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solta a voz no Top
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Especializada ganha prédio de R$ 10 milhões em Belford Roxo

R$ 1
reprodução/ whatsapp

O prédio, que tem padrão de Delegacia Legal e ocupa um terreno datado de 1894, foi inaugurado pelo Governador Wilson Witzel e
o prefeito em exercício Marcinho Bombeiro. A estrutura conta com laboratórios de criminalística, auditório, refeitório e vestuário

DH-Baixada ganha sede nova
7

Prejú para a vagabundagem

reprodução/whatsapp

divulgação/prf

PRF deixa bandidagem
sem munição de fuzil

Levou rajada na cara

Mototaxista foi atacado pelo assassino que usava uma
pistola de pente rajada em São João de Meriti.

ESPORTE

7

Prefeito Miranda lança
projeto ‘Xadrez para
Todos’ em Mesquita
12

Funcionário
público quis
saber do chefão:
“Cadê o ômi’’

2

Policiais rodoviários federais dão flagrante em quase duas
mil munições que estavam malocados em um fundo falso de
veículo abordado em blitz na Rodovia Rio-Santos (BR-101).
7

Estudantes contra o corte
de recursos nas federais

reprodução/facebook

Cederj prorroga
inscrições para
candidatos ao
vestibular 2019
4

Militar do Exército
mantém família
refém por mais
de 14 horas
7

As manifestações contra o bloqueio de bolsas de pesquisa e o corte de 30% dos
recursos das universidades foram registradas em pelo menos 13 capitais do pais.
6
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Ontem foi o Dia da
Alegria para a jornalista Zenite Machado, de Nova Iguaçu,
atualmente radicada
em São Paulo. Ela
aniversariou e comemorou com amigos. Aquele Abraço,
Zenite!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Heverton Castro
vai cantar no Top
O cantor Heverton
Castro se apresenta
no TopShopping nesta quinta-feira (16).
Apaixonado pela música desde a infância,
o artista compôs sua
primeira canção aos 15
anos. Em 2010, Heverton fez um teste para o
reality show Q’viva
The Chosen, de Jennifer Lopez, Marc Anthony e Jamie King, a
partir do qual foi escolhido para representar o
Brasil em Los Angeles.
Ficou entre os quatro
melhores da América Latina e, graças ao
programa, viajou para
o Peru e Equador em
uma turnê com a banda The Chosen. O TopShopping fica na Av.
Governador Roberto
Silveira 540, Centro –
Nova Iguaçu. Telefone:
(21) 2667-1787.

‘Sarau Anos Dourados’ em Morro Agudo
Roberta Gomes Miranda, da Secretaria de
Cultura de Nova Iguaçu
e uma das participantes
do evento, anuncia para
este domingo (19), a partir das 15 horas, o “Sarau Anos Dourados”, na
Rua Miro, próximo ao
Colégio Armando Pires,
em Comendador Soares
(Morro Agudo). Antônio Feitoza é o poeta
convidado. Além de Roberta e Antônio, ainda
estarão se apresentando
na tarde cultural, Auremy do Cavaco, Paulo
Alves ‘Paulô, Professor
Aluízio, Eliane Gonçalves e Tinoco ‘Voz e
Violão’. A organização
estará a cargo do Projeto
Musical Anos Dourados
(samba, seresta e chorinho). A Prefeitura de
Nova Iguaçu, através da
Secretaria de Cultura e
da Fenig, apoia o “Sarau
Anos Dourados”.

Divulgação

“A promoção da cultura nas periferias das
cidades contribui para
melhorar a autoestima

das pessoas, que, em sua
maioria, não tem acesso aos pontos artísticos
e culturais. Isso é bom e

estimulante”, costuma dizer Roberta nas rodas de
conversas com quem faz
arte na região.

Praça de Alimentação
para cães na Baixada
Os clientes que gostam de passear com seus
pets contam, agora, com
uma praça de alimentação
destinada exclusivamente
aos seus fiéis companheiros. O novo espaço fica
no Shopping Grande Rio,
em São João de Meriti, o
primeiro a lançar um local
com essa funcionalidade
no Rio de Janeiro. O empreendimento também foi
o primeiro ‘Pet Friendly’
da Baixada Fluminense, a
permitir o acesso de cães
de pequeno e médio porte
em seu interior. A Praça
fica ao lado da loja Pet
Social do Shopping Grande Rio e funciona de segunda a sábado, das 10h
às 22h, e aos domingos e
feriados, das 13h às 21h.
A entrada é gratuita.
Endereço: Rua Maria
Soares Sendas, 111, São
João de Meriti. Telefone:
(21) 2430-5111.

homenagem

“João do Vale o Carcará da Baixada”
na Sala de Espetáculos Amir Haddad

divulgação

(21) 98037-1338
Whatsapp

Seu Onça quis saber do ‘‘ômi”
“Cadê o ômi?”. Dessa forma simples e
pessoal pelo pouco estudo (fez apenas o
antigo primário), Seu Onça, auxiliar de serviços gerais naquela prefeitura bastante conhecida pelos ‘causos’, interrogou colegas
de trabalho a respeito do sumiço do chefe
maior.
****************************************

Chefe curtindo praias bem longe
Um colega do ‘Onça’ respondeu aconselhando ao servente a não se interessar
pelo assunto. “O chefe tá passeando e gastando por conta. Foi para bem longe curtir
as maravilhas das praias e levou algumas
pessoas com ele. Se mete nisso não, ‘ômi’!
Cuida de sua labuta aê”.
Espetáculo fala da vida de um artista importante na Música Popular Brasileira e ex-morador de Nova Iguaçu

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O

premiado
Espetáculo “João do
Vale o Carcará da
Baixada”, volta à Sala
de Espetáculos Amir
Haddad neste sába-

do dia 18 às 20h. Com
direção de Alexandre
Gomes, a obra que recebeu quatro prêmios e
seis indicações no 15°
Festival Nacional de
Duque de Caxias, narra
de forma bem-humorada a vida de um dos
maiores
composito-

res da música popular
brasileira. João sofreu
todo tipo de preconceito e exclusão, pois
sendo negro, pobre,
semianalfabeto, perseguido pelos militares
e morador de Rosa dos
Ventos, em Nova Iguaçu, teve de fazer da sua

arte uma arma de defesa pessoal.
A Sala de Espetáculos Amir Haddad fica
localizada na Av. Getúlio de Moura, 1302,
centro de Nova Iguaçu.
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia e
antecipado).

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

Meteu o pé e deixou ‘banana’ na mão dos outros
Enquanto o chefe viaja, seus caras de confiança executam o scripts deixado por ele.
“O ‘ômi’, conforme diz Seu Onça, de bobo
não tem nada. Deixou a banana quente para
sua turma resolver”, informa Passarinho
Azul do Bico Preto, agente da coluna.
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dia nacional do combate ao abuso e à exploração

‘Faça Bonito’ em Belford Roxo

Debate sobre a campanha reuniu técnicos da saúde em torno do objetivo de conscientização
dos profissionais e preparálos para a mobilização que acontece amanhã, na Praça de Heliópolis
SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL DA
PREFEITURA DE BELFORD ROXO

A

Secretaria Adjunta de Epidemiologia de
Belford Roxo (Secretaria de Saúde) realizou
um encontro na Uniabeu com os técnicos
do setor para debater
a Campanha Faça Bonito, comemorado dia
18 de maio (Dia Nacional do Combate ao
Abuso e à Exploração
Sexual Infantojuvenil).
O evento teve como
objetivo conscientizar
os profissionais e prepará-los para a mobilização amanhã, na Praça de Heliópolis, onde
estarão
sensibilizando a população sobre
o tema da campanha.
Durante o encontro,
foram exibidos vídeos
e imagens e realizadas
duas palestras que provocavam a discussão
do tema entre os técnicos.
O evento contou ainda com a presença do

secretário adjunto de
Epidemiologia, Robson Sarmento, da secretária executiva da
Educação e membro da
Comissão Municipal
do Enfrentamento de
Erradicação do Trabalho Infantil, Violência,
Abusos e Exploração
Sexual Infantojuvenil,
Fátima Duarte, da secretária executiva da
Assistência Social e
Cidadania, Adriana Ribeiro, o diretor de Prevenção e Controle de
Doenças, Ricardo Lopes, a diretora da Atenção Básica, Érica Canto, a responsável pelas
policlínicas, Alessandra Gomes e Maria
Cristina, psicóloga da
Prevenção e Controle à
Violência e Cultura da
Paz.
De acordo com o secretário adjunto, Robson Sarmento, é importante que o trabalho
também seja realizado
por outros setores e
pela própria população. “Esses casos de

Divulgação/PMBR

O encontro com os técnicos da saúde teve como foco o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantojuvenil
abuso e exploração sexual cresceram muito
no município, como
também no Estado.
Por isso, devemos realizar esses tipos de
encontros e mobilizações para conscientizar
e tentar diminuir esses
casos”, destacou. Pós-graduado em psicologia, Pedro Moacir,
ministrou uma das pa-

lestras durante o encontro.
“Discutimos
sobre a problemática
da violência e exploração infantojuvenil e
refletimos a complexidade dos casos para
pensar nas notificações”, informou.
A também psicóloga,
Ana Paula, que trabalha no NASF (Núcleo
de Apoio a Saúde da

Família), explicou a
diferença entre abuso e exploração sexual. “O abuso é quando
acontece o ato sexual
sem o consentimento
das duas pessoas e a
exploração é quando
acontece relações de
mercantilização, com
interesse
financeiro.
Fiquem em alerta e não
deixem de denunciar

no Disque 100”, informou. Ainda no encontro, cada participante
recebeu um panfleto
informativo, uma ficha
de notificação compulsória de violência e o
Fluxograma das Notificações de Crianças e
Adolescentes do Eixo
de Prevenção de Violências e Promoção da
Cultura da Paz.

