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Hora H em Foco

Anna Monteiro é uma
das concorrentes no
concurso Miss e
Mister Meriti
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Uma das novidades é a inteligência artificial

R$ 1

reprodução/ arte/ hora h

Novo Riocard obriga 5 milhões
de passageiros a trocar cartão
6

MPF denuncia
deputado de
Caxias por crime
ambiental no RJ

A casa caiu, manés!!!
divulgação/pcerj/reprodução/facebook

3

Ônibus sem
controle destrói
postes em São
Jõao de Meriti
4

Político baleado
em ataque morre
após permanecer
em hospital
4

No Dia das Mães,
mulher é morta
com dois tiros
na cabeça
7

4

Direto ao ponto

Selvageria no
trânsito lembra
idade da pedra
4

Jorge Teixeira de Oliveira, Mohamed, apontado como o líder do bando,foi preso e Parazão está foragido com outros dois integrantes

Civil sufoca quadrilha de
roubo de cargas no Rio
7

Facção rival
arranca
cabeça do
inimigo
Rebelião durante guerra de duas
facções promove banho de sangue
dentro de presídio. Um dos presos
foi retirado da cela onde estava isolado, torturado, decaptado e depois
esquartejado. Vídeo que circula nas
redes sociais exibe cenas fortes em
que os e encapetados jogam futebol
com a cabeça do morto

7

Vereador termina
mandato sem saber
escrever direito
e vira piada

reprodução/whatsapp

2

ESPORTE

Fórum de Nova
Iguaçu seleciona
voluntários para
Júri Popular

De olho na Segundona,
America inicia regime de
pré-temporada até dia 18
12

Bumbum
perde registro
de médico
Acusado de matar paciente em procedimento
estético está mais sujo do que pau de galinheiro
7
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Aniversariante desta terça (14), Maurício Piu, de
Belford Roxo, nunca escondeu de ninguém três paixões
que o acompanham há muito tempo: cultura, rock and
roll e motociclismo. Maurício é um dos “Selvagens
do Asfalto”. Aquele Abraço,
Piu!!! Feliz aniversário!

Hora H
em
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jota.carvalho@yahoo.com

Meriti vai eleger Miss
e Mister em junho

Mãe Gata

O
concurso Miss e Mister de São João
de Meriti 2019,
promovido pelo
coordenador de
concursos Walber Ribeiro está
confirmado para
o dia 15 de junho no Rio Ville Shopping. A
coordenação do
evento avisa que
as
inscrições
podem ser feitas
pelos telefones
21 97509-3876 /
21 98993-3045,
até amanhã (15
de Maio).
As categorias:
Baby de 4 a 6

O domingo 12 de
maio foi dia de receber todo carinho do
mundo para Shirley
Silva (foto) do bairro
Prata, em Nova Iguaçu. Ao lado de familiares ela festejou seu
dia de Mamãe Especial ou Mãe Gata,
como é chamada pelos parentes. “Adoro ser mãe de meus
amores, Thulio, Thaíse e Thai Lopes”, disse ela emocionada a
esta coluna.

anos; Mini (7 a 9
anos); Mirim: 10
a 13 anos; Teen:
14 a 17; Moças:
18 a 27; Rapazes: 18 a 33;
Bela senhora e
senhor: 18 a 50;
Terceira
idade:
acima de 55 anos
e plus-size: acima de 18 e manequim acima de
48. Walber tem
quarenta anos de
trabalho e bastante experiência como professor de modelos e
manequins. Ele
foi responsável
por vários cursos
nos municípios

ComCausa
pede doações
Adriano Dias, fundador-presidente vitalício da ONG ComCausa, pede ajuda no
WhatsApp para restaurar dependências
da entidade que está
há um bom tempo
parada. As doações
pedidas vão de tintas, pregos, material
de limpeza, cinco
tampas de vaso, chuveiros, rolos de fios,
supercola, cadeados,
lâmpadas, fita isolante e tecidos, até refletores, ventiladores
e ar condicionado.
Pelas fotos divulgadas, o mato que invadia a sede central,
em Nova Iguaçu, já
foi capinado. A ajuda
é pedia a voluntários
e simpatizantes da
ComCausa. “Sempre
será bem-vinda”, diz
Adriano.

da
Baixada
Fluminense.
Neste evento
uma das participantes, Anna
Monteiro (foto),
é estreante. Ela
vai
concorrer
na categoria de
‘bela senhora’ e
está adorando a
produção. “O clima dos ensaios e
as amizades novas
são dez. Além de
ser uma oportunidade de participar
de um concurso
tão conceituado”,
disse a modelo
durante um dos
ensaios.

no teatro rival

Andréa França e Ninah Jo no show
“Numa atitude repleta de Amor”

divulgação

(21) 98037-1338

Jota Carvalho

Whatsapp

jota.carvalho@yahoo.com

E

las têm as mais belas
vozes surgidas na cena
musical brasileira nos últimos anos. Some-se a isso uma
obra autoral instigante. Estamos
falando de Andréa França e Ninah Jo, que fizeram suas estreias
no mercado fonográfico em 2007
e 2014, respectivamente. E o que
esperar quando se encontram
num show inédito? No mínimo,
algo que reflita suas reverências
pelo ofício de cantar e o amor de
ambas pela música. Essa é a tônica de “Numa atitude repleta de
amor”, show em que revisitam
canções e autores decisivos na
MPB com apresentação no dia
21 de Maio, às 19h30, no Teatro
Rival Petrobras. E a ocasião terá
a participação mais que especial
da cantora Jane Duboc. O repertório passeia pelo que há de mais
belo na música produzida no
Brasil dos anos 1930 até o início
do novo milênio. Os ingressos
estão à venda e os 100 primeiros
pagantes compram com o valor
promocional de R$ 40,00.
E “Numa atitude repleta de
amor” chega para coroar a amizade de Andréa França e Ninah Jo e
também para mostrar ao público

Vereador ‘quase alfa’ de tudo
Entre os casos mais esquisitos registrados
pela Boca Maldita daquela cidade conhecida, um despertou curiosidade até no padre
local. Um dos vereadores não sabia nada de
escrita. Era ‘analfa’ melhorado pelas beiradas.
****************************************

‘Anta’, político terminou o mandato e não aprendeu

Cantoras unem suas vozes e violões com participação especial de Jane Duboc
que, numa alusão a Gonzaguinha, “viver, amar, valeu”. Mais
do que isso: cantar vale a pena. E,
mais do que nunca, é preciso cantar. O roteiro musical abre alas
para clássicos como “Caçador
de mim” (Sérgio Magrão/Luiz
Carlos Sá), “Teletema” (Antonio
Adolfo/Tibério Gaspar); “Casa
no campo” (Tavito/Zé Rodrix),
entre outros. Já o eterno Lupicínio Rodrigues faz-se presente
com “Nunca” e “Ela disse-me

assim (vá embora)”.
Essa não é a primeira vez que
esses dois timbres se encontram
nos palcos e bailes da vida. Era o
ano de 1983 quando Andréa, então adolescente, viu a então desconhecida Ninah levar o prêmio
de Melhor Intérprete num festival em Muriaé (MG). O tempo
e a música se encarregariam de
aproximá-las. Em 2002, formaram – juntamente com Clarisse
Grova e Vytória Rudan – as Mu-

lheres de Antenas, num bem-humorado trocadilho com
a canção de Chico Buarque.
Mais recentemente, participaram do show com que a cantora e compositora Fhernanda
Fernandes celebrou seus 35
anos de carreira.
O Teatro Rival Petrobras
fica na Rua Álvaro Alvim,
33/37 - Centro/Cinelândia Rio de Janeiro. Informações:
(21) 2240-9796.

‘Boquinha de saca-rolha’, apelido entre amigos de um dos membros da Boca,
contou para nosso agente especializado em
casos de política, Passarinho Azul do Bico
Preto, que o sujeito passou o mandato e
não conseguiu assinar o nome direito. Se
mandasse ele anotar algo, logo chamava
alguém de sua equipe para escrever. “Era
uma anta”, disse Boquinha, que chegou a
trabalhar com o sujeito.
****************************************

Por que quase todo corno é careca?

