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O pedido da defesa de Cristiane Brasil (PTB), candidata 
à Prefeitura do Rio, pelo relaxamento de prisão, foi inde-
ferido no último sábado, pelo presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio (TJRJ), desembargador Cláudio de Mello 
Tavares. Os advogados de Cristiane ainda requisitaram 
que, em caso de soltura, a prisão preventiva fosse substi-
tuída por prisão domiciliar ou monitoramento por torno-
zeleira eletrônica.
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Ex-deputada segue 
atrás das grades 

DIVULGAÇÃO / PMQ

Choque 
frontal MATA 
12 pessoas 
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O milagre da vida 
número 700 aconteceu 

em Queimados

Mamãe de Nova Iguaçu, Angélica de Laia, 36, viu Kauan 
nascer de parto normal e ser personagem da marca histórica 
na Maternidade Municipal da cidade. “Estou muito feliz”, 
disse a parturiente com sorriso nos lábios. 
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No meio do fogo cruzado 
Bangue-bangue en-

tre policial militar en-
curralado e traficantes 
paralisam a Avenida 
Brasil e aterrorizam 
motoristas que se jo-
garam no chão para se 
protegerem dos tiros. 
Na ação, um crimino-
so morreu. 
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Líder juvenil 
de olho no 
futuro de 

Nova Iguaçu
Militante político pode 

assumir ala da juventu-
de do PSL apostando em 
projeto de inclusão so-
cial para jovens carentes 
iguaçuanos.
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
Nesta sexta, 18, o abraço especial 

da Resenha vai para Bellinha Di Tena, 
apresentadora do programa “Você em Foco”, no Canal 
TV Rio. Mesmo durante a pandemia do vírus chinês, 
a moça não parou de trabalhar. “Se o presencial não é 
possível, vamos de replay e montagem de novos pro-
jetos”, diz a diva da televisão na Baixada Fluminense. 
Sucesso sempre, Bellinha! Aquele Abraço!!! 

Resenha Cultural
Hora

Apesar do pouco tempo 
de ação pública, o projeto 
‘Artistas Solidários’ deixou 
saudade. Tem gente sen-
tindo falta e perguntando a 
todo momento pelo evento, 
criado pela artista plástica e 
ativista social, Raylane Sil-
va (foto), em Nova Iguaçu. 
O cantor e ator Cassiano 
Sant Anna abraçou a causa 
e esteve ao lado da Ray em 
algumas edições. “Vamos 
aguardar o fim da pande-
mia e tentar voltar”, disse 
Ray. 

Artistas
Solidários

E aquele ex-prefeito 
corno que arrebentou a 
cidade dele, deixou um 
rombaço de milhões para 
o sucessor pagar e depois 
sumiu na poeira? Lem-
bram dele? Pois ele anda 
no sapatinho querendo 

emplacar candidatura de 
parentes na eleição de no-
vembro agora. Ele não é 
bobo. Alguém ganha para 
vereador e ele leva boqui-
nhas. Não fica parado e 
garante um qualquer por 
mês.

Arrombador tá na área

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Ainda sobre 71 aci-
ma, a madame dele 
também ficou queima-
da junto ao eleitorado, 
depois da descoberta 
que ela fazia jogo duplo 
na cama. O pior é que 
insaciável jogava com 
um guru político do ca-
sal. “Pouca vergonha, 
não é, pessoal?”, per-

gunta uma eleitora dos 
dois e colega de terço 
da nossa agente sênior 
Vó Candinha. No final 
da história, a imagem 
do casal de ex-políticos 
foi pro saco, quando 
poderia ser diferen-
te. “Ele tinha apoio no 
município”, conta Vó 
Candinha.

Casal ficou 
queimado na cidade

EX
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Tem ainda a história 
daquele outro ex-prefei-
to que era cornão, mas 
não desconfiava de quem 
o chamava por ‘mozão’ 
o tempo todo. Esse era 
muito ruim no berço e 

a madame ‘queria’ todo 
dia. O farejador aqui da 
coluna, Cão Misterioso’ 
está apurando detalhes 
e contará tudinho aqui. 
“Falta pouco”, diz ele. 
(risos)

Cornão era 
chamado de ‘mozão’

CULTURA

CENA DE PRIMEIRA

A MentoresHub, a 
Multiphocus e a 
Dannrec Filmes 

estão com produções no 
13º Los Angeles Brazilian 
Film Festival – LABRFF. 
Os Projetos selecionados 
engrandecem artistas e es-
paços públicos do Rio de 
Janeiro.

A Seleção oficial dos fil-
mes que vão participar do 

festival foi divulgada esta 
semana durante um evento 
online realizado na Filmo-
cracy, a plataforma onde 
todo o festival será realiza-
do entre os dias 21 e 25 de 
outubro de 2020.

A MentoresHub e seus 
parceiros Multiphocus e 
Dannrec Filmes concorrem 
nas seguintes categorias: 
Documentários em Compe-
tição com: “Ziraldo – Uma 
obra que pede Socorro”, de 
Guga Dannemann, e no LA-

BRFF EXPERIENCINE, 
com “O Jogo”, de Felipe 
Bretas em coprodução com 
Lipy Adler, Ronan Horta, 
Marcelo Kringel e Marcelo 
Caldas.

Os projetos desenvolvi-
dos pela MentoresHub e 
seus parceiros visam rea-
lizar produções com baixo 
orçamento baseados na eco-
nomia criativa.  “Atualmen-
te, a criatividade é a arma 
mais poderosa que temos. 
Nestes tempos difíceis, o 

mais importante é ser cria-
tivo, seja na captação como 
na divulgação. E assim, 
certamente, você sairá na 
frente.”, ressaltam Marcelo 
Caldas e Marcello Krengiel 
da Mentores Hub.

