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Prazo de cinco dias para explicar medida

Rosa Weber ‘aperta’ Bolsonaro
sobre posse e porte das armas
6

Inimigo sanguinário

Gripe matou mais
de 90 pessoas e
país segue com
campanha

Reprodução/whatsapp

Integrante do CV
perde a cabeça na
guerra do tráfico

3

Baixada receberá
mais de 19 bi em
investimentos,
afirma Firjan
6

Licitação de
R$ 28 milhões
de município é
suspensa pelo TCE

Traficante decapitou inimigo e exibiu como trofeu nas redes sociais.
Município da Costa Verde fluminense é aterrorizado por guerra entre
facções na briga por pontos de venda de drogas. Polícia tem feito incursões para capturar bandidos.
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Assaltantes covardes e cruéis!

O carro da médica Danielle Vivian Lasmar ficou destruído depois de bater em um poste e derrubar árvore na Rua General Canabarra no Maracanã

Médica morre após ser baleada
Paraíso dos cornos e
das cornas convida
para churrasco no
Pombal Chifre de Ouro
2

ESPORTE

7

Testemunhas de acusação
Fla feminino pega o
Santos pelo Brasileirão contra Crivella evitam falar
no Estádio do Pacaembu mal do ‘chefe’ em sessão
12

3
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

A escritora, poetisa e ativista cultural, Anna Carvalho Diamante, ainda curte o
sucesso do Prêmio Destaq
Baixada, que aconteceu dia
25 de abril último, no Sesc
de Meriti. Anna e o maridão, Rafael Diamante são
os apresentadores do evento. Aquele Abraço Anna!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Parabéns, Michele!

Show musical e homenagem às Mães em B. Roxo

divulgação

Esta é Michele
Araújo, de Belford
Roxo, que aniversaria neste sábado
(11). Ela é esposa
do vereador da cidade Eduardo Araújo
(foto). A comemoração será em dose
dupla junto aos quatro filhos do casal e
familiares.

Em 2018, o evento terminou com o corte do bolo pelas mamães ao som de músicas alusivas à data
Vai ser neste sábado (11), a partir
das 16h, a festa em
homenagem ao Dia
das Mães realizada
anualmente pelo radialista Jorge Aqui-

les. O evento acontecerá na Rua Ibitinga,
esquina com Rua Roberto Silveira, no
Largo da Paz, em São
Bernardo. Na ocasião
haverá
distribuição

de bolas, refrigerantes, cachorro quente,
sorteios e show com
Fafá Brasil e Mister Eudes, Os Cariocas do Forró, Marcão
Mesquita o Cabra de

Virgulino, Rômulo
Jorge, dos Camisas de Bola, Dayse
Souza & Cia e Suenia Numes, passista
e Musa do Carnaval
2019.

Couvert Artístico
Na noite da terça-feira (07/05), aconteceu o show da cantora Luiza Possi, no
Teatro Raul Cortez,
em Duque de Caxias.
O evento foi promovido pela Rádio
JB FM, em parceria
com a Prefeitura de
Duque Caxias, por
meio da Secretaria
Municipal de Cultura
e Turismo.
O programa Couvert Artístico foi gravado diretamente do
palco do Teatro Raul
Cortez, apresentado
por Fabiano Melo.
A cantora convidada
se apresentou com a
casa lotada, emocionou o público e lembrou alguns dos seus
maiores
sucessos
como a música “Dias
Iguais” e “Eu sou Assim”, que foi tema de
novela.

Gabrielzinho do Irajá canta Cacique de Ramos
divulgação

Jota Carvalho

G

jota.carvalho@yahoo.com

abrielzinho do Irajá
tornou-se conhecido
do público ao fazer
uma participação especial na
novela “América” (2005), de
Glória Perez. Seu personagem,
um jovem músico cego que comandava rodas de samba, era a
sua própria história. A carreira
decolou e o jovem sambista não
saiu mais da cena musical. Agora, o cantor apresenta um musical com a história e os principais
clássicos do Cacique de Ramos.
O show acontecerá no Teatro
Rival Petrobras, na Cinelândia,
no dia 25 deste maio, um sábado, às 19h30. O show tem participações de Marquinhos China
e Nêgo Álvaro. Os ingressos
estão à venda e os 100 primeiros compradores pagam o valor
promocional de R$ 40,00.
Uma homenagem ao movimento que mudou a forma de
tocar, cantar e compor o samba:
os inesquecíveis pagodes que
rolavam nas noites das quartas
na quadra do Bloco Cacique de
Ramos, no final dos anos 70 e
início dos 80. Com roteiro e direção de Marcos Salles e direção musical de Gegê Dangola, o
espetáculo vai lembrar algumas
boas histórias destes bons tempos não vividos pelo jovem Gabriel, que tem apenas 23 anos.

(21) 98037-1338
Whatsapp

Churrasco no Paraíso dos Cornos e Cornas
Foi anunciado para o fim de semana
das mães aquele churrasco tradicional lá
no Pombal Chifre de Ouro, o conjunto
habitacional mais badalado naquela região do estado. O lugar chegou a ser batizado como “Paraíso dos Cornos e Cornas”, pelos casos de traições anotados
pela “Boca Maldita”.
****************************************

Corno ‘subiu’ no ato sexual

No repertório do show, músicas como Doce Refúgio, Camarão que
Dorme a Onda Leva, Coração Feliz, Vou Festejar e Caciqueando
A primeira vez que foi ao CaNo repertório do show, mú- de Lima e Sombrinha, encique Gabrielzinho tinha 7 anos sicas como Doce Refúgio, tre outros. Desde pequeno
e não encontrou Almir Guineto, Camarão que Dorme a Onda que Gabrielzinho é um
Neoci nem Jorge Aragão ou Ar- Leva, Coração Feliz, Vou Fes- dos bambas nos versos de
lindo Cruz e Sombrinha, alguns tejar e Caciqueando, incluin- improviso numa roda de
dos nomes que tanto ouvia nos do um momento que não partido-alto.
então LPS. Mesmo assim, logo podia faltar nos pagodes do
O Teatro Rival Petrocedo já conhecia todos os sam- Cacique: a hora dos versos bras fica na Rua Álvaro
bas que foram gravados e são de improviso, entre mestres Alvim, 33/37 - Centro/Cisucesso até hoje nas rodas que como Almir Guineto, Baia- nelândia - Rio de Janeiro. Inacontecem no país.
no, Zeca Pagodinho, Deni formações: (21) 2240-9796.

Um dos cornos mais conhecidos do
Pombal ficou viúvo e resolveu assumir a
garotinha charmosa da área. Não demorou
muito e o ‘gostosão’ bateu as botas durante
tentativa de ato sexual com a parceira. Foi
um auê no conjunto de apartamentos.
****************************************

Coração não aguentou tranco e parou
A moça entrou em pânico: “Eu não sabia
que ele sofria do coração. “O ‘mô’ deu um
berro e caiu pro lado com a mão no peito”,
contou aos vizinhos do apartamento.
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Sessão de acusações contra
Crivella durou mais de 7 horas

Testemunhas de processo de impeachment arroladas pela acusação
são servidores comissionados e não têm a obrigação de falar a verdade
fotos hora h

António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

S

ete
pessoas arroladas
como testemunha de acusação
no processo de impeachment contra
o prefeito Marcelo
Crivella (PRB) foram ouvidas durante seis horas
ontem na Câmara
de Vereadores do
Rio. Foram registradas duas faltas.
Seis dos depoentes são servidores
comissionados
e,
por isso, não têm
a obrigação de falar a verdade. Eles
falaram como “informantes”, o que
acabou esvaziando
o poder da comissão processante.
Nos bastidores, os
vereadores
admitem que as testemunhas de acusação mais pareciam
de defesa. Nenhum
dos ouvidos apontou qualquer suposta
irregularidade cometida por
Crivella. O único
que prestou depoimento na figura
de testemunha de
acusação foi o ex-

As testemunhas acabaram esvaziando o poder da comissão processante: processo caminha para acabar em pizza
-procurador
geral
Antonio Carlos de
Sá, mas também não
apontou
qualquer
desvio.
Ele admitiu que
Crivella pediu celeridade na análise do
processo para prorrogar o contrato com
as empresas de publicidade de mobili-

ário urbano que motivaram a denúncia
do impeachment. Sá,
no entanto, diz que o
pedido era comum.
“Nada além do que
é feito pelo prefeito ou secretários em
análise”.
De acordo com a denúncia, que motivou
a abertura do pro-

TCE suspende licitação de
R$ 28 milhões em Caxias

cesso, o município
teve um prejuízo de
R$ 8,2 milhões por
conta de irregularidades no contrato de
empresas de publicidade em pontos de
ônibus e relógios de
rua. O contrato com
as empresas teria
sido renovado sem
previsão.

