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Hora H em Foco

Vini Carta vai soltar
a voz no TopShopping
nesta quinta-feira
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justiça seja feita!

Presidente do Supremo Ministro Dias Toffoli
determina volta do prefeito Waguinho

reprodução

Nesta quarta-feira, dia 12 de junho, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),
Dias Toffoli, aceitou o recurso da defesa de Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho,
determinando seu retorno ao comando do executivo da Prefeitura de Belford Roxo
3

ESPORTE

2

Cornos continuam
em alta no
Pombal Chifre de
Ouro na Baixada

Vão arder no inferno!!!

Esse anjinho foi
esquartejado pela
mãe e madrasta em
ritual satânico

reprodução/facebook

Duque de Caxias quer ‘acertar’
detalhes no recesso da Copa America
12

Queda no número
de homicídios
chega a 23%

Vozes da EJA faz
parte de roda em
Belford Roxo

7

3

O pequeno Rhuan teve partes do seu corpo escondidas em
uma mala que foi jogada em um bueiro. As assassinas Rosana da Silva e sua companheira Kacyla Santiago teriam
cometido o crime por fanatismo religioso.

7

Nuvem negra paira sobre a Baixada
reprodução

Várias denúncias têm chegado à Polícia Federal sobre número de fumantes e de venda de cigarros na região

divulgação
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Aquele Abraço!

Por Jota Carvalho

Coordenadora de Eventos
Esportivos na FMB Assessoria Esportiva, a professora
e atleta, Fabiana Mendonça,
de Nilópolis, é um exemplo
a ser seguido no campo desportivo e até cultural, pois
ela é amante das artes. Valeu, Fabi! Aquele Abraço,
Guerreira!!!

Hora H
em
F co

jota.carvalho@yahoo.com

Oficinas gratuitas para a garotada

Vini Carta
O cantor Vini Carta se
apresenta no TopShopping
nesta quinta (13). Nascido
e criado em Nova Iguaçu,
o multi-instrumentista Vinícius Carta iniciou seus
estudos musicais em 1999
influenciado por grandes artistas da cena do rock nacional e internacional. Com um
mês de estudos já mostrava
habilidade e talento no violão e guitarra. No ano 2000
formou sua primeira banda
com amigos e compôs suas
primeiras canções. Vini
promete show cativante, ao
som de voz e violão, com
um repertório de grandes
sucessos de artistas do cenário atual como Nando Reis,
Tiago Iorc, Ed Sheeran, Jason Mraz, Melim, Sandy,
Anavitoria e Vitor Kley. A
apresentação será às 19h, na
praça de alimentação do 2º
piso. O Top fica na Av. Gov.
Roberto Silveira, 540, Centro – Nova Iguaçu. Telefone:
(21) 2667-1787.

Divulgação

Neste fim de semana,
dias 15 e 16 de junho,
o Espaço Laboratório
Ecológico do Shopping
Grande Rio promove oficinas gratuitas sustentáveis, onde os pequenos
aprenderão a decorar em

garrafas de vidro (sábado) e
a fazer um lindo móbile de
papel e galhos de árvore (domingo).
As atividades de educação
ambiental, realizada em parceria com a Reciclarte, visam
despertar nos participantes o

aprendizado artístico, criativo e socioambiental por
meio de objetos descartáveis.
Podem participar crianças de 4 a 12 anos de idade
e as inscrições devem ser realizadas no mesmo dia e local, por ordem de chegada, a

partir das 15h30. Sujeito à
lotação.
O Shopping Grande Rio
fica na Rua Maria Soares Sendas, 111, São João
de Meriti. Telefone: (21)
2430-5111 | WhatsApp:
(21) 9 9068-5587.

Cinema na quinta
O
Complexo
Cultural de Nova
Iguaçu realiza às
quintas-feiras
o
projeto
“Quintas
no Cinema” com
a exibição de excelentes
filmes
nacionais que estão fora das salas
de cinema comerciais. E o melhor, é
0800.
Hoje, 13/6, o filme é ‘RIO 2096 Uma História de
Amor e Fúria’, de
Luiz Bolognesi 98’ - 12 anos. Um
homem com quase
600 anos de idade
acompanha a história do Brasil, enquanto procura a
ressurreição de sua
amada Janaína. O
Complexo Cultural
fica na Rua Getúlio
Vargas, 51, Centro
de Nova Iguaçu.

Molejo é o convidado do ‘Samba da Feira’
divulgação

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

S

ábado é dia de
Samba da Feira, a
roda de samba que
ganhou o respeito de artistas como: grupo Fundo de
Quinta, Noca da Portela,
Belo, Reinaldo, Jorge Aragão e o sambista Diogo
Nogueira. O evento tem
atraído famosos em busca
de boa música e revelado novidades no gênero,
tornando a atração uma
tradição nos Armazéns do
Engenhão, localizados na
parte externa do Estádio
Nilton Santos, no Engenho de Dentro. O Samba
da Feira continua levando
alegria para os moradores
da Zona Norte e convida
o Grupo Molejo, vizinhos
do evento, para uma noite
de pura diversão no sábado, dia 15. O Samba da
Feira acontece todo sábado no Armazéns do Engenho e a entrada é gratuita.
O samba começa às 16h,
com o grupo “Seligaê”,
anfitrião do evento.
Com 30 anos de estrada, o Molejo ainda é um
dos bons representantes
do pagode no cenário
nacional. Na década de

(21) 98037-1338
Whatsapp

Pombal Chifre de Ouro
E o Pombal Chifre de Ouro segue sendo um
dos pontos mais falados quando o papo é corno e corna. Nossa agente sênior, Vó Candinha,
voltou ao conjunto de apartamentos que fica em
uma das mais conhecidas cidades da Baixada
Fluminense e percebeu que o número de traídos
e traídas subiu. “Parece que essa gente se sente
atraída pelo ímã do pombal”, disse rindo nossa
agente.
****************************************

Casais com hábitos estranhos

Só em um dos blocos, o batizado como
69, quatro apartamentos foram desocupados
e logo ocupados por casais sem filhos, cujas
taras são estranhas, de acordo com apurações
da nossa Vó. “Uma das comadres chegantes
confessou que trai o cara e ele até aprova”,
contou.
****************************************

Tem até político ex-morador do Pombal
O Molejão, como ficou conhecido, promete apresentar sucessos dos quase 30 anos de carreira
90, com sucessos como
“Brincadeira de Criança”,
“Dança da Vassoura”, “Paparico”, “Samba Diferen-

te”, “Ah, Moleque”, “Clínica Geral” e “Cilada”, o
grupo, então liderado por
Anderson e Andrezinho,

conquistou cinco discos
de ouro, cinco de platina,
quatro duplos de platina e
um de diamante.

No lamaçal da pouca vergonha, o Chifre de
Ouro vem sendo mal falado há muito tempo,
cerca de 15 anos. Quando o alto número de cornos por lá foi divulgado, um político conhecido até morava num dos ‘apês’. Se ele jogava
no time dos galhudos, a coluna ainda não sabe.
Coisa para Vó Candinha correr atrás.
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decisão judicial

Presidente do Supremo reconduz
prefeito de Belford Roxo ao cargo

Liminar foi concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que entendeu
que o afastamento por tempo indeterminado foi decretado “à mingua de elementos concretos”.
Reprodução

Elizeu Pires
elizeupires.com

H

á um mês e 12
dias afastado
cautelarmente
por uma decisão monocrática do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos
Santos Carneiro, o Waguinho, vai reassumir
o cargo no máximo até
amanhã. A liminar nesse
sentido
foi concedida pelo
presidente do Supremo
Tribunal Federal, Dias
Toffoli, que entendeu
que o afastamento por
tempo
indeterminado
foi decretado “à mingua
de elementos concretos”.
Durante o afastamento
de Waguinho o prefeito
internino Marcio Pagniez, o Marcinho Bombeiro, fez centenas de
exonerações e desativou
secretarias, com propósito, segundo ele, de

Decisão do ministro Dias Toffoli que questionou o afastamento de Waguinhho em vários pontos
ajustar a máquina administrativa e cortar gastos. Agora, com a decisão judicial derrubando
o afastamento do prefeito, o que se pergunta é:
“Como vão ficar as coisas, os demitidos voltam

às funções de antes?”
Decisão
questionada
A necessidade do afastamento por tempo indeterminado do prefeito
é questionada em vários

pontos pelo ministro
Dias Toffoli. “Com visto a decisão em questão
não indicou elementos
concretos e individualizados, aptos a demonstrar
de que forma o ora requerente poderia atrapalhar o

curso das investigações
caso mantido fosse na
chefia do Poder Executivo local”, diz ele em um
trecho, prosseguindo: “É
certo, ainda, que não configura justificativa idônea
a amparar a incidência de

afastamento do cargo,
sobretudo por que desamparada de elementos
concretos, o apontado
receio do Ministério Público de que outras licitações poderiam ocorrer
mediante fraude”.

