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Corrupção na Prefeitura do Rio

MP investiga
Crivella por
‘QG da propina’
Apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) como operador do suposto esquema, o empresário Rafael Alves exerce grande influência sobre o prefeito Marcelo Crivella, chamado por ele de ‘Zero Um’. Em
depoimento, o doleiro Sérgio Mizhray.disse que Rafael Alves transformou
a Riotur em um ‘QG da propina’, mesmo sem ter um cargo oficialmente.
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reproducao

Nova iguaçu

Roubo de medicamentos nas
barbas do secretário de saúde
A prisão em flagrante de dois funcionários
da Prefeitura de Nova Iguaçu por agentes
Polícia Rodoviária Federal (PRF). quando
desviavam medicamentos do Hospital da
Posse, lança dúvidas sobre a pasta da
Saúde. Segundo informações de uma
fonte da Prefeitura, a dupla de criminosos seria ligada ao secretário Manoel
Barreto de Souza Oliveira Leite (foto).
E uma denúncia de nepotismo, que
está sendo apurada pela reportagem
do Hora H, pode piorar ainda mais a
situação de quem foi nomeado para tirar
a saúde da UTI através da política de moralização adminsitrativa. E agora, secretário?

da
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execução Violenta
reprodução/redes social

Jovem é decapitado na
guerra entre milicianos
e traficantes. A cabeça
foi abandonada. Antes de
morrer, vítima aparece em
foto postada nas redes
sociais fazendo o símbolo
de facção criminosa.

Vingança mortal
Mulher mata filha da namorada por
não aceitar o fim do relacionamento.
Adolescente de 17 anos foi achada
morta dentro de casa.
reprodução/redes social
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Aquele Abraço!!!
Neste sábado (12), o cumprimento
especial vai para um dos jornalistas
mais respeitados do País. Élcio Braga é
o aniversariante do dia e, certamente, será lembrado
pela legião de admiradores que conquistou ao longo
da carreira. Ele promete não deixar por menos e comemorar a data intensamente. Parabéns e vida longa,
Élcio! Aquele Abraço Fera!!!

Um tempo de
arte e cultura

Uma das ações legais da cultura iguaçuana criada pela coordenadoria do setor
(antigamente não havia secretaria), a Semana do Livro e da
Arte agitava os distritos e a sede (centro)
do então município de
Nova Iguaçu. Durante
os sete dias de eventos
diversos ligados à arte,
exposições literárias
e atividades teatrais
eram destaques. Nessa
pegada, o Caminhão
da Cultura percorria
os centros comerciais
de Comendador Soares, Japeri, Queimados, Mesquita, Belford
Roxo, além do Centro,
levando diversão e
conhecimento ‘sobre
seis rodas’, com intensa participação dos
moradores. Praça e cinemas eram locais certos dos ‘shows’. Vale
sempre lembrar! (Jota
Carvalho)

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
ganha vida em Nova Iguaçu
Marcus
Monteiro, um homem
chamado trabalho!
Dessa forma os
colegas de pasta
sintetizam a interpretação sobre o
secretário de Cultura de Nova Iguaçu.
Um de seus próximos na secretaria, o subsecretário
Augusto
Vargas
costuma dizer nas
rodas de conversas:
“Marcus é uma máquina de trabalhar

“Que
Mundo
é Esse?”
Música Autoral

Cultura”.
Confirmando a
fama, ontem Marcus Monteiro informou a esta Resenha,
que as colunas do
antigo Cemitério da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos, em Iguassú
Velha, que estavam
caindo, foram colocadas no prumo
e escoradas “para
serem devidamente
consolidadas”.

Envie sua denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Quem tem ‘U’ tem medo
Diz a frase batida e
sempre atual. “Aquele figurão da política
está com o fiofó tão
trancado que não passa nem agulha”, brinca Cão Misterioso, o
agente farejador aqui
do SOMBRA. Nosso

Marlye Ferreira
jota carvalho

S

jota.carvalho@yahoo.com

expediente

empre atenta à
conjuntura social
e política, aos
movimentos sociais e
culturais, inquieta com
o caos que se instalou
com a pandemia, a cantora sul fluminense de
Samba, MPB e gospel,
Marlye Ferreira, traduziu tudo isso na música
autoral “Que Mundo
é Esse?”, inédita e em
carreira solo, que será
lançada em todas as
plataformas de streaming, no dia 02 de outubro, com produção da
ADR de Tiago Adrenas.

O SOMBRA

Ingo Rosler / Divulgação

pergunta

A música sempre esteve presente em sua
vida,
principalmente
quando acordava ao
som do trombone e
do trompete dos dois
irmãos, mas deixou
seu sonho adormecido
quando cursou a Faculdade de Ciências
Biológicas e ingressou
no Magistério. Marlye
também caminhou pela
literatura e é autora de
três livros que falam
sobre mulheres, questões sociais e raciais “Recordar - Trazendo
de volta ao coração”,
“Escrito na Pedra” e
“Alma - Projeto Identidade (antologia poé-

“Hoje, 11/09 é
um dia histórico
para a Cidade de
Nova Iguaçu. Foi
publicado o edital de reconstrução da Senzala da
Fazenda São Bernardino, símbolo
majestoso de nossa
terra. Exemplar excepcional do Patrimônio Cultural
brasileiro
sendo
resgatado e valorizado”, vibrou o secretário.

cachorro descobriu que
a sigla PF faz a figura
tremer dos pés à cabeça
nos tempos atuais. “Ele
é suspeito de desviar
grana da Saúde para
setores que nada tem a
ver com a finalidade”,
acrescenta.

O amanhecer vira trauma

Novo lançamento da cantora fala de sua inquietude na pandemia

tica)”.
Mas a paixão pela
música nunca ficou esquecida. Havia sempre
Elza Soares, Elis Regina, Emílio Santiago,
Marisa Monte, Dionne Warwick, Aretha
Franklin, Ivone Lara e
Gal Costa. Em 2017 foi
selecionada pelo Festival Internacional das
Compositoras Sonoras
e com a família já bem
cuidada, partiu para a

“realização de sonho cantar”.
A cidade símbolo
da modernidade, Volta Redonda, exportou
aço e a voz versátil de
Marlye Ferreira, que já
tem em seu currículo
as canções “Imaginei”,
“Esta Mulher Sou Eu”
e “Guerreira e Valente”. Agora, vem para
nos encantar, contar e
cantar “Que Mundo é
Esse”.

