no Hospital
Geral de Nova Iguaçu (HGNI)
durante operação para reprimir
a venda de drogas na comunidade Inferninho, em Rosa dos
Ventos, no município. Com o
bando, os agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar de
Mesquita apreenderam duas
granadas (defensiva e de luz e
som), 260 sacolés de maconha,
201 pinos de cocaína, três radiotransmissores, além de carregadores.
De acordo comn informações do Grupamento de Ações
Táticas (GAT), os policiais
entraram na comunidade por
diversas entradas e foram recebidos a tiros disparados por
marginais fortemente armados.
Houve confronto e um dos
bandidos acabou atingido. Os
PMs informaram que ele carregava duas granadas. Os outros comparsas também foram
surpreendidos com material
entorpecentes. A ocorrência
foi registrada na central de flagrantes da 52ª DP (Nova Iguaçu).

O material entorpecente estava em poder dos traficantes

Executado a tiros em Mesquita
Um homem conhecido
como
Pena foi morto a
tiros na noite da
última terça-feira,
na Vila Emil, em
Mesquita. Até o
fechamento desta
reportagem, a ví-

tima não havia sido
identificada.
De acordo com
informações, o crime aconteceu na
esquina das ruas
Márcia Vasconcelos com Fausto Rapaz A Divisão de

Homicídios da Baixada
Fluminense
(DHBF) investiga a
motivação do assassinato e apura informações para encontrar testemunhas
que possam ajudar
nas investigações.

Investigações
da
Delegacia Especializada no Atendimento
à Mulher (Deam) concluíram que os dois
corpos
encontrados
ontem com
um bilhete são dos
autores do estupro cometido contra uma estudante de psicologia
na última semana em
Cabo Frio, na Região
dos Lagos do Rio.
Com a frase “Tha
ai os 2 que estrupou a
mulher Andresa (sic)”,
o bilhete foi achado
perto dos corpos no
Jardim Peró no sábado (4). A vítima fez
o
reconhecimento
na segunda-feira (6),
mesmo dia em que a
polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança que ajudariam
nas investigações.
A polícia ainda
procura pelo terceiro
homem que também
praticou o crime. As

Bilhete foi encontrado ao lado de corpos em Cabo Frio
imagens mostram ni- ceram entre a noite da
tidamente o momento quinta-feira da semana
em que dois dos ho- passada e a madrugada
mens assaltam um res- de sexta-feira. A unitaurante e pedestres versitária e um amigo
no município enquan- foram abordados por
to mantinham Andre- três homens, um deles
za Nascimento, de 21 armado, na porta da
casa dela, no bairro Vianos, refém.
Em um relato feito nhateiro, em São Pedro
nas redes sociais, a es- da Aldeia, quando satudante afirma ter sido íam no carro do rapaz.
violentada por quatro A polícia está agora em
horas. Agentes conse- busca de um terceiro
guiu imagens de câme- autor que ficou no carras de segurança que ro com Andreza no momento que os assaltos
ajudaram a identificar.
Os crimes aconte- eram cometidos.

reprodução

Vítima foi atingida por vários tiros na cabeça, no meio da rua
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Inclusão social

Iniciativa inédita no planeta

Centro de treinamento em games e e-sports em comunidades é inaugurado no Rio
com o objetivo capacitar jovens de favelas para atuarem no mercado das competições
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

O

primeiro centro de
formação e treinamento em jogos eletrônicos localizado
numa comunidade, iniciativa inédita no mundo,
começou a funcionar, na
última terça, em Vigário
Geral, no Centro Cultural
Waly Salomão. A inauguração do AfroGames
contou com a presença do
secretário estadual de Cultura e Economia Criativa
Ruan Lira. O projeto, concebido pelo empresário
Ricardo Chantilly e pelo
fundador do AfroReggae,
José Júnior, teve o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC) por
meio da Lei de Incentivo à

Cultura.
O objetivo da escola é
capacitar jovens de favelas
para atuarem no mercado
das competições de jogos
eletrônicos e se desenvolverem como jogadores
profissionais. Gestada há
dois anos e meio, a ideia
do AfroGames contou,
desde o início, com a marca inconfundível do grupo
AfroReggae, que há 26
anos se pauta pela inclusão social de jovens. Uma
das principais metas será
aumentar a presença de
negros, meninas e pessoas
com deficiência no universo brasileiro dos gamers.

