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Monstro da Zona Sul

Vai ser exorcizado em Bangu

Neto endiabrado é enjaulado por agredir
vovó a chutes e pontas acesas de cigarro.
6

divulgação

Fim do inferno

divulgação

PMs libertam
mulher
mantida refém
por bandido
Vítima diz ficou cinco dias
em poder agressor sem
comer,nem beber e ainda
foi estuprada. Na primeira
oportunidade, ela conseguiu ligar para a polícia.
6

Agências do INSS
não abrem as portas
para atendimento
na segunda-feira
3

Preso traficante
que filmou morte
de jovem e postou
nas redes sociais

Bandidos são presos
após intensa troca de
tiros com bandidos
rivais na Zona Oeste
6

7

Civil enjauula
estupradores de
crianças em duas
cidades do RJ
7

hospital de meriti Aberto
para urgência e emergência

Entregue há cerca de seis meses, totalmente reformado, Hospital Municipal de São João de Meriti
reabre as portas, a partir da próxima segunda-feira, para receber pessoas com diversos tipos de demanda. Antes, a unidade atendia exclusivamente pacientes graves da Covid-19, transferidos da UPA
do bairro Jardim Íris.
3
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Aquele Abraço!!!
Aquele
Abraço!!!
abraço
especial
desta quinta

Nosso
(19) vai para Márcia Dias, do K-11,
Nova Iguaçu. Ativista social e promotora de eventos, ela já está nos preparativos visando a terceira edição do “Samba Natal
Sem Fome”, marcado para 13 de dezembro, na praça
principal do bairro onde reside.
Que o evento seja Sucesso total, Márcia! Aquele
abraço!!!

Ingred
Menezes

Carnaval só
com vacina

Divulgação

Com a expectativa
do carnaval carioca –
desfile das escolas de
samba do Grupo A na
Marquês de Sapucaí –
acontecer em 2021, no
meio do ano, os agitos
das quadras aumentaram nas últimas semana. A esperança voltou
e o sorriso no rosto dos
sambistas,
também.
O prenúncio de dias
melhores fez a Nação
Carnaval se movimentar, planejar eventos e
chamar todos de volta
aos espaços paralisados
pela pandemia do vírus
chinês.
É bom? É. Porém, a
Liga Independente das
Escolas de Samba do
Rio, a Liesa, deixou
bem claro: carnaval
com participação popular só depois que a vacina contra o vírus-praga
chegar. Então, é bom a
galera ficar atenta e não
acreditar muito. (Jota
Carvalho)

é a nova musa da

‘Camisa 10’
Ingred Menezes
chega para estrear
no próximo carnaval carioca como
a musa da Caçulinha da Zona Sul
Camisa 10. Niteroiense, musa fitness, professora
de Educação Física, empresária no
segmento fitness e
graduanda em nu-

trição, ela está feliz da vida com o
convite da escola.
“Com
certeza,
será uma experiência
incrível!
A primeira vez a
gente não esquece”, diz a bela
com ares profetizadores.
Além disso, a
beldade também

elaborou um programa para mulheres com foco
no bumbum e usa
sua rede social
para dar dicas de
nutrição, exercícios e alimentação saudável. Para
mais informações
acessem o instagram da musa @
ingredpersonall .

Diversão para os pretos

O SOMBRA

Divulgação

Envie sua denúncia ou elogio!

Djay Bieta será uma das
atrações do evento em
Madureira nesta sexta-feira, 20

horahmunicipios@gmail.com

Vereador ‘Cabeça de Árvore’
Aquele vereador vivia
tirando onda nos bastidores da Câmara. “Eu sou
o cara, aqui, na rua e em
casa”, vivia dizendo para
todos. O ‘zé ruela’ era motivo de risos e zoação dos

colegas de bancada e dos
conhecidos. Os vizinhos
riam dele o tempo todo. O
cara passou a ser tratado
nas rodas da Boca Maldita
por ‘cabeça de árvore’. Por
que será?