João Leiteiro, um dos leitores da coluna
do Sombra fez a pergunta acima. Disse ele
que não é só na política quem tem muito
corno sem cabelo. “Na vida ‘civil’ também
chove essa gente”, afirmou João. *O SOMBRA não tem condições de responder a pergunta do Leiteiro. (risos)
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área federal invadida

MPF denuncia deputado por
crime ambiental em Tinguá

O prefeito de Duque de Caxias, irmão do parlamentar, foi condenado a
sete anos por crime semelhante: loteamento irregular na reserva biológica
António Carlos
horahmunicipios@gmail.com

D

ois anos e
meio
após
condenação
de seu irmão, o prefeito de Duque de
Caxias, Washington
Reis, por crime ambiental, o
deputado
federal
Gutemberg Reis foi
denunciado
pelo
mesmo motivo. Reis
e seu sócio na Construtora GR Caxias,
Altamiro
Alvernaz
Filho, segundo apurou o Ministério Público Federal, “lotearam e executaram
obras em área de
conservação federal
sem a devida autorização da Prefeitura
de Duque de Caxias,
sem o licenciamento
ambiental do INEA e
sem anuência do órgão ambiental gestor
da Rebio Tinguá”, a
Reserva Biológica do
Tinguá.
De acordo com a denúncia, “por meio de
corte de morro e aterro em área de preservação
permanente,
implementou loteamento
irregular, no período
de 2007 a 2015, sem

fotos hora h

o devido licenciamento ambiental, na zona
de amortecimento da
reserva”. O MPF constatou “aterramento da
área, com maquinário
no local, desmatamento, e o início do loteamento, com placa com
os dizeres: ‘Vende-se
lotes’, claramente desmembramento do solo
para fins urbanos, sem
autorização do órgão
público competente”.
Ainda segundo foi
apurado, foram abertas
pequenas vias de circulação interna e outras
com aproximadamente
seis metros de largura.
Prefeito
condenado
Irmão do parlamentar,
o prefeito Washington
Reis foi condenado em
dezembro de 2016 a
sete anos, dois meses e
15 dias de prisão, além
de 67 dias multa, por
unanimidade. A decisão foi tomada pela
2ª Turma do Supremo Tribunal Federal
(STF). Relator do processo, o ministro Dias
Toffoli, destacou que
os autos comprovam
que o “Washington
Reis participou de
todo o processo de lo-

Deputado federal Gutemberg Reis e sócio executaram obra em área do governo
teamento da área, que
ocorreu sem autorização do órgão público competente”. Washington, de acordo
com a Procuradoria-Geral da República,
“utilizou-se, indevidamente, de máquinas da
Prefeitura do Município de Duque de Caxias (RJ) para executar

Semana da enfermagem
movimenta Belford Roxo
Estudantes e profissionais da área de Saúde
participaram na manhã
de ontem da solenidade
de abertura da Semana
Municipal de Enfermagem. O evento, realizado
no plenário da Câmara
de Vereadores, acontece
até o próximo dia 16. O
encerramento está agendado para a Praça de
Heliópolis, com início
para às 10 horas. Na programação, uma série de
serviços gratuitos como:
coleta de preventivo,
aplicação de vacina contra a influenza, verificação da pressão arterial e
glicemia capilar e emissão do cartão do SUS e
do Bolsa Família.
O evento organizado
pelo Departamento de
Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde terá simulação de
um acidente de trânsito,
entre uma motocicleta e
um carro. “Recebemos
orientação do Corpo de
Bombeiros e a intenção
é mostrar a importância

Os cursos terminam na
quarta-feira, com palestra,
no mesmo local e horário, sobre Atualização em
classificação e prevenção
de lesões por pressão. O
assunto será abordado
pelo enfermeiro Juliano
Miranda Teixeira. “Encerrando a programação, na
quinta-feira. A partir das
10 horas teremos o evento na Praça de Heliópolis.
Semana de
A participação de todos é
cursos
muito importante”, avisa
O primeiro curso come- a enfermeira Taiza Rodriçou logo após a solenida- gues.
de. O professor universitário, Lério Lima abordou
Ganho de
o tema: Atualização em
experiência
emergências hipertensivas Enfermeira há 11 anos
e lesões em órgãos alvos e professora do Curso de
(cérebro, pulmão e cora- Técnico de Enfermagem
ção). A tarde a aula foi (FAG), Shirley Moraes
sobre arritmias letais, não disse que assim que toletais e condutas, no audi- mou conhecimento sobre
tório do Hospital Munici- os cursos, motivou seus
pal.
alunos para participarem.
Hoje, às 14 horas, no “Evento como esse é semHospital Municipal, será a pre um ganho de experivez da enfermeira, Tatielle ência e aprendizado. Vale
Vieira palestrar sobre: Me- muito a pena”, afirmou a
tas e ações para segurança ela que estava acompanhado paciente hospitalizado. da de um grupo com mais

empreendimento em
desacordo com a licença ambiental”.
Ocultação de
máquinas
O então procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, destacou que, como prefeito determinou a execução do loteamento

Vila Verde e dificultou
a ação fiscalizadora do
poder público, “mediante recusa de assinatura de autos de fiscalização e ocultação
de máquinas empregadas na obra”.
Em seu parecer pela
condenação Janot citou que “Washington
Reis, de forma inequí-

voca, valia-se de sua
condição de prefeito
para que as ações referentes ao loteamento
pudessem ser realizadas mais facilmente, o
que se comprova pelas fotografias tiradas
por fiscais do Ibama,
que identificaram veículo da Prefeitura no
local”.

CLAUDIO NUNES/PMBR

da ação do profissional de
enfermagem nos primeiros socorros”, salientou
a secretária Executiva de
Saúde, Taiza Rodrigues,
responsável pelo setor de
enfermagem no município. “Este ano teremos vários cursos de capacitação
destinadas a alunos e profissionais da área, todos
com certificado”, disse ela.

Taiza Rodrigues convida a população a participar do
encerramento do evento. Shirley levou seus alunos
de 20 estudantes.
O secretário-adjunto Fábio Saraiva, representou
o secretário municipal de
Saúde, Vander Louzada.
Durante a solenidade ele
destacou que a Prefeitura
está finalizando os trâmi-

tes para apresentação do
Protocolo de Enfermagem.
“O documento é muito importante para o desenvolvimento de ações da enfermagem. Através dele é
definido, juridicamente, o
que pode ser feito. Enfim,

a importância da atuação
da enfermagem no processo de prevenção. Aqui
na Região, apenas o Rio
de Janeiro tem o seu protocolo. Belford Roxo será
o segundo município”, informou Saraiva.
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O governo “caminha’ para transformar o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf) em uma agência nacional de inteligência
financeira (Anif). O anúcio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, segundo o
qual, isso pode acontecer ainda este ano.

A reunião da comissão que analisa o pedido
de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella (PRB), do Rio, se arrastou por quase três
horas ontem. Após uma discussão inicial entre
os membros e vereadores da oposição, a sessão
acabou sem nem mesmo começar.

Tribunal do Júri I

Divulgação

O Tribunal do Júri de
Nova Iguaçu está selecionando voluntários para ser
jurado. O candidato terá um
comprovante de comparecimento ao plenário que irá
abonar a falta do dia não podendo o empregador descontar de seu salário. Ainda terá
direito dá prisão especial.

Apresentação III

Os interessados em ser
voluntário no tribunal do júri
pode se apresentar de segunda a sexta-feira, no horário
das (11h às 17h, no Fórum
de Nova Iguaçu (Cartório do
Tribunal do Júri), sala 303. O
endereço é Avenida Dr Mário
Guimarães, 968, Bairro da
Luz, Nova Iguaçu.

Reprodução/Elizeu Pires

De olho no Congresso

Crise comum II
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.

Ônibus sem controle arrasta
postes em Meriti
O acidente que aconteceu por volta das 7h de ontem,
deixou imóveis comerciais e residenciais da Avenida Miguel Couto, no barro dos 300, sem os serviços de telefonia
e de luz. Segundo informações, o motorista terla perdido
o controle do veículo, que ficou desgovernado e atingiu as
estruturas, arrastando toda a fiação. Ninguém ficou ferido.

A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) instalou na manhã de
ontem a Comissão de Representação para acompanhar a
tramitação do conjunto de
propostas do Pacote Anticrime no Congresso Nacional,
que tem 14 leis pra serem
alteradas no Código Processual e Penal.

DIRETO AO PONTO

Selvageria no trânsito em pleno século XXI
O comportamento de
certos motoristas no trânsito remete á idade da pedra,
numa prova de selvageria
sem precedentes. Na pista
não há respeito mútuo, fala-se o que e, assim, como
numa partida de futebol,

sobra até para mãe. Mas as
atitudes tendem a passar do
limite e um simples bate-boca pode acabar em tragédia. É o caso de motorista
que foi morto com um tiro
na nuca depois de discutir
com um motociclista arma-

do. A vítima foi assassinada diante da família, que o
acompanhava no carro. Em
meio a essa tragédia, não é
possível que o governo edite decretos para facilitar o
porte e posse de armas. O
condutor da arma, aparen-

temente calmo, pode virar
um monstro numa situação
de estresse. O tema é complicato. Entretanto, desde
já, é preciso haver uma mobilização com o objetivo de
evitar uma guerra civil urbana. Fiquemos atentos.

