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arte jéssica lemos
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Mãe de Luciana  
Gimenez perde  

R$ 50 mil 
em golpe

 do Whatsapp

Pm e comparsa 
são presos pela

execução de 
jornalista no rj

TRE altera local de 
votação em escola 

de Belford Roxo
 por causa 

de problemas
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BriGa Por caUsa De celUlar

DivUlGação/Polícia civil

adolescente encapetado 
esfaqueia mãe até a morte

Fora De circUlação!

caozeiro atrás Das GraDes 

Polícia Civil  prende bandido que aplicou golpe em mais de 50 mulheres com perfil de 
milionário em site de relacionamento. Foi cumprido mandado de prisão preventiva por 
estupro, estelionato, corrupção de menores e constrangimento ilegal.

7

milícia pode
 ter fuzilado 
ambulante 

Douglas Deividson Bellot, de 
36 anos, foi assassinado com 
vários tiros na cabeça e barri-
ga. DHc investiga o crime.

DisPUta 

justiça eleitoral indefere candida-
tura de antônio Francisco Neto para 
a Prefeitura de volta redonda

3
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RepRodução/Rede social

RepRodução/Rede social
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aquele abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

aquele abraço!!!
casal diamante, anna e Rafael, 

de Belford Roxo, anda sumido das 
rodas na pandemia por uma boa 
causa. a escritora, poetisa e produtora cultural, anna 
diamante (foto), escreveu e prepara lançamento de 
seu novo livro. o título da obra é segredo, mas pro-
mete arrebentar a boca do balão cultural na Baixada. 
sucesso aos diamante! aquele abraço da Resenha!!!  

Resenha Cultural
Hora

o bom e o mau 
momento

o cara tem ‘guer-
ra’ no nome, mas foi 
decepção para os elei-
tores da cidade que o 
elegeu o ‘número 1’, 
como gostava de ser 
tratado pela capanga-
da. durante a campa-
nha ele mostrava ati-

tudes e frases contra 
corrupção e coisas er-
radas. “No meu gover-
no, no meu dicionário 
a palavra sacanagem 
com o dinheiro dos 
impostos já foi riscada, 
serei o melhor prefeito 
desta terra que amo”.

‘Número 1’ enganou a galera

o somBra
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

ele ganhou todo 
mundo no bico e vi-
rou prefeito. Na me-
tade do mandato co-
meçaram a pipocar 
pepinos de todos os 
lados, sempre en-
trando no rabicó do 
povão. “aí, já não 
dava para reverter a 
ganância do sujeito 
que tem cara de anjo 
e alma do capiro-
to. O diabo enfiou o 

tridente nos cofres e 
foi pego. coitado do 
povão humilde e po-
bre que acreditou no 
demônio. Não teve 
jeito: meteu o pé da 
prefeitura quase no 
fim do mandato. A 
cidade ficou livre 
de um mentiroso”, 
lembra passarinho 
azul do Bico preto, 
o agente mais antigo 
do soMBRa.

mandato com pepinos e fuga da cidade

Ex
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ainda sobre o perso-
nagem infeliz de hoje, 
há suspeita de que ele 
tenha encerrado pre-
cocemente sua carreira 
política usando ‘cha-
péu de couro’. isso é 

mistério a ser desven-
dado pelo agente fare-
jador, cão Misterioso. 
Se confirmar, será pra-
to cheio para os inimi-
gos políticos do ‘cara 
de santo’. 

Pode ter sido corno ainda no mandato

Presente de Arlindo e ZecA

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

pegando carona no 
bom momento da cul-
tura iguaçuana, me 
alegro por isso, porém 
lamento que existam 
cidades no estado que 
não vão distribuir o 
auxílio emergencial 
e verbas de fomentos 
que a lei aldir Blanc 
possibilita entre seus 
artistas.

uma fonte chegou 
a dizer que ouviu de 
um membro de secre-
taria de cultura que as 
ações “dava muito tra-
balho”. Nessa cidade o 
dinheiro foi devolvido 
ao Governo Federal. 
Quando falamos que 
existem os que são 
cultura e os que estão 
na cultura é por casos 
como esse. Quando há 
mais preguiça, falta de 
interesse, do que amor 
à causa, acontece isso: 
o artista fica relega-
do ao segundo plano. 
(Jota carvalho)

a secretaria Muni-
cipal de cultura e a 
Fundação educacio-
nal e cultural de Nova 
iguaçu, tornam públi-
co o chamamento para 
o edital de Fomento à 
produção e aquisição 
de Bens e serviços, 
a fim de selecionar e 
apoiar financeiramen-
te projetos culturais e 
artísticos, bem como 
aquisição de bens e 
serviços, propostos 
por agentes, coleti-
vos, espaços e insti-
tuições culturais de 
Nova iguaçu. 

a abertura da pre-
sente chamada pública 
será por meio do diá-
rio Oficial Municipal, 

bem como através do 
endereço eletrônico 
da prefeitura de Nova 
iguaçu http://www.
novaiguacu.rj.gov.br/, 
onde estarão disponí-
veis os anexos dessa 
chamada.

informações e es-
clarecimentos de dú-
vidas de interpretação 
desta chamada pú-
blica poderão ser ob-
tidos por telefone no 
número 2666-0172 e 
pelo e-mail: editalfo-
mento@gmail.com, 
durante o prazo de 
inscrição. 

“Serão financiados 
até 120 propostas ar-
tísticas e culturais, 
desde que atendidas, 

em sua totalidade, 
as condições do edi-
tal e em respeito à 
ordem de classifica-
ção. o valor dos re-
cursos destinados ao 
repasse desta cha-
mada pública corres-
ponde ao total de até 
R$1.800.000,00 (um 
milhão e oitocentos 
mil reais), com aporte 
financeiro de até R$ 
15.000,00 (quinze mil 
reais) por proposta se-
lecionada”, informa o 
subsecretário de cul-
tura augusto Vargas 
(foto). “as inscrições 
começaram na quar-
ta (21) e vão até 6 de 
novembro deste ano”, 
complementa Vargas.

