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Aprígio Bertholdo é
atração desta
quarta no
Top Shopping 2
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Encapuzados invadiram casa das vítimas que foram mortas na cama

R$ 1
reprodução/ whatsapp

Casal executado
na frente dos
filhos em Caxias
7
reprodução/whatsapp

divulgação/pcerj

‘‘É um milagre
estar viva’’, diz
jovem que foi
agredida por
jogador no Rio
divulgação

xxxxxxx

7

Queimados vira
hoje capital da
conferência dos
direitos dos idosos
B

Draco coloca em cana líder
de justiceiros em Queimados Morta a tijolada
Alex Sandro Bonifacio o Chin, é um dos alvos da investigação da Delegacia de Repressão à Ações Criminosas Organizadas e inquéritos especiais (Draco), que trabalha para sufocar a milícia que atua na região

na Costa Verde

Mulher foi brutalmente assassinada e
rosto ficou desfigurado com os golpes

7

Prevenir casos de desaparecimentos em Belford Roxo
divulgação/pmbr

4

Belford Roxo
lança programa
para crianças
com microcefalia
3

ESTUPRADOR

divulgação/polícia civil

Cabo do Exército foi preso pela
Polícia Civil em Nova Iguaçu suspeito
de abusar sexualmente de carona
7

Futuro protegido com identidade
Projeto, uma iniciativa das Secretarias de Educação e de Assistência Social e Cidadania, entregou a primeira via da carteira de identidade a 37 alunos do ensino fundamental matriculados na Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin
3

No Pombal Chifre
de Ouro também
tem uma tal
de Dona Flor
2

STJ liberta Michel
Temer outra vez
6
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Depois da programação
supimpa no Domingão das
Mães no Bohêmios de Irajá, cuja atração foi Milton
Manhães, um sambista dos
bons, a coluna aplaude os
Compositores do Brasil
pela belíssima e concorrida festa. Aquele Abraço,
Compositores do Brasil!!!
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em
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jota.carvalho@yahoo.com

“Se Essa Praça Fosse Minha” em Meriti neste sábado

Parabéns, Ana Júlia!

Ontem, 14 de
maio, quem aniversariou foi a pequena
Ana Júlia (foto), de
Nova Iguaçu. Juju é
filha da atriz e produtora cultural Juliana Lima. As duas
festejaram bastante
a data especial. Parabéns, Juju!!!

São João de Meriti é a terceira cidade da Baixada a receber o festival de intercâmbio
cultural “Se Essa Praça Fosse
Minha”, chegando com sua
ocupação artística neste sábado (18), na Praça Barão de
Rio Branco (Praça da Carioca)
- que fica na Vila Rosali, a partir das 11h. Coletivos, artistas
e grupos participam de um dia
de atividades gratuitas com
muita música, dança, teatro e
diversas brincadeiras com palhaçaria ao ar livre para os pequenos. O projeto multimídia
retomou sua temporada, dessa
vez na Baixada Fluminense,
no último mês de abril tendo
sido Nova Iguaçu o primeiro
município a sediar o evento,
seguido de Mesquita. Neste
fim de semana é a vez de Meriti e na sequência o projeto
segue circulando uma praça
por cidade em Seropédica e
Belford Roxo - integrando arte
e comunidade com atividades
de lazer e cultura num total
de cinco espaços abertos do

Divulgação

entorno. Além do espetáculo
que leva o nome do festival, a
praça também recebe oficinas
de zumba (dança colombiana
mundialmente popular) e instrumentos musicais para iniciantes; apresentações de dança de
rua e muita música com shows
dos grupos: A Gira, levando seu

repertório do álbum “Batuque
de Lá”, e DNA Baixada - juntamente com o já premiado e
consagrado Marcão Baixada
reunindo a nata do rap e do hip
hop da região. As atividades
para as crianças ficam por conta
da turma do Brincadeiras com
Arte, com sua oficina de teatro e

técnicas de brincadeiras circenses, e o Circo da Alegria com a
palhaça Aspirina. A iniciativa é
da Trupe de Lá TAG, grupo de
teatro de Marechal Hermes, subúrbio do Rio de Janeiro, que há
5 anos realiza atividades artísticas em bairros da Zona Norte da
cidade.

Aprígio
Bertholdo
O cantor Aprígio
Bertholdo se apresenta no TopShopping nesta quarta-feira (15). Aprígio
participou do quadro
“Iluminados”, do Domingão do Faustão,
da TV Globo, voltado
à descoberta de novos talentos musicais.
Em seu show, Aprígio
conta com um repertório que vai da MPB ao
Rock ’n’ Roll, passando pelo Pop dos anos
1980, 1990 e 2000,
com nomes como Michael Jackson, Christina Aguilera, Britney
Spears, dentre outros.
Aprígio vai cantar
na praça de alimentação, 2º piso, às 19h.
O TopShopping fica
na Av. Gov. Roberto
Silveira 540, Centro
– Nova Iguaçu. Telefone: (21) 2667-1787.

infantil

‘Fábrica de brinquedos’ no Teatro Ipanema
divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

D

epois de uma apresentação lotada no
Teatro Café Pequeno, no Leblon, em Dezembro de 2018, o infantil “Fábrica de Brinquedos” com
concepção e direção da CIA
DUE sob supervisão do diretor Eduardo Vaccari, estreia
sua temporada. Será a partir do dia primeiro de junho
no Teatro Ipanema que as
crianças terão a oportunidade de se divertir com a saga
de duas bonecas para reabrir
uma antiga fábrica de brinquedos. A temporada permanece durante todo o mês.
“Fábrica de Brinquedos”
mistura músicas e brincadeiras infantis na construção
de um olhar sobre a influência das novas tecnologias na
vida dos pequenos. Ao resgatar a memória afetiva de
tempos não tão distantes o
trabalho propõe um encontro
de troca e reflexão entre as
experiências da infância de
pais e filhos.
Em cena, as atrizes Bianca Sacks e Bruna Silvério
dão vida às bonecas Sophie
e Catharina, que tramam um
plano na tentativa de salvar
a Fábrica e Oficina de Brin-

(21) 98037-1338
Whatsapp

No Pombal também tem nomes famosos
Vó Candinha passou o Dia das Mães na
casa de uma das filhas, moradora no Pombal Chifre de Ouro, Bloco 10, e ouviu de
determinada mulher presente no almoço,
que não foi só na Bahia que existiu a Dona
Flor e Seus Dois Maridos, que inspirou Jorge Amado escrever o livro e a televisão gravar novela com o mesmo título.
****************************************

Dona Flor ficou conhecida pelos dois maridos
A figura Dona Flor ficou conhecida pelo
marido brabo que tem, porém, a descoberta do amante por debaixo das cobertas, fez
o povo espalhar a dona que tem dois maridos: um caminhoneiro e outro que só se vê
o vulto nas madrugadas.
As atrizes Bianca Sacks e Bruna Silvério dão vida às bonecas Sophie e Catharina
quedos Arco Íris S.A. Com
direção musical e trilha original de Nathalia Andrião e
Raphaela Tafuri, o espetáculo, através do olhar das duas
bonecas, leva aos pequenos
diversão, fantasia e boas risadas
>> Sinopse - O fechamen-

to da “Fábrica e Oficina de
Brinquedos Arco Íris S.A”
traz à tona a nova realidade
ao mundo moderno: uma
infância sem brinquedos.
Diante da triste notícia, Sophie e Catharina, duas bonecas amigas, não se conformam com a novidade e

começam a arquitetar um
plano para solucionar esse
problema e trazer de volta
à vida o mundo dos brinquedos. O Teatro Ipanema
fica na Rua Prudente de
Morais – Ipanema, Rio de
janeiro. Informações: (21)
2267-3750

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

Dona Cândida se diverte com a descoberta

Conselho da Vó Candinha: “Se algum macho for casado com rabo de saia e a mesma
começar a ser tratada por esse apelido, abra
o olho e trate de comprar, logo, a ferramenta ‘serrote’. Quem avisa, amiga é”, encerrou
nossa agente sênior, rindo muito da descoberta no PCDO.
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Criado em 2017

Futuro protegido em Belford Roxo

Alunos recebem a primeira via da carteira de identidade.Iniciativa é das Secretarias de Educação e
da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, em parceria com o Detran e o Ministério Público (MP)
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

lunos da rede municipal de ensino
de Belford Roxo
receberam a primeira via
da carteira de identidade.
A ação faz parte do projeto
Protegendo o Futuro, uma
iniciativa das Secretarias
de Educação e de Assistência Social e Cidadania, em
parceria com o Detran e o
Ministério Público (MP).
Desta vez, 37 alunos
do Ensino Fundamental
matriculadas na Escola
Municipal de Educação
Especial Albert Sabin, no
bairro Nova Piam, foram
contemplados.
Criado
em 2017, o projeto tem
o objetivo de prevenir
o desaparecimento de
crianças e adolescentes.
Segundo
dados
da
Coordenadoria
do
Programa de Localização
e
Identificação
de
Desaparecimento
do

Divulgação/PMBR

MP, em 2018, dos 500
menores
desaparecidos
mensalmente no Estado do
Rio de Janeiro, 140 são de
Belford Roxo.
A solenidade de entrega
contou com a presença
de pais e alunos, além da
deputada federal Daniela do
Waguinho; do secretário de
Educação, Denis Macedo;
do secretário de Assistência
Social e Cidadania, Diogo
Bastos; da chefe de Divisão
de Educação Especial,
Célia
Domingues;
da
representante
da
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos, Patrícia
Batista; e do vereador
Matheus Ricardo.
Diminuir as
estatística
“Parece
uma
coisa
simples, mas quando a
criança possui identidade
e CPF, é mais fácil a
identificação nos casos de
desaparecimento. Ficamos

O evento reuniu representantes de diversos órgãos na Escola Municipal Especial de Educação Albert Sabin
muito assustados com os
dados do Ministério. Por
isso, levamos o Protegendo
o Futuro para todas as
escolas do município com
a finalidade de diminuir

essa estatística”, afirmou
Daniela do Waguinho.
Os três filhos de Cintia
Alves, Davi Gabriel (10),
Emilly (8), e Isabelly (5),
receberam a primeira via

da identificação civil.
“Achei ótima a iniciativa
da escola. Sempre achei
muito burocrático e eles
fazendo isso, nos ajudaram
muito”, disse a moradora

do bairro Santa Amélia.
O evento contou ainda
com apresentações dos
alunos da Albert Sabin,
em homenagem ao Dia das
Mães.