FGTS: governo quer
aumentar rentabilidade

A Secretaria Especial de
Fazenda do Ministério da
Economia confirmou que
promove estudos para melhorar a gestão do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e aumentar a rentabilidade para o trabalhador.
Segundo a pasta, no entanto,
as discussões estão em fase
inicial e serão acompanhadas

pela sociedade e pelo Congresso Nacional com total
transparência. “A Secretaria
Especial de Fazenda informa que estão sendo realizados estudos para aprimoramento da gestãodo Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço, com o objetivo de
melhorar a sua rentabilidade
para o trabalhador.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

nilópolis

Acesso à documentação básica

Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos formalizou a parceria com o governo do estado para a ampliação do atendimento aos moradores.
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

M

ais uma parceria
em prol da população nilopolitana é
concretizada pela Prefeitura
Municipal de Nilópolis. Na
última segunda-feira (29),
a Secretaria de Cidadania e
Direitos Humanos (SEMUCIDH) formalizou a parceria
com o Governo do Estado do
Rio de Janeiro para a ampliação do atendimento aos moradores, através da oferta de
Documentação Civil Básica,
por meio da integração dos
serviços.
O ato de formalização contou com a presença do secretário de Cidadania e Direitos
Humanos, Álvaro Ramos, do
subsecretário de Estado de
Desenvolvimento Social e

Direitos Humanos, Ronaldo
Lapa, do superintendente André Ramos e da Coordenadora do Centro Comunitário de
Defesa Cidadania, Camilla
Gimenez, além da assistente
da SEMUCIDH Letícia Leite.
Criação de polo
Vale lembrar que sem a documentação básica, o cidadão
não participa dos programas
sociais ou acessa benefícios
previdenciários. Embora tenha acesso à matrícula escolar, não recebe o certificado,
além de não poder abrir conta
em banco ou obter crédito.
“A proposta é ampliar o
trabalho que já vem sendo
realizado na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos,
como o registro tardio, busca
e segunda via de certidões,
documentos como identidade

e isenção para casamentos,
dentre outros serviços. Assim, estamos cumprindo o
compromisso da Administração Municipal de garantir o
acesso gratuito à documentação básica, garantindo dignidade para a população”, disse o secretário de Cidadania
e Direitos Humanos, Álvaro
Ramos.
Durante o ato, também foi
discutida a possibilidade de
criação de um polo de atendimento para Vale Idoso, garantindo a gratuidade para a
terceira idade no transporte
público. “Estamos empenhados em cumprir a determinação do prefeito Farid Abrão
de dar dignidade a nossa
população. Em breve muitas
outras novidades iremos divulgar”, concluiu o secretário
Álvaro Ramos.

Rafael Barreto/PMBR

Sem documentação básica, o cidadão não participa de programas do governo

MUNDO

nos bairros

Morre deputado que
levou tiro

horahmunicipios@gmail.com

Reprodução

Valas a céu aberto de Nova Iguaçu

A situação de um
trecho do biarro Vila
Nova é de completo
abandono. Moradores apontam como
um dos principais
problemas, um valão a céu aberto que
passa nos fundos
dos imóveis. O odor
de água podre acaba
atraindo
roedores,
mosquiitos e até doenças. Eles pedem à
Prefeitura que envie
máquinas para limpar

o local a tempo de
evitar que alguém
possa adoecer. Ainda de acordo com
informações, vários
políticos de diferentes partidos já
estiveram na região
em busca de votos
e prometendo mais
do que podiam,
mas depois de eleitos, abandonaram
o bairro á própria
sorte. Lamentável
isso!

BUENOS AIRES - O
deputado argentino Héctor
Olivares morreu no último
domingo depois de sofrer
um ataque a tiros na quinta-feira (9) em Buenos Aires. A morte foi confirmada
pelo presidente interino do
Senado, Federico Pinedo.
Um funcionário que estava com Olivares já havia
morrido no dia do ataque.
O deputado estava internado em estado grave em um
hospital público e passou
por duas cirurgias. Ele deu
entrada no centro médico
entre a vida e a morte.
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artes marciais

Festival em Belford Roxo reúne
70 caratecas na Vila Olímpica
A Vila mantém aulas de karatê às terças e quintas, a partir das 18h

divulgação

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

Secretaria
de Esporte
e Lazer de
Belford Roxo realizou no último
final de semana o
Festival de Karatê,
na Vila Olímpica
do município. O
evento contou com
a participação de
cerca de 70 atletas. Todos receberam medalha com
a logomarca da cidade. O evento que
teve o objetivo de
dar visibilidade ao
esporte, mostrar o
trabalho desenvolvido e incentivar
os jovens, contou
com a presença do
secretário da pasta, Andrew Renato (Renatinho) e
da vereadora Enira Ranúzia. A Vila
Olímpica mantém
aulas de Karatê às
terças e quintas-

A competição teve a finalidade de dar visibilidade à modalidade. Os atletas receberam medalhas
-feiras, a partir das
18h.
O professor de
karatê
da
vila,
Ademir Gonçalves,
afirmou que a intenção é dar visi-

bilidade ao esporte
e outras modalidades que oferecem
na Vila Olímpica.
“Realizamos dentro do Karatê, o
Kata e Kumitê e

Estilo Barroca de comandar cai
nas graças do elenco do Bota

todos os 70 participantes ganharam
medalhas”, informou.
Os interessados
devem se inscrever
na vila, que fica na

Rua Lecílio, s/n,
bairro Nova Piam,
das 7h às 21h, munidos de identidade, comprovante
de residência e
atestado médico.

Para os menores
de idade, são necessários os documentos do responsável.
(com
assessoria de imprensa da PMBR)

Luxemburgo lamenta episódio de
Sidão, mas elogia Rede Globo

Foto: Bruno Giufrida

Vítor Silva/Botafogo

Treinador começou bem no alvinegro e tem esquemas de jogo elogiados
Troca de passes rápidos e valorização da
posse de bola, acreditando que quanto mais um
time fica com a pelota
mais chances ele tem de
ganhar. Esse é o futebol
praticado pelo Botafogo
e que é uma cópia fiel do
estilo de seu treinador,
Eduardo Barroca.
Sob o comando do treinador, após uma estreia
ruim, em que perdeu de
2 a 0 para o São Paulo,
o Alvinegro ganhou três
jogos consecutivos no
Campeonato Brasileiro
e soma nove pontos, figurando no G-6, a zona
de classificação para a
Copa Libertadores. O
time passou pelo Bahia
por 3 a 2 e por Fortaleza
e Fluminense por 1 a 0.
Muito deste sucesso
existe por que os jogadores acreditam no que
o treinador quer imple-

mentar e estão se empenhando para o estilo de
jogo dar certo.
“Estamos trabalhando
forte para termos a posse
de bola e conseguirmos
neutralizar o adversário.
O Barroca vem conseguindo tirar do grupo o
que ele quer e estamos
todos muito motivados”, disse o volante
Alex Santana, autor dos
gols decisivos contra
Fortaleza e Fluminense.
O goleiro Gatito Fernández pensa de maneira parecida. “O Barroca
chegou trazendo confiança aos jogadores
e todos nós temos um
sentimento muito bom
em relação a ele. Um
sentimento muito especial. Ele é importante
em relação ao que está
acontecendo com o
time”, declarou.
“Parte do que ele

quer para o time nós já
conseguimos, mas falta
aprimorar e melhorar.
Mas temos muito a evoluir, pois o campeonato
é muito longo e vai exigir demais de nós”, disse Gatito.
O elenco do Botafogo, que ganhou folga
ontem, volta ao trabalho nesta terça-feira
(14), quando começa a
preparação para o jogo
contra o Goiás no próximo domingo, às 16h, no
Estádio Serra Dourada,
em Goiânia, pela quinta
rodada do Campeonato
Brasileiro.
Fora de campo a diretoria ainda estuda a contratação de um atacante
para a vaga de Kieza,
que foi negociado com
o Fortaleza. O clube esbarra na falta de dinheiro
e nas poucas opções no
mercado.

No domingo, Vanderlei foi ao Pacaembu para assistir ao confronto contra o Santos
Um dia após o
episódio
envolvendo Sidão na saída da derrota do
Vasco para o Santos no Pacaembu,
Vanderlei Luxemburgo
publicou
um vídeo em seu
canal do YouTube lamentando o
ocorrido. Na mesma publicação, o
treinador
recém-contratado
pelo
cruzmaltino
elogiou a postura da
Rede Globo, que
pediu desculpa ao
goleiro e anunciou
uma alteração no
funcionamento
da premiação de
melhor atleta em
campo.