Determinação de prévia intimação da defesa
É que para sustentar
o pedido de afastamento o Ministério Público
justificou que a permanência de Waguinho no
cargo poderia
resultar em outras irregularidades. “Depreende-se, assim, excepcional risco de grave

violação à ordem pública, frente ao fundado receio de que o requerente
seja mantido afastado
do cargo para o qual foi
eleito até o fim do mandato, já que deferida a
medida
acauteladora
por tempo indeterminado, em evidente ante-

cipação dos desdobramentos de um suposto
juízo condenatório. Essa
circunstância ganha especial relevo, inclusive,
por não se poder assegurar quanto tempo irá
durar a persecução penal, em que não houve
sequer o recebimento

de denúncia”, se estendeu o ministro em outro
trecho, para ressaltar:
“Vale registrar, ademais, que o afastamento
cautelar em questão foi
determinado monocraticamente por desembargador do Tribunal local
sem que fosse facultada

à defesa a possibilidade
de se manifestar previamente”.
Para Dias Toffoli, cabia ao desembargador
que relatou o processo,
“antes de decretar a medida de afastamento do
cargo, em
observância ao prin-

cípio do contraditório
(CF, art. 5º, LV), determinar a prévia intimação da defesa para se
manifestar a respeito do
pedido formulado pelo
Parquet, o que, indiscutivelmente, não acarretaria perigo à eficácia da
medida implementada”.

Prefeitura realiza Roda de Conversa Vozes da EJA
Divulgação/PMBR

A Secretaria Municipal de Educação de
Belford Roxo, através
da Divisão de Educação de Jovens e Adultos (EJA), realizou a
II Roda de Conversa
Vozes da EJA, um espaço destinado à troca
de práticas pedagógicas
diferenciadas que tiveram como tema a literatura de cordel e a leitura de placas. O evento,
realizado na quadra da
Escola Municipal Professor Paris, foi direcionado a estudantes,
professores I e II, especialistas, gestores e
profissionais de apoio
das unidades escolares
que atendem a essa modalidade de Ensino.
A Divisão de Educação de Jovens e Adultos propôs como eixo
condutor dos trabalhos
a serem desenvolvidos
nas turmas de EJA, no
ano de 2019, a literatura de cordel, tendo

como base a obra: “O
Brasil das placas: viagem por um país ao
pé da letra”, de José
Eduardo Camargo e
L. Soares, permitindo aos alunos dessa
modalidade de ensino
o desenvolvimento de
habilidades específicas
de leitura e produção
textual, corroborando
desta forma, para a implementação da temática desenvolvimento
por todos os Departamentos da Secretaria
Municipal de Educação
de Belford Roxo “Ler
o Mundo é Construir o
Mundo Novo”.
A Chefe da Divisão
da Educação de Jovens
e Adultos, Thatiana
Barbosa, ressalta que
a proposta permite ressignificar a aprendizagem dos estudantes da
EJA permitindo que os
mesmos sejam protagonistas do processo,
respeitando as diver-

sidades e enfatizando
as histórias de vida de
cada um. “Essa segunda edição contou uma
rica troca de experiência através da exposição de trabalhos e de
relatos de atividades
bem sucedidas”, destacou Thatiana Barbosa.
Foram
apresentados
relatos pelos seguintes
professores e respectivas escolas: Monica
Faria D. Chaves (Escola Municipal Professor
Paris), Cristiano Campos Azeredo (Jorge
Ayres de Lima), Glória
Regina Alves de Souza
( Nossa Senhora de Fátima) e Denise Santos
(Nossa Senhora de Fátima).
EJA em 18
escolas
A Educação de Jovens
e Adultos é ofertada em
18 escolas da rede municipal de Ensino de
Belford Roxo, em perí-

Alunos, professores, especialistas e gestores participaram do evento na Professor Paris
odo de seis meses, atendendo nesse primeiro
semestre cerca de 4 mil
estudantes do Ensino
Fundamental.
Escolas que atendem
a EJA: CIEP Municipalizado Grande Otello,

Alejandro Fernandez
Nunes, Casemiro Meireles, Ernesto Pinheiro
Barcellos, Heliópolis,
Jardim Gláucia, Jorge
Ayres de Lima, José
Pinto Teixeira, Manoel
Gomes, Miguel Ânge-

lo Leone, Nossa Senhora de Fátima, Professor
Pari, Professora Maria Lucia Sindra, Rudá
Iguatemi Vila Nova,
São Bento, Santa Cruz,
Pastor Rubens de Castro e Albert Sabin.
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Ministério da Justiça e Segurança Pública
aponta queda de 23% no número de homicídios registrados no país, no primeiro bimestre
de 2019. A queda foi registrada nos nove tipos
de crimes que compõem as estatísticas oficiais,
na comparação com o mesmo período de 2018.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística apontam que as vendas do comércio
varejista caíram 0,6% em abril, na comparação com março. Trata-se do pior resultado para
meses de abril desde 2015 e também a primeira
contração para o mês em quatro anos.

Inauguração de praça

Apesar de ter deixado uma
herança de dívidas para a atual gestão, ele deverá tentar retornar à Prefeitura em 2020,
enfrentando o próprio PT, que
já teria até um pré-candidato,
Erivelto Dias Costa, braço direito de outro ex-prefeito da
cidade, o presidente da Alerj,
André Ceciliano.

A Prefeitura de Belford
Roxo inaugura hoje às 18h, a
Praça José Borges de Araújo,
no Lote 15. A praça terá piso
intertravado, área de estar e
jogos, pista de caminhada,
bancos, parque infantil, lixeiras recicláveis, academia
para idosos, iluminação de
led e tratamento paisagístico.

PT versus PT
Ele deixou o PT, abrigou-se no PDT para tentar uma
mandato de deputado estadual em 2018, mas, de acordo com alguns dos poucos
aliados que lhe sobraram,
o Partido dos Trabalhadores não saiu de dentro dele.
Trata-se do ex-prefeito de
Paracambi, Tarciso Pessoa.

Herança II

Reprodução/G1

Frente Parlamentar da Alerj em Nova Iguaçu
A Câmara Municipal de Nova Iguaçu receberá amanhã, às 9h,
autoridades de todo o Estado do Rio de Janeiro – o governador
Wilson Witzel e o presidente da Assembleia Legislativa André Ceciliano estarão presentes - para a realização da audiência pública
“Segurança Pública nos municípios da Baixada Fluminense”. O
evento é organizado pela Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Fluminense, movimento suprapartidário formado por 20 deputados estaduais, com o apoio da Câmara. Chefes das polícias Civil
e Militar e Corpo de Bombeiros foram convidados.

Em silêncio III
Apesar de ter deixado uma
herança de dívidas para a atual gestão, ele deverá tentar retornar à Prefeitura em 2020,
enfrentando o próprio PT, que
já teria até um pré-candidato,
Erivelto Dias Costa, braço direito de outro ex-prefeito da
cidade, o presidente da Alerj,
André Ceciliano.

DIRETO AO PONTO

Trabalho infantil com os dois pés fora da escola

Com a participação de importantes setores do poder
público, como o Ministério
Público do Trabalho (MPT),
o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Twitter acendeu o

sinal de alerta para uma pauta
importante: o Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil,
Levantamento divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra
que cerca de 2,5 milhões de
crianças e adolescentes entre

5 e 17 anos estão trabalhando
no país. Somente entre 2014 e
2018, o MPT registrou mais de
21 mil denúncias de trabalho
infantil no país. Esse status significa um dado preocupante:
a evasão escolar. De cada três
crianças em atividade para ob-

Reprodução/Elizeu Pires

ter lucro e ajudar no orçamento
da família, uma não está em
sala de aula. A condição regride o desenvolvimento intelectual, a formação de opinião e
imprime um atraso secular na
educação do país. É preciso
mudar esse quadro negro.