No PiQUe total

DVD homenageia os 
10 anos de carreira da 
cantora carioca radica-

da em Minas

cultura de Nova iguaçu 
lança mais um edital

Quando novembro chegar
aline calixto lança “Flor morena”

aline calixto divul-
ga mais uma mú-
sica do dVd em 

homenagem aos seus 10 
anos de carreira, que sai 
em novembro. “Flor Mo-
rena” foi um presente de 
arlindo cruz e Zeca pa-
godinho para a cantora, e 
que acabou virando tema 
de novela.

o show foi gravado em 
2018, em Belo Horizonte, 
na emblemática Rua sa-
pucaí, localizada na zona 
central da cidade. o tra-
balho, que ao todo reúne 
16 faixas, é composto por 

um misto dos seus quatro 
álbuns de carreira, além 
de uma faixa inédita e al-
gumas releituras. o dVd 
conta com importantes 
participações especiais, 
como Monarco e Velha 
Guarda da portela, e da 
madrinha do samba, Beth 
carvalho. a participação 
dela, inclusive, foi seu úl-
timo registro ao vivo em 
um show.

aline calixto, carioca 
que se mudou para Minas 
Gerais ainda criança, lan-
çou seu primeiro disco em 
2009 (Warner Music) e, 
desde então, chama a aten-
ção do público e da mídia 
especializada. logo no 

álbum de estreia, a artista 
ganhou o prêmio apca 
(associação paulista dos 
críticos de arte) na ca-
tegoria ‘melhor disco do 
ano’, além de concorrer ao 
pMB (prêmio da Música 
Brasileira) nas categorias 
‘melhor cantora de sam-
ba’ e ‘melhor cantora voto 
popular’. em 2011, é nova-
mente indicado ao pMB na 
categoria ‘melhor cantora 
de samba’ com seu segundo 
álbum, Flor Morena (War-
ner Music), além de ganhar 
notoriedade nacional quan-
do a música que batiza o 
disco entra na trilha sono-
ra da novela das 21h (Fina 
estampa/TV Globo). Já o 

terceiro álbum, Meu Zi-
riguidum (independente), 
contou com sua assinatu-
ra na direção artística e a 
participação dos parceiros 
Zeca pagodinho, arlindo 
cruz e emicida. dois anos 
mais tarde, lança serpente 
(laB 344), um disco inti-
mista com mais composi-
ções próprias que mergu-
lham nos relacionamentos 
vividos pela cantora.

Redes sociais: https://
www.facebook.com/aline-
dosamba/ https://www.ins-
tagram.com/alinecalixto/

https://twitter.com/ali-
ne_calixto/ https://www.
youtube.com/user/alineca-
lixtoficial

 diVulGação
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eleições 2020  Repodução 

adoção e abandono de animais 
aumentam na pandemia

candidato à prefeito de volta 
redonda é indeferido pelo tre

Foram apresentadas quatro ações de impugnação ao registro de candidatura contra Antônio Francisco Neto

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

o Tribunal Regional 
eleitoral do Rio 
de Janeiro (TRe-

-RJ) indeferiu a candida-
tura de antônio Francisco 
Neto para a prefeitura de 
Volta Redonda. a decisão 
foi publicada na tarde de 
ontem. de acordo com a 
sentença foram apresen-
tadas quatro ações de im-
pugnação ao registro de 
candidatura.

a primeira, pelo Minis-
tério público, sustentando 
que o candidato encontra-
-se impedido de concorrer 
por força da lei comple-
mentar 64/1990, já que 
teve suas contas de gover-
no, relativas ao exercício 
de 2011, quando foi pre-
feito de Volta Redonda, 
rejeitadas pela câmara 
Municipal que aderiu ao 
parecer prévio do Tce-
-RJ.

a segunda impugnação 
foi subscrita pela coliga-
ção a esperança de Volta 
(pT / pV), que disputa os 
cargos do executivo nas 
eleições 2020. argumen-
ta a inelegibilidade decor-
rente da rejeição das con-
tas do ex-prefeito de Volta 
Redonda os exercícios de 
2011 e 2013. cita, ainda, 
a inscrição do impugna-
do na lista do Tce-RJ de 
responsáveis com contas 
julgadas irregulares.

a terceira foi ajuizada 
por almazyr Mattos Ju-
nior, candidato a vereador 
pelo pp. alega a incidên-
cia por três vezes da lei 
de inelegibilidades – de-
corrente das Resoluções 
4.406 e 4.407/2017, da 
câmara Municipal de 
Volta Redonda, que rejei-
taram as contas do então 
prefeito nos exercícios de 
2011 e 2013, bem como 
da decisão do Tce-RJ 
que rejeitou as contas do 

impugnado quando este 
dirigiu a companhia es-
tadual de Habitação do 
Rio de Janeiro (ceHaB).

Lei da Ficha Limpa 
Por fim, a quarta im-

pugnação partiu de silvio 
sergio de lima lacerda e 
Raniel augusto de Jesus, 
candidatos a vereador 
pelo pp e Republicanos, 
respectivamente. além 
de reiterar os argumen-

tos das ações anteriores, 
sustenta que o candida-
to Neto estaria incurso 
também na lei da Ficha 
limpa, na medida em que 
teria sido condenado, por 
decisão colegiada do TJ-

-RJ, por ato de improbi-
dade nos autos da ação 
civil pública. a sentença 
na íntegra pode ser con-
ferida no link https://con-
sultaunificadapje.tse.jus.
br.

Antônio Francisco Neto teve contas re-
jeitadas pelo TCE-RJ

RepRodução 

Ter, em casa, a com-
panhia de um animal 
doméstico pode re-
presentar, para mui-
tos, uma forma de es-
pantar a solidão que 
afeta boa parte da 
população em meio 
à pandemia e ao iso-
lamento social dela 
decorrente. essa ten-
dência tem sido per-
cebida nos últimos 
meses, segundo espe-
cialistas consultados 
pela agência Brasil.

a adoção de um 
pet, no entanto, re-
quer alguns cuidados. 
principalmente para 
evitar uma outra ten-
dência também per-
cebida desde a che-
gada da covid-19: o 
aumento do número 
de animais abando-
nados – algo que po-
deria ser evitado caso 
a pessoa tivesse cons-
ciência das responsa-
bilidades que existem 
por trás da adoção de 
um animal domésti-

co.
A influência da 

pandemia na rela-
ção das pessoas com 
seus pets foi perce-
bida pelo centro de 
Zoonoses do distrito 
Federal, segundo o 
gerente de Vigilância 
ambiental de Zonoo-
ses, Rodrigo Menna 
Barreto. de acordo 
com o médico vete-
rinário, entre janeiro 
e setembro de 2020 
o número de adoções 
de animais registra-
dos pela Gerência de 
Vigilância ambiental 
e Zoonoses (Gvaz) 
foi maior do que o 

dobro do registrado 
em todo o ano ante-
rior, quando a pande-
mia não havia ainda 
chegado ao país.

 Feira de adoção 
de animais

Barreto acrescenta 
que, em 2019, 669 
cães e gatos passa-
ram por observação 
no canil da Gvaz. “só 
no período de janeiro 
a setembro de 2020, 
já observamos 660 
animais, número que 
aumentará pois ain-
da faltam três meses 
para o fim do ano”, 
disse.