Foram registrados 36 casos de abuso sexual infantojuvenil
Segundo a Secretaria
Municipal de Assistência
Social e Cidadania, em
2018, foram registrados 36
casos de abuso sexual infantojuvenil e nove casos
de exploração nos Centros
de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS). Segundo o secretário da pasta, Diogo
Bastos, foram registrados
de janeiro até o mês vigente desse ano, cinco casos.
“No ano anterior, tivemos
um total de 8 casos das 152
crianças que foram inseridas no PAEFI em 2018.
Atualmente ainda não existem fatores concretos para

definirmos o que leva a
exploração sexual de crianças e adolescentes, a maior
parte das explicações das
causas do mesmo, é na realidade, uma tentativa de
encontrar respostas quanto
aos motivos de certas pessoas para a promoção dessa
atividade”, destacou.
Visando o combate à exploração sexual, a Prefeitura promove no âmbito das
políticas públicas, capacitações, seminários e rodas
de conversas com objetivo
de conscientizar e mobilizar, tanto para os profissionais que atuam diretamente
com a demanda como para

a sociedade civil. Desta
forma, com o intuito de
aprimorar estratégias de
enfrentamento a Violência
Sexual e Exploração Infantojuvenil, a SEMASC
vem fortalecendo a sua
rede com a realização de
diversas ações, dentre elas
a otimização dos registros
por meio do CENSOSUAS
e RMA e atuação multiprofissional no enfrentamento da violência sexual
de crianças e adolescente,
sendo um deles a Comissão Municipal de Enfrentamento e Erradicação do
Trabalho Infantil, Abuso e
Exploração Infantojuvenil,

Projeto ‘Espaço Cidadão’ forma
nova turma em Belford Roxo
Dia de festa na sede do Centro de Referência de Assistência
Social Terezinha Alexandrino
de Oliveira, o Cras XI, do bairro Wona, em Belford Roxo.
Cinquenta e quatro pessoas, jovens e adultos, lotaram uma das
salas do espaço, como figuras
importantes do evento. Todos
receberam o certificado pela
participação nas palestras sobre
cidadania, Educação Financeira
e Planejamento Familiar, ministradas através do Projeto Espaço
Cidadão, uma parceria entre a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) e o Instituto da Criança.
Todos agora têm a mesma tarefa:
multiplicar o que aprenderam.
O pedagogo Rodrigo Silva,
coordenador do projeto pelo
Instituto da Criança, disse que
o projeto que já tem 15 anos e

já atendeu quase 16 mil pessoas, vem alcançando resultados
satisfatórios na parceria com a
Prefeitura. “É o nosso terceiro
ano no município. No primeiro
as atividades foram desenvolvidas dentro dos Cras. No segundo
nas instituições sociais e este ano
mesclamos: nos Cras e nas instituições”, destacou. “As palestras
começaram em março, tiveram a
duração de dois meses e foram
realizadas em oito encontros,
uma vez por semana, com duração de duas horas. As aulas
foram comandadas pelos coordenadores dos centros de referência, capacitados pelo Instituto
da Criança”, explicou.

cial e Cidadania, Diogo Bastos,
salientou que o projeto atua em
áreas em situação de risco social e tem mostrado que é possível melhorar a qualidade de
vida de várias famílias. “Hoje
estamos formando mais uma
turma de moradores do bairro
Santa Teresa e jovens do Projeto Social Futuro Brilhante, nosso parceiro, referenciados pelo
Cras do Wona. É sem dúvida
um trabalho muito interessante,
pois agrega valores e conhecimentos”, afirmou Diogo.

Ao som da viola
Numa solenidade descontraída, ao som do violão do orientador social Fausto Barroso, os
Áreas em
alunos cantaram e vibraram
situação de
com canções de Tim Maia,
risco social
Zeca Pagodinho e Beth CarvaO secretário de Assistência So- lho, enquanto aguardavam para

que objetivando alinhar a
atuação técnica perante a
essa demanda, elaborou um
fluxograma de atendimento
a crianças e adolescentes
vítimas de abuso e exploração sexual, assim como,
promove reuniões continuas voltadas para discussão
dos mesmos.
O dia 18 de maio foi instituído em 1998, quando cerca de 80 entidades públicas
e privadas se reuniram na
Bahia para o 1º Encontro
do Ecpat no Brasil. O evento foi organizado pelo Centro de Defesa de Crianças
e Adolescentes (CEDECA/
BA), representante oficial

te da Frente Parlamentar
pela Criança e Adolescente
do Congresso Nacional-,
o projeto foi sancionado
em maio de 2000. A data
faz referência à estudante
Araceli Sanches, que foi
sequestrada em 18 de maio
de 1973, drogada, espancada, estuprada e morta
por membros de uma tradicional família capixaba.
O caso foi tomando espaço na mídia e mesmo com
Projeto foi
o trágico aparecimento de
seu corpo, desfigurado por
sancionado em
ácido, em uma movimentamaio de 2000
De autoria da então depu- da rua da cidade de Vitória,
tada federal Rita Camata poucos foram capazes de
(PMDB/ES) – Presiden- denunciar o acontecido.

do Ecpat, organização internacional que luta pelo
fim da exploração sexual e
comercial de crianças, pornografia e tráfico para fins
sexuais, surgida na Tailândia. O encontro reuniu
entidades de todo o pais.
Foi nessa oportunidade que
surgiu a ideia de criação de
um Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantojuvenil.

CLAUDIO NUNES/PMBR

Rodrigo Silva, do Instituto da Criança: parceria com resultado positivo
receber o certificado. Kauã Victor da Silva Fidelis, 15, aluno do
9º ano do Ensino Fundamental,
estava radiante com o momento. “Adorei todas as palestras e
ganhei novos conhecimentos”,
disse. “Eu me interessei bastante
sobre o tema Empreendedorismo. Muito bom. Aprendi como
administrar dinheiro. Quero ser
um empreendedor”, assegurou
o amigo de Kauã, Luiz Felipe

Freitas Claudio, 15.
Arrumados e com cabelos estilosos, meninos e meninas ganharam destaque entre os adultos. Diogo Duarte, 14, também
gostou das aulas de empreendedorismo, enquanto seus colegas,
Waterson Costa, 13, Kauã da
Silveira e Tayssa Barbosa, 14,
curtiram os ensinamentos sobre a preservação do meio ambiente. Já Davi Victório Luz de

Jesus, 15, tirou dúvidas sobre
sexologia. Representando os
adultos, seu João Feitosa, morador de Belford Roxo há 30
anos, não teve vergonha, pegou
o microfone e disparou elogios
à Semasc e coordenadores.
“Projeto muito bom. Recebemos novos conhecimentos.
Nós crescemos e o importante
é aprender”, garantiu, aplaudido
pela turma.
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O Ministério Público Federal apresentou
ação à Justiça federal pedindo para suspender
o texto do decreto que facilita o porte de armas. O pedido foi distribuído à 17ª Vara, mas
a União pediu o deslocamento para a 16ª Vara,
onde já tramitam ações sobre o mesmo tema.

A juíza federal Caroline Vieira Figueiredo, da
7ª Vara Federal Criminal, determinou a soltura
imediata do ex-presidente da República Michel
Temer (MDB) e de Coronel Lima, o suposto
operador no esquema que teria desviado R$ 1,8
bilhão nas obras da usina nuclear de Angra 3.

Acervo cultural I

Divulgação

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou na última terça-feira, em segunda discussão,
um projeto de lei que pode
transformar a ‘Enciclopédia do Funk – Movimento
Black.’ parte do acervo do
patrimônio histórico e cultural do estado.

Sanção ou veto II
O projeto segue para apreciação do governador Wilson
Witzel, que terá 15 dias úteis
para sanção ou veto. Se sancionado, a prposta de autoria
dos deputados André Ceciliano (PT) e Eliomar Coelho (PSol), impedirá que as
características originais do
livro sejam alteradas.

Pneus viram canteiros em Mesquita

Em Mesquita, locais usados pelos moradores de alguns
bairros como depósito de entulhos estão sendo transformados em jardins, e pneus velhos, inimigos da natureza
quando descartados de forma errada, virando canteiros. É
o projeto Mesquita que te Quero Verde, implantado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. A
ideia deu tão certo que delas surgiu um subprojeto, o Jardins Urbanos, que agora vai colorir o bairro Cruzeiro do
Sul, onde terrenos da Rua Capitão Teles deixarão de receber lixo, abrindo espaço para as flores.