Primeira
reunião da
fase
de instrução
A comissão é formada pelos vereadores Willian Coelho
(MDB), presidente
da comissão; Luiz
Carlos Ramos Filho (Podemos), relator; e Paulo Mes-

sina (PROS). Esta
foi a primeira reunião da comissão
processante na fase
de instrução, quando são colhidas as
provas que podem
confirmar os indícios apontados na
denúncia feita pelo
servidor Fernando
Lyra.

Gripe já matou 99 pessoas no país
Wilson Dias/Agência Brasi

Divulgação/PMQ

TCE dá prazo para Prefeitura corrigir erros no edital
A Prefeitura de Duque
de Caxias tem 30 dias
para consertar 27 erros
no edital de licitação
das obras de reparos no
Canal do Caboclo, Rio
Meriti e na Avenida Dr.
Manuel Teles, com valor global estimado em
28 milhões. O Tribunal
de Contas do Estado
suspendeu o certame,
por causa de “diversas
impropriedades
que
devem ser sanadas”. O
TCE pede, por exemplo, “esclarecimentos
sobre o licenciamento

ambiental para a execução do projeto básico, o
qual também precisa ser
aprimorado pelo gestor”.
De acordo com o TCE,
“a ausência do licenciamento poderá impossibilitar a definição precisa
do custo do empreendimento, bem
como poderá gerar prejuízos à Administração
Pública, caso o órgão de
gestão ambiental entenda
pela inviabilidade da obra
após a elaboração do projeto básico”.
Ainda segundo o Tribu-

nal de Contas, “o projeto básico foi enviado
de forma pouco legível,
não suficiente para possibilitar a verificação
dos quantitativos estimados para os itens
indicados na planilha
orçamentária”. O TCE
também apontou a falta
do memorial descritivo,
desenhos
correspondentes aos serviços de
pavimentação, perfis de
sondagem realizados
na área e o memorial de
cálculo. (https://www.
addtoany.com/share).

A imunização contra a gripe é prioridade para o Ministério da Saúde que objetiva atingir meta
Até 27 de abril, pelo me- no país, até o momento, e 139 casos e 35 óbitos. O esnos 535 pessoas foram responsável pela maior par- tado de São Paulo também
hospitalizadas este ano te das mortes por influenza se destaca, com 107 casos e
no Brasil por síndrome – sozinho, ele responde por 7 óbitos.
respiratória aguda grave 254 casos e 89 óbitos. Foram Outros estados registraram
causada por influenza e 99 identificados ainda 54 casos mortes são: Paraná (11);
morreram em decorrência de influenza A (H3N2); 38 Pará (7); Espírito Santo (6);
do quadro. Segundo o Mi- de influenza A não subtipa- Tocantins (5); Rio Grannistério da Saúde, do total do; e 62 casos de influenza de do Norte (4); Ceará (3);
de óbitos, 90% ocorreram B. Outros 127 casos, segun- Rondônia (3); Acre (2);
em pessoas que já apre- do a pasta, ainda não tiveram Alagoas (2); Sergipe (2);
Rio de Janeiro (2); Santa
sentavam fatores de risco o subtipo identificado.
para a gripe, como idosos, Ainda de acordo com o le- Catarina (2); Mato Grospacientes com doença crô- vantamento, nos primeiros so do Sul (2); Amapá (1);
nica, crianças, gestantes, meses de 2019, a circulação Bahia (1); Minas Gerais
indígenas e puérperas.
de vírus do tipo influenza (1); Rio Grande do Sul (1);
O novo boletim epide- se deu com maior intensi- Mato Grosso do Sul (1),
miológico revela que o ví- dade e de forma localizada além do Distrito Federal
rus H1N1 é predominante no Amazonas, que registrou (1). Fonte: Agência Brasil
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A edição de 2019 do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) já atingiu a marca de 3
milhões de inscritos. O balanço é Ministério da
Educação e contabiliza os inscritos até as 22h
de ontem. As inscrições foram abertas no último
dia 6 e vão até o dia 17 de maio, pela internet.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) ficou em 0,57% em abril, abaixo da taxa de 0,75% de março. Os dados são
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da desaceleração, trata-se da
maior taxa para um mês de abril desde 2016.

Participação I

Divulgação

Um projeto de lei da deputada Martha Rocha (PDT),
aprovado pela Assembleia
Legislativa do RJ (Alerj), na
última quinta-feira, estabelece que escolas públicas e
privadas podem ser obrigadas
a realizar duas reuniões pedagógicas por semestre com
os pais ou responsáveis dos
alunos.

Placa em telhado alerta:
‘‘Escola não atire’’

Processo II

Posicionada no telhado do projeto Uerê, no conjunto de
favelas da Maré, na Zona Norte do Rio, uma placa alerta
aos atiradores da área de segurança do governo de Wilson
Witzel (PSC) que o local é uma escola, para que não seja
alvejada por tiros que partem dos ‘snipers’ que sobrevoam
a região em helicópteros. A responsável pela instituição,
artista plástica Yvonne Bezerra de Mello, disse: “Por essas
e outras que coloquei no teto e na fachada do Uerê para
ver se não nos matam em dias de confronto. Uma vez um
helicóptero metralhou a escola. A que ponto chegamos!”.

A proposta diz ainda que
as reuniões terão acompanhamento dos conselhos
escolares. O texto, que ainda precisa ser votado em
segunda discussão, destaca
que é direito dos responsáveis terem ciência do processo pedagógico e participarem da definição das
propostas educacionais.

Tiros do ar I

O uso de helicópteros como
plataforma de tiros pelas Polícias Militar e Civil do Rio de
Janeiro de forma proativa e
não por legítima defesa é considerado ilegal pelo Grupo de
Trabalho Interinstitucional de
Defesa da Cidadania, formado por quase 20 integrantes
de de vários órgãos.

Tiros do ar II
Os integrantes são do
Ministério Públicos (MPF
e MPM), Defensorias Públicas, OAB-RJ e organizações atuantes em segurança
pública e na promoção de
direitos humanos. A conclusão saiu na reunião dos
integrantes do GT realizada
ontem, na sede do MPF na
2ª Região, no Rio.

DIRETO AO PONTO

Ministra dar um tiro no decreto sobre porte de armas

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber,
decidiu ‘frear’ o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro
que facilita o porte de
arma para um conjun-

to de profissões, como
advogados, jornalistas,
caminhoneiros e políticos eleitos. A medida
autoriza o transporte da
arma fora de casa.
Weber fixou um prazo
de cinco dias para Bol-

sonaro explicar o decreto. Até o início da tarde
de ontem, o Executivo
não havia sido notificado. A aiutorização para
o porte de arma tem
suscitado reações de organizações contrárias à

Reprodução/Elizeu Pires

decisão. De acordo com
elas, a medida abre precedente para uma carnifina, já que prevêem
a reação de um cidadão
armado no caso de uma
briga no trânsito, por
exemplo.

MP faz busca e apreensão
em Bom Jesus
O Ministério Público realizou na última quinta-feira
a operação de busca e apreensão no setor de licitação
da Prefeitura de Bom Jesus
do Itabapoana, cidade do
interior fluminense. A ação
faz parte de inquérito aberto
para apurar denúncia contra a ex-prefeita Maria das
Graças Ferreira da Motta,

a Branca Mota, e o marido
dela, o ex-secretário municipal de Obras, Transportes
e Serviços Públicos, Miguel Angelo Barbosa Motta.
Também são investigados o
gerente das Indústrias Reunidas Bom Jesus, Luiz Fernando Boechat Garcia e o
arquiteto Leopoldo Guilherme.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

parceria com comunidade científica

Agronegócio com tecnologia

Gcverno do estado assina convênio com Embrapa para criação do 1º Pol de Inovação. Iniciativa singular é pioneira para o país
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

O

governo do Estado, por meio do
secretário de Ciência, Tecnologia (Secti) e Inovação, Leonardo
Rodrigues, assinou na
última quarta-feira convênio com o presidente
da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Sebastião Barbosa, que cria
o 1° Polo de Inovação
Tecnológica do Agronegócio (PITec Agro) do
Brasil, no estado do Rio
de Janeiro. Participaram
da cerimônia, na sede da
Secti, o subsecretário de
Cooperação com o Setor
Tecnológico e Inovativo,
Filippo Scelza, e técnicos

da Embrapa.
Iniciativa singular e
pioneira para o país, o
PITec Agro é um ambiente de inovações dentro
da Embrapa que permite
interação e cooperação
entre a iniciativa empreendedora e a comunidade
científica e acadêmica, visando fortalecer o desenvolvimento tecnológico
do setor. “Faremos uma
transformação capaz de
mostrar que o Estado do
Rio de Janeiro pode ser
autossuficiente e com capacidade de adquirir uma
identidade em tudo que é
produzido. Este é o caminho que estamos traçando: a geração de emprego
e renda para a população
com o objetivo de impulsionar e desenvolver ci-

ência, tecnologia e inovação”, afirmou o secretário
Leonardo Rodrigues.
O PITec Agro vai ser
implantado na sede da
Embrapa do Rio, no Jardim Botânico, mas alcançará todo o estado, via
conectividade e inclusão
digital no campo de todos
os atores, sejam empresas
grandes ou startups, com
o polo. “Esse acordo permitirá trazer a revolução
digital para o agronegócio fluminense, fomentando a competitividade
e potencializando o setor,
de acordo com a estratégia do governo Witzel em
aumentar a participação
do setor agrário na economia do estado”, completou o subsecretário Filippo Scelza.