“Lamentável
o
ocorrido
ontem
com o profissional Sidão. Mas a
atitude do narrador Luis Roberto,
do Casagrande, da
Rede Globo nacionalmente pedindo
desculpa foi muito
importante. Somos
pessoas públicas,
seres humanos que
lidamos com a mídia. Hoje a rede
social é muito forte, então é perigoso e complicado
você falar alguma
coisa, ter uma repercussão
muito
grande e o ser humano ser prejudicado. Acho que foi
uma oportunidade

rara, quero dar os
parabéns à Rede
Globo e às pessoas
envolvidas porque
resolveram
com
uma relação boa”,
comentou Luxemburgo.
O novo treinador
do Vasco esteve
presente nas tribunas do Pacaembu
para acompanhar
o confronto entre
Santos e Vasco no
domingo. Luxemburgo já comandará o Gigante da
Colina na próxima
rodada do Campeonato Brasileiro,
contra o Avaí, no
estádio de São Januário, às 19h do
domingo.
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Justiça

Moro: falhas do sistema e bons
advogados retardavam condenação
Ministro espera aprovação da Lei Anticrime pelo Congresso ainda este ano
Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

C

om 22 anos de experiência na magistratura federal,
onde atuou em casos de
destaque como os julgamentos do Banestado e
da Lava Jato, o ministro
da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro,
disse, ontem (13), que as
falhas do sistema processual penal permitiam a
réus influentes contratar
advogados que, “com alguma influência perante
as cortes de Justiça”, conseguiam retardar ao máximo a condenação definitiva de seus clientes.
“Havia um mecanismo
de recursos processuais
tão generoso que, quem
lograsse manipular esse
sistema nunca era punido. Um sistema processual absurdamente desigual”, disse o ministro.
“Geralmente, quem tinha
condições de manipular
o sistema eram pessoas
com amplos recursos financeiros para contratar
excelentes
advogados
com alguma influência
perante as cortes de Justiça”, acrescentou o ministro, sugerindo que,
graças a isso, os réus
conseguiam adiar o início

do cumprimento da pena,
“obtendo imunidade em
um processo que nunca
acabava”.
Durante uma palestra
em Curitiba, Moro disse que, até 2016, quando o Supremo Tribunal
Federal (STF) admitiu a
execução da pena após a
condenação em segunda
instância, o sistema processual brasileiro estava
“baseado em uma dualidade” que beneficiava
quem tinha dinheiro
Segundo Moro, a defesa da execução da sentença penal em segunda
instância é um dos pontos
fundamentais do projeto
anticrime que o governo
federal enviou ao Congresso Nacional e que
espera ver aprovado em
ao menos uma das Casas
(Câmara dos Deputados
ou Senado) ainda neste
semestre.
“Não adianta nada mexer na legislação penal;
não adianta nada melhorar as leis; aumentar o
número de policiais, se o
processo não tem capacidade de chegar a efetiva responsabilização [do
acusado]”, argumentou
Moro ao abrir o Congresso Nacional sobre Macrocriminalidade e Combate
à Corrupção, realizado

ABr

O ministro da Justiça e Segurança Pública considera “absurdamente desigual” o processo penal
pela Escola da Magistra- decisão de 2016, há ainda como ele se posiciona outras iniciativas, mas
tura do Paraná (Esmafe) a possibilidade de o en- nessa questão”, explicou que o projeto anticrime
e Associação Paranaense tendimento quanto à va- Moro, voltando a defen- é das mais importantes
dos Juízes Federais (Apa- lidade do início do cum- der a aprovação do pro- por, segundo ele, “resoljufe).
primento da pena antes jeto de lei anticrime. “O ver problemas sérios do
Ao defender que a mesmo de todos os recur- processo deve garantir o nosso sistema de Justiça
execução em segunda sos terem sido esgotados direito de defesa a todas criminal e tem a aptidão
instância representa um ser revertida.
as pessoas, mas deve che- de resgatar um pouco da
avanço em direção ao
“Não acredito que gar ao fim em um tempo credibilidade das pessofim da “impunidade dos ocorra, mas como há razoável”, concluiu o as em relação ao que os
poderosos”, o ministro essa possibilidade, o go- ministro,
assegurando governantes devem fazer,
disse que, embora o STF verno federal apresentou que o Ministério da Jus- liderando o processo de
tenha, repetidamente, re- um projeto de lei para tiça e Segurança Pública mudanças”. (com Agênconhecido a validade da demonstrar claramente desenvolve uma série de cia Brasil)

Preso, Temer é transferido para Cinco milhões de usuários terão de
batalhão da PM em São Paulo trocar o cartão RioCard até novembro
Aloisio Mauricio / Fotoarena / Estadão Conteúdo / CP

Defesa do ex-presidente argumentou que o ‘espaço’ no batalhão atende à lei

O
ex-presidente
da República Michel
Temer foi transferido
por volta das 15h30
de ontem (13) da
Superintendência da
Polícia Federal (PF)
em São Paulo, onde
cumpre prisão preventiva, para a sala
de estado-maior do
Comando de Policiamento de Choque, no
centro da capital paulista.
A decisão da juíza
Caroline
Figueiredo, substituta 7ª Vara
Federal Criminal do
Rio, atende pedido
da defesa de Temer.
De acordo com o
advogado de defesa
Eduardo Carnelós,
o pedido para a mu-

dança foi feito na última quinta-feira (9),
antes de Temer se
apresentar à Polícia
Federal (PF). O advogado disse que a
Polícia Militar possui
sala com as características exigidas pela
lei.
Temer e o coronel
aposentado João Batista Lima Filho são
alvos da Operação
Descontaminação,
um dos desdobramentos da Lava Jato
no Rio de Janeiro,
que investiga desvios
da ordem de R$ 1,8
bilhão nas obras da
usina nuclear de Angra 3. No dia 21 de
março, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª

Vara Federal Criminal, acatou pedido do
Ministério Público
Federal (MPF) e decretou as prisões preventivas de ambos.
Na ocasião, eles
foram levados ao
Rio de Janeiro, onde
ficaram detidos por
quatro dias, sendo
liberados em 25 de
março, conforme liminar concedida pelo
desembargador Antonio Ivan Athié. No
dia 8, no entanto, a
Primeira Turma do
TRF-2 derrubou essa
liminar por 2 votos a
1. A posição de Athié
foi vencida pelos votos dos desembargadores Abel Gomes e
Paulo Espírito Santo.

Os cerca de cinco milhões
de passageiros que usam algum
tipo de RioCard vão ter de trocar de cartão. A empresa que
gere a bilhetagem eletrônica nos
transportes do Grande Rio lançou ontem (13) o Riocard Mais.
As informações são do site
G1.
A substituição, gratuita, será
gradual e vai até novembro –
os novos passes já estão sendo
vendidos nos terminais de autoatendimento. Até que todas
as trocas sejam realizadas, os
cartões antigos funcionarão normalmente.
Entre Bilhetes Únicos e va-

les-transporte, há hoje 25 faces
diferentes de RioCard. Com a
mudança, serão apenas três –
aceitos em ônibus, barcas, trens,
metrô, vans legalizadas, BRT e
VLT.
O Riocard Mais contará com
um novo aplicativo, uma nova
plataforma de atendimento ao
cliente via inteligência artificial
e um clube de vantagens que
garantirá descontos em pontos
comerciais conveniados.
Veja como será a troca

Para identificar o tipo do seu
cartão (Expresso, Vale ou Empresarial), basta acessar o site

do RioCard Mais e digitar o número; Numa primeira fase, de
20 de maio até 31 de outubro,
serão substituídos apenas os
cartões Expresso de pessoas físicas; Para realizar a mudança,
o cliente precisa apresentar o
cartão antigo em um dos postos
de troca exclusivos – o início
será na Região Metropolitana;
No ato, todas as informações do
cartão - saldo, recargas e benefícios tarifários – serão transferidas para o novo cartão;
Não é necessário apresentar
documentação; A troca é gratuita e limitada até cinco cartões
por cliente.
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Todo mundo atrás das grades

Cerco fechado a ladrões de carga

Polícia Civil descobre que quadrilha tinha ramificações em outros estados como SP e MG. Seis integrantes do bando foram presos e um morreu
Tânia Rego/Arquivo/Agência Brasil/ParazãO/Divulgação/Arquivo Pessoal

Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

U

ma quadrilha de
roubo de cargas
presa na manhã de
ontem pode ter ramificações em outros estados do
país como São Paulo e Minas Gerais. É o que aponta
investigações do setor de
inteligência da Polícia Civil, segundo a qual o bando atuava na Baixada Fluminense. Na operação para
sufocar a ação dos criminosos, seis pessoas foram
presas e um deles morreu.
De acordo com interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, os
integrantes do grupo fazia

contato com receptadores
de outros estados. Esse era
o ‘modus operandi’ encontrado pelos bandidos para
escoar as cargas roubadas.
Na interceptação, Jorge
Teixeira de Oliveira, conhecido como Mohamed,
morador de um apartamento na Zona Sul do Rio
pergunta sobre as fotos de
mercadorias (telefones celulares) que ele enviaria
para o receptador mineiro.
O ladrão, um dos presos
Agentes da Polícia Civil se posiciona em frente a um dos pontos alvos da operação que fez várias apreensões
na operação, é quem fazia
contato com esses recepta- os produtos e a partir daí apontam que, em um ano, Rio de Janeiro e da Bai- e o Morro do Barbante, na
dores
decidia para onde seriam a quadrilha desviou R$ 1 xada Fluminense. As car- Ilha do Governador, consienviadas as mercadorias milhão em mercadorias de gas roubadas eram levadas deradas pontos estratégiPrincipal contato roubadas: carne, eletro- todo o tipo.
para duas comunidades na cos pelos criminosos pela
Ainda segundo a Polícia domésticos, brinquedos,
O grupo agia em toda Zona Norte do Rio: as fa- proximidade com as prinCivil, Mohamed recebia roupas. As investigações Região Metropolitana do velas Kelson’s, na Penha cipais vias expressas.

