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Arapuca da morte
VIROU CASO DE POLÍCIA!

Encravado na região central de Nova Iguaçu, o Rei do Petisco acabou ganhando notoriedade negativa por conta de um caso de agressão ocorrido na
noite do último domingo. Um médico teve uma arma apontada para sua cabeça e o autor da violência gratuita foi o policial militar Diego Fernandes
(detalhe), que não estava no exercício da função e aproveitou para mostrar que tudo se resolve na bala. O pior é que a vítima não tinha nada a ver com
uma confusão que se formou dentro do estabelecimento. A badalada casa, misto de restaurante e bar, agora é alvo de denúncias envolvendo acesso de
menores de idade e a venda de bebida alcoólica para a faixa etária abaixo dos 18 anos. O caso foi parar na delegacia e a Polícia Civil está investigando.

hora h/reprodução/facebook
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Dedo podre

reprodução/whatsapp
reprodução

Jorge Henrique da Costa Nunes (SD), conhecido
como Dedinho. Ele foi preso em casa pelos agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Investigações o apontam como o autor
do plano para assassinar o vereador Roberto de
Barros Batista (PTB), o Betinho, que também é
policial civil por desavença política.

DHBF trancafia presidente
da Câmara de Nilópolis por
mandar matar vereador
7

Pichadora
despenca de
prédio e se
quebra toda

Tentativa de
assalto deixa
idoso baleado e
suspeito morto

7

Moro sofre
derrota no
Congresso e
perde Coaf

7

2

Corpo com pés e mãos amarrados é abandonado na Rodovia
7

6

ESPORTE

Primeira-Dama
sovaco de cobra
desperta curiosidade
de leitora

Execução na Rio-São Paulo

Garotada do Mecão
só pensa em vitória
contra o Resende
12

Michel Temer se
entrega à Justiça
após nova ordem
de prisão

Polícia Militar
do RJ recebe
mil fuzis do
Exército

6
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Um dos destaques do
mês de abril foi o espetáculo “A Paixão de Cristo”,
encenado pela Adorart Cia
Teatral, em Belford Roxo.
Atriz e produtora cultural,
Cida Franco interpretou a
‘Mulher Samaritana’ e foi
uma das atrações à parte.
Aquele Abraço, Cida!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

‘Oxi é final feliz’

Coral Superação encanta em homenagem às mães

divulgação

Nossa alegria brota em
pequenos mananciais/Nossa esperança é como flor de
nordestinopolis, vive anos
sem regar/Porquê aqui o
único lugar que brota agua
é o olhar/ Então venha se
encantar, se alegrar/Nós te
garantimos que não irás se
decepcionar/Nossa peça
tem o intuito de divertir/Então te convido pra um arrasta pé/E se acabar de rir.
Espetáculo: ‘Oxi é final
feliz’. Local: Teatro Henriqueta Brieba Rua Conde de Bonfim,
451, Tijuca. Dia 17 de maio
às 19 horas.
Direção geral: Felipe
Villela (foto)

Uma manhã de música e
canto alegrou o Centro Especializado no Tratamento de
Hipertensão e Diabetes (CETHID) na quinta-feira (9), em
Queimados. O Coral Superação, composto por 30 pacientes em tratamento de Acidente
Vascular Cerebral ou complicações de diabetes, realizaram
apresentação especial pelo Dia
das Mães e emocionaram cer-

ca de 100 espectadores presentes
no saguão da unidade.
O evento, promovido pela
Secretaria Municipal de Saúde,
contou com sucessos de Roberto Carlos como “É preciso saber
viver” e “Como é grande o meu
amor por você”. Entre as autoridades que prestigiaram o evento
estiveram o prefeito Carlos Vilela, a primeira-dama Lucia Vilela,
a Secretária da Pasta, Lívia Gue-

des, e a Coordenadora Administrativa da unidade Déo Alves.
Entre os benefícios do canto
para pacientes com sequelas, estão a melhora na fala, articulação,
linguagem e cognição. Além disso, a atividade trabalha a autoestima e a timidez dos pacientes,
como afirma a ‘maestrina’ e fonoaudióloga, Catia Farias.
“Criamos o coral há um pouco
mais de cinco anos com apenas

sete ‘cantores’ pacientes. Desde então vimos uma empatia
muito grande entre os membros, que se esforçam para
cantar da melhor forma que
conseguem. Um ajuda o outro a se superar nas limitações
impostas pelas deficiências do
corpo. Todas as atividades são
humanizadas e trabalham a
questão emocional do paciente”, garantiu a profissional.

Heverton Castro
O cantor Heverton
Castro se apresentará
nesta sexta (10) TopShopping. Ele sempre foi
apaixonado pela música
desde a infância. Aos 15
anos, compôs sua primeira canção para participar de um festival. Em
2010, fez um teste para
o reality show Q’viva
The Chosen, de Jennifer
Lopez, Marc Anthony
e Jamie King. Foi escolhido dentre todos os
cantores brasileiros e
viajou para Los Angeles
para representar o Brasil na atração. Heverton
também participou do
reality “The Voice Brasil, da Rede Globo, onde
foi semifinalista. A apresentação às 19h, praça
de alimentação, 2º piso.
O TopShopping fica na
Av. Governador Roberto
Silveira 540, Centro –
Nova Iguaçu. Telefone:
(21) 2667-1787.

no samba da feira

Délcio Luiz celebra 30 anos de carreira

S

divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

ábado é dia de Samba da Feira, a roda de
samba que conquistou
o público e ganhou o respeito
dos artistas. Tanto que sambistas famosos não perdem
a oportunidade de baterem
ponto nos Armazéns do Engenhão, localizados na parte externa do Estádio Nilton
Santos, no Engenho de Dentro. É o caso do cantor e compositor Délcio Luiz, no próximo sábado, dia 11 de Maio,
se apresenta nos Armazéns do
Engenhão acompanhado pelo
Seligaê, anfitrião do evento.
A entrada é gratuita e o samba
acontece das 16h às 23h.
O artista fará um show
especial em comemoração
aos 30 anos de carreira. No
repertório, canções que marcaram época quando o cantor
se apresentava com o grupos
Raça, Kiloucura e o Fundo
de Quintal. Ex-integrante
do grupo Fundo de Quintal,
Délcio Luiz tem mais de 500
músicas gravadas e é responsável por sucessos como Cilada e Dança da Vassoura, do
Molejo; Gamei e É Você, do
Exaltasamba; Marrom Bombom, d’Os Morenos; e Cola
do Meu Lado, do Só Pra Contrariar.

(21) 98037-1338
Whatsapp

Mandado e mandona continuam ‘firmes’
Não se sabe bem a razão daquele político
ser submisso à mulher. Vovó Candinha ouviu
de uma funcionária próxima ao homem, que a
cara-metade do sujeito não brinca em serviço.
Dá ordens para geral e nem quem dorme com
ela escapa do ‘dedo em riste’. Especialistas dizem que pessoas assim precisam de tratamento.
(risos).
****************************************

Leitor ‘Olho Esperto’ e a nota sobre ex-vereadora

Cantor e compositor tem mais de 500 músicas gravadas e sucessos na voz de vários intérpretes
Délcio Luiz decidiu seguir
carreira solo em 2014, com
mais de 500 composições gravadas por artistas e bandas,
como Pixote, Belo e Arlindo
Cruz. Pelo Samba da Feira,
já passaram craques como
Alcione, Belo, Xande de Pilares, Fundo de Quintal, Reinaldo, Noca da Portela, Leandro Sapucahy, Revelação,

Arlindinho,
Marquynhos
Sensação, Marquinho PQD,
Juliana Diniz,, Samba Xoxo,
Samba do Chapéu, Soul mais
Samba, João Martins, Renato
da Rocinha, Grupo do Arruda, Renato Milagres, Rafael
Bezerra, Familia Macabu e
RDN.
A roda, que começou despretensiosamente no quintal

de uma casa em Piedade,
agora é programa certo
para famílias inteiras, das
crianças aos idosos. São
mais de 500 pessoas por
sábado.
Local: Armazéns do Engenhão. Endereço: (Praça
do Trem - em frente à Estação Engenho de Dentro). A
entrada e franca.