“Nos adequamos a este 
novo nicho de mercado e a 
nova realidade e nos espe-
cializamos em coproduções 
e production service atuan-
do de forma colaborativa”, 
pontua Felipe Bretas da pro-
dutora Multiphocus.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com
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Wild Robson é um poeta, compositor, multi-instrumentista e 
ex-líder da Space Bossa um projeto musical que chegou em ‘lu-
gares altos’. Agora com a carreira solo Wild sonhou e já começou 
a voar alto. Fez trilha sonora para um filme, também lançou filme 
musical em DVD, CD de estreia e até  um vinil. Está escrevendo 
o livro de poesias “Poemas de Uma Lenda”, como é conhecido 
em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, 
no Brasil e no mundo. A lenda do underground Wild Robson está 
voando um sonho alto de ser produzido por Ian Guedes, filho e 
guitarrista do cantor Beto Guedes, ícone da música brasileira e 
do Clube da Esquina. A banda do Beto Guedes está gravando 
suas canções, o que para o artista é algo surreal. “Eu ouvia as 

canções do Beto desde a infância e sempre fui fã dele”, conta. 
E não para por aí. Wild acabou de lançar um vídeo clipe com 

cara de Live Sessions. A banda do clipe-single de trabalho “Onde 
senti que me amou” conta com ele Wild Robson (vocal, violão e 
gaita), Ian Guedes (violão, guitarra e produção musical), Adria-
no Campagnani (contrabaixo), Arthur Rezende (bateria). “Temos 
ainda o renomado produtor e músico mineiro, Márcio Lomiran-
da, que produziu uma gama de artistas famosos e é produtor mu-
sical da Rede Globo e Globo Filmes”, acrescenta Wild. Márcio 
Lomiranda é colaborador da carreira de Wild Robson desde a 
época da banda Space Bossa. Ele manda avisar que “vem mais 
por aí”.

Documentário sobre o brasileiro será exibido no 13º Los Angeles Brazilian Film Festival –LABRFF

O voo alto do 
Caxiense para 

o MUNDO!

WILD 
ROBSON

UMA OBRA QUE 
PEDE SOCORRO!
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Às 07h02 da sexta-
-feira (18), mais 
um milagre da 

vida nasceu na Maternida-
de Municipal Queimados, 
na Baixada Fluminense. 
Além de ser um motivo de 
alegria e felicidade aos pais, 
o pequeno Kauan Laia Ma-
cedo representa um marco 
na história da unidade: é o 
700º bebê a vir ao mundo 
no local. Inaugurada pela 
Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de, há pouco mais de três 
meses, a unidade presta as-
sistência gratuita em proce-
dimentos pré-parto, parto e 
pós-parto, 24h por dia.

Pesando 3.535 kg e 
medindo 53 centímetros, 
Kauan nasceu de parto nor-
mal e trouxe ainda mais 
esperança de dias melhores 
para a mamãe Angélica de 
Laia (36). “É uma alegria 
inexplicável ter o meu pe-
queno em meus braços. 
Graças a Deus ocorreu tudo 
bem durante a gestação e o 
parto. Algumas amigas me 
indicaram essa maternida-
de e foi a melhor escolha 
que eu fiz, pois toda equipe 
de profissionais me atendeu 

super bem e foram bastan-
tes atenciosos conosco. Es-
tou muito feliz”, contou a 
moradora de Nova Iguaçu.

A maternidade é total-
mente gratuita e realiza 
partos normais, cesáre-
as e humanizados. Além 
disso, a unidade conta 
com 42 leitos de interna-

ção, dois centros cirúrgi-
cos com berço aquecido, 
berçário pós-parto, salas 
de medicação e de exa-
mes de ultrassonografia 
e cardiotocografia, con-
sultórios ginecológico, 
pediátrico e de classifica-
ção de risco, laboratório 
de análises clínicas, far-

mácia, atendimento psi-
cológico e acolhimento 
humanizado.

De acordo com o secre-
tário da Pasta, Elton Tei-
xeira, a maternidade tem 
beneficiado não só as ma-
mães queimadenses, como 
também as das regiões vi-
zinhas (Austin, Cabuçu, 

Nova Iguaçu, Engenheiro 
Pedreira e Japeri). “Cada 
parto realizado no local nos 
enche de alegria. É grati-
ficante ver como a popu-
lação foi beneficiada com 
o equipamento que tanto 
lutamos pra ter aqui e que 
hoje traz ao mundo diver-
sas vidas cheias de novas 

história e esperanças”, des-
tacou o gestor.

Para receber o aten-
dimento médico na ma-
ternidade, é necessário 
comparecer ao local (Rua 
Deusinho Freitas, 13, Cen-
tro) portando identidade, 
CPF, comprovante de resi-
dência e cartão do SUS.

PARTO NORMAL

Maternidade de Queimados 
celebra marca de 700 partos

Gestante de Nova Iguaçu ficou maravilhada com atendimento

Projeto na Alerj pede encampação
e redução de pedágio da Via Lagos

Depois que o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
autorizou a Prefeitura do 
Rio a assumir a gestão 
da Linha Amarela, o Go-
verno do Estado poderá 
entrar na onda da encam-
pação para reduzir o pe-
dágio na Via Lagos (RJ-
124). É o que estabelece 
o projeto dos deputados 
Anderson Moraes (PSL) 
e Dr. Serginho (Republi-
canos), publicado no Diá-
rio Oficial da Assembleia 

Legislativa do Rio (Alerj) 
de sexta-feira (18/09).

No texto, os parlamen-
tares citam que a conces-
são da rodovia, assinada 
em 1999, contém vícios 
por abuso da tarifa e pror-
rogação contratual em 
detrimento de nova licita-
ção. Eles lembram ainda 
que as irregularidades já 
são objeto de processos 
no Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) e ação po-
pular no Tribunal de Jus-

tiça (TJ-RJ).
“A atual concessão re-

presenta um dos pedágios 
mais caros do país, o que 
é um absurdo por ser a 
principal via de acesso à 
Costa do Sol, principal 
destino turístico do esta-
do. Essa tarifa, que piora 
e fica mais alta nos fins de 
semana, assalta o cidadão 
e prejudica o desenvolvi-
mento do turismo regio-
nal”, critica o deputado 
Anderson Moraes.

“A atual concessão representa um dos pedágios mais caros do 
país, o que é um absurdo”, critica o iguaçuano Anderson Moraes

DIVULGAÇÃO / ALERJ

Mamãe Angélica: “É uma alegria inexplicável ter o meu pequeno em meus braços” 

DIVULGAÇÃO / PMQ

O valor do pedágio foi 
reajustado durante a pan-
demia. Em 1° de agosto, 
a concessionária CCR 
Via Lagos, que opera a li-
gação viária de 55 quilô-
metros entre Rio Bonito e 
São Pedro da Aldeia, au-
mentou a tarifa básica de 
R$ 12,40 para R$ 12,70. 
A tarifa com adicional, 
praticada entre 12h de 
sexta-feira e 12h de se-
gunda-feira, passou de 
R$ 20,60 para R$ 21,10.