Todos sabem que 6 da
matina é o horário preferido da PF para dar o
bote nos corruptos. O
personagem aqui citado
tem pesadelos noturnos
e não consegue viver o
amanhecer do dia em
paz. “Parece que ouvi
a campainha da porta-

ria tocar”, diz o cara
pra mulher diariamente.
Amiga da esposa do corrupto com cara de santo
e vizinha do Cão, conta:
“Sei não. Parece que o
‘poderoso’ está com tanto medo que até esquece
de dar aquele trato pra
madame” (gargalhadas).

Pode ser mais um corno na praça
“Quem esquece de
dar o trato no berço,
perde a preferência”.
Em cima da frase popular, o citado pode
estar ganhando aquele
galho esperto. “O que
tem de vagabundo de
olho na dona é uma

festa. E ela não é de se
jogar fora”, afirma Cão
Misterioso.
“Vamos
seguir de olho na parada. Acho que um novo
chifrudo está chegando na cidade”, encerra
o Cão. Será? (risos do
SOMBRA).

FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360 | WHATSApP: 21 98037-1338
Presidente
José de Lemos
Diretor Presidente
José Roberto Ornelas de Lemos

(Im Memorian)

Editoria
Jota Carvalho - DRT/RJ 14798
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

Circulação
Baixada: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis,
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica,
Itaguaí. Sul Fluminense: Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin.
COSTA VERDE: Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGIÃO SERRANA: Teresópolis, Nova Friburgo. RIO DE JANEIRO: Centro e Áreas Metropolitanas.

www.jornalhorah.com.br
horahmunicipios@gmail.com
jornalhorah
Rua Alexandre Gama Correia, 37 Rancho Novo - RJ
CEP: 26013-190
SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

segunda-feira, 14 de setembro de 2020

Corrupção

Hora

geral

3

Repodução

Crivella e Rafael Alves: relação suspeita
e poder de influência

MP investiga ligação de
Crivella com empresário

Esquema de recebimento de propina envolveria Renato Alves
que se refere ao prefeito do Rio como ‘Zero Um’
jota carvalho

U

jota.carvalho@yahoo.com

m suposto esquema de corrupção
comandado pelo
empresário Rafael Alves
e que teria beneficiado o
prefeito do Rio, Marcelo
Crivella, está sendo investigado pelo Ministério
Público do Rio de Janeiro
(MPRJ). Em uma troca de
mensagens com o doleiro
Sérgio Mizrahy, gravada
em 2018, ele faz cobran-

ças sobre o atraso de um
determinado pagamento,
dizendo que este seria direcionado ao “Zero Um”
que, para o MP, seria Crivella.
Em outro momento da
rmensagem, Rafael diz:
“Ok, só preciso dos 22.900
até amanhã, 12 horas s e
zera.” Ao que Mizrahy
responde: “Já, já. Tudo
certo! Celso já vai te ligar,
ele está indo para a Cidade
das Artes com Edimilson”
De acordo com O MPRJ,

“Celso” é o empresário
Celso Cury, um amigo em
comum entre Rafael Alves
e Sérgio Mizhray.
Os promotores afirmam
ainda que Celso tinha conhecimento das transações
ilícitas, tanto que indicou
os serviços do doleiro Sérgio Mizrahy e participou
de alguns repasses de dinheiro envolvendo Rafael
Alves e o prefeito.
Como o pagamento não
foi feito naquele dia, Rafael mostra irritação ao

enviar mensagem: “Já não
é a primeira vez que isso
acontece. Isso é vacilo!
Parada para o Zero Um.
Vamos aguardar”
‘QG da propina’
Para o MP, “não há dúvidas de que Rafael Alves
exerce grande influência
sobre o atual mandatário
do Poder Executivo do
município do Rio de Janeiro”. Essa relação não é
de hoje – e aparece na delação Mizrahy, preso em

2018 num desdobramento
da Operação Lava-Jato.
Em depoimento, o doleiro-colaborador disse
que Rafael Alves arrecadou dinheiro de empresas
para a campanha de Crivella, em 2016. E que, depois que Crivella assumiu
a prefeitura, o empresário transformou a Riotur
em um ‘QG da propina’,
mesmo sem ter um cargo
oficialmente.
Segundo a delação,
Rafael tinha uma sala na

sede da Riotur, que era
presidida pelo irmão dele,
Marcelo Alves. Mizrahy
afirmou que o empresário cobrava propina de
empresários interessados
em fechar contratos com
a prefeitura ou então que
estavam na fila para receber pagamentos atrasados
de serviços já prestados.
Mizrahy confessou que
era o responsável por lavar o dinheiro da propina,
que era paga semanalmente.

“Bem estruturada organiza criminosa”
Ainda de acordo com
os promotores, “nesse
contexto, percebe-se que
o elevado grau de ingerência de Rafael Alves
junto à administração
municipal e os estreitos laços pessoais que
mantém com o prefeito
Marcelo Crivella descortinam fortes indícios
da existência de uma
bem estruturada organização criminosa que tomou de assalto os cofres
públicos, com a possível

participação do chefe do 2”.
O delegado atendeu
poder executivo municipal”
a chamada e imediatamente identificou a voz
Fortes laços
de Crivella, que disse:
Na última sexta-feira, “Alô, bom dia Rafael?
enquanto um mandado Está tendo uma busca
de busca e apreensão era e apreensão na Riotur?
cumprido na casa de Ra- Você está sabendo?”
fael Alves, em março, o
Na quinta-feira, a casa
telefone do empresário do prefeito foi um dos
tocou. O aparelho estava alvos do Ministério Púnas mãos de um delega- blico. Agora, o celular
do. Na tela surgiu a iden- de Marcelo Crivella está
tificação do chamador: nas mãos dos investiga“prefeito crivella novo dores. O MPRJ afirma

ter encontrado indícios
de “bilionárias movimentações atípicas” da
Igreja Universal do
Reino de Deus (Iurd) e
afirmou ser “verossímil
concluir” que a entidade
religiosa está sendo “utilizada como instrumento
para lavagem de dinheiro
fruto da endêmica corrupção instalada na alta
cúpula da administração
municipal” do Rio. O
prefeito é bispo licenciado da Iurd.