ção para games, produção
para música de jogos eletrônicos e do jogo virtual
League of Legends (LOL),
e ainda aulas de inglês. A
estrutura para os alunos,
de 12 a 24 anos de idade,
é a mais avançada do mercado, com 21 computadores de ponta e cadeiras especiais para gamers.
A Oi é a responsável
por fornecer a infraestrutura de telecomunicação
do espaço, incluindo links
de internet da Oi Fibra recomendados para gamers
que precisam de alta velocidade e boa conectividade. A AfroGames tem
o apoio da HyperX, marNúmero de
ca que forneceu todos os
inscritos
periféricos e acessórios
Foram mais de 300 ins- profissionais, e do Grupo
critos para as 100 vagas Globo, que auxilia na codos cursos de programa- municação do projeto.

Nova Iguaçu coloca direitos dos idosos na pauta
Aos 72 anos, Nadir
Braga da Silva, sabe
bem o que é manter o
corpo e a mente sempre
ativos. Acorda às seis da
manhã, faz caminhada,
dança, ginástica, e ainda
participa das atividades
do Espaço Municipal da
Terceira Idades (Esmuti), da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu.
A vida ativa é um dos
desafios da terceira idade que Dona Nadir,
como é conhecida, busca vencer todos os dias.
E este será o tema de
debate em Nova Iguaçu
para a 3° Conferência
Municipal de Defesa
dos Direitos da Pessoa
Idosa, que acontecerá
nesta sexta-feira, dia 10
de maio. Com o tema
‘Os Desafios de Envelhecer no Século XXI
e o papel das Políticas
Públicas’, a conferência

Jovens podem crescer como jogadores profissionais após o treinamento

“Os games são o novo
rock´n’ roll e vão revolucionar as novas gerações
dando oportunidade para
qualquer um conquistar
uma posição de destaque

dentro deste novo mercado profissional, seja jogador ou trabalhando nos
bastidores”, prevê Ricardo
Chantilly. Para Ruan Lira,
o centro será, em breve,

Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa acontece dia 10

tem como proposta envolver discussões sobre
Saúde, Assistência Social, Educação, direitos,
Previdência, moradia,
transporte, Cultura, Esporte e Lazer.
Na ocasião, será realizada também a eleição
dos novos membros do
Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa e os delegados para
5ª Conferência Estadual
dos Direitos da Pessoa
Idosa, que acontece em

agosto. A 3° Conferência Municipal dos Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa será realizada
das 9h às 17h, na Casa
do Professor (sede da
Secretaria Municipal de
Educação), na Avenida
Abílio Augusto Távora,
1806 – Bairro da Luz
– Nova Iguaçu, Centro.
Podem participar representantes de toda a sociedade civil e do poder
público. As inscrições
serão feitas no local.

Reprodução

Secretaria de Assistência Social promoverá festa amanhã

ção, lazer e diversão
para todos os presentes.
O evento contará com
brincadeiras, lembranças, sorteios, apresentação das crianças do
Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV),
palestra, kit de beleza,
bolsa do KNN idiomas
com 70% de desconto
no curso de inglês e
vários outros prêmios.
A Secretária da pasta Cristina Quaresma

convida a população
Mesquitense, em especial todas as mães,
para participar desse
grande momento, realizado com muito amor
para garantir uma justa
e merecida homenagem à todas as mães do
Município. “Vocês são
merecedoras e nada
mais justo do que oferecer esta singela homenagem, proporcionando um pouco mais
de alegria”, ressaltou.

uma força de transformação social e geração de
renda, uma prova de que a
Economia Criativa é a grande aposta financeira e cultural para o Rio de Janeiro.