“A população está far-
ta de preços abusivos e 
serviço ruim, o governo 
estadual não pode conti-
nuar fechando os olhos 
para os abusos pratica-
dos pela concessionária 
da Via Lagos”, afirma Dr. 
Serginho.

No primeiro dia de re-
ajuste, o então vice-go-
vernador, Cláudio Castro 
(PSC), esteve em Búzios 
para discutir a retomada 

das atividades turísticas 
após a pandemia do Co-
vid-19. Na ocasião, disse 
a empresários do setor 
que estava em negocia-
ção para encontrar uma 
solução para a Via Lagos.

“A negociação é pere-
ne, mas está perto do pro-
cesso de judicialização 
após a pandemia se não 
acharmos uma solução 
para reduzir o pedágio”, 
disse Cláudio Castro, na 
época.

REAJUSTE RECENTE

GERAL

jota.carvalho@yahoo.com
JOTA CARVALHO

Quanto à indeniza-
ção à concessionária, a 
indicação de lei envia-
da ao Executivo sugere 
que o valor seja abatido 
dos prejuízos que estão 

sendo apurados tanto 
pelo Executivo, quanto 
nas ações no TCE e TJ-
-RJ.  

A proposta prevê ain-
da que o estado fixe 

nova tarifa para pro-
mover a manutenção da 
via e realize nova licita-
ção, no prazo de 90 dias 
da aprovação de edital 
pelo TCE.

NOVA LICITAÇÃO
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Privatização dos Correios
Mais uma empresa do 

governo pode se tornar ci-
vil por completo. O general 
Floriano Peixoto, presiden-
te dos Correios, afirmou, 
nesta sexta-feira (18), que 
a privatização da estatal “já 
está em andamento”.

O militar confirmou in-
formações de que há pelo 
menos cinco empresas inte-
ressadas em adquirir a com-
panhia nacional. Na última 
quarta-feira (16), o ministro 
das Comunicações, Fábio 
Faria, apontou que a Maga-
zine Luiza, Amazon, FedEx 
e DHL consideravam com-
prar a estatal.

Peixoto disse que uma 
consultoria contratada pela 
estatal entregará a primeira 
parte de estudos da viabili-
dade financeira da empresa 
até novembro deste ano.

O general explica que a 
iniciativa faz parte dos pla-
nos de enviar um projeto de 
lei para apreciação do Con-
gresso Nacional. “A partir 
desse ponto, os parlamen-
tares terão a sua disposição 
embasamento técnico para 

discutir os rumos do servi-
ço postal”, disse o presiden-
te dos Correios.

Para ele, a capilaridade 
dos Correios em todo o ter-
ritório nacional representa 
um dos maiores ativos da 
empresa.

Com o aumento de de-
manda durante a pande-
mia do novo coronavírus 
e um mês de greve dos 
funcionários dos Cor-
reios, clientes notaram 
uma piora do serviço e 
atrasos nas entregas. As 
filas nas agências se torna-
ram mais comuns desde o 
dia 17 de agosto, quando 
a paralisação começou. 
Segundo a empresa, os 
atrasos não são efeito da 
paralisação, mas o con-
tingente foi reduzido 
para “preservar a saúde 
de seus empregados, a 
empresa está atuando 
com força de trabalho re-
duzida devido à iniciativa 
de redirecionar aqueles 
classificados como grupo 
de risco para o trabalho 
remoto.”

SAÚDE

A sempre preocupação do prefeito de São João de Meriti, Dr. 
João, em pregar diuturnamente a prevenção, os cuidados nesses 
tempos de pandemia do vírus chinês. Médico, o gestor meritiense 

não foge ao juramento e se preocupa em salvar vidas. Aplausos!

Enquanto isso, o deputado federal carioca, Rodrigo Maia, do DEM, 
mandou avisar que estava infectado com a Covid-19 e parou de traba-
lhar. Só que um vizinho do rapaz dedurou que ele promoveu festança 

para convidados em sua residência. Vaias! 

A Prefeitura de São 
João de Meriti, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, realizará nos dias 
21, 22 e 23 deste setembro, 
a partir das 9h, o 14º Mu-
tirão de Testes Rápidos de 
covid-19. Mais uma roda-
da com intuito de preser-
var a saúde do meritiense. 

Quem estiver com 
os sintomas da doença 
como febre, dor de ca-
beça, tosse, falta de ar, 
entre outros, deve com-
parecer ao Condomínio 
Trio de Ouro, bloco 2, 
no bairro Vilar dos Teles 
e realizar o teste gratui-
tamente. 

MUTIRÃO

MUTIRÃO II

A pressão sobre o téc-
nico Domènec Torrent 
chegou ao seu pico após a 
derrota do Flamengo para 
o Independiente del Valle, 
pelo placar de 5 a 0. Em 
meio a isso, o grupo po-
lítico FlaFUT emitiu nota 
exigindo a demissão do 
treinador. 

“Primeiro, encaro com a maior natura-
lidade do mundo, futebol é assim; quando 
perde, não é qualquer grupo que fica junto. 
Eu entendo isso. Quem tem que resolver 
isso é o integrante do Comitê de Futebol 
com o seu grupo.

CLIMA QUENTE

CLIMA QUENTE III

EDITORIAL

A ação, porém, foi recebida com sur-
presa, pois Dekko Roisman, membro do 
Comitê de Futebol do clube é integrante 
do grupo e está com a delegação no Equa-
dor. A situação, aliás, foi abordada por 
Marcos Braz, vice-presidente da pasta.

CLIMA QUENTE II

Hospital presta homenagem ao Dia 
Mundial da Segurança do Paciente

DIVULGAÇÃO

O vice-presidente 
da República, Hamil-
ton Mourão, afirmou, 
na sexta-feira (18), 
que a Amazônia sofre 
“cobiça por parte de 
atores da área inter-
nacional”. Em debate 
virtual, Mourão criti-

cou o silêncio inter-
nacional em relação 
ao desmatamento e ao 
garimpo ilegal na Guia-
na Francesa, território 
ultramarino da Fran-
ça: “Fazemos parte da 
Pan-Amazônia, em que 
somos 9 países que têm 

a floresta em seu ter-
ritório e um deles é a 
França, uma vez que a 
Guiana é ultramarina. 
Por lá, temos desmata-
mento ilegal e garimpo, 
mas ninguém fala dis-
so. Isso não é comenta-
do.”, disse o general.