Adoção de um pet requer alguns cuidados

FáBio poZZeBoM/aGêNcia BRasil

Local de votação em Belford Roxo 
é alterado devido a problemas

o Juízo da 153ª 
Zona eleitoral comu-
nicou anunciou aos 
eleitores do município 
de Belford Roxo ins-
critos nas seções elei-
torais 128ª/155ª, 129 ª 
e 130ª que o local de 
votação nas eleições 
municipais deste ano 
será na escola esta-
dual sargento Wol-
ff, localizada na Rua 

Guarujá, 560, Boa 
Ventura.

inicialmente pre-
vistas para funcionar 
no centro educacio-
nal Vitória, no mes-
mo bairro, conforme 
edital publicado no 
diário da Justiça ele-
trônico (dJe), as re-
feridas seções eleito-
rais tiveram que ser 
transferidas para outro 

local, devido a condi-
ções das instalações 
na escola anterior. a 
mudança também vale 
para eventual segundo 
turno no município.

para conferir o seu 
local de votação, aces-
se: https://www.tse.
jus.br/eleitor/servicos/
titulo-de-eleitor/titu-
lo-e-local-de-votacao/
consulta-por-nome

TSE abre credenciamento de 
imprensa para o CDE Virtual

o Tribunal superior 
eleitoral (Tse) abriu 
ontem as inscrições 
para o credenciamento 
de veículos de comu-
nicação e de profissio-
nais de imprensa que 
desejam acompanhar, 
de forma virtual, a 
apuração das eleições 
Municipais de 2020, 
que ocorrerão nos dias 
15 de novembro, em 
primeiro turno, e 29 do 
mesmo mês, em segun-
do turno, onde houver.

os interessados de-
vem acessar formu-
lário – disponível no 
portal do Tribunal – 
para requerer o aces-
so ao centro de di-
vulgação das eleições 
(cde) Virtual, criado 
para evitar aglomera-
ções e, assim, evitar 
eventual disseminação 
do novo coronavírus. 

o credenciamento po-
derá ser feito até o dia 
29 de novembro, pelo 
site https://www.justi-
caeleitoral.jus.br/cde-
2020/

para o cde Virtual, 
os cadastros podem ser 
realizados pelos pró-
prios profissionais de 
imprensa. a aprovação 
do registro do jornalis-
ta para acesso ao cde 
Virtual será feita pela 
assessoria de comuni-
cação do TSE. Verifi-
cado o preenchimento 
correto do formulário, 
a assessoria enviará 
um e-mail com a libe-
ração das credenciais.

de posse dos dados 
preenchidos no cre-
denciamento, a ascom 
do Tribunal vai criar 
quatro grupos espe-
cíficos no aplicativo 
Whatsapp para cada 

tipo de mídia – rádio, 
TV, imprensa escrita e 
fotojornalismo. Todas 
as informações produ-
zidas pela assessoria 
de comunicação do 
Tribunal serão enca-
minhadas para os gru-
pos, no formato das 
respectivas mídias.

Mais informações
Todas as regras de 

funcionamento do 
centro de divulgação 
das eleições (cde) 
2020 estão disponíveis 
neste endereço https://
www.jus t icaele i to-
ral.jus.br/cde-2020/ 
e também podem ser 
obtidas diretamente 
na ascom/Tse, pelos 
telefones (61) 3030-
7080, 3030-7541 e 
3030-7091, e pelo e-
-mail imprensa@tse.
jus.br.

 diVulGação

Jornalistas devem preencher formulário eletrônico 
específico 
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Negros têm sete vezes mais risco de 
serem baleados, diz pesquisa

Negros têm de três a 
sete vezes mais chances 
de serem baleados pela 
polícia. É o que aponta 
um levantamento realiza-
do pelo departamento de 
sociologia da universida-
de Federal de são carlos 
(uFscar), no interior de 
são paulo. os resulta-
dos, da pesquisa policia-
mento ostensivo e Rela-
ções Raciais estão sendo 
debatidos no seminário 
policiamento ostensivo 
e Relações Raciais, que 
começou ontem e termina 
hoje na instituição. 

a pesquisa traz infor-
mações sobre abordagem, 
letalidade policial e pri-
sões em flagrante, segun-
do as características de 
cor/raça. dados estatísti-
cos foram coletados, des-
de de 2016, nos estados 
de são paulo, Minas Ge-
rais, Rio Grande do sul e 
distrito Federal. policiais 
também foram ouvidos.

a coordenadora do 
Grupo de estudos sobre 
Violência e administra-

ção de Conflitos (Gevac), 
Jacqueline sinhoretto, 
especifica que só foi pos-
sível aferir as característi-
cas raciais nos boletins de 
ocorrência em são paulo 
e Minas Gerais. “os re-
sultados mostram que 
chega a ser quatro vezes 
maior a chance de uma 
pessoa ser morta pela po-
lícia. em são paulo, em 
alguns anos e em deter-
minadas locais da capi-
tal, chega a ser 7 vezes 
maior as chances de uma 
pessoa negra ser alvejada 
pela polícia”, antecipou 
professora, em entrevista 
a Marilu cabañas, para o 
Jornal Brasil atual.

o problema, segundo a 
pesquisadora, é que o mo-
delo de policiamento os-
tensivo adotado no Brasil 
está calcado na busca de 
atitudes suspeitas. a par-
tir daí, se produz uma “fil-
tragem racial” em que as 
características corporais e 
sociais da população ne-
gra e periférica são vistas 
como um risco potencial.

dinâmicA de exercícios 

Pesquisadores buscam por uma candidata eficaz para vacina 
contra a covid-19. a organização Mundial da saúde já registra de 
179 pesquisas em desenvolvimento, com ao menos 44 delas sendo 

testadas em humanos, destas, 10 estão na última fase.

a agência Nacional de Vigilância sanitária informou ontem que um 
voluntário que participava dos testes da vacina de oxford morreu. pes-
quisadores ligados ao imunizante no Brasil apontam que ele era um 

médico de 28 anos  e morador do Rio. 

candidadois às elei-
ções de 15 de novembro 
usaram a criatividade 
como arma para chamar 
a atenção do eleitor. al-
guns exageradamente hi-
lários, como é o caso de 
um político de Rondônia, 
cujo nome de campanha 
é ‘cagado’. 

‘“cagado’, que já é 
vereador, adotou o ape-
lido infeliz, que colou, e 
que agora o faz conhe-
cido em toda a cidade. 
Muita gente que vota 
talvez não saiba o seu 
nome, mas o candidato 
à reeleição garante que 
nunca fez cagada na po-
lítica. 