Sobre a nota de ontem falando a respeito da
ex-vereadora devassa e promotora de ‘surubadas’ na piscina, o ex-chefe da ‘Boca Maldita’,
do local de origem da política, ‘Mr. Olho Esperto’ mandou avisar que acha que sabe quem
é a figura. “Se for quem estou pensando, tenho
mais coisas para contar. É só o jornal querer”,
falou o rapaz por telefone. Caro ‘Olho’, se você
enxergou certo, queremos saber. (risos)
****************************************

Leitora quer saber nome da ‘sovaco de cobra’
De outra cidade, leitora que não quis se identificar pede ao SOMBRA que divulgue o nome
do prefeito cuja primeira-dama é conhecida por
‘sovaco de cobra’. Ela nunca apareceu ao lado
do ‘maridaço’. *Se divulgarmos perde a graça,
leitora, perde a graça. Valeu! Continue lendo a
coluna mais misteriosa da imprensa. (risos)
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Arapuca da morte
rei do petisco

Médico tem arma apontada para o rosto por policial militar durante confusão no Rei
do Petisco em Nova Iguaçu. Testemunhas contam que agressor estaria bêbado
fotos hora h

Rei do Petisco, localizado na Rua Travessa Oliveira no Centro de Nova Iguaçu, é alvo de diversas irregularidades como venda de bebidas alcoólicas para menores (foto abaixo)

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

N

inguém espera ir a uma
balada e depois terminar a noite
numa delegacia de
polícia. O fato pode
ocorrer com qualquer
pessoa e abalar o psicológico da vítima.
Na noite do último
domingo, um médico recém-formado, e
que pediu para não
ser identificado, teve
uma arma apontada
para o rosto durante uma confusão, na
qual ele não tinha envolvimento, no Rei
do Petisco Lounge,
no Centro de Nova
Iguaçu. Por pouco, o
jovem não foi covardemente assassinado.
O autor da agressão foi justamente
alguém que recebeu
treinamento
para
proteger o cidadão e

não agir com violência, dando péssimo
exemplo para o cidadão: um policial militar. De acordo com
testemunhas, o agente
da lei, que seria cliente do referido estabelecimento, teria ficado alterado após ser
xingado e empurrado
por alguém que não
foi identificado. Imediamente, o PM foi
até o segundo piso da
casa e pegou sua arma
que estava no setor de
acautelamento.
Arma em
punho
Ainda segundo testemunhas, ao descer
para a área de clientes, já com a arma em
punho o militar foi
em direção ao médico, que estava acompanhado de amigos,
e gritado: “Eu vou te
matar”. Nesse momento algumas pesso-

as gritavam para ele
parar porque o médico não tinha nada a
ver com a confusão.
O médico precisou

sair do local às pressas por medo de ser
morto e foi a uma
delegacia de polícia
onde registrou quei-

xa contra o suspeito.
“O policial mostrou
ser um desequilibrado. Devia estar sob
efeito de álcool já que

Policial irresponsável e desequilibrado
Um policial que se
preza, o que não é o
caso do agente Diego
Ferandes (foto), não
se envolve em briga
de bar e também não
leva soco na cara. O
militar, com aparente
sinal de embriaguês e
mentalmente desequilibrado, se apropria da
arma que estava acautelada e tenta atirar no
primeiro que encontra.
Tal atitude precisa
ser analisada por especialistas da área de
segurança sobre a necessidade de manter

policiais com desvio de
conduta dentro da corporação, uma vez que se
transforma em ameaça
para a sociedade.
Casa pode
responder
por várias
irregularidades
Os proprietários do Rei
do Petisco podem ser responsabilizados pelo episódio que quase terminou
em tragédia. Localizada
na Travessa Oliveira, nº
64, o estabelecimento
tem sido alvo de denúncias anônimas relacionadas a diversas irregula-

ridades. Uma das quais
está no fato do acautelamento das armas de
clientes ser feito por um
funcionário sem preparo para lidar com situações de crise, como uma
briga por exemplo. No
caso do médico, a arma
do PM não deveria ter
sido entregue se houvesse sinais de embriaguez
e possível confusão no
recinto.
Outra denúncia grave aponta que o Rei do
Petisco, que estão sendo identificados, estaria
infringindo a faixa de
classificação etária, per-

mitindo o acesso de menores de idade no seu
interior e venda de bebidas alcoólicas para adolescentes. Na página do
Facebook, uma galeria
de fotos mostram como
são tratadas as frequentadoras, muitas bem jovens, em eventos como
a ‘Noite das Meninas’.
Nas imagens, o bartender da casa (profissional
que mistura e serve bebidas) serve as clientes
com garrafas de destilados diretamente na boca,
dando uma amostra de
que tudo pode acontecer,
inclusive confusão.

não reconhece a pessoa que começou a
confusão”, disse uma
cliente que presenciou tudo.
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O Tribunal de Contas do Rio aprovou o edital de licitação para construção e exploração do
novo autódromo da cidade. A intenção é que ele
seja a nova sede da F-1 no país, atualmente em
São Paulo. Os conselheiros determinaram que
nove correções ao edital fossem feitas.

Os elevadores e escadas rolantes que dão acesso ao Cristo Redentor estão sem funcionar desde o
forte temporal que causou a morte de dez pessoas
nos dias 8 e 9 de abril. A direção do Parque Nacional da Tijuca disse que os equipamentos foram
desligados por precaução.

Dia do desafio

CPI na Alerj I

Divulgação

O Sesc RJ promove o Dia
do Desafio 2019, uma campanha mundial de promoção da
saúde e bem-estar, no dia 29
de maio. Essa é a maior campanha de incentivo à prática
de esporte e atividade física
do planeta e contará, neste
ano, com a participação de
diversas cidades de mais de
vinte países.

Sedentários II
Informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) aponta
que 62,1% dos brasileiros
com 15 anos ou mais não
praticam qualquer esporte
ou atividade física. O número representa que mais de
100,5 milhões de pessoas,
não fazem nenhum tipo de
exercício.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) instalou,
ontem, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
destinada a investigar as
irregularidades na medição
do consumo de água pelos
hidrômetros das concessionárias e propor soluções.

Por ano, 15 milhões de litros de
combustíveis roubados no RJ

Unanimidade II

Entre 2016 e 2018 foram registrados 187 casos de roubos e furtos de dutos de combustível no Estado do Rio de Janeiro, a maioria na Baixada Fluminense, nos municípios de Duque de Caxias,
Nova Iguaçu e Magé. No que se refere a cargas com combustíveis,
os levantamentos mostram que são roubados 15 milhões de litros
por ano no estado. Os dados foram divulgados durante audiência
pública conjunta da Comissão Especial do Plano Estadual de Segurança Pública e Desenvolvimento Social e da Frente Parlamentar
de Enfrentamento ao Roubo de Cargas da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizada nesta quinta-feira
(09/05), na Casa.

A comissão será presidida pelo deputado Jorge
Felippe Neto (PSD) e terá
como vice-presidente o
deputado Gustavo Schmidt (PSL), além do deputado Filipe Soares (DEM)
como relator. Todos foram
eleitos por unanimidade
durante a reunião de instalação.

DIRETO AO PONTO

Papa traça diretriz sobre abusos sexuais

Um decreto em que
torna obrigatório padres e religiosos denunciarem às autoridades
eclesiásticas suspeitas
de casos de abusos sexuais foi divulgado
pelo Papa Francisco.

Diretrizes de como as
dioceses devem lidar
com os suspeitos estão
estabelecidos em carta assinada pelo sumo
pontífice.
Chamado
‘Vos estis lux mundi’
(Vós sois a luz do mun-

do,) o decreto chega
no momento em que a
Igreja está envolto em
escândalos sexuais, que
incluem pedofilia até
abuso contra freiras.
Nesse contexto, o Vaticano deve monitorar,

Reprodução/Elizeu Pires

de olhos bem abertos,
a conduta das congressões e as denúncias,
vazias ou não contra
os sacerdotes. Uma
missão nada fácil para
quem luta por uma imagem milenar ilibada.

Aperibé: depois dos bolos
e salgadinhos, a pizza
A pequenina Aperibé,
cidade interior do estado
do Rio de Janeiro, foi sacudida na semana passada
com a revelação de gastos
no total de R$ 421 mil
na aquisição de bolos e
salgadinhos pela Secretaria de Assistência Social,
quase cinco vezes mais
que o valor destinado à

compra de cestas básicas
para serem distribuídas às
famílias carentes do município. Mas não é só isso.
Ontem (8), uma fonte enviou ao elizeupires.com
cópia do que seria parte
de uma nota de empenho
para a compra de três mil
pizzas de três tamanhos
diferentes.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

processo em queimados

Nova chance para regularizar pendências

Prazo para recadastramento de aposentados e pensionistas é prorrogado. Beneficiários têm até 17 de maio para realizar procedimento
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

ma nova chance para
os aposentados e pensionistas regularizarem
suas pendências junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Queimados (PREVIQUEIMADOS): o órgão prorrogou, na
quinta-feira da semana passada,
o prazo de recadastramento dos
36 servidores inativos para o
dia 17 de maio. Os beneficiários
que não comparecerem no setor
(Rua Félix, 24, lote 1559, Vila
Camarim) até a data limite, terão seus pagamentos suspensos
até a regularização.
Inicialmente foi dado um
prazo de 30 dias para o procedimento, já realizado por 336
aposentados e 76 pensionis-

rim), de segunda a sexta-feira,
das 9h às 16h30, com identidade, CPF, título de eleitor, cartão
PIS/PASEP/NIT, comprovante
de residência atualizado, telefone e e-mail. Já para beneficiários com dependentes, o cidadão deverá levar certidão- de
casamento ou união estável atualizada, certidão de nascimento de filhos menos de 21 anos,
além de CPF, título de eleitor
e cartão PIS/PASEP/NIT, dos
mesmos.
Os aposentados e pensionistas inválidos em decorrência
de doenças mentais, além dos
pensionistas menores de idade,
serão representados por seus
curadores, tutores e guardiões,
Casos com
restritção
que deverão apresentar original
Para o recadastramento, bas- da tutela, termo de guarda ou
ta ir até a sede do instituto (Rua curatelada, expedida pela justiFélix, 24, lote 1559, Vila Cama- ça há no máximo dois anos.