Rafael Barreto/PMBR

Cerimônia de assinatura da cooperação foi realizada na sede da Sedi

BRASIL

nos bairros

Coaf: governo manterá
equipe de Moro

horahmunicipios@gmail.com

Reprodução

Asfalto sem manutenção em Nilópolis
A falta de manutenção em algumas ruas
da cidade tem causado
problemas para a população. Um internauta postou na página do
Facebook ‘Amigos de
Nilópolis’ uma imagem da Rua Rondon
Gonçalves, localizada
entre as ruas Mário de
Araújo e Soares Neiva,
cheia de buracos. Há
um trecho que uma cratera está em formação
por causa do proble-

ma. Ainda segundo
a reclamação, o problema existe há vários meses e nenhum
órgão do município
enviou uma equipe
para fazer o serviço
de melhoriia. A Prefeitura informou através de seu site que já
iniciou a Operação
Tapa Buracos, com
mais de 10 toneladas
de asfalto, que serão
utilizados para recuperar estradas e ruas.

BRASÍLIA - O governo do
presidente Jair Bolsonaro pretende
reverter a decisão que tirou o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf) do Ministério
da Justiça. Para tanto, orientou seu
staff de ministros e deputados da
base aliada a ‘pressionar’ os parlamentares nas redes sociais. Mas, de
acordo com a análise do comentarista de política e economia da GloboNews, Valdo Cruz, a tarefa não
será fácil.
Caso a derrota do Palácio do
Planalto seja confirmada nos plenários da Câmara e do Senado, o
presidente da República já decidiu,
porém, que a equipe e estrutura do
órgão montadas pelo ministro Sergio Moro serão mantidas.

esporte
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Derby Vovô

Flu: Luciano projeta clássico
pelo Campeonato Brasileiro

Atacante também destacou o bom momento no ataque Tricolor
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

ntem, sexta-feira
(10), o Fluminense fez o último
treino antes do clássico
carioca diante do Botafogo, pela quarta rodada do
Campeonato Brasileiro.
Para o atacante Luciano, a
partida deste sábado (11),
às 16h, no Maracanã, é
muito importante para dar
continuidade na confiança
adquirida pelo elenco Tricolor.
Vai ser mais um jogo
difícil, a equipe do Botafogo é boa, tem grandes
jogadores, mas a gente
vem de uma excelente
vitória, não é nada fácil
jogar contra o Grêmio lá
e ganhar da maneira que
foi. Estamos felizes com a
vitória, mas temos a consciência que o clássico será
um jogo grande, vamos
dar nosso melhor para sair
vitorioso - destacou. O
atleta também falou sobre
o momento do Flu.

Confiança a gente adquiriu já depois da vitória contra o Grêmio, foi
importante, mas a gente
trata todos os jogos como
decisões e amanhã temos
outra decisão contra o Botafogo. A gente espera dar
o melhor para sair com os
três pontos, adquirir cada
vez mais confiança e melhorar a performance em
campo - disse Luciano,
enaltecendo o trabalho do
técnico Fernando Diniz.
Ele conseguiu resgatar
o futebol de vários jogadores no Fluminense, eu
sou um deles. Ele conversa bastante, dá muita moral para os atletas, isso foi
essencial na vida de vários
aqui que ganharam muito
com a chegada do Diniz.
É um cara que trabalha
muito, que cobra e graças
a Deus, esse trabalho tem
dado certo. Claro que tem
jogos que a gente não vai
bem, ficamos chateados,
mas o balanço que faço
é que a gente só ganhou
e cresceu no Fluminense

Lucas Merçon/ FFC

Avante diz que o técnico Fernando Diniz o resgatou para o futebol em momento difícil

com o Diniz - ressaltou.
O atacante também comemorou o bom momento
no ataque Tricolor.
Sem dúvida é o meu
melhor momento na
carreira. Graças a Deus,
está acontecendo e es-

Bota: Eduardo Barroca destaca
dedicação dos atletas por vitória
Divulgação

Em seu primeiro clássico carioca, treinador alvinegro está confiante

Eduardo Barroca vai
avançando no comando do Botafogo e dentre
tantos cenários novos no
futebol profissional, chegou a hora de viver um
capítulo conhecido desde
os tempos de infância: o
clássico. Diante do Fluminense, neste sábado,
às 16h, no Maracanã,
Eduardo Barroca fará seu
primeiro clássico, o que
faz lembrar da época da
infância em Del Castilho,
zona norte carioca. Sentimentos à parte, Barroca
espera um jogo duro de
imposição, mas reforça a
confiança nos jogadores
botafoguenses por conta da entrega nos treinamentos.
É um sentimento bastante especial. Sou um carioca de Del Castilho e na
minha infância isso sempre me estimulou muito
para seguir o caminho
que trilho hoje. Quando
começa o jogo isso fica
de lado. Estou muito feliz por estar no Botafogo
tendo essa oportunidade,
mas muito concentrado
para alcançar os objeti-

vos. O foco agora está
canalizado para tudo isso
que eu falei - disse Barroca.
Do outro lado do campo estará o Fluminense,
uma equipe que também
venceu a última rodada
e vem motivada para o
clássico. O modo de jogo
também é parecido baseado nos conceitos de Diniz. Difícil saber, prever.
Um clássico com todos
os ingredientes.
O Fluminense tem um
time, apesar de com alguns jogadores jovens,
de experiência importante. Acho que vai ser um
jogo difícil pelo nível dos
jogadores, mas também
pela competitividade interessante do elenco em
nível avançado. Vamos
imaginar que a gente faça
3 a 0 em cinco minutos.
Não dá para falar isso. As
duas equipes vão tentar
fazer um jogo de imposição, um duelo bastante
interessante. É assim que
as duas equipes vem tentando jogar e ganhar seu
jogos. Tenho a expectativa que amanhã a gente

possa fazer um grande
duelo e que as pessoas
possam sair satisfeitas disse Barroca.
Com duas vitórias em
três jogos, o técnico cresce junto com o futebol
apresentado pelo Botafogo e espera conquistar os
botafoguenses com aquilo que ele querem ver: desempenho e resultado.
Meu objetivo é conquistar a torcida do Botafogo
através de resultados, um
bom futebol e mostrando
que esses jogadores estão
se dedicando ao máximo
para levar o clube no melhor que eles podem. Tenho cobrado muito forte,
com um nível de exigência beirando a plenitude,
mesmo sabendo que às
vezes posso colocá-los
em risco na parte física. E
a resposta tem sido muito
boa, o que mostra que temos uma margem grande
para crescimento - frisou.
Fluminense e Botafogo medirão forças sábado, às 16h, no Maracanã,
em partida válida pela 4ª
rodada do Campeonato
Brasileiro. O Glorioso
ocupa a 6ª colocação com
seis pontos somados.
Acho que as duas equipes se equivalem na forma, nas individualidades
e nas ideias. Acho que
vai ser um jogo de duelo, coragem e de equipes
que querem buscar coisas
grandes na competição.
Tanto o Botafogo contra
o Fluminense são equipes
com condições de brigar
na parte de cima da competição. A expectatica
que tenho é essa - encerrou.

tou sabendo lidar com
isso, mas também, não
estaria passando por esse
momento se não tivesse
ajuda dos meus companheiros dentro de campo,
ajuda da comissão técnica e da minha família. Só

agradecer a todos eles e
que continue assim até o
final da temporada - avaliou o camisa 18, parabenizando o clube pela iniciativa do projeto “Adote
um Vencedor”.
É uma iniciativa muito

boa do Fluminense, para
divulgar essa importante causa e espero que
muitas dessas crianças
encontrem um lar. Foi
muito bacana da parte do
clube - concluiu Luciano.