‘caGaDo’ i

aleiDo iNFeliz ii

o ex-candidato à 
presidência da Repú-
blica pelo pT, Fernando 
Haddad, usou as redes 
sociais para dar pitaco 
sobre a desautorização 
do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) ao 
ministro da saúde, ge-
neral eduardo pazuello.

ontem, Bolsonaro falou em “traição” 
e negou a compra da vacina chinesa 
após ser questionado nas redes sociais 
por seguidores. a vacina está sendo de-
senvolvida pela farmacêutica chinesa 
sinovac em parceria com o instituto 
Butantan, de são paulo. 

GUerra i 

traição i

eDitorial

pazuello, que anunciou a compra de 
46 milhões de doses da vacina chine-
sa coronaVac contra a covid-19, foi 
repreendido pelo chefe. ““Bolsonaro 
desautoriza a única atitude sensata do 
ignorante que nomeou para ministro da 
saúde”, escreveu Haddad no Twitter.

iNseNsatez 

aGêNcia Brasil 

a assembleia legis-
lativa do do RJ (alerj) 
aprovou em discussão 
única, na última terça-
-feira, a regulamenta-
ção da advocacia Geral 
da universidade do es-
tado do Rio de Janeiro 
(uerj) - responsável 

pela defesa da univer-
sidade, suas unidades 
e institutos, em pro-
cessos judiciais e ad-
ministrativos. É o que 
determina o projeto de 
lei 1.798/20, do poder 
executivo (Mensagem 
66/19), em cumprimen-

to à lei que criou o plano 
de cargos, carreiras e 
salários (pccs) da ins-
tituição (lei 6.701/14). 
a medida será encami-
nhada ao governador 
em exercício, cláudio 
castro, que irá sancio-
nar ou ver a pl. 

Uerj vai ganhar Procuradoria Geral 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Fundado por João lu-
cas, Jonathan Ramos e 
sergio Machado, o ins-
tituto Neurodiversidade 
tem o propósito de ofe-
recer qualidade de vida 
a pessoas com deficiên-

cia e transtornos men-
tais, além de promover 
atividades físicas para 
o bem-estar das pesso-
as. a empresa trabalha 
com atividade física 
adaptada, cross training, 

treinamento funcional, 
fonoaudiologia, psicolo-
gia, nutrição e yoga.

“Nós queremos que as 
pessoas que trabalham 
na prefeitura sintam que 
estamos cuidando deles, 

pois não se trata apenas 
de oferecer exercícios, 
mas fazer com que se 
sintam valorizados e 
proporcionar melhores 
condições de trabalho 
para os colaboradores. 

essas sessões, se con-
tinuadas, vão diminuir 
o estresse, aumentar a 
concentração e, conse-
quentemente, melho-
rar a produtividade e o 
status de bem-estar no 

trabalho. esse é o ob-
jetivo do nosso projeto, 
oferecer condições para 
o cuidado dos funcioná-
rios”, conta o professor 
de educação Física João 
lucas.

saúDe e cUiDaDos com o traBalHaDor

Objetivo do programa é oferecer qua-
lidade de vida para os servidores

Bem-estar no 
trabalho

Funcionários da Prefeitura de Queimados 
aderem à ginástica laboral

um dos maiores 
levantamentos 
sobre bem-estar 

no ambiente de trabalho 
aponta que manter uma 
equipe saudável e moti-
vada pode oferecer uma 
melhor produtividade 
(pesquisa da pwc em 
parceria com a univer-
sidade do sul da califór-
nia - 2018/19). por isso, a 
prefeitura de Queimados, 

por meio da secretaria 
Municipal de direitos 
Humanos e promoção à 
Cidadania, firmou uma 
parceria junto ao institu-
to Neurodiversidade em 
prol da adoção da práti-
ca de Ginástica laboral 
como um programa de 
qualidade de vida para os 
servidores. inaugurada 
ontem, a novidade acon-
tecerá semanalmente 1h 
antes do início do atendi-
mento ao público. 

a ginástica laboral é 

um conjunto de exer-
cícios físicos leves nos 
ambientes de trabalho, 
baseados em alongamen-
tos e compensação das 
estruturas musculares 
envolvidas nas tarefas do 
dia-a-dia. esta atividade 
visa oferecer benefícios 
físicos, psicológicos e 
sociais para os pratican-
tes, melhorando seu esta-
do de saúde, promovendo 
uma mudança na rotina, 
além de reforçar a auto-
estima e promover a inte-

gração social da equipe.  

Ambiente saudável 
de acordo com a se-

cretária da pasta, Fabiana 
portes, a ideia é expan-
dir a prática e promover 
um ambiente de trabalho 
saudável em todos os ór-
gãos municipais. “Quere-
mos garantir a segurança 
física e mental da nossa 
equipe e, para isso, ini-
ciamos essa nova rotina 
de começar o dia com 
a ginástica laboral para 

oferecer à população um 
ambiente em que todos 
estejam motivados em 
seu trabalho. essa prática 
melhora a vida do traba-
lhador e o serviço pres-
tado. ainda precisamos 
alcançar novas pessoas e 
a ideia é garantir esse be-
nefício ao maior número 
possível de funcionários 
da Prefeitura”, afirma a 
gestora.

Quem está aproveitan-
do a nova rotina é a as-
sessora do cidadão aline 

Ramos (51), que partici-
pou da primeira ativida-
de e já percebeu resul-
tados. “Hoje o exercício 
foi excelente, me senti 
um pouco cansada no 
começo, mas renovou as 
minhas forças para me-
lhorar o dia de trabalho. 
depois da ginástica fui 
mais incentivada a cuidar 
de mim, me sinto mais 
disposta e tenho certeza 
que será um dia ótimo de 
trabalho”, comemorou a 
funcionária.  
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APresentAdo 
esporte

RaFael RiBeiRo/Vasco

crê em
 recuperação

do vasco 
no Brasileirão
Argentino foi emprestado até 

o meio do próximo ano

o Vasco apresen-
tou mais um re-
forço na terça 

(20): o meio-campista 
leonardo Gil. o argen-
tino de 29 anos foi em-
prestado pelo al-ittihad, 
da arábia saudita, até 
junho de 2021 e parti-
cipou de uma entrevista 
coletiva virtual transmi-
tida pela Vasco TV pou-
co depois de ser regulari-
zado e ficar à disposição 
do treinador Ricardo sá 
pinto. 

‘estou feliz de estar 
aqui, em uma grande 
instituição. Quero aju-
dar, trabalhar como pro-
fissional, com seriedade. 
a sensação é linda de 
vestir a camisa do Vas-
co. sabemos a situação 
difícil do clube, com 
derrotas em sequência, 
mas confiamos nos com-
panheiros. Temos um 
bom material humano”, 
disse o jogador.

leonardo “colo” Gil 
será o terceiro argentino 
do elenco. ele se junta-
rá aos xodós da torcida 
Martín Benítez e Ger-

man cano, que estão 
ajudando o novo camisa 
7 vascaíno a se adaptar 
ao Rio de Janeiro e ao 
Gigante da colina.