A análise que cita a
Universal está presente
em documento de 262
páginas, assinado com
data de 2 de setembro
deste ano, enviado à Justiça pelo Subprocurador-Geral de Justiça de Assuntos Criminais e de
Direitos Humanos do
MPE-RJ, Ricardo Ribeiro Martins.
Nessa petição, o sub-procurador geral cita a
existência de um Relatório de Inteligência Finan-

ceira (RIF) do Conselho
de Controle de Atividades Financeiras (COAF),
órgão vinculado ao Ministério da Fazenda,
apontando que a entidade
religiosa “foi objeto de
comunicação em razão
da identificação de movimentações financeiras de
R$ 5.902.134.822,00”,
entre o dia 5 de maio
de 2018 e 30 de abril de
2019. O RIF reúne informações de vários CNPJ’s
da IURJ.

‘Chefe do QG impediu demolição de mansão de Romário
O empresário Rafael
Alves, apontado pelo MP
como operador do suposto esquema conhecido
como “QG da propina”,
intercedeu junto ao prefeito Marcelo Crivella
para que uma casa do
senador Romário no Rio
não fosse demolida.
Segundo o parecer
técnico, parte do imóvel

localizado na Barra da
Tijuca, Zona Oeste, foi
construída em uma área
irregular. Por isso, a Secretaria Municipal de
Urbanismo defendeu a
derrubada da construção.
De acordo com os promotores, Alves intercedeu
pessoalmente junto a Crivella e impediu a demolição.

Repodução

Os promotores descobriram que, no dia 15
de março de 2018, Alves
enviou mensagens a Crivella sobre o tema - o aparelho do empresário havia
sido apreendido naquele
mesmo mês. Também
em março, um laudo da
Secretaria de Urbanismo
havia recomendado a demolição.

Cachaça do RJ recebe incentivos da Agricultura

Ontem foi comemorado
o Dia da Cachaça. Reconhecida por sua qualidade
elevada e pelas inúmeras
premiações nacionais e
internacionais, a cachaça
produzida no estado do
Rio está no topo dos melhores destilados do mun-

do.
O sucesso do setor tem
ligação direta com as atividades de fomento realizadas pela Secretaria
de Estado de Agricultura,
que vem disponibilizando
recursos do Agrofundo, linha de crédito a juros bai-

xos da secretaria. Através
do programa Prosperar,
mais de R$ 1 milhão foi
destinado a agroindústrias
produtoras de cachaças e
outros derivados de cana-de-açúcar. Outro destaque
é o trabalho de assistência
técnica da Emater-Rio,

empresa vinculada à secretaria, que leva tecnologia e
conhecimento para os produtores rurais do Estado.
Quarto maior estado da
federação em número de
produtores, com mais de
60 alambiques espalhados,
o setor, além dos recursos,

recebe apoio técnico e incentivo à comercialização
permanentes.
“As cachaças produzidas no nosso Estado têm
uma qualidade impressionante e os produtores
podem contar com nosso
apoio permanente. Es-

tamos nos consolidando
como território da cachaça
de qualidade e recebendo
investimentos das indústrias, premiações internacionais e resultados positivos em exportação”, disse
o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

Hora
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A Prefeitura do Rio rebocu diversos veículos da orla. Decretos
municipal e estadual proibiram o estacionamento de carros particulares perto praias, numa tentativa de combater quem está contrariando as regras de isolamento social, à beira-mar.

Agora pode I

segunda-feira, 14 de setembro de 2020

As praias do Rio voltaram a ficar super lotadas ontem. O forte calor,
na casa dos 38°C, é um convite ao banho de mar, que está permitido
nas praias da cidade, mas decretos municipal e estadual proíbem a permanência na faixa de areia.

YouTube/Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro

Flexibilização no caminho
da reforma administrativa

O governador em exercício, Cláudio Castro,
sancionou a Lei 9.002/20,
que retira a autorização
do Poder Executivo para
que motoristas de aplicativo transportem passageiros entre municípios
fluminenses durante a
pandemia de coronavírus.

Medida II
A norma foi publicada no Diário Oficial do
Estado na última sexta-feira. A medida altera
a Lei 8.817/20, que estabeleceu um protocolo
de proteção e segurança a ser adotado pelas
empresas de transporte
por aplicativo durante a
pandemia.

Sem obrigação III
Essa legislação também
prevê que o transporte intermunicipal seja autorizado pelo govern, o que
deixa de ser necessário a
partir da lei sancionada.
Mas os motoristas deverão seguir os protocolos
de higiene e segurança
definidos em ambas as
normas.

Editorial

Alunos da Faetec não têm acesso ao
conteúdo digital
Passados seis meses de suspensão das
aulas
presenciais,
40% dos alunos da
Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec) ainda não têm
acesso ao material
pedagógico online. O

dado é de um levantamento da própria
instituição, divulgado
durante audiência pública virtual realizada
pelas comissões de
Educação e de Ciência e Tecnologia da
Assembleia Legisla-

Disponibilizado IV
A limitação da propagação do vírus
é muito dificultosa. A lei é uma das iniciativas da Assembleia Legislativa do
RJ (Alerj) que visa à redução de aglomerações nos transportes públicos de
massa, resguardando a segurança dos
usuários.

tiva do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj). A
direção da instituição
de ensino deixou claro que não há perspectiva de retorno às
aulas presenciais, inicialmente previstas
para outubro.

Obrigado, sim
Todas as academias e outros prestadores de serviços esportivos deverão
atender não presencialmente os clientes
até o fim da pandemia. É o que determina a Lei 9.004/20, sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro.