Rafael Barreto/PMBR

tas. De acordo com o Diretor-Presidente do órgão, Marcelo
Fernandes, o recadastramento
é importante para que os benefícios continuem sendo devidamente pagos.
Os beneficiários que não
moram no município podem
atualizar os dados à distância.
Com esta opção, o servidor
precisa fazer o reconhecimento
de firma por autenticidade de
todos os documentos e do Formulário de Recadastramento
Específico, disponível no site:
www.previqueimados.rj.gov.
br, e encaminhá-los via correio
para a sede do órgão.

Primeiro dia do processo de recadastramento de beneficiários do município

MUNDO

nos bairros

Guaído nega divisão
de oposição de Maduro

horahmunicipios@gmail.com

Reprodução

Buracos em rua do bairro Kennedy

Um enorme buraco numa das principais ruas do bairro
Kennedy, a Oiticica,
completou um ano
sem que a Prefeitura resolve o problema. De acordo
com os moradores
da região. o problema tem causado diversos transtornos
tanto para motoristas, quanto para
motociclstas e pedestres. A situação

fica ainda mais
complicada quando chove porque
o buraco fica encoberto colocando
em risco a vida de
quem passa pelo
local. Há relatos
de acidentes provocados pela falha na pista. Os
moradores fazem
um apelo ao órgão
de obras do município para resolver a pendência.

VENEZUELA - O presidente autoproclamado da
Venezuela, Juan Guaidó, negou, em entrevista exclusiva
à GloboNews, que a oposição a Nicolás Maduro esteja
dividida e reforçou que os
militares estão descontentes
com a situação no país.
“A Venezuela tem sofrido
durante anos. Maduro segue
usurpando das suas funções”, afirmou Guaidó. “Estamos absolutamente unidos. Unidos na causa para o
país ir adiante, há uma união
absoluta pela causa da justiça da Venezuela.”

esporte
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destaque esportivo

Ginasta de Belford Roxo se
apresenta em evento na Áustria
A esportista integra o projeto “Atleta do Futuro”, da Secretaria de Esporte e Lazer
Rafael Barreto/PMBR

Hannah é admirada pelas meninas que treinam ginástica na Vila Olímpica. Impressionada com os movimentos Lisandra Silva é uma das admiradoras da professora
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

cidade
de
Belford Roxo
será
representada na Áustria,
pela atleta de ginástica rítmica Hannah
Fonseca
Maestrelo da Penha, de 15
anos. A menina, que
ingressou no esporte
há três anos, hoje se
destaca na modalidade e estará na equipe
escolhida pela Confederação Brasileira de Ginástica para
representar o Estado
do Rio de Janeiro
na 16ª World Gymnaestrada, que será
realizada em julho.
O evento é um dos
maiores torneios de
ginástica do mundo.
Ela integra o projeto
“Atleta do Futuro”,
da Secretaria Muni-

cipal de Esporte e Lazer.
Hannah se interessou por ginástica quando esteve no
Country Clube de
Belford Roxo e assistiu uma aula da professora Kátia Nardi,
que também é a professora da modalidade na Vila Olímpica
da cidade. “A Hannah
tem muita flexibilidade, expressão corporal e amplitude, além
de ser muito determinada”, disse Kátia
Nardi.
Treinando
atualmente na Escola Bussola Gym, na Tijuca,
e integrante da equipe
Flyart, em Nova Iguaçu, Hannah é uma inspiração para as meninas que frequentam
as aulas gratuitas de
ginástica rítmica, na

Vila Olímpica de Belford Roxo, que acontecem às quartas e
sextas, das 9h às 12h
e das 13h às 16h. “A
ginástica é um esporte muito bonito, que
precisa ser valorizado. Eu quero continuar seguindo a minha
carreira e me especializar cada vez mais”,
disse Hannah, que se
prepara para apresentar duas coreografias
no evento na Europa.
Impressionada com
os movimentos de
Hannah, Lisandra Silva, de sete anos, estava atenta para cada
detalhe. “Eu adoro
fazer as aulas. Quero treinar e ser igual
a ela um dia”, disse a
menina que mora no
bairro Barro Vermelho e frequenta há um
ano as aulas de ginás-

Flamengo destaca comportamento exemplar
da torcida no jogo contra Peñarol em Montevidéu
O Clube de Regatas do Flamengo fez diversas reuniões com
os órgãos de segurança competentes e autoridades locais para
definir o processo logístico do
deslocamento da sua torcida até
o estádio Campeón del Siglo, do
Peñarol, na partida da Conmebol
Libertadores, na última quarta-feira (8). “Temos orgulho em
afirmar que o comportamento da
Nação Rubro-Negra foi exemplar e agradecemos a competência e seriedade do policiamento
local durante todo o dia”, destaca
o site do clube.
Uma das solicitações do
Mengão foi que a venda de ingressos não fosse feita em pontos
físicos em Montevidéu por segurança. Com apoio da Conmebol

e do policiamento uruguaio, foi
possibilitada a venda online para o
setor destinado à torcida rubro-negra. Uma das preocupações das
autoridades locais foi a garantia de
que apenas brasileiros pudessem
adquirir essas entradas. Assim, foi
solicitado o cadastro de documento oficial em todas as compras.
O Flamengo não mediu esforços para garantir a segurança
dos torcedores que estiveram no
Uruguai para apoiar o Mengão na
conquista da vaga para as oitavas
de final. O clube em comum acordo com as autoridades locais, reuniu diversos ônibus que partiram
da Praça Chincheta, na Ciudad de
La Costa, em Montevidéu, escoltados pelo policiamento uruguaio
para que todos chegassem ao lo-

cal do jogo com conforto e segurança. Vale ressaltar que a única
forma de acessar o setor visitante
do estádio era seguindo o procedimento acordado com as autoridades. Todos os rubro-negros respeitaram e cumpriram as orientações
de forma exemplar.
“Parabenizamos toda Nação
que esteve presente no Estádio
Campeón del Siglo torcendo pelo
Mais Querido e representando os
mais de 40 milhões de torcedores durante os 90 minutos. Como
sempre, vocês deram um show
nas arquibancadas e fizeram o
Flamengo ser ainda mais forte,
sendo fundamentais na classificação. A Maior Torcida, o Maior
do Mundo”, vibrou o site rubro-negro.

tica rítmica na Vila
Olímpica de Belford
Roxo.
Cerca de 30 alunas
participam das aulas
de ginástica rítmica
na Vila Olímpica de
Belford Roxo. A Secretaria de Esporte
está com vagas abertas e para se inscrever
é preciso ter a partir dos seis anos, levar identidade, CPF,
comprovante de residência de segunda a
sexta, das 8h às 21h,
na Rua Lecilio, s/nº,
bairro Nova Piam.
A ginástica
rítmica
O esporte olímpico é praticado apenas por mulheres e é
uma ramificação da
ginástica que possui
infinitas possibilidades de movimentos

corporais
combinados aos elementos do
balé e dança teatral,
realizados com música e coordenados com
manejos dos aparelhos da modalidade,
que são a corda, o
arco, a bola, as maçãs
e a fita. (com assessoria de imprensa da
PMBR)
Reunião de
técnicos e
Diretores de
escolinhas
A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford roxo está convocando todos os
técnicos e donos de
escolinhas de futebol
para a reunião que
acontecerá neste sábado (11-05), às 9h,
na Vila Olímpica. A

equipe técnica da
Secretaria já se reuniu esta semana para
alinhavar s últimos
detalhes do projeto
Atletas do Futuro.
O projeto propicia que meninos que
sonham em se tornar atletas profissionais de futebol
de campo tenham
uma oportunidade
em Belford Roxo. A
Secretaria de Esporte e Lazer irá organizar “jogos peneiras” nos centros de
treinamento (CT) de
grandes clubes do
Estado do Rio, em
que serão selecionados possíveis novos
atletas para as suas
categorias de base.
A Vila Olímpica de
Belford Roxo fica
na Rua Lecílio, s/n,
Nova Piam