Servidor de Mangaratiba
vai receber aumento
O
contracheque
do mês de junho
dos servidores municipais de Mangaratiba virão com um
reajuste de 15%. O
aumento garantido
pela Lei 1.204/2019
foi sancionado pelo
prefeito Alan Campos da Costa, o

Alan Bombeiro, depois de aprovação
de mensagem do
Executivo aprovada
pela Câmara de Vereadores. Segundo
o prefeito, o reajuste visa compensar
as perdas salariais
acumuladas desde
2016.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

pelo sus

Exames mais complexos em Nova Iguaçu

Pacientes que precisam de exames de cintilografia e ressonância magnética já podem
ser atendidos. O convênio permite também a realização de mamografias pela clínica
Antonio Carlos
horahmunicipios@gmail.com

P

acientes de Nova
Iguaçu que precisam de exames
de cintilografia e ressonância magnética pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) já podem ser
atendidos no município.
Através de um convênio
com a clínica Dimagem,
a Secretaria Municipal
de Saúde está conseguindo viabilizar estes exames na própria cidade,
que já começaram a ser
realizados nesta semana.
O convênio permite também a realização de mamografias pela clínica.
Desde 2016 os exames de cintilografia e

ressonância
magnética não eram realizados
em Nova Iguaçu. Os
pacientes eram encaminhados para clínicas
conveniadas ou centros
de imagens de outros
municípios, através da
Central Municipal de
Regulação.
“Este convênio só foi
possível após o governo
do Estado ampliar o repasse para o Hospital da
Posse. Com isso, ganhamos fôlego e estamos
conseguindo investir em
outros setores da saúde. Antes, Nova Iguaçu
praticamente pagava sozinho os custos do hospital, que está passando
por uma grande reforma
e recebendo novos equi-

pamentos”, afirmou o
prefeito de Nova Iguaçu,
Rogerio Lisboa.
Por mês, serão realizados uma média de 550
exames na Dimagem
pelo SUS. Até o momento, já foram agendados
96.
Segundo o secretário
municipal de Saúde, Manoel Barreto, a meta é
zerar a fila de espera na
cidade. Para ele, o convênio foi um grande ganho para os iguaçuanos.
“Mais pessoas poderão
ter acesso aos exames de
forma rápida e isso pode
salvar vidas. São exames
de alta e média complexidade que serão realizados em uma clínica de
ponta”, afirmou.

igor lima/PMQ

Clínica Dimagem estabeleceu convênio com a Secretaria Municipal de Saúde

MUNDO

nos bairros

Mulher pede
clemência para marido

horahmunicipios@gmail.com

divulgação

Foco do mosquito da dengue em Miguel Couto
Um buraco que acumula água parada há meses, depois de um cano
furado, tem preocupado
moradores e comerciantes do bairro Miguel
Couto. O problema está
localizado na esquina
das ruas Caieiras e Paconé sem que nenhum órgão da Prefeitura adote
uma providência embora já tenham sido feitas
diversas reclamações.
De acordo com relatos,
o buraco tem atraído o

mosquito transmissor
da dengue, Zika e Chikungunya, aumentando o foco das doenças
na região. Moradores
denunciam ainda que
há vários registros
de casos provocados
pelo Aedes Aegipty e
temem que esse o número de caso aumente. Além disso, muitos veículos já caíram
no buraco, aumentando os problemas mecânicos.

ESTADOS UNIDOS Uma mãe de cinco filhos
pediu ao júri que poupe o
marido da pena de morte.
Ele é acusado de matar as
crianças. Tim Jones Jr.”não
demonstrou a menor compaixão, mas meus filhos
o amavam”, disse a uma
Corte da Carolina do Sul. O
homem de 37 anos foi condenado em maio pelo assassinato das cinco crianças,
de idades entre 1 e 8 anos.
O crime ocorreu na residência dele, em Lexington, no
dia 28 de agosto de 2014.

esporte
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neste sábado (15)

Queimados recebe quarta edição
da Copa Rio Open de Jiu-Jitsu
Atletas de todo o estado vão competir pelo lugar mais alto do pódio a partir das 9h, no Ginásio Metodista. Entrada é franca
Felipe Bragança / PMQ

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

s artes marciais
vão
tomar conta
dos tatames e agitar
as arquibancadas do
Ginásio Metodista,
em Queimados. Isso
porque a cidade recebe, neste sábado
(15), cerca de 650
judocas de todas as
regiões do Estado
do Rio de Janeiro
para a 4° Edição da
Copa Rio Open de
Jiu-Jitsu Profissional. As competições
iniciam-se às 9h, na
Av. Ver. Marinho
Hemetério de Oliveira, s/nº, Vila Pacaembu. A entrada é
franca.
O campeonato é
organizado pela Federação de Jiu-Jitsu
Profissional do Rio
de Janeiro (FJJP-RIO) em parceria
com a Prefeitura
de Queimados, por
meio da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer. Competidores com idade
entre 4 e 60 anos
são divididos em
seis
modalidades:
Pré-Mirim, Mirim,

Cerca de 650 judocas de todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro estarão no tatame
Infanto-Juvenil,
Juvenil, Adulto e
Master.
“A cidade está
avançando com as

conquistas de novos
espaços esportivos.
Após a reforma da
Vila Olímpica, expandimos as vagas

para as mais diversas
modalidades
esportivas, por sua
vez judô é um dos
mais procurados e

um excelente meio
de ensinar disciplina e concentração.
Receber os atletas
de todas as regiões é

sinal que o trabalho
é realizado com seriedade”, declarou o
Secretário da Pasta,
Júlio Coimbra.

Moleques de Xerém vencem Meninos Luxemburgo exalta espírito de
da Vila no clássico Sub-17 da base
luta do time e convoca torcida
Mailson Santana/Divulgação

Depois da boa exibição, a molecada tricolor se prepara para mais um desafio
Uma ótima vitória
no Grande Clássico da
Base! Os Moleques de
Xerém não tomaram
conhecimento dos Meninos da Vila e venceram o Santos por 3 a 1
no Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols
de Kayky, Kaka e João
Neto mantiveram o Tricolor na segunda colocação do Grupo A e a
vaga nas quartas de final da competição.
O torcedor que foi em
Laranjeiras na quarta-feira (12) se encantou
com a boa atuação da

equipe Sub-17 do Fluminense. Belos dribles,
passes, um futebol envolvente, ofensivo e bonito de se ver. Ao final
da partida, os tricolores
aplaudiram de pé a molecada.
Desde o início da partida, o Fluminense foi
melhor. Logo aos quatro
minutos, Kayky recebeu a bola na área após
bela jogada pela direita e abriu o placar. Enquanto o Santos tentava
entender o que estava
acontecendo em campo,
Kaka fez o segundo gol,

dando uma boa vantagem para o Tricolor ainda na primeira etapa.
No segundo tempo,
o Fluminense diminuiu
um pouco o ritmo e o
Santos conseguiu diminuir o placar. Porém,
quando os Meninos da
Vila acharam que poderiam surpreender os
Moleques de Xerém,
Miguel recebeu a bola
na área, deu uma caneta
no zagueiro, driblou o
goleiro e a bola sobrou
para João Neto fazer o
gol e dar números finais
a partida.

O Vasco conseguiu a primeira vitória no Campeonato
Brasileiro diante do Internacional, na última sexta-feira,
em São Januário. O técnico
Vanderlei Luxemburgo exaltou
a postura da equipe, elogiou a
atuação do time na partida, mas
quer mais. O comandante não
quer ver relaxamento no confronto diante do Ceará, nesta
quinta (13), também na Colina
Histórica, às 19h15. Luxa convocou o torcedor e prometeu
muito empenho em campo.
- Conseguimos uma boa vitória diante do Internacional. É
uma equipe que está na ponta
da tabela. Foi muito importante, mas precisamos manter essa
pegada. Precisamos de mais
vitórias. O time melhorou, mas
não está no ideal. Temos que
jogar a competição como no
primeiro tempo. Estamos evoluindo e não mudou nada para
nós. Responsabilidade, seriedade, comprometimento, estar
totalmente ligado no que vai
ser feito. A vitória, inconscientemente traz um relaxamento.
Temos que trabalhar ainda com
mais intensidade, a seriedade e
contar com o torcedor, como
foi contra o Inter. Contamos
com essa ajuda. Lotar São Januário, nossa casa.
O treinador falou sobre a
situação vascaína na tabela e

Rafael Ribeiro/Vasco

Henriquez foi muito elogiado pelo treinador
que a vitória nesta partida será
muito importante para trazer uma
tranquilidade no período de preparação que o elenco terá durante
a parada para a Copa América. O
treinador quer um resultado positivo para trabalhar forte na intertemporada e voltar ainda melhor para
os 29 jogos restantes da competição. Luxemburgo ainda ressaltou
a importância do torcedor, quem
chamou de centroavante.
- Precisamos da vitória para
avançarmos um pouco mais.
Numa situação depois da intertemporada, nos prepararmos para
o restante dos 29 jogos. Mais uma
vez, peço o apoio do torcedor do
Vasco, meu centroavante. Saber
que a vitória não entra em campo
contra o Ceará. Agora é buscar

um novo resultado positivo,
contundente. Não temos absolutamente nada conquistado.
Conquistaremos com vitórias,
determinação e profissionalismo - disse o treinador, antes de
exaltar a postura do zagueiro
Henriquez, que voltou a campo
mesmo após ter luxado o cotovelo em disputa de bola:
-Futebol é um esporte de
choque, duro e quero o Vasco
da Gama da forma como vi
no jogo e acima de tudo com
a atitude do Henríquez. Ele luxou o braço, eu já luxei o braço, e parabéns ao departamento
médico. Ele voltou para o jogo
e depois foi examinado. Esse
espiríto que o Vasco precisa.
Sacrifício.
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Bolsonaro recebe Moro e diretor
da PF para reunião no Planalto
Foi a segunda conversa do presidente com o ministro após vazamento