Bailes soul III

A norma proíbe qualquer
ação para dificultar a disseminação, propagação e divulgação do livro. “A enciclopédia
do funk é um livro de arte
com 320 páginas, contém o
maior acervo iconográfico
dos bailes soul dos anos 70
e é a maior pesquisa sobre o
gênero publicada no mundo.

Concerto no TJ
A temporada 2019 do
Programa Música no Palácio aconteceu ontem, com
um concerto em homenagem ao Dia das Mães com
a apresentação da soprano
Renata Vianna acompanhada do pianista Silas Barbosa. O espetáculo aconteceu
no Antigo Palácio da Justiça com entrada gratuita.

DIRETO AO PONTO

Bolsonaro chama manifetantes de “idiotas úteis”

A libertade de expressão
personificada nas manifestações realizadas ontem no
país contra o corte de verbas
nas universidades federais e
o bloqueio de bolsas de pesquisal, anunciados pelo ministro da Educação, Abraham

Weintraub, foi ‘cerceada’
pelas palavras do presidente
Jair Bolsonaro. Em viagem
aos Estados Unidos, ele criticou os atos e classificou de
‘massa de manobra’ os manifestantes, chamando-os de
‘idiotas útteis’, que servem

de instrumento público para
“uma minoria espertalhona
que compõe o núcleo das universidades federais”.
Bolsonaro não enxerga legitimidade nos protestos que
têm como fim único cobrar
do governo explicações so-

Reprodução/Elizeu Pires

bre medidas retrógradas que
podem comprometer não somente o processo de graduação, como também o trabalho
de anos a fim dos pesquisadores. A decisão de reduzir o
orçamento na área é um desserviço ao Brasil.

STJ mantém condenação de
ex-prefeito de teresópolis
Durante o período em que
foi prefeito da cidade – de
abril de 2004 a 31 de dezembro de 2007 – Roberto Petto
Gomes (foto) acumulou o
cargo de chefe da Divisão
de Controle e Avaliação no
Hospital das Clínicas de
Teresópolis
Constantino
Otaviano (HCTO), vinculado à Fundação Educacional

Serra dos Órgãos (Feso).
Por conta disso ele foi condenado por improbidade administrativa e está com os
direitos políticos suspensos
por oito ano, uma vez que
a sentença foi mantida pelo
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que negou o recurso
apresentado pela defesa do
político.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

segundo semestre

Cederj prorroga inscrições do vestibular

São mais de 7 mil vagas para 16 cursos de graduação a distância oferecidos
pela Fundação Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

s
interessados
em participar do
Vestibular Cederj
2019.2 têm até o dia 19
de maio (domingo) para
se inscrever. O candidato
deve acessar o formulário de inscrição pelo site
cederj.edu.br/vestibular
e, ao final do preenchimento, imprimir o boleto
para efetuar o pagamento
da taxa de inscrição, no
valor de R$ 88, impreterivelmente, até o dia 20 de
maio, segunda-feira, data
limite para efetuar o pagamento.
São 7.684 vagas distribuídas em 16 cursos de
graduação a distância semipresencial em universi-

dades públicas do estado
do Rio de Janeiro. As provas serão aplicadas no dia
8 de junho, a partir das 9h
(horário de Brasília), e as
aulas começam no segundo semestre de 2019.
Para quem pretende
usar a nota do Enem de
2018, na modalidade ampla concorrência, serão
destinadas 30% (trinta por cento) das vagas
oferecidas, conforme as
regras estabelecidas no
Edital.
Humanas e
exatas
O Cederj oferece vagas dos seguintes cursos:
bacharelado em Administração, Administração
Pública, Ciências Contábeis e Engenharia de

Produção;
Tecnologia
em Gestão de Turismo,
Tecnologia em Segurança Pública e Sistemas de
Computação; e licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, Geografia,
História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo.
As graduações são
oferecidas pelas universidades públicas Cefet-RJ, UFF, UFRJ, UFRRJ,
Uerj, Uenf e UniRio, que
formam o Consórcio Cederj (Centro de Educação
Superior a Distância do
Estado do Rio de Janeiro), um dos projetos da
Fundação CECIERJ, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação
(SECTI).

igor lima/pmq

As provas serão aplicadas no dia 8 de junho e as aulas começam no segundo semestre

MUNDO

nos bairros

Xi Jinping prega
abertura de mercado

horahmunicipios@gmail.com
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Buraco no bairro Santa Rita, Nova Iguaçu
Moradores da Rua
Júlio Verne reclamam
de um buraco que há
meses não é tapado pela
Prefeitura. De acordo
com informações, ele
é uma extensão de um
valão a céu aberto que
acumula água podre e
atrai mosquitos, o Aedes Aegypti, transmissor de doenças como
dengue, Zika e chikungunya. As famílias que
moram na região alegam que vários políti-

cos já passaram pelo
bairro e prometeram
uma solução, mas
não resolveram. Ainda segundo eles, falta
compromisso do poder público com as
demandas da região
onde há carência de
tudo, desde água potável, asfalto e rede
de esgoto. Enquanto
nada é feito, os moradores vão convivendo com os transtornos.

CHINA - O presidente da China, Xi Jinping, pregou a abertura
do seu país para o mundo, ontem,
classificando como “estúpidos”
aqueles que acreditam em uma
superioridade cultural, em seu primeiro discurso público desde a intensificação das tensões comerciais
com os Estados Unidos na semana
passada.
A China e os Estados Unidos
estão envolvidos em uma crescente
guerra comercial, que inclui a imposição de tarifas sobre as importações um do outro. Pouco antes de
Xi falar, o governo anunciou um
crescimento surpreendentemente
mais fraco nas vendas no varejo e
na produção industrial em abril.

esporte
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vasco da gama

Antônio Mello retorna ao time da
infância e quer deixar um legado
Com 40 títulos na bagagem, preparador chega confiante
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

V

anderlei Luxemburgo não foi a única
novidade no início
da preparação do Vasco da
Gama para seu próximo compromisso pelo Campeonato
Brasileiro. Formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
e com passagens pela Seleção
Brasileira, Real Madrid (ESP)
e outras grandes equipes do
futebol nacional, o preparador
físico Antônio Mello foi outro
que chegou para reforçar a
comissão técnica cruzmaltina.
Essa será a terceira vez que
o gabaritado profissional de
71 anos defenderá as cores do
Gigante da Colina. Em 1984,
Antônio Mello fez parte do
corpo técnico que conduziu
o time ao segundo lugar do
Campeonato Brasileiro. Dezesseis anos depois, em 2000,
ele retornou ao clube e contribuiu para a campanha que resultou na conquista do quarto
título nacional da equipe de
São Januário.
- O meu time de infância

por herança familiar foi o Vasco. Minha família é portuguesa e fui criado acompanhando
o clube. Vi a conquista do Super-Super Campeonato Carioca de 1958 quando tinha apenas 10 anos. Depois, em 1984,
cheguei ao clube para trabalhar como preparador físico
após passagem pelo América.
O time foi muito bem no Brasileiro, mas acabou perdendo
a final para o Fluminense. Sai
no ano seguinte para trabalhar
com o Parreira na Seleção dos
Emirados Árabes. Voltei em
2000 junto com o Oswaldo de
Oliveira. O Vasco tinha um timaço e conquistou o Brasileiro e a Mercosul. Retorno para
essa terceira passagem com
uma motivação imensa. Tenho certeza que iremos fazer
um grande trabalho - afirmou
o preparador físico vascaíno.
Além de auxiliar Vanderlei
Luxemburgo e trabalhar de
forma intensa no aprimoramento físico da equipe principal, Antônio Mello também
terá a missão de supervisionar
o que vem sendo desenvolvido nas divisões de base, garantindo assim que o Gigan-

te da Colina estabeleça uma
metodologia única e capaz de
aproximar as mais diversas
categorias das camadas inferiores.
- Fui convidado para coordenar todo o trabalho da preparação física, do profissional
ao mirim. Cheguei faz pouco
tempo, mas já comecei a estruturar, junto com a fisiologia da
equipe principal, tudo que vamos apresentar para os preparadores da base. Quero deixar
um legado aqui no Vasco, fazer um trabalho que fique para
sempre, com minha experiência, meu conhecimento e minha capacidade de vencer. O
mais importante na nossa vida
profissional é sermos reconhecidos. Tenho 43 anos de futebol e 40 títulos, e me orgulho
desse currículo. Onde é importante isso? Quando transformamos isso na vontade de
vencer em campo. A conquista
precisa ser o nosso maior objetivo, mas precisamos dar um
passo de cada vez - declarou o
experiente profissional,
- Eu conheço bastante o
torcedor do Vasco. Me lembro
das vezes que estava no cam-

Lucas Merçon/ FFC

Profissional de 71 anos volta ao Vasco após 19 anos e já trabalha intensamente
po ao lado do Roberto Dinamite e via a torcida fazer uma
bonita festa na arquibancada,
cantando aquelas músicas de
carnaval. Era algo contagiante. Os torcedores carregam
esse clube. O Vanderlei foi

muito feliz quando disse que
um pai não abandona um filho, então a torcida não pode
abandonar o time. Tenho
certeza que ela irá carregar e
nos ajudar a dar a volta por
cima. Os vascaínos podem

confiar no nosso trabalho e
estar junto conosco a partir
dessa partida contra o Avaí.
Vamos trabalhar muito para
recolocar o Vasco no seu devido lugar - concluiu Antônio
Mello.