Servidores do Detran.RJ doam 120 Belford Roxo lança ‘Juntos – Vencendo as
Barreiras da Síndrome da Zika Congênita’
bolsas de sangue para o Hemorio
Divulgação/PMBR

Ação do Maio Amarelo 2019, a campanha de
doação de sangue realizada ontem, no edifício-sede, coletou 120 bolsas
para o Hemorio. A mobilização dos funcionários atingiu o limite de
atendimento da equipe
do hemocentro, de 140
cadastros de candidatos
à doação. Cada bolsa de
sangue pode salvar até
quatro vidas.
“Essa é mais uma ação
do Detran dentro do Movimento Maio Amarelo.
Estamos nas ruas com
campanhas educativas,
nas redes sociais e em
parcerias, como esta
com Hemorio, para alertar a população da responsabilidade de todos
para a construção de um
trânsito mais seguro”,
afirmou o presidente do
Detran.RJ, Luiz Carlos
das Neves.
O movimento mundial
Maio Amarelo alerta
para o alto índice de acidentes de trânsito fatais
e com feridos graves. O
sangue é item essencial
no atendimento emergencial dessas vítimas.

Reprodução

Mobilização dos funcionários atingiu o limite de atendimento da equipe do hemocentro
Para o vice-presidente do
Detran.RJ, Marcelo Bertolucci, doar sangue é um
ato de cidadania e amor
ao próximo. “Já doei outras vezes e não poderia
perder esta oportunidade.
É um prazer poder ajudar
pessoas que estão passando por um momento delicado. Amanhã poderá ser
um de nós”, ressaltou.
Segundo o diretor de
Identificação Civil, Alexandre Mattioli, o ato de
doar faz bem não só para
a pessoa que recebe, mas
também para quem doa.
“Saber que o teu sangue

está circulando em outra
pessoa é emocionante”,
destacou.
A funcionária Talita
Okada, da Informática,
contou que fez questão
de comparecer porque
ficou sensibilizada com
o convite da equipe do
Núcleo de Apoio à Vítima de Trânsito (NAVI),
feito na semana passada:
“Mexeu muito comigo
saber que pessoas perdem a vida por falta de
sangue. Agora estou me
sentindo feliz e realizada.
Acho que cumpri minha
missão”, disse.

Banheiros químicos adaptados
são obrigatórios por lei
A instalação de banheiros químicos acessíveis
para pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida será obrigatória
em eventos públicos ou
privados.
Pela Lei 13.825, de 2019,
publicada hoje (14) no Diário Oficial da União, 10%
dos banheiros de eventos
terão que ser adaptados
para uso de pessoas com
deficiência ou mobilidade
reduzida. Ainda de acor-

do com a norma, em casos
em que a porcentagem mínima não represente uma
unidade, pelo menos um
banheiro terá que ser instalado. Apesar de já estar
em vigor, a legislação federal ainda precisa ser regulamentada já que não há
sanção prevista para quem
infringir a norma.
Legislação semelhante
já é adotada por alguns estados. Em Santa Catarina,
por exemplo, a lei foi san-

cionada pelo então governador, Raimundo Colombo, em 2016. No estado, a
multa prevista em caso de
não cumprimento é de R$
2 mil, podendo o valor ser
dobrado em caso de reincidência.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam
que mais de 20% da população brasileira tem algum
tipo de deficiência. Fonte:
Agência Brasil

O projeto Programa Juntos irá beneficiar famílias de crianças com microcefalia
A Prefeitura de Belford
Roxo lançou o Programa
Juntos – Vencendo as Barreiras da Síndrome da Zika
Congênita. O projeto visa
atender às famílias das
crianças com microcefalia,
associada à infecção do vírus da zika, que realizam
tratamento na Escola Municipal Albert Sabin, no bairro
Nova Piam, polo em Educação Especial do município.
A ação é uma realização da
Secretaria de Saúde, através
da Divisão de Reabilitação,
em parceria com a Secretaria de Educação. O evento
contou com a presença da
deputada federal Daniela do
Waguinho.
Através de encontros semanais, sob a coordenação
da fisioterapeuta da Fiocruz,
Mirian Calheiros, o programa visa reunir uma dupla
facilitadora, composta pelo
familiar da criança e um
profissional de saúde, para
que juntos possam trabalhar o cuidado ampliado de
saúde. “Vamos compartilhar
experiências, trazer o conhecimento da vida diária,
além de acolher as famílias
de forma que os serviços de
saúde que recebem possam
ser ampliados. Ninguém conhece melhor a criança do
que a própria mãe, que está
com ela 24 horas por dia“,
afirma Mirian Calheiros.
O programa será desenvolvido em Belford Roxo
durante três meses, sempre
às quintas-feiras, das 9h às
12h, e irá atender entre 10
e 12 famílias. Moradora de

Heliópolis, Suelen Hilarino leva o pequeno Luan
da Silva, de dois anos e 10
meses, para tratamentos de
fonoaudiologia, fisioterapia
e terapia ocupacional no
espaço. “Tudo que chega
para melhorar a qualidade
de vida do meu filho é satisfatório. Estou bastante
animada com a possibilidade de aprender e com isso,
meu filho se desenvolver
ainda mais”, disse ela, que
frequenta a Escola Municipal Albert Sabin com o filho
há dois anos.
Tratamento
gratuito
Em 2015, a cidade de
Belford Roxo registrou
311 casos de gestantes com
o vírus da zika, sendo 42
crianças com suspeita da
zika congênita. No total,
38 quadros foram confirmados, sendo que houve
dois óbitos. Atualmente, 19
crianças recebem tratamento especializado e gratuito
na Escola Municipal Albert
Sabin. A rede oferece ainda tratamento para crianças
que foram afetadas pelo vírus da zika, mesmo que não
tenham algum problema de
saúde aparente. O acompanhamento é realizado até os
três anos com a finalidade
de observar o desenvolvimento e crescimento nesse
período.
Parcerias
com a Saúde
A Escola Municipal Albert Sabin além de ser um

polo de Educação Especial
em Belford Roxo atende
turmas regulares do Ensino
Fundamental. Através de
uma parceria com a Secretaria de Saúde, em seis salas
da unidade funcionam um
ambulatório, além dos tratamentos de reabilitação, com
a proposta de centralizar os
estudos com o tratamento
de saúde. “A abordagem e
cuidado devem ser próximo
de casa. Quando reunimos
os estudos com o tratamento de saúde, trazemos mais
comodidade para os pais e
alunos. Nossa proposta é
manter o aluno matriculado
e assistido pela Saúde no
mesmo espaço, para que o
processo educacional não
seja prejudicado”, concluiu
o diretor da Divisão de Reabilitação, Luciano Apostólico.
Atualmente, a rede de ensino de Belford Roxo tem
mais de 1.300 alunos com
deficiência matriculados,
espalhados pelas 80 escolas do município, que estudam em turmas regulares e
especiais, a partir de uma
perspectiva inclusiva. O
evento contou ainda com a
presença do secretário de
Educação, Denis Macedo;
do secretário de Assistência
Social e Cidadania, Diogo
Bastos; da chefe de Divisão
de Educação Especial, Célia
Domingues; da representante da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos, Patrícia
Batista; e do vereador Matheus Ricardo.
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O secretário estadual de Polícia Militar do
RJ, Rogério Figueredo, afirmou que todas as bases de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)
do estado que hoje funcionam em contêineres
serão trocadas por unidades fixas, construídas
em concreto e com vidros blindados.

Mais de 100 veículos do BRT estão parados
nas garagens por causa de falta de manutenção
e pistas ruins. De acordo com os números da
intervenção, o sistema tem 357 veículos, mas
só 238 estão em circulação. Os outros 119 estão parados por falta de manutenção.

100 dias

Divulgação

De 1º de fevereiro deste ano ao último dia 11 de
maio, quando se completaram 100 dias da 12ª legislatura, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj) apresentaram 522 projetos de lei. Na
legislatura passada foram
apresentadas 396 propostas.

Quase uma cracolândia
em Nilópolis

Novas leis II
A produção maior se refletiu ainda no número de novas
leis que entraram em vigor:
93 em 2019 contra 61 no
mesmo período de 2015. Presidente da Alerj, o deputado
André Ceciliano (PT) lembra
ainda do intenso trabalho que
tem sido desenvolvido pelas
diversas comissões.

A Praça Paulo de Frontin está se transformando em cracolândia. A denúncia foi postada na página do Facebook
‘Amigos de Nilópolis. O local fica embaixo da estação de
trem. De acordo com informações, um usuário de drogas
tem causado problemas para os comerciantes da região e
aterrorizado quem passa nas imediações. A imagem mostra
o trecho repleto de lixo. Alô, fiscalização da Prefeiura!