/Alexandre Vidal/Flamengo

Trabalho feito em conjunto com os órgãos de segurança apresentou resultados positivos
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Temer se entrega à Justiça em São
Paulo e é preso pela segunda vez
Ex-presidente e João Baptista Lima Filho tiveram os habeas corpus revogados pelo TRF-2
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

pós ter o habeas corpus
revogado por
decisão do TRF-2, o
ex-presidente Michel
Temer se entregou à
Polícia Federal em
São Paulo no final da
manhã de ontem (9).
O emedebista deveria ser encaminhado
para o Rio de Janeiro, mesmo lugar onde
ficou detido entre os
dias 21 e 25 de março, mas uma decisão
da juíza Caroline
Vieira Figueiredo, 7ª
Vara Federal do Rio
de Janeiro, na tarde
da mesma quinta, autorizou que o ex-presidente e João Baptista de Lima Filho
cumpram a prisão em
São Paulo, em uma
sala de Estado Maior
no Quartel General
da Polícia Militar.
Os advogados que
representam Michel
Temer
argumentaram que o escritório
fica na capital paulista e, uma vez que
o ex-presidente está
respondendo a outros
processos na Justiça,
há “imprescindibilidade de contatos frequentes entre advogado e acusado, sob
pena de impedimento
do exercício da defe-

sa” caso Temer fosse
detido no Rio de Janeiro.
Em mandado de
prisão assinado no
início desta tarde, a
juíza repassou aos
desembargadores
do TRF-2 a responsabilidade de decidir sobre o pedido
do ex-presidente. A
magistrada também
concedeu prazo até
as 17h de ontem para
que Temer e João
Baptista Lima, amigo pessoal de Temer
conhecido como Coronel Lima, se apresentassem à unidade
de Polícia Federal
mais próxima.
Além de Temer,
o tribunal também
reverbou o habeas
corpus de João Baptista Lima Filho, o
Coronel Lima. O ex-ministro
Moreira
Franco e outros cinco acusados no mesmo processo tiveram
suas liberdades mantidas pela Justiça.
“Em primeiro lugar, decisão da Justiça se cumpre. Segundo ponto, claro,
eu a considero inteiramente equivocada
sob o foco jurídico.
Sempre
sustentei
que nessas questões
todas não há prova.
Para mim, foi uma
surpresa desagradá-

Ricardo Borges/Folhapress

O ex-presidente Michel Temer foi preso pela segunda vez na Operação Descontaminação
vel. É uma injustiça,
não só injustiça, mas
uma
invericidade”,
afirmou o ex-presidente, em entrevista a jornalistas que
estavam na porta de
sua casa.
“Já falei com o meu
advogado, que apresentará um habeas
corpus ao Superior
Tribunal de Justiça.
Ou seja, vou defender os meus direitos
até o fim”, garantiu
o emedebista.
Eles são acusados

Comissão do Congresso tira
Coaf do Ministério da Justiça
A comissão especial para analisar a Medida Provisória que
montou o governo de Jair Bolsonaro no início do ano aprovou, na
manhã de quinta-feira, a transferência do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (Coaf)
do Ministério da Justiça para o
Ministério da Economia. Dos 25
parlamentares que votaram, 14
apoiaram a medida.
A demanda uniu partidos do
centrão e da oposição na última
semana, e ainda deve passar pelo
plenário da Câmara dos Deputados e do Senado antes de entrar
em vigor. A princípio, o líder do
governo no Senado e relator da
MP, Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE), estava aberto a negociações, mas foi orientado pelo
governo a não tirar o Coaf do ministro Sergio Moro.
Moro tem defendido a permanência do Coaf em suas mãos.
Segundo ele, é importante aproximar o órgão de inteligência
financeira da Polícia Federal, do
Ministério Público e das polícias
estaduais.
“A mim, o ministro Sergio
Moro não convenceu. A gente
fica com medo dessa milícia virtual, que quer ditar como o Par-

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sérgio Moro já havia pedido pessoalmente para o presidente Bolsonaro que a Coaf não fosse transferida
lamento deve funcionar e fica com
medo de fazer a coisa certa”, disse
Elmar Nascimento (BA), líder do
DEM na Câmara, na votação de
hoje.
No relatório, Bezerra Coelho
acatou algumas demandas do Congresso, como o retorno da Funai ao
Ministério da Justiça, o fim do monitoramento das ONGs pela Secretaria de Governo e a recriação do
Conselho de Segurança Alimentar,
responsável por formular a política
nutricional do país. Outra demanda acatada foi Bezerra Coelho foi
mover as atribuições relativas ao

registro sindical, à política de
imigração laboral e ao cooperativismo e associativismo urbano
para o Ministério da Economia.
O relatório foi aprovado,
mas ainda serão votados outros
pontos. Parlamentares pedem,
também, o retorno da demarcação de terras indígenas para o
Ministério da Justiça e a eliminação de uma emenda inserida
por Bezerra Coelho que proíbe
auditores fiscais de investigar
crimes não fiscais, alterando
uma lei de 2002 sem relação
com a MP.

pela Lava Jato de
corrupção, peculato,
lavagem de dinheiro
e organização criminosa. O processo
surgiu por meio da
Operação Descontaminação, que investiga desvios de R$ 1,8
bilhão nas obras da
usina nucelar de Angra 3, operada pela
Eletronuclear.
De acordo com o
Ministério Público, o
ex-presidente é o responsável por uma organização criminosa
que desviou o valor

de R$ 1,8 bilhão em
propina. As investigações
começaram
após a delação de
empresários da Engevix, também denunciados.
No último dia 30
de abril, juiz Marcus
Vinicius Reis Bastos,
da 12ª Vara Federal
do Distrito Federal,
negou novo pedido
de prisão preventiva
feito contra o ex-presidente Temer, desta
vez no caso do inquérito dos Portos.
Esta semana Temer

se tornou réu pela
sexta vez, acusado
em outra investigação de comandar uma
organização
criminosa formada por políticos do MDB, que
teriam desviado dinheiro de empresas e
órgãos públicos, como
Petrobras,
Furnas,
Caixa Econômica, Ministério da Integração
Nacional e Câmara
dos Deputados. O ex-presidente
também
foi acusado de atrapalhar as investigações
da Lava-Jato.

Hamilton Mourão defende reforma da
Previdência em encontro com empresários
Valter Campanato / ABr

Ontem (9), após encontro com empresários,
em Belo Horizonte, o
vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
disse que o governo está
tomando medidas para
que o Brasil retorne ao
caminho do crescimento sustentável. Mourão
citou a nova Previdência
afirmando que esse é um
tema de grande responsabilidade para o futuro.
“Quero colocar que
a questão da nova previdência é uma grande
responsabilidade de nós
mais velhos para que
a juventude do Brasil
efetivamente tenha um
futuro. Caso contrário,
estaremos fugindo das
nossas responsabilidades e deixando os jovens
tendo que trabalhar até o
último dia que tiverem
nessa terra, e não é isso
que desejamos”, disse
em entrevista a jornalistas após participar, em
Belo Horizonte, de um
encontro empresarial da
Federação das Indústrias

“É um tema de grande responsabilidade
para o futuro”, disse o vice-presidente
do Estado de Minas Gerais
(Fiemg).
Sobre economia, Mourão afirmou que é preciso
concentrar esforços para
uma retomada duradoura
do crescimento e da geração de emprego. “Temos
por dever e por obrigação
envidar todos os esforços
para que consigamos reverter essa espiral descendente que tem sido vivida,
retornando a um caminho
de crescimento e um crescimento sustentável e não
aquele do voo da galinha.
E, principalmente, para
que se reverta esse quadro

de desemprego que afeta
a maioria do povo brasileiros e, principalmente,
os jovens”.
Questionado sobre os
desentendimentos com o
escritor Olavo de Carvalho, Mourão respondeu
que essa questão é “página virada”. “Essa questão
do Olavo, o presidente
[Jair Bolsonaro] já colocou muito claro, é página
virada. Todas as questões
que coloquei aqui para
vocês são muito mais importantes do que essa discussão paroquial, vamos
dizer assim.”
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Briga política quase acaba em morte

Presidente da Câmara de Vereadores de Nilópolis é preso por ter planejado
o assassinato de seu rival, o também policial civil Roberto de Barros (PTB)
Reprodução

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

gentes da Divisção
de Homicídios da
Baixada
Fluminense (DHBF) vasculharam diversos endereços
no Rio e na Baixada para
cumprir três mandados de
prisão e outros três de busca e apreensão durante a
operação Dedo Podre. Um
dos alvos era o presidente
da Câmara de Vereadores
de Nilópolis, Jorge Henrique da Costa Nunes (SD),
conhecido como Dedinho.
Ele foi preso em casa, no
bairro Olinda.
A operação também
tem como alvo Ronaldo
Izidoro e Valdevar Pereira da Silva Júnior. Todos
eles são investigados pelo
planejamento do assassi-

Detinho, que foi preso em casa no bairro Olinda, possiui desavenças com Betinho, que sobreviveu
nato do vereador Roberto
de Barros Batista (PTB),
o Betinho, que também é
policial civil. A desavença
entre os dois começou após
Dedinho antecipar a eleição
para o comando da Câmara de Vereadores. Isso teria
irritado Betinho, que proto-

colou na Justiça um pedido
para barrar a votação.
Investigações apontam
que Dedinho mandou Ronaldo contratar Fernando
Boia de Faria para executar
Betinho e teria pago R$ 200
mil. Fernando terceirizou
os serviços para uma outra

pessoa, que revelou o plano, que não deu certo, para
o próprio Betinho,
Em represália por não ter
conseguido Betinho, Fernando acabou assassinado
pela própria organização. O
motorista dele sofreu uma
tentativa de homicídio.