Polo Gastronômico ordenado em Nilópolis

Divulgação/PMN

Reprodução

Festa em homenagem ao Dia das Mães
Com objetivo de
prestar homenagens a
todas as mães mesquitenses, a Prefeitura de
Mesquita, através da
Secretaria Municipal
de Assistência Social
(SEMAS), promoverá no próximo dia 10
de maio (sexta-feira),
a partir das 14h, no
Espaço Municipal de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Convive, localizado na Rua Dr.
Manoel Duarte, 1426,
em Santa Terezinha,
uma grande festa para
comemorar a tão especial data do dia das
mães.
Uma grande programação está sendo preparada com muito carinho, visando garantir
momentos de intera-

Divulgação

Reunião técnica define primeiras medidas para ordenamento
O prefeito Farid Abrão
recebeu, na tarde da última segunda-feira, em
seu gabinete os representantes das polícias Militar e Civil e de diversas
secretarias para discutirem as medidas a serem
adotadas para garantir o
melhor ordenamento do
Polo Gastronômico, localizado na Rua Alberto
Teixeira da Cunha.
Dentre as medidas
discutidas está o ordenamento do trânsito do
local através da proibição do estacionamento
em alguns trechos e um
aumento na fiscalização

por parte das secretarias
de Fazenda e Meio Ambiente, no que concerne
à documentação dos estabelecimentos, o uso do
solo (mesas e cadeiras
ocupando espaço de pedestres e carros) e o respeito aos limites de som.
“Ficou claro que o objetivo de organizar o espaço
é uma vontade do poder
público. O polo cresceu
muito nos últimos anos e
essa discussão em torno
do ordenamento é fundamental. Por isso estamos
juntos no mesmo objetivo: corrigir, disciplinar e
ordenar o polo, que além

de ser point de turismo,
também está se tornando
um destino para os amantes da boa gastronomia”,
disse o prefeito Farid
Abrão.
As discussões em torno
da criação do Polo Gastronômico de Nilópolis
começaram em 2017
com participação de representantes da Prefeitura de Nilópolis, polícias
Civil e Militar, além de
moradores e comerciantes.
Em breve a Prefeitura
irá divulgar outras medidas que serão implantadas no local.

Japeri realiza ‘Saúde em Ação’
Além da inauguração,
às 10h, da Casa da Mulher
Carolina Russo, que passa a oferecer atendimento
referenciado em várias
áreas da medicina, a Prefeitura de Japeri também
realiza
concomitantemente, neste sábado (11),
véspera do Dia das Mães,
no calçadão da Rua Leni
Ferreira (foto), o programa Saúde em Ação.
O projeto, que começa
às 8h, promovido pela
Secretaria Municipal de
Saúde, vai oferecer uma
série de atendimentos
com a participação de vários órgãos da Prefeitura.
O secretário de Saúde,
Rafael de Freitas, disse
que um dos objetivos do
programa é aproximar

Divulgçaão/PMJ

Casa da Mulher passa a oferecer atendimento referenciado

ainda mais o governo municipal da população japerienses.
Haverá também vacinação contra febre amarela, influenza, gripe, HPV,
meningite e poliomielite.
Os moradores da região
poderão fazer testagem
de sífilis, hepatite e HIV,
bem como aferir pressão

arterial e nível de glicose, fazer exames de mamografia, densitometria
óssea e preventivo. A programação da saúde, neste sábado, será também
a inauguração, às 10, da
Casa da Mulher Carolina
Russo, na Rua Leni Ferreira, 228, a poucos metros do calçadão.

SUL-FLUMINENSE
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Telecentro comunitário
oferece curso em 20 CRAS
Cerca de 800 alunos são beneficiados com cursos voltados para inclusão digital
Luis Eduardo
(Luisinho)

A

ideia dos Telecentros Comunitários
é levar para as
pessoas que não tem acesso à inclusão digital uma
oportunidade de conhecer
esse universo e aprimorar
conhecimentos que servem
para auxiliar num ambiente profissional. Atualmente
são cerca de 800 alunos beneficiados com cursos de
informática básica e navegação pela internet nos 20
Centros de Referência de
Assistência Social (Cras)
espalhados pelo município.
Além desses cursos, o
Telecentro oferece duas
lan houses disponíveis
para a população ter acesso
à internet e outras necessi-

dades relacionadas à informática. Uma fica na biblioteca, na Vila e a outra no
Retiro, ao lado do colégio
João XXIII.
O gestor do projeto, Gustavo Frazão, explicou que
o curso é um projeto da Secretaria de Ação Comunitária e todos os participantes recebem um certificado
referente à participação.
“As aulas são ministradas
por quatro professores que
se alternam entre os Cras
durante toda semana. Esses
alunos aprendem noções
básicas de Word, Excel e
Power Point, além de acesso à internet”, afirmou.
O secretário da SMAC,
Marcus Vinicius Convençal, lembrou que o Telecentro Comunitário promove
inclusão para todas as idades e ajuda a combater o