Amazônia sofre com cobiça

DIVULGAÇÃO

Hospital de Saracuruna ganhou iluminação de cor laranja, para marcar a data

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

“Trabalhador de 
saúde seguro, pa-
ciente seguro”. 

Este é o tema do Dia 
Mundial da Segurança 
do Paciente, comemo-
rado em 17/09, definido 
pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) 
para o ano de 2020.

Durante esses tempos 
sem precedentes, em 
que a pandemia do Co-
ronavírus mobiliza toda 
a área de saúde, uma 
combinação de ativida-
des virtuais e presen-
ciais estão sendo pla-
nejadas pela OMS, com 
o objetivo de observar 
e celebrar este dia. A 
marca registrada da 
campanha global é ilu-
minar com a cor laranja 
monumentos icônicos, 
pontos de referência e 
locais públicos.

No decorrer desta se-
mana, a Prefeitura de 
Duque de Caxias, atra-
vés da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa 
Civil, está externando 
sua homenagem com a 
iluminação da fachada 
do Hospital de Saracu-
runa (Adão Pereira Nu-
nes). Com esse gesto, 
a SMSDC demonstra 

respeito e gratidão a to-
dos os profissionais da 
área.

“Neste ano, em que o 
mundo está enfrentan-
do a emergência sanitá-
ria da pandemia do Co-
vid-19, o trabalho dos 
profissionais de saúde 
e o cuidado com a sua 
segurança e no atendi-
mento aos pacientes, 
ganhou uma importân-

cia ainda maior. Nós 
só temos motivos para 
agradecer a todos os 
guerreiros e guerreiras 
da saúde, que não me-
dem esforços para sal-
var vidas, às vezes co-
locando suas próprias 
vidas em risco”, desta-
cou o secretário muni-
cipal de saúde de Du-
que de Caxias, Dr José 
Carlos de Oliveira.

Desde 16/07/2020, 
a Prefeitura de Duque 
de Caxias assumiu a 
cogestão com o Go-
verno do Estado, do 
Hospital de Saracuruna 
(HEPN - Adão Pereira 
Nunes). Referência em 
atendimento médico na 
Baixada Fluminense e 

Região Metropolitana 
do Rio, é classificado 
como uma instituição 
de grande porte pelo 
Ministério da Saúde. 
As principais linhas 
de atuação são trauma, 
urgência e emergên-
cia adulto, pediátrico 
e maternidade de alto 

risco.
O Hospital de Sa-

racuruna funciona em 
sistema de plantão de 
24 horas e está locali-
zado no km 109 da Ro-
dovia Washington Luiz 
(BR-040), em Jardim 
Primavera, Duque de 
Caxias.

HOSPITAL DE SARACURUNA 
SOB NOVA ADMINISTRAÇÃO
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POLÍTICA 

Um dos pilares de 
campanha do pre-
sidente Jair Bol-

sonaro, a reforma admi-
nistrativa será, segundo o 
ministro Jorge Oliveira, 
da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, 
ferramenta crucial na mo-
dernização das relações 
contratuais de ingresso e 
progressão no serviço pú-
blico - atualmente enges-
sadas por legislações res-
tritivas. 

Entrevistado no domin-
go (20) pelo programa Bra-
sil em Pauta, da TV Brasil, 
da EBC, o ministro relatou 
que acredita que a reforma 
administrativa terá uma 
evolução similar à reforma 
da Previdência, e aconte-
cerá em observação às exi-
gências da sociedade e às 
possibilidades políticas do 
Congresso Nacional - com 
quem, disse, o governo tem 
mantido constante diálogo.

“Procuramos uma forma 
de dar ao Estado brasileiro 
a possibilidade de se mo-
dernizar, de ter novas for-
mas de contratação, de ter 

uma forma de ingresso no 
serviço público para aten-
der demandas sazonais. 
São mecanismos muito di-
fíceis na legislação vigen-
te”, comentou.

Sobre possíveis receios 
de funcionários que já es-
tão inseridos no atual sis-
tema, o ministro afirmou 
que há uma diretriz do pre-
sidente Bolsonaro sobre o 
caso que guiará o debate: 
“não vamos mexer com 
que já está dentro, mas va-
mos flexibilizar para quem 
vai entrar.”

Ele disse ainda que há 
uma preocupação legítima 
com as pessoas que opta-
ram por dedicar a vida ao 
funcionalismo público, 
que consiste em servir a 
sociedade através do traba-
lho no governo. “As pesso-
as não são peças, elas têm 
importância. Temos que 
valorizá-las, respeitá-las, 
tratá-las de forma digna. 
Sobretudo porque só che-
gamos aqui por causa da-
queles que nos antecede-
ram,” observou.

Oliveira afirmou ainda 
que acredita que o Con-
gresso aperfeiçoará os 
termos da reforma admi-

nistrativa, assim como foi 
feito com a reforma da 
Previdência, e que haverá 
consenso político baseado 
no momento em que vive-
mos. “A população com-
preendeu a importância da 
reforma da Previdência. A 
mesma coisa ocorrerá com 
a reforma administrativa. 
A população precisa de um 
melhor serviço prestado, 
dando possibilidade para 

que o Estado brasileiro 
possa valorizar esses ser-
viços sem onerar demais,” 
observou.

“Temos um Estado mui-
to pesado, muito obeso, 
muito inchado. A popula-
ção irá compreender me-
lhor o escopo da proposta 
e temos a expectativa de 
aprovar um modelo melhor 
de ingresso no serviço pú-
blico”, concluiu.

AGÊNCIA BRASIL

Congresso fará aperfeiçoamento 
da reforma administrativa 

Ministro Jorge Oliveira explica reformas, digitalização e transparência

ESPORTE

Considerada órgão 
essencial e estratégico 
para o governo federal, 
a Secretaria-Geral da 
Presidência da Repúbli-
ca assessora o presidente 
em questões jurídicas. À 
frente do trabalho desde 
junho de 2019, o minis-
tro Jorge Oliveira é con-
siderado discreto e con-
ciliador por colegas de 
trabalho.