Zagueiro Gabriel quer vitória no Flamengo vence o Botafogo e se
Serra Dourada contra o Goiás
classifica para a final do NBB
Marcelo Cortes / Fla

Vitor Silva / BFR

Com respeito ao adversário e pensando grande, defensor acredita no triunfo
O Botafogo encerrou com
100% de aproveitamento a sequência de três jogos no Rio de Janeiro e agora segue para Goiânia pela
primeira vitória fora de seu domínio, diante do Goiás, domingo, no
Serra Dourada. Em entrevista coletiva, o zagueiro Gabriel comentou sobre os resultados positivos
construídos pelo Alvinegro e, com
respeito ao adversário, posicionou
que um time que pensa grande não
pode viajar com outro objetivo em
mente se não vencer.
- Tivemos uma sequência agora muito boa para a confiança da
equipe, um pouco mais de tranquilidade para o Barroca poder trabalhar. Teremos agora um adversário
muito complicado, mas quem pensa grande no campeonato também
tem que pontuar fora. Vamos com
muito respeito ao Goiás, mas para
vencer a partida - disse Gabriel.
Elenco à
disposição
- É muito bom para o treinador

olhar e ver que todos estão à disposição. É uma disputa muito saudável e quem tem a ganhar com
isso é o Botafogo. Elevando essa
briga, eleva também o nível técnico, tático e também melhora para
o Barroca.
Sol de América, o adversário
paraguaio na Conmebol
- Não conhecia muita coisa,
mas estava comentando com o
Erik que eles tem seus valores.
Não chegaram até aqui por sorte.
Mas primeiro teremos um jogo no
domingo para depois pensarmos
neles. A gente está nessa competição para enfrentar qualquer equipe. Temos que respeitar essa equipe. Pode não ser muito conhecida,
mas também tem profissionais.
Nosso pensamento está no domingo para depois pensarmos no jogo
seguinte.
A evolução do
trabalho
- Creio que naquela estreia era
o início de um trabalho e nem to-

dos os resultados são imediatos.
Evoluímos naquele jogo contra o
São Paulo, mas não criamos oportunidades. Nos jogos seguintes já
melhoramos. O Barroca tem colocado sua filosofia bacana de jogo e
vamos fazer o que ele pede.
O primeiro mês de
Barroca no comando
- Tem sido um primeiro mês
muito agradável e também em termos de resultados. Ele tem umas
ideias de jogo muito legais. Tem o
grupo em sua mão, sabe lidar. Ele
pede intensidade sem a bola para
termos a posse e até nos desgastarmos menos no jogo. Muita intensidade e controle com a bola.
Dois jogos sem
sofrer gols
- Fruto de muito trabalho. Mérito não só meu, mas de toda equipe.
Quando se acha um passe o mérito
é seu e de seu companheiro, que
estava no lugar certo. Fico feliz por
poder contribuir.

Balbi foi muito bem no último quarto! Que venha Franca
O Flamengo está
de volta à final do
Novo
Basquete
Brasil. Com grande atuação, principalmente no último
quarto, o time derrotou o Botafogo,
na noite de terça-feira (14), por 90
a 75, fora de casa,
e fechou a série semifinal em 3 a 1.

Marquinhos, com
23 pontos, foi o
grande destaque do
time. Ele foi o cestinha do Mengão.
O Fla começa a
decidir o NBB no
domingo, às 10h45,
no Maracanãzinho,
contra Franca, que
passou pelo Mogi
na outra semifinal.
No jogo de ter-

ça-feira contra o
Botafogo, os três
primeiros quartos
foram muito equilibrados. Mas no
último brilhou a
estrela do craque
Marquinhos,
que
estava muito bem
nas bolas de três.
Franco Balbi também cresceu demais de produção.
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educação e cultura

Weintraub não fala em cortes e foca
na alfabetização e ensino técnico
“Se não alfabetizar bem a população, a gente vai continuar desigual”, diz
Agência Câmara Notícias

O

ntem (15), o ministro da Educação,
Abraham
Weintraub, disse, no Plenário da
Câmara, que uma das prioridades do governo é investir na alfabetização. “Vamos
investir na alfabetização
como uma ferramenta de superação de desigualdade. Se
não alfabetizar bem a população, a gente vai continuar
desigual, principalmente no
ensino técnico e no ensino
médio.”
Weintraub disse que os
analfabetos totais já são raros, mas que a qualidade de
alfabetização é “um desastre”. Por isso, ele afirmou
que é necessário investir na
primeira infância – creche
e pré-escola. “Uma pessoa
que não sabe interpretar, não
consegue montar um produto sozinho, não consegue ler
o manual de uma máquina
para operá-la melhor, é uma
pessoa que não consegue se
virar na vida”, afirmou o ministro. Esse analfabetismo,
segundo ele, impacta nos
outros indicadores.
Ele falou sobre a necessidade de investimento
em estudo integral. “O
Brasil está indo para trás
nos investimentos desse

Agência Câmara

segmento”, criticou.
Ensino técnico
Weintraub disse ainda que
o ensino técnico precisa ser
valorizado no Brasil. Segundo ele, não faz sentido que
as vagas sejam oferecidas
apenas pelo setor público. O
Chile, segundo ele, investiu
na educação de base, no ensino técnico e hoje “é uma
nação de engenheiros”.
De acordo com o ministro,
há 500 mil vagas de empregos para tecnologia e não há
pessoas para ocupar essas
vagas. Weintraub disse que
o Pronatec teve um resultado “muito ruim”. “Gastamos R$ 13 bilhões com o
Pronatec, paramos de fazer
e ninguém reclamou”, disse.
Para ele falta técnica, método, ciência e gestão. “Não
discussões ideológicas na
sala de aula”, acrescentou.
Recursos
O ministro foi convocado
pelos deputados para explicar os cortes nas verbas de
universidades e institutos
federais. No dia 30 de abril,
Abraham Weintraub anunciou que a Universidade
de Brasília (UnB), a Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e a Universidade
Federal Fluminense (UFF)
teriam os repasses bloque-

Alicerce: Abraham quer investir na primeira infância – creche e pré-escola
ados em 30% por promoverem “balbúrdia”.
No mesmo dia, o bloqueio
acabou estendido para todas
as universidades e institutos
federais. O Colégio Pedro
II, financiado pela União,
também foi afetado. A oposição reagiu com um movimento para obstruir as votações em Plenário.
Dados do governo contabilizam o bloqueio de R$

Onyx Lorenzoni afirmou que é um
dever do governo contingenciar

1,7 bilhão do orçamento
de todas as universidades,
o que representa 24,84%
dos gastos discricionários e
3,43% do orçamento total
das federais.
O corte, segundo o governo, foi aplicado sobre gastos
como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos
e realização de pesquisas.
Despesas
obrigatórias,
como assistência estudantil

e pagamento de salários e mentos ao Plenário sobre
aposentadorias, não foram declarações
polêmicas
afetadas.
contra o ex-presidente da
Câmara, Eduardo Cunha,
Precedentes
em um episódio que culWeintraub é o segundo mi- minou em sua demissão.
nistro da Educação convo- Antes dele, em 1991, o
cado a prestar esclareci- ministro da Agricultura,
mentos em Plenário desde Antônio Cabrera, respona redemocratização. Em deu à convocação do Ple2015, o então ministro nário para falar sobre os
da Educação Cid Gomes efeitos do Plano Collor 2
teve de prestar esclareci- no setor rural.

Atos em várias cidades pedem o não
corte de verbas para universidades
abio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Valter Campanato / Agência Brasil

Ministro da Casa Civil pediu ajuda a aliados para blindar Abraham Weintraub no plenário
“Em um País onde nós estamos, e todos sabem disso,
fiscalmente desequilibrados, é
um dever em primeiro lugar,
de parte do presidente e de sua
equipe, proteger o orçamento,
porque é com ele que a família
Brasil vive”, disse.
O ministro foi questionado
sobre o que de fato aconteceu
na reunião de líderes da Câmara com o presidente Jair
Bolsonaro ontem. Deputados
que haviam se reunido com o
presidente Jair Bolsonaro na
tarde de terça-feira, 14, disseram após o encontro que o
governo iria rever o bloqueio
de recursos no orçamento da
Educação.
Líderes de quatro legendas,
entre eles do partido do próprio presidente, disseram que

Bolsonaro telefonou para o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, e determinou que
novos cortes deixem de ser
feitos. A informação foi dada
pelos líderes do PSL, Delegado Waldir (GO), do Novo,
Marcel Van Hattem (RS), do
Podemos, José Nelto (GO), e
do Cidadania, Daniel Coelho
(PE), mas o governo negou a
informação depois. “Ninguém
do governo falou, quando falou manteve clareza sobre o
que é contingenciamento”, respondeu Onyx sobre o ocorrido.
“Alguém, ou porque tinha
interesse político ou porque
queria mais um pouquinho
de luz, entendeu algo que era
completamente desconectado
daquilo que estava sendo dito,
que lhe servia politicamente e

que sustenta essa posição. O
governo, de maneira uniforme,
se manifestou ontem reafirmando que contingenciamento é o governo ser prudente”,
disse.
“Estamos diante de uma reestruturação importante que é
a Nova Previdência, que vai
ser votada até meados do mês
de junho, dentro do primeiro
semestre. Com isso, o governo se reorganiza do ponto de
vista fiscal”, afirmou o ministro. “Estamos dando condições
para que o Brasil possa lentamente se recuperar. Foram 30
anos moendo o dinheiro dos
brasileiros”, afirmou. “Hoje
o governo brasileiro tem fim
em si mesmo”, disse. “Temos
30 anos do cachimbo usado do
lado errado”.