chamado analfabetismo digital. “O espaço, recebe a
população para demandas
espontâneas, mas também
é utilizado para realização
de cursos gratuitos importantes para o desenvolvimento pessoal”, afirmou.
Aluna do curso no Cras
da Vila Americana, Maria Regina Martins, de 58
anos, disse que esse curso está sendo muito bem
aproveitado por ela. “Além
da qualificação, isso estimula muito nossa autoestima e melhora nosso lado
motivacional para conhecer novos desafios”, frisou.
O projeto tem capacidade para atender mais de mil
alunos e as pessoas que se
interessam devem procurar
o Cras mais perto de casa
para tirar as dúvidas sobre
o curso.

Divulgação/PMVR

O projeto tem capacidade para atender mais de mil alunos e as pessoas que se interessam devem procurar o Cras mais perto de casa para tirar as dúvidas sobre o curso.
O Prefeito Samuca Silva atende todas as idades e passo para a conquista do
disse que é fundamental é um recurso importante progresso.
Promovendo
esse movimento de inclu- também para qualificação cada vez mais esse acesso
são digital, principalmente profissional. O investi- oportunizado pelo telecenpara os jovens. “O curso mento em tecnologia é um tros”, finalizou Samuca

Vigilância Ambiental de Itatiaia vistoria Projeto de ginástica se torna
imóveis a caça de focos da dengue realidade na Zona Rural
Nesta terça-feira, dia 7, a
equipe da Vigilância Ambiental órgão da Prefeitura de Itatiaia, vinculado à
Secretaria de Saúde divulgou o último levantamento
sobre as ações de combate
ao mosquito transmissor da
Dengue e demais arboviroses.
Ao todo, foram registrados 10 casos de suspeita da
doença, sendo que nenhum
deles confirmados. De acordo com os dados foram
vistoriados cerca de 8 mil
imóveis e tratados aproximadamente 500 depósitos.
Ainda segundo a pesquisa, o trabalho de conscientização nas escolas e em
espaços públicos tem gerado resultados positivos. As
informações sobre a forma
correta de tratar o lixo, cuidados com a água e formas
de prevenção são algumas
das ações educacionais em
saúde.
Até o fim deste mês, uma
pesquisa entomológica, que
consiste no estudo dos insetos e suas relações com
os seres humanos, entrará
em fase de conclusão e poderá servir de base para novas práticas de bloqueio ao
mosquito.
Periodicamente também
são feitas visitas em localidades de maior risco à proliferação como exemplo, no
bairro de Marechal Jardim,
onde foram intensificadas
as estratégias para evitar
a transmissão da chikungunya.
Ano passado, foram notificados 19 casos de dengue
em Itatiaia, destes, apenas 2
foram confirmados. Em todo
o Estado, de acordo com a
Secretaria de Estado de Saúde do Rio foram registrados

Divulgação/PMi

Agentes tratam 500 depósitos no combate à dengue
no mesmo ano, 39.082 ca- Nestes locais são deposos de chikungunya, 14.763 sitados os ovos que mais
de dengue e 2.339 de zika. tarde proliferam. É imAté o início do último mês, portante manter sempre
o índice para este ano che- o ambiente limpo e seco,
gava a 3.289 casos de chi- evitando poças d’água.
kungunya, 1.304 de den- Também é recomendado o
gue e 73 registros de zika. uso de telas em janelas e
Para denuncias de casa portas, mosquiteiros e reabandonadas e possíveis pelentes.
focos do mosquito as informações devem ser
Sintomas e
encaminhadas aos fundiagnóstico da
cionários da Vigilância
doença
Ambiental pelo telefone:
A febre alta é um dos sin(24) 3352-4243. Eles tam- tomas da dengue, seguida de
bém realizam atendimen- dores pelo corpo. No caso
to no endereço localizado do zika, sua principal caà Avenida dos Expedicio- racterística são as manchas
nários, nº425, no Centro.
avermelhadas. Já a chikungunya vem acompanhada de
Saiba mais sobre febre alta e fortes dores nas
o mosquito
articulações. A avaliação de
O Aedes aegypti é um um profissional de saúde é
inseto doméstico, que so- essencial para quem estiver
brevive dentro de casas sofrendo alguma destas alonde tenham água parada. terações físicas.