“chegar a um outro 
país e encontrar compa-
triotas é algo lindo, me 
ajuda. Faz-me sentir em 
casa. É muito importan-
te para mim ter dois ar-
gentinos aqui. e eles têm 
contribuído muito para o 
time. espero estar à altu-
ra e fazer como eles.

>> idioma - Joguei 
oito meses com brasilei-
ros e aprendi um pouco. 
acho que aqui vou falar 

um pouquinho mais.

Posicionamento
a posição que mais 

me sinto cômodo é 
como um “volante mis-
to”. sempre ajudando a 
marcação, mas também 
na transição para o ata-
que. Hoje o que o time 
mais necessita é ser só-
lido. Vou respeitar o que 
orientar o técnico, que 
pelos poucos dias que 
tive com ele me pareceu 
ter ideias claras.

Contato com Sá 
Pinto

acho que o técnico 
vai querer implantar 
uma ideia futebolística 
para ganhar. os jogos 
não são iguais, e a tática 
e estratégia são o mais 
importante.

Estilo parecido com 
Guiñazu

com o “cholo” tenho 
ótima relação, somo 
amigos. Jogamos juntos 
um ano e aprendi mui-
tíssimo com ele, com 
sua experiência, com 
sua maneira de jogar, 
motivação, forma de 
treinar... É uma moti-

vação para os jovens. É 
muito querido aqui, me 
falou bem do clube, da 
torcida. acho que so-
mos parecidos no estilo 
de jogar sim.

Ídolos
Tive muitos jogadores 

que me inspirei. No iní-
cio, Mascherano, depois 
Fernando Gago. aran-
guiz e arturo Vidal mais 
recentemente. acho que 
é um estilo que tento 
fazer parecido. ajudam 
muito a equipe. como 
eles, sempre me dou 
100%.

judô brasileiro volta a competir nesta sexta em Grand slam, na Hungria
o circuito Mundial 

de Judô retorna na sexta 
(23), com a realização 
do Grand slam de Bu-
dapeste (Hungria), após 
mais de seis meses de 
paralisação, em razão 
da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). 
a delegação brasileira 
com 18 judocas - 12 ho-
mens e seis mulheres - 
desembarcou terça (20) 
na capital húngara, que 
vai reunir mais de 400 
atletas de 69 países, en-
tre eles o Brasil. 

a competição distri-
bui mil pontos aos cam-
peões que valem para o 
ranking classificatório 
para os Jogos olímpi-
cos de Tóquio (Japão). 
devido ao adiamento do 
evento esportivo para 
2021, a corrida pela 
vaga olímpica foi esten-
dida até 29 de junho do 
ano que vem. apenas os 
18 mais bem colocados 
no ranking - em cada 
categoria, e por gênero -  
terão presença garantida 
nos Jogos de Tóquio.

para assegurar a saú-
de do atletas e profis-
sionais, em meio à pan-
demia de covid-19,  a 
Federação internacional 
de Judô (FiJ) reforçou 
a testagem - atletas e 
comissão técnica farão 
quatro testes - e deter-
minou o confinamento 

dos participantes em um 
hotel, em Budapeste. 

a  equipe masculi-
na do Brasil conta com 
eric Takabatake (ca-
tegoria até 60 quilos), 
eduardo Katsuhiro (até 
73 kg), João pedro Ma-
cedo (até 81kg), Rafa-
el Macedo (até 90kg), 
Rafael Buzacarini (até 
100kg), leonardo Gon-
çalves (até 100kg), 
Rafael silva “Baby” 
(mais de 100 kg) e da-
vid Moura (mais de 100 
kg), além de quatro ju-
docas convocados das 
categorias de base que 
estão em processo de 
transição do Júnior para 
o sênior: Renan Tor-
res (até 60kg), Willian 
lima (até 66kg), Gui-
lherme schimidt (até 
81kg) e Marcelo Gomes 
(até 90kg).  

entre as mulheres, o 
país será representado 
por larissa pimenta (até 
52kg), Jéssica perei-
ra (até 57kg), Ketleyn 
Quadros (até 63kg), Ma-
ria portela (até 70kg), 
Maria suelen altheman 
(mais de 78kg) e Beatriz 
souza (mais de 78kg). 

“acredito que vá ser 
uma competição total-
mente imprevisível. 
Nossos atletas conse-
guiram treinar nos úl-
timos quatro meses 

cBJ

 Evento marca 
retomada do Circuito 
Mundial e da corrida 

pela vaga olímpica

 Meia chegou, viu e logo vestiu 
alegre a camisa 7 cruzmaltina 

leoNarDo Gil 

graças ao período em 
portugal, na Missão eu-
ropa, do coB, e agora, 
no treinamento que re-
alizamos em pindamo-
nhangaba. para essa 
primeira competição, 
estamos levando aque-
les que estão melhor 
treinados. Mas, não 
sabemos em qual nível 
estarão os outros pa-
íses, quem conseguiu 
treinar e quem não. 
podemos ver favoritos 
caindo e surpresas sur-
gindo”, aposta o gestor 
de alto Rendimento da 
confederação Brasilei-

ra de Judô (cBJ), Ney 
Wilson pereira, em de-
poimento no site da en-
tidade. 

Nos únicos Grand 
slams realizados este 
ano - paris e dussel-
dorf - que ocorreram 
em fevereiro, o Brasil 
subiu ao pódio quatro 
vezes, apenas com mu-
lheres: larissa pimenta 
(medalha de bronze) e 
Beatriz souza (bron-
ze), na França; e Mayra 
aguiar (prata) e Rafael 
silva “Baby” (bronze) 
na alemanha. (Fonte: 
agência Brasil) 

Quinta-feira (22)
9h - sorteio das cha-

ves (online) 

Sexta-feira (23)
10h - Bloco Final (me-

dalhas)
lutam: larissa pimen-

ta (52kg), Jéssica pereira 
(57kg), eric Takabatake 
(60kg), Renan Torres 
(60kg) e Willian lima 
(66kg). 

Sábado (24)
10h - Bloco Final (me-

dalhas)
lutam: Ketleyn Qua-

dros (63kg), Maria por-

tela (70kg), eduardo 
Katsuhiro (73kg), João 
pedro Macedo (81kg) 
e Guilherme schimidt 
(81kg). 