Em diversas cidades brasileiras, estudantes, trabalhadores da educação e sindicalistas se mobilizaram

Estudantes, trabalhadores
da
educação e sindicalistas se mobilizaram ontem
(15) para protestar contra o bloqueio de verbas
das universidades
públicas e de institutos federais.
Convocados por

entidades
como
a União Nacional dos Estudantes
(UNE) e a Confederação Nacional
dos
Trabalhadores em Educação
(CNTE), os atos
também
criticam
a possibilidade de
extinção da vinculação constitucio-

nal que assegura
recursos para o
setor e a proposta de reforma da
Previdência.
Segundo
a
CNTE, os atos
estavam previstos nas 27 capitais brasileiras e
em várias outras
cidades do país.
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Prédio moderno

Especializada de sede nova

Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense é inaugurada em Belford Roxo. Durante a solenidade, o governador Wilson Witzel anunciou a chegada do ‘Segurança Presente’ para a Baixada
Divulgação/PMBR

Antonio Carlos
.
horahmunicipios@gmail.com

A

nova sede da
Divsão de Homicídios
da
Baixada
Fluminense
(DHBF) foi inaugurada ontem em Belford
Roxo pelo governador Wilson Witzel. O
prédio, localizado na
Avenida Retiro da Imprensa, nº 800, no bairro Piam, substitui a antiga especializada que
funcionava provisoriamente, no Centro. O
prefeito em exercício
do município, Márcio
Cardoso, o Marcinho
Bombeiro, participou
da solenidade.
“É uma grande satisfação ver a Polícia Civil ser prestigiada com

instalações
dignas.
Algo que me impressiona são os números
de homicídios na Baixada Fluminense, que
chegam a 90 por mês,
onde a grande maioria
é de autoria de facções
narcoterroristas.
Poder proporcionar uma
melhor estrutura para
esses
profissionais
que lidam diretamente
com a elucidação desses crimes, que muitas
vezes são realizados
com requinte de alta
crueldade, é motivo de
Governador Wilson Witzel (d) e autoridades inauguram a sede da DHBF, construída em um terreno de 1894
orgulho. E visando um
reforço na segurança
Obra custou
mais de R$ 10 milhões, possui 2978m² de área de viaturas, salas para
da região, até o final
R$ 10 milhões
que foram provenientes construída, distribuí- delegados, área de indo ano, estaremos traA obra foi realizada de recursos do Tesou- dos em cinco pavimen- vestigação, laboratózendo o Programa Se- através da Secretaria de ro do Estado. O prédio tos. A estrutura conta rios de criminalística,
gurança Presente para Infraestrutura e Obras está instalado em um com área reservada auditório, refeitório e
a Baixada Fluminen- (SEINFRA) e custou terreno de 1894 m² e para
estacionamento vestiário.
se”, afirmou Witzel.

Fundamental no combate á criminalidade
O prefeito em exercício de Belford Roxo,
Marcinho
Bombeiro,
falou sobre a importância da inauguração para
a cidade. “É muito gratificante ter a oportuni-

dade de poder participar
da entrega deste equipamento, que além de
oferecer uma estrutura
melhor aos agentes que
aqui trabalham, facilitará o seu dia a dia, de

forma que poderão realizar um serviço mais
ágil. Para nós, cidadãos
de Belford Roxo, é uma
grande honra poder sediar a Delegacia de Homicídios da Baixada

Fluminense, órgão este
de extrema competência
e fundamental no combate à criminalidade e
na investigação de crimes contra a vida”, destacou.

A solenidade também
contou com a presença do vice-governador,
Claudio Castro; do secretário de Estado de Polícia Civil, Marcus Vinicius Braga; do delegado

titular da Delegacia de
Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)
Moyses Santana; além
de representantes do legislativo e de secretários
de Estado e Municipal.

Mototaxista assassinado a tiros PRF apreende munições de fuzil na 101
Um mototaxista foi executado a tiros no bairro Jardim Botânico, em São João
de Meriti. Testemunhas contaram que um homem com
uma pistola de pente rajada
passou pela vítima e efetuou
os disparos, que atingiram
seu rosto. O atirador fugiu
numa moto.
A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) já trabalha para
colher informações e provas
que possam auxiliar nas investigações. Até o fechamento desta reportagem, não
havia informações sobre a
identidade do morto e se o
suspeito foi preso.
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Vítima agonizou até a morte em Meriti

Militar do Exército mantém família
refém na Zona Norte do Rio de Janeiro
Cristina Boeckel/G1/Reprodução

???????????????????????????????????????????????????????

Sequestro aconteceu no segundo andar de prédio na Rua Cerqueira Daltro, em Cascadura
Foram quase 14 horas
de negociações até que o
tenente-coronel do Exército André Luiz, que mantinha mulher e filhos reféns
desde a noite da última
.terça-feira, se entregasse,
por volta das 9h50 de ontem. A ação aconteceu na
casa da família em Cascadura, na Zona Norte da
cidade. Após a liberação,
os reféns receberam cuidados médicos. O militar
foi levado para a 29ª DP
(Madureira). De acordo
com o 9º Batalhão (Rocha
Miranda), que participou

das negociações junto com
o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais,
a esposa e os filhos não
estavam feridos e o dano
seria “apenas emocional”.
Durante a ação, nenhum
tiro foi disparado. Dentro
do apartamento foi encontrada uma pistola.
Rotina de
agressões
Segundo parentes relataram, Luciana vivia uma
rotina de agressões desde
que a família se mudou
para o prédio, há dois anos.

O cunhado e uma amiga da mulher afirmaram
que ela sofria ameaças do
militar. A esposa chegou
a denunciá-lo, mas, por
medo, acabou mantendo o
casamento.
Em nota, o Comando
Militar do Leste disse se
tratar de “traumático episódio”. “O Exército Brasileiro solidariza-se com
os familiares envolvidos
nesse traumático episódio
e prestará toda a assistência médica, psicológica e
espiritual requerida para a
desejada superação.”

Um carregamento com
quase duas mil munições
para fuzis foi apreendido pela
Polícia Rodoviária Federal
(PRF). O material bélico estava escondido num fundo
falso de um carro. O flagrante aconteceu na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra
dos Reis, na Costa Verde, na
manhã de quarta-feira (15).
Policiais rodoviários federais da 3ª Delegacia (Itaguaí)
abordaram o veículo na altura
do km 507. Após uma revista
minuciosa, foi encontrado o
fundo falso onde estava escondido o material. Havia
1.950 munições para fuzis,
calibre 7,62mm, além de 20
carregadores. O motorista
acabou confessando que faria
a entrega em Angra dos Reis.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.

divulgação/PRF

Suspeito foi ao transportar material bélico
que estava escondido num fundo falso
Fuzis apreendidos em
ação do Bope
Policiais do Batalhão de
Operações Especiais (Bope)
apreenderam dois fuzis calibre
5,56 mm durante uma operação,
na noite dessa segunda-feira, na
comunidade da Lambicada, em
Angra dos Reis, na Costa Verde
do Rio. Na ação, os militares
apreenderam também dois car-

regadores, uma granada, três
radiotransmissores e drogas.
Ninguém foi preso na ação.
Segundo informações da
PM, o material foi encontrado pelos policiais na região
de mata da comunidade, após
intenso tiroteio com traficantes. Não há, até o momento,
registro de feridos ou mortos
na operação.