Marcos Valadares fala sobre
reencontro com o Santos

Rafael Ribeiro/Vasco

Treinador relata expectativa do jogo contra o Santos no Pacaembu

Escolhido para dirigir o
Vasco da Gama após a saída
de Alberto Valentim, que deixou São Januário na derrota
para o Flamengo na decisão
do Campeonato Carioca,
Marcos Valadares fará sua
despedida como treinador
interino da equipe principal
neste domingo (12). Em quatro jogos à frente do Gigante
da Colina, o profissional obteve uma vitória, um empate
e duas derrotas.
Embora tenha permanecido menos de um mês no comando do time cruzmaltino,
Marcos Valadares fez questão de valorizar o voto de
confiança dado pela direção
do clube. Em entrevista exclusiva ao Site Oficial, o técnico avaliou a experiência no
time de cima e afirmou que a
mesma o forneceu elementos
para fazer um trabalho ainda melhor no Sub-20, onde
se sagrou vice-campeão da
Copa São Paulo.
- Foi uma grande expe-

riência viver esse ambiente
como comandante principal
da equipe. Um momento
importante da minha carreira profissional. Só tenho
que agradecer ao presidente
Alexandre Campello e todo
departamento de futebol pelo
voto de confiança. Gostei
muito do dia a dia de trabalho
e tenho que ressaltar o comprometimento de todos com o
Vasco. Tivemos pouco tempo
para trabalhar a equipe, mas
conseguimos progredir em
algumas coisas. O Vasco hoje
está numa colocação ruim,
mas é a quarta equipe que
mais finaliza no Brasileiro.
Isso é um saldo positivo que
deixamos. Acredito que futuramente, com mais tempo e
num momento mais tranquilo, posso construir algo ainda melhor no time principal
- afirmou o profissional.
O último jogo de Marcos
Valadares como interino será
justamente contra o Santos,
o mesmo adversário de sua

partida de estreia. Dessa vez,
o duelo é válido pelo Brasileiro e acontecerá no Estádio Pacaembu, às 16h. Para
fechar a primeira passagem
como comandante do profissional com chave de ouro, o
treinador espera que a equipe
repita o mesmo desempenho
do último encontro, quando
bateu o Peixe por 2 a 1 em
São Januário.
- Aquela partida serve de
inspiração, claro. Busquei
sempre trabalhar a ofensividade da equipe, pois é uma
característica minha. Sempre
procurei fazer o Sub-20 ter
um jogo controlado, com a
bola no pé e criando várias
oportunidades. Nos últimos
dois jogos, fomos ofensivos e
criamos várias oportunidades
de gol. Tivemos uma evolução no nosso desempenho.
Agora temos que transformar
essa melhora em resultados declarou Marcos Valadares,
que volta ao sub-20 na próxima semana.
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Firjan: Baixada Fluminense terá mais
de R$ 19,6 bilhões em investimentos
Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil (PROSUB) será um dos projetos de maior destaque na região
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

U

m estudo feito pela
Firjan aponta que R$
162,3 bilhões serão
injetados no Estado do Rio
de Janeiro nos próximos dez
anos. O montante será distribuído em 111 projetos que estão em andamento ou prestes
a serem iniciados em todos os
setores. A Baixada Fluminense vai concentrar uma expressiva fatia de investimentos: R$
19,6 bilhões.
O destaque da região está
voltado ao setor de Transformação que, sozinho, fica com
a fatia de R$ 17,9 bilhões. Um
dos maiores projetos é o Programa de Desenvolvimento
de Submarinos da Marinha do
Brasil (PROSUB), que será
executado em Itaguaí por meio
da construção de um complexo de infraestrutura industrial
e da produção de quatro submarinos convencionais e um
de propulsão nuclear.
Outro investimento na Baixada se refere à modernização e à ampliação do Tecar,
também no Porto de Itaguaí.
Soma-se a essa injeção de novos recursos, uma iniciativa
multirregional que abrange o
Programa de Abastecimento
de Água para a Baixada Fluminense.
Conforme o presidente da
Firjan Nova Iguaçu, Carlos
Erane de Aguiar, os investimentos representam um grande reforço para a economia do
Rio de Janeiro que atravessa
um período de dificuldades.

Ricardo Borges/Folhapress

“Tudo indica que a indústria
naval militar do Estado vai
apresentar um progresso muito expressivo e refletir esse
crescimento em outras cadeias, como construção civil e
hotelaria.”
Positivo, o presidente afirma que não existe a possibilidade de os investimentos
serem contingenciados. “Esse
impacto será fundamental na
hora em que o nosso Estado
precisa de um esforço geral da
sociedade. É uma notícia que
traz confiança e a possibilidade de encontrar dias melhores”, finaliza.
Em Caxias,
destaque para
fábrica de
lubrificantes
A região de Caxias também
está no centro das atenções e
vai receber, pelo menos, R$
240,9 milhões em investimentos. O destaque também é na
Indústria da Transformação,
responsável por R$ 200 milhões.
“Assim como o Estado do
Rio, a região de Caxias depende de soluções em setores
prioritários à atração de investimentos e ao desenvolvimento. Essa previsão de investimentos reforça a confiança do
empresariado e da indústria
no potencial de recuperação e
reinvenção do Estado”, destacou o presidente da Firjan Caxias, Cláudio Lopes Alves.
Segundo o estudo divulgado
pela Firjan, o maior projeto direcionado à região e a ampliação da fábrica de lubrificantes

Carlos Erane: os investimentos representam reforço para a economia do Rio e demais regiões
o de Petróleo e Gás natural lidera a participação nos investimentos no Estado, com R$
133, 2 milhões, seguido da
Indústria de Transformação,
com R$ 19,8 milhões. Um
dos maiores projetos estará
no Norte Fluminense com a
instalação da primeira e segunda fases do hub de gás de
Porto do Açu, composto por
um terminal de regaseificação de gás natural liquefeito
(GNL) e quatro usinas terPetróleo e Gás
melétricas. A instalação deverá se transformar no maior
devem injetar
R$ 133,2 milhões no parque de geração termeléEstado
trica da América Latina.
Entre os setores analisados,
Além disso, de todos os

de Duque de Caxias.
Após quatro anos de recessão, os investimentos mapeados apontam reversão do
quadro econômico em todo
o território fluminense. O desenvolvimento desses projetos
possui potencial de geração de
empregos diretos e indiretos
em sua implantação e ao longo de toda sua vida útil, com
oportunidades para todos os
níveis de qualificação.

Festa para as mães em Mesquita no
CRAS Santa Terezinha e Espaço Convive
A Assistência Social de Mesquita
realizou festa para
as famílias acompanhadas pelo PAIF
e SCFV do CRAS
Santa Terezinha e
Espaço Convive. A
comemoração aconteceu na tarde de
ontem (10 de maio),
no Espaço Municipal de Convivência
e Fortalecimento de
Vínculos, o Convive. E foi uma homenagem ao Dia das
Mães, comemorado
anualmente no segundo domingo de
maio.
A intenção foi promover um encontro
para saudar as mães,
que são guardiãs das
famílias e merecem
todo o carinho e
respeito. “O intuito
da administração é
proporcionar alegria
às mães com uma
festa linda, pois elas
são sagradas e nada
mais justo que ofe-

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dona Maria da Glória: “É uma iniciativa que mostra o
quanto o prefeito (Jorge Miranda) tem carinho por nós”
recer esta homenagem, proporcionando
um pouco mais de
alegria”, disse Cristina Quaresma, secretária de Assistência
Social de Mesquita.
Dona Maria da Glória era uma das mães
presentes que não escondia a satisfação
com as homenagens.
“A felicidade é muito grande. Participar
desse momento me
alegrou e fez meu dia

ficar diferente. É
uma iniciativa que
mostra o quanto o
prefeito (Jorge Miranda) tem carinho
por nós”, destacou.
Durante o evento,
foram
realizados
sorteios, homenagens às mães, brincadeiras, distribuição de lembranças
e kits de beleza,
bolsas na KNN
idiomas e vários
outros prêmios

investimentos confirmados
para o Estado, 24 contam
com participação direta de
empresas estrangeiras, representando R$ 59 bilhões
(36% do previsto para o Estado). Isso evidencia a volta
do Rio de Janeiro ao radar de
investidores internacionais.
No Porto do Rio de Janeiro, há investimentos confirmados para modernização
do terminal de trigo e de
seus acessos terrestres, com
a construção da Avenida
Portuária. Em rodovias, há
investimentos na BR-101
para implantação de terceira faixa no trecho Niterói-

-Manilha.
A materialização dos investimentos confirmados no
Estado do Rio de Janeiro é
fundamental para a retomada de sua atividade econômica, geração de empregos,
renda e aumento da base tributária. Para isso, é importante que sejam aprovadas
reformas de caráter estrutural, como a da previdência
e a tributária, necessárias
para a recuperação fiscal do
país, com impactos diretos
ao aumento da confiança
dos investidores e consequente estímulo à geração
de emprego e renda.