De perto III

Segundo Ceciliano, desde
o início do mandato a bancada acompanha de perto diversos temas para contribuir
com a superação da crise e
dos problemas. “Seja na área
da educação, buscando solução para a falta de vagas, seja
no orçamento, ouvindo os diversos setores do Estado.

Reclama
Motoristas qeu trafegam
pela região central de Nova
Iguaçu não estão nada satisfeitos com o nó no trânsito provocado pelas vans
na Rua Dom Walmor, local
estabelecido pela Prefeitura
como um dos terminais do
transporte alternativo. Sem
fiscalização, os ‘pilotos’ fazem a festa.

DIRETO AO PONTO

Para Maia, governo está na penumbra
Falta de clareza e definição. Esses seriam os obstáculos pontuados presidente
da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), que dificultam
a aprovação da reforma da
Previdência pelos parlamentares. No entendimento dele,

as mudanças no sistema de
aposentadoria não são suficientes para resolver os
problemas de desemprego e
desigualdade social no país.
Essa visão política de
Maia reflete exatamente a
falta de aceleração do gover-

no para tocar agendas importantes, mas planejadas. A
população precisa entender
quais os caminhos traçados
pelo Executivo para alavancar o país. Há questões cruciais como por exemplo, os
13 milhões de desemprega-

Reprodução/Elizeu Pires

dos. Nada se fez ainda para
tirar o Brasil dessa inércia e
empurrá-lo para a geração
de empregos, sejam eles diretos ou indiretos. Esse número congelou está fazendo
um mal danado para saúde
do país.

A arte do grafite
em Queimados

Com a lata de tinta na
mão e a criatividade à
tona, cerca de três mil estudantes da Rede Pública
Municipal de Ensino de
Queimados vão transformar a realidade visual de
dez escolas da cidade. A
Prefeitura vai implantar,
a partir do próximo dia
23, o projeto ‘Arte no

grafite’, através da parceria entre a Secretaria
Municipal de Educação e
a empresa Deca. A ação,
pioneira no Rio de Janeiro, vai proporcionar
a oportunidade para que
alunos, de 12 a 14 anos,
conheçam e aprendam a
grafitagem como manifestação artística.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

encontro

Queimados discute direitos dos idosos

Conferência que acontece amanhã terá temáticas para refletir sobre os projetos, ações e serviços
para a população idosa e os processos de implantação e fortalecimento dos Conselhos Municipais
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

município de Queimados promove a IV
Conferência Municipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa nesta quinta-feira (16), às 8h, no Teatro
Municipal Marlice Margarida Ferreira da Cunha (Av.
Ver. Marinho Hemetério de
Oliveira, 1180, Pacaembu).
O encontro tratará sobre o
tema “Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das Políticas Públicas”.
O evento é promovido pelo
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa (COMDEPI) e tem por
objetivos proporcionar a reflexão, discussão e avaliação
das ações dirigidas às pessoas idosas e dos espaços de

participação.
O evento abordará também a forma como está sendo
realizada a gestão da Política
de Garantia dos Direitos da
Pessoa Idosa no Município,
com representantes da sociedade civil, do governo e do
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa. Conforme a programação, serão escolhidos 247
novos delegados compostos
por membros da sociedade
civil, profissionais e gestores
que terão direito a voz e voto
para representarem o município de Queimados na Conferência Estadual.
Serão debatidos quatro eixos: Direitos Fundamentais
na Construção/Efetivação
das Políticas Públicas - Saúde, Assistência Social, Previdência, Moradia, Transporte,

Cultura, Esporte e Lazer;
Educação: assegurando direitos e emancipação humana; Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da
Pessoa Idosa; Os Conselhos
de Direitos: seu papel na efetivação do controle social na
geração e implementação das
políticas públicas.
De acordo com a Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa o momento
é propicio para fortalecer as
políticas públicas para os
idosos: “Esse é o fórum legítimo e democrático para as
discussões das ações voltadas à pessoa idosa. Precisamos unir forças para discutir,
formular e encaminhar políticas públicas para os nossos
idosos. O espaço é legítimo e
aberto para todos”, frisou.

igor lima/pmq

O evento será realizado no Teatro Marlice Margarida Ferreira da Cunha

BRASIL

nos bairros

Bolsonaro não pediu
para ler Enem

horahmunicipios@gmail.com

Reprodução

Perigo de assalto próximo a Dutra

O trecho que fica
próximo da passarela de Morro Agudo
está um breu. Não
se consegue ver uma
viva alma por causa
da falta de iluminação em dois postes
localizados nas imediações da Rodovia
Preside Dutra. De
acordo com informações, os assaltos
são costantes e a
falta de policiamento aumenta a sensa-

ção de insegurança
e estimula a ação
de criminosos que
costumam
atacar
principalmente trabalhadores que desembarcam em um
dos pontos de ônibus existentes na
região. Moradores
pedem à concessionária ou à Prefeitura providências
urgentes para melhorar a acessibilidade do lugar.

BRASÍLIA - O presidente
do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), Elmer Coelho
Vicenzi, disse que ontem que nenhuma autoridade superior, seja o
Ministro da Educação ou o presidente Jair Bolsonaro, pediu para
ler o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) de 2019. Ele deu a
declaração na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.
Em março, o Inep publicou
uma portaria criando um grupo
que faria uma “leitura transversal” do exame para “verificar a
sua pertinência com a realidade
social”.

esporte
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pensamento positivo

Flu encara o Cruzeiro pelas
oitavas de final da Copa do Brasil
Allan fala sobre a preparação Tricolor visando o jogo desta quarta
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Fluminense
se
prepara para o
confronto com o
Cruzeiro, às 21h30 desta
quarta-feira (15), no Maracanã, pelo jogo de ida das
oitavas de final da Copa do
Brasil e realizou o último
treino na manhã de terça-feira (14) no CT da Barra
da Tijuca. O volante Allan
falou sobre o duelo com a
equipe mineira e confia em
uma boa partida do Tricolor
diante de seu torcedor.
- São dois jogos e um
bom resultado em casa ajuda sim a levar a vantagem,
mas já tivemos uma prova
nessa temporada contra o
Santa Cruz, um resultado
de 2 a 0 considerado bom,
e tivemos dificuldade lá.
Então, estamos bem treinados em relação a isso e não
acredito que seja decidido
em apenas um jogo - disse.
Allan também comentou
sobre o bom desempenho
adversário na temporada,
mas confia na preparação

do time para a partida decisiva.
- Não muda nada a forma de encarar, vamos tratar como qualquer outro
adversário, jogando com
responsabilidade, com comprometimento com o grupo,
independente de qual for
o adversário. A gente sabe
que é um time que tem bons
jogadores, temos que ter
cuidado, mas vamos jogar
nosso futebol, nossa metodologia e não nos preocupar
com isso. Vamos ter cuidado
sim, mas jogar o futebol que
estamos jogando - explicou
o volante, analisando suas
múltiplas funções dentro de
campo.
- Posso desenvolver bem
as duas funções, única coisa
que muda é o comprometimento. Primeiro volante
tem que fazer mais a proteção para o time e como segundo volante, tenho mais
liberdade para atacar e finalizar, acho que a diferença
é essa - declarou. O camisa
29 destacou ainda o retorno
de Paulo Henrique Ganso à
equipe.

Lucas Merçon/ FFC

Volante tricolor destaca a vantagem de jogar perante a torcida: “ajuda sim”
- O Ganso muda a cara do
time pelo peso que tem, pela
história que tem, não só pelo
nome, mas pela qualidade.
É um grande jogador, que
a qualquer momento pode
decidir uma partida para a

gente e espero que ele nos
ajude muito - avaliou Allan,
elogiando o trabalho do técnico Fernando Diniz no comando do Tricolor.
- Minha primeira experiência no futebol brasilei-

ro profissional está sendo
uma experiência muito
boa com o Fernando, que
ajuda os jogadores, passa
confiança, isso é importante. A grande diferença
é a maneira de jogar que o

Fernando gosta, com transição. Lá fora, poucos times fazem esse trabalho de
posse de bola e o que está
sendo mais novo para mim
é essa metodologia do Fernando - finalizou.

Cuéllar destaca tamanho do confronto Vanderlei Luxemburgo comanda primeira
contra o Corinthians e pede atenção
atividade no Gigante da Colina
Alexandre Vidal/Flamengo

Volante concedeu entrevista coletiva na manhã de ontem no Ninho do Urubu
Tudo pronto para a
estreia do Mengão na
Copa do Brasil 2019.
O primeiro desafio
será nesta quarta-feira (15), contra o
Corinthians, em Itaquera. Na véspera
do duelo, o volante Cuéllar concedeu
entrevista
coletiva
no Ninho do Urubu e
projetou a partida.
“A repercussão de
um Flamengo x Corinthians é muito
grande. Times muito conhecidos no
mundo, é o maior
clássico do Brasil.
Não é fácil ganhar
em Itaquera, eles
sofrem poucos gols
lá. Temos que entrar
concentrados
para

buscar a vantagem
e decidir no Maracanã.”
O camisa 8 elogiou
a qualidade do elenco e garantiu que
todos estão prontos
para as competições
eliminatórias.
“O time vem ganhando experiência.
Temos vários jogadores que estão aqui
desde 2017. O time
vai aprendendo a não
cometer os mesmos
erros. O Corinthians
é um rival muito difícil. Respeitamos,
mas temos um elenco muito qualificado, agora com muito mais experiência.
Estamos conscientes
e estamos trabalhan-

do para não ficar fora
de fases mata-mata.”
Após falar sobre o
confronto pela Copa
do Brasil, Cuéllar
também
comentou
sobre o Emelec, adversário do Mais
Querido nas oitavas
de final da Conmebol Libertadores.
“Respeitamos muito o Emelec, um time
grande do Equador.
Sempre disputa títulos e está todos os
anos na Libertadores. Confronto difícil, mas temos um
grande time. Se chegou até aqui, é porque tem qualidade. É
uma fase decisiva e
não podemos cometer erros.”