Civil fecha ferro-velho clandestino em Belford Roxo
Policiais da 54ª DP
(Belford Roxo) lacraram
ontem um ferro-velho
clandestino no município.
Na ação, duas pessoas foram presas em flagrante.
A investigação chegou ao
estabelecimento depois
de um intenso trabalho
investigativo dos agentes
da DP.
A operação foi coordenada pelos Delegados
Titular Dr. Mauro Cesar
da Silva Junior e Adjunto
Dr. Alvaro Gomes. Antonio Rubens de Souza Moreira e Marcelo Giarolla
dos Santos, proprietário e
mecânico, receberam voz
de prisão após os agentes
encontrar várias peças de
veículos roubados no local. Eles foram presos por
receptação qualificada.
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A polícia apreendeu uma grande quantidade de peças

16 de julho de 2016
GERAL
8 sábado,

quinta-feira, 16 DE
maio de 2019
geral

mapa do funcionalismo

Recenseamento obrigatório
Processo para nascidos em maio já começou

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

Governo do
Estado
do
Rio de Janeiro iniciou nesta
segunda-feira (13/05)
o recenseamento obrigatório para os servidores ativos, aposentados e pensionistas
nascidos em maio,
que terão até o dia 24
deste mês para realizar o procedimento
em uma agência do
Bradesco. A atualização cadastral começou a ser feita em
novembro de 2018.
Quem nasceu em junho deverá aguardar o
próximo mês, e assim
por diante.
O
recenseamento
deverá ser feito por
todos os servidores
ativos, inativos e pensionistas,
incluindo
cargos
comissionados, contratos temporários, funcionários
de empresas, de autarquias e órgãos da
administração indireta, e poderá ser realizado em qualquer
agência Bradesco do
país, sempre nos dias
úteis de 11 a 25 do
mês de aniversário.
O procedimento é
uma medida do Plano
de Recuperação Fiscal do Estado do Rio

Quem nasceu em junho deverá aguardar o próximo mês, e assim por diante
e tem como objetivo
promover a melhoria
da base de dados da
folha de pagamento do
funcionalismo.
A atualização cadastral obrigatória será
destinada aos servidores do Poder Executivo e abrangerá os órgãos que fazem parte
da folha de pagamento
do Sistema Integrado
de Gestão de Recursos
Humanos
(SIGRH-RJ).
Recenseamento
nas agências
Bradesco de
todo país
A prestação do serviço será realizada pelo
Banco Bradesco, em

consonância com o
Governo do Estado e
de acordo com o edital
de licitação, o Decreto
46.481/18 e a Resolução Conjunta nº 55/18.
A atualização cadastral poderá ser feita
em qualquer agência
do Banco Bradesco
no país. Todos os postos de atendimento do
Bradesco localizados
em órgãos públicos
do Governo do Estado, além de todas as
agências da Capital e
do Grande Rio, oferecerão atendimento
em horário estendido, das 9h às 17h, nos
dias úteis de 11 a 25
de cada mês. Demais
cidades também terão

expediente ampliado
em algumas unidades.
Ao todo, 330 agências
terão horário especial.
Mais de 3 mil funcionários do Bradesco
participaram de treinamento especial.
Resolução
conjunta
traz os
procedimentos
caso a caso
A Resolução Conjunta Nº 55/18 apresenta a
lista de todos os documentos exigidos para
os servidores ativos,
inativos e pensionistas
e, também, para os estrangeiros e representantes legais. A resolução também trata em

Depilação com cera quente
mito ou verdade?

A maioria das mulheres se incomoda
com a presença de pelos no corpo, E para
removê-los, existem
inúmeras técnicas.
A depilação com
cera quente é a opção de várias mulheres, mas sempre fica
aquela pontinha de
dúvida se não podemos estar prejudicando de alguma forma
nossa pele.
Existe uma afirmação que a depilação com cera quente

pode provocar rompimento dos vasinhos
das pernas e causar
varizes. No entanto, essa afirmação é
MITO. A aplicação
da cera quente tem
a ação muito superficial e não atinge
as camadas da pele
onde estão localizados os microvasos.
Mas recomendo que
você procure fazer
esta depilação a laser
para diminuir o sofrimento e ter um resultado melhor.

Dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela
Universidade Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em Cirurgia com título de especialista registrado no
CRM-RJ e pós-graduação em Cirurgia Plástica.

detalhes os procedimentos que deverão ser
adotados pelos agentes
públicos, beneficiários
de pensão especial,
pensionistas previdenciários e aposentados
que não se encontrarem em território nacional. Também são

tratados os casos de
agentes e pensionistas impossibilitados
de locomoção ou de
comparecimento ao
recenseamento, além
dos que estiverem de
licença ou qualquer
outro tipo de afastamento.

Documentação necessária no recenseamento obrigatório
Os servidores ativos,
inativos e pensionistas
deverão apresentar os
seguintes documentos
listados – originais ou
cópias autenticadas –
em qualquer agência do
Bradesco no país:

(original ou cópia autenticada):
- Registro Geral / RG
(ou documento de identificação oficial com foto,
inclusive digital, contendo a informação);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou documento de identificação oficial
com foto contendo a informação;
- Comprovante de residência em nome próprio
recente nos três últimos
meses (Ex.: contas de
luz, água, telefone, etc)
ou, na ausência deste,
declaração de residência
conforme anexo da resolução, preenchida antecipadamente ao ato do
recenseamento;
- PIS/PASEP (NIS) ou

documento contendo a
informação;
- Título de Eleitor ou e-Título ou Comprovante
de votação de 2018 ou
Comprovante de quitação eleitoral.
Pensionistas (original
ou cópia autenticada):
- Registro Geral / RG
(ou documento de identificação oficial com foto);
inclusive digital, contendo a informação);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou documento de identificação oficial
com foto contendo a informação;
- Comprovante de residência em nome próprio
recente nos três últimos
meses (Ex.: contas de
luz, água, telefone, etc)

Queimados debate importância da comunicação

família. “Estamos estimulando
os alunos a conversarem e entenderem a importância de estar em contato com outras pessoas. Tudo que o ser humano
fez até hoje foi procurar meios
de se comunicar e entender
essa história pode ajudar até
mesmo os alunos com maiores
dificuldades a se encaixar socialmente”, disse o gestor.

Servidores
ativos (original ou cópia
autenticada):
- Registro Geral / RG
(ou documento de identificação oficial com
foto, inclusive digital,
contendo a informação);
- Cadastro de Pessoa
Física (CPF), ou documento de identificação
oficial com foto contendo a informação;

A comunicação pode mudar
o mundo. É o que os alunos
da Escola Municipal Monteiro Lobato contaram na
abertura do Projeto “Comunicação que nos aproxima”,
realizado pela Prefeitura de
Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Educação, na última segunda-feira.
Sob o tema “Comunicação
é a arte de educar para conviver”, todas as unidades da
rede municipal participam
da iniciativa.
Com apresentações e atividades que narram a história

- Comprovante de residência em nome próprio
recente nos três últimos
meses (Ex.: contas de
luz, água, telefone, etc)
ou, na ausência deste,
declaração de residência
conforme anexo da resolução, preenchida antecipadamente ao ato do
recenseamento;
- PIS/PASEP (NIS) ou
documento contendo a
informação;
- Título de Eleitor ou e-Título ou Comprovante
de votação de 2018 ou
Comprovante de quitação eleitoral;
- Carteira de Trabalho e
Previdência Social, obrigatória para os empregados públicos.
Servidores aposentados

da comunicação na sociedade
e os diferentes meios de comunicação existentes, os alunos
participaram de peças teatrais,
confeccionaram uma ‘gaiola
de recados’ - para trocarem bilhetes entre si - e praticaram a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Além disso, o evento
promoveu uma exposição de
objetos antigos relacionados ao
tema, como máquinas de escrever e telefones discados.
A aluna Isabella Arcanjo (10),
por exemplo, representou a
jovem paquistanesa Malala
e contou a história da ativis-

ta para mostrar aos colegas a
importância da comunicação.
“Quando a gente leu o livro da
Malala em sala, a professora
viu que eu me interessei muito
por ela. Ela só queria estudar,
mas ameaçaram a vida dela
por isso, então ela escreveu
cartas para conseguir estudar e
denunciar os problemas do seu
país”, conta a estudante do 5º
ano.
Para o Secretário da Pasta,
Lenine Lemos, a iniciativa irá
ajudar os alunos a se comunicarem melhor entre si, com os
professores e até com a própria

Estreitar laços é
uma das ideias
Já a diretora da unidade, Vivian de Almeida, contou que
uma das ideias do projeto é
estreitar os laços entre a escola
e a comunidade. “No próximo

ou, na ausência deste,
declaração de residência
conforme anexo da resolução, preenchida antecipadamente ao ato do
recenseamento. Os adolescentes que não possuírem comprovante de
residência em seu nome
deverão apresentar declaração assinada pelo
titular do endereço onde
residem;
- Título de Eleitor ou e-Título ou Comprovante
de votação de 2018 ou
Comprovante de quitação eleitoral;
- Certidão de Nascimento para os menores que
não possuírem RG ou
documento oficial equivalente.
Os documentos que de-

verão ser apresentados pelos demais
casos estão especificados na Resolução
nº 55/18. Os servidores ativos, inativos
e pensionistas que
optaram pela portabilidade bancária deverão comparecer às
agências do Bradesco.
Informações completas também estarão disponíveis nos
sites da Secretaria de
Estado de Fazenda
(www.fazenda.rj.gov.
br), do Rioprevidência (www.rioprevidencia.rj.gov.br)
e
no Portal do Servidor (www.servidor.
rj.gov.br).

Igor Lima/PMQ

Alunos contaram a história da comunicação
na abertura do projeto
dia 22 de maio realizaremos um
show de talentos com a presença dos pais, porque nosso intuito é utilizar a data comemorativa para trazer a família para
mais perto da educação de seus

filhos. Queremos apresentar a
eles as atividades que estamos
realizando com seus filhos e
convidá-los a participar ativamente delas”, concluiu a
educadora.