Rosa Weber pede informações ao
governo sobre decreto de armas
reprodução

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber
pediu informações ao governo
sobre o Decreto Presidencial nº
9.785/2019, que altera a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2016).
A medida muda regras sobre
aquisição, cadastro, registro,
posse, porte e comercialização
de armas de fogo.
Em seu despacho, Rosa Weber dá o prazo de cinco dias para
que o presidente Jair Bolsonaro
e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
deem explicações sobre o decreto que flexibiliza a posse e facilita o porte de armas, assinado na
terça-feira (7).
A ministra é relatora da ação
proposta pelo partido Rede
contra o decreto. Ela deverá
aguardar a resposta para decidir
se suspende, ou não, o decreto
de forma liminar. Rosa Weber
também abriu a possibilidade
para que a Advocacia-Geral da
União, a Procuradoria-Geral da
República, o Senado Federal e a
Câmara dos Deputados se manifestem sobre o texto.
Na quinta (9), o presidente
Jair Bolsonaro disse ter agido

Ministra deu prazo de cinco dias para
Bolsonaro e Sérgio Moro responderem
“no limite da lei” em relação ao
decreto assinado esta semana.
O Ministério da Justiça informou que ainda não foi notificado do despacho de Rosa Weber.
O prazo de cinco dias começa a
contar a partir do momento em
que o presidente e o ministro receberem a notificação.
Decreto
Entre as novidades, o decreto
amplia a diversidade de calibres
de armas de uso permitido, incluindo semiautomáticas; aumenta a quantidade de compra
de munições para armas de uso
permitido (5 mil unidades por
ano) e para armas de uso restrito

(1 mil unidades por ano).
A nova norma estende a 11
categorias o direito de porte de
armas. Foram contemplados,
entre outros, instrutores de tiros,
colecionadores e caçadores; detentores de mandatos eletivos
(Executivo e Legislativo), advogados e jornalistas que façam
cobertura de pautas policiais.
O decreto abre o mercado e
faculta a possibilidade de importação de armas de fogo, desde que autorizada pelo Exército, por diferentes instituições de
segurança pública, empresas de
comercialização de armamento e
munições e pessoas físicas autorizadas.
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Violência

Mulher é baleada, atropela três e
morre após carro bater em árvore

Segundo testemunhas, bandidos fizeram pelo menos 15 disparos
em direção ao carro da vítima que perdeu o controle da direção
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

M

ais um caso estarrecedor
da
violência sem
controle no Rio de Janeiro. A médica Danielle Vivian Lasmar de Almeida
morreu após ser baleada
numa tentativa de assalto, perder o controle do
veículo e atropelar três
pessoas e bater em um
poste, na manhã de ontem. O crime aconteceu
no Maracanã, Zona Norte
do Rio.
De acordo com testemunhas, os criminosos
dispararam pelo menos
15 tiros contra o veículo
da vítima que foi alvejada
nas costas. Mesmo feri-

Alba Valéria Mendonça / G1/Reprodução

da, Daniele tentou seguir
viagem, mas perdeu o
controle do carro na Rua
General Canabarro, em
frente ao Centro Federal
de Educação Tecnológica
Celso Suckow da Fonseca
(Cefet). Ela ainda chegou
a bater em um hidrante e
arrancou uma árvore.
Sem ferimentos
graves
De acordo com informações, os feridos são
um segurança do Cefet,
um aluno da Faetec - que
foram socorridos numa
ambulância dos bombeiros - e uma funcionária da
Petrobras, que foi atendida no local e não teve
ferimentos graves. Ainda
não há informações sobre

Carro da médica Danielle Vivian Lasmar (detalhe) bateu em um poste após vítima ser baleada no Maracanã
A polícia investiga se o um rapaz armado tentou fez sinal pra que ele e o
oestado de saúde dos feridos, identificados pelos roubo do carro do enge- roubar o carro que estava filho saíssem do carro e
fugiu no veículo de Gelbombeiros como Ribamar nheiro Gelson dos Santos na sua frente.
O motorista deu uma son. O carro do engenheiFerreira, de 58 anos, e tem relação com a morte
um estudante de 16 anos. da médica. Segundo poli- arrancada, e o ladrão veio ro foi abandonado sobre
Eles foram levados para ciais, ele contou que esta- em direção ao carro dele. a calçada a cerca de 150
o Hospital Souza Aguiar, va parado no sinal da Rua O marginal, então, que metros de onde a médica
Morais e Silva quando estava com uma pistola atropelou três pessoas.
no Centro do Rio.

Matou a mulher e jogou corpo no Guandu Corpo achado em travessa de favela no Rio
Um homem que confessou ter assassinado
a esposa asfixiada e depois jogado o corpo no
Rio Guandu foi preso na
última quinta-feira pela
Polícia Civil. Segundo
infornações, Wallace não
aceitou o fim do relacionamento proposto pela
vítima. Ele era casado
com uma outa mulher e
mantinha uma relação
extra-conjugal com Caroline há oito anos.
Eles tinham dois filhos. Caroline queria
terminar o relacionamento, mas ele chegou a esconder o filho caçula e
ameaçou matar o menino
caso ela fosse embora.
A vítima desapareceu na
noite da última segunda-

Reprodução

Vítima teria pedido a separação e Wallace não aceitou
-feira. Wallace procurou asfixiada e teve o corpo
a família dela e simulou jogado no rio, após uma
estar desesperado e pre- discussão.
Wallace foi preso pela
ocupado. Ao prestar depoimento na delegacia, Divisão de Homicídios
ele confessou o crime. da Baixada Fluminense
O assassino contou à po- (DHBF). O homem lelícia que os dois iriam vou os agentes da espebuscar o filho e ela acei- cializada até o local onde
tou entrar no carro. No jogou o corpo, que ainda
caminho, a mulher foi não foi encontrado.

Decapitado em boca de fumo de Angra
Um crime chocou moradores de Angra dos
Reis, na Costa Verde do
Rio de Janeiro. Um homem foi decapitado e a
cabeça exibida como um
troféu nas redes sociais.
A Polícia Civil investiga
o caso. Até o fechamento
desta reportagem o corpo
não havia sido encontrado. O assassinato teria
ocorrido na comunidade
Sapinhatuba 1.
Na imagem postada nas
redes sociais, um suposto
traficante segura a cabeça
da vítima e uma das mãos
e na outra uma pistola. No
semblante do criminoso
um leve sorriso sarcástico. Segundo informações
que circulam na internet,
o morto (foto)seria um
integrante da facção Comando Vermelho (CV).
Angra vive uma guerra pela disputa de pontos
de vendas de drogas no
município.
Traficantes
de Angra ostentam armas
comemorando vitória em
disputa por território. Vídeos que circulam nas
redes sociais mostram tra-
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O corpo de um homem foi encontrado na
localidade
conhecida
como Beco do Colégio
Lauro Travassos Via, em
Padre Miguel, bairro da
Zona Oeste do Rio De
acordo com a página do
Facebook ‘Padre Miguel
News ao Vivo’, a vítima
foi atingida com vários
tiros pelo corpo. A polícia foi acionada para
a cena do crime e até o
fechamento desta reportagem a identidade do
morto não havia sido divulgada.
Segundo informações
de testemunhas, o homem pode ter sido morto
por traficantes que controlam a comunidade. A
Polícia Civil investiga
se a favela enfrenta uma
guerra de facção por pontos de venda de drogas.
Tirado de casa
e executado
Um homem foi execu-

Reprodução/Whatsapp

Vítima foi atingida com vários tiros em beco da comunidade
tado a tiros na madrugada
da última quinta-feira na região conhecida como Largo
da Baiana, em Nova Aurora, Belford Roxo. Segundo
informações, ele havia sido
ameaçado nas redes sociais
por um perfil ‘fake’ de um
criminoso da região.
Testemunhas contaram

que a vítima foi retirada de
dentro de casa e horas depois encontrado morto em
frente ao posto de saúde da
localidade. O corpo de Rafael foi retirado logo de manhã pela equipe de remoção
de corpo da Defesa Civil. A
polícia foi acionada e deverá investigar o crime.

Terror da Dutra vai em cana

Vítima que teve a cabeça arracada seria integrante do CV
ficantes ostentando armas e
comemorando o que seria
a vitória deles na guerra
pela disputa de pontos de
vendas de drogas no município. Os criminosos são da
facção Terceiro Comando
Puro (TCP), que desde o
último fim de semana estão
em guerra com bandidos do

Comando Vermelho (CV).
Nas imagens, os traficantes aparecem fortemente
armados, citando chefes do
tráfico local, como Júnior
Gertrudes de Oliveira, o
Juninho, preso em janeiro
do ano passado. Não há a
informação de quando os
vídeos foram gravados.