Oliveira relata que, 
apesar das dificuldades, 
o governo espera con-
seguir avançar agendas 
importantes para a socie-
dade ao mesmo tempo 
que se moderniza. “Tem 
sido muito desafiador. O 
presidente tem posições 
contrárias aos governos 
que o antecederam. As 
leis limitam muito o po-
der do presidente.”

O PAPEL DA 
SECRETARIA-GERAL

Para o governo a reforma será ferramenta crucial na 
modernização das relações contratuais no serviço público

Jorge Oliveira fa-
lou sobre outro gran-
de foco eleitoral do 
presidente Jair Bolso-
naro: o acesso legal a 
armas de fogo. Segun-
do o ministro, a pauta 
gerou repercussão em 
diversos setores da so-
ciedade e reverberou 
no Congresso. “Tive-
mos dificuldades em 
construí-las [as pautas 
de campanha]. Esta-
mos tentando superar 
justamente em face 
de termos um Estatu-
to do Desarmamento 
em vigor. Então, re-
gulamentar o acesso 
do cidadão ao porte de 
armas é um desafio”, 
opinou

O decreto inicial 
editado pelo presiden-

te da República visava 
facilitar a posse de ar-
mas, que permite que o 
cidadão tenha em sua 
residência uma arma 
de fogo e munições de 
forma devidamente le-
galizada e registrada. 
A maior controvérsia 

ocorreu no porte - que 
consiste no direito de 
andar armado em lo-
cais públicos e priva-
dos. O governo retirou 
o decreto, voltou à re-
gulamentação anterior 
e elaborou um projeto 
de lei.

“Esse tema é polê-
mico e suscita muita 
discussão. No início 
do governo, o presi-
dente editou um de-
creto facilitando a 
posse de armas - para 
a defesa da residência, 
do patrimônio e da fa-
mília e exercer legíti-
ma defesa. Esse tema 
criou controvérsia 
tanto no Parlamento 
quanto na sociedade. 
Conheço o tema na 
formação profissional 
e na esfera pessoal. 
Espero que o parla-
mento, o Executivo e 
o Judiciário consigam 
dar à sociedade a me-
lhor regulamentação 
sobre o assunto”, ar-
gumentou Oliveira so-
bre a questão.

DIREITO À LEGÍTIMA DEFESA; PORTE DE ARMA

Defesa do cidadão foi um dos 
compromissos de campanha do presidente 

ABR

Sobre as possibilidades 
constitucionais atribuídas 
ao presidente, o ministro 
Jorge Oliveira foi didáti-
co ao falar sobre o poder 
de veto, e esclareceu que 
há profunda discussão e 
orientação nos episódios 
em que o veto presidencial 
é aplicado. “O presiden-
te tem profundo respeito 
pelo Legislativo. A pala-
vra final sempre será do 
Congresso. O presidente 
pode, por força da Consti-
tuição, vetar por questões 
jurídicas ou por interesse 
público. O parlamento 
avalia se o veto prospera 
ou não. Esse é um deba-
te democrático. Somos 
destinatários daquilo que 
o Congresso Nacional le-
gisla para que possamos 

implementar políticas pú-
blicas,” acrescentou. So-
bre a forma de assessorar 
e informar o presidente, 
Oliveira fez um paralelo 
com o trabalho das Co-
missões de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado e 
da Câmara. 

“O trabalho se asseme-
lha muito ao que é feito 
no parlamento. Ele pra-
ticamente constitui um 
processo legislativo. A 
secretaria atua mais ou 
menos como a Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara e do 
Senado. Depois do deba-
te, damos uma posição da 
juridicidade e da consti-
tucionalidade dos atos, e 
assim também nós faze-
mos.”

PODER DE VETO

Ponto forte do go-
verno, a digitalização 
de serviços de atendi-
mento e a desburocra-
tização de processos 
também compõem as 
metas da Secretaria-
-Geral, que participa 
ativamente das inicia-
tivas e discussões so-
bre o futuro do servi-
ço governamental na 
vida do cidadão.

“O serviço da Pre-
sidência se destina 
às pessoas. Aqui, fi-

zemos um trabalho 
transversal visando 
desburocratização - 
facilitação do acesso 
das pessoas aos ser-
viços públicos, e tam-
bém às informações”. 
O ministro informou 
que, apenas neste ano, 
o governo viabilizou 
mais de 90 serviços 
que antes eram exclu-
sivamente presenciais 
e agora estão na in-
ternet, ao alcance de 
todos. 

“É mais ágil, dimi-
nui o tempo de espe-
ra. Estamos simplifi-
cando a relação das 
pessoas com o gover-
no, o governo existe 
para servir à popula-
ção. Não o contrário.”

A seguir, afirmou 
que o governo preten-
de digitalizar todos 
os serviço possíveis, 
mas que há algumas 
restrições. “A exce-
ção serão as perícias 
médicas, que necessi-

tam obrigatoriamen-
te de exames presen-
ciais, e não poderão 
ser digitalizadas. To-
dos aqueles serviços 
que puderem ser di-
gitalizados - são mais 
de três mil serviços - 
serão.”

“Mesmo as pesso-
as mais simples têm 
acesso à tecnologia. 
Vamos criar ferra-
mentas que facilitem 
o acesso à informa-
ção”, informou. 

DIGITALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Segundo Oliveira, o 

presidente Jair Bolso-
naro assumiu o man-
dato disposto a mostrar 
uma nova proposta de 
governar, que gerou re-
flexão entre os poderes. 
“Houve um processo 
natural de adaptação. 
O presidente manteve 
a posição nas propos-
tas em que ele tinha 
se comprometido. As 
divergências são natu-
rais. O presidente res-
peita a Constituição. 

A harmonia entre os 
poderes é fundamental 
para a democracia, e os 
poderes devem ser for-
tes por igual. Busca-
mos o interesse maior 
da população através 
de um diálogo republi-
cano.”

O diálogo pode ser 
visto, na íntegra, no 
programa Brasil em 
Pauta de hoje (20), na 
TV Brasil e no YouTu-
be, às 19h30. 

(Fonte: Agência Brasil)

EQUILÍBRIO ENTRE PODERES
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COMIDA MAIS CARA

Disparada dos alimentos 
expõe inflação real e oficial

IPCA acumula alta de apenas 0,7% no acumulado de 2020 até agosto 

O recente salto no 
preço dos ali-
mentos da cesta 

básica assustou os con-
sumidores brasileiros 
e evidenciou que a in-
flação oficial calcula-
da pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística) não reflete 
precisamente o peso dos 
reajustes no bolso dos 
consumidores.