A reforma administrativa levará o governo
à luz da flexibilização e
capacidade de adaptação
às mudanças tecnológicas e na sociedade. Esss
é a visão do secretário de
Gestão e Desempenho
de Pessoal do Ministério
da Economia, Wagner
Lenhart, em entrevista à
Agência Brasil.
No último dia 3, o
governo deu o primeiro
passo para o processo da
reforma com o envio da
Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº 32
ao Congresso Nacional.
A principal mudança na
avaliação do secretário é
a que prevê a criação de
cinco novos vínculos na
administração pública:
vínculo de experiência
(ainda com uma etapa
do concurso público);
cargos típicos de estado (com estabilidade);
cargos com vínculo por
prazo
indeterminado;
vínculo por prazo de-

terminado (substituirá a
contratação temporária);
cargos de liderança e assessoramento (contrato
por seleção simplificada
e parcela de livre nomeação).
Além da aprovação da
PEC no Congresso, o governo ainda precisará enviar projetos de lei sobre
gestão de desempenho;
modernização das formas de trabalho; consolidação de cargos, funções e gratificações;
arranjos institucionais;
diretrizes de carreiras;
e ajustes no Estatuto
do Servidor.
Na terceira fase,
o governo enviará o
Projeto de Lei Complementar (PLP) do
Novo Serviço Público,
com o novo marco regulatório das carreiras;
governança remuneratória; e direitos e deveres do novo serviço
público. Fonte: Agência Brasil

ANA esclarece detalhes
da consulta pública

Evento online

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico irá esclarecer sobre Agenda Regulatória
Divulgação

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

N

a
próxima
terça-feira, às
10h, a Diretoria Colegiada e membros do Grupo de Trabalho em Saneamento
Básico da Agência
Nacional de Águas e
Saneamento
Básico
(ANA)
apresentarão
detalhes da consulta
pública em andamento
sobre a proposta para o
Eixo 5 da Agenda Regulatória da instituição
– que trata de normas
de referência da Agência para o saneamento
entre 2020 e 2022. Os
servidores da ANA esclarecerão dúvidas da
sociedade sobre a proposta de planejamento
da Agência para elaboração de normas de
referência, contendo
diretrizes para o saneamento. O evento será
transmitido ao vivo
por meio do YouTube
da ANA, onde serão
recebidas as dúvidas
enviadas pela audiência.
Aberta em 10 de setembro, a consulta pública receberá sugestões da sociedade até
25 de outubro por meio
do link https://participacao-social.ana.gov.

br/Consulta/82.
Na
página o público pode
acessar os principais
documentos relacionados à Agenda Regulatória da ANA para
saneamento: a Nota
Técnica nº 7/2020/
GT
SANEAMENTO e seus três anexos
A proposta possui 22
normativos a serem
produzidos entre 2020
e 2022, incluindo normas de procedimentos
e normas de referência
relacionadas aos eixos
de governança, regulação técnica, regulação
contratual e regulação
econômica do saneamento.
Segundo a proposta da ANA, as quatro
normas previstas para
serem discutidas ainda
em 2020 e elaboradas
no primeiro semestre de 2021 são sobre:
procedimentos
para
elaboração das normas de referência pela
Agência, reequilíbrio
econômico-financeiro
para água e esgoto,
instituição de taxa ou
tarifa para resíduos sólidos urbanos e indenização de ativos para
água e esgoto.
Um total de 50 agências, bem como associações com atuação
em saneamento, pro-

puseram as prioridades
para a elaboração das
normas de referência.
Na elaboração da proposta, a ANA também
ouviu seus servidores
por meio de consulta
interna.
Seis diretrizes
Após os encontros
com os atores setoriais
para discutir os temas
prioritários para a regulação de saneamento, a Agenda Regulatória para o Eixo 5 foi
elaborada com base em
seis diretrizes: atender
aos prazos e diretrizes
legais definidos na Lei
nº 14.026/2020; contribuir para o aumento
da segurança jurídica e
regulatória e para uma
prestação eficaz e eficiente;
incorporar as percepções coletadas ao
longo das reuniões
com as entidades representativas do setor; buscar adequar a
proposta à capacidade
operacional da ANA
em formular as normas
de referência e à capacidade das agências
reguladoras e prestadores de serviços em
se adaptarem às novas
exigências; selecionar
normas para as quais
as agências regulado-

ras e Poder Concedente (quando for o caso)
tenham condições de
implementar; e ordenar as normas de referência no tempo, priorizando aquelas cujos
prazos legais são mais
restritivos.
ANA e o marco

legal do saneamento
Com a publicação do
novo marco legal do
saneamento básico, a
ANA passou a se chamar “Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico”. Outra
alteração trazida pela
Lei nº 14.026/2020 foi
a nova atribuição regu-

latória da instituição:
editar normas de referência, contendo diretrizes, para a regulação
dos serviços públicos
de saneamento básico
no Brasil. A mudança busca uniformizar
normas do setor para
atrair mais investimentos para saneamento.

Hora
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Vasco inaugura
CT com música,
ídolos e
homenagens

Festa Cruzmaltina

Primeira etapa do espaço de treinos já está
funcionando em Jacarepaguá

Primeiro doador do CT, Raphael
Cazeira, recebeu homenagem do Presidente Alexandre Campello

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

Club de Regatas
Vasco da Gama
teve mais um dia
importante em sua história. Na sexta-feira (11),
inaugurou a primeira etapa do CT do Almirante,
localizado em Jacarepaguá, que inicialmente
abrigará o time profissional. O evento contou com
a presença de autoridades,
presidentes de poderes do
clube, sócios, torcedores e
ídolos do Cruzmaltino.
A abertura ficou por
conta do grupo de pagode

5

Bom Gosto. Logo depois
da música e do vídeo de
apresentação, o Presidente Alexandre Campello
discursou em agradecimento aos torcedores, que
patrocinaram a construção
do #NossoCT, aos Vice-Presidentes Pedro Seixas, Carlos Leão e André
Afonso, outros membros
da diretoria e aos funcionários que participaram
da obra, além do Banco
BMG, que foi um grande
parceiro durante esta jornada.
Depois de Campello,
foi a vez do Vice-Presidente de Obras e Enge-

nharia, Pedro Seixas, falar
um pouco sobre o trabalho
realizado durante um ano
para a construção desta
etapa do CT do Almirante.
“O Vasco é para quem
acredita. O Nosso CT é
mais do que uma prova disso. É um exemplo
e uma entrega feito por
pessoas que acreditaram
no projeto e acreditam no
Vasco. São cerca de trinta
mil doadores que construíram essa casa. Então é a
gente refazendo a história
com muito orgulho do que
escutamos que os nossos
avós e bisavós fizeram em
São Januário”, disse.