Domingo (25)
10h - Bloco Final (me-

dalhas)
lutam: Maria sue-

len altheman (+78kg), 
Beatriz souza (+78kg), 
Rafael Macedo (90kg), 
Marcelo Gomes (90kg), 
Rafael Buzacarini 
(100kg), leonardo Gon-
çalves (100kg), Rafael 
silva “Baby” (+100kg) e 
david Moura (+100kg).

coNFira aBaixo a ProGramação 
Do GraND slam 
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Golpista se passava por jornlaista americano para atrair as vítimas 

Reprodução

Homem que 
aplicava golpe e 

estuprava mulheres 
vai em cana 

ele se apresentava como dono de um negócio em 
miami, e usava imagens de carros de luxo e jatinhos

ele se passava 
por milionário 
em sites para 

aplicar golpes e estu-
prar mulheres. eliezer 
de Queiroz Moreira, de 
33 anos, foi preso, na 
última quinta-feira por 

agentes da 20ª dp (Vila 
isabel), que localiza-
ram o bandido na casa 
de sua irmã, em campo 
Grande, na Zona oes-
te. 

o suspeito enganava 
e levava as vítimas para 
motéis, onde as obriga-
va a ter relações sexu-
ais com ele, que tinha 

comportamento agres-
sivo. de acordo com 
a polícia, foi cumpri-
do mandado de prisão 
preventiva por estupro, 
estelionato, corrupção 
de menores e constran-
gimento ilegal.

as investigações 
apontam que ele enga-
nou mais de 50 vítimas 

desde 2016. o homem 
já havia sido preso em 
agosto deste ano, em 
cumprimento a man-
dado de prisão tempo-
rária. após ser solto, 
continuou cometendo 
os mesmos crimes.

 Perfil falso 
eliezer criava um 

perfil falso em um site 
de relacionamento e 
se apresentava como 
dono de um negócio em 
Miami. ele usava ima-
gens de carros de luxo 
e jatinhos, ostentando 
uma vida milionária 
para atrair as mulhe-
res. para elas, prometia 
uma renda semanal que 

poderia chegar a 1 mil 
dólares. Quando atraía 
uma vítima, ele envia-
va um comprovante de 
depósito bancário que 
poderia chegar a R$ 
10 mil, dizendo que o 
dinheiro é para que ela 
fingisse ser namorada 
de um sobrinho que ti-
nha depressão.

em uma rede de rela-
cionamentos, eliézer se 
passava por outra pessoa 
e exibia fotos do jorna-
lista americano Freddy 
shermann, com carros e 
itens de luxos, como sen-
do ele. durante as conver-

sas, o falso milionário di-
zia às mulheres que tinha 
um sobrinho, que sofria 
de depressão, e elas pode-
riam se relacionar com ele 
em troca de presentes, di-
nheiro e outras vantagens.

o tal sobrinho era, 

na verdade, eliézer, o 
mesmo que aplicava os 
golpes. No entanto, as 
vítimas acreditavam na 
história do “sugar daddy” 
pois recebiam um com-
provante de pagamento 
antes do encontro. um 

deles chegou a ter valor 
de R$ 7 mil.

somente depois as víti-
mas descobriam se tratar 
de um golpista, que ame-
açava, agredia e abusava 
das vítimas, de acordo 
com as investigações da 

polícia.
“ele marcava os en-

contros sempre às sextas-
-feiras e mandava o com-
provante do depósito. as 
vítimas arcavam com os 
custos de motel, restau-
rantes, achando que re-

ceberiam o dinheiro para 
cobrir os gastos. Quando 
chegava na segunda, o 
dinheiro não caía na con-
ta delas, e somente nesse 
momento elas ficavam sa-
bendo que foram vítimas 
dele”, revelou o delegado.

 Fotos de Freddy shermann

milícia pode ter 
fuzilado camelô
douglas deividson 

Bellot, de 36 anos, foi 
atingido por tiros de 
fuzil, próximo à co-
munidade do Bateau 
Mouche, na praça seca, 
Zona oeste do Rio, na 
madrugada da última 
sexta-feira. ambulan-
te, ele vendia doces na 
estação do Mercadão 
de Madureira do BRT 
e deixou três filhos pe-
quenos.

a vítima foi assassi-
nada com tiros na ca-
beça e na barriga perto 
de casa, na parte alta da 
favela. a esposa che-
gou a ouvir os dispa-
ros e sentir o cheiro da 
pólvora. Minutos antes, 
ela havia recebido uma 
mensagem do marido 
dizendo que já estava 
chegando.

a mochila de dou-

glas, com documentos, 
celular e carteira, foi 
roubada. a residência 
fica perto de uma área 
que serve de monito-
ramento da milícia que 
atua na região. Testemu-
nhas acreditam que ele 
tenha sido morto pelos 
milicianos. a delegacia 
de Homicídios investiga 
o caso.

A Polícia
Nas redes sociais, fa-

miliares e amigos la-
mentaram a perda e se 
indignaram. “adeus, 
irmão. Vamos te amar 
pra sempre. Não era sua 
hora. Morreu injusta-
mente. covardia. Mas 
está tudo nas mãos de 
deus e a justiça de deus 
não falha”, publicou a 
irmã.

a delegacia de Homi-

cídios da capital (dHc) 
investiga a participação 
de milicianos na mor-
te de douglas. a casa 
do vendedor ambulante 
fica perto de uma área 
de mata onde crimino-
sos passam a madrugada 
monitorando a movi-
mentação do morro. se-
gundo colegas, douglas 
costumava subir avisan-
do: “é o dG, morador”

RepRodução

Douglas Bellot era 
vendedor ambulante no 

BRT de Madureira 

Mãe de apresentadora cai 
em golpe do Whatsapp

a atriz Vera Gimenez, 
mãe de luciana Gime-
nez,  é a mais uma víti-
ma do famoso “golpe do 
Whatsapp”. ela rece-
beu mensagem de uma 
pessoa se passando pela 
filha famosa e pedindo 
para que fosse efetua-
do um depósito, que foi 
atendido de imediato. 
depois, o bandido entrou 
em contato novamente 
solicitando mais um e em 
seguida um terceiro, to-
talizando R$ 50 mil.

Vera observou que a 
foto do Whatsapp era da 
filha e como mãe presta-
tiva, atendeu ao pedido. 
posteriormente, ela en-
trou em contato com lu-
ciana - que desconhecia 
o pedido - e só então elas 
descobriram que tratava-
-se de um golpe, comum 
atualmente. em contato 
com o banco, Vera disse 

que foi obrigada a arcar 
com o prejuízo.

“Foi um deslize muito 
grande da minha parte. 
eles sabem como en-
ganar as pessoas. serei 
obrigada a vender meu 
carro por causa disso”, 
disse Vera Gimenez, 
emocionada, à coluna.