O delegado Moyses Santana disse que Valdevar auxiliava a quadrilha vazando
informações passadas pelo
próprio Betinho sobre sua
rotina. “O Dedinho está
preso temporariamente e
vai responder pelo crime de
homicídio e as investiga-

ções continuam para apurar
o envolvimento de outras
pessoas e mais detalhes do
plano”.
Os policiais também estiveram em Duque de Caxias,
na Penha, Marechal Hermes
e Vila da Penha, bairros da
Zona Norte do Rio.

Caderno com anotações apreendidos
As investigações começaram no ano passado,
quando, em uma operação
a Delegacia de Roubos

e Furtos de Automóveis
(DRFA), foi apreendido
um caderno de Ronaldo
com anotações no Com-

De acordo com a Políplexo da Penha. Nele,
havia informações sobre cia Civil, durante as inveso planejamento do crime tigações, ficou claro que
a organização criminosa
contra Betinho.

criada por Dedinho comprova a existência de um
problema antigo na Baixada Fluminense, onde ma-

tadores de aluguel organizam escritórios do crime
para neutralizar rivais políticos.

Idoso é baleado e ladrão morre Exército entrega mil fuzis
em tentativa de assalto
para a Polícia Militar do RJ

Uma tentativa de
assalto no Centro de
Duque de Caxias, na
noite da última quarta-feira, terminou com
um idoso baleado e um
suspeito morto. A ação
aconteceu na Avenida
Nilo Peçanha, próximo
à Rua Sete de Setembro. O homem, de 60
anos, foi socorrido pelo
Corpo de Bombeiros e
levado para o Hospital
Estadual Adão Pereira
Nunes (HEAPN), em
Saracuruna, no município.
Segundo o 15º BPM
(Duque de Caxias), a
vítima foi abordada por
três bandidos e teria reagido. Os agentes que
realizavam
patrulhamento na região viram
a cena: o idoso recebeu
coronhadas na cabeça e
um dos assaltantes estava com uma arma apon-

Reprodução

Viatura do Corpo de Bombeiros durante socorro à vítima
tada em sua direção.
ddo paciente
A PM tentou impedir
Dois dos assaltantes
a ação dos integrantes e também foram baleahouve um intenso tiro- dos: um deles morreu
teio. O idoso foi balea- no local e o outro foi
do em uma das pernas. levado para o mesmo
A unidade não divulgou hospital onde o idoso
sobre o estado de saúde está internado.

Corpo é deixado na antiga Rio-São Paulo
O corpo de um homem
com ferimentos a bala foi
encontrado na antiga Estrada Rio São Paulo, altura do Km 32, em Nova
Iguaçu, na noite da última
quarta-feira. Ao lado do
cadáver, estava um veículo que foi abandonado
com as portas abertas. De
acordo com testemunhas,
a vítima estava com os
pés e mãos amarrados.
Até o fechamento desta reportagem, a identificação do homem era desconhecida. A Divisão de
Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF) investiga o caso.

reprodução

A Polícia Militar do
Rio de Janeiro recebeu
ontem mil fuzis modelo Parafal, calibre 7,62
mm, por meio de doação do Exército. De
acordo com o Comando
Militar do Leste (CML),
os fuzis foram confeccionados pela Indústria
de Material Bélico do
Brasil (Imbel) e têm três
opções de funcionamento, o semiautomático,
o automático e o de repetição. Cada um pesa
cerca de 4,5 Kg e o seu
carregador tem capacidade para 20 munições.
A coronha rebatível,
“facilita o transporte em
viaturas e o manuseio
em espaços confinados,
reduzindo o risco de dis-

Tomaz Silva/Agência Brasil

As armas foram confeccionados pela Indústria de Material Bélico do Brasil (Imbel)

paros acidentais”.
A entrega faz parte da
programação de liberação
de materiais, acertada no
período da intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, que

ocorreu entre fevereiro e
dezembro do ano passado.
A cerimônia de entrega do
armamento foi no Quartel
do 1° Batalhão de Guardas,
em São Cristóvão, zona
norte do Rio.

Pichadora cai do 5º andar de prédio
SÃO PAULO - A mulher que caiu do 5º andar
de um prédio na Bela
Vista, região central de
São Paulo, na madrugada de ontem, quando pichava uma inscrição na
lateral do edifício e perdeu o equilíbrio. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 30
anos, sofreu fraturas nas
pernas, pés e na cabeça e
está internada no Hospital das Clínicas. Seu estado de saúde é grave e
ela foi submetida a uma

cirurgia na tarde de ontem, segundo o hospital.
A cena foi registrada
pelo celular de um morador e mostra a mulher
escalando o prédio na
Rua Rocha. Ela aproveita a estrutura da construção cheia de vãos para
subir pelo lado de fora
do edifício. O vídeo não
mostra o momento da
queda, de cerca de 25
metros de altura.
O morador Marcio
Claesen chamou a ambulância para socorrer a

mulher. “Acordei às 4h
com um barulho de uma
menina gritando, caindo
e um som do corpo no
chão. Aí imediatamente
outra garota começou a
gritar e a pedir socorro.
Olhei pela janela e vi
ela com muito sangue.
Chamei a ambulância.
Começaram a chegar
as viaturas da polícia. A
menina que acompanhava ela dizia que ela estava respirando. O sangue
jorrava pela guia.”

Três baleados em em área de sobrevoo de Witzel

Vítima teve os pés e mãos amarrados e levou vários tiros

Três pessoas foram
baleadas em um intenso
tiroteio em Angra dos
Reis, na Costa Verde fluminense, na manhã de
ontem. Uma sequência
de disparos foi ouvida
vindo de um morro no

bairro Sapinhatuba I, comunidade que fica perto de uma área nobre da
cidade e que foi sobrevoada pelo governador
Wilson Witzel no fim de
semana. O tiroteio continuou à tarde, de acordo

com os moradores.
Na Escola Municipal
Antonio Joaquim de Oliveira, no mesmo bairro
em que o tiroteio aconteceu, as cianças tiveram
que ficar deitadas no chão
para se protegerem.

16 de julho de 2016
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Denúncia do outro lado da linha

Disque Rio Contra a Corrupção
recebe 175 ligações em um mês

Ao todo, 33 investigações foram iniciadas e estão em andamento. Central de atendimento telefônico
da Controladoria Geral do Estado (CGE RJ) registra denúncias envolvendo agentes públicos estaduais

O

Disque Rio Contra a Corrupção,
central de atendimento telefônico da Controladoria Geral do Estado (CGE RJ) que recebe
denúncias
envolvendo
agentes públicos estaduais, recebeu 175 ligações
em um mês. Ao todo, 33
investigações foram iniciadas e estão em andamento.
Segundo o controlador-geral do Estado, Bernardo Barbosa, os primeiros
resultados superaram sua
expectativa. Ele acredita que, com o serviço se
tornando mais popular, a
tendência é aumentar a
procura. “Ficamos satisfeitos com esse primeiro

mês, mas sabemos que
a população ainda está
conhecendo o Disque
Rio Contra a Corrupção.
Assim que os resultados
das investigações aparecerem, não tenho dúvidas
de que mais pessoas vão
se sentir estimuladas a
expor as irregularidades
das quais são vítimas há
anos”, garantiu o controlador-geral, ressaltando
que as denúncias são feitas de forma anônima.
O serviço telefônico
funciona através do número (21) 2276-6556,
de segunda a sexta-feira,
das 8h às 20h. O custo é
de uma ligação normal
para telefone fixo. Podem
ser denunciados atos de

corrupção como tentativa de suborno, desvio de
dinheiro público, nomeação de funcionários fantasmas, entre outros.
A central de denúncias
do Disque Rio Contra a
Corrupção funciona no
CICC e conta com servidores da Controladoria
Geral do Estado capacitados para extrair o máximo de informações do
denunciante. Ao receber
uma denúncia, o setor
de Ouvidoria e Transparência Geral do Estado,
subordinado à CGE, vai
analisar o conteúdo e decidir se ela será investigada internamente ou encaminhada para a secretaria
responsável.