Agentes da 64ª DP
(São João de Meriti) capturaram na última quinta-feira em São João de
Meriti, Nicholas Câmara
Veloso. Ele é apontado
em investigações como
integrante de um bando
que praticava arrastões
na Rodovia Presidente
Dutra. Contra o mesmo
foi cumprido mandado
de prisão pelo delito de
Roubo majorado fruto
de investigação da própria Delegacia. Na ocasião dos fatos, as vítimas
pararam para trocar o
pneu do carro na Dutra
sentido Rio, altura do n°
9000, próximo ao Shopping Vida, Jardim José
Bonifácio, quando foram abordadas por dois
criminosos
armados.
Segundo informações,
a quadrilha é composta
por moradores de Meriti e escolhia as vítimas
conforme a aparência
dos veículos que após
o roubo, normalmente
eram vendidos à des-

reprodução

Nícolas seria integrante de bando que praticfa arrastões na Dutra

manches enquanto os
pertences eram divididos entre os integrantes
da quadrilha. O manda-

do de prisão preventiva foi expedido pela 2ª
Vara da Comarca de São
João de Meriti.
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Reforço na educação em
Mesquita tem novidades
aprendizagem

Projeto piloto será inaugurado na próxima segunda-feira. Turmas vão
trabalhar com conteúdo diferenciado e priorizar a compreensão de texto
Antonio Carlos
horahmunicipios@hotmail.com

O

projeto
piloto
‘Avança Mesquita’, na escola Maria Dolores, na Chatuba, em
Mesquita, será inaugurado
na próxima segunda-feira,
a partir das 9h30. O objetivo é aperfeiçoar a aprendizagem de alunos da rede de
ensino municipal. Segundo
observação de professores,
muitos estudantes chegam
ao 5º ano sem estarem devidamente alfabetizados.
A iniciativa da Secretaria
Municipal de Educação de
Mesquita (SEMED) pre-

tende criar, dentro das escolas, turmas que trabalhem
com um conteúdo diferenciado. E que priorizem a alfabetização e compreensão
de textos. Os alunos passarão, também, por avaliações periódicas de leitura e
escrita. Isso para que possam acompanhar, de forma
efetiva, as matérias do currículo escolar. Em sua fase
inicial, o projeto será realizado apenas em duas escolas municipais. São elas a
própria Maria Dolores, na
Chatuba, e a Manoel Reis,
em Edson Passos. Cerca de
50 alunos devem estar no
projeto.

Divulgação

Projeto piloto ‘Avança Mesquita’ na escola Maria Dolores, na Chatuba

Faetec e Fundação Cecierj abrem Nilópolis abre seleção para contratação
de profissionais na área da educação
vagas para seleção de bolsista
Divulgação/Governo do Estado

A Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec)
junto à Fundação Centro de
Ciências e Educação Superior a Distância do Estado
do Rio (Fundação Cecierj)
abriram o edital de seleção
para 87 bolsistas para atuarem no Programa TEC-Rio.
Os bolsistas irão atuar nos
projetos e ações pedagógicas, além de formação de
cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e deverão
ser feitas exclusivamente
via internet, com o preenchimento total da ficha de
inscrição, na página: http://
www.cecierj.edu.br/extensao no link Trabalhe Conosco. O candidato terá até às
16h do dia 20 de maio para
participar da seleção.
As vagas serão destinadas para os graduados em
Administração; Ciências
Contábeis; Economia; En-

Fundação vai selecionar bolsitas para atuarem no TEC-Rio
genharia Elétrica e Eletrônica; Informática; Psicologia; graduados em
qualquer área com curso
técnico na área de Eletrotécnica; e Pós-graduados
em Estatística. O processo
seletivo será dividido em
três fases, classificatório e
eliminatório, sendo a primeira por meio de análise
de documentos, a segunda
realizada por uma avalia-

ção discursiva, e a última
fase composta por uma entrevista com o candidato.
Os valores das bolsas de
40 horas semanais variam
de R$ 1.552 a R$ 2.684. Já
para a carga horária de 10
horas semanais são de R$
1.026 a R$ 1.276. A capacitação dos aprovados e
início das atividades será a
partir do dia 25 de junho de
2019.

Menos gastos na compra do
presente para o Dia das Mães
O brasileiro vai gastar menos este ano com o presente
para o Dia das Mães, aponta
pesquisa especial da Sondagem do Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas
(FGV Ibre), divulgada ontem,
no Rio. Feita com 1.737 pessoas entre os dias 2 e 20 de
abril, a pesquisa revela que o
preço médio apontado para a
data caiu 3,1%, passando de
R$ 67,1, em 2018, para R$ 65
este ano.
O percentual de brasileiros
que pretendem gastar menos (35,3%) está maior do
que aquele com intenção de
gastar mais (6,8%), disse o
economista Rodolpho Tobler, coordenador das Sondagens da FGV Ibre. “Isso é

Marcelo Camargo/Agencia Brasil

O percentual de consumidores melhorou em relação a 2018
um pouco normal. Ano após
ano é natural que os consumidores digam que pretendem
gastar menos. O percentual
melhorou em relação a 2018
[37,1%], mas ainda é um percentual baixo”.
Tobler disse que a parcela da população que deseja
gastar mais com o presente
das mães (6,8%) é positiva,

“porque é o maior percentual
desde 2014, que é o início da
recessão. Mas a gente ainda
tem aí um saldo de 71,5 pontos percentuais, que é o nosso
indicador de consumidores
com intenção de compra para
o Dia das Mães. Ou seja, tem
mais consumidores dizendo
que vão gastar menos do que
gastar mais”

A Prefeitura de
Nilópolis,
através da Secretaria
de Educação abriu
ontem, o processo seletivo simplificado, que visa a
contratação de profissionais de nível
médio para trabalhar nas unidades
escolares do município de Nilópolis. Ao todo serão
42 vagas a serem
preenchidas, todas
elas estão destinadas ao cargo de Auxiliar de Educação
Infantil, que exige
apenas o Ensino
Médio Completo.
O profissional tem
a função de participar em conjunto com o educador

do
planejamento,
da execução e da
avaliação das atividades propostas às
crianças que acontecem nas escolas
municipais.
A seleção será
feita mediante análise de currículo,
conduzida por uma
Comissão,
com
pontuação
máxima de 100 (cem)
pontos. Só poderá
ser apresentado 01
(um) comprovante
para tempo de serviço e um para título. Será reservado
o percentual de 5%
(cinco por cento)
das carências surgidas aos portadores de necessidades
especiais. Em caso

de empate, o critério de preferência
será o de experiência profissional,
seguida de maior
pontuação de títulos e, por fim,
maior idade.
As inscrições começram ontem e
vão até a próxima
terça-feira.
Posteriormente,
será
feita a análise curricular dos candidatos e o resultado
será divulgar na
próxima na sexta-feira, no dia 17 de
maio. As inscrições
são gratuitas e devem ser feitas via
Internet, através do
link: http://nilopolis.rj.gov.br/inscricaoeducacao2019.

SUL-FLUMINENSE
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volta redonda

Samuca Silva assina termo
de compromisso com a MRV
Empresa vai investir R$ 60 milhões em Volta Redonda com construção de 600 apartamentos
Luis Eduardo
(Luisinho)

O

prefeito Samuca Silva, acompanhado dos
presidentes do Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE), José
Geraldo Santos, o Zeca,
IPPU (Instituto de pesquisa e Planejamento
Urbano), Márcio Lins
e do secretário de Projetos Especiais e Convênios, Carlos Rosa,
recebeu na manhã da
última quarta-feira, dia
8, a representante da
empresa
construtora
MRL e MRV Engenharia do Rio de Janeiro,
Renata Botelho, para
assinarem um termo
de compromisso entre
a empresa e o SAAE
para a construção de
uma rede adutora de

água potável de 3,5 km.
A obra vai beneficiar a
localidade dos bairros
São Luiz, Dom Bosco e toda a região com
maior oferta de água.
Ainda esse ano, a empresa iniciará uma obra
para a construção de
600 apartamentos de
dois quartos, em condomínio fechado, ao
custo de R$ 60 milhões
de investimentos.
O Prefeito Samuca Silva, afirmou que o município tem um compromisso em atrair
novos empreendimentos. “Nós somos a cidade que mais gerou
emprego, anunciamos
o pólo metal mecânico,
ou seja, estamos prontos para receber todos
os tipos de investimentos. Essa construção da

rede adutora vai atender
todo o empreendimento, além de beneficiar a
região no entorno”, comentou Samuca.
Renata Botelho, gestora de Desenvolvimento
Imobiliário, agradeceu
a atenção e disse que a
empresa está muito alinhada com a prefeitura
no sentido legal. “Iniciaremos a obra ainda
esse ano num município que encantou a
todos nós e queremos
perpetuar outras ações.
Parabéns para o prefeito por ser empreendedor, de cabeça aberta
para as mudanças, com
uma grande visão. Teremos uma parceria
muito produtiva entre
a empresa e o município”, garantiu Renata.
O presidente do SA-

Divulgação/PMVR

Samuca durante a assinatura do termo: investimentos no total de 60 milhões
AE-VR
acrescentou
que dentro do termo
existem algumas ações
descritas que serão de
responsabilidade
da

empresa e outras do
Saae. “A MRV vai fornecer os materiais para
a construção dessa rede
adutora e o sai vai exe-

cutar toda a obra, com
material especifica pela
autarquia”,
finalizou
Zeca.