Dentro da proposta da Prefeitura de Quatis em levar
projetos sociais nas áreas de
cultura, esporte e lazer para
a zona rural do Município,
o projeto de ginástica acaba
de se tornar uma realidade
no distrito de Falcão, que
fica a 18 quilômetros da área
urbana (foto). As aulas estão acontecendo duas vezes
por semana, no antigo clube
local, cujas dependências
foram alugadas pela prefeitura visando à realização de
ações de inclusão social para
os moradores. Em breve, o
distrito receberá os projetos
de formação musical e de
dança.
As aulas de ginástica
são realizadas às quartas e
sextas-feiras, de 7h30m às

Divulgação/PMq

As inscrições podem ser feitas na unidade básica de saúde do distrito, de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira
8h30m, sob a coordenação da
professora de Educação Física Fernanda Pinheiro, com o
apoio da estagiária desta área,
Thaís Campbell, ambas da Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer. Atualmente, 15 alunos,
na faixa etária de 18 a 64 anos,
participam do projeto, mas ainda há vagas.
Os interessados podem se

inscrever nos dias e horários
das aulas, ou na unidade básica
de saúde do distrito, de 8 às 17
horas, de segunda a sexta-feira,
mediante a apresentação dos
seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante
de residência na comunidade e
atestado médico comprovando
aptidão para a prática de exercícios físicos.

Barra Mansa abre licitação para pavimentação
A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano,
abriu nesta semana o processo
licitatório para a contratação
de uma empresa que ficará
responsável por executar obras
de restauração e pavimentação
asfáltica na Avenida Presidente Kennedy. O teto passará dos
R$ 5 milhões, sendo R$ 1,3
milhão verba municipal e o
restante de um convênio com
o Governo Federal, através das
emendas parlamentares dos
Deputados Federais Rodrigo
Maia e Alexandre Serfiotis.
As propostas serão abertas até
a primeira quinzena de junho.
Após a análise, a empresa
que tiver a proposta com o
melhor custo benefício para a
população se comprometerá
em realizar os serviços de pavimentação na via em um prazo de até dez meses.

De acordo com o secretário de
Planejamento Urbano de Barra
Mansa, Eros dos Santos, o serviço contribuirá com a qualidade
em uma das principais vias de
acesso do município. “Toda a
população será beneficiada com
o serviço. Somente no entorno
da via vivem mais de 20 mil pessoas, fora que a Avenida Presidente Kennedy é uma das principais ligações entre Barra Mansa
e Volta Redonda”, explicou o secretário, acrescentando que durante a realização dos serviços a
via funcionará parcialmente com
o sistema de siga e pare.
A Guarda Municipal fez o levantamento do fluxo diário da
via e o resultado foi bem significante. “Estima-se que o tráfego
esteja em média com dez mil
veículos e 20 mil usuários de
transportes de massa. No período
de manutenção a Secretaria de
Ordem Pública irá estudar uma

forma de balizamento e desvio
de trânsito no trecho para melhor
execução das obras e fluxo dos
veículos e pedestres”, afirmou o
comandante da guarda Joel Valcir.
O vereador Gilson Pooxa
Vida, morador da comunidade,
garantiu que a luta para conquistar a pavimentação na via é de
longa data e de grande necessidade da população, principalmente
devido aos problemas que vinha
trazendo para a comunidade.
“Esse é um dos meus principais
pedidos. Durante muitos anos a
via trouxe transtornos para a população. Enfim chegou a hora de
resolver esse problema. Gostaria
de agradecer ao prefeito Rodrigo Drable que incansavelmente
vem lutando para melhorar a cidade e as secretarias que tem se
empenhado o máximo para que
essa obra saísse do papel”, comemorou o vereador.
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ENTRETENIMENTO