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Luxa orienta jogadores durante atividade CT do Almirante, em Vargem Pequena
Teve início na última segunda-feira (13)
a era Vanderlei Luxemburgo no Vasco
da Gama. Na oportunidade, o novo técnico cruzmaltino se reuniu com integrantes
das diversas áreas que
compõem o departamento de futebol para
se apropriar de informações sobre o grupo
de atletas e elaborar
um planejamento para
as semanas iniciais de
trabalho.
O vitorioso e experiente treinador teve
contato com os jogadores e comandou sua
primeira atividade no
CT do Almirante, em
Vargem Pequena, apenas na tarde de ontem

(14). Antes da movimentação, entretanto,
Vanderlei Luxemburgo bateu um papo de
aproximadamente 30
minutos com o elenco e voltou a reforçar
sua confiança na volta por cima dentro do
Campeonato Brasileiro.
O treinamento foi
iniciado com uma
leve atividade física, essa dirigida pelo
novo preparador Antônio Mello. Na sequência, o assistente técnico Maurício
Copertino dividiu o
grupo em dois times
para a realização de
um coletivo. A movimentação
contou
com a participação

dos atletas que não
iniciaram o confronto
com o Santos, e terminou com triunfo do
time com colete pelo
placar de 4 a 3 (autores dos gols abaixo).
De volta ao futebol
após um ano e meio de
inatividade, Luxemburgo acompanhou
da beira do gramado
principal, com bastante atenção em cada
minuto do coletivo. O
treinador entrou em
campo em algumas
oportunidades
para
orientar os jogadores.
Foi possível ver também o vitorioso profissional incentivando
e elogiando os atletas
a cada exercício bem
executado.
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Defesa nega acusações

Por unanimidade (3 a 0), STJ liberta
ex-presidente Michel Temer da cadeia

Ele estava preso por corrupção, lavagem de dinheiro e peculato
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

6ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu, na tarde
de terça-feira (14)), acatar o
pedido de liberdade impetrado
pela defesa do ex-presidente
Michel Temer (MDB), preso
desde a semana passada pelos
crimes de corrupção, lavagem
de dinheiro e peculato. Medida
também se aplica ao coronel
João Baptista Lima Filho, amigo de Temer.
O relator do caso, ministro
Antônio Saldanha Palheiro,
abriu a sessão. Ele votou a favor da soltura do ex-presidente,
argumentando que, “embora
tenha registrado a presença de
risco efetivo, o juízo [Ministério Público Federal] não fez
menção a condutas pendentes”.
“Não foi retratado nenhum
fato concreto do paciente para
destruir provas. A gravidade
dos crimes impetrados não
constitui argumentos para a
prisão”, afirmou Saldanha. A
decisão se estende ao coronel
Lima. Os bens do ex-presidente estão bloqueados pela Justiça.
O ministro ainda impôs regras pra que os dois deixem a
cadeia. Temer e coronel Lima
não poderão manter contato
com investigados, devem permanecer no Brasil, sem mudar
de endereço, e entregar o passaporte à Justiça.
Segunda a votar, a ministra
Laurita Vaz seguiu o entendimento do relator e votou pela
liberdade. De acordo com a
magistrada, “essa luta não pode
virar caça às bruxas”. Para ela,

“é dever do Judiciário garantir
o devido processo legal”.
“Não há nenhuma razão
concreta. Há outras medidas
aptas a garantir a segurança do
processo, como as apresentadas pelo relator”, pontuou Laurita Vaz.
O ministro Rogério Schietti votou como os outros dois
ministros que o antecederam.
Para ele, “é preciso considerar
que nem sempre se pode exigir
que uma medida seja adotada
tão logo conhecido o fato criminoso”.
Schietti argumentou ainda que Temer é réu primário.
“Escritor e advogado, ex-presidente da República e especialmente, está afastado de suas
funções públicas. Não possui,
portanto, as mesmas facilidades para interferir nos desvios
de verbas estatais”, disse.
“Não há notícia de tentativa
de fuga. Demonstrou, além disso, respeito as instituições, não
interferiu nas investigações e
é preciso considerar que nem
sempre se pode exigir que uma
medida seja adotada tão logo
conhecido o fato criminoso.
Mantém-se sereno e colaborativo”, seguiu o ministro.
O último a votar, ministro
Nefi Cordeiro também acompanhou o relator. Ele entende
que a prisão de Temer é “caso
de ilegalidade”.
Julgamento
No julgamento, os ministros
decidem se Temer pode responder pelas acusações com
garantia de liberdade provisória. Ou seja, mesmo com a sentença de hoje, a 6ª Turma terá
que se reunir em outra ocasião.

ABR

A alegria de Temer ao ser colocado na rua pelo Superior Tribunal de Justiça
Dessa vez, para analisar o habeas corpus em definitivo.
Na semana passada, o ex-presidente foi preso, pela segunda vez, por determinação
do Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF-2), sediado
no Rio de Janeiro. O colegiado derrubou decisão individual
do desembargador Ivan Athié,
que havia concedido liberdade
a Temer.
No dia 21 de março, o juiz
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, acatou pedido
do Ministério Público Fede-

Obrigação dos presos de ressarcir
Estado vai a plenário no Senado

Marcos Oliveira / Agência Senado

Projeto da Senadora Soraya Thronicke vai cumprir os trâmites até chegar à Câmara dos Deputados
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou
ontem (14) o substitutivo da senadora Soraya Thronicke (PSL-MS)
ao PLS 580/2015, que obriga o
preso a ressarcir os gastos do Estado com sua manutenção.
A proposta inicial de autoria
do ex-senador, Waldemir Moka,
chegou a ser analisada no plenário
do Senado no último dia 7, mas
foi remetida à CDH a pedido do
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Na avaliação de alguns
parlamentares, a imposição do pagamento poderia levar o apenado
a trabalhos forçados ou a piorar o
processo de reintegração, já que
estaria com uma dívida elevada
em seu nome.
Modificações
Para resolver o impasse, o
substitutivo acatou emenda sugerida no plenário pelo senador
Humberto Costa (PT-PE), que trata da situação do preso provisório.
Nesses casos, a ausência de uma

sentença definitiva deve impedir
o ressarcimento e as quantias recebidas pelo Estado serão depositadas judicialmente. Os valores
serão revertidos para o pagamento das despesas de manutenção
somente no caso de condenação
final. Em caso de absolvição, os
valores depositados serão devolvidos ao preso.
Outra novidade no texto foi a
introdução de um teto no desconto das despesas com a manutenção do preso, caso ele não tenha
condições de arcar com todos os
custos. Nestas situações, o abatimento será fixado em até um
quarto da remuneração recebida
por ele. No caso de presos sem
condições financeiras, a senadora sugere a suspensão do débito
por até cinco anos. Caso não haja
modificação da condição econômica do devedor nesse prazo, a
obrigação do pagamento da dívida fica extinto.
Ao admitir que nem sempre o
Estado terá condições dar oportu-

nidades de trabalho para os encarcerados, o substitutivo estabelece
que, nessas situações, não pode
ser exigido que o detento sem recursos financeiros arque com os
custos de sua manutenção.
Com as exceções dos presos
provisórios e dos sem condição
econômica, o substitutivo mantém a ideia original da proposta,
prevendo o ressarcimento obrigatório ou o pagamento por meio de
trabalho para aqueles possuírem
recursos próprios. O preso que tiver condições financeiras, mas se
recusar a pagar ou a trabalhar será
inscrito na dívida ativa da Fazenda Pública. O texto também mantém emenda incluída por Simone
Tebet (MDB-MS) para prever que
o preso sem condições financeiras
que ainda tiver restos a pagar por
seus gastos seja perdoado da dívida ao ser posto em liberdade.
A matéria segue agora para votação final no plenário do Senado
e, se aprovada, para a Câmara dos
Deputados.

ral (MPF) e decretou a prisão
preventiva do emedebista pela
primeira vez. Na ocasião, o
ex-presidente ficou preso por
quatro dias, até ser liberado em
25 de março, por liminar concedida pelo desembargador.
Temer é investigado no âmbito da Operação Descontaminação, da PF, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de
Janeiro, que investiga desvios
da ordem de R$ 1,8 bilhão nas
obras da Usina Nuclear Angra
3, operada pela Eletronuclear.
A 6ª Turma do STJ é com-

posta por cinco ministros, mas
o habeas corpus de Temer será
julgado por apenas quatro deles. Isso por que o ministro Sebastião Reis Júnior se declarou
impedido e não participará do
julgamento. Ele informou já
ter atuado em escritório que
prestou serviços para a Eletronuclear.
Outro lado
A defesa de Temer afirma
que o ex-presidente nunca
praticou nenhum dos crimes
narrados e que as acusações in-

sistem em versões fantasiosas,
como a de que o emedebista
teria ingerência nos negócios
realizados por empresa que
nunca lhe pertenceu.
“Michel Temer não recebeu
nenhum tipo de vantagem indevida, seja originária de contratação da Eletronuclear, seja
originária de qualquer outra
operação envolvendo órgãos
públicos. Por isso, nunca poderia ter praticado lavagem de
dinheiro ilícito, que nunca lhe
foi destinado”, argumentam os
advogados.