A história era outra

KILARIÔ AFRO BAILE
celebra Dia da Consciência Negra

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

expediente

pós meses parada por conta
da pandemia
do novo coronavírus, a
Kilariô Afro Baile volta
a fazer seu baile, que já
é referência de diversão
para o público preto. A
vigésima edição na cidade maravilhosa acontece no Viaduto Negrão
de Lima, em Madureira, na sexta-feira, 20 de

novembro, a partir das
22h, celebrando o dia
da Consciência Negra.
Segundo o idealizador Wes Silva, “a ideia
é resgatar e valorizar
nossas raízes, sempre
levando nossa cultura para frente. Quando
falamos de consciência negra, pensamos
sempre em algo negativo, em toda dor que
sofremos. Queremos
ressignificar isso, transformando a dor em resistência e celebrando a

nossa cultura”. Dentre
as atrações, estão nomes como a DJ Glau
Tavares, Djay Bieta,
DJ Wall, Afrolai, Joss
Dee e Anderson América tocando o melhor do
hip-hop, funk e black
music
Para a noite no viaduto mais conhecido da
cidade, o destaque fica
nas medidas de segurança adotadas visando
a realização segura do
evento. É obrigatório
o uso de máscara, além

de manter o distanciamento de 1,5 metros
entre as pessoas. Será
disponibilizado álcool
em gel para o público.
Os ingressos custam a
partir de R$10 e podem
ser comprados antecipadamente pela internet a fim de evitar filas.
https://www.sympla.
com.br/kilario-afro-baile---consciencia-negra---viadutodemadureira__1055180
Redes sociais: @kilarioafrobaile

Nosso agente farejador
Cão Misterioso conta mais
detalhes. “O vereador dizia que era o tal com as
mulheres e não admitia
ser chifrado pela mulher,
que, segundo ele, andava
no cabresto. Só de saca-

nagem, um dos colegas de
profissão resolvei tirar a
prova dos nove. Certa vez,
se aproximou da madame
do ‘bom de onda’ e fez
uma proposta indecente. A
dona aceitou, sob a condição de bico calado”.

Chifrudo por merecimento
“Durante o affair, o
colega do corno descobriu que sua amante descobrira aventuras do marido pelas
costas e resolveu dar
o troco, mesmo se
mantendo em casa
na maioria dos dias”,
prossegue o Farejador.
“Na pandemia ela o
corneia pouco, porém
o faz, mesmo assim.
O cornão não deixou

de sair com garotas e
funcionárias novinhas
da prefeitura, às quais,
paga um cachêzinho
nos encontros. Pelo
visto, o cenário não
mudará tão cedo. A
madame manda bala
trocada e se vinga do
marido sempre que
pode”, encerra Cão
Misterioso. *Por isso,
o SOMBRA não acredita em quem fala demais. (risos)
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De portas abertas

Hospital Municipal de
São João de Meriti passará a atender todas as
emergências a partir da
próxima segunda-feira

I

assessoria de
imprensa

naugurado há cerca de
seis meses, o Hospital
Municipal de São João
de Meriti (primeiro da cidade) passará a atender todas as emergências a partir
da próxima segunda-feira.
O local, que abrigava o antigo Posto de Assistência
Médica – PAM, passou por
grande reforma e foi aberto
em maio deste ano, quando
começou a funcionar recebendo exclusivamente pacientes graves da covid-19,
transferidos da UPA do
bairro Jardim Íris.
Depois de atender centenas desses pacientes em
seus 30 leitos de UTI (cadastrados no Ministério da
Saúde), a unidade vai receber pessoas com todo tipo
de urgência e de emergência. Para evitar o contato

entre eles, aqueles que estiverem em tratamento vão
ficar exclusivamente no segundo andar do prédio.
O diretor médico do hospital, Dr. Altair Soares,
contou como a unidade
vai passar a operar: “No
primeiro andar do hospital
teremos a sala verde para
pacientes sem gravidades
e a sala vermelha para os
pacientes graves, contando
com suporte de ambulâncias. Já no segundo andar
teremos as enfermarias exclusivas para os pacientes
com covid-19”, disse.
Centro de Imagem e
Diagnóstico
Além de leitos de UTI,
o novo hospital conta
com aparelhos modernos
e novos, como monitores
e respiradores, usina de
oxigênio, elevador, sala

A unidade passou por grande
reforma e foi aberto em maio
deste ano, quando começou a
receber exclusivamente pacientes graves da covid-19

de pronto atendimento,
emergência para pacientes
graves, sala de sorologia,
sala de espera, ar-condicionado, mobiliário novo,
entre outras coisas, tudo
isso funcionando junto
com o Centro de Imagem
e Diagnóstico – CID, com
tomógrafo,
ressonância
magnética, densitometria
óssea,
ultrassonografia,
mamografia de alta resolução e laboratório. Além
disso, o centro cirúrgico
está sendo preparado no
terceiro andar, algo inédito
no município.
Vale lembrar que no
último dia 27 de maio,
apenas sete dias após ser
inaugurado, o hospital registrou sua primeira alta,
o paciente Jaime de Jesus
Trindade (47), que estava
tratando covid-19, pôde
voltar