RECEITAS
Espaguete de
abobrinha
Ingredientes
2 unidades de abobrinha fatiadas fino
(use um mandolin) 1
colher (sopa) de óleo
de coco 1 unidade
de abacate avocado
ou 1/3 da polpa de
um abacate normal
3 colheres (sopa) de
azeite de oliva 1 xícara de folha de manjericão 1/2 dente de
alho 1/2 unidade de
limão-siciliano (suco)
1 colher (chá) de pimenta dedo-de-moça, sem sementes,
picadinha • sal rosa
a gosto • pimenta do
reino moída a gosto •
ricota esmigalhada a
gosto
Modo de
preparo
Em uma frigideira, em
fogo médio, salteie a
abobrinha no óleo de
coco por um minuto.
Reserve.
Prepare o pesto de
abacate:
Bata a polpa de abacate, as 3 colheres de
azeite, 1 xícara de folha de manjericão, 1/2
dente de alho, o suco
de 1/2 limão siciliano,
sal rosa e pimenta do
reino moída a gosto
no processador ou no
liquidificador.
Sirva a abobrinha
com o pesto, salpicada com a pimenta e,
se desejar, com ricota
esmigalhada.
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Expulsa do BBB, Hariany Almeida recebe
R$ 25 mil por evento e R$ 5 mil por post
divulgação

A ex-BBB Hariany
Almeida está fazendo
sucesso no Instagram.
Mesmo tendo sido expulsa do reality show e
sair sem nenhum prêmio, ela tem faturado
com sua rede social. A
goiana tem 4,3 milhões
de seguidores e suas
fotos chegam a uma
média de 400 mil likes.
Como reflexo da sua
influência, a loira cobra
R$ 5 mil para divulgar
uma marca em um post
e R$ 25 mil para marcar presença em um
evento. Confira!
Mesmo expulsa do
Big Brother Brasil
após ter empurrado a
campeã Paula, Hariany
Almeida tem se saído
muito bem no mun-

Gio Ewbank sofreu com acusações em
polêmica de Marina e Loreto: ‘Fiquei mal’
divulgação

Couve-flor
gratinada com
molho branco
e queijo
Ingredientes
1 unidade de couve-flor média 1 colher
(sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de farinha de trigo 500 leite quente 3 colheres
(sopa) de queijo parmesão ralado 1 caixa de creme de leite
100 gramas de queijo
mussarela ralada • sal
a gosto • pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Lave e corte a couve-flor em buquês. Em
uma panela, coloque
água com um pouco
de sal e deixe ferver.
Junte a couve-flor e
cozinhe por 2 minutos.
Escorra e deixe esfriar.
Em uma panela, derreta a manteiga, junte a farinha de trigo e
mexa bem até formar
um creme.
Junte, aos poucos, o
leite quente e, sem
parar de mexer, cozinhe até engrossar.
Tempere com o sal e
a pimenta.
Adicione o queijo ralado e o creme de
leite. Misture bem e
desligue o fogo.
Deixe amornar e
acomode a couve-flor em um refratário
levemente
untado
com azeite. Por cima,
espalhe o creme e
cubra com a mussarela ralada.
Leve ao forno, preaquecido, a 200 °C, e
asse até dourar e o
queijo derreter. Sirva
em seguida.

do aqui fora. Com 4,3
milhões de seguidores
em sua rede social, ela
é a ex-BBB mais seguida da edição deste
ano e suas fotos batem
cerca de 400 mil likes,
sendo algumas com
1,5 milhão de curtidas.
Apesar de ter rejeitado ajuda financeira da
campeã, com o grande
engajamento e influência no aplicativo, a
loira tem faturado bem
em cima disso. Segundo o jornal “Extra”,
Hari cobra R$ 25 mil
para marcar presença
em um evento de duas
horas e exige um segurança ao seu lado.
Esse valor não inclui
o transporte, hospedagem e alimentação
para duas pessoas.

Se reaproximando da
ruiva, a youtuber contou
que estava passando por
um momento delicado
quando foi envolvida na
história, época na qual
seu marido, Bruno Gagliasso, passou por uma
operação nos rins. ‘Fui
uma das últimas pessoas
a saber da história. Era
um momento difícil em
casa, envolvia saúde, e
eu tinha que dar atenção ao meu marido e a
minha família’, disse ao
colunista Leo Dias
Giovanna Ewbank revelou que Marina Ruy
Barbosa a procurou
para fazerem as pazes
após afastamento por
se unir a outras celebs
que deixaram de seguir
a global no Instagram,
por suposto envolvi-

mento no fim do casamento de José Loreto.
Em meio a repercussão
e ataques recebidos na
web, a youtuber optou
por se reservar durante
polêmica, mas garantiu
que foi “uma das últimas pessoas a saber da
história”. “Quando ela
(polêmica) tomou uma
proporção maior, com
acusações falsas de que
eu teria qualquer papel
nisto fiquei muito mal.
Era um momento difícil
em casa, envolvia saúde, e eu tinha que dar
atenção ao meu marido
e a minha família”, declarou em entrevista ao
colunista Leo Dias, do
jornal “O Dia”, recordando a operação do
marido,Bruno Gagliasso.