Confronto no Morro do Barbante deixou suspeito morto
Os agentes realizaram incursões em
duas comunidades. No
Morro do Barbante,
houve confronto com
os traficantes e um
suspeito acabou baleado e morreu. Uma
pistola Glock, de ca-

libre nove milímetros
foi apreendida.
Ainda na comunidade, a polícia procurava por João Batista de
Sousa, o Parazão, que
até a publicação desta
reportagem continuava foragido. Só neste

ano foram 2.024 casos
de roubos de cargas
nos três primeiros meses de 2019, de acordo
com o ISP.O elegado
Angelo Lages, titular
da 65ª DP (Magé), que
coordenou as investigações, disse as inves-

Alba Valéria Mendonça / G1

tigações
continuam
para descobrir e identificar quem são as
pessoas que compravam as cargas roubadas. E os funcionários
das
transportadoras
envolvidos no esquema.

PM apreende fuzil em Itaguaí Dr. Bumbum tem registro cassado
Reprodução/Jornal Atual

Arma e drogas foram apreendidos durante uma operação na comunidade do Carvão
Agentes do 24º BPM ação para reprimir rou- ram uma farta quantida(Queimados) apreende- bos de veículos, a pedes- de de drogas ainda a ser
ram na manhã de ontem tres, tráfico de drogas e contabilizada. Na ação,
um fuzil FAL cal 7.62, outros crimes na região um homem acusado de
durante operação na lo- quando foram recebidos ser o gerente do tráfico
foi preso. Ele e o matecalidade conhecida como a tiros pelos bandidos.
Depois de um confron- rial apreendido foram
Carvão, em Itaguaí,
Segundo informações, to, os policiais entraram encaminhados para a 50ª
os PMs realizavam uma na localidade e apreende- DP (Itaguaí).

Briga entre facções deixa três mortos em presídio
Reprodução/TV Liberal

Detentos durante revista e recontagem após rebelião
PARÁ - Uma briga entre facções no Centro de
Recuperação de Redenção,
deixou três presos mortos
e três feridos na manhã do
último domingo. Segundo a Superintendência do
Sistema Penitenciário do
Estado do Pará (Susipe),
o alvo era um detento conhecido como Baiano.
Ele foi transferido da
Bahia para Redenção,

onde teria cometido um
homicídio, e tinha suposto vínculo com a facção
PCC. Ele estava custodiado em uma cela isolada devido às ameaças de morte.
Baiano iria ao Tribunal do
Júri ontem. Ainda segundo
informações preliminares,
Além do Baiano, outros
dois internos foram mortos. Um deles foi decapitado e teve o corpo esquar-

tejado.
Na ação, cinco pessoas
foram feitas reféns, mas
liberadas após negociações com representantes
da OAB, Promotoria de
Justiça, juiz da comarca de
Redenção e a direção da
unidade prisional. Agentes
prisionais, com apoio da
Polícia Militar, realizam
revista e recontagem dos
presos.

A cassação do registro
do médico Denis Cesar
Barros Furtado, conhecido por Dr. Bumbum,
foi publicado ontem
pelo Conselho Regional
de Medicina de Goiás
(CRM-GO). Ele é acusado de matar uma paciente
durante um procedimento
estético no Rio.
O pedido inicial de
cassação do exercício
profissional foi feito pelo
CRM-DF e referendado
pelo Conselho Federal de
Medicina, em 24 de abril.
De acordo com a instituição, todos os conselhos
regionais onde o médico
é registrado são obrigados a publicar a decisão
para deixar registrado que
o médico perdeu o direito
de exercer a medicina.
Embolia
pulmonar
A bancária Lilian Quezia Calixto de Lima Jamberci, de 46 anos, morreu
horas depois de passar
por um procedimento estético na casa do médico,
na Barra da Tijuca, no dia
14 de julho de 2018. Segundo laudo do Instituto
Médico Legal, a bancária morreu de embolia

Reprodução/Instagram

Denis Cesar Barros Furtado, o Dr. Bumbum
pulmonar, quando o fluxo
sanguíneo do pulmão é interrompido.
O médico foi preso em
19 de julho de 2018, por
causa da morte da bancária, junto com a mãe dele.
O médico admitu à polícia
que aplicou na paciente
cerca de 300 ml de PMMA
(um tipo de plástico líquido
usado para preenchimento
corporal). O produto tem
uso permitido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, mas em pequenas
quantidades.
Dr. Bumbum foi de-

nunciado pelo Ministério
Público do Rio de Janeiro
por homicídio. A mãe dele,
Maria de Fátima, a então
namorada, Renata Fernandes, e a empregada Rosilane Pereira da Silva também
respondem por participar
do procedimento. A mãe
do médico ficou um mês
presas. Já em 30 de janeiro
de 2019, os desembargadores da 7ª Vara Criminal do
Rio aceitaram, por unanimidade, pedido de habeas
corpus feito pela defesa do
médico. Assim, ele foi solto.

Dia das Mães termina com
tragédia em São Gonçalo
Um homem morreu
e quatro jovens, entre
16 e 24 anos, foram baleados, no final da tarde da último domingo,
quando ocupantes de um
carro, de placa e modelos não identificados,
passaram pela Rua Manoel Ivo, no Vila Três,
atirando contra um bar.
De acordo com informa-

ções iniciais, após dispararem contra as pessoas
que estavam no estabelecimento, os criminosos
fugiram.
Dois jovens, de 18 e
24 anos, foram socorridos por amigos que
estavam no local. Já os
outros dois baleados,
foram atendidos, inicialmente, pelos bombeiros.

Os quatro foram encaminhados para o Hospital
Estadual Alberto Torres,
no Colubandê, onde recebem atendimento. O estado de saúde dos jovens
ainda não foi divulgado.
A quinta vítima, que
ainda não teve o nome
divulgado, não resistiu
aos ferimentos e morreu
no local.

16 de julho de 2016
GERAL
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Sábado especial

Dia de ação em Belford Roxo

Iniciativa da Prefeitura oferece uma série de serviços na Praça de Heliópolis
nas áreas de saúde, beleza, cultural e de trabalho. Teve até sorteios de brindes
Rafael Barreto/PMBR

Wagner Nogueira não perdeu tempo e se vacinou contra a gripe. Valdiceia Rosa foi em todos os estandes e levou plantas para casa

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DE BELFORD ROXO
dia das mães foi marcado por uma grande
ação social na cidade
de Belford Roxo, no último
sábado. O evento chamado
“Mãe Belíssima” foi uma realização da Prefeitura, através
da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania com parceria das demais Secretarias
do município, o Sindicato do
Comércio Varejista de Nova
Iguaçu (Sincovani), Serviço

O

O cadeirante, Paulo Roberto
do Amaral, 65 anos, acompanhado de seu primo, Ademar
Machado Amaral, 55, mora no
bairro Xavantes. Os dois foram
à ação para tirar a segunda via
da identidade. “Minha esposa

Social do Comércio (Sesc) e
a FM O Dia. A ação social,
que aconteceu na Rua Tutóia,
bairro de Heliópolis, ofereceu
serviços gratuitos de assistência social, saúde, beleza, cultural e de trabalho, sorteios e
apresentações do grupo BR
Company, dança de salão direto do Centro de Referência
de Assistência Social (Cras)
do Lote XV, capoeira, canto e da bateria da Escola de
Samba Inocentes de Belford
Roxo.