Grupo Bom Gosto mandou bem no
samba e pagode durante o evento

Lopes e jogadores relembram conquistas
Como todo dia importante para o Vasco,
não podiam faltar nomes que marcaram história dentro de campo
com a camisa do Cruzmaltino. Ídolos, como
Mauro Galvão, Sorato,
Ricardo Rocha, Luisinho, Geovani e Alexandre Torres.
“Eu já nasci vascaíno, frequento o Vasco
da Gama desde 1951.

Conheço bem a vida
do clube. Sou egresso
de família portuguesa.
Como profissional de
futebol, logicamente
eu trabalhei em outros
lugares, mas o meu
coração foi voltado
sempre para o Vasco da Gama. O Vasco
agora atravessa o melhor momento da nossa história. Nunca vi
o Vasco da Gama com

uma estrutura que acaba de se concretizar. O
Vasco agora está em
condições de produzir
um grande time para
poder ter grandes conquistas de títulos como
nós tivemos em 1998”,
relatou o ex-técnico
vascaíno Antônio Lopes, antes de Ricardo
Rocha concluir: “Um
povo sem história é um
povo sem futuro e o

Vasco tem história com
o povo nordestino, que
é o meu povo. O Vasco
tem uma história linda.
Começa com Ademir
Queixada, que foi um
dos maiores atacantes,
passa para o Zé do Carmo, Ramon, Ricardo
Rocha, Juninho Pernambucano... Eu sou
agradecido ao Vasco
da Gama. Todos aqui
falaram um pouco que

nasceram Vasco, mas
eu não nasci vascaíno.
Eu me tornei Vasco
em uma disputa entre
Flamengo e Vasco. Eu
adorava aquele clássico e adorava o Roberto Dinamite, o meu
grande ídolo. Como
nordestino representando esses jogadores
que passaram por aqui,
eu só tenho motivos
para agradecer. Tenho

datas importantes no
clube. O Vasco tem
um tricampeonato e eu
fiz parte dele. Hoje é
meu aniversário e está
sendo incrível. Estou
aqui na inauguração do
Centro de Treinamento
do Vasco, onde a gente se sente orgulhoso.
O maior presente que
o Vasco tem é a sua
torcida que é sensacional”.

Goleiro Barbosa é o nome do primeiro campo
Rafael Ribeiro/ Vasco

America perde para o Volta
Redonda pelo Carioca Sub-20

Tereza, filha do Barbosa,
recebendo a placa homenageando seu pai

Após a homenagem
aos ídolos, o presidente Alexandre Campello
voltou ao palco para
anunciar que o Vasco
é um clube de muitos
ídolos como, Barbosa,
Bellini, Romário, Roberto Dinamite, Juninho, Felipe, Edmundo
etc. Ele destacou que
seria injusto colocar o
nome do CT de apenas
um, então por isso o
Centro de Treinamento se chamará CT do
Almirante. Entretanto, uma das ideias é
homenagear os ídolos
e no discurso do pre-

sidente ele disse que
outros clubes tiveram
goleiro, mas que o
Vasco teve o Barbosa.
Por isso, o presidente
chamou, Tereza Borba, filha adotiva do ex-goleiro para informar
que o primeiro campo do CT terá o nome
dele.
“O Barbosa tem
tudo a ver com a história do Vasco. Um clube que sempre lutou
por negros e operários.
O nome do Barbosa
tem que ser eternizado
por várias gerações.
Ele foi um homem

que teve uma carreira
linda, vitoriosa e que
sofreu calado. Agradeço muito ao Vasco, a
torcida e ao Presidente
Alexandre Campello
por essa linda homenagem. Fiquei muito
emocionada com tudo
que aconteceu aqui
hoje”, relatou Tereza.
O fim do evento foi
da maneira mais tradicional. O Presidente
convidou os presentes
a cantar o Casaca, fez
os agradecimentos finais, queima de fogos
e o Bom Gosto fechando com música.

America perde para o Volta Redonda pelo Carioca Sub-20
Em partida válida
pela terceira rodada
da Taça Guanabara
Sub-20, sábado (12),
o America perdeu
para o Volta Redonda por 4 a 1, no Estádio Giulite Coutinho,
em Mesquita. Nesta
quarta-feira (16), às

10 horas, o adversário
será o Nova Iguaçu,
no CT da equipe da
Baixada Fluminense.
O jogo - O America
começou bem, pressionando a saída de
bola e atacando em
velocidade. Foi em
uma dessas jogadas

que Leozinho dominou, passou pelos
marcadores e chutou colocado. A bola
bateu no travessão
e acabou sobrando
para Macario abrir o
placar aos 6 minutos.
Aos 33 minutos, Macario recebeu lan-

çamento e chutou
forte. A bola passou
raspando a trave e
saiu. No último lance
da etapa inicial, na
primeira finalização
do Volta Redonda, o
gol. Cruzamento na
área e cabeçada forte de Gabriel para

empatar
o
jogo.
Na volta do intervalo, o golpe. Aos
3 minutos, após um
bate-rebate na área,
a bola sobrou para
Gabriel virar o jogo
pró-Volta
Redonda. Depois disso, a
equipe do Vale do

Aço passou a ter o
controle da partida
e fez o terceiro gol
aos 11 minutos, em
uma bola que bateu
no zagueiro Digão e
entrou, isso aos 23
minutos em um chute
indefensável de fora
da área.
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Fechado com Jair

Vice-presidente
quer continuar
com Bolsonaro
em 2022
“Estou trabalhando pra isso”, disse
Mourão em entrevista à TV
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

O

vice-presidente
Hamilton Mourão disse que
gostaria de concorrer,
novamente, numa chapa com Jair Bolsonaro

nas eleições de 2022.
A declaração foi dada
no sábado (12), em entrevista ao programa O
Ponto, da CNN. “Estou
trabalhando pra isso.
Venho apoiando todas
as iniciativas do presidente, venho procuran-

do facilitar o caminho
dele, sendo leal para
todas as coisas que ele
necessita. Se ele desejar
minha companhia para
2022, marcharemos de
passo certo”, afirmou.
Em relação à disputa
entre direita e esquerda