Complexo de saúde cerca o hospital
Para dar conta de cerca
de meio milhão de habitantes e atender moradores de cidades vizinhas,
um verdadeiro complexo
de saúde cerca o hospital.
São duas UPAs 24h
para urgência e emergência (uma adulta e uma pediátrica), postos de saúde
com programas voltados

para as famílias e atenção
básica, Centro de Saúde
Aníbal Viriato, Laboratório Central, Centro de
Imagem e Diagnóstico –
CID (moderno e equipado), SAMU (referência
em qualidade de atendimento), CAPS – Centro
de Atendimento Psicossocial III, Álcool e Drogas e o Infanto-Juvenil.

Nossa Saúde Mental é
referência no Estado.
Além disso, existem
unidades em reformas
para aumentar ainda
mais a capacidade de
atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São João de Meriti
para sua família como
diversos outros fariam
nos meses seguintes.

Divulgação/PMSJM

Emergência do HMSJM
entra em operação
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A farmacêutica dos EUA Pfizer e o laboratório alemão BioNTech
disseram ter feito uma proposta ao governo brasileiro para a comercialização da vacina BNT162b2 contra a Covid-19. As empresas anunciaram a conclusão dos testes e que o imunizante tem 95% de eficácia.

domingo, 22 de novembro de 2020

O Ministério da Saúde escreveu em sua conta no Twitter que não existem remédios ou outras substâncias que previnam ou curem a Covid-19.
E que a “maior ação” contra o vírus são o isolamento social,mas cerca
de uma hora depois, apagou o post.

Como assim?

Agência Brasil

O ex-presidente dos
EUA, Barack Obama, virou alvo dos petistas, mais
espedificamente da presidenta nacional da legenda,
deputada Gleisi Hoffmann
(PR). Pelo Twitter, ela cobrou explicações de Obama sobre a participação
dele em questões cruciais
no Brasil.

Indústria de armas II

Entre os quais, o golpe contra a então presidente Dilma Rousseff e
a operação ‘espúria’ da
Lava Jato. Para Hoffmann, Obama passou 8
anos fazendo guerras e
espionagem, a serviço
da indústria de armas e
do establishment dos Estados Unidos.

Acobertar III
Segundo o site www.
esmaelmorais.com.br,
Gleisi acusou o ex-presidente americano de acobertar casos de corrupção
do vice de Dilma, Michel
Temer, investigado por
corrupção. A dirigente
petista ainda ironizou o
fato de Obama querer
dar conselhos ao país.

Tapete de santinhos no dia
seguinte à eleição
O dia da votação em
15 de novembro e o
pós-eleição revelou
o quanto a população é indisciplinada
quando o assunto é
descartar de forma
adequada tudo que

vai pra sua mão e
não é guardado. Um
exemplo da falta
de modos foi registradoem Itaguaí,no
domingo:em frente
ao CIEP 496 na Reta
de Piranema, a quan-

Acaloradas IV

tidade de santinhos
jogados no chão formou um tapete de
sujeira por obra do
péssimo hábito dos
eleitores de fazer da
ssua cidadeum grande lixão.

Engano V

“Acobertou um vice investigado por
corrupção e quer dar conselhos ao Brasil. Tem de explicar a sua participação
no golpe e na Lava Jato”, disparou a
presidenta do PT durante declarações
publicadas na rede social e qiue já suscita discussões acaloradas nos bastidores.

Em seu livro “Uma Terra Prometida”,
Obama diz que o ex-presidente Lula lhe
causou boa impressão. Mas, “tinha os
escrúpulos de um chefão do Tammany
Hall, e circulavam boatos de clientelismo, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões”.

ditorial
E
O mundo em contagem regressiva para a vacina
Os procedimentos de
submissão contínua de
dados técnicos para o registro de vacinas contra a
covid-1 já foram definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Instrução
Normativa nº 77/2020 foi
aprovada ontem (17) pela
diretoria colegiada do órgão e publicada ontem no
Diário Oficial da União.
A Anvisa anunciou ainda que dispensou a análise de impacto regulatório
e consulta pública para o
registro devido ao grau de
urgência da vacina e gravidade da doença. “A medida possibilitará acelerar a
disponibilização à população brasileira de vacinas
contra o novo coronavírus, desde que demonstradas qualidade, segurança
e eficácia conforme os
requerimentos técnicos e
regulatórios vigentes”, informou a agência, em comunicado.
No procedimento de
submissão contínua, os