A deputada federal, Daniela do Waguinho, mãe de dois
meninos, esbanjou simpatia
enquanto ia conferir de perto
cada serviço da ação social.
“Estou muito feliz com mais
uma ação social de sucesso.
Começamos com essa ideia
há dois anos quando eu era a
secretária da pasta de Assistência Social e Cidadania e
desde então só foi crescendo
e dando frutos. A felicidade
da população é visível, pois
muitos não têm condições

ou acesso de conseguir esses
serviços no dia a dia. E hoje
estão todos juntos em um único local. A cidade está cada
vez mais avançando e alcançando as pessoas. E lá de Brasília, estarei sempre disposta
a fazer o melhor por Belford
Roxo”, ressaltou a deputada.
Parcerias que
tornaram
evento possível
O secretário de Assistência Social e Cidadania,

Diogo Bastos, agradeceu as
parcerias que tornaram esse
evento possível. “Gratificante trazer parcerias e disponibilizar mais serviços para a
população. Foi uma manhã
proveitosa e seguimos levando dignidade às pessoas
da nossa cidade”, finalizou.
O gerente do Sesc de Nova
Iguaçu, Elísio Neto, confirmou mais parcerias com a
cidade. “Sempre que o município de Belford Roxo precisar da parceria do Sesc para

Presentes da ação social de dia das mães

viu sobre a ação social no facebook e depois recebeu um panfleto com informações. Aproveitei e trouxe meu primo para
tirar a identidade, pois ele havia
perdido a sua. O atendimento
estava excelente e os funcio-

nários nos atenderam muito
bem”, disse Ademar. Morador
do bairro São Francisco, Wagner Nogueira da Costa, 45, foi
ao evento pela vacinação. “Enquanto eu recebia minha dose
contra a gripe, minha esposa

conseguiu ter acesso a serviços
sociais e de trabalho. O atendimento foi rápido e gostamos
muito”, exaltou.
Moradora do bairro Xavantes, a merendeira Valdiceia
Rosa da Silva, 48, mãe de qua-

tro filhos e avó de sete netos,
aproveitou a ação social e foi
em todos os estandes. “Consegui agendamento para a carteira
de trabalho, coloquei cílios, lenço na cabeça e ainda peguei três
mudas de plantas. Aproveitei

eventos, pode contar conosco”, disse. E por fim, o presidente da Sincovani, Antônio
Alpino, agradeceu a parceria com a Prefeitura. “Essa
grande ação levou conforto
e outras coisas boas a população. O sindicato fica muito
feliz em atender e servir toda
a população em um único
lugar, principalmente onde
necessitam. Soube também
que a Prefeitura realiza constantemente ações social”, finalizou.

esses presentes que a ação de
dia das mães me proporcionou.
Acho que deveria ter sempre
nessa dimensão, pois é importante para que a população tenha acesso a esses serviços”,
disse.

Serviços gratuitos para população
A Secretaria de Assistência
Social e Cidadania ofereceu
isenções cartoriais e para a
segunda via de identidade,
certidões de nascimento, casamento e óbito, retificações
de certidões, certificado militar, casamento civil, vaga legal, passe interestadual, bolsa
família, cadastro único e serviço da pessoa com deficiên-

cia. Além de CPF, carteirinha
do SUS e vale social. Na área
da saúde, a população pôde
aferir a pressão, fazer teste de
glicose, se vacinar, realizar a
pesagem do Bolsa família e
ter o acolhimento psicológico as vítimas de abuso e violência. Ainda teve a coleta de
preventivo, de sangue para
exames com resultado dentro

de 15 dias no Cace de Santa
Maria.
O Ministério do Trabalho
agendou carteira de trabalho
e seguro desemprego. Tiveram stands também do Id Jovem, Feirat de Bel, Ouvidoria
Itinerante e do Programa de
DST/Aids. A Secretaria de
Fazenda estacionou o ônibus
do Morar Legal com serviços

Teste rápido para dengue,
zika e chikungunya na Fiocruz
Uma nova tecnologia de testagem rápida de dengue, zika
e chikununya foi desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio
Manguinhos, da Fundação
Osvaldo Cruz (Fiocruz), e já
recebeu o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). O teste exibe o resultado em 15 minutos e pode
identificar ainda se a infecção
está no início ou se já se instalou há mais tempo.
O gerente da área de desenvolvimento tecnológico em
diagnóstico de Bio Manguinhos, Antônio Ferreira, contou
que o trabalho de desenvolvimento do teste durou cerca de
um ano e meio e chegou a um
dispositivo mais preciso na
identificação da dengue e da
zika e ao primeiro teste rápido
de chikungunya.
“Os testes que a gente vem
utilizando no Brasil têm um
desempenho um pouco insatisfatório pelo que se gostaria
de se obter. Esse teste que estamos disponibilizando agora
e terminamos de conseguir o
registro junto à vigilância sa-

O teste pode identificar se a infecção está no
início ou se já se instalou há mais tempo
nitária, vem com um desempenho muito mais aprimorado”, diz ele, que explica: “A
partir de uma pequena amostra de sangue coletada até por
uma pulsão digital, você faz
poucos procedimentos muito
simples com um cartucho, um
pequeno dispositivo, em que
está tudo ali dentro para você
trabalhar”.
Kit para cada doença
Existem kits de testagens
para cada uma das três doenças e um kit que pode verificar a presença de todas elas
produzindo seis respostas,

uma vez que é possível identificar se a infecção é recente
ou não, pelo tipo de anticorpo encontrado na amostra de
sangue.
“A gente está completamente pronto para estabelecer as produções aqui e
a comercialização”, afirma
ele, que conta que o Instituto Bio Manguinhos já tem
os insumos necessários para
a produção dos testes. A capacidade de produção pode
chegar a 10 milhões de testes
por ano, o que vai depender
das encomendas que vierem
do Ministério da Saúde.

de regularização de imóveis,
IPTU, dívida ativa e fará a
emissão de IPTU. O Detran
fez identidade civil na hora e
a entrega será daqui a 20 dias
no posto do Carrefour. A ação
ainda contou com o vestibular
cidadão e a Cedae com aguadeiros e mudas de plantas. Já
na parte da beleza, a mulherada teve acesso aos stands

da Nyoá, Instituto de Beleza,
Mary Kay, Hinode, Avon e
Embelleze (barbeiro, design
de sobrancelhas e corte).
A Orthopride esteve cuidando da parte de saúde bucal e
por fim, o Sesc deu um show
na parte cultural com ponto de
leitura (livros e gibis em tenda
com almofadas para a leitura
de crianças), exposição com

tema relacionada à da saúde
da mulher, orientação sobre
saúde bucal, com escovação
e distribuição de escovas de
dente, avaliação IMC (Índice
de Massa Corporal), oficinas
de tranças e aromas, recreação (máquina de dança) e
uma exposição Mulher Maravilha (com a presença da cover oficial).

INSS: pedidos e isenções pela internet

Antonio Cruz/Agência Brasil

Instituto estima que esses serviços levem mais de 70 mil pessoas por mês às agências
Desde ontem, os pedidos de revisão de valor do
benefício, de recursos e de
cópia de processos do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) poderão ser
feitos apenas pela internet,
no Meu INSS, ou pelo telefone 135. A estimativa
do INSS é que atualmente
esses serviços levem mais
de 70 mil pessoas por mês
às agências. Com as solicitações feitas pela internet
ou telefone, o órgão espera
melhorar o atendimento ao
público e poupar trabalho e
gastos aos cidadãos que pre-

cisam se descolar em busca
de uma agência do órgão.
A mudança faz parte do
projeto de transformação digital implantado pelo INSS
para ampliar a oferta de serviços digitais.
O Meu INSS é acessível
por meio de computador ou
celular. Para usar o serviço é
preciso se cadastrar e obter
uma senha no próprio site.
Também é possível obter a
senha no internet banking
de instituições da rede credenciada que são Banco do
Brasil, Banrisul, Bradesco,
Caixa, Itaú, Mercantil do

Brasil, Santander, Sicoob e
Sicredi. Em caso de dúvida,
basta ligar para o 135.
Para acessar os serviços
de cópia de processo, revisão e recurso basta ir em
Agendamentos/Requerimentos, escolher o requerimento ou clicar em Novo
Requerimento, atualizar os
dados caso seja pedido e,
em seguida, escolher a opção Recurso e Revisão ou
Processos e Documentos.
Este último é para aqueles
que buscam uma cópia de
processo. Fonte: Agência
Brasil

SUL-FLUMINENSE
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angra dos reis

Projeto ‘verde’ recolhe óleo
de cozinha com voluntários

Parceria entre prefeitura e cooperativa melhora gestão ambiental e dá destino adequado ao material. Escolas e estabelecimentos comerciais participam