Encontro de liderança juvenil reúne Prefeitura de Barra Mansa realiza obras de
revitalização do Parque Natural de Saudade
estudantes de CIEP em Quatis
Setenta alunos de cinco
escolas da região das Agulhas Negras participam em
Quatis, neste fim de semana,
do projeto Ryla (sigla em
inglês que significa Prêmios
Rotários de Liderança Juvenil), cuja realização é do
Rotary Club de Resende em
parceria com a direção do
CIEP Municipalizado Marciana Machado De Elias foto (bairro Nossa Senhora
do Rosário), local onde as
atividades vão acontecer. A
abertura oficial aconteceu
ontem às 19 horas, e a programação continuará neste
sábado, 11, de 8 às 19 horas.
O diretor geral do CIEP
de Quatis, professor Marcelo Ribeiro da Fonseca, explica que o projeto é promovido pelo Rotary Club em
parceria com instituições de
ensino, “visando desenvolver nos jovens a capacidade
de liderança e lhes oferecer
noções de cidadania, além
de capacitá-los para o crescimento pessoal”. O rotary
é uma organização internacional representado por
mais de 34 mil clubes de
serviços em várias cidades
do mundo, os quais reúnem
pelo menos 1,2 milhão de
pessoas em trabalhos voluntários e humanitários.
Além de 28 estudantes
do CIEP de Quatis, o encontro deste fim de semana do
“Projeto Ryla” contará com
a participação de alunos
de outras quatro escolas.
São elas: Colégio estadual
Américo Pimenta (Quatis);
Escola estadual República Italiana, CIEP Oswaldo
Gomes (ambas situadas na
cidade de Porto Real) e Escola Municipal Marina Fontanezi (Bulhões – Resende).
Participam da iniciativa alu-

Divulgação/PMi

Unidade receberá projeto de revitalização, com plantio de espécies nativas
da Mata Atlântica e retirada de árvores comprometidas pela ação do tempo

Encontro aconteceu no CIEPMunicipalizado com participação de estudantes
nos a partir dos 14 anos de
idade.
As atividades previstas para a programação de
ontem foram a cerimônia de
abertura (19h15m); exibição
do vídeo a história do Rotary Clube e a sua atuação em
todo o mundo (19h30m);
palestra a respeito da importância da participação
dos pais na educação dos filhos, que será proferida pela
professora e ex-secretária
municipal de Educação em
Resende, Rosaly Azevedo
(20 horas) e encerramento
(20h30m).
Já no sábado, a programação se iniciará às 8 horas, através da recepção aos
presentes, seguida pelas seguintes atividades: pronunciamento da presidente do
Rotary Clube de Resende,
Anadege Cabral (8h45m);
palestra da professora Elia-

ne Maria de Andréia sobre o
tema “Os conflitos da juventude – seus desafios sociais,
econômicos e políticos”, às
9 horas; jogos de integração
(10h10m); intervalo para
lanche (10h40m); palestra
denominada
“Formação
político-social do jovem:
cidadania, liderança e resoluções de conflitos”, que será
ministrada pelo professor de
sociologia, João Alberto Stagi (11 horas); intervalo para
almoço (meio-dia); trabalhos
dos estudantes em grupos
(13h20m e 14h40m); jogos
de integração (14h10m);
lanche (15h20m); apresentação dos trabalhos (15h40m);
apresentação de propostas
(16h50m); e pronunciamento
final da presidente do Rotary
Clube de Resende, Anadege
Cabral (17h30m).

A Prefeitura de
Barra Mansa, por
meio da Secretaria
de Meio Ambiente
e Desenvolvimento
Sustentável,
está
realizando uma série de intervenções
no Parque Natural
Municipal de Saudade. A previsão é
de que os serviços
sejam concluídos
no prazo máximo
de 60 dias. Deste total, apenas
durante 15 dias a
unidade ficará fechada a visitação
pública.
O Parque será totalmente revitalizado, com o plantio
de espécies nativas
da Mata Atlântica
e a retirada de árvores comprometidas pela ação do
tempo. De acordo
com o secretário
de Meio Ambiente,
Carlos Roberto de
Carvalho, o Bele-

za, todas as interferências seguirão um
projeto
específico
desenvolvido para a
área. “Também vamos substituir as luminárias, instalar câmeras de segurança
e retirar pontos que
favorecem o acumulo de água parada e
de umidade”, enumerou.
A reforma interna do
auditório do Parque
já foi realizada. Foram feitos reparos no
telhado, reconstruído
o rebaixamento em
gesso e pintura geral. Os serviços estão sendo executados
com recursos provenientes do Fundo
Municipal de Conservação Ambiental.
Após o conclusão
das
melhorias,
a
Prefeitura quer estimular ainda mais
frequência da comunidade no Parque,
com conforto e se-

gurança, além de
oferecer oficinas de
reciclagem e implementar o funcionamento dos projetos
ambientais no local.
MELHORIAS
NO
HORTO
FLORESTAL – O Horto Florestal, situado no
bairro Água Comprida, também receberá
uma série de melhorias. A revitalização
começa no prazo de
45 dias. Na unidade,
será reativado o projeto de produção de
mudas e implementado o Programa Parque
das Aves.
O Horto Florestal tem
uma área verde de
aproximadamente 22
mil metros quadrados
e capacidade para a
produção de 300 mil
mudas destinadas ao
de
reflorestamento
áreas degradadas e
ações de educação
ambiental.
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ENTRETENIMENTO

RECEITAS
Medalhão de
mignon com
legumes
Ingredientes
4 fatias de pão de forma sem
casca 1 xícara de pistache torrado sem casca 8 unidades
de medalhão de mignon com
aprox. 140 gramas cada um 1
colher (sopa) de azeite de oliva
300 gramas de patinho ou acém
picados (para o molho de vinho)
1 unidade de cebola média fatiada (para o molho de vinho) 1
talo de alho-poró picado grosso
(para o molho de vinho) 1 talo
de salsão (ou aipo) picado grosso (para o molho de vinho) 3
dentes de alho picados grosso
(para o molho de vinho) 1 unidade de cenoura média picada
grosso (para o molho de vinho) 1
ramo de tomilho (para o molho
de vinho) 1 ramo de alecrim (folhas - para o molho de vinho) 1
colher (chá) de extrato de tomate (para o molho de vinho) 2 colheres (sopa) de molho de soja
(shoyu) (para o molho de vinho)
100 mililitros de vinho tinto seco
(para o molho de vinho) 1/2
colher (sopa) de manteiga em
temperatura ambiente 1 colher
(sopa) de farinha de trigo (para
o molho de vinho) 50 mililitros de
vinho do Porto (para o molho de
vinho) 1 kg de beterraba sem
casca, em gomos (para os legumes) 3 xícaras de açúcar rasas
(para os legumes) 1 kg de Batata-doce de preferência roxa, em
rodelas (para os legumes) 20 unidades de aspargo (para os legumes) 2 colheres (sopa) de azeite
de oliva extravirgem (para os
legumes) • sal a gosto • pimenta branca moída a gosto • sal a
gosto (para o molho de vinho) •
sal a gosto (para os legumes) •
pimenta branca moída a gosto
(para os legumes)
Modo de
preparo
Em uma assadeira, leve as fatias de pão ao forno médio até
dourar.
Transfira para o liquidificador e
bata até obter uma farofa.
Junte o pistache e bata rapidamente.
Tempere com sal e reserve.
Tempere os medalhões com sal
e pimenta.
Em uma frigideira antiaderente,
aqueça o azeite em fogo alto e
grelhe os medalhões por três minutos de cada lado ou até que
fiquem bem dourados por fora e
rosados por dentro.
Disponha-os em um refratário e
espalhe a mistura de pistache
na superfície deles, pressionando levemente com as costas de
uma colher para a crosta aderir
bem.
Volte ao forno alto por cinco minutos. Reserve.

sábado, 11 de maio de 2019

Filhos de Patricia Abravanel, Pedro e Jane
roubam a cena em ensaio com a mãe

P

divulgação

atricia Abravanel compartilhou
fotos do ensaio
de Dia das Mães que
fez com os filhos mais
velhos, Pedro, de 4
anos, e Jane, de 1, enquanto estava grávida de Senor, nascido
há aproximadamente
um mês. Os internautas se derretaram pelo
momento de fofura da
apresentadora com as
crianças. ‘Fofo é pouco, muita lindeza’, disse um seguidor da filha
número quatro de Silvio Santos
Patricia Abravanel
voltou a mostrar um
momento de fofura
com os filhos Pedro,
de 4 anos, e Jane, de 1.
Em ensaio para o catálogo de Dia das Mães
da Jequiti Cosméticos,