SUL-FLUMINENSE
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barra mansa

Secretaria de Saúde intensifica a
vacinação contra HPV e meningite C

Iniciativa visa à busca ativa de jovens com atraso no esquema vacinal
Luis Eduardo
(Luisinho)

C

om foco na
prevenção
e na promoção da saúde
bem estar da população, a Secretaria de Saúde de
Barra Mansa, por
meio do Núcleo de
Imunização,
está
intensificando
a
vacinação
contra
HPV e Meningite
C em adolescentes.
A meta é fazer a
busca ativa dos jovens com atraso no
esquema vacinal.
A vacina contra
o HPV, segundo a
coordenadora
do
Núcleo,
Marlene
Fialho, tem a finalidade de evitar os
cânceres de colo de

útero, vulva, pênis,
boca e orofaringe,
bem como as verrugas genitais nos
sexos masculino e
feminino. “As doses são recomendadas para meninas
de 9 a 14 anos (14
anos, 11 meses e
29 dias) e meninos
de 11 a 14 anos. O
procedimento consiste em duas doses com intervalo
mínimo de 6 meses
entre elas”, esclareceu Marlene.
Já a vacina meningocócica
C,
previne contra meningite bacteriana
do tipo C, doença
que pode levar o
paciente ao óbito
ou deixar graves
sequelas. “A in-

dicação dessa vacina é para meninos e meninas na
faixa etária de 11
a 14 anos de idade
(14 anos 11meses e
29 dias). O procedimento é de dose única e é necessária a
apresentação do cartão de vacinação”.
As vacinas contra
o HPV e o meningo
C integram o calendário de vacinação
de rotina. As doses
podem ser encontradas de segunda a
sexta-feira, de 8 às
17 horas, em as 49
Unidades de Saúde
de Barra Mansa, inclusive na Policlínica do bairro Nove de
Abril e nas Sirenes
da Boa Sorte e Vila
Nova.

volta redonda

Divulgação/PMvr

Campanha tem como objetivo alcançar maior número de pessoas

resende

Samuca Silva recebe MEP e comissão Tradicional Torneio Leiteiro da
Amizade chega à sua 39º edição
ambiental para debater projetos
O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva,
acompanhado do secretário municipal de Meio
Ambiente,
Mauricio
Ruiz, recebeu em seu gabinete no Palácio 17 de
Julho, sede da prefeitura,
cerca de 10 integrantes do
MEP (Movimento Ética
na Política) e membros da
Comissão Ambiental Sul
da Cúria Diocesana de
Barra do Pirai - Volta Redonda, na tarde da última
segunda-feira,13. O tema
do encontro foi projetos
ambientais para a cidade,
com foco na recuperação
para o uso da população
e ocupação com projetos
para a Pedreira da Voldac,
área abandonada há cerca
de 40 anos.
O grupo multidisciplinar da comissão ambiental estava composto de
engenheiros, arquitetos,
universitários, professores, sindicalistas. O coordenador do MEP, José
Maria da Silva, o Zezinho, e o sindicalista e engenheiro João Thomaz,
participaram da audiência
com o prefeito. A reivindicação apresentada é da
construção de um projeto de uso do terreno de
forma segura e útil pela
população, o que inclui a
recuperação e preservação da área ambiental da
Pedreira da Voldac, com
a proteção das nascentes
e vegetação natural. Um
relatório completo será
apresentado ao prefeito
em julho deste ano.
O prefeito Samuca Silva que ouviu às sugestões apresentadas pela
comissão, agradeceu a
colaboração e incentivou
a comissão a apresentar

projetos ambientais. Ele
fez um resumo dos investimentos em projetos
ambientais a partir da sua
gestão na prefeitura.
“O momento de apresentar projetos é agora.
Nós perdemos R$ 32
milhões de recursos de
multas aplicadas a siderúrgica por falta de projetos ambientais que não
tinham antes. Hoje temos
um Plano Diretor Ambiental para aplicar esses
recursos. Vamos fazer o
parque natural, jardim botânico, conseguimos R$
6 milhões para o turismo,
aprovamos a Unidade de
Conservação
Integral
Vale dos Puris, projetos
ambientais para a Fazenda Santa Cecília do Ingá,
onde faremos a retirada de
animais inadequados ao
local.
O prefeito informou que
a prefeitura vai licenciar
uma empresa de Volta
Redonda para recuperar
o dano ambiental na calha da Pedreira e que vem
solicitando ao Ministério
Público para acompanhar
do Novo TAC (Termo de
Ajuste de Conduta) da empresa para o meio ambiente, que tem seis anos de validade. Destacou que todas
as suas ações são baseadas
em pesquisas de opinião,
sendo que na última o Zoológico de Volta Redonda
foi escolhido a área pública mais importante para a
população. Na pesquisa
do MEP em 43 bairros, o
Meio Ambiente ficou em
6º lugar como maior preocupação popular.
No documento entregue ao prefeito Samuca,
a comissão alega que é
preciso a valorização dos

aspectos do local, necessidade de proteção dos
cursos d’água e áreas de
nascentes (mina d’água),
proteção de fragmentos de
floresta próximos a pedreira, área de relevância para
a comunidade cientifica
(geociências e biológicas),
aptidão do local para a prática de esportes radicais, e
proteção de diversas aves
observadas nas visitas de
campo pelas equipes. “A
Pedreira da Voldac apresenta potencial ambiental e
geoturístico orgânico, com
inúmeras possibilidades de
aproveitamento para a população”, acena o relatório
da equipe multidisciplinar,
Projeto Pedreira.
O engenheiro João Thomaz sugere que após a
recuperação do ambiente,
que é uma APP (Área de
Preservação Permanente)
e ficou fechado por cerca
de 40 anos, vem se recuperando por força da
natureza, seja construído um teatro como em
Curitiba(PR). Ele cita
como exemplo, a construção de um Teatro de
Arame, sobre uma pedreira, como área de lazer
cultural, que virou ponto
turístico para a capital
paranaense. A comissão
quer o uso do local como
espaço de educação ambiental.
Na sondagem feita
em janeiro de 2019 pelo
MEP e Comissão Sul, a
população em sete itens,
escolheu o uso da Pedreira da Voldac para Lazer
e Esportes (37%), em
segundo lugar Lazer e
Eventos (32%). O terceiro lugar foi para Turismo
e Contemplação da Natureza (30%).

Divulgação/Pmi

Programação no sábado contará também com provas de hipismo,
brincadeiras, música ao vivo e muito mais no Parque de Exposições
Um dos mais importantes
e tradicionais eventos ligados ao setor agropecuário
na região, o Torneio Leiteiro da Amizade, chega à sua
39ª edição nesta semana.
O evento, que acontece no
Parque de Exposições Francisco Fortes Filho entre os
dias 16 e 19 de maio, conta
com o apoio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Rural e da EMATER-Rio. Além da esgota
e premiação dos animais, o
evento contará com provas
de hipismo, tambor e baliza;
gincana; brincadeiras infantis e música ao vivo.
De acordo com os organizadores, o torneio visa
promover uma confraternização entre os produtores
rurais da região e resgatar
aquela que já foi uma das
mais importantes atividades
econômicas do município.
Ao todo, o evento deverá
reunir cerca de 140 animais,
sendo 20 bovinos, que participarão do torneio, e 120
equinos para as provas de
hipismo, tambor e baliza,

que acontecem no sábado, a
partir das 9h. E aproveitando o
clima sertanejo, mais tarde, às
20h, a dupla Zé Vithor e Cuiabá se apresenta no Parque de
Exposições.
Para participar, os proprietários deverão apresentar os
seguintes documentos dos animais: GTA (Guia de Trânsito
Animal); atestado negativo de
Brucelose e Tuberculose; e
atestado de vacina contra Febre
Aftosa. Para cavalos, deverá
ser apresentado o Exame de
Anemia Infecciosa, Mormo e
GTA.
Os animais participantes serão divididos em três categorias: vacas (puras/girolando);
novilhas com até quatro dentes
(puras/girolando); e até 30 quilos (vacas e novilhas, independente da raça). Segundo os organizadores do evento, animais
de outras raças não poderão
participar do torneio. Uma comissão formada por três integrantes ficará responsável pelo
julgamento e definição dos animais nas devidas categorias.
- O torneio permitirá que pecuaristas possam confraterni-