O

ntem o presidente Jair Bolsonaro recebeu
no Palácio do Planalto nesta quarta-feira
(12) o ministro Sergio
Moro, da Justiça e Segurança Pública, e o
diretor-geral da Polícia
Federal, Maurício Valeixo. Esse é o segundo
encontro do presidente com o ministro esta
semana após o vazamento que envolveu
o ex-juiz da Operação
Lava Jato, e a primeiro
reunião oficial com o
diretor-geral da PF.
O encontro não estava na agenda oficial de
Bolsonaro nem na de
Valeixo até 15h, apenas
na de Moro - que não
informava a presença do diretor-geral. O
convite para o encontro com Moro partiu de
Bolsonaro no final da
manhã de ontem.
Os dois marcaram
para a próxima segunda-feira, às 17h30, a
assinatura de uma medida provisória que trata da alienação de bens
apreendidos de traficantes.
O Planalto não comentou o que foi discutido no encontro
entre os três e nem a

AE

Ministro Sergio Moro e presidente Jair Bolsonaro têm segundo encontro após invasão de celulares
Polícia Federal respondeu questionamentos
da imprensa. A Polícia
Federal instaurou há
cerca de um mês um
inquérito para investigar ataques feitos por
hackers aos celulares
de procuradores da República que atuam nas
forças-tarefa da Lava
Jato em Curitiba, no
Rio e em São Paulo.
Na terça-feira (11),

a primeira reunião entre Bolsonaro e Moro
foi classificada como
“bastante
tranquila”.
Nela, o ministro tratou
com o presidente sobre
o vazamento de suposto
conteúdo de mensagens
trocadas por ele e procuradores da Lava Jato.
As informações foram
divulgadas pela assessoria da pasta comandada por Moro, segun-

do a qual Bolsonaro
“entendeu as questões
que envolvem o caso”.
O comunicado afirma que o ministro fez
“todas as ponderações
ao presidente, que entendeu as questões que
envolvem o caso”. Na
nota, a pasta mencionou a situação como
“invasão
criminosa
de celulares de juízes,
procuradores e jorna-

listas”, e informou que
Moro “rechaçou a divulgação de possíveis
conversas privadas obtidas por meio ilegal e
explicou que a Polícia
Federal está investigando a invasão criminosa”.
No domingo, o site
The Intercept Brasil
divulgou o suposto
conteúdo de mensagens trocadas por

Moro e procuradores.
As conversas mostrariam que Moro teria
orientado investigações da Lava Jato por
meio de mensagens
trocadas no aplicativo Telegram. Em
viagem a Manaus,
o ministro da Justiça
afirmou que não via
“nada de mais” sobre
as mensagens. (Fonte:
Agência Estado)

Lava Jato não é suscetível de qualquer retrocesso, diz Fachin Capitalização da Previdência
O ministro do Supremo
fica para segundo semestre,
Tribunal Federal (STF)
Edson Fachin disse ontem
diz Maia
(12), que a Operação Lava
stf

Jato não é “suscetível de
qualquer retrocesso”. Fachin é relator dos processos
oriundos das investigações
no STF.
Ao chegar ao STF para
sessão de julgamentos, o
ministro disse que a operação é uma realidade
que não será afastada por
“qualquer circunstância
conjuntural”.
“A operação trouxe um
novo padrão normativo,
jurídico e também de natureza ética ao Brasil e à administração pública. Tenho
confiança plena que isso

“A operação trouxe um novo padrão normativo, jurídico e ético ao Brasil”, afirmou o ministro
não é suscetível de qualquer
retrocesso”, disse.
A manifestação do ministro foi feita em meio às declarações de parlamentares e

ministros da Corte que cogitaram a anulação das investigações após reportagem do
site The Intercept Brasil ter
divulgado supostos diálogos

que o ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sérgio
Moro, teria mantido com
procuradores da Lava Jato
em Curitiba quando era juiz.

LDO de Nova Iguaçu é votada pela Câmara de Vereadores
divulgação

O presidente da Câmara Municipal de
Nova Iguaçu, vereador Felipe Rangel
Garcia,
Felipinho
Ravis, conduziu a
sessão plenária que
na última terça, dia
11, aprovou em primeira discussão da
Lei de Diretrizes Orçamentária
(LDO)
para o ano de 2020.
O texto foi agora
encaminhado
para

a Comissão de Orçamento para a análise de
possíveis emendas dos
vereadores ou de outras
Comissões, até o prazo
de 5 dias úteis. Cumpridos os prazos regimentais, a Lei será colocada
em 2ª e última votação.
O presidente conviPresidente Felipinho convida para audiência sodou todos os presentes
bre Segurança Pública nesta sexta, às 9 da manhã
para participarem da
audiência que acontece rança pública na Baixa- sentes, entre elas o gona Casa neste dia 14, às da Fluminense. Várias vernador do Estado do
9h, para discutir segu- autoridades estarão pre- Rio, Wilson Witzel.

A capitalização,
sistema em que
cada
trabalhador
contribui para a
própria aposentadoria, foi retirada
da proposta de reforma da Previdência, disse, há pouco, o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo
Maia
(DEM-RJ).
Em entrevista coletiva para adiantar pontos do relatório da comissão
especial da Câmara sobre o tema,
a ser apresentado
nesta quinta-feira
(13), ele disse que
o governo tentará
reincluir a capitalização por meio de
uma nova proposta
de emenda à Constituição (PEC) a
ser apresentada no
segundo semestre.
Segundo
Maia,
os partidos que
apoiam a reforma da Previdência
preferiram votar o
texto sem a autorização para incluir

a capitalização por
meio de uma futura
lei complementar
para impedir uma
desidratação maior
da proposta e garantir uma economia próxima de R$
1 trilhão nos próximos 10 anos.
“Hoje não temos
consenso sobre o
tema da capitalização. O tema não
parece maduro. O
mais
importante
para ter a capitalização é garantir
uma economia próxima de R$ 1 trilhão. Falei com o
ministro [da Economia] Paulo Guedes e expliquei que
podemos retomar a
capitalização com
uma nova PEC,
com mais calma,
para explicar o assunto à sociedade.
Não há rejeição à
matéria, mas é preciso não pôr em
risco uma economia próxima de R$
1 trilhão”, disse
Maia.
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Polícia contra bandidos

Morta em confronto na Maré

Mulher foi atingida por bala perdida durante operação que prendeu ‘Cara Preta’, chefe
do tráfico de drogas de comunidade na Zona Sul. Outros três moradores ficaram feridos
gida e encaminhada
Antonio Carlos
para Unidade de Pronhorahmunicipios@gmail.com
to Atendimento (UPA)
m confronto da Vila do João, na
entre policiais Zona Norte, onde já
militares
e chegou morta.
traficantes deixou uma
Atingido
mulher morta e outras
por tiros
três pessoas, além de
Testemunhas relataum policial, feridas
durante incursão de ram que a mulher tinha
agentes do Batalhão três filhos e era dona
de Operações Espe- de um comércio na
ciais (Bope) no Com- comunidade. Duranplexo da Maré, na te a prisão Cara Preta
Zona Norte do Rio. Na foi atingido com um
ação, Paulo Roberto tiro na perna esquerSilva Taveira, conhe- da. Ele foi levado sob
cido como Cara Preta, custódia para o Hospiapontado como chefe tal Geral de Bonsucesdo tráfico da comu- so e apresenta quadro
nidade Chapéu Man- de saúde estável. Os
gueira, na Zona Sul, outros feridos foram
foi capturado. Sheila levados para os hospiMachado de Oliveira, tais Getúlio Vargas e
de 34 anos, foi atin- Geral de Bonsucesso.

Reprodução/Redes sociais/PMERJ
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Sheila morreu após ser baleada no confronto. Cara Preta foi preso no Complexo da Maré, durante ação do Bope
As unidades informaram
que Joelington Felismino
foi baleado no braço e
apresenta quadro estável.
Já Francisco Ximenes,
65, também teve o braço
atingido. Narcélio Rodrigues, 37, foi baleado na
cervical e no tórax.

Roubo e
sequestro
nas costas
do bandido
Segundo investigações da Polícia Civil,
Cara Preta é apontado
como um dos responsáveis pelos intensos con-

frontos, que ocorreram
entre as comunidades
do Chapéu Mangueira
e Morro da Babilônia,
no Leme, Zona Sul.
O Portal Procurados
informou que para angariar fundos para a invasão de comunidades

ele chegou a cometer
roubo e sequestro e se
passou por policial federal. Na prisão desta
quarta, ele estava com
a mesma pistola camuflada que aparece em
imagens obtidas pela
polícia.