Usado como o índice 
oficial de inflação para 
famílias com renda entre 
1 e 40 salários mínimos, 
o IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor) acumula alta de so-
mente 0,7% em 2020.

Ao mesmo tempo, 
itens essenciais para a po-
pulação nacional, como 
óleo de soja (+18,63%), 
arroz (+19,25%), lei-
te (+23%), feijão-pre-
to (+28,92) e cebola 
(+50,4%) apresentam 
altas muito superiores às 
registradas pelo IPCA.

Para Reinaldo Domin-
gos, presidente da Abe-

fin (Associação Bra-
sileira de Educadores 
Financeiros), o maior 
erro do IPCA é não re-
fletir os hábitos reais 
dos consumidores bra-
sileiros para “proteger 
o sistema financeiro” e 
“esconder a realidade 
financeira” das famílias.

“Se você olhar o ce-
nário dos combustíveis, 
da energia elétrica e 
dos alimentos, tivemos 
um aumento de 80% ou 
100% nos preços so-
mente nos últimos cinco 
anos”, afirma ele, que 
também comanda o Ca-
nal Dinheiro à Vista.

Outra comprovação da 
distorção entre o índice 
de preços e a variação 
de preços que chega às 
famílias pode ser veri-
ficado pela inflação por 
faixa de renda, calcula-
da pelo Ipea (informou 
o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada).

O indicador mostra 
que enquanto a taxa de 
inflação das famílias 
mais pobres apontou 
alta de 1,5% no acumu-
lado do ano, a faixa de 

renda mais alta viu os 
preços caírem 0,07% no 
período.

Domingos reforça 
que, mesmo sendo dono 
do maior peso do IPCA, 
a variação dos alimentos 
não é efetivamente ex-
pressa pelo índice. “Eles 
não refletem uma ver-
dade. Eles pegam uma 
balança e jogam tudo 
dento de um saco só, 
porque existe uma pres-
são muito grande com 
relação à desvalorização 
da moeda”, explica o fi-
nancista.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

PILAR OLIVARES/REUTERS

Alguns itens da cesta básica saltaram cerca de 
20% e assustaram consumidores

Para evitar as distor-
ções proporcionadas e 
saber quanto a alta dos 
preços realmente pesa 
no orçamento, Domin-
gos sugere mudanças 
de hábitos e até mesmo 
a realização do cálculo 
de uma inflação pessoal 
ao final de cada ano.

Alimentação inade-
quada cresceu e atingiu 
37% dos lares em 2018

Arroz, leite, óleo e li-

mão puxam alta no pre-
ço dos alimentos, diz 
Apas

Conheça 10 alimen-
tos que podem substi-
tuir o arroz no período 
de alta

“Troque de produ-
tos e de marcas e fuja 
para regiões mais ba-
ratas para adequar me-
lhor seu custo de vida 
com relação com o que 
você ganha, porque a 

cada ano você perde de 
10% a 20% do poder de 
compra”, analisa ele.

Outra recomendação 
do financista pode estar 
na consulta do sistema 
de notas fiscais presen-
tes em alguns Estados 
brasileiros para conhe-
cer a evolução dos gas-
tos. “É possível fazer a 
pesquisa de qual foi a 
sua verdadeira inflação 
simplesmente consul-

tando as notas antigas 
de supermercados”, 
orienta.

Domingos ressalta 
ainda que esses aumen-
tos de preço acima do 
ilustrado pela inflação 
oficial refletem na alta 
inadimplência e na cria-
ção da nota de R$ 200. 
“O dinheiro do brasilei-
ro paga cada vez menos 
do que poderia pagar no 
passado”, lamenta.

INFLAÇÃO PESSOAL

Parabéns, 
Eduardo Reina!

Hoje é aniversário 
de 72 anos do servi-
dor público aposen-
tado, Eduardo Reina, 
pai do pré-candidato 
a vereador de Nova 
Iguaçu e ex-subsecre-
tário de infraestrutu-
ra, Dudu Reina, que 

na foto aparece ao 
lado da filha, Gabrie-
la Reina. Que Deus 
continue abençoan-
do essa linda família 
tradicional iguaçuana 
que está na terceira 
geração alicerçada no 
município.

A voz e a cara da 
juventude Iguaçuana

Em contagem regressi-
va para a decisão do PSL, 
que vai escolher um nome 
para assumir o braço da 
juventude do partido em 
Nova Iguaçu, Jefferson 
Juvenal, conhecido como 
Jefferson Já’, sabe do 
peso de representar uma 
ala da sociedade que so-
nha e espera por mudan-
ças, principalmente em 
meio ao desemprego e ao 
que acontecerá a partir 
de 1º de janeiro de 2021, 
quando os eleitos em 15 
de novembro assumem 
os cargos no Executivo e 
Legislativo municipais. 

Há alguns anos, o mi-
litante político criou um 
projeto de inclusão social 
para estimular crianças e 
adolescentes à prática do 
esporte, acentuadamen-
te o futebol. Com atua-
ção nos bairros Cobrex, 
Ponto Chic, Cerâmica 
e Três Corações, a ação 
tem apresentado resulta-
dos, diante do interesse 
dos meninos em partici-
par. Mas é uma luta que 
empurra Jefferson a não 
desistir. 

“No dia 7 de setembro 
eu retornei com o ‘Proje-
to Já Esportivo’ no bair-
ro Cobrex e adjacências. 
 Mesmo sem recursos e 
apoio, eu decidi voltar com 

meus próprios esforços.  
Espero até dezembro es-
tabilizar e registrar o pro-
jeto”, diz otimista. 

Levar o partido 
ao 3º distrito 

Ainda de acordo com 
Jefferson, além do proje-
to de inclusão, que reco-
meçou com o péd direi-
to, a expectativa agora é 
voltada para o sonho e a 
luta de assumir a ala Jo-
vem do PSL Iguaçuano. 
“Quero levar o partido 
para a juventude do ter-
ceiro distrito. Muitos jo-
vens perdem o interesse 
pela política porque es-

tão desiludidos diante as 
denúncias de corrupção 
que imperam no mundo 
político, mas ainda há 
muita gente lutando para 
melhorar nosso país. Eu 
acredito”, afirma. 