Multa de R$ 2,5 bi da Petrobras pode
ir para educação, diz Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse
que a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge,
tem a sugestão de destinar
US$ 600 bilhões (algo em
torno de R$ 2,5 bilhões)
em multas da Petrobras
para a educação. Ele participou de uma audiência
pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO)
no Senado que discute o
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2020.
“Preferencialmente, por
recomendação da [procuradora-geral, Raquel]
Dodge, e vai ser bem aceito lá fora, pode ser redirecionado para a educação.
Algo que está sendo considerado também”, declarou
o ministro. “A Petrobras
está pagando uma multa
importante pelo problema
de corrupção, interrogação
jurídica da SEC [Security
Exchange Commission,
dos Estados Unidos]. A
tese da Dodge é de que a
Petrobras foi vítima. Quem
estava lá dentro perpetrou
excessos e [a estatal] foi
condenada a pagar US$
600 milhões, quase R$ 3
bilhões, de multa. Pagam à
União, que tem de redirecionar esse dinheiro”.
Guedes reiterou que
o contingenciamento de
30% do Orçamento discricionário (não obrigatório)
da educação, na verdade,
resulta num bloqueio de
3,6% da verba total para
a área. Isso porque as ver-

abio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Segundo ministro, acordo está sendo
costurado pela PGR Raquel Dodge
bas discricionárias equivalem a 12% do Orçamento.
“Se formos fazer as contas,
30% de 12%, dá 3,6% do
total”, justificou.
O ministro disse que não
participou da decisão de
contingenciar as verbas da
educação e que esse tipo
de decisão cabe ao próprio
Ministério da Educação
e ao Palácio do Planalto.
“Por mim, haveria apenas
dez ministérios e todos
com verbas bem menores”,
disse.
Militares
Em relação à renegociação do plano de carreira
dos militares, o ministro
disse que, quando as negociações ocorreram, a equipe econômica deixou claro
que todo mundo tinha que
contribuir com uma parcela de sacrifício. Guedes
disse que o Ministério da
Economia disse que o go-

verno pediu que o projeto
com os reajustes para a categoria fosse enviado posteriormente à proposta que
reforma as aposentadorias
e as pensões dos militares,
mas que as Forças Armadas preferiram que as duas
propostas fossem enviadas
simultaneamente para evitar a impressão de que os
militares estavam querendo
se aproveitar da situação.
“Quando as negociações
aconteceram, fomos claros
de que todo mundo tem que
entrar na Kombi [da reforma da Previdência]. Houve
muita conversa sobre isso,
de que todos devemos contribuir. A gente pediu para
dividir a coisa em duas
partes e enviar primeiro a
reforma da Previdência dos
militares e depois a reformulação de carreiras. Eles
[os militares] disseram que
era melhor encaminhar simultaneamente”, disse.
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Crime em Caxias

Casal é executado na frente dos filhos

Mulher de 23 anos e companheiro foram assassinados na cama enquanto
dormiam na comunidade Beira-mar. Divisão de Homicídio investiga o caso
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

m crime chocante
ocorreu na madrugada de ontem
em Duque de Caxias. O
casal Tainá Souza do Nascimento, de 23 anos, e
Adilson dos Santos Portela, 37, foram executados com vários tiros por
quatro homens armados
na comunidade Beira-mar.
Os atiradores arrombaram o portão e entraram
encapuzados na casa . As
vítimas foram mortas na
frente dos três filhos da jovem (de sete, quatro e cinco anos). Políciais do 15º
BPM (Caxias) foram acionados para o local, mas as
vítimas já estavam mortas.
A Divisão de Homicídios da Baixada Flumi-

nense (DHBF) investiga
várias hipóteses para o
crime e não descarta vingança. Familiares já foram ouvidos por agentes
da especializada, que buscam câmeras de segurança
da região na tentativa de
identificar os atiradores e
traçar a dinâmica da ação.
Cuidado muito
bem dos filhos
O avô das crianças, e
ex-sogro, Ricardo Almeida, de 46 anos, contou que
a jovem era uma excelente
mãe: “Ela cuidava muito
bem dos filhos. Só Deus
mesmo que eles não mataram meus netos”, contou. Segundo ele, o mais
velho, ao assistir a ação
dos bandidos, correu em
direção à casa da mãe de
Tainá, que fica próxima:

“Ele pulou o muro e conseguiu chamar a avó. Os
mais novos ficaram parados olhando a mãe, mas
ela já estava morta”, disse,
acrescentando que precisa
de ajuda para conseguir
apoio psicólogico para as
crianças que estão traumatizados.
Ainda de acordo com
o avô, a família não conhecia o companheiro de
Tainá. Eles estariam juntos há cerca de um mês.
Adilson já havia sido preso quatro vezes por tráfico
de drogas, associação para
o tráfico e porte de arma
de fogo e estava em liberdade desde 2016. Para Ricardo, o homem foi morto
por algum acerto de contas e Tainá para não dar
detalhes sobre o crime ou
identificar os autores.

Reprodução/Facebook

Assassinos invandiram a casa de Adilson e Tainá durante a madrugada

Militar do Exército roda por Draco agarra miliciano em Queimados
suspeita de mulher na Baixada
Agentes da Delegacia de
Polícia da Posse (58ª DP)
prenderam um cabo do Exército por suspeita de estupro
de uma mulher na Baixada.
O crime aconteceu quando o
militar ofereceu uma carona
para a vítima. Ele foi preso
no bairro Rancho Novo, em
Nova Iguaçu, na tarde da última segunda-feira.
O militar foi posto à disposição do Exército brasileiro
para que fosse encaminhado
a uma unidade prisional do
próprio Exército. De acordo
com uma nota divulgada pelo
Comando Militar do Leste,
que colaborou inteiramente
com o cumprimento do mandado judicial, tão logo as formalidades legais a cargo da
Polícia Civil sejam finalizadas, o militar será transferido

Divulgação/PCERJ

Ocabofoipresoporumaequipeda58ªDP(Posse)naúltimasegunda-feira
para unidade carcerária do
Exército, onde permanecerá
preso à disposição do Poder
Judiciário.
“Cabe reiterar que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de

conduta ilícita por parte de
seus integrantes, repudiando
veementemente atitudes e
comportamentos em conflito
com a lei, com os valores militares ou com a ética castrense”, diz a nota.

Agredida por jogador diz que sobreviveu por milagre
Agredida pelo meia-atacante Alexandre ‘Talento’,
de 23 anos, a jovem Bianca Ariana Rocha Oliveira
disse que precisou de uma
cirurgia de três horas para
reparar os ossos da face e
que teme pela vida caso o
agressor deixe a prisão.
O suspeito foi detido
no início de maio e está
na unidade prisional de
Benfica, na Zona Norte do
Rio. “É um milagre estar
viva hoje. Eu tenho medo
de que ele seja solto. Meu
medo é ele vir atrás. Ele
pode reconstruir uma carreira, mas do jeito que isso
foi divulgado, digamos que
ele não tem nada a perder.
Ele tinha a carreira e não
pensou nisso, e eu não sei
como está a cabeça dele. É
capaz de ele querer se vingar”.
Em entrevista ao portal
UOL Esporte, Bianca detalhou o que aconteceu e
disse ser um milagre estar
viva. Em abril ela perdeu
os sentidos após levar socos e chutes do jogador e
foi para o hospital às pressas. Tudo teria acontecido
após Alexandre, inconformado com o término do
relacionamento, ter acesso ao celular da mulher e
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A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas
e Inquéritos Especiais
(Draco) prendeu um dos
integrantes do grupo
de justiceiros, conhecidos como ‘Caçadores
de gansos’, milícia que
atua há pelo menos dois
anos em Queimados. O
bando não tolera roubos
e usuários de drogas.
A operação realizada
no último sábado, pela
Polícia Civil, resultou
na prisão do principal líder do grupo: Alex Sandro Bonifácio Machado,
o Chim, estava em casa,
quando foi surpreendido pelos agentes. Com
ele foram apreendidas
uma arma, munições
e carregadores, facas,
relógios e até uma espada. Segundo o portal
Procurados, do Disque
Denúncia, 14 milicianos
são procurados em todo
o estado. Desses, pelo
menos três têm atuação
direta na Baixada.
O grupo chegou a
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Armas e munições apreendidos pela Draco na casa do suspeito
manter uma página nas redes sociais, que já foi retirada do ar, onde compartilhava fotos de possíveis
vítimas e de crimes cometidos. Um deles, contra
um jovem. Morto recentemente, por ser um suposto
usuário de drogas.
Contra o chefe do grupo havia um mandado de
prisão aberto por homicídio. De acordo com o delegado Gabriel Ferrando,
titular da Draco, a prisão
do miliciano é resultado
de um trabalho de inteligência da Polícia Civil.
“Foi uma prisão impor-

tante porque a polícia já
estava no encalço desse
elemento há alguns meses,” disse.
No ano passado, a Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)
havia prendido Francisco
Flávio Valentim da Silva,
Ewerton de Almeida Albuquerque e Carlos André Von Held Ignácio, por
crimes de receptação e
porte ilegal de arma. Este
último, primo do policial
militar Rafael Von Held, o
Van Helsing, ex-chefe do
grupo, morto no ano passado.