Justiça registra queda de 23% Acusado de duplo homicídio
no número de homicídios no País em Minas roda na Baixada
Reprodução

Cápsulas deflagradas em local de homicídio: registro em nove tipos de crime

O Ministério da
Justiça e Segurança
Pública divulgou ontem levantamento que
aponta uma queda de
23% no número de homicídios registrados
no país, no primeiro
bimestre de 2019. A
queda foi registrada
nos nove tipos de crimes que compõem as
estatísticas oficiais,
na comparação com
o mesmo período de
2018.
De acordo com o
MJ, no primeiro bimestre de 2018 foram registradas 8.498
ocorrências de homicídios dolosos, número que caiu para 6.543
em 2019. Já as tentativas de homicídios
apresentaram
uma

redução de 15,1%
(6.431
ocorrências
para 5.461).
No caso do crime de
estupro, a queda ficou
em 7%, com 7.284
ocorrências neste primeiro bimestre, ante
7.834 casos registrados nos dois primeiros
meses do ano passado.
Com relação a furto e roubo de veículos, a queda ficou em
10,9% (de 40.527 para
36.123 ocorrências), e
28,3% (43.448 para
31,161 registros), respectivamente. Crimes
de lesão corporal seguidos de morte caíram 6% (de 151 para
142 casos).
Ainda segundo o
levantamento, os roubos cometidos contra

instituições
financeiras caíram de 169
para 107 casos e o
roubo de cargas caiu
de 3.877 para 2.301
ocorrências. Crimes
de latrocínio apresentaram uma queda de
321 para 260 casos
(-19%).
Por meio de nota divulgada na manhã de
hoje, o ministro Sergio Moro, disse que
o resultado se deve
à atuação integrada
feita com os governos locais. Segundo o
ministro, os números
podem ser ainda menores caso o pacote
anti-crime apresentado pelo governo federal seja aprovado pelo
Legislativo.
Fonte:
Agência Brasil

Assassinado em Duque de Caxias
Um homem foi encontrado morto na manhã de ontem, no bairro
Parque Paulista, em Duque de Caxias. Segundo
as primeiras infornmações, a vítima era moradora do bairro Vila Ma-

ria Helena e havia saído
de casa cedo.
O corpo foi encontrado na Rua Colônia, próximo a Avenida 31 de
Março, perto do campo
do Botafoguinho. Ele
foi identificado como

Edmilson Alves, de 29
anos. Agentes do 15º
BPM (Caxias) foram
acionados e o caso será
investigado pela Divisão de Homicídios da
Baixada
Fluminense
(DHBF).

Cristiano dos Santos Vacal,
conhecido como ‘Carioca’, foi
preso ontem por agentes da
64ª DP (São João de Meriti).
Acusado de invadir um hospital em Minas Gerais e ter assassinado dois homens, ele havia sido condenado pelo duplo
homicídio em 2018 na cidade
de Itaúna.
De acordo com o inquérito
da Polícia Civil, em fevereiro
de 2013, o bando do qual Cristiano fazia parte invadiu a casa
de Anderson Nunes da Silva,
no bairro Morada Nova, e tentou matá-lo, após ele sofrer
uma sessão de tortura. Entretanto, na ocasião, o plano de
assassinato não deu certo e a
vítima, que tinha o apelido de
‘periguete’, foi levada para o
hospital, onde passou por ci-

Divulgação/Polícia Civil

Yago foi atingido por vários tiros na Vila Americana
rurgia.
Segundo relatos dos agentes, a vítima pertenceria a uma
quadrilha de facção rival. O
bando, então, invadiu o Hospital Manoel Gonçalves, foi
até o quarto onde Anderson se
recuperava, rendeu duas enfermeiras que cuidavam dos

pacientes e abriu fogo contra
Anderson e o irmão, Edson,
que o acompanhava na ocasião. Os dois morreram na
hora.
A prisão foi possível graças
a um trabalho de “investigação e cruzamento de dados”
por policiais da unidade.

Menino foi decapitado vivo e
foi golpeado 12 vezes pela mãe
DISTRITO
FEDERAL- A Polícia Civil divulgou detalhes do horripilante
assassinato de uma criança
ocorrido no Distrito Federal. Segundo as investgações, Rosana Auri da Silva
Cândido e sua companheira, Kacyla Priscyla Santiago
Damasceno, teriam matado
Rhuan Maycon da Silva
Castro, de 9 anos, por motivos de fanatismo religioso exacerbado e profundo
ódio pela criança, segundo
a investigação. No último
dia 31, o menino foi morto,
esquartejado e teve partes
de seu corpo escondidas em
uma mala deixada em um
bueiro, no Distrito Federal.
A Polícia Civil indiciou
Rosana pela morte do filho.
De acordo com os laudos
da perícia, Rhuan foi golpeado pela mãe com 12 facadas, sendo uma no peito
enquanto dormia, enquanto
as demais o menino recebeu
ajoelhado ao lado da cama.
Os exames ainda apontam que a criança teve a
cabeça arrancada ainda
com os sinais vitais pre-
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Rosana e Kacyla: fanatismo religioso e ódio
sentes. “A mãe esquartejava
a criança e a companheira
preparava a churrasqueira
para queimar as partes do
corpo do garoto, logo depois
de segurar a criança para a
mãe esfaqueá-la”, contou o
delegado Guilherme Melo.
Em depoimento, as autoras
do crime relataram que pretendiam queimar as partes
do corpo do menino para que
a pele se desprendesse dos
ossos e um martelo foi comprado para triturar os ossos
da vítima. Rosana ainda teria tentado arrancar a pele do
rosto da criança para ela não
ser identificada e tentou retirar, com a faca, os glóbulos
oculares de Rhuan .

Desistindo da ideia de
queimar completamente o
corpo, as duas mulheres decidiram dividir as partes em
duas mochilas infantis e uma
delas foi jogada em um bueiro da quadra 425 de Samambaia.
Segundo Rosana e a companheira, o crime foi cometido porque o garoto “queria
se tornar menina” e porque
ele era supostamente fruto
de um estupro cometido pelo
ex-marido. Em depoimento,
a mãe ainda teria afirmado
que o menino era considerado um “peso” na vida das
envolvidas e que, por isso,
“sentia ódio e nenhum amor”
pela criança.

16 de julho de 2016
GERAL
8 sábado,
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nova iguaçu

Viaduto de Comendador Soares
começa a ganhar forma e cor
Obra da estrutura estava paralisada e recomeçou a todo vapor

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DAS PREFEITURAS
DO RIO DE JANEIRO

M

ais uma grande obra de
mobilidade
urbana em Nova Iguaçu
está caminhando para
virar realidade. Desejo
antigo dos moradores,
as obras do Viaduto de
Comendador Soares tiveram mais um grande
avanço nesta terça-feira
(11), com o içamento
das últimas quatro vigas. Ao todo, 16 já foram içadas. Cada viga
tem cerca de 20 metros
e pesa aproximadamente 11 toneladas. O viaduto vai desafogar o
acesso de veículos na
Avenida Tancredo Neves (antiga Guadalajara) e nas ruas Coronel
Bernardino de Melo e
Ministro Lafaiete, três
vias importantes e movimentadas que ligam o
bairro ao Centro e que
são cortadas pela linha
férrea da Supervia.
A obra, orçada em
R$ 28 milhões, é uma

parceria da Prefeitura
de Nova Iguaçu com
o Governo estadual. O
viaduto será usado apenas para a passagem de
veículos. As obras começaram em julho de
2014, mas ficaram paralisadas por três anos
e em novembro do ano
passado foram reiniciadas.
“Apesar das dificuldades orçamentárias do
município, desde o início do governo nos esforçamos para retomar
obras viárias importantes para a cidade que
estavam
paralisadas.
Graças à parceria com
o Governo do estado já
entregamos o Viaduto
dos Imigrantes e o de
Comendador
Soares
está em ritmo acelerado. E o de Austin também está sendo erguido”, afirma o prefeito
Rogerio Lisboa. Além
dos três viadutos em
parceria com o Estado,
a Prefeitura de Nova
Iguaçu ainda reformou,
com recursos próprios,

THIAGO LOUREIRO/PMQ

Operário trabalha em solda de estrutura metálica que compõe o conjunto da obra do novo viaduto sobre a linha férrea
o Viaduto Padre João
Musch, no Centro.
Segundo o engenheiro Bernardo Guimarães
Oliveira Souza, responsável pela obra em
Comendador Soares, as
quatros vigas metálicas
içadas fazem parte do
acesso ao vão central
do viaduto. “Estamos

Queimados promove ‘Dia dos
Namorados’ com saúde em dia
Reprodução

Ação da Prefeitura oferecerá preservativos e testagem rápida para doenças como HIV e Hepatites B e C
Um namoro saudável exige cuidados, prevenção e
muita responsabilidade. Para desfrutar
dos
bons
momentos do relacionamento,
é
preciso dar uma
atenção
especial
à saúde do casal.
Por isso, no “Dia
dos
Namorados”,
comemorado nesta
quarta-feira (12), a
Prefeitura de Queimados, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde,
promoverá distribuição de preservativos e realização de teste rápido
gratuito de HIV e
Hepatite B e C. A
ação
acontecerá
das 9h às 15h, no