Queimadas na Amazônia
Para Mourão, as queimadas que estão ocorrendo na região não são
“padrão Califórnia”, referindo-se aos incêndios
que também têm ocorrido
no Estado norte-americano.
“Vários focos juntos
é que vão constituir um
incêndio, dependendo da
área em que estiverem localizados. Qualquer área
acima de 47 graus vira
foco de calor; uma fo-

gueira vira foco de calor,
mas não é incêndio. Não
estou
desmistificando
nada, mas temos de dar a
devida proporção ao que
está acontecendo na Amazônia”, disse.
Mourão afirmou que
objetivo do governo do
presidente Jair Bolsonaro
é reduzir as taxas de queimadas e desmatamento na
Amazônia Legal a 10%
dos níveis históricos.
“Temos de realizar

todas as operações necessárias, no sentido de
que haja essa redução,
lembrando que a repressão pura e simples não
contribuirá sozinha para
isso. Isso passa pela conscientização das pessoas
e também pela regularização fundiária, que é
fundamental para a gente
combater as ilegalidades,
além de desenvolver atividades econômicas na
região”.

Hamilton Mourão disse que Sérgio Moro
terá um longo caminho a percorrer
(Foto: Sérgio Lima/Poder360)
nas eleições, Mourão
avaliou que, no campo da direita, Bolsonaro “nada de braçada”.
Disse que a esquerda
vai tentar construir uma
candidatura viável, que
“hoje não tem”.
Sobre o Sergio Moro,

ex-ministro da Justiça
de Bolsonaro, Mourão
acredita que ele terá
“um longo caminho”
caso queira se candidatar à Presidência.
“Ele vai ter de se filiar a um partido.] Tem
um longo caminho. E

Cortes no orçamento do meio ambiente
Para o vice-presidente, o corte orçamentário
no Ministério do Meio
Ambiente “não foi tão
grande”. Falou que o trabalho de combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia não se
resume somente à pasta.
“Por exemplo, a regularização
fundiária
está com o Ministério da
Agricultura e a questão
da proteção de terras indígenas está com a Funai;

são vários organismos
que também têm recursos e esse é o trabalho do
Conselho da Amazônia,
fazer com que os trabalhos tenham sinergia”.
Mourão acrescentou
que Bolsonaro deu uma
resposta “enfática e pragmática” para lidar com a
questão do desmatamento na Amazônia, ao criar
o Conselho da Amazônia,
que permite a “sinergia”
dentro do governo para

Caixa credita saque do FGTS
para nascidos em novembro
A Caixa Econômica
Federal deposita nesta segunda-feira (14)
o saque emergencial
do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço
(FGTS) para os trabalhadores nascidos em
novembro. O pagamento será feito na conta
poupança social digital,
aberta automaticamente pelo banco em nome
dos beneficiários.
Anunciado como instrumento de ajuda aos
trabalhadores afetados
pela pandemia de covid-19, o valor do saque
emergencial é de até R$
1.045, considerando a
soma dos saldos de todas as contas ativas ou
inativas no FGTS. No
total, cerca de R$ 37,8
bilhões estão sendo liberados para aproximadamente 60 milhões de
pessoas com direito ao
saque.
Nesta fase, o dinheiro
poderá ser movimentado apenas por meio do
aplicativo Caixa Tem.
A ferramenta permite o
pagamento de boletos
(água, luz, telefone),

se manter no imaginário popular ao combate
à corrupção. Temos de
aguardar o desenrolar
das ações, mas de maneira geral é um nome
que sempre é lembrado
por parcela da população”.

lidar com a questão. “Por
que a pressão é só sobre
a parte brasileira? Não
tem desmatamento na
Bolívia, na Colômbia,
no Peru? Há um jogo geopolítico pesado, onde
também participam empresas, que por sua vez,
também são pressionadas
pela agenda ESG - investimentos com foco em
sustentabilidade“, finalizou o vice-presidente.
(Fonte: Poder 360)

REPRODUÇÃO

Pilar Olivares / Reuters

Pagamento será feito nesta segunda (14) na conta poupança social digital dos trabalhadores

indicar que não deseja
receber o saque emergencial do FGTS até 10
dias antes do início do
seu calendário de crédito
na conta. E caso não haja
movimentação na conta
digital até 30 de novembro deste ano, o valor
será devolvido à conta
do FGTS com a devida
remuneração do período,
sem prejuízo para o trabalhador.
A Caixa orienta os trabalhadores a verificar o
valor do saque e a data
do crédito nos canais de
atendimento
eletrônico do banco: aplicativo
FGTS, site fgts.caixa.
Orientações
O trabalhador poderá gov.br e telefone 111

compras com cartão de
débito virtual em sites
e compras com código
QR (versão avançada
do código de barras) em
maquininhas de cartão
de lojas parceiras, com
débito instantâneo do saldo da poupança digital.
Já o saque em dinheiro
estará disponível a partir
de 14 de novembro, assim
como a transferência para
outra conta bancária. O
calendário de crédito na
conta digital e de saques
foi estabelecido com base
no mês de nascimento do
trabalhador.