Mulher é morta em Angra dos Reis

Jovem ficou com rosto desfigurado
descobrir que ela foi para
uma balada na companhia
de uma amiga. “Ele me chamou para ir até a casa dele,
que é perto da minha. A mãe
dele estava lá. Quando chegamos, ele pediu para reatarmos. Ele pegou meu telefone, que é sem senha, e viu
uma mensagem de que eu
tinha saído no fim de semana anterior. Ele começou a
me agredir sem argumento.
A mãe dele tentou segurar,
mas ele estava muito alterado. Me agrediu com socos e
chutes”, disse.
“Eu desmaiei e, quan-

do acordei, estava do lado
de fora da casa dele e com
o pai dele esperando uma
amiga minha para me levar
para o hospital”, relatou.
Não foi a primeira vez
que Alexandre “Talento”, que já teve passagem
pelo Atlético-GO, agrediu
Bianca Rocha. Os dois tiveram um relacionamento
de quatro anos e, de acordo
com a vítima, ele sempre
demonstrou um comportamento violento. Ela só não
o denunciou antes por medo
de prejudicar a carreira dele
como atleta.

Uma mulher foi assassinada de forma
cruel no bairro Perequê, em Angra dos
Reis, na Costa Verde
fluminense. Imagens
que circulam nas redes sociais mostram a
imagem do corpo da
jovem que teve o rosto
desfigurado por tijolos,
arma usada pelo criminoso para atacar a vítima. A
A página do Facebok Notícias de Angra
dos Reis chegou a puplicar uma foto da vítima. A´te o fechamento
desta edição, a identificação dela não era conhecida. A Polícia Civil investiga o caso que
chocou os moradores.
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Vítima foi morta a tijoladas no bairro Perequê

16 de julho de 2016
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Capacitação do Cadastro Único
Curso de Formação para Entrevistadores é ministrado pela Coordenação Estadual
e tem participação de moradores de Mesquita, Caxias, Seropédica e Nilópolis
Rafael Barreto/PMBR

Cristiane Marçal e Solange Capaz integram uma turma de 32 pessoas que estão fazendo o curso para adquirirem novos conhecimentos
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DE BELFORD ROXO

B

elford
Roxo
está sediando,
durante
três
dias, o Curso de Formação para Entrevistadores do Cadastro
Único na Uniabeu, oferecido pela Secretaria
Estadual de Assistência Social e Direitos
Humanos, em parceria
com a Secretaria Municipal de Assistência
Social e Cidadania.
Trinta e duas pessoas
estão participando das
aulas ministradas pela

Coordenação Estadual do Cadastro Único
até hoje. Um caderno
de atividades e o manual do entrevistador
auxiliam os alunos nas
aulas. De início, foi realizado um teste, onde
os professores puderam
avaliar o nível de dificuldade desses profissionais.
De acordo com o técnico da Coordenação
Estadual do Cadastro
Único, Jean Silveira,
pessoas de outros municípios também estão
participando do curso.

“Vieram de Mesquita, Caxias, Seropédica,
Nilópolis e outros. O
objetivo do curso é de
que esses funcionários
estejam aptos a fazer as
entrevistas e preencher
os formulários e deixar
claro cada informação
para o usuário, já que
esse cadastro é a porta de entrada para alguns programas sociais
como, Bolsa Família,
Id Jovem, isenção na
taxa de concurso público e outros mais”, informou Jean ao lado da
coordenadora Estadu-

al do Cadastro Único,
Ane Lima.
“Estamos
sempre
buscando
parcerias
para capacitar nossa
equipe de forma que
tenham condições de
executar com excelência o trabalho e atender
a população com mais
dignidade”, ressaltou
o secretário municipal
de Assistência Social
e Cidadania, Diogo
Bastos. Cristiane Marçal trabalha no Cras
de Santa Marta há sete
meses e está empolgada com o curso. “Ca-

pacitação maravilhosa.
Estou tirando todas as
minhas dúvidas e vou
poder ajudar ao próximo a conseguir se cadastrar nos programas”,
disse. Solange Capaz
concorda com Cristiane. “Estou há dois meses no cadastro único. E
é sempre bom aprender.
Agora sei como fazer as
perguntas”, finalizou.

do Governo Federal é a
ferramenta de identificação e caracterização
socioeconômica
das
famílias brasileiras de
baixa renda. É um importante instrumento de
planejamento de políticas públicas, pois proporciona, em uma só
base, um retrato abrangente das condições de
vida dos cidadãos brasileiros mais vulneráveis,
O que é
agregando informações
de renda, características
Cadastro
Único?
do domicílio, escolariO Cadastro Único dade, deficiência, entre
para Programas Sociais outras.

Praça da Prefeitura, em São João de Rio tem museus estaduais na
Meriti, recebe ônibus OdontoSesc Semana Nacional de Museus

Unidade móvel de odontologia ficará em frente ao Centro
Cultural Meritiense; senhas
serão distribuídas apenas nesta
terça-feira (14), a partir das 9h
A Unidade Móvel OdontoSesc vai estacionar, nesta
terça-feira (14), na Praça da
Prefeitura, em frente ao Centro Cultural Meritiense. Os
moradores poderão usufruir
de atendimento odontológico
gratuito. A ação é em parceria
com a Prefeitura de São João
de Meriti.
O ônibus vai começar a funcionar às 9h para agendamento
da consulta. Mas atenção! As
senhas só serão distribuídas
nesta terça. A partir de hoje
quarta-feira, o serviço começa
a funcionar.

Divulgação
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Unidade móvel de odontologia ficará em frente ao Centro Cultural Meritiense
A unidade móvel ficará no
local até o dia 30 de agosto.
Serão realizados tratamentos odontológicos de atenção
básica, como restauração,
extração simples, raspagem,
limpeza e raio-X. Quem tiver interesse deve compare-

cer para o agendamento com
identidade, CPF e comprovante de residência. Menores
de idade devem estar acompanhados de um responsável
com certidão de nascimento
ou qualquer outro documento
da criança.

Governo e Rock In Rio assinam termo para o turismo
Na ocasião será assinado o Termo de Cooperação
Técnica entre o Governo/
Setur e o evento. O objetivo
do projeto é estimular o público do Rock in Rio 2019
a visitar outros destinos
turísticos do estado, além
da capital, por meio de um
desconto de 30% válido nos
estabelecimentos hoteleiros
participantes da promoção.
A ação tem o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH),
dos Conventions Bureau
(CVBs) e das prefeituras

Divulgação/Governo do :Estado

Objetivo do projeto é estimular o público do Rock
in Rio 2019 a visitar outros destinos turísticos do RJ
municipais.
A parceria com a organização do Rock in Rio proporcionará que as 700 mil
pessoas que irão ao evento
recebam informações diretas,
apresentando o “TurisRock”.

A divulgação dos municípios
vai auxiliar no fomento do turismo do Estado. A promoção
será válida de 20 de setembro
a 13 de outubro para todas as
cidades do Estado, exceto a
Capital.

Museu do Ingá, em Niterói, está incluido na programação especial
A 17ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto
Brasileiro de Museus
(Ibram), começou na
última segunda-feira
e se estende até o próximo domingo (de 13
a 19 de maio). Três
equipamentos culturais
do Estado (Museu do
Ingá, Museu Antônio
Parreiras e a Casa da
Marquesa de Santos,
vinculados à Secretaria de Cultura e Economia Criativa) têm
programação especial
no evento que também
marca, no dia 18 de
maio, o Dia Internacional de Museus. Por
todo o país, serão 1.114
instituições com atividades especiais.

O Museu do Ingá, em
Niterói, inaugura no dia
18 de maio, às 15h, a exposição Cícero Dias em
novos olhares. A mostra
reforça a trajetória de
exposições multissensoriais da casa e procura
romper com a comunicação unicamente visual e
procura proporcionar novas possibilidades de interação ao público. Toda
a programação foi pensada sob a perspectiva da
acessibilidade.
O Museu Antônio Parreiras, por sua vez, realiza no dia 13 de maio
o Seminário Acessibilidade em Museus. O encontro pretende reunir
experiências inovadoras
sobre o acesso dos acervos e espaços de museus

por pessoas com necessidades especiais,
respeitando suas singularidades.
A Casa da Marquesa
de Santos - Museu da
Moda Brasileira realiza o evento “Conversas
no Museu: a memória e
o território”, no dia 16
de maio, às 14h, com o
objetivo de discutir as
possibilidades da participação dos moradores
e das instituições de
São Cristóvão com suas
histórias e tradições na
proposta de reabertura
plena do espaço. A série Conversas no Museu é voltada para a
divulgação e o debate
de temas relacionados
à história, à gestão e à
preservação do museu.

SUL-FLUMINENSE
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volta redonda

Saúde renova frota com duas
ambulâncias de reabilitação

Veículos atenderão a 12 municípios e 6 mil pacientes mensalmente em tratamento na Policlínica da Cidadania
Luis Eduardo
(Luisinho)

A

Saúde Pública do município de Volta Redonda ganhou mais
dois veículos para favorecer o
atendimento na rede pública,
com mais agilidade para os
pacientes em tratamento e fase
de recuperação na Policlínica
da Cidadania, no Estádio Raulino de Oliveira. O secretário
municipal de Saúde, Alfredo
Peixoto, e o subsecretário de
Saúde, Fernando Garcia, o
Samuquinha, receberam nesta
segunda-feira, dia 13, os dois
micro-ônibus, adaptados, que
serão usados para buscar em
casa os pacientes e retornar ao
final do tratamento.
Alfredo Peixoto, secretário
de Saúde, considerou excelente a chegada dos veículos
conquistados através de convênio com o Governo Federal,
Ministério da Saúde, Progra-

ma do SUS (Sistema Único de
Saúde), beneficiando o município. “Os veículos adaptados
serão usados para pacientes
do C3, Centro Especializado Regional, que atende a 12
municípios, servindo a 6 mil
pacientes mensalmente. São
pacientes que estão em fase de
tratamento e recuperação na
Policlínica da Cidadania, no
Raulino de Oliveira. Eles serão atendidos com segurança e
maior agilidade no transporte
de casa para a policlínica, e
depois retornarão para as suas
residências” .
Segundo Alfredo Peixoto,
são dois novos veículos ao
custo de R$ 190 mil cada para
a Saúde e acrescentou. “ Este
serviço de reabilitação será
transferido em breve para um
anexo junto ao Hospital Santa
Margarida onde terá mais espaço para acomodação”, frisou.