Centro de Testagem
e
Aconselhamento (Rua Onze, s/
nº, Vila Pacaembu
- anexo ao Centro
Especializado
no
Tratamento de Hipertensão e Diabetes).
Além disso, o município conta com
um Programa de
DST/Aids, que atende cerca de 100 pacientes ao mês para
tratamento gratuito
dessas enfermidades.
“Realizamos
periodicamente palestras e campanhas
de prevenção para
alertar a população
sobre a importância
do uso de preservativo e de realizar o
teste rápido, pois o
diagnóstico precoce

é fundamental para
tratamento e cura
das doenças”, afirmou a Secretária
da Pasta, Drª Lívia
Guedes.
O resultado do
procedimento, que
é oferecido durante
todo o ano, sai em
menos de 40 minutos e os interessados precisam ir até
o programa (Rua
Onze, s/n, Vila Pacaembu) com cartão
do SUS, identidade
e comprovante de
residência, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h. O
setor também está
disponível
para
acompanhamento
médico e distribuição de preservativos.

com quase toda a infraestrutura pronta, que
já é um grande passo,
e chegamos a 55% de
obra concluída. Agora
falta executar os dois
contrabalanços e o balanço sucessivo, que fazem a travessia sobre a
linha do trem. A rede da
Supervia ainda vai ser

rebaixada para o andamento da obra”, explicou ele.
“Essa obra será importante para os moradores e vai facilitar
bastante, pois o retorno
mais próximo fica na
Via Dutra ou no Viaduto Dom Adriano Hipólito. Vamos economizar

mais de dois quilômetros. Vai ficar mais fácil para quem mora em
Comendador
Soares
atravessar para o outro
lado do bairro. Nosso
sonho está se tornando
realidade”, comentou o
técnico em manutenção
elétrica Luis Cláudio
Silva, 49.

Ciclovia de Mesquita ficará mais verde
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo levou
crianças das creches Tetracampeão e Thiago Santos
Prado para plantio
Mesquita deu continuidade nesta terça-feira, dia 11
de junho, às comemorações
do mês do Meio Ambiente.
Em parceria com as creches
Tetracampeão e Thiago
Santos Prado, a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo iniciou
um plantio que se estenderá
por toda a ciclovia de Mesquita.
Essa iniciativa faz parte
do projeto “Jardins Urbanos”, que cria ambientes
mais verdes para os mesquitense. Algumas das vias
intermediárias da cidade já
foram arborizadas e, agora,

as ruas principais começam
a fazer parte do plantio. “A
ideia aqui é criar um corredor
arborizado. Assim, as pessoas
terão um espaço mais saudável e esteticamente bonito
quando vierem correr ou fazer suas outras atividades”,
disse o subsecretário Rodrigo
Rodrigues.
A ciclovia receberá ipês
amarelos e extremosas ao
longo de toda a sua extensão.
Mas o subsecretário reforça que o mais importante é
a mensagem de reeducação
ambiental. “Nós trazemos as
crianças para que elas participem dessa ação de cuidado
com o Meio Ambiente, para
ter uma cultura de cuidado
diferente da que elas recebem
no dia a dia”, revela.
Denize Mendes é diretora

da creche Tetracampeão e
teve a oportunidade de levar as crianças para participarem do evento nesta manhã. “É importante que elas
cresçam sabendo o valor de
cuidar da natureza. E nós
devemos cuidar de onde vivemos”, disse.
A coordenadora pedagógica da unidade Tetracampeão, Juliana Martins,
também evidenciou que a
iniciativa reforça os ensinos
feitos em sala. “A gente trabalha com projetos de leitura, em que fazemos uma
abordagem da preservação
ambiental. Desenvolvemos,
através da interação e de
contos do folclore brasileiro, a importância de se preservar o meio ambiente”,
exemplificou.

BRASIL
Relator da Previdência decide excluir
estados e municípios de texto
BRASÍLIA - O deputado
Samuel Moreira (PSDB-SP),
relator da reforma da Previdência, anunciou que vai excluir do
relatório estados e municípios.
Ele se reuniu na manhã de ontem com líderes dos partidos. O
deputado acabou cedendo depois
de pressão de parlamentares do
‘Centrão’ que não aceitavam a
inclusão de estados e municípios
neste momento.
Evitando antecipar o relatório,
Moreira disse ao blog que a ideia
é transferir para o plenário a decisão sobre a inclusão de estados e
municípios. Aos líderes, Samuel

Moreira afirmou que se houver
mobilização, estados e municípios
poderão ser reincluídos na reforma
por meio de destaque em plenário.
O relator também decidiu que vai
incluir em seus textos idade menor
para aposentadoria de professores
(55 para mulheres e 57 para homens), além da exclusão dos quatro
itens acordados com os governadores: O relator decidiu criar uma nova
alternativa de transição. Seria uma
espécie de pedágio para quem está
prestes a se aposentar. Parlamentares defendiam pedágio de 50%.
Mas o relator decidiu um pedágio
de 100%.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

O relator da comissão especial da Reforma da Previdência, Samuel Moreira, durante
reunião com técnicos no Ministério da Economia
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Referenciados pela rede pública

Volta Redonda atende seis mil no CER

Pacientes com deficiência física, visual ou intelectual são encaminhados pelas unidades
da Atenção Básica e hospitais para o Centro Especializado em Reabilitação

I

Luis Eduardo
(Luisinho)

mplantado há um ano
e meio em Volta Redonda, o Centro Especializado em Reabilitação
(CER III) atende cerca de
seis mil pacientes por mês
com deficiência física, visual ou intelectual como
crianças e adolescentes
com TEA (Transtorno do
Espectro Autista) até os 14
anos. A unidade funciona
no Estádio Raulino de Oliveira, no Jardim Paraíba,
de segunda à sexta-feira,
das 7h às 18h, e recebe
pacientes
referenciados
pelas Unidades Básicas de
Saúde e pelos hospitais da
Rede Municipal.
A coordenadora do CER
III, Pollyanna Mazilli, afirmou que Volta Redonda foi
credenciada pelo programa

federal para atender os 12
municípios do Médio Paraíba. “Trabalhamos com
atendimento multidisciplinar e com fornecimento de
dispositivos auxiliares (órteses, próteses e mobilidade), quando necessários”,
disse.
Ela explicou que o paciente do CER III conta
com médicos neurologista,
oftalmologista, psiquiatra
e pediatra; fonoaudiólogo;
fisioterapeuta;
psicopedagogo; terapeuta ocupacional; assistente social e
enfermeiro. “É um atendimento completo. Os pacientes encaminhados pelos hospitais, normalmente
por conta de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou
traumatismo, começam a
reabilitação logo após a
alta hospitalar, facilitan-

Kátia Nunes Correia,
de 41 anos, com paralisia cerebral, foi pela
primeira vez ao CER
III na última terça-feira.
Acompanhada pela mãe,
Carlita Nunes da Silva,
ela passou pela triagem
e foi encaminhada para

Divulgação/PMVR

do a recuperação”, contou
Pollyanna.
Acesso a todos
os profissionais
Os pacientes referenciados pela Atenção Básica,
com doenças degenerativas, neuromusculares e
outras indicações, também
têm acesso a todos os profissionais. Eles passam por
triagem, avaliação multidisciplinar e são direcionados para a terapia. Quando
há necessidade de utilização de dispositivos auxiliares, são encaminhados para
o terapeuta ocupacional.
O CER III pode disponibilizar dispositivos auxiliares como muletas, lupas
e óculos para os pacientes
com problemas visuais e
também cadeiras de rodas, de banho, andadores

A unidade funciona no Estádio Raulino de Oliveira, no Jardim Paraíba, de segunda à sexta-feira
e até cadeiras adaptadas de
acordo com critérios avaliados pelos profissionais.
“É importante dizer que o

paciente contemplado com
dispositivos auxiliares e
seus familiares são capacitados e acompanhados

Encaminhada para a terapeuta ocupacional

a terapeuta ocupacional
que vai avaliar a necessidade de uma cadeira de
rodas adaptada. “O nosso
objetivo aqui é dar mais
conforto para ela e para
mim, que sou responsável pelos cuidados”, disse Carlita.