J

Luis Eduardo
(Luisinho)

ogar o óleo vegetal de
cozinha no ralo da pia
é uma prática relativamente comum, mas que infelizmente traz prejuízo ao
meio ambiente e até ao sistema de esgotamento sanitário.
Pensando na conscientização
ambiental e em melhores
práticas de gestão do ambiente, a Prefeitura de Angra
dos Reis firmou um acordo
de cooperação técnica com
a Cooperativa de Trabalho
e Reciclagem de Óleo Serra
Mar – Coopbrilho. É o projeto Eco-óleo, coordenado
pelo Instituto Municipal do
Ambiente de Angra dos Reis
(Imaar), por meio de sua Superintendência de Meio Ambiente.
O foco do projeto é potencializar o sistema de coleta
de óleo de cozinha no muni-

cípio. A cooperativa está fornecendo recipientes (bombonas) para escolas municipais
e também para estabelecimentos comerciais interessados em participar. No caso
das unidades de ensino, além
do óleo utilizado no preparo
de alimentos na própria escola, a intenção é envolver toda
a comunidade do entorno, fazendo com que pais e mães
de alunos, além de demais
moradores, levem o óleo de
suas casas para o descarte na
escola, no recipiente do Eco-óleo.
– Com isso nós trabalhamos a educação ambiental
entre os alunos e também
contribuímos para reduzir a
necessidade de manutenção
da rede de esgoto, já que o
óleo de cozinha despejado
na pia é algo que desgasta e
sobrecarrega a rede – explica
o superintendente de Meio

Ambiente.
Com relação à questão ambiental, o despejo do óleo de
cozinha compromete seriamente o ecossistema aquático. A iniciativa da prefeitura,
além de ter custo zero para o
município e contribuir para
os cooperativados, também
aumenta a participação de
Angra dos Reis no ICMS
Ecológico, que é um mecanismo tributário, do governo
do estado, que possibilita aos
municípios que cumprem
determinados critérios relacionados a cuidados ambientais terem acesso a parcelas
maiores de arrecadação que
aquelas que já têm direito.
Ou seja, “conforme o município melhora sua gestão
ambiental, mais recurso ele
ganha”, explica o superintendente.
Unidades de ensino e estabelecimentos comerciais do

Quatis

Divulgação/PMar

Produto descartado pelas donas de casa é utilizado como matéria-prima
continente e da Ilha Grande
participam do projeto. À cooperativa cabe o recolhimento regular do óleo acumulado
e sua correta destinação, que

tem sido, principalmente, a
reutilização no fabrico de
sabão. Para quem tiver interesse em participar ou obter
mais informações, o telefone

da Superintendência de Meio
Ambiente é (24) 3368-4435,
e o da cooperativa é (24)
3367-2033 (diskoleocostaverde@yahoo.com.br).

volta redonda

Guarda Municipal forma turma da equipe Prefeitura realiza serviços de
de trânsito em solenidade nesta quarta infraestrutura em várias ruas
Por meio da Secretaria Municipal de Ordem Urbana, a Prefeitura de Quatis realiza nesta
quarta-feira, dia 15 de maio, às
8 horas, no auditório do Centro
Administrativo do Município,
a formatura de 41 guardas municipais que participaram da
capacitação visando à formação
do grupamento de trânsito da
corporação. A cerimônia contará com as presenças do titular
da Secretaria de Ordem Urbana,
Braz Júnior, e do comandante da
Guarda Municipal, João Eurico
Evangelista, além de outras autoridades municipais. Ao todo, vão
ser formados 41 agentes.
A capacitação começou
em abril com aulas teóricas no
próprio auditório da prefeitura
e no CIEP do bairro Nossa Senhora do Rosário, ministradas
pela Guarda Municipal de Barra
Mansa, que já atua na fiscalização do trânsito daquela cidade.
Já as aulas práticas em Quatis
aconteceram nas ruas do Município. Durante o treinamento prático nas vias públicas (foto), os
agentes distribuíram um folheto
informativo orientando a população sobre a importância do
respeito às normas estabelecidas
pelo CTB (Código de Trânsito
Brasileiro).
O comandante da Guarda
Municipal de Quatis, João Eurico
Evangelista, explica que participaram da capacitação 41 agentes,
dos quais 16 fizeram a reciclagem, já que tinham sido habilitados no primeiro mandato do
prefeito Bruno de Souza – MDB
(2013-2016), através de um curso
promovido em Porto Real pelo
DETRAN – RJ (Departamento
estadual de Trânsito). A partir
da formatura programada para
esta semana, os 41 guardas municipais estarão habilitados para
aplicar as sanções previstas pela
legislação no caso de desrespeito
às regras de trânsito, entre elas,
estacionamento irregular, falta do

Divulgação/PMq

Divulgação/Pmvr

Equipes da secretaria estiveram em 20 locais da cidade executando serviços de roçada, capina, retirada de entulho e elétrica
Guardas de trânsito atuam no monitoramento nas ruas
uso do cinto de segurança e uso tos já adotados visando à atuação
dos guardas municipais na fiscado telefone celular ao volante:
- Inicialmente, deverá lização do sistema viário foram
atuar diretamente na fiscalização a assinatura de um termo de codo trânsito o total de 24 guar- operação com o DETRAN-RJ
das municipais, sendo 16 que e a composição da JARI (Junta
já tinham sido habilitados pelo Administrativa de Recursos InDETRAN e fizeram a recicla- fracionais), órgão encarregado de
gem agora, e mais oito, os quais receber e julgar recursos contra
deverão ser nomeados em breve. penalidades aplicadas na fiscaliMas o restante será inserido no zação do trânsito.
Nomeados através da portaria
grupamento de trânsito mediante a comprovada necessidade de número 224/2019, os membros
atuação no setor. O fato é que, da JARI são os seguintes: reatravés da realização deste curso presentantes do poder executivo
de capacitação, cumprimos mais (prefeitura) – Flávio Lopes dos
uma etapa da proposta visando à Santos (titular), Nadson Blener
formação do grupamento de trân- Amorim (suplente); representansito da Guarda Municipal – disse tes da Guarda Municipal: WallaJoão Eurico.
ce Orlandino Ramos (titular),
O comandante da Guarda Thatiane Neves da Silva (titular);
Municipal lembra que com a for- representantes da sociedade civil
mação do grupamento de trânsito (segmento dos taxistas): Antônio
da corporação o Município de Apolinário da Silva (titular) e ViQuatis passa a fazer parte do SE- cente Marcellos da Rocha Filho
NASTRAN (Sistema Nacional (suplente).
de Trânsito). Outros procedimen-

A Secretaria de
Infraestrutura
de
Volta Redonda realizou durante o fim
de semana mais uma
ação de manutenção
da cidade. Cerca de
20 locais receberam
as equipes da SMI
para a execução dos
serviços de roçada,
capina, retirada de
entulho e elétrica.
As ações da secretaria estão acontecendo sistematicamente
durante a semana e
nos finais de semana para atender a
demanda da população.
Para a moradora
do bairro Belmonte,
Camila Rodrigues é
muito importante o
trabalho da equipe
da prefeitura. “Estou acompanhando
sempre a limpeza
das ruas do bairro e

fico feliz em ver que
a prefeitura está trabalhando para deixar
a cidade mais bonita.
Sem pre vejo a equipe
da SMI aqui realizando a manutenção. Esse
tipo de trabalho reflete
muito lá na frente, pois
evita vários transtornos”, disse.
Os bairros que foram beneficiados com
o serviço da SMI
são: Belmonte, Açude, Santo Agostinho,
Aterrado, Vista Verde,
207, Siderópolis, Tiradentes, Roma 2, Jardim Esperança, Santa
Cruz, Sessenta, Laranjal (Colégio Getúlio
Vargas), São Lucas,
Três Poços e Nova Primavera.
O secretário de Infraestrutura, Toninho
Orestes, destacou que
além da capina, roçada
e retirada de entulhos

dos bairros, os trevos,
canteiros, a Rodovia
do Contorno e até o
cemitério também estão recebendo equipes
da prefeitura.
“Esses trabalhos são
realizados de forma
rotineira e é muito importante para garantir
a manutenção da cidade. O prefeito Samuca nos cobra sempre
é além dos serviços
de rotina, também
estamos trabalhando
para atender todas as
solicitações da população. Um exemplo é
a limpeza de bueiros,
ralos e canaletas e as
podas de árvores entre
outras demandas da
população. Estamos
também realizando a
reforma de corrimão e
guarda corpo destruído pelas chuvas, troca
de ralos e manutenção
de drenos”, disse.
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RECEITAS
MOQUECA DE
SALMÃO E
CAMARÃO
Ingredientes
1 ½ quilo de filés de salmão
200 gramas de camarão
sem casca
1 cebola roxa cortada
em fatias ou rodelas
2 pimentões vermelhos
cortados em tirinhas
3 tomates picados
½ xícara de azeite de
dendê
1 xícara de leite de coco
½ xícara de água
Sal e pimenta
Suco de ½ limão
Modo de
preparo
Tempere os filés de salmão com sal e pimenta
e acrescente o suco de
limão. Numa frigideira
grande e profunda, coloque a cebola, formando uma base, e depois
os pimentões, o peixe,
bem distribuídos, os camarões e os tomates picados. Derrame o azeite de dendê, o leite de
coco e a água. Tampar
a frigideira e cozinhar a
fogo médio por 15 a 20
minutos, sem mexer, até
que o peixe esteja cozido.
Sirva
imediatamente
com o caldo e acompanhado de arroz.
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Sabrina Sato mostra fotos com filha e
Ivete Sangalo elogia: ‘Mãe maravilhosa’