As novas ambulâncias que
atenderão o Centro Especializado de Reabilitação são para
uso de pessoas com algumas
patologias específicas, que têm
a mobilidade pessoal prejudicada. Cada micro-ôniubs tem
espaço para 4 lugares, 4 cadeiras para acompanhantes, sendo
um espaço maior para o cadeirante. É dotado de um sistema
manual de rampa que facilita
os movimentos de acesso para
o paciente na cadeira de rodas
e acompanhante.
O prefeito Samuca Silva,
comentou. “Na nossa gestão
temos um compromisso de fazer avançar a saúde com investimentos, capacitação, convênios, trazendo novos recursos
e promovendo melhor atendimento aos nossos pacientes no
dia a dia”, afirmou.
O Subsecretário de Saúde,
Fernando Samuquinha, também comemorou a chegada

resende
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Os veículos vão transportar pacientes para unidades de saúde
dos microônibus na Saúde
Pública. “O prefeito Samuca Silva prossegue fazendo o
melhor para Volta Redonda,
o melhor para os pacientes

que são atendidos pelo SUS
e precisam deslocar de casa e
não tem condições para isto.
A Saúde da cidade conquistou, com o convênio federal,

um investimento importante, e
com a atuação do governo municipal que não mede esforços
por uma saúde pública com excelência na qualidade”, disse.

itatiaia

Nova creche municipal de Mauá abre Professores da Rede Municipal participam
do 2º Encontro de Formação Continuada
60 vagas para crianças da região
Mais um sonho para a comunidade de Visconde de Mauá, distrito
de Resende, começa a se concretizar. A Prefeitura de Resende, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação, abriu 60 vagas para a
Nova Creche Municipal de Mauá,
que está em fase de construção.
As inscrições para o preenchimento das vagas, que são contínuas, foram abertas no último dia
29, segunda-feira. As vagas serão
ocupadas a partir da listagem de
inscritos, em conformidade com
os critérios determinados para a
pontuação individual dos candidatos.
A unidade ainda poderá contar
com um diferencial: horário especial nos finais de semana e em
épocas de alta temporada, para
aquelas crianças com mães que
estão inseridas no mercado de trabalho no setor de turismo regional.
De acordo com o prefeito Diogo
Balieiro Diniz, o funcionamento
especial dependerá da demanda
existente, que está em fase de levantamento neste período de inscrições.
Desde o início do governo (2017),
já foram contabilizadas mais de
400 novas vagas nas creches
municipais, nos períodos integral
e parcial. Neste aspecto, o crescimento das novas ofertas foi estimado em 29,53%, entre vagas já
preenchidas e projeções de ocupação geradas para 2019. O prefeito
Diogo Balieiro destacou sobre a
importância da nova creche de
Mauá para a comunidade.
— A creche é uma reivindicação
antiga da população do distrito
de Visconde de Mauá. A Educação Infantil é a primeira etapa da
Educação Básica, daí, a sua importância para o desenvolvimento
integral da criança. Inicialmente,
na sua capacidade total, a creche
pretende atender crianças de quatro meses de idade a três anos e 11
meses,distribuídas em: Berçário,
Creche I, Creche II e Creche III. O
espaço é muito importante para a
formação dos pequenos, que vão
ter a oportunidade de um acompa-

nhamento pedagógico e estrutura
necessária para o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas,
dependendo da fase de crescimento – frisou, complementando que
as vagas são destinadas, especialmente, às crianças que moram em
Visconde de Mauá.
O prefeito acrescentou que Visconde de Mauá precisa de uma
nova perspectiva para aquelas
mães que trabalham na área de
turismo e querem deixar seus filhos em um ambiente seguro. “A
novidade será de grande valia para
as moradoras que necessitam trabalhar aos finais de semana e período de alta temporada. As crianças vão receber este atendimento
diferenciado, que vai refletir na
geração de trabalho e renda para
as famílias de Visconde de Mauá.
Estamos avançando na educação
do município com a ampliação de
vagas em creches. Com honestidade e comprometimento, vamos
transformando Resende em uma
cidade melhor para se viver”, frisou.
Em relação às inscrições, os
interessados podem obter informações de como proceder e
documentação necessária com
a responsável da Administração
Regional de Visconde de Mauá,
Regiane Arantes, de 10h às 15h.
A sede da Administração funciona no Parque Estadual da Pedra
Selada, na Avenida Presidente
Wenceslau Braz, em Mauá. No
primeiro contato, será feito um
agendamento para que os pais ou
responsáveis compareçam à Escola Municipal Francisco Quirino
Diniz, situada na mesma avenida, nº 85, em Visconde de Mauá,
onde vão efetivar a inscrição. A
finalidade desta etapa é realizar
um levantamento para verificar a
demanda existente.
Atualmente, a rede pública municipal de ensino atende mais de
14 mil alunos em 63 unidades.
Destas unidades, o município
conta com 19 creches, sendo que
este número subirá para 21, com
a inauguração das Creches Muni-

cipais Bairro Vicentino, no bairro
Vicentina, e de Mauá.
PROCESSO DE
INSCRIÇÃO
O processo de Mauá seguirá as
normas e os procedimentos para o
ingresso e permanência de alunos
nas unidades escolares ou instituições que oferecem a Educação
Infantil, segundo estabelecido pela
Resolução da Secretaria de Educação/Instituto da Educação do
Município de Resende (Educar),
nº 1 de 24 de agosto de 2018. A
ocupação das vagas é feita a partir
da classificação geral no sistema
de inscrição criado com base na
Resolução, conforme a ordem de
pontuação dos interessados.
Existem sete itens que servem
como critérios para a avaliação
das vagas, podendo chegar até 60
pontos na classificação. Com 30
pontos, a criança com deficiência
tem maior preferência, mediante
laudo, desde que amparado pelo
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) e Deliberação Cedur (Conselho Municipal
de Educação de Resende) nº 2, de
12 de maio de 2017. O segundo
critério é a criança em risco social,
mediante encaminhamento de órgãos oficiais. Já o terceiro quesito
é criança em comprovada situação
de vulnerabilidade social, com
apresentação de documento de encaminhamento de órgãos oficiais.
A quarta condição de prioridade
é criança filha de mãe que exerça
atividade profissional, de acordo
com a legislação. O quinto quesito
possui duas vertentes: com pontuação maior, criança cuja residência esteja na região da Creche/
CEMEI para onde se inscreveu,
conforme anexo II; e com pontuação menor, criança cuja residência
não esteja na região da Creche/
CEMEI para onde se inscreveu. O
sexto ponto avaliado: crianças gêmeas e o atendimento de irmãos,
visando à vaga na mesma unidade. Por último, o candidato que tenha freqüentado escola ou creche
no ano ou período anterior.

Divulgação/Pmi

Palestrante fala no encontro que reuniu professores da rede municipal de
ensino: teorias para melhorar a qualidade do aprendizado de alunos
A Prefeitura de Itatiaia, através da teoria da ConsNo dia 16 é a vez da área
através da Secretaria de telação Familiar aplicada à de educação física trabaEducação, promove nes- pedagogia. A aplicação da lhando “As políticas de
ta semana o 2º Encontro teoria confere ao professor inclusão dentro do âmbito
de Formação Continuada condições de reconhecer a educacional”, com palestra
para os professores de situação do aluno e mos- da professora Monique Ratodas as áreas de conhe- trar a eles mais claramente mos, especializada em psicimento, de atendimento as funções da família e as comotricidade. Encerrando
educacional especializa- exigências da escola rela- a semana, na sexta-feira,
do, orientadores educa- cionadas ao aprendizado e dia 16 é a vez dos profescionais e pedagógicos. ao comportamento. Depois sores de línguas estrangeiAs reuniões estão sendo o grupo participou de outra ras, tecnologias e educação
realizadas no Colégio palestra com uma atividade artística, cuja palestra da
Municipal Ana Elisa Lis- de terapia holística sobre orientadora
pedagógica
boa Gregori de 7h30 às trocas de energia, oferecida Marcy Giffoni falará sobre
11h30 e para o grupo de pela professora da Rede e “Inteligências múltiplas no
educação especial será na terapeuta holística Simone contexto da sala de aula”.
Câmara Municipal, com Alvernaz.
Os educadores especiais
início às 13h, na sextaA programação segue no vão assistir a uma palestra
-feira (17/05).
dia 15, quarta-feira, para com o tema “Adaptações
A semana começou os professores de ensino Curriculares - Estruturapara os professores de religioso e matemática. Os ção de material na Educahistória, geografia e ci- docentes de exatas assis- ção Inclusiva”, ministrada
ências com uma palestra tirão a uma palestra com o pela psicopedagoga clínica
ministrada pela psicólo- tema “Tecnologia como fer- e educadora, Eliane Alga clínica e educacional, ramenta de transformação ves Policiano. Na próxima
Maria Alice Santos, so- nas aulas de matemática”, semana os encontros tem
bre o tema “Adolescência ministrada pelo professor e prosseguimento para os
e suas crises” abordando Mestre em matemática, Le- professores dos anos inicomo lidar com a questão andro Nascimento.
ciais.
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RECEITAS
Risoto de
tomate
Ingredientes
3 unidades de tomate maduros 1
unidade de cebola
picadinha 100 manteiga sem sal, gelada 2 xícaras de arroz
arbório 1 xícara de
vinho branco seco 1
1/2 litro de caldo de
galinha fervente
Modo de
preparo
No
liquidificador,
bata o tomate, coe
e reserve. Em outra
panela, em fogo
médio, refogue a
cebola em 1 colher
(sopa) de manteiga
até ficar transparente. Acrescente o
arroz e frite por três
minutos. Adicione o
vinho e mexa até
evaporar. Aumente
a chama. Despeje
o caldo aos poucos,
conforme for secando, mexendo sempre para não grudar
no fundo. O risoto
deve ficar cremoso,
com os grãos cozidos, mas al dente.
Entre uma concha
e outra, acrescente o tomate batido
reservado e o extrato de tomate. Desligue o fogo. Junte a
manteiga restante
e o parmesão. Misture delicadamente para incorporar.
Tempere com sal
e pimenta. Finalize
com a minirrúcula e
mais parmesão.