O secretário de Saúde
de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, afirma que
o principal objetivo do
atendimento no CER III
é garantir melhor qualidade de vida para pacientes e familiares. “Dando
mais autonomia aos pa-

cientes, melhoramos a
qualidade de vida da família”, disse, acrescentando que Volta Redonda
foi contemplada com o
CER III e se tornou referência no tratamento
de autistas e de transtornos visuais, contando in-

clusive com dois carros
adaptados para o transporte dos pacientes mais
graves, atendendo todo
Médio Paraíba.
O prefeito Samuca Silva contou que o CER III,
que hoje funciona no Estádio Raulino de Olivei-

pelo terapeuta ocupacional
para melhor utilização do
equipamento”, explicou
Pollyanna.

ra, vai ganhar nova sede
ainda neste ano. “O Centro de Reabilitação passará a atender, ainda neste
ano, no Hospital Santa
Margarida. O novo espaço vai proporcionar mais
conforto para pacientes e
profissionais”, afirmou.

Resende começa trabalho antifumo Prefeitura de Itatiaia divulga
Divulgação/PMR

resultado de concurso

Reprodução

Itapuca, São Caetano, Paraíso, Liberdade e Centro terão encontro inicial no fim deste mês
Abandonar o vício pode
ser um grande desafio para
fumantes, principalmente
nos casos em que o indivíduo não recebe o devido
suporte. Em Resende, no entanto, essas pessoas têm uma
importante ajuda da Prefeitura, através do Programa
Municipal de Combate ao
Tabagismo. Só este mês,
cinco novos grupos de apoio
serão iniciados nos bairros
Itapuca, Centro, São Caetano, Paraíso e Liberdade.
De acordo com a coordenadora do programa,
Alessandra Clume, é fundamental o comparecimento no encontro inicial dos
grupos, para que seja feita a

‘Anamnese’, uma entrevista com o objetivo de avaliar o histórico de saúde,
o grau de dependência e a
história tabagística de cada
participante. Esses encontros acontecerão, respectivamente, no dia 24 (Itapuca), 25 (Posto de Saúde do
Estado - Centro), 27 (USF
São Caetano e na Sede no
Programa, no Paraíso) e 28
(USF Liberdade).
Para o primeiro encontro, é fundamental ter em
mãos documento de identidade, cartão SUS e comprovante de residência. A
coordenadora ainda faz
dois lembretes importantes:
não é necessário morar no

bairro de escolha para iniciar o tratamento e após a
entrevista inicial não será
possível integrar novos participantes. Por isso, é de extrema importância que todos estejam cientes a tempo
de comparecer à primeira
reunião.
Os interessados em fazer
a inscrição devem entrar
em contato com o Programa Municipal de Combate
ao Tabagismo, através do
número 3354-0363. O atendimento por telefone ou na
sede do programa, na Rua
Abílio Godoy, número 127,
bairro Paraíso, acontece de
segunda à sexta de 7h30 às
11h e das 13h às 16h.

A lista completa dos nomes dos candidatos foi disponibilizado no site do IBAM

O resultado final com a
lista completa dos nomes
dos candidatos que passaram no concurso público
para a Prefeitura de Itatiaia
e Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos
(IPREVI) foi disponibilizado no site do Instituto Brasileiro de Administração
Municipal (IBAM), nesta
segunda, dia 10.
Para acessar, basta clicar
no link: www.ibam-concursos.org.br e depois em
‘Classificação final’. E ainda em: www.itatiaia.rj.gov.
br, no Mural Oficial de Atos

da Prefeitura de Itatiaia e
posteriormente no Diário
Oficial do Município.
Os candidatos aprovados
serão convocados de acordo com as vagas e disponibilidades nas unidades de
serviço, de acordo com as
necessidades da instituição.
A publicação está em ordem
decrescente dos pontos, em
três listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos
os candidatos aprovados e
as demais, a pontuação dos
candidatos com deficiência
e afrodescendentes.
No caso dos que possuem

deficiência, serão avaliados
por Junta Médica Oficial do
Município, e os afrodescendentes por Comissão de Verificação de Afrodescendência.
Todos os demais pela equipe
de Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho.
Após a convocação será
dado, de acordo com o edital, o prazo de 10 (dez) dias
corridos para apresentação
da documentação exigida,
caso contrário estarão automaticamente excluídos do
certame. A documentação
completa consta aqui.

Praça é liberada após interdição em Quatis

A quadra poliesportiva da
Praça dos Direitos Humanos Jonas Lima Nunes, que
se localiza no bairro Jardim
Pollastri, na área central do
Município, foi liberada esta
semana pela Prefeitura de
Quatis. O espaço tinha sido
interditado há três semanas
pelo próprio Município, em

razão de falhas constatadas
na afixação das tabelas destinadas aos jogos de basquete.
Após ter sido notificada, a
Tecnosul Construções Ltda
realizou os reparos necessários, possibilitando a reabertura da quadra para jogos
de voleibol e futsal, além de
basquete.

Construída por meio de um
convênio da prefeitura, via
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com o Governo Federal, a Praça dos Direitos Humanos foi inaugurada
pelo prefeito Bruno de Souza
(MDB) no começo de dezembro do ano passado. Ao longo do primeiro semestre de

2019, o logradouro se tornou
um dos pontos mais concorridos para a prática do esporte
e lazer da área urbana, além
de ser considerado atualmente um dos locais de entretenimento mais frequentados por
moradores da cidade.
O problema constatado
pela prefeitura, e que culmi-

nou na interdição por parte da própria administração
municipal, foi a inclinação
nas duas tabelas de basquete, que vinham apresentando
riscos de queda. Uma vez
notificada, a empresa construtora reforçou a estrutura
de sustentação, garantindo
dessa maneira as condições

de segurança dos dois equipamentos. O prefeito Bruno
de Souza (MDB) frisou que
“uma das preocupações da
administração municipal nas
instalações físicas das obras
públicas é assegurar a integridade física das pessoas,
além da qualidade técnica da
construção”.
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RECEITAS
Hortaliças à
sora margherita
Ingredientes

8 rabanete cortados em quatro 8 rodelas de
nabo 4 colheres (café) de
alho picado 12
colheres (sopa)
de vinagre de
maçã 12 colheres (sopa) de
azeite 16 filés
de aliche cortados em quatro 8 fatias de
pão italiano 4
colheres (sopa)
de
manteiga
em temperatura ambiente • 8
talos pequenos
de salsão • 8 talos pequenos de
erva-doce • Sal
a gosto
Modo de
preparo
Em uma vasilha,
tempere os vegetais com sal,
o alho, vinagre e
azeite.
Junte o aliche
e deixe marinar
por cinco minutos.
Sirva com o pão
e a manteiga.

quinta-feira, 13 de junho de 2019

‘Não entrega provas’, alega 3º advogado
de modelo ao deixar caso Neymar

C

divulgação/instagram

aso Neymar: Najila Trindade viu o
terceiro advogado
a abandonar sua defesa
após alegar que ela ‘não
entrega provas’. Jogador
deve prestar depoimento
na delegacia da mulher,
em São Paulo, até o final
da semana, com forte esquema de segurança. Najila acusa o atacante de
estupro em hotel de Paris,
fato negado pelo atleta, já
ouvido por divulgar vídeos íntimos de Najila. Pai
do filho da jovem definiu
a ex: ‘Sempre teve um
temperamento explosivo’
O caso Neymar ganhou novo capítulo. O
terceiro advogado de
Najila Trindade decidiu
abandonar a sua cliente
na última segunda-feira
(10). “Não dá para defender alguém que não en-

Grávida, Ticiane Pinheiro mostra barriga
se mexendo: ‘Manu dando o ar da graça’
divulgação/instagram

Coração de
alcachofra
Ingredientes
4 colheres (sopa)
de azeite 8 fatias
de pão italiano aquecidas 4
colheres (sopa)
de
manteiga
em temperatura ambiente 2
limão-siciliano
cortados
ao
meio e grelhados • 8 corações
de alcachofra •
Sal e pimenta-do-reino a gosto • Óleo para
fritar
Modo de
preparo
Em uma vasilha,
tempere as alcachofras com
sal e pimenta.
Em uma panela alta, aqueça
óleo
suficiente
para cobrir as
alcachofras e frite-as até que fiquem douradas.
Sirva-as regadas
com o azeite,
acompanhadas do pão, da
manteiga e do
limão.

trega as provas”, afirmou
Danilo Garcia de Andrade ao UOL. O primeiro
defensor da jovem largou
o caso após afirmar que
Najila apresentou versões conflitantes contra o
jogador. Primeiro, a modelo teria acusado Neymar de agressão e, posteriormente, de estupro. Os
dois fatos teriam ocorrido durante encontro em
hotel de Paris, na França,
para onde viajou com as
despesas pagas por ele.
Já para o portal “G1”,
Danilo contou que não
advoga mais para Najila
porque “não participaria
de uma ilicitude para lograr proveito econômico
de quem que seja” e que
“jamais advogaria para
alguém que colocasse a
minha integridade em
questão”.