Amparo à pesquisa

- Divulgação/Governo do Estado

Bolsista da
Faperj está na
final da Farmelab

Competição científica internacional conta
com cientistas de mais de 31 países
Antonio carlos

P

horahmunicipios@gmail.com

ós-doutoranda na
Universidade Federal Fluminense (UFF) com bolsa da
Fundação Carlos Chagas
Filho de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro
(Faperj), a carioca Gabriela Ramos Leal, de 34
anos, está entre os dez finalistas internacionais do
Farmelab, maior festival
de divulgação científica
do mundo, organizado
pelo British Council. No
último domingo, ela foi
anunciada como vencedora da etapa nacional
da competição. Agora na
fase internacional, a disputa é com cientistas de
mais 31 países.
Gabriela é a primeira
mulher negra e também

primeira médica-veterinária a ganhar o Farmelab no Brasil. Ela formou-se na Universidade
do Grande Rio (Unigranrio) e fez mestrado e
doutorado em Clínica e
Reprodução Animal pela
UFF, tendo ainda um período sanduíche na Universidade de Adelaide,
na Austrália.
Para chegar à etapa internacional, o trabalho
de Gabriela foi um dos
30 selecionados entre os
cem inscritos. Em seguida, foram escolhidos dez
para concorrer na final
nacional. Todas as fases podem ser assistidas
pelo canal do festival no
YouTube.
No FameLab, os jovens pesquisadores são
desafiados a contar em

apenas três minutos um
conceito científico de
forma simplificada para
atingir diversos públicos.
E são avaliados por uma
comissão externa sobre
os três Cs: conteúdo, clareza e carisma.
Com um copo e gelo na
mão, camiseta de super-heróis e um conceito em
mente, Gabriela iniciou
o vídeo de inscrição para
a competição. “O Capitão América é ficção
mesmo, mas o poder do
gelo é ciência!”, enfatiza
a pesquisadora em seu
vídeo, ao explicar sobre
a importância da criopreservação de embriões.
Na etapa final, a carioca abordou a utilização
de cavalos para produção de anticorpos como
soros antiofídicos e no-

dados técnicos deverão ser
encaminhados à Anvisa
conforme forem gerados.
Assim, as empresas interessadas no registro de vacinas não precisam ter em
mãos todos os documentos reunidos para apresentá-los ao órgão regulador.
Esse procedimento será
normatizado apenas para
as vacinas contra covid-19
a serem registradas no
país. Segundo a Anvisa,
outras autoridades regulatórias de referência, como
a dos Estados Unidos, da
Europa, da Suíça e da China, já utilizam a submissão contínua em situações
específicas. A proposta
da Anvisa prevê o atendimento a dois critérios para
uso desse procedimento
diferenciado. Um deles se
refere à exigência de um
dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento
referente à vacina proposta, protocolado na agência.
Outro ritério é que a pesquisa esteja em fase 3 de
desenvolvimento clínico.

A carioca Gabriela Ramos Leal vai
participar do maior festival de divulgação científica do mundo

vas pesquisas com covid-19. Gabriela revelou
que a escolha de temas
para apresentar durante as fases do concurso
buscou mostrar um lado
da medicina veterinária
que não é conhecido pela
sociedade. “As pessoas
pensam que se você não
tem um pet, o médico
veterinário não é necessário. E isso na verdade
é uma necessidade de
comunicação para que
elas entendam qual é a
importância da medicina
veterinária num contexto
de saúde pública”, afirma.
Mais cinco jovens
cientistas representaram
o Rio de Janeiro na final
da competição científica, que foi transmitida
pela TV Cultura e contou

com Marcelo Tas como habilidade oral.
Tradicionalmente, no
mestre de cerimônias.
concurso os jovens receLançamento em
bem um treinamento em
comunicação científica
2005
O FameLab foi lançado com a especialista briem 2005 pelo Festival de tânica Wendy Sadler e
Ciência de Cheltenham, o especialista brasileiro
na Inglaterra, e é realiza- Ronaldo Christofoletti.
do em vários países pelo O desafio é apresentar
British Council. É con- um conceito científico
siderada, hoje, uma das de forma clara e carismaiores competições de márica em três minutos.
divulgação científica do Este ano, a migração da
inciativa para o não premundo.
Seu objetivo é promo- sencial trouxe um novo
ver a aproximação entre obstáculo.
cientistas e público em
“O palco foi uma câgeral, por meio da con- mera. Então, existiram
textualização e aborda- algumas adequações negem de temas científicos cessárias durante o treino dia a dia da socieda- namento, para desenvolde, além de incentivar ver suas habilidades de
o desenvolvimento de contar em frente a uma
competências em comu- câmera”, ressalta Chrisnicação, em especial a tofoletti.

Parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
No Brasil, a iniciativa
está em sua quarta edição
e conta com a parceria do
Ministério da Ciência,

Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC)
por meio do Conselho
Nacional de Desenvol-

vimento Científico e
Tecnológico (CNPq), do
Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de

Amparo à Pesquisa (Con- pesp).
fap), e da Fundação de
Para ver a apresentação
Amparo à Pesquisa do completa da Gabriela RaEstado de São Paulo (Fa- mos Leal, acesse o canal

do YouTube do British
Council no Brasil em https://www.youtube.com/
watch?v=2ywDcgxpXIk.
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Brasil fecha 2020 invicto
nas eliminatórias

Liderança mantida

Em Montevidéu, Seleção fez 2 a 0 sobre o Uruguai com gols de Arthur e Richarlison
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

N

o estádio Centenário, em Montevidéu, o Brasil
enfrentou o Uruguai fora
de casa e venceu por 2 a
0, em jogo válido pela
quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Os
autores dos gols na terça-feira (17) foram Arthur e
Richarlison. O resultado
mantém a Seleção na primeira colocação, com 12
pontos. Mais do que isso:
o time treinado por Tite
segue com 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias
em quatro jogos, assegurando, portanto, a invencibilidade em 2020.
O próximo desafio da
Seleção nas Eliminatórias
será em 25 de março de
2021, contra a Colômbia,
ainda sem local definido.

O jogo
O início de partida foi
bem equilibrado e agitado
em Montevidéu. O Brasil
teve a primeira boa chance aos dois minutos, em
chute da ponta direita de
Gabriel Jesus salvo por
Campaña. O Uruguai respondeu no lance seguinte, em jogada de Darwin
Núñez que terminou carimbando o travessão brasileiro.
A Seleção prosseguiu
com boas trocas de passe,
enquanto a Celeste buscava as descidas rápidas.
Aos dez minutos, Cavani
levou perigo em cabeceio
após cruzamento de Nández, mas a bola subiu.
Apesar disso, o confronto
seguiu truncado nos momentos seguintes, com
muita disposição dos dois
lados, mas poucas finalizações.
Aos poucos, o Brasil
passou a trabalhar melhor

Alexandre Vidal / Flamengo

Everton Ribeiro, meia do Flamengo, foi
um dos bons nomes da partida
a bola e conseguiu abrir
o placar aos 33 minutos.
A jogada começou com
Everton Ribeiro pela ponta direita. Danilo recebeu
passe e cruzou, Gabriel
Jesus ajeitou e Arthur che-

gou para finalizar – o chute desviou na defesa uruguaia e entrou. No lance
seguinte, Roberto Firmino
foi acionado em velocidade e fez o remate na área,
mas Campaña salvou.

A Seleção manteve o
controle e conseguiu chegar ao segundo gol aos 44
minutos. Após cobrança
de escanteio curta, Renan
Lodi recebeu e cruzou na
cabeça de Richarlison,

que testou no canto para
marcar. No último lance
da etapa inicial, o Uruguai acertou outra vez o
travessão em cabeceio de
Godín, aproveitando falta
cobrada por De La Cruz.

Vantagem numérica e vitória assegurada
No segundo tempo, o
Brasil voltou ameaçando mais e teve duas boas
oportunidades na parte
inicial. No primeiro minuto, Gabriel Jesus arriscou
da entrada da área, mas o
chute subiu demais. Aos
cinco, foi a vez de Ever-

ton Ribeiro arriscar em
cobrança de falta para a
defesa de Campaña. Na
sequência, a Seleção manteve a posse de bola e, se
não conseguia finalizar
com perigo, também limitava as ações dos uruguaios.

Aos 25 minutos, a situação ficou ainda mais
confortável para o Brasil
com o cartão vermelho
direto para o uruguaio
Cavani, por entrada desproporcional em Richarlison. Inicialmente, o juiz
havia aplicado o amarelo,

mas a decisão foi revisada
com o auxílio do árbitro
de vídeo. Apesar disso,
a Celeste tentou reagir e
até balançou a rede logo
depois com Cáceres, em
bate-rebate após cobrança de escanteio. Porém, a
arbitragem pegou posição

irregular do lateral-direito
e anulou o gol.
Na reta final, o Brasil
teve apenas que manter a
vantagem e foi pouco incomodado. Além da entrada de Everton no lugar
de Richarlison, realizada
pouco antes da expulsão

de Cavani, Lucas Paquetá
e Bruno Guimarães também entraram em campo
nos acréscimos, substituindo Everton Ribeiro
e Douglas Luiz. Aos 49,
o árbitro apitou o fim do
jogo e decretou a vitória
brasileira.