(opção 2). Caso o trabalhador tenha direito ao
saque emergencial, mas
não teve a conta poupança digital aberta automaticamente, deverá acessar
o aplicativo FGTS para
complementar os dados
cadastrais e receber o dinheiro.
O banco alerta que não
envia mensagens com
pedido de senhas, dados
ou informações pessoais.
Também não envia links
nem pede confirmação
de dispositivo ou acesso à conta por e-mail,
mensagem de texto de
celular (SMS) ou WhatsApp. (Fonte: Agência
Brasil)

Em tempos de surto de gripe H1N1 em
todo o País, os cuidados com a saúde
precisam ser redobrados.
Aliado no reforço da imunidade é
o complexo B, que,
está presente em vários alimentos, como
a mandioca, arroz integral, carne vermelha e inhame.
O consumo de alimentos ricos em zinco também é impor-

tante. Como o peixe
e a castanha-do-pará,
por exemplo, estão
entre os alimentos
que são fontes deste
tipo de nutriente.
Frutas, por exemplo, são ricas em vitamina C e devem
ser consumidas diariamente, lembrando que a ingestão in
natura, ao invés do
suco, é a melhor forma de extrair seus
nutrientes. #Nocombateàgripe

Acompanhe o médico-cirurgião nas redes sociais:
www.instagram.com/drrenatopalhares/
www.facebook.com/DrRenatoPPalhares/
Dr. Renato Palhares é formado em Medicina pela Universidade
Iguaçu (UNIG). Possui Residência Médica em Cirurgia com título de
especialista registrado no CRM-RJ (52.77429-4) e pós-graduação
em Cirurgia Plástica.
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Desvio de medicamentos nas
barbas do secretário de Saúde

Sob suspeita

PRF prende funcionários da Prefeitura de Nova Iguaçu por roubo de medicamentos do
HGNI. Eles seriam ligados ao médico Manoel Barreto, que comanda a pasta.

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

D

ois funcionários
da Prefeitura de
Nova Iguaçu foram flagrados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na
noite do último sábado,
desviando medicamentos que abasteceriam o
Hospital Geral de Nova
Iguaçu (Hospital da Posse). A corporação informou que uma equipe fazia ronda na altura do km
181 da Via Dutra (BR116), quando viu a dupla
em dois carros, transportando diversas mercadorias dentro em um posto
de combustíveis.

Durante a abordagem,
os suspeitos se identificaram como servidores
públicos municipais e
apresentaram uma guia
de remessa para o hospital, mas não souberam
explicar o motivo de
estarem ali parados. Ao
todo, foram apreendidos
435 antibióticos em 33
caixas.
Os suspeitos, que não
tiveram a identificação
divulgada, poderão responder na Justiça por peculato (crime cometido
por funcionário público que desvia dinheiro,
valor ou qualquer outro
bem móvel de que tem
a posse em razão do cargo). Eles podem pegar

de dois a 12 anos de reclusão, e multa. “Eles
disseram que era (remédio) do Hospital de Nova
Iguaçu. Se apresentaram
como servidores de lá
também. A Polícia Civil
vai investigar o caso”,
informou a PRF.
Em nota, a Secretaria
Municipal de Saúde (SEMUS) informou que vai
exonerar os funcionários
envolvidos no caso. O órgão disse ainda que será
aberta uma sindicância
interna para apurar os
fatos e que se colocou à
disposição das autoridades para contribuir com
as investigações e averiguar se há envolvimento
de outras pessoas.

Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Foram apreendidos 33 caixas que seriam destinados ao HGNI

Criminosos ligados ao secretário e denúncia de nepotismo
A prisão em flagrante dos dois funcionários
da Prefeitura de Nova
Iguaçu por agentes da
Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando
desviavam medicamentos do Hospital da Posse, lança dúvidas sobre

a pasta da Saúde. Segundo informações de
uma fonte da Prefeitura,
a dupla de criminosos
seria ligada ao secretário Manoel Barreto de
Souza Oliveira Leite.
E uma denúncia de
nepotismo, que está

sendo apurada pela reportagem do Hora H,
pode piorar ainda mais
a situação de quem foi
nomeado para tirar a
saúde da UTI através da
política de moralização
administrativa. E agora,
secretário?

Preso homem que tentou matar esposa atropelada Adolescente é morta pela
Um homem suspeito de
tentar matar a mulher foi
preso na noite do último
sábado em São João de
Meriti. A vítima foi atropelada por ele cinco dias
antes, mas sobreviveu ao
atentado. Laureano da
Silva Moraes, de 33 anos,
foi preso por agentes da
Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de
Meriti, após a Justiça expedir mandato de prisão
temporária contra ele por
tentativa de feminicídio.
Kelly Cristina dos Santos, 26, teve dez costelas
quebradas, além de lesões
nos rins e no fígado. Ela
foi internada em estado
grave no Hospital de Saracuruna (Hospital Adão
Pereira Nunes - HEAPN)
em Duque de Caxias.
O agressor chegou a
prestar depoimento à polícia logo após o atropela-

mento e alegou que o casal discutiu e que Kelly se
jogou na frente do carro
após a briga. A especializada, no entanto, conseguiu imagens que registraram o atropelamento
e, a partir disso, decidiu
pedir a prisão temporária
dele.
O Ministério Público,
que representou pela prisão do homem, destacou
que, a partir das imagens
do atropelamento, “foi
possível observar que
Lauriano, motorista do
automóvel, acelerou, provocando a queda da vítima, que conversava com
o condutor pelo lado de
fora do veículo, em seguida, passou por cima
do corpo de Kely com a
roda dianteira, continuou
acelerando e passou novamente sobre o tórax da
vítima, desta vez com a

Reprodução

namorada da mãe

Uma adolescente de
17 anos foi assassinada
pela namorada da mãe
em Inhoaíba, em Campo
Grande, Zona Oeste do
Rio. O crime foi na manhã
da última quinta-feira,
dentrop da casa da vítima,
na Rua Roberto Ribeiro.
A família informiou que
a estudante Kamilly Alves foi morta por vingança, porque a suspeita não

aceitava o fim do relacionamento entre as duas.
Parentes contam que
Kamilly estava dormindo,
em uma casa alugada no
mesmo terreno onde fica
a residência da mãe. Ela
não gostava de ficar no
mesmo local que a namorada da mãe. O caso está
sendo investigado pela
Delegacia de Homicídios
da Capital (DHC).
Reprodução

Kelly teve dez costelas quebradas, além de lesões nos rins e no fígado

roda traseira”.
O MP enfatizou, ainda,
que “segundo testemunhas, o atropelador ainda
tentou atrapalhar o socorro à vítima, tumultuando,
agredindo e abraçando
socorristas, sendo visto

posteriormente no interior da UPA, gritando e
socando a porta da Sala
Vermelha enquanto a vítima recebia importante
atendimento antes de ser
transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes”.