zar e trocar de experiências. A
importância desses produtores
e dos animais de alto padrão
genético no município é muito
grande, por isso o intercambio
criado entre eles através do
torneio também é extremamente valioso – destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Vinicius
Cibien.
Sistema de
ordenhas
Conforme as regras do Torneio, os animais concorrentes deverão dar entrada no
Parque de Exposições até às
18h do dia 16 (quinta-feira).
Neste dia, às 23h, será feita a
pré-esgota dos participantes.
Já nos dois dias seguintes, os
animais serão ordenhados em
três horários: às 7h, 15h e 23h,
sendo a primeira do dia 17 a
ordenha de esgota. A última
ordenha acontece no domingo,
dia 19, às 8h. Vence o torneio
o animal com maior produção,
somadas todas as ordenhas.
A premiação dos produtores,
com troféus, será realizada
domingo, a partir das 10h.
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RECEITAS
Ravióli de maçã
verde
Ingredientes
400 farinha de trigo
100 sêmola de grano duro 15 unidades
de gema de ovo 5
unidades de ovo 2
colheres (sopa) de
azeite de oliva 15
unidades de maçã-verde 1/4 unidade
de limão-taiti 1 colher (sopa) de manteiga 400 gramas de
cogumelo shimeji 100
ricota 1 colher (sopa)
de geleia de pimenta 200 mililitros de
creme de leite fresco
80 gramas de queijo
gorgonzola • sal a
gosto • pimenta-do-reino a gosto
Modo de
preparo
Prepare a massa: Misture a farinha com a
sêmola sobre uma
superfície. Faça um
furo no centro. Coloque os demais ingredientes e misture delicadamente com um
garfo até incorporar.
Depois, continue mexendo com a ponta
dos dedos, energicamente, por 20 minutos, ou até formar
uma massa homogênea lisa e maleável.
Se endurecer, adicione um pouco de
água morna.
Faça uma bola e
derrame um fio de
azeite sobre ela. Polvilhe com farinha de
trigo, cubra com um
pano úmido e deixe
descansar por 30 minutos em temperatura ambiente.
Abra a massa com
um rolo até atingir
uma espessura fininha e corte-a em
quadrados de 5 x 5
centímetros. Reserve.
Prepare o recheio:
Descasque a maçã e
corte-a em cubinhos.
Coloque em uma tigela com água e gotas de limão. Escorra
em seguida.
Em uma frigideira, em
fogo médio, refogue
a fruta na manteiga
até se desmanchar
e obter consistência
próxima à de geleia.
Abaixe a chama e
reserve.
Em outra frigideira,
em fogo médio, refogue o shimeji no
azeite até ficar macio. Junte a maçã.
Coloque os demais
ingredientes e misture para incorporar.
Desligue o fogo e reserve.
Disponha esse recheio no centro de
metade dos quadrados de massa. Borrife-os com um pouco
de água e cubra-os
com a massa restante. Pressione toda a
borda com um garfo
para que os raviólis
não se abram durante o cozimento.
Em uma panela com
água fervente, cozinhe-os em fogo médio por quatro minutos. Escorra e reserve.
Prepare o creme de
queijo: Em uma panela, em fogo baixo, reduza o creme
de leite à metade.
Acrescente o gorgonzola e misture até
derreter e incorporar.
Sirva sobre o ravióli.
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Zilu exalta gratidão por história com Zezé
Di Camargo: ‘Vou amar eternamente’

Z

divulgação

ilu Camargo usou
suas redes sociais
para fazer um desabafo após revelar ter
enfrentado depressão
pelo fim do casamento
com Zezé Di Camargo.
A empresária admitiu
ainda ter carinho pelo
pai de seus três filhos.
‘Amei, amo, e vou amar
eternamente a minha
família, inclusive o homem que casei e me deu
essa família, isso doa a
quem doer!’, garantiu.
‘Isso é gratidão’, acrescentou
Zilu Camargo rebateu as críticas que sofreu após revelar em
entrevista ter enfrentado um período de depressão. Em desabafo
postado em sua conta

de Instagram, a empresária exaltou a família
que formou com o ex-marido, Zezé Di Camargo. “Amei, amo, e
vou amar eternamente
a minha família, inclusive o homem que casei
e me deu essa família,
isso doa a quem doer!”,
garantiu. “Isso é gratidão... E só um coração
grato é capaz de amar!”,
completou a mãe de
Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor.
“Não tenho interesse
em viver de passado
(embora meu passado
seja parte da minha história de vida e falo dele
quando eu quiser), até
mesmo porque estou em
um novo relacionamento e nova fase da minha
vida!”, completou.

Festa + futebol! Marina Ruy Barbosa e
elenco se despedem de ‘O Sétimo Guardião’
divulgação

Marina Ruy Barbosa,
Lília Cabral, José Loreto,
Rogério Gomes, Viviane
Araújo e grande parte
do elenco de ‘O Sétimo
Guardião’ se despediram
da novela em um coquetel exclusivo. A festa
aconteceu nos Estúdios
Globo na última terça-feira (14) e ainda contou
com um jogo de futebol
para encerrar a celebração. Nas redes sociais,
vários famosos aproveitaram o momento para
agradecer pelo apoio nos
últimos meses
O elenco de “O Sétimo Guardião” comemorou o fim da novela,
que será substituída por
“A Dona do Pedaço”,
em festa que rolou nos

Estúdios Globo. O evento, que rolou na última
terça-feira (14), contou
com a presença de Marina Ruy Barbosa, Marcelo Serrado, José Loreto, Leticia Spiller, Lilia
Cabral, Nany People,
Ailton Graça, Vanessa
Giácomo, Elizabeth Savala, Viviane Araújo,
Rogério Gomes e outros.
Após colunista afirmar
que Viviane e Papinha
estão se conhecendo melhor, os artistas se reuniram em uma celebração
que contou com toda a
equipe envolvida na trama. Além do coquetel de
despedida, os famosos
ainda participaram de
um jogo de futebol que
rolou até de noite.

Thais Fersoza se emociona ao comentar
parceria de Teló com Sandy e Junior na TV
Thais Fersoza gravou vídeo no qual
vibra ao comentar
a parceria musical
do marido, Michel
Teló, com Sandy e
Junior em programa
de TV. ‘Eu não acreditei, foi muito emocionante, se derreteu. Atriz disse ainda
que já prevê a reação da filha, Melinda, quando assistir
o pai cantando com
a dupla. Em recente entrevista, Thais
recordou a gravidez
de Teodoro quando
a primogênita nem
tinha um ano
Thais Fersoza se
emocionou
após
gravar com o marido, Michel Teló, e a
dupla Sandy e Junior

o programa “Altas
Horas” do próximo
final de semana. A
mãe de Melinda e
Teodoro, comparados ao pai por conta
da semelhança, não
conteve a alegria
de ter presenciado a
participação dos irmãos na atração de
Serginho Groisman.
“Top demais”, escreveu a atriz. “Gente, um dia muito especial. Foi incrível
ver os dois juntos de
pertinho, cantando
e relembrando momentos da carreira
deles e de vida. Foi
demais!”, festejou
Thais, conversando
com seus seguidores
no Instagram Stories.
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prefeito destaca parceria

Sala Permanente de Xadrez passa
a funcionar no Fórum de Mesquita
Espaço ficará disponível sempre às quartas e sextas-feiras pela manhã

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
Começou na quarta-feira
(15), o funcionamento
da Sala Permanente de
Xadrez, no Fórum de
Mesquita. O endereço é
Rua Paraná 1, no Centro
e a iniciativa é parte do
projeto “Xadrez Para Todos”, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de
Mesquita e o poder judiciário da cidade.
A ideia é ampliar os serviços socioeducativos e
desenvolver as capacidades e a cognitividade dos participantes. O
espaço será destinado a
todos, duas vezes por semana, às quartas-feiras e
às sextas-feiras, das 10h
ao meio-dia, na sala 205
do prédio. Inicialmente,
serão cinco tabuleiros
de xadrez disponíveis,
com acompanhamento de
professores da Secretaria
Municipal de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo.
O prefeito Jorge Miranda agradeceu a parceria
feita com o poder judiciário local e disse que

a prefeitura está tendo a
oportunidade de contribuir,
com o projeto “Xadrez Para
Todos”, para o desenvolvimento de pessoas e de sua
criatividade, a partir dessa
modalidade esportiva. A juíza titular da Vara Criminal
de Mesquita, Cristiana Cordeiro, também agradeceu a
parceria. “Fico muito feliz
e a gente espera que o ‘Xadrez Para Todos’ não seja
de grades para todos”, disse
a magistrada, no auditório
do fórum, depois de descerrar a fita simbólica com o
prefeito Jorge Miranda, no
ato da inauguração da Sala
Permanente de Xadrez.
O vice-presidente da Federação de Xadrez do Estado
do Rio de Janeiro, Ednilson
Rosas, considera “uma alegria, nesse momento que
o país atravessa, encontrar
políticos que apoiem esse
movimento”. “Esse esporte ajuda a combater o mal
de Alzheimer”, completa.
Acompanhando os alunos
de xadrez e seus mestres,
Kleber Rodrigues, subsecretário de Esportes de
Mesquita, destacou o desenvolvimento da capacidade cognitiva através do

Rafael Lobo / PMM

As atividades do projeto “Xadrez Para Todos” terão acompanhamento de professores
xadrez. “É um investimento
de baixo custo e um grande
ganho cognitivo”, destaca
Kleber. A cognição envolve fatores diversos como o
pensamento, a linguagem,
a percepção, a memória
e o raciocínio, o que representa parte do desen-

volvimento intelectual lectual, a socialização e
do ser humano.
raciocínio do filho, após
a prática do xadrez, asMestre
sim como outro atleta
campeão
campeão, Paulo RoberÉrica Borges, mãe de to, de 12 anos. Já Elizete
Isac, um campeão de 7 Barroso falou que, atraanos de idade, relatou o vés da prática do jogo
desenvolvimento inte- de xadrez, seu irmão

Josimar, mestre dos alunos na secretaria de Esportes, deu um grande
salto na ampliação do
raciocínio, tornando-se
inclusive um campeão,
tendo participado de
torneios dentro e fora
do Brasil.