Trend comfy: Grazi Massafera aposta
em look despojado para viagem

Grazi Massafera foi
fotografada no Aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, ontem.
Para a viagem, a mãe
da pequena Sofia investiu em um look despojado composto por
calça jeans colada ao
corpo, camisa social lilás e tênis slip on. Referência de estilo, a atriz
completou a produção
com óculos escuros e
uma mala da grife Louis Vuitton, avaliada em
R$ 12,3 mil
Grazi Massafera foi
vista no Aeroporto de
Congonhas, em São
Paulo, e foi tietada por
fãs, com quem tirou
fotos no saguão de desembarque, na manhã

de ontem. Para a viagem, a atriz apostou
em um look confortável: calça jeans colada ao corpo, camisa
social lilás e tênis slip
on. A artista completou
a produção com óculos escuros e uma mala
da grife Louis Vuitton,
avaliada em R$ 12,3
mil. Longe da TV desde o fim de “O Outro
Lado do Paraíso”, Grazi está confirmada no
elenco de “Bom Sucesso”, novela em que
fará par romântico de
Antonio Fagundes, e
já gravou cenas como
a passista Paloma na
Sapucaí, onde sambou
ao lado do intérprete de
Alberto.

divulgação
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líder no ranking nacional

Judoca de Belford Roxo conquista
bicampeonato carioca sub-15
A rotina da atleta é puxada entre treinos e estudos

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
título
de
campeã carioca de judô
sub-15 foi para Belford Roxo. A posição conquistada pela
segunda vez, no último final de semana,
consagrou Mariana
Nunes, de 13 anos,
como bicampeã da
categoria na Arena
Olímpica de Deodoro. Moradora do
bairro Santa Amélia,
a menina é a atual líder do ranking nacional.
Graduada com faixa
roxa, a menina descobriu o esporte aos
oito anos, com as aulas gratuitas na Vila
Olímpica de Belford
Roxo. Seu desempenho e força foram se
destacando nos treinos e logo Mariana
começou a ganhar as
competições. Hoje,
ela soma mais de 30
conquistas. “Procurei
uma atividade para
minhas filhas porque

O

nunca gostei de criança ociosa. Soube que
a prefeitura oferecia
esporte e matriculei.
Ela seguiu no esporte e hoje é uma das
melhores do Brasil.
Financiá-la como judoca é muito caro. Mas
nós fazemos o possível
para que ela siga como
atleta, apesar das dificuldades”, conta a mãe
orgulhosa,
Rosilene
Nunes.
Com uma rotina pesada, Mariana se divide entre os treinos,
que acontecem em dois
horários na Equipe Léo
Lima de Judô, de segunda a sexta, e as aulas no Colégio Estadual Castro Alves, onde
cursa o oitavo ano do
Ensino Fundamental.
A judoca está em fase
de preparação para 15ª
Copa Minas de Judô,
que será realizada entre os dias 17 a 19
deste maio, no Minas
Tênis Clube, e que reúne os melhores atletas
do Brasil e de países
como Chile, Espanha e
Alemanha. “Os treinos

/Rafael Barreto

Mariana Nunes exibe orgulhosa a medalha conquistada e se prepara para outras competições
são extensos, mas eu
amo o que faço. Quero
seguir lutando e levar
o judô para o resto da
minha vida. Meu objetivo é conseguir bons
resultados na próxima
competição”,
afirma
ela que é a atual cam-

peã da categoria sub 15 Os interessados podem
no torneio.
se inscrever de segunda
a sexta, das 8h às 21h,
Vila Olímpica na Rua Lecilio, s/nº, no
Aulas gratuitas de bairro Nova Piam. Para
lutas são oferecidas na participar é preciso ter
Vila Olímpica de Bel- sete anos em diante. A
ford Roxo nos turnos atividade é aberta para
da manhã, tarde e noite. ambos os sexos. É pre-

ciso levar original e
cópia da identidade,
CPF, atestado médico
e uma foto 3x4. Menores de idade também
precisam levar documentação do responsável. (com assessoria de
imprensa da PMBR)