Há alguns dias a mãe 
do apresentador luiz 
Bacci (Record TV) foi 
vítima do mesmo golpe, 
porém, quando foi pro-
cessar a transferência, o 
golpista errou o dígito da 

conta e o valor retornou à 
conta da vítima.

atualmente mais de 
100 milhões de pessoas 
utilizam o Whatsapp no 
Brasil, o golpe é apli-
cado após copiarem os 
contatos de celular após 
oferecerem aos usuários 
promoções de restauran-
tes, viagens e até mesmo 
pesquisa de saúde pú-
blica onde encaminham 
um ‘número de protoco-
lo” que ao ser clicado ou 
fornecido dá acesso dos 
contatos aos golpistas.

 RepRodução 

Vera Gimenez perdeu R$ 50 mil no golpe 

PlaNtão 
Polícia apreende menor suspeito de matar a mãe por causa de celular 
Goiás - um ado-

lescente de 14 anos foi 
apreendido por suspei-
ta de matar a mãe, de 39 
anos, a facadas (foto), em 
cumari, Goiás. segundo a 
polícia civil, eles haviam 
discutido por causa de um 
celular, o que teria moti-
vado o crime, que ocorreu 
na madrugada deste sába-
do. 

o delegado responsável 
pelo caso, Vitor Maga-
lhães, explicou ao G1 que, 

segundo o depoimento do 
adolescente, ele e a mãe 
estavam a caminho de 
casa quando começaram 
a discutir. “segundo a de-
claração do menor, eles 
tiveram uma discussão 
ainda em via pública so-
bre um celular. o menor 
estaria em posse do apare-
lho, mas o aparelho seria 
da mãe. ela pediu, ele não 
queria entregar”, disse.

Também segundo o G1, 
consta ainda no depoi-

mento do garoto que, che-
gando em casa, ele pegou 
uma faca, esperou que a 
mãe chegasse à sala, e co-
meçou a esfaqueá-la.

o suspeito tentou fu-
gir de bicicleta, mas foi 
encontrado e detido pela 
polícia Militar. “a pM 
atendeu um chamado de 
alguém que ouviu gritos 
lá. a caminho do local, 
localizaram o autor na 
rua, o mesmo confessou o 
crime e levou os policiais 

até sua casa”, completou o 
delegado.

ainda de acordo com 
Magalhães, o menino deve 

ser apresentado ao Minis-
tério público e Juizado da 
infância e Juventude, que 
deciirão se ele deve conti-

nuar detido. por enquanto, 
ele ficará em um Centro 
de internação provisória, 
em Goiânia.

 RepRodução 
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suspeitos da morte
 de jornalista são presos
Um dos suspostos executores é policial militar. O crime foi em maio deste ano 

Presa mulher que integrava uma das 
maiores facções do tráfico no Rio 

ao saber da prisão dos 
suspeitos, a irmã de le-
onardo, a dona de casa 
aline pinheiro, 41, de-
sabafou: “alivia muito a 
prisão deles. eu estava es-

perando ansiosa por isso. 
só tenho a agradecer a 
equipe da 118ª dp, foram 
super atenciosos com isso. 
esse período aguardando 
a prisão deles foi mui-

to doído. Meu irmão era 
um ser humano incrível. 
de que valeu tirar a vida 
dele?. um pai de família, 
um marido exemplar, um 
excelente homem. e ago-

ra a nossa alma relaxa. 
sei que não trará meu ir-
mãozinho amado de vol-
ta, porém estou aliviada.  
É triste ver a crueldade 
do ser humano. Tudo por 

causa de poder, olha do 
que eles são capazes. Meu 
sobrinho só tem 10  anos 
e ficou sem o herói, sem o 
amigo, sem o parceiro. eu 
tenho um sonho de con-

tinuar tocando o projeto 
dele, mas preciso primei-
ro deixar isso tudo passar 
mais um pouco. essa dor 
nunca tem fim”, desaba-
fou aline.

Famíla estava ansiosa pela prisão dos criminosos 

policiais da 6ª dp (ci-
dade Nova) prenderam 
na última sexta-feira uma 
mulher que integrava umas 
das maiores organizações 
criminosas de traficantes 
do Rio de Janeiro. segun-
do as investigações, a qua-
drilha em que ela atuava é 
responsável pelo abasteci-
mento de drogas no Morro 
dos prazeres e na comu-
nidade Fallet-Fogueteiro, 
região central da capital, 
e expandiu sua atuação 
para Niterói, onde foi en-
carregada de auxiliar na 
administração de parte das 
finanças do grupo crimino-
so.

a operação foi em cum-
primento de mandado de 
prisão por envolvimento 
em organização criminosa, 
tráfico de drogas e roubo. 
de acordo com o delega-
do Túlio pelosi, titular da 

6ª dp, ela foi localiza-
da, no bairro caramujo, 
após um trabalho de in-
vestigação e inteligência 
da unidade policial. ele 
destaca que, por meio 
das informações levan-
tadas, os agentes foram 
à comunidade e captura-
ram a acusada em uma 
ação que levou menos 
de 15 minutos. a mu-
lher, inclusive, era uma 
das procuradas do por-
tal dos procurados, sen-
do também investigada 
pela delegacia de Repres-
são ao crime organizado 
(dRaco).

Fornecimento
 de distribuição 

de acordo com as in-
formações apuradas pela 
polícia civil, ela atuava no 
fornecimento e distribui-
ção de drogas e, também, 

cobrava taxas no valor R$ 
120,00 de moradores de 
um condomínio, em Ni-
terói, o que rendia para a 
quadrilha R$ 72 mil por 
mês. além disso, a mulher 
estava envolvida no forne-
cimento de “gatonet” e im-
pedia os serviços de com-
panhias responsáveis pelo 
fornecimento de água e luz 
da região.

Importunação sexual vitimou 
1.154 mulheres no RJ em 2019

o dossiê Mulher, di-
vulgado no final do mês 
de agosto deste ano pelo 
instituto de segurança 
pública (isp), vinculado 
à secretaria estadual de 
planejamento e Gestão 
(seplag), traz os primei-
ros dados estatísticos so-
bre o perfil das vítimas 
de importunação sexual, 
que deixou de ser uma 
contravenção penal e 
passou a ser um crime ti-
pificado no Código Penal 
(artigo 215-a) a partir de 
24 de setembro de 2018 
com a sanção da lei nº 
13.718.

o documento mostrou 
que, no ano passado, 
1.154 mulheres foram ví-
timas de importunação, 
sendo que 55,4% não co-
nheciam o autor e 73,5% 

eram solteiras. No total, 
49,2% eram brancas, 
33,8% pardas e 13,8% 
pretas, além disso 42,7% 
tinham entre 18 e 29 
anos.

os crimes acontece-
ram, em sua maioria, en-
tre segunda-feira e sexta-
-feira em locais fora da 
residência da vítima. 
Tanto os horários quanto 
os dias em que a importu-
nação foi mais registrada 
indicaram que as mulhe-
res foram vitimadas nos 
transportes públicos na 
ida e volta do trabalho. 
a 15ª edição do dos-
siê Mulher mostrou que 
45,8% dos casos aconte-
ceram na capital, sendo 
32,9% durante a tarde e 
31,6% durante a manhã.