À espera da primeira filha com o jornalista Cesar Tralli, Ticiane
Pinheiro compartilha
detalhes da gravidez
com os fãs e seguidores. A apresentadora do ‘Hoje em Dia’,
da RecordTV, usou
as redes sociais para
mostrar sua barriga se
mexendo. ‘Manu dando o ar da graça. Acho
que ela será animada
igual a mãe’, legendou
a empresária, que já é
mãe de Rafaella, fruto
da união com Roberto
Justus
Grávida de sua primeira filha com o marido, Cesar Tralli, Ti-

ciane Pinheiro dividiu
um momento especial
com os fãs na última
segunda-feira
(10).
Em Campos do Jordão
(SP) curtindo dias de
folga antes da chegada
de Manuela, a apresentadora do “Hoje em
Dia”, da RecordTV,
mostrou sua barriga se
mexendo e compartilhou o registro no Instagram. “Manu dando
o ar da graça. Acho
que ela será animada
igual a mãe”, escreveu a empresária, que
já é mãe de Rafaella
Justus, de 9 anos, responsável por escolher
o nome do irmã.

Namorada de Rafael Miguel envia nova
mensagem após morte do ator: ‘Apenas orar’
Isabela Tibcherani
usou sua conta de Facebook para enviar nova
mensagem após o assassinato do namorado,
Rafael Miguel. Ator de
‘Chiquititas’ e comercial de TV foi morto
no último domingo (9)
pelo pai da jovem, ainda foragido. ‘Agradeço
à todo o apoio recebido, de todos. Tem sido
crucial pra manter a
força’, escreveu Isabela, que relatou ainda
que o ator tentou evitar
a morte da mãe
Namorada de Rafael Miguel, Isabela Tibcherani voltou a se
pronunciar após o assassinato do ator. Conhecido por estrelar
um comercial de TV

no qual pedia brócolis
para a mãe em supermercado, Rafael foi
morto ao lado dos pais
no último domingo (9)
pelo pai de Isabela na
frente da casa da jovem. “Agradeço à todo
o apoio recebido, de
todos. Tem sido crucial
pra manter a força. Preciso de tempo pra respirar e assimilar tudo.
Apenas respirar, orar.
Mais uma vez, obrigada por tudo”, escreveu
Isabela em seu Facebook, no final da noite desta segunda-feira,
horas após pedir o fim
dos ataques à sua família. Rafael e os pais,
Miriam e Alcisio, foram enterrados no final
da tarde.

divulgação/instagram
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Áries
É importante analisar a
administração financeira
e os investimentos. O
céu aponta inovações
necessárias
para
o
seu
desenvolvimento
profissional, mas deve avaliar muito
bem os passos. Heranças, pensões,
aposentadoria e qualquer movimento
material podem ser tocados.

Touro
O
céu
aponta
inovações
no
casamento ou em
sociedades. Mas é
necessário entender
que podem ocorrer
possíveis afastamentos com a pessoa,
seja por necessidades empresariais ou
por motivos pessoais. As mudanças
afetam as relações.

Gêmeos
É
um
dia
de
imprevistos
no
trabalho
ou
na
rotina. Você está com
acúmulo de atividades
para resolver, e isso
pode acentuar situações que fogem do
seu controle. Esteja aberto e flexível
a mudanças que são necessárias para
inovar as tarefas diárias.

Câncer

O lazer, o namoro
e experiências que
envolvem os filhos
mexem muito com
você. O céu aponta
possíveis afastamentos e imprevistos
envolvendo amizades, filhos e
namoro. É importante expressar o
que pensa com qualidade.

Leão
Os assuntos familiares
e
domésticos
são
evidenciados. Você está
passando por mudanças
fortes
que
tocam
inovações na família, mas também
afastamentos de algumas pessoas
e situações. É necessário lidar com
flexibilidade e entendimento das
mudanças por que vem passando.

Virgem
São ativadas relações
com pessoas de sua
convivência e parentes.
A comunicação e os
estudos também são
destaque. Você pode ser
levado a se afastar de algumas pessoas
e também a mudar o seu campo de
visão para vivenciar novas fontes de
conhecimento.

Libra

O setor financeiro é
tocado e exige de você
mudanças e inovações.
É levado a lidar com
e m p r e e n d i m e n t o s,
mas deve entender o mercado ou
a situação atual para não perder
dinheiro. Atenção também com os
imprevistos financeiros, e esteja aberto
para encontrar novas soluções.

Escorpião
São ativados assuntos
do seu interesse, e você
fica em destaque. É
importante
analisar
com
atenção
as
mudanças pelas quais vem passando
com o cônjuge, sócios e parceiros. O
céu aponta imprevistos e mudanças
que devem ser encarados para inovar
a relação; do contrário, pode haver
afastamentos.

Sagitário
São
ativados
sentimentos e sensações
que acentuam os medos
ou possíveis bloqueios
emocionais. Deve dar
atenção à ansiedade e à pressa para
fazer mudanças em sua rotina e
trabalho. A saúde também pode ser
tocada. Vá com calma e entendimento
do momento atual.

Capricórnio
São ativados amizades,
namoro e filhos. É um
dia importante para
analisar as relações de
amizades e o quanto os
filhos passam por uma nova fase, e isso
pode gerar afastamentos entre vocês.
Para o amor, é importante entender
as mudanças e uma nova forma de se
relacionar.

Aquário
São ativados assuntos
do futuro e da sua
carreira. As metas
passam por inovações,
e isso afeta as relações
familiares ou com
pessoas muito próximas de sua
convivência. O céu aponta inovações
e a busca de novas experiências. Esteja
aberto às mudanças.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Itaguaí
atos oficiais

Peixes
São ativados relações
com pessoas próximas
de sua convivência, o
conhecimento e um
olhar mais amplo sobre
a vida. Existe a necessidade de se
afastar de algumas pessoas e também
abrir a mente para novas situações.
Examine as suas necessidades e inove
o seu campo de visão.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

P.A. Nº 052/2019

13490297776, sob o CNPJ nº 17.376.953/0001-51 o valor de
O Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, no uso de suas R$ 192.300,00 (cento e noventa e dois mil e trezentos reais).
atribuições legais, em decorrência do Procedimento Licitatório,
Itaguaí 12 de junho de 2019. Pregão Presencial SRP nº 009/2019, cujo objeto é a contratação Determino desde já a publicação do presente Termo.
de empresa especializada em serviços gráficos com garantia
de qualidade e por demanda para serem utilizados pela CMI,
HOMOLOGA o resultado do julgamento do certame em favor
Rubem Vieira de Souza
da empresa MONIQUE EVELEN ROCHA DE OLIVEIRA ME –
Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ
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série b1 do rio

Duque precisa acertar detalhes
para vencer, diz meia Darlan
Meio-campista acredita no bom aproveitamento do recesso

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

pós a derrota do último
sábado (8)
para o Serra Macaense, o Duque de
Caxias iniciou mais
uma semana de trabalho em Xerém.
Como o Tricolor da
Baixada folga nesta rodada, o time
só voltará a jogar
no dia 23 contra o
Campos
Atlético,
novamente no Ferreirão, em Cardoso
Moreira. Em relação
à última partida, o
meia Darlan avalia o
rendimento da equipe e fala sobre o que
faltou para o time
sair de campo com a
vitória e os três pontos.
“Acredito que fizemos uma boa partida, na qual controlamos a maior parte
do tempo. Tivemos
algumas chances reais para fazer o gol
quando o jogo estava

empatado, mas não
conseguimos. Mesmo depois do gol sofrido, ainda tivemos
uma ou duas oportunidades. Faltou o
detalhe principal no
futebol: o gol”, avaliou.
Ainda sem vencer
na Série B1 do Rio, a
ex-Segunda Divisão,
com dois empates
por 0 a 0 contra Friburguense e Tigres,
e a derrota de 1 a 0
para o Serra, o Duque de Caxias sabe
da importância de se
preparar para vencer no campeonato e
ganhar confiança na
briga pelas primeiras
colocações do Grupo B. Para o volante
as duas semanas de
trabalho poderão ser
positivas para fazer
ajustes e vencer a
primeira na competição. “Vamos ficar
uma semana sem jogar. Por um lado é
bom, mas também
tem o lado ruim. Viemos de uma derrota,

Anderson Lima / DCFC / AMS

Para o jogador, parada da Copa America veio em boa hora: “Vamos ficar uma semana sem jogar”
e seria melhor estar
em campo novamente para poder reverter
esta situação. O lado
positivo é que vamos
ter tempo para aprimorar a parte ofensi-

va, o último passe e a
finalização. Acredito
que na próxima partida os gols vão sair
e vamos comemorar
a vitória”, finalizou.
Com duas semanas

de trabalho pela frente, o Tricolor da Baixada seguirá na preparação para poder
vencer a primeira no
Campeonato Carioca
B1. Antes das semi-

finais da Taça Santos
Dumont, o time ainda terá cinco partidas pela frente: três
fora e duas em casa.
(Fonte: Sidney Araujo / Site Oficial).