A

divulgação

presentadora se
declarou para
Zoe, de 5 meses, em cliques compartilhados na web.
‘Só posso agradecer a
Deus por ser sua mãe.
Só posso agradecer por
esse primeiro dia das
mães ao seu lado. Você
é o meu maior presente
da vida. Obrigada por
fazer descobrir ter uma
força que não imaginava e que a minha maior
felicidade é ver esse seu
sorriso lindo’, disse a
noiva de Duda Nagle
Sabrina Sato encantou os seguidores ao
compartilhar uma sequência de fotos com
a filha, Zoe, no último
domingo (12). Come-

Filho de Dani Winits, Noah surpreende
fãs da atriz em foto: ‘Ele está grandão’
divulgação

Feijoada light
Ingredientes
300 g de carne-seca
sem gordura cortada
em cubinhos
500 g de feijão-preto
2 litros de água
2 folhas de louro fresco
6 gomos de linguiça de
frango cortados em rodelas
1 paio bem magro cortado em rodelas
1 linguiça calabresa sem
gordura
2 colheres (sopa) de
azeite
3 dentes de alho amassados
Sal a gosto
Modo de preparo
Na véspera, deixe a carne de molho em água
fria, trocando-a três ou
quatro vezes. Lave o
feijão, coloque-o em
uma tigela e cubra com
água fria. Deixe de molho durante a noite. No
dia seguinte, afervente
a carne, escorra e coloque-a na panela de
pressão. Cubra com a
água fria e cozinhe por
25 minutos, contados a
partir da fervura. Escorra
e reserve.
Cozinhe o feijão com o
louro e a água do molho
numa panela de pressão
por 30 minutos a partir
da fervura. Passe o feijão e a carne para uma
panela grande e leve
ao fogo baixo, mantendo a tampa. Afervente a
linguiça e o paio. Escorra e coloque-os na panela do feijão. Cozinhe
em fogo médio por 20
minutos ou até a linguiça ficar macia. Se for
preciso, junte mais água
para aumentar o caldo.
Numa frigideira pequena, aqueça o azeite e
doure o alho. Adicione
o feijão e tempere com
sal. Ferva por mais cinco
minutos ou até o caldo
engrossar. Retire do fogo
e sirva com arroz branco,
couve refogada com
azeite e alho, farofa de
milho e laranjas cortadas
em pedaços.

morando seu primeiro
Dia das Mães, a apresentadora contou o que
mudou em sua vida
depois da chegada da
herdeira. “Só posso
agradecer a Deus por
ser sua mãe. Só posso
agradecer por esse primeiro dia das mães ao
seu lado. Você é o meu
maior presente da vida.
Obrigada por fazer descobrir ter uma força que
não imaginava e que a
minha maior felicidade é ver esse seu sorriso lindo. Feliz dia das
mães pra todas as mamães que me inspiram e
me ensinam tanto”, legendou a noiva do ator
Duda Nagle, com quem
armou uma pegadinha
para a família.

Mãe coruja e se dedicando ao quadro ‘Show
dos Famosos’, do ‘Domingão do Faustão’, a
mulher do ator André
Gonçalves está sempre
conciliando seu trabalho com vida pessoal:
‘Procuro estar sempre
presente e que estejamos juntos em datas comemorativas, mas desde pequenos eles sabem
da ‘vida cigana’ da mãe,
então entendem que o
importante é a qualidade do tempo que passamos juntos’
Danielle Winits rendeu declarações aos filhos, Noah e Guy, no
último domingo (12).
Adepta do visual com
cara limpa, a atriz des-

sa vez fez diferente e
posou toda caracterizada para o “Show dos
Famosos” ao celebrar
o Dia Das Mães com o
primogênito nos bastidores do “Domingão
do Faustão”. Na selfie
compartilhada em seu
perfil do Instagram, a
artista chocou os fãs ao
mostrar como o herdeiro cresceu. “Meus filhos, meu tudo. Por eles
reinvento meu mundo,
me jogo sabendo que
é fundo, surfo até em
tubo. Não sei do raso.
Se essa mãe deixar pra
eles coragem, já valeu
mergulhar no profundo”, escreveu ela, casada há dois anos com o
ator André Gonçalves.

Fabio Porchat consola filho de Lúcio
Mauro durante velório: ‘Era genial’

Lúcio Mauro foi velado no Theatro Municipal
no centro do Rio ontem.
‘Ele fez do humor a sua
vida e a nossa também,
como comediante. Hoje
todo mundo é gênio,
mas ele é mesmo um
gênio’, frisou Fabio Porchat. Leandro Hassum,
Heloisa Perissé e Evandro Mesquita também
passaram pelo velório
do humorista, morto
aos 92 anos no final de
semana. Comediante ficou conhecido por viver
personagens como Fernandinho, DaJúlia e Aldemar Vigário
Lúcio Mauro Filho foi
consolado por amigos e
fãs no velório de seu pai,
o humorista Lúcio Mauro, no Theatro Municipal, no centro do Rio.
O artista morreu aos 92
anos após passar quase

quatro meses internado,
na noite do último sábado (11). Vítima de um
AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2016,
o humorista foi velado
pela diretora Cininha de
Paula, por Evandro Mesquita, e pelo comediante
José Santa Cruz, com
quem contracenou na
TV, e Leandro Hassum.
Fabio Porchat foi outro
a passar pelo velório e
recordou a trajetória de
Lúcio Mauro em conversa com a imprensa. “Ele
fez do humor a sua vida
e a nossa também, como
comediante. Hoje todo
mundo é gênio, mas ele
é mesmo um gênio, mas
ele é mesmo um gênio,
da mesma época de CHico Anysio e Ronald Golias. Ele estava sofrendo
e fico tranquilo por vê-lo
descansar”, disse.

divulgação
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segundona do rio

Luizinho Lemos destaca semana
de trabalho intensivo para o elenco
Jogadores entram nesta terça em pré-temporada no Giulite Coutinho

Marcio Menezes / America Rio

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
ntem (13), o elenco do America
iniciou um regime
de pré-temporada que vai
até o próximo sábado (18).
Neste período, os atletas
ficarão concentrados nas
dependências do Estádio
Giulite Coutinho e treinarão em tempo integral a
partir desta terça (14), realizando os últimos ajustes
de ordem tática e aprimorando ainda mais o preparo físico para a estreia na
Série B1 do Estadual, dia
25, contra o Nova Cidade.
O técnico Luizinho Lemos enfatiza o valor específica desse período.
- A importância desses
dias é inquestionável em
vários aspectos. Pelos treinos em dois períodos, pela
oportunidade de trabalhar
mais táticas, pela chance
do grupo se fechar ainda
mais, pelas conversas que
podemos ter sobre nossas
metas e objetivos. Todos
sairão ainda mais conscientes da missão que temos na Série B1 e na Copa
Rio.

O

Para o comandante rubro, a força e a determinação do grupo são importantes na preparação
Faltando menos de duas
semanas para o primeiro jogo
no Estadual, o treinador vê
com animação a preparação
feita até aqui e, principalmente, a qualidade do grupo, formado para brigar por
títulos em duas competições
simultâneas.

- Conseguimos reunir um
grupo forte e aos poucos colocamos todos no mesmo patamar de trabalho. Queremos
chegar aos 100% durante
competição, mas estrearemos
em uma situação muito boa.
A confiança é muito grande e
temos duas metas claras: vol-

tar à Seletiva com o resultado do Estadual e buscar uma
vaga no Brasileirão através
da Copa Rio. O nosso grupo
é muito bom e ainda ficará
mais forte. Perdemos o Julinho e o Quaresma por cerca
de um mês, mas em breve
teremos eles, o Thiago Souto

e o Nivaldo, que voltará um
pouco depois - destacou, reconhecendo as boas dores de
cabeça para encontrar o time
titular.
- Há essa disputa por vagas
e gosto disso. Não tenho só
onze titulares, tenho um grupo no qual todos podem es-

tar jogando e procuram esse
lugar. Felizmente, as condições de mudança que o time
me oferecem são muito
grandes. Acredito que faremos duas boas competições
e a primeira meta é estrear
com vitória – finalizou o
treinador.