Prática de 
ato libidinoso 

o crime de importu-
nação sexual se refere à 
prática de ato libidinoso 
(de caráter sexual), na 
presença de alguém, sem 
sua autorização e com 
a intenção de satisfazer 
lascívia (prazer sexual) 
própria ou de outra pes-
soa. o autor pode pegar 
uma pena de reclusão de 
um a cinco anos. essa 
mesma lei também ti-
pifica a divulgação de 
cena de estupro ou estu-
pro de vulnerável. para 
a diretora-presidente do 
isp, Marcela ortiz, é im-
portante conscientizar as 
mulheres sobre a possi-
bilidade de punir quem 
pratica o crime de impor-
tunação sexual.

RepRodução 

dois suspeitos 
de envolvi-
mento na mor-

te do jornalista e pré-
-candidato a vereador 
leonardo soariano 
pereira pinheiro, de 
39 anos, foram presos 
ontem pela polícia ci-
vil. o crime aconteceu 
em maio deste ano, no 
bairro parati, em ara-
ruama, Região dos la-
gos do RJ. os agentes 
da 118ª (araruama) 
contaram com o apoio 
das 124ª dp (saquare-
ma) e 129ª dp (iguaba 
Grande). com a dupla, 
os agentes apreende-
ram dois rrevólveres e 
uma faca.

segundo as investi-
gações, léo pinheiro, 

como era conhecido, 
realizava uma entre-
vista com moradores 
da região quando foi 
abordado, em plena 
luz do dia, por dois ho-
mens em um carro. um 
criminoso encapuzado 
mandou que o jorna-
lista se ajoelhasse e o 
executou. ele trabalha-
va em projetos sociais 
na cidade de ararua-
ma e tinha uma página 
local de notícias, a “a 
Voz araruamense”.

a polícia informou 
que os suspeitos de en-
volvimento no crime 
são o policial militar 
alan Marques de oli-
veira e cleisener Viní-
cios Brito Guimarães. 
com eles, os agentes 
apreenderam duas ar-
mas, dois carros e uma 
moto-aquática.

Disputa política 
a investigação apon-

ta que a motivação do 
crime seria porque le-
onardo, que também 
era líder comunitário, 
estaria reunindo um 
grupo de eleitores na 
região onde o policial 
militar preso mora. o 
pM já foi candidato a 
deputado estadual nas 
eleições de 2018, e a 
mulher dele é candi-
data ao cargo de vere-
adora nas eleições de 
2020. 

ou seja, o assassi-
nato teria sido cometi-
do por disputa política 
no local. Questionada 
pelo uol a respeito da 
prisão de um agente da 
corporação, a polícia 
Militar ainda não se 
pronunciou.

 Leonardo Pinheiro foi morto a tiros em maio deste ano. A polícia apreendeu armas com a dupla 

ataque a tiros deixa um morto e 
seis feridos na zona Norte do rio 

uma pessoa morreu e 
outras seis pessoas fica-
ram feridas na Rua pe-
quiri, em Brás de pina, 
na Zona Norte do Rio, 
na noite da última sexta-
-feira. a polícia Militar 
informou que uma equipe 
do 16º BpM (olaria) foi 
ao local para verificar a 
ocorrência de um tiroteio.

No local, testemunhas 
contaram aos policiais 
que um homem usando 
capacete teria passado 
e realizado os disparos 
contra as pessoas. as seis 
pessoas feridas foram so-
corridas e encaminhadas 
para um hospital da re-
gião. 

a delegacia de Homi-

cídios da capital (dHc) 
assumiu a ocorrência e 
as investigações estão 
em andamento para apu-
rar as circunstâncias. as 
testemunhas estão sendo 
chamadas para prestar de-
poimento e diligências es-
tão sendo realizadas para 
identificar a autoria do 
crime.
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Preparação encerrada – Tricolores partiram cheios de vontade no resultado positivo em Minas

 aNdRÉ MoReiRa / VolTaço

voltaço viaja 
para enfrentar 

o tombense-mG
Partida será neste domingo, dia 25, às 17h, no 

estádio antônio Guimarães de almeida.

o Volta Redonda 
fez o seu último 
treino da semana 

no cT oscar cardoso na 
manhã de sexta-feira, dia 
23. após o almoço, a de-
legação do esquadrão de 
aço seguiu viagem para 
Tombos-MG, onde, neste 

domingo, dia 25, enfren-
tará o Tombense-MG, às 
15h, no estádio antônio 
Guimarães de almeida, 
pelo Grupo B. o jogo 
vale pela 12ª rodada da 
série c do Brasileiro.

Mais um confronto di-
reto na briga pela classi-
ficação à próxima fase. 
por isso, o capitão Heitor 
destaca a importância da 

equipe minimizar os erros 
para sair de campo com 
os três pontos.

“estamos vivendo um 
momento de inconstân-
cia dentro da competição 
e precisamos entrar em 
campo muito focados 
para não cometermos os 
mesmos erros das últi-
mas partidas. Tivemos 
uma semana muito boa 

de treinamentos e chega-
remos fortes no domingo 
para fazer um bom jogo e 
conquistar a vitória”, des-
tacou.

o Volta Redonda está 
na quinta colocação do 
Grupo B, com 14 pontos 
ganhos, um atrás do cri-
ciúma-sc que abre o G4. 
Na sequência vem o lon-
drina-pR, com 17 pontos, 

o Ypiranga-Rs, com 18 
pontos, e o Brusque-sc, 
com 26 pontos.

Goleada sobre o Vasco
Ferreirinha, Guilherme 

eulálio, léo Melo e Ga-
briel Tavares marcaram 
os gols da vitória trico-
lor sobre o Vasco por 4 a 
1 em partida válida pela 
Taça Rio sub-20. Ferrei-

rinha, Guilherme eulálio, 
léo Melo e Gabriel Tava-
res marcaram os gols da 
vitória do esquadrão de 
aço sobre o campeão do 
primeiro turno da com-
petição. Neste fim de se-
mana, os Garotos de aço 
receberão o Resende. o 
jogo será neste sábado 
(240, às 15h, no cT car-
valheira.