Edição do curso de mergulho
vai formar a 22ª turma no RJ

Divulgação

Central de atendimento telefônico que funciona de segunda a sexta-feira

Visitantes da Biblioteca-Parque
do Centro em número recorde
Divulgação/Governo do Estado

Divulgação/Governo do Estado

O Curso de Mergulho
Autônomo (CMAut/2019)
do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio
de Janeiro (CBMERJ),
que teve início em abril,
vai formar a 22ª turma
de mergulhadores da corporação. Este ano, o curso será desenvolvido de
forma destacada, tendo
como base operacional
o 5º GBM (Campos dos
Goytacazes). Os concludentes vão atuar nas regiões Norte/Noroeste e
Litorânea do Estado.
Segundo o comandante
do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e
diretor do CMAut/2019,
tenente-coronel Rodrigo
Bastos, esta é a primeira vez que um curso do
grupamento vai acontecer
neste modelo descentralizado. A previsão é de que
seja concluído em agosto.
- Estamos encarando
como um grande desafio para o corpo docente do programa. Vamos
capacitar os militares na

Biblioteca-Parque é um espaço democrático e aberto a todos
Alunos do curso de mergulho na piscina
do 5º GBM (Campos dos Goytacazes)
atividade especializada
de mergulho autônomo,
diminuindo o tempo resposta das operações desta
natureza – disse o tenente-coronel.
Outra novidade desta
edição é o acompanhamento profissional de uma
psicóloga, a tenente-coronel Eliane. Para a oficial,
é fundamental gerenciar
os aspectos emocionais na
capacidade de adaptação
do mergulhador ao ambiente subaquático.

“No mergulho, uma decisão instintiva e/ou inconsequente pode desencadear
um sério acidente ou até
mesmo uma fatalidade.
Dessa forma, o aspecto
emocional torna-se um diferencial nos momentos de
estresse e é determinante
para a segurança do militar
e das pessoas envolvidas,
bem como para o sucesso
da missão”, explicou a psicóloga, que faz atendimento tanto para alunos como
para professores.

O número de frequentadores da Biblioteca-Parque Estadual do Centro
do Rio de Janeiro cresceu em 2019. Houve um
aumento de 277,5% no
público do espaço de janeiro a abril deste ano em
comparação com últimos
quatro meses de 2018.
Vinculado à Secretaria
de Cultura e Economia
Criativa, o projeto das
Bibliotecas-Parque foi
redesenhado em janeiro.
Uma das principais iniciativas da nova gestão
foi o retorno dos empréstimos de livros ao público.

– Fazemos um trabalho de acolhimento
do público que chega à
Biblioteca-Parque, um
espaço democrático e
aberto a todos. Um dos
motivos do crescente número de frequentadores é
que voltamos a oferecer
o empréstimo de livros,
pois uma biblioteca não
vive sem esse serviço. É
fundamental que o leitor
possa seguir com a experiência da leitura para
além dos muros do nosso
espaço – disse o superintendente de Leitura e Conhecimento da Secretaria
de Cultura e Economia

Criativa, Pedro Gerolimich.
Ainda de acordo com o
superintendente, a abertura da Biblioteca-Parque do Centro para eventos, como saraus e rodas
de leitura, também é uma
forma de atrair mais pessoas para o espaço. Já há
eventos de literatura programados para o segundo
semestre, entre eles, o
Salão Carioca do Livro
(LER) e o Salão da Fundação Nacional do Livro
Infantojuvenil, que, pela
primeira vez, será realizado na Biblioteca-Parque do Centro.

Governo repassa R$ 76,8 milhões
para as prefeituras fluminenses MPF ajuíza ação para que comercial
O Governo do Estado
depositou nesta semana
R$ 76,8 milhões em repasses de tributos para os 92
municípios fluminenses. O
depósito feito pela Secretaria de Fazenda refere-se
ao montante arrecadado
no período de 29 de abril a
3 de maio. Os valores correspondem à distribuição
de parte da arrecadação
dos tributos IPVA, ICMS,
IPI e royalties às administrações municipais.
Desde o início deste ano,
ao adicionar as cotas-parte
e os repasses relacionados
às transferências federais
e à receita diretamente arrecadada pelo Estado, os
municípios receberam um
total acumulado de R$ 4,7
bilhões.
Os depósitos semanais são feitos por meio
da Secretaria de Fazen-

Reprodução

Os depósitos semanais são feitos conforme prevê a Lei Complementar
da, conforme prevê a Lei
Complementar nº 63, de
11 de janeiro de 1990. As
consultas dos valores dos
exercícios anteriores podem ser feitas no Portal do
Tesouro do site da Fazenda
(www.fazenda.rj.gov.br).
Os valores semanais
transferidos aos municípios fluminenses variam
em função dos prazos fixados na legislação vigen-

te. Dependendo do mês,
pode haver até cinco datas
de repasses. As variações
destes depósitos oscilam
conforme o calendário
mensal, os prazos de recolhimento tributário e o
volume dos recursos arrecadados. A agenda de
recolhimento
tributário
pelos contribuintes está
concentrada no dia 10 de
cada mês.

polêmico seja veiculado novamente
RIO GRANDE DO
SUL - Uma ação civil
pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal do Rio Grande
do Sul pede que a peça
publicitária do Banco
do Brasil, denominada
‘Selfie’, que foi retirada do ar, seja novamente veiculada conforme foi contratada
originalmente. O pedido é do procurador regional dos Direitos do
Cidadão, Enrico Rodrigues de Freitas, em
conjunto com o Nuances - Grupo Pela Livre
Expressão Sexual.

Reprodução

Trecho da propaganda do BB vetada pela instituição

O órgão protocolou a
ação no fim da tarde de
quarta-feira (8) na Justiça Federal, em Porto
Alegre, contra a União
e o Banco do Brasil.

Não há prazo para análise do juiz. A ação estipula o valor de R$ 51
milhões para a causa,
por dano moral coletivo.

SUL-FLUMINENSE

sexta-feira, 10 de maio de 2019

9

volta redonda

Educação infantil passa por curso
de capacitação de professores
Temas como a importância da inclusão das crianças com deficiência e acolhimento às famílias foram discutidos durante encontro
Luis Eduardo
(Luisinho)

P

rofessores da Educação
Infantil, desde o maternal I até o segundo
período, participaram nessa
quarta-feira, dia 08, de uma
capacitação sobre “Estimulação do aluno com deficiência”, que aconteceu no auditório secretaria municipal de
Educação. Foram oferecidas
duas vagas por unidade educacional, uma para cada turno.
As equipes das escolas foram
orientadas a inscrever professores que possuam, matriculado em sua turma, aluno com
deficiência.
Taís Machado, Chefe de
Seção da Educação Especial
da SME, explicou que durante
o encontro foram discutidos
temas ligados aos alunos com
deficiência que estão incluídos
nas classes de educação infantil. “Estamos falando de como

o trabalho pode ser realizado
dentro da rotina da educação
infantil para estimular qualquer criança e proporcionar o
melhor desenvolvimento para
ela”, disse Taís.
A Palestrante Adriana Câmara de Souza Rodrigues,
Supervisora Educacional do
Centro Municipal de Educação Infantil Alzira Vargas,
falou sobre a importância da
inclusão das crianças com deficiência, do acolhimento às
famílias e a importância da
estimulação dessas crianças.
“Passar a minha experiência para outros profissionais
é dividir um pouco do meu
trabalho com crianças de diversas deficiências e mostrar
que tudo é possível. Trabalhar
com criança com deficiência
é muito mais rico do que elas
podem imaginar. É um engano a gente achar está ensinado algo, pelo contrário, eles

nos ensinam muito mais. O
deficiente não precisa da nossa pena, ele precisa da nossa
ação”, disse a palestrante.
A professora Patrícia Henriete, da Escola Municipal
Marlene Mendes, ressaltou
sobre a importância de participar da capacitação. “É uma
forma de melhorar as minhas
práticas pedagógicas. As trocas, as experiências, as vivências que elas estão passando
são importantes para que eu
melhore o meu trabalho”, disse a professora.
Para a secretária municipal
de Educação, Rita Andrade, a
inclusão é um direito do aluno
e uma obrigação poder publico. “Estimular a criança dentro da escola é fazer com que
ela cresça como ser humano e
aluno. Nessa captação os professores estão novas técnicas
e modelos de estimulação e
de capacitação para que essas

Divulgação/PMVR

Professores da rede municipal durante o treinamento oferecido pela Prefeitura
crianças sejam cada vez mais
estimuladas na inserção da sociedade”, conclui a secretária.
O prefeito Samuca Silva
ressaltou que essas capacita-

ções vão contribuir para que
os alunos que necessitam de
atendimento educacional especializado estejam ainda
mais incluídos. “Queremos

preparar o professor dando
subsídios para que eles possam dar um melhor atendimento as necessidades dos
alunos”, explicou.