Sede social histórica das Laranjeiras completa 100 anos

Inaugurado em 18 de
novembro de 1920, o histórico prédio da sede de
Laranjeiras completou
seu centenário na quarta-feira (18). Conhecido
como principal fonte histórica da torcida tricolor,
o prédio principal da Rua
Álvaro Chaves conta
com opções de entretenimento para o público.
Assim como o edifício, o campo começou a
ser construído em 1918,
após a indicação do Brasil como país-sede do
Sul-Americano de Sele-

ções. A princípio, como
responsabilidade do Governo, as obras acabaram
sendo financiadas pelo
próprio Fluminense, à
época presidido por Arnaldo Guinle. Curiosamente, o palacete de três
andares custou aos cofres
tricolores o dobro do próprio campo.
Acervo de grandes histórias do clube e do futebol brasileiro, o prédio
de Laranjeiras já recebeu
grandes eventos desde
a reunião que iniciou a
profissionalização do fu-

tebol carioca aos festejos
de títulos. Além disso,
especialmente no Salão
Nobre Arnaldo Guinle,
dos belos vitrais franceses, sediou diversos
acontecimentos culturais
e políticos.
De acordo com Dhaniel Cohen, gerente do
Flu-Memória, as realezas
e presidentes passavam
pelo local pela proximidade com o Palácio da
Guanabara, localizado ao
lado da sede tricolor.
“O prédio histórico do
Fluminense, que na ver-

Nelson Peres / Flu

dade é a sua quarta sede,
que perdura até hoje, foi
inaugurado um ano e
meio depois do Estádio
de Laranjeiras. Já naquela
época, ele começou a ser
um ambiente de grandes
eventos no ramo cultural, artístico e musical do
país. O Brasil era o Distrito Federal, e o eixo do
Poder Federal ficava muito próximo daqui. Não à
toa, vários presidentes da
época costumavam frequentar as Laranjeiras’’,
contou Dhaniel Cohen,
gerente do Flu-Memória.

Edifício centenário preserva a trajetória histórica do
Fluminense desde
18 de novembro de
1920

Eventos e comemorações marcantes
Marcado por muitas festas também realizadas no
Salão Nobre de Laranjeiras
para exaltar as taças levantadas. Em 1952, o título
mundial teve uma grande
celebração na sede tricolor.
Além desta, duas grandes
comemorações entraram
na história do clube e do

torcedor. Em 7 de julho de
2007, um dia após o time
ser campeão da Copa do
Brasil, Laranjeiras foi invadida por uma multidão.
Em maior proporção, em
11 de novembro de 2012,
o tetracampeonato brasileiro trouxe ainda mais gente
para a sede.

“O Salão Nobre foi revitalizado em 2011 e de uns
anos pra cá tem virado palco de grandes shows. A Flu
Fest começou lá. Antigamente, tinha a tradição do
Baile de Gala e depois foi
adaptada a festa de aniversário do Fluminense para
a FluFest. A gente, mais

recentemente, lançou um
novo produto, a Flu Music,
que já teve show da Maria
Rita e do Raimundo Fagner”, acrescentou Dhaniel
Cohen.
Tombada como patrimônio cultural do Rio de Janeiro desde 1998, a sede
do Fluminense possui a

sua importância no desenvolvimento do esporte e
da sociedade brasileira, o
que atraiu diversos nomes
como Rodrigues Alves,
Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas. Importantes
personalidades internacionais, como Alberto I e Elizabeth, rei e rainha da Bél-

gica, assim como Akihito
e Michiko, herdeiros do
trono do Japão, também
participaram de eventos e
conheceram as instalações
do clube. Jules Rimet, presidente da Fifa, conheceu a
sede em 1949, e declarou o
Fluminense como o maior
clube do mundo.