Cabeça é abandonada em rua de Quintin
Polícia Civil / Divulgação

Kamilly Alves foi encontrada com o
corpo todo amarrado

Suspeito de cometer crime em
2012 é preso na Baixada

Um homem identificado como Marcelo Ferreira da Silva foi preso na
manhã do último sábado
no bairro do Paraíso, em
Guapimirim. Ele é suspeito de ter cometido um
homicídio no ano de 2012
em São Paulo.
De acordo com a Polí-

A cabeça seria de um jovem
que aparece sob poder dos
bandidos em foto postada nas
redes sociais

Uma cabeça humana foi encontrada na
noite do último sábado, no bairro Quintino, na Zona Norte do
Rio. De acordo com a
Polícia Militar, uma
equipe do 9º BPM

(Rocha Miranda) foi
acionada para a Rua
Lemos de Brito, e isolou a área.
A identifcação da
vítima não havia sido
divulgada até o fechamento desta edição.

Segundo informações que circulam nas
redes sociais, o homem teria sido executado na guerra de
facções criminosas,
que tem aterrorizado a região. Numa

cia Civil, a prisão aconteceu após uma denúncia
anônima. Com o criminoso foi apreendida uma
espingarda. Ainda segundo os agentes, Marcelo
foi encaminhado a 67ªDP
(Guapimirim), onde foi
cumprido o mandado de
prisão.

Líder de facção roda em Resende
das imagens postadas
na internet, o jovem
aparece com as mãos
amarradas e fazendo o símbolo do CV
(Comando Vermelho)
que está em conflito
com a milícia.

Agentes da 89ª DP (Resende) prenderam na última sexta-feira um homem
apontado como chefe de
uma facção criminosa que
atua na região. Ele foi detido no bairro Cidade Alegria.
A equipe da delegacia

havia recebido informações
de que o indivíduo, juntamente com outros membros da facção, iria realizar
ataques a uma organização
criminosa rival. Com o objetivo de salvaguardar vidas, foi necessário realizar
a prisão do suspeito.

Hora
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Lusa Carioca inaugura
usina solar

Notícia boa

Divulgação

Tricolor da Ilha saiu
na frente e usará
energia limpa

Consumir a própria energia vai
gerar ao clube economia de até 95%
ao ano

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

noite da última
quinta-feira (10)
ficou marcada
pela inauguração da primeira usina solar fotovoltaica de um clube de
futebol que vai funcionar na Portuguesa. Em
parceria com a empresa

insulana Green Solar,
que possui oito anos de
experiência no mercado
de energia solar, o clube a partir de agora vai
poder consumir sua própria energia, o que vai
gerar uma economia de
até 95% prevista no ano.
Na tradicional marquise do clube foram

colocadas pela Green
Solar 764 placas solares e montado um pipe-shop, onde foi fabricado toda a estrutura e
suporte necessário para
a instalação com mais
de 1.600m². Já na sala
de geração ficarão quatro inversores que juntos vão fazer o sistema

gerar quase 400 mil
Kwh (quilowatt-hora)
por ano. Mauricio Ribeiro, um dos sócios da
empresa, parabeniza a
iniciativa da Portuguesa
e toda confiança creditada no projeto, além da
visão pioneira em fazer
sua parte para um meio
ambiente mais sustentá-

vel:
“A Usina Solar da
Portuguesa teve como
principal desafio não interferir na vida social do
clube, que não comprometesse o visual da bela
marquise considerada
patrimônio histórico da
cidade, e que fosse resistente suficiente, por

no mínimo 40 anos, a
todos os tipos de intempéries e ventos característicos do local. Assim
surgiu a primeira Usina
Solar em um clube de
futebol no Rio de Janeiro e a maior Usina Solar
em funcionamento na
Ilha do Governador” disse Maurício.

Preocupação com o meio ambiente
O presidente administrativo da Lusa,
Marcelo Barros, ressaltou a importância
de inaugurar uma usina solar, o que sig-

nifica uma redução
de 91.267kg de gás
carbônico
emitidos
e uma quantidade de
550 árvores salvas, o
que mostra a preocu-

pação do clube com a
sustentabilidade e o
meio ambiente. “É um
passo importante que
mostra a evolução da
Associação
Atlética

Portuguesa nesta década. Estamos falando de
um recurso renovável e
limpo, garantindo um
menor impacto ao meio
ambiente. Queremos

servir como um clube
pioneiro e que inspire
os demais a seguir este
caminho. Vamos lançar
em breve um selo verde
que vai carimbar este

novo rumo que o clube
está seguindo. O caminho da sustentabilidade”, afirmou o presidente. (Fonte: Ferj/Ascom
AA Portuguesa)

Taça GB Sub-20: Fluminense vence o Fla na Gávea
Marcelo Cortes / Flamengo

: Wallace e Marcos Pedro construíram o triunfo tricolor
no Fla-Flu de sábado

O Tricolor ganhou o
Fla-Flu Sub-20 por 2
a 0, no sábado (12). O
jogo rolou na Gávea e
valeu pela terceira rodada da Taça Guanabara
da categoria. Wallace e
Marcos Pedro marcaram
os gols do Flu, que segue com 100% de aproveitamento no Estadual.
Gols não faltaram - A
rodada foi recheada com
25 gols e algumas vitórias marcantes, como a
do Vasco sobre o Bangu, por 3 a 0, em Moça
Bonita (time da Colina também segue com
100% de aproveitamento), a goleada do Voltaço
sobre o America por 4 a
1, no Giulite Coutinho,
além do triunfo eletrizante do Friburguense

por 4 a 3 sobre o Macaé
Esporte, no Marrentão,
em Xerém, Duque de
Caxias.
>> Outros resultados
da rodada: Botafogo 1
x 1 Resende, Boavista 0
x 3 Madureira e Cabofriense 1 x 2 Portuguesa.
Classificação
Grupo A: 1º Flamengo (6), 2º America (3),
3º Botafogo e Bangu
(2), 5º Macaé e Cabofriense (1) e 7º Boavista
(0).
Grupo B: 1º Vasco e
Fluminense (9), 3º Resende e Volta Redonda (5), 5º Madureira e
Portuguesa (4), 7º Nova
Iguaçu e Friburguense
(3).