Horta Solidária em escola de Resende Coreógrafo de Itatiaia é nomeado membro
ganha novos projetos sustentáveis do Conselho Internacional de Dança
A Escola Municipal Geraldo da Cunha Rodrigues
retomou no último fim de
semana o projeto de sua
Horta Solidária, iniciado
em 2018 e que ganhará
novidades para o ano corrente. Os alunos, em parceria com equipes técnicas
da Secretaria Municipal
de Educação, buscam reaproveitar água dos bebedouros para promover a
irrigação, vão montar uma
composteira para aproveitar sobras da cozinha e
uma sementeira própria.
A remontagem da horta,
após as colheitas do ano
passado, foi realizada no
fim de semana passado,
com ajuda de alunos, professores, pais e membros
da comunidade em geral
do bairro São Caetano,
onde fica a escola. Os primeiros canteiros receberam alface, salsa e cebolinha. Outros vão receber
em breve tomate, abóbora, couve e haverá ajustes
para a área da taioba.
De acordo com a diretora-geral da escola, Raquel
Carvalho, a ideia para implantação das novidades
sustentáveis partiram dos
próprios alunos. A composteira vai reaproveitar
as sobras da cozinha, produzindo adubo para fertilização do solo sem uso
de agrotóxicos. Outra boa
ideia será a criação da sementeira, aumentando a
autonomia dos alunos para
montagem dos próximos
canteiros. Um dos projetos mais audaciosos diz
respeito ao aproveitamento de água dos bebedouros
para a irrigação.
- A Secretaria Municipal
de Educação está nos dan-

Divulgação/PMi

Secretaria Municipal de Educação auxilia na criação de espaço
para compostagem, sementeira e reaproveitamento de água
do todo suporte para tocar
a horta e ampliar o projeto
como sugeriram os alunos.
Estamos trabalhando para
dar tudo certo e todos estão muito orgulhosos - disse a diretora.
A criação da horta aconteceu no ano passado,
como parte de um projeto de parceria entre a Secretaria de Educação e a
Empresa Votorantin, cujo
objetivo é despertar propostas que transformem
a comunidade e a escola.
Com isso, três alunos deram a ideia da horta solidária, que distribui os
alimentos entre os moradores. “Muita gente vive
aqui somente com o básico e a hora contribui com
um reforço importante na
alimentação”, explicou a
diretora.
O projeto deu certo e

contagiou toda a comunidade dentro e fora da escola. No entanto, sofreu um
revés significativo quando
a professora que coordenava o projeto, Delma Costa,
morreu em um acidente
de trânsito a caminho da
escola. Os alunos, então,
deram a horta o nome de
Delma e seguiram adiante
com ajuda de outros mestres. Segundo Raquel, com
o retorno do ano letivo os
alunos passaram a cobrar
o retorno da horta, o que
foi conquistado no fim de
semana.
A ideia ganhou tanta
força no bairro que a escola acabou ganhando um
“brinde” dos moradores.
Além do preparo da horta,
o mutirão de sábado revitalizou o jardim da escola,
que ainda ganhou o plantio de árvores frutíferas.

O coreógrafo e professor de
dança, Jefferson Santos, foi
nomeado para ser membro
do Conselho Internacional de
Dança – CID. Atualmente, o
mestre coordena o grupo de
dança ‘Ritmos’, na Casa da
Cultura, em Itatiaia, que conta um arsenal de 600 alunos,
divididos em Ballet Clássico,
Jazz, Contemporâneo e Danças
Urbanas.
O professor revela que se
sente honrado pela nomeação e
acredita que a honraria premia
sua trajetória.
- Essa indicação é um dos
pontos mais altos que um profissional da dança pode almejar. Significa muito ser indicado
por uma personalidade, como
o Srº Ivan Grandh, que ocupa
posição de relevância nacional,
é diretor da revista “Dança Brasil” e vice presidente do Conselho Internacional da Dança.
Fui aprovado através de análise
curricular na sede do Conselho,

em Paris - França, sob a Direção
do Srº Sergey Kudenko, uma das
maiores personalidades da dança
no mundo. Então dessa forma, representa uma honra e um grande
reconhecimento pelo meu trabalho – disse Jefferson.
A Sessão do Conselho Internacional de Dança é a representação
oficial da dança para as autoridades (municipal, estadual, federal).
Sendo a organização oficial da
dança no mundo, o CID é reconhecido por todos os governos.
O coreógrafo ainda complementa ressaltando sobre o trabalho que tem sido desenvolvido no
município, que o mesmo entende
como um sucesso.
- Quando fui convidado para
assumir a coordenação da dança
no município disse que queria fazer a diferença, e acredito que os
resultados mostram que o trabalho tem sido bem feito e que estamos conseguindo colocar Itatiaia
como referência no mapa da dança, com conquistas nacionais e

internacionais. O grupo ‘Ritmos’
já conquistou inúmeros prêmios,
como o Festival do Conselho
Brasileiro de Dança, o Encontro
Nacional de Dança Brasil, o Festival Nacional e Internacional de
Cabo Frio, o Festival Nacional de
Dança em Itajubá, o Festival de
Dança MERCOSUL, na Argentina, e muitos outros. Creio que
essa nomeação é o prêmio que
demonstra melhor como trabalho
municipal tem sido bem desenvolvido. Porém, maior que as premiações, o objetivo é deixar um
legado de enriquecimento cultural para a nossa cidade – destacou
o professor.
Para os interessados em participar das aulas de dança, ainda há
vagas para todas as modalidades.
Para realizar a inscrição é necessário portar o atestado médico,
o comprovante de residência, a
declaração de matrícula, o RG e o
CPF. A Casa da Cultura está localizada na Rua Antônio Gomes de
Macedo, n 331 – Centro.

Secretaria de Meio Ambiente apreende caminhão
que transportava resíduos de forma inadequada
Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa
apreenderam na manhã
desta quinta-feira (09),
um caminhão de uma
empresa privada realizando o transporte de
resíduos para o CTR
(Centro de Tratamento
de Resíduos) de maneira inadequada. A operação ocorreu na estrada
que liga o município a
Bananal.
Segundo o secretário
da Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, a caçamba do veículo estava em precário
estado de conservação,
com vários pontos de

ferrugem e de vazamentos do resíduo. “O artigo
54 da lei 9.605/98 trata
sobre a poluição de qualquer natureza em níveis
tais que resultem ou possam resultar em danos
à saúde humana, ou que
provoquem a mortandade
de animais ou a destruição significativa da flora.
Em seu inciso V, dispõe
do lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as
exigências estabelecidas
em lei”, destacou o secretário, ressaltando que as
empresas, sejam privados
ou púbicas, precisam seguir a legislação.

A equipe de fiscalização
disse que o resíduo transportado era de celulose
e afirmou que o material
estava vazando pelas vias
públicas. “Recolhemos o
veículo para o Parque da
Cidade e multamos a empresa sediada em Barra do
Piraí”, destacou Beleza.
A fiscalização, conforme o secretário, ocorre de
maneira sistemática e tem
a finalidade de evitar que
o transporte inadequado
de resíduos causem danos ao meio ambiente.
Simultaneamente, o CTR
comunica aos seus clientes que sejam cumpridas
as normas de transportes
de resíduos estabelecidas
em lei
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RECEITAS
Tarte tatin
de figo
Ingredientes
400 gramas de presunto
cru em fatias 20 unidades de figo 1 envelope
de gelatina incolor (15
gramas) 300 gramas
de queijo de cabra (ou
chèvre) do tipo boursin
Modo de
preparo
Em uma assadeira antiaderente, disponha as
fatias de presunto lado
a lado.
Leve ao forno preaquecido à temperatura baixa por quatro horas ou
até que fiquem crocantes.
Retire do forno e seque
com papel absorvente.
Reserve.
Forre com filme plástico
o fundo e as laterais de
quatro forminhas com 6
centímetros de diâmetro
e fundo removível.
Deixe sobras do plástico
nas laterais para cobrir a
torta depois – isso também ajudará a desenformar com mais facilidade.
Lave os figos com cuidado, seque com papel
absorvente e fatie no
sentido do comprimento
(com casca mesmo).
Cubra o fundo e as laterais das forminhas com
parte das fatias. Reserve.
Em uma tigela, hidrate a
gelatina seguindo as instruções da embalagem.
Passe-a nos figos com
um pincel de cozinha.
Disponha o queijo e o
figo restante por cima e
pincele novamente com
a gelatina hidratada.
Cubra a torta com o filme plástico sobressalente.
Leve as forminhas à geladeira de um dia para o
outro.
Desenforme e sirva gelada com os chips de presunto por cima.
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Thyane Dantas encanta web com foto do
filho, Dom, e Yhudy: ‘Look combinadinho’