FluTour com guia é atração diária
Compondo a sede tricolor, o Fluminense
aproveita seu tradicional prédio para convidar os torcedores e visitantes a conhecerem
a história do clube em

um tour rico e centenário pela Sala de Troféus.
Além do museu tricolor,
o convidado pode passar para saborear o vasto
cardápio do restaurante Dom Hélio, que será

inaugurado nesta quinta-feira (19).
A Sala de Troféus funciona de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h
(fechamento da bilheteria às 17h30); e sábados,

domingos e feriados, de
9h às 16h (com encerramento da bilheteria
às 15h30). O valor da
FluTour é de R$ 30 com
guia do clube e acesso à
Sala de Troféus, Salão

Arnaldo Guinle (Salão
Nobre), Estádio Presidente Manoel Schwartz,
vestiário, gramado e
Sala de Imprensa Nelson Rodrigues. Com a
opção de visita somente

à Sala de Troféus, sem
guia do clube, o valor
é de R$ 20. A entrada
é gratuita para sócios,
crianças de até 5 anos e
portadores de necessidades especiais.
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Mulher mantida em cárcere
privado é libertada no Rio

Vítima aproveitou que agressor havia saído para compra cigarros e chamou a polícia

Divulgação

Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

fim deuma agonia
parauma
mulher que era
mantida em cárcere privado há cinco dias em
uma casa na Vila Vintém,
bairro da Zona Oeste do
Rio. Ela foi libertada ontem pela Polícia Militar
e o criminoso preso em
flagrante. A vítima conseguiu chamar a polícia
quando o agressor saiu
para comprar cigarros, na
noite da última sexta-feira. O O homem foi preso
em flagrante.
A mulher relatou aos
PMs que durante o tempo
que esteve em poder do
sequestrador foi agrerdida e violentada sexualmente. O homem também não lhe deu comida
nem água e exigiu conseguisse dinheiro, após
acusá-la de furto.
Segundo a PM, a jovem
veio do Paraná para trabalhar em um estúdio de
tatuagem na Vila Vintém.
Ela conhecia o sequestrador apenas de vista.
“Na hora do almoço, eu
ia para a pracinha. A gente conversava, só isso”,

disse. Disse ainda que
no início desta semana,
quando eles estavam na
praça, começou um tiroteio. “Nós fomos nos esconder na casa dele, que
fica em frente”, disse.
Ainda de acordo com
o depoimento da vítima,
durante o confronto o
agressor havia dito que
iria para a casa da prima
e a deixou na residência.
“Sumiu e me deixou lá,
com o barulho dos tiros, e
ele não voltava”, narrou.
Deixei a chave com a vizinha e saí”, disse.
Foi acusada de
roubar dinheiro
Horas depois, de volta
à praça, ela disse que reencontrou o rapaz e perguntou se ele estava bem.
Ela contou que nesse momento ele disse que ia me
mostrar o que houve. “Foi
eu entrar na casa dele, e
ele me trancou”, explicou
aos policiais. Ainda segundo a vítima, o homem
a acusou de roubar dinheiro na casa dele. “Ele
afirmou que sumiram R$
2.500 da casa dele. Eu
não sabia da existência
desse dinheiro ou quem
ele era”, contou.

A prisão do criminoso.Vítima
relata aosPMs que a libertaram
o horror que passou nas mãso do
sequestrador

Sessões de tortura
A mulher relatou que
apanhou enquanto estava no cárcere privado.
“Durante esses dias,
ele me bateu algumas
vezes, me derrubou no
chão. “Se eu não arru-

masse R$ 2.500 até as
8h de sábado, a prima
dele vinha aqui me matar”, emendou.
Na noite da última
sexta-feira, a jovem
contou que estava to-

mando banho quando
viu que o homem saiu
para comprar cigarros.
Imediatamente ela ligou para o 190 e, na
sequência, um celular
do setor de inteligência

Acusado de agredir avó vai em cana
Um homem acusado de agredir a própria
avó foi preso ontem por
policiais da 14ª DP (Leblon). Segundo informações, o agressor batia na cabeça da vítima
com uma garrafa, desferia chutes e a queimava com cigarros. Ele foi
capturado no Leblon,
na Zona Sul, após monitoramento do setor de
inteligência e em cumprimento de mandado
de prisão expedido pela
Justiça.

Reprodução

Câmeras de segurança flagraram
algumas das agressões

As
investigações
apontam que o preso
possui histórico de delitos semelhantes e já
praticou outros crimes

previstos no Estatuto do
Idoso contra sua avó, em
2017, e uma lesão corporal contra sua própria
mãe, em 2019.

do 14º BPM (Bangu) a
contatou no WhatsApp.
Ela compartilhou a
localização e avisou à
polícia que o homem
tinha duas facas. A ví-

tima disse ainda que a
melhor hora de tentar
libertá-la era no fim
da madrugada. Quando o dia clareou, os
PMs chegaram à casa.
A jovem conseguiu

empurrá-lo contra um
armário e se desvencilhou dele. Um policial
o imobilizou. A ocorrência foi registrada na
35ª DP (Campo Grande).