Naiara Azevedo adota cabelo mais loiro
e exibe resultado na web: ‘Gostaram?’
divulgação

Prepare o molho de vinho
Em uma panela, em fogo médio, doure a carne – sem óleo
nem manteiga, para que grude
ligeiramente no fundo do utensílio.
Acrescente a cebola, o alho-poró, o salsão, o alho e a cenoura e
refogue por cinco minutos.
Junte as ervas e o extrato de tomate e misture.
Adicione 2 litros de água, o
shoyu e o vinho tinto.
Cozinhe, mexendo de vez em
quando, por duas horas ou até
que o molho reduza a 1/3 do volume inicial.
Coe e volte à panela.
Mantenha em fogo baixo.
Em uma tigela, misture a manteiga e a farinha de trigo até obter
uma pasta.
Aqueça em uma panela, em
fogo médio.
Junte ao molho, aumente a chama e mexa para não empelotar.
Adicione o vinho do Porto e cozinhe por mais dez minutos.
Ajuste o sal e reserve.
Prepare os legumes
Disponha a beterraba em uma
assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 160ºC por 40 minutos.
Retire do forno.
Em uma frigideira antiaderente,
em fogo baixo, derreta metade
do açúcar.
Caramelize a beterraba e, quando formar uma calda levemente
encorpada, desligue o fogo.
Reserve.
Em uma panela com água e sal,
cozinhe a batata-doce. Escorra.
Caramelize da mesma forma
que a beterraba, usando o açúcar restante. Reserve.
Corte 5 centímetros do talo dos
aspargos (a partir da parte mais
dura e fibrosa).
Descarte ou aproveite no preparo de caldos.
Cozinhe a outra parte em uma
panela com água fervente, em
fogo médio.
Em seguida, transfira para uma
vasilha com gelo para interromper o cozimento.
Em uma frigideira antiaderente,
em fogo médio, refogue-o no
azeite por dois minutos.
Tempere com sal e pimenta.
Sirva o rosbife acompanhado do
molho de vinho e dos legumes.

a apresentadora ainda
aparece grávida do terceiro filho, Senor, de
quase um mês. “Senor
ainda estava morando
na minha barriga e os
outros agitados com o
‘backstage’ cheio de
gente que eles não conheciam. Ficou fofo
não ficou?!!”, questionou a mãe coruja.
que já havia estrelado
um ensaio fotográfico
com os dois filhos mais
velhos. Nas imagens,
Jane aparece ora deitada no sofá, ora no colo
da mãe. Já a filha número quatro de Silvio
Santos ganha um beijo
do primogênito e aparece abraçando o menino. As três crianças são
fruto do casamento de
Patricia com o deputado federal Fábio Faria.

Sertaneja foi até o
salão Pablo Mota, em
Goiânia, e saiu de lá
com os fios mais loiros.
No Instagram, a cantora exibiu o resultado da
mudança de visual e os
seguidores aprovaram.
‘Coisa linda é essa?’,
questionou
Solange
Almeida. ‘Amei’, disse a atriz Carol Macedo. A apresentadora
Vivian Amorim e a influencer Andressa Suita também exaltaram a
beleza da artista
Naiara Azevedo resolveu mudar! Exemplo de autoestima para
os fãs, a cantora foi até
o salão Pablo Mota,
em Goiânia, e saiu de
lá com o cabelo mais
loiro na última quinta-

-feira (9). O resultado
foi mostrado pela sertaneja no Instagram.
“A pedidos de vocês
resolvi ficar um pouquinho mais loira. E
aí, gostaram?”, perguntou a artista. Nos
comentários, os seguidores aprovaram.
“Coisa linda é essa?”,
questionou
Solange
Almeida. “Amei”, disse a atriz Carol Macedo. A apresentadora
Vivian Amorim e a
influencer Andressa
Suita também exaltaram a beleza de Naiara, assim como hair
stylist Leandro Freitas: “Hoje mais uma
vez pude fazer o que
gosto em uma pessoa
maravilhosa”.

Safadão reflete sobre processo movido por
ex-mulher: ‘Verdade sempre aparece’
Influencer está processando cantor, a atual mulher dele, Thyane Dantas e a mãe do
músico, Dona Bil: um
por calúnia, injúria e
difamação, e o outro a
empresária pede uma
indenização de R$ 900
mil por danos morais.
A audiência já tem data
marcada e vai acontecer
no dia 1° de julho, às
15h, no Fórum de Fortaleza, no Ceará. Mileide Mihaile é mãe de
Yhudy, de 8 anos, fruto
do relacionamento com
Wesley Safadão
Wesley Safadão falou
sobre as ações judiciais
movidas pela ex-mulher, Mileide Mihaile,
e mãe de Yhudy, filho

mais velho do cantor,
contra ele e sua família.
“Deu uma maneirada.
O ano passado foi bem
difícil. Em relação às
redes sociais, foi mais
um grande aprendizado. Quando se é artista e se passa por uma
situação como essa, as
pessoas caem em cima.
Quem me conhece sabe
que isso foi resolvido.
Eu quero que as pessoas gostem de mim
como artista, a minha
vida pessoal é outra
coisa. Não sou perfeito,
busco ser melhor a cada
dia. Se tem alguma coisa que não fica claro, a
verdade sempre aparece”, disse ao jornal “O
Globo”.

divulgação
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peixe ainda não perdeu

Fla enfrenta o Santos no Pacaembu
pelo Brasileirão de futebol feminino
Partida terá portões abertos e vale a liderança do torneio

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
este sábado (11),
às 14h, o Flamengo/Marinha vai até
o Pacaembu para enfrentar
o Santos na oitava rodada
do Campeonato Brasileiro
de Futebol Feminino. Com
campanha parecida, as
equipes brigam diretamente pela primeira colocação
da tabela e medem forças
diante de suas torcidas.
A entrada no estádio será
gratuita e o confronto tem
transmissão do Twitter.
O rubro-negro vem de vitória sobre o Sport-PE por
6 a 0 na última rodada. Os
gols foram de Flávia (duas
vezes), Raíza (duas vezes),
Fernanda e Gaby.
Os times se enfrentaram
quatro vezes no Brasileirão
Feminino, com uma vitória
rubro-negra e três das santistas. São seis gols marcados e dez sofridos. O último confronto foi na última
rodada do Brasileirão de
2018. Na Gávea, o Flamengo deu um show e goleou
por 4 a 0, gols de Bárbara,
Dany Helena, Flávia e Nathane.

N

/ Marcelo Cortes/Flamengo

Além do Flamengo, estão
na competição o Foz Cataratas/Athlético-PR, Ponte Preta,
Kindermann/Avaí, Iranduba,
Ferroviária, Audax-SP, Rio
Preto, Santos, São Francisco-BA, São José-SP, Corinthians, Sport Recife, Vitória
de Santo Antão-PE, Vitória-BA e Minas ICESP-DF.
O adversário
O Santos vive boa fase
na competição e ainda não
perdeu os 100%. Com sete
vitórias em sete partidas, somando 21 pontos, são 23 gols
marcados e um sofrido.
Ingressos
O confronto não terá comercialização de ingressos e
a entrada no Pacaembu é gratuita! A torcida do Flamengo
ficará no setor visitante, que
tem acesso pelo portão 22. Os
portões serão abertos às 12h.
Transmissão
A partida será transmitida
ao vivo pelo Twitter do Brasileirão Feminino.
Flamengo no
Brasileiro
Esta será a quinta participa-

Time da Gávea treinou a semana toda de olho no bom resultado e na ponta
ção do Flamengo/Marinha no
Brasileirão. Atuando desde
2015 no cenário nacional, o
time rubro-negro foi campeão
em 2016 e brigou forte pelo
título em todas as edições. No
ano passado, a equipe ficou
na semifinal. Vale lembrar
que o Fla terminou o último

ano com o título do Campeo- anos anteriores. Desta
nato Carioca, o quarto desde vez, todas as 16 equipes
o início da parceria.
se enfrentam em turno
único, alternando entre joSistema de
gos dentro e fora de casa.
disputa
Os oito mais bem colocaA partir desta tempora- dos avançam às quartas
da, o formato da compe- de final e assim sucessitição será diferente dos vamente até a decisão. Na

Mãe viemos te agradecer pela
grande criação que tivemos.
Que Deus continue abençoando a sua saúde para que assim
possa permanecer por muitos
anos aqui conosco.
Parabéns pelo dia de hoje!

Beto, Marlucia, Xande,
Julio, Nem e Bruno

fase mata-mata, todos os
duelos terão ida e volta.
Por ter sido um dos
oito melhores colocados
na temporada passada, o
regulamento prevê que
o Flamengo jogará oito
partidas em casa e sete
fora.