O iguaçuano, que tem 
forte atuação na região, tra-
balha na articulações políti-
cas para vencer essa queda 
de braço dentro do PSL e 
também continuar seu pro-
jeto. Que assim, seja!

ARQUIVO PESSOAL 

Jefferson com os jovens do projeto esportivo e ao lado 
do presidente municipal do PSL, Marcelo Fraga 

SOCIAL
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DESVIOS EM CONTRATOS DE AS 

Justiça mantém prisão 
de CRISTIANE BRASIL

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O pedido da defesa 
de Cristiane Brasil 
(PTB), candidata 

à Prefeitura do Rio, pelo 
relaxamento de prisão, foi 
indeferido no último sá-
bado, pelo presidente do 
Tribunal de Justiça do Rio 
(TJRJ), desembargador 
Cláudio de Mello Tavares. 
Os advogados de Cristia-
ne ainda requisitaram que, 
em caso de soltura, a pri-
são preventiva fosse subs-
tituída por prisão domici-
liar ou monitoramento por 
tornozeleira eletrônica. O 
desembargador negou os 
dois pedidos.

O maginstrado ainda 
determinou o cumpri-
mento imediato da ordem 
do ministro Joel Ilan Pa-
ciornik no sentido de re-
distribuição da ação pe-
nal inicial e conclusão ao 
desembargador do Órgão 
Especial, que será sorte-
ado hoje para analisar o 
caso.

Operação Catarata 
A ex-deputada federal 

se entregou à polícia na 
tarde do último dia 11, 

após ser alvo da Operação 
Catarata, que investiga 
supostos desvios em con-
tratos de assistência social 
no governo do estado e 
na Prefeitura do Rio. Ela 
responde por atos supos-
tamente praticados entre 
maio de 2013 e maio de 
2017, quando assumiu se-
cretarias municipais nas 
gestões de Eduardo Paes e 
Marcelo Crivella.

Segundo as investiga-
ções, ela recebia propina 
de três formas: em dinhei-
ro, através de depósitos 
em contas  de outras pes-
soas, que devolviam os 
valores pra ex-deputada e 
também pelo pagamento 
de contas pessoais. Para 
decidir pela manutenção 
da prisão preventiva, o 
desembargador afirmou 
que “apura-se que há ro-
busto panorama proba-
tório superficial de que a 
paciente exerceu pressão 
política para auferir rendi-
mentos dos contratos car-
telizados, e, valeu-se da 
sua condição de detentora 
de cargo de secretariado 
de município e deputada 
federal para garantir o su-
cesso da empreitada cri-
minosa.”

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Cristiane está presa desde o dia 11 por suspeita de receber propina 

De acordo com inves-
tigações da Polícia Civil 
e do Ministério Público, 
a gestão de Cristiane 
Brasil à frente de duas 
secretarias municipais 
do Rio escondia um es-
quema de desvios milio-
nários.

Ela foi um dos alvos 
da segunda fase da Ope-

ração Catarata, que no 
último dia 11 prendeu 
o secretário estadual de 
Educação do Rio de Ja-
neiro, Pedro Fernandes, 
e mais três pessoas.

A ação investiga su-
postos desvios em con-
tratos de assistência 
social no Governo do 
Estado e na Prefeitura do 

Rio. Os investigadores 
dizem ter encontrado vá-
rias irregularidades em 
contratos assinados pela 
secretaria municipal de 
Envelhecimento e pela 
secretaria de Proteção à 
Pessoa com Deficiência, 
que foram comandadas 
por Cristiane Brasil.

A denúncia do MP 

afirma que, entre maio 
de 2013 e maio de 2017, 
o grupo atuou nas duas 
secretarias, pratican-
do fraudes e atos de 
corrupção referentes à 
contratação da empre-
sa Servlog Rio, de Flá-
vio Chadud e Marcelle 
Chadud. Os dois foram 
presos.

ESQUEMA MILIONÁRIO 

Intenso tiroteio 
interrompe Av. Brasil

Um intenso tiroteio parou 
o trânsito na Avenida Bra-
sil, na altura de Parada de 
Lucas, Zona Norte do Rio, 
na tarde do último sábado. 
A Polícia Militar informou 
que um PM, que estava de 
folga, teria entrado por en-
gano em uma rua do bair-
ro. No local, ele se deparou 
com os obstáculos na via 
e com bandidos armados. 
houve troca de tiros.

De acordo com informa-
ções, o agente se abrigou 
em uma casa, com dois 
moradores, e pediu resgate. 
Os criminosos chegaram ao 
local e houve mais troca de 
tiros. No confronto, um sus-

peito, que portava um fuzil 
e granadas, foi baleado e 
morreu. 

Policiais militares che-
garam ao local, resgataram 
o agente e encontraram um 
homem baleado, portando 
um fuzil G3, duas granadas 
e um colete tático.

Motoristas que passavam 
pela via expressa ficaram 
presos em seus carros, al-
gumas pessoas saíram dos 
carros e se abaixaram na 
pista para se abrigar dos ti-
ros. A Avenida Brasil ficou 
interdita por cera de uma 
hora, por volta das 16h45 e 
o trânsito foi liberado pela 
Polícia Militar.

Acidente com morte  
E na madrugada de on-

tem, um motorista morreu 
após o veículo capotar na 
Avenida Brasil, na altura de 
Irajá, próximo a passarela 
26, no sentido Zona Oeste. 
Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o acionamento foi 
feito às 3h22 para uma ca-
potagem. 

A PM informou que foi 
acionada e preservou o lo-
cal até a chegada da perícia.  
O Centro de Operações Rio 
(COR) alertou, às 4h13, so-
bre a interdição de uma fai-
xa da pista central da via e 
que bombeiros atuavam no 
local. 

Motoristas ficaram no meio do fogo cruzado 

REPRODUÇÃO

PLANTÃO

Batida entre caminhão 
e van deixa 12 mortos 

MINAS GERAIS - 
Doze pessoas morrer-
ram e uma ficou ferida 
em uma batida frontal 
entre um caminhão e 
uma van na BR-365 em 
Patos de Minas (MG), 
na madrugada de on-
tem. 

De acordo com o 
Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais, os mor-
tos são 11 passageiros 
que estavam na van, 
que seguia para Patro-
cínio (MG), e o moto-

rista do caminhão, que 
tem placa de Itabaiana 
(SE). Um passageiro da 
van foi socorrido para 
o Hospital Regional 
de Patos de Minas em 
estado grave, com fe-
rimentos na cabeça, no 
abdome e no joelho.