quarta-feira, 15 de maio de 2019

Andressa Suita destaca importância de
filhos em casamento: ‘Nos fez mais firmes’
M
divulgação

odelo falou sobre sua
relação com Gusttavo Lima e contou
também como conheceu o sertanejo. ‘Eu estava solteira, sabia quem ele era, mas ele não
fazia meu estilo. Ficamos amigos e eu comecei a apresentar
as mulheres pra ele. Ai gente
que arrependimento! (risos).
Depois a gente começou a se
conhecer melhor e eu me apaixonei’, relatou a influencer em
entrevista
Andressa Suita deu uma
entrevista para o canal Vendi
meu Sofá, da Rede Snack, e
falou sobre o casamento com
Gusttavo Lima. Em conversa
com Gabriela Pugliesi, a modelo contou como conheceu o
sertanejo, por quem foi homenageada no Dia das Mães. “Eu
estava solteira, sabia quem ele
era, mas ele não fazia meu estilo. Ficamos amigos e eu comecei a apresentar as mulheres

Bruna Marquezine comenta saudades da
França: ‘Sinto falta da pizza de Nutella’
divulgação

Lasanha de
abobrinha
e tofu
Ingredientes
300 gramas de tofu
firme 1 colher (chá)
de açafrão-da-terra (ou cúrcuma) 3
colheres (sopa) de
azeite de oliva (mais
1 pouco para untar)
1 unidade de cebola pequena picada
3 dentes de alho
picados 3 unidades de abobrinha
grandes
cortadas
em lâminas 3 xícaras (chá) de molho
de tomate caseiro 1
colher (sobremesa)
de orégano 1/2 xícara (chá) de folha
frescas de manjericão • sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Amasse bem o tofu
e tempere com o
sal, a pimenta, a
cúrcuma e 2 colheres (sopa) de azeite. Reserve. Em uma
panela, aqueça o
restante do azeite e
refogue a cebola e
o alho. Junte o tofu
e refogue mais um
pouco. Monte a lasanha em uma travessa refratária untada com o azeite.
Intercale camadas
da abobrinha, do
molho de tomate e
do tofu refogado.
Finalize com a abobrinha e algumas
colheradas de molho. Polvilhe com o
orégano e espalhe
o manjericão. Leve
ao forno preaquecido a 180˚C por 20
minutos.

pra ele. Ai gente que arrependimento! (risos). Depois a gente
começou a se conhecer melhor
e eu me apaixonei”, declarou a
influencer.Sabrina Sato encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos
com a filha, Zoe, no último
domingo (12). Comemorando
seu primeiro Dia das Mães, a
apresentadora contou o que
mudou em sua vida depois da
chegada da herdeira. “Só posso agradecer a Deus por ser
sua mãe. Só posso agradecer
por esse primeiro dia das mães
ao seu lado. Você é o meu
maior presente da vida. Obrigada por fazer descobrir ter
uma força que não imaginava
e que a minha maior felicidade é ver esse seu sorriso lindo.
Feliz dia das mães pra todas
as mamães que me inspiram e
me ensinam tanto”, legendou
a noiva do ator Duda Nagle,
com quem armou uma pegadinha para a família.

Com planos de ir à
Europa ainda este ano,
a artista vai se mudar
para Los Angeles, nos
Estados Unidos, para
estudar. ‘Comecei muito cedo, tudo o que eu
aprendi foi na prática e
sinto que falta uma bagagem, uma base diante de outros atores que
eu admiro muito. Vai
ser uma forma de me
reencontrar e encontrar
quem eu acredito que
eu sou como atriz’, explicou
Bruna
Marquezine adiou seus projetos
como atriz na TV Globo e decidiu aprimorar
sua carreira estudando
por três meses em Los
Angeles, nos Estados

Unidos. Além dessa
viagem marcada, a artista pretende embarcar para a Europa ainda este ano. De fora da
atual edição do Festival
de Cannes, ela contou
a uma fã em seu perfil
do Twitter que quer ir
à França, onde vive o
ex-namorado Neymar,
e revelou do que mais
sente saudades no país.
“Você vem para a França este ano?”, perguntou
a internauta. “Eu espero
que sim! Eu sinto falta
da pizza Nutella”, respondeu a famosa na última segunda-feira (13).
No mesmo dia, Bruna
se divertiu ao ouvir sertanejos de sofrência em
festa de vizinhos.

Larissa Manoela curte jantar com Tatá
Werneck e Rafael Vitti: ‘Casal lindo’

Atriz do SBT esteve
nos Estúdios Globo, no
Rio de Janeiro, onde encontrou a apresentadora
e o galã na última segunda-feira (13). ‘Que delícia encontrar vocês. Casal lindo, cheio de luz,
energia boa! Que Deus
conserve vocês assim!
Que essa menininha venha pra fazer vocês ainda mais felizes! Meu
respeito e admiração!’,
escreveu a cantora em
seu perfil no Instagram
Larissa Manoela foi
convidada por Tatá Werneck para participar do
talk show “Lady Night”
e passou o dia gravando
nos Estúdios Globo, no
Rio de Janeiro, na última
segunda-feira (13). Em
seu perfil no Instagram,
a atriz compartilhou uma
foto ao lado da apresentadora e de Rafael Vitti.

“Que delícia encontrar
vocês. Casal lindo, cheio
de luz, energia boa! Que
Deus conserve vocês assim! Que essa menininha
venha pra fazer vocês
ainda mais felizes! Meu
respeito e admiração!
Juro que na próxima o
Leo Cidade não estará
tão longe e virá jantar
com a gente”, falou a
cantora. À espera da primeira filha e encarando
dramas na gravidez, Tatá
posou com a mão na barriga, enquanto Rafael
carregava a sua bolsa.
“Amei Lari! Vocês são
maravilhosos!
Muito
obrigada por tudo. Não
esquecerei você fofa antes de entrar pra gravar
me vendo vomitar numa
lixeira”, comentou a humorista, comparada com
Teletubbie depois de
aparecer com look roxo.
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Tênis Clube terá Polo Desportivo
em parceria com prefeitura
Entre as atividades, aulas de jiu-jitsu voltadas para alunos entre 4 e 17 anos
Maicon Ferraz / PMM

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
Subsecretaria
Municipal
de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de
Mesquita
implantará
aulas de jiu-jitsu nas
dependências do Tênis
Clube de Mesquita. O
anúncio do projeto foi
feito pelo prefeito da
cidade, Jorge Miranda,
durante a inauguração
da sala permanente “Xadrez para Todos”, no
Fórum de Mesquita, em
parceria com a prefeitura.
De acordo com Jorge
Miranda, o clube voltará
a ser ocupado por várias
atividades. No caso das
aulas de jiu-jitsu, serão
voltadas para alunos de
4 a 17 anos e ministradas três vezes por semana: às segundas, quartas
e sextas-feiras. Amante dos esportes, Jorge
foi destaque no futsal,
modalidade pela qual
já levantou a taça de
campeão quando jogava
pelo time do Banco Bradesco.

A

Judô e jiu-jitsu são modalidades oferecidas de segunda a sexta-feira à população na Vila Olímpica
Responsável pela pasta
de Cultura e Esportes, Kleber Rodrigues lembra que
o jiu-jitsu já é praticada na
Vila Olímpica de Mesquita e agora, com o projeto
de criação do Centro de
Treinamento Municipal, a
modalidade esportiva será

ampliada. No Tênis Clube
de Mesquita, localizado na
Rua Arthur Oliveira Vecchi 260, no Centro, haverá
três turmas com 50 alunos
cada, totalizando 150 atletas. O planejamento se inicia em junho e, já no início de agosto, haverá uma

competição esportiva para
formar a Seleção de Jiu-Jitsu Mesquitense, com
treinos confirmados até o
segundo semestre deste
ano.
Sob o comando de Kleber Rodrigues, quase 70
mil pessoas já passaram

nas 31 atividades desenvolvidas pela secretaria,
que mantém uma média
de 3 mil participantes por
mês em todos os setores.
As atividades passam pelos esportes, como atletismo, judô, karatê, futsal,
handebol, natação, ta-

ekwondo, pilates, capoeira e futebol, entre outros,
e há ainda as atividades
culturais, com turmas de
balé, canto, dublagem,
escultura, dança de rua,
grafite, teatro, dança de
salão, musicalização infantil e outras.