M

divulgação

ulher
do
cantor Wesley Safadão
publicou clique com
os filhos e o enteado nas redes sociais,
derretendo o coração
dos fãs e seguidores.
‘Só vejo amor nessa
foto’, disse uma. ‘O
Dom é igual o pai!
Miniatura do Wesley’, falou outra internauta. ‘É nítido
a felicidade dessa
família’,
destacou
um terceiro usuário.
‘Yhudy tá um rapaz,
viu? Lindo demais’,
elogiou mais uma
Thyane Dantas encantou os fãs ao mostrar uma foto com os
filhos, Dom e Ysis, e
o enteado, Yhudy, no

Dona de estilo despojado, Isis Valverde
conta: ‘Minha mãe achava que eu era gay’
divulgação

Batata rostie
recheada
Ingredientes
350 batata 1/2 xícara
(chá) de Água fervente 1
cubo de caldo de legumes 1 unidade de abobrinha pequena ralada
no ralo grosso 1 unidade
de cenoura pequena ralada no ralo grosso 150
queijo branco ralado no
ralo grosso 2 colheres
(sopa) de azeite de oliva
Modo de preparo
Descasque as batatas e
coloque-as em uma panela. Cubra com água e
cozinhe por 10 minutos,
ou até ficarem cozidas,
porém firmes.
Não deixe a batata cozinhar demais ela deve
ficar “al dente” para que
fique crocante ao dourar.
Espere esfriar e rale as
batatas no ralo grosso.
Reserve. Você também
pode utilizar a abobrinha
e a cenoura com a casca.
Em uma tigela, coloque
a água e dissolva o cubo
de caldo de legumes (sugestão: KNORR Balance).
Divida em duas partes,
na primeira misture a
metade das batatas e
reserve.
Em outra tigela, misture
a abobrinha, a cenoura,
o queijo e o restante do
caldo de legumes dissolvido. Reserve.
Em uma frigideira grande (24cm de diâmetro),
coloque o azeite. Espalhe metade da batata,
forrando o fundo da frigideira.
Distribua o recheio e
cubra com o restante
da batata. Leve ao fogo
médio por 15 minutos, ou
até dourar. Vire cuidadosamente para dourar o
outro lado. Sirva em seguida

Instagram na última
quarta-feira (8). Elogiada por sua relação
com o primogênito
de Wesley Safadão, a
modelo apareceu segurando o caçula, que
usou um look igual o
do irmão, roubando a
cena com tanta fofura. “Yhudy e Dom de
look combinadinho.
Eu não aguento”,
disse uma seguidora.
“Só vejo amor nessa
foto”, afirmou outra. “O Dom é igual
o pai! Miniatura do
Wesley”, observou
um terceiro. “É nítido a felicidade dessa
família”,
destacou
mais uma. “Yhudy tá
um rapaz, viu? Lindo
demais”, acrescentou
outro.

Com um armário lotado de roupas estilosas, Isis Valverde contou que nem sempre
foi fã de moda. Em sua
infância no interior de
Mina Gerais, a mãe de
Rael adorava usar peças práticas em looks
superdespojados. As
suas escolhas, inclusive, eram vistas como
uma forma de mostrar
sua sexualidade. “Minha mãe, que não tem
nada contra a opção
sexual das pessoas,
falou para o meu pai
que achava que eu era
gay!”, contou
Estilo fashionista de
Isis Valverde nem sempre esteve na vida da
atriz. Dona de looks
elegantes e decotados,
a artista revelou que era

conhecida por suas roupas básicas com predominância de peças em
jeans. “Quando eu era
pequena, não gostava
de usar vestido. Vivia
de jeans, camiseta e
rabo de cavalo. Andava
só com os meninos, pulava muro, subia em árvore”, lembrou a artista
em entrevista à revista
ELA do O Globo. Tendo crescido no interior
de Minas Gerais, ela revelou que as combinações despojadas eram
vistas, inclusive, como
uma forma dela expressar sua orientação sexual. “Minha mãe, que
não tem nada contra a
opção sexual das pessoas, falou para o meu
pai que achava que eu
era gay!”, contou.

Lívian Aragão posta clique com pai e chama
atenção de fãs: ‘A cara da Kéfera’
Atriz compartilhou foto
com humorista nas redes
sociais na última quarta-feira (8). A semelhança
entre a jovem e a influencer, no entanto, não passou
despercebido pelos seguidores da artista. ‘Nossa,
pensei que fosse a Kéfera’,
disse um. ‘Eu te acho muito parecida com a Kéfera’,
falou outra. ‘Você é a cara
da Kéfera, nunca reparei.
Estou chocada’, comentou
uma terceira
Lívian Aragão compartilhou uma foto com
o pai, Renato Aragão, em
seu perfil no Instagram
na última quarta-feira (8).
Morando em Los Angeles,
nos Estados Unidos, onde
está cursando Teatro na
Stella Adler Academy of
Acting, a atriz se declarou
para o humorista na legen-

da da imagem. “Te amo!
(postando essa foto porque a gente quase não tem
fotos juntos, por incrível
que pareça, risos)”, disse
a estudante, que cresceu
em meio a fama. Mas não
foi apenas o clique de família que chamou atenção
dos seguidores de Lívian.
A semelhança entre a artista e Kéfera Buchmann
não passou despercebido
pelos internautas. “Vejo
suas fotos e veja a Kéfera”, “Nossa, pensei que
fosse a Kéfera”, “Eu te
acho muito parecida com
a Kéfera”, “Você lembra
muito a Kéfera” e “Você
é a cara da Kéfera, nunca
reparei. Estou chocada”
foram apenas alguns dos
registros que puderam ser
lidos nos comentários da
postagem.

divulgação
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futebol de base

Sub-20: Mecão só pensa na vitória
no jogo decisivo com o Resende
Ganhar o jogo vale a classificação às quartas de final

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
esta sexta-feira
(10), o Mecão
encara o Resende em busca de um
lugar nas quartas de
final da Taça Guanabara. Quarto colocado
do Grupo A com 10
pontos, dois à frente do
Madureira (que pega
o Botafogo, já classificado) e um atrás do
Boavista (que enfrenta
o também classificado
Flamengo), a equipe
tem diversos quadros
favoráveis para avançar, mas só a vitória
garante esse objetivo
independentemente de
outros resultados. O
técnico Ney Barreto
não quer depender de
nenhum tipo de combinação para alcançar o
mata-mata.
- O America pode até
avançar sem vencer,
mas só a vitória nos dá
a garantia da classificação. Não vamos esperar
por resultados. Um empate pode não ser suficiente. A gente pensa

N

em fazer um jogo pra ganhar, sem afobação, mas
jogaremos pra ganhar.
Elogiado pela boa capacidade de mudar a postura tática de sua equipe,
Ney reforça essa necessidade, mas destaca uma
característica permanente
de seu time, seja qual for
a situação.
- A gente vem trabalhando muito para ter
esse poder de mudança, é
necessário ter variações.
Aquela coisa de achar
que em time que está
ganhando não se mexe
eu não acredito muito. É
preciso ter variação tática, de formação, essa é a
riqueza de detalhes que
te fazem surpreender um
adversário, isso é muito
importante. Mas a ideia
comum a qualquer formação nossa é que somos
um time ofensivo, que
busca sempre o resultado. O grupo quer dar um
passo de cada vez, mas os
sonhos não têm limites.
- Primeiro passo é colocar nosso time entre os
oito da Taça Guanabara.
É uma realidade próxima,
batendo na porta, mas que

Juliana Oliveira / America Rio

Ney Barreto e seus atletas em treinamento no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita
ainda não conseguimos
matematicamente. Nosso grupo é composto por
meninos e por uma comissão que também é jovem. Caminhamos jogo a
jogo, sem projeções, mas
com um grande desejo de
ir além. Agora a gente só

pensa no Resende, não dá
pra pensar em outra situação antes da gente conquistar a nossa classificação. Cada jogo pra gente
é uma decisão - ressaltou
Ney, antes de fazer uma
revelação.
- Que prazer eu tenho de

trabalhar com esse grupo,
de conviver com eles.
Esse grupo, naturalmente, terá modificações ano
que vem. Muitos estouram a idade, outros saem,
outros chegam. Temos de
aproveitar cada momento
e tornar isso o mais es-

pecial possível. A gente
quer chegar muito longe.
O jogo decisivo com
o Resende acontece
nesta sexta (10), às
15h, no Estádio do Trabalhador. (com Juliana
Oliveira/Assessoria de
Imprensa).