Os corpos foram le-
vados para o Instituto 
Médico Legal (IML) 
de Patos de Minas, que 
ainda não divulgou a 
identidade das vítimas. 
A Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) infor-
mou que a suspeita é 
que o motorista da van 
tentou desviar de uma 
árvore que caiu na pista 
por conta de uma quei-
mada e atingiu o cami-
nhão que estava no sen-
tido contrário.

O acidente ocorreu 
no km 373 da rodovia, 
num trecho conhecido 
como Curva dos Mo-
reiras. Os bombeiros 
informaram que a van 
seguia para Patrocínio.

A van se transformou em ferro retorcido após o choque 
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Laranjão e Bonsuça estrearam na Segundona 2020 sem balançar a rede

O goleiro Luis 
Henrique teve 
uma estreia para 

ninguém colocar defei-
to: defendeu uma pe-
nalidade e garantiu o 
empate do Nova Iguaçu 
contra o Bonsucesso, na 
tarde deste sábado (19), 
pela primeira rodada da 
Taça Corcovado, no Es-
tádio Giulite Coutinho, 
em Mesquita. Com o 0 
a 0 no placar, o time do 
técnico Hermes Junior 
garantiu o primeiro pon-
to no Grupo B da com-
petição.

>> Pressão no começo 
- O Nova Iguaçu, mes-
clado de jogadores com 
certa experiência e peças 
mais jovens, iniciou a 
jornada na Série B1 mar-
cando presença no setor 
ofensivo. O time laranja 
da Baixada apresentou 
bom volume de jogo e 
criou as melhores opor-

tunidades da primeira 
etapa. Porém, nada que 
fosse suficiente para ba-
ter o goleiro Léo Flores.

Após um início re-
gular, o Bonsucesso se 
lançou ao ataque e con-
seguiu equilibrar. Tan-

to que aos 31 minutos, 
a equipe mandante teve 
uma penalidade a seu fa-
vor. O goleiro Luis Hen-
rique defendeu a cobran-
ça de Jackson e garantiu 
o zero no marcador. No 
detalhe, a cobrança do 

camisa 9 parou nas mãos 
do arqueiro e, depois, a 
bola ainda tocou no tra-
vessão.

Empate teimoso 
até o final

O segundo tempo contou 

novamente com um amplo 
domínio da equipe visi-
tante. O time comandado 
por Hermes Junior voltou 
do intervalo repleto de jo-
vens, dentre eles, Gustavo 
e Ewerton, que, na pon-
ta direita, levou perigo ao 

time da Rua Teixeira de 
Castro. Logo aos cinco mi-
nutos, o camisa 18 cruzou 
rasteiro e por pouco não 
contou com a falha de Léo 
Flores. Aos 13 minutos, foi 
a vez de Ewerton cabecear 
com perigo. Porém, sem 
eficácia para inaugurar o 
placar. Aos 15 minutos, o 
Laranjão voltou a criar as 
melhores chances. Uma 
delas em chute de fora da 
área de Künzel e a outra no 
arremate de Ewerton, con-
tando com a boa defesa do 
goleiro.

A retaguarda laranja 
não teve muito trabalho 
para neutralizar as ações 
adversárias, mostrando-se 
compacta e disposta tatica-
mente. O Nova Iguaçu ain-
da viu a entrada de Canela, 
que acelerou ainda mais a 
partida. E fico nisso.

Na sequência da Taça 
Santos Dumont, o Nova 
Iguaçu vai encarar o Cam-
pos, no Estádio Jânio Mo-
raes, na quarta-feira (23), 
às 15h.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Nova Iguaçu empata 
sem gols na Baixada

Goleiro Luís Henrique defende pênalti e garante o zero a zero frente ao Bonsucesso

No sábado, 19, o Volta 
Redonda empatou em 1 
a 1 com o São Bento-SP 
no estádio Walter Ribei-
ro, interior de São Paulo. 
João Carlos marcou o gol 
tricolor. Com o resultado, 
o Tricolor permanece na 
vice-liderança do grupo 
B.

Na próxima rodada, o 
Esquadrão de Aço recebe 
o Brusque-SC, domingo, 
dia 27, às 15h, no estádio 
Luso Brasileiro.

>> O jogo -  Os pri-
meiros minutos foram 
de pressão total do Volta 
Redonda. Em menos de 
15 minutos de partida, o 

Esquadrão de Aço criou 
três chances para abrir o 
placar.

Aos quatro minutos, 
Pedrinho cobrou falta na 
área e Luciano Naninho 
cabeceou, mas Paulo Vi-
tor fez grande defesa. Oito 
minutos depois, Roberti-
nho lançou Pedrinho, que 
bateu cruzado, a bola des-
viou no defensor e acertou 
a rede pelo lado de fora.

A pressão tricolor con-
tinuou e, aos 14 minutos, 
Luiz Paulo bateu cruzado 
e, por muito pouco, João 
Carlos não alcançou e 
desviou a bola para o fun-
do das redes.

O São Bento só finali-
zou a primeira vez aos 18 
minutos com Jheimy, que 
parou em grande defesa 
de Douglas Borges.

De tanto insistir, o Vol-
ta Redonda foi premiado 
com um gol aos 42 mi-
nutos. Luciano Naninho 
recebeu pela esquerda e 
cruzou para João Carlos 
escorar para o fundo das 
redes, abrindo o placar no 
Walter Ribeiro.

Na volta do intervalo, 
os donos da casa partiram 
em busca do empate e as-
sustaram com Erick, que 
finalizou da entrada da 
área e acertou a rede pelo 

lado de fora.
A resposta tricolor veio 

com Pedrinho, que rece-
beu de Luciano Naninho, 
invadiu a área e bateu para 
o gol, mas o zagueiro ad-

versário deu um carrinho 
e conseguiu desviar a bola 
para a linha de fundo.

Quando a partida se 
encaminhava para o final, 
aos 49 minutos, os donos 

da casa conseguiram che-
gar ao empate. Após bola 
levantada na área, Bruno 
Barra tentou cortar e aca-
bou desviando contra a 
sua meta.

Voltaço empata com o São Bento e 
mantém vice-liderança na Série C

Fora de casa, os comandados de Luizinho Vieira saíram na frente, mas não seguraram a vantagem

ANDRÉ MOREIRA / VOLTAÇO