Cinco suspeitos são presos após
confronto na Zona Oeste do Rio

Cinco suspeitos foram
capturados durante um
tiroteio na comunidade
do Bateau Mouche, na
Praça Seca, Zona Oeste
do Rio, na noite da última sexta-feira.
Com os bandidos, foram apreendidos dois
fuzis, 313 munições, 12
carregadores de fuzis e
duas granadas. A Polícia Militar informou que
grupos criminosos armados entraram em con-

fronto e agentes do 18º
BPM (Jacarepaguá) realizaram uma varredura
na região e prenderam os
suspeitos.
Nas redes sociais, moradores relataram uma
intensa troca de tiros que
continuaram durante a
madrugada de ontem. Os
relatos informar que os
primeiros disparos foram
ouvidos às 23h45 nas
ruas Capitão Machado e
Barão.

Divulgação/PMERJ

Armas e munições
foram apreendidas
pelos policiais

Corpos de três vítimas de acidente no Porto são enterrados
Três das quatro vítimas do acidente
no Cais do Porto do
Rio de Janeiro foram
enterradas na última sexta-feira. Só
um deles conseguiu
se salvar. Parentes e
amigos se despediram de Luís Carlos
de Oliveira e Denilson Cruz e Rogério

Sacramento no Cemitério de Sulacap,
na Zona Oeste do
Rio.
O acidente com o
grupo de funcionários foi na última
quarta-feira. O carro despencou de um
ponto onde era realizada uma obra que
reduziu a largura da

pista no cais e caiu
na Baía de Guanabara. Também havia
material de construção no chão e uma
lombada. Entretanto,
nada estava sinalizado. Parentes das vítimas afirmaram que
falta segurança para
quem trabalha no local.

Divulgação/PMERJ

Familiares e amigos
acompanha os caixões
até os túmulos
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Bandido do ‘tribunal
do tráfico’ é preso

Enjaulado

Agentes da Polícia Civil capturaram o criminoso acusado de envolvimento na morte de jovem
Antonio carlos

U

horahmunicipios@gmail.com

m
homem
acusado de
ser um dos
responsáveis
pela
morte do adolescente Daniel Bastos de
Souza Gomes, no
último dia 07 de setembro, foi preso por
agentes da 108ª DP
(Três Rios) na última sexta-feira. O jovem teve sua morte
filmada e divulgada
em grupos de aplicativos de mensagens.
O acusado foi preso

na casa de sua namorada , no bairro Cantagalo, em Três Rios.
Com ele foram apreendidos documentos
falsos que usava para
despistar a polícia.
De acordo com as
investigações o preso é um traficante e
apontado como um
dos principais líderes da maior facção
criminosa do Rio que
atua na região. Durante as diligências
a polícia conseguiu
identificar que o acusado aparece no vídeo chutando o rapaz

ordenando a morte
dele. Três outros suspeitos do crime foram
presos em setembro.
Temido até por
integrantes
Nas investigações a
polícia também identificou o envolvimento do bando em outras
mortes. O criminoso,
segundo a polícia,
é temido por rivais
e integrantes de sua
própria facção por ser
violento. Ele estava
foragido do sistema
penal desde agosto
de 2019.

Capturado suspeito de abusar
sexualmente de crianças em Paraíba do Sul
Agentes da 107ª DP
(Paraíba do Sul) prenderam um homem, na
última
quinta-feira,
suspeito de abusar sexualmente de duas
crianças e três adolescentes da mesma família. A denúncia foi feita por uma parente das
vítimas.
Após tomar conhecimento do fato, as meninas, acompanhadas
de suas mães, foram
ouvidas na delegacia
e confirmaram os abusos. Disseram, ainda,
que os atos eram cometidos uma na presença da outra e que,
em algumas situações,
o autor dava dinheiro e
ameaçava as vítimas e
seus familiares.
De acordo com os

prenderam, na manhã
de ontem, um homem
acusado de estuprar
crianças com idades de
5 e 10 anos. Contra ele
foi cumprido mandado
de prisão pela prática
de estupro de vulnerável.
Segundo os agentes,
as investigações apontam que o criminoso
levava as vítimas para
sua casa para brincar com sua filha, que
também era estuprada
por ele. No local, ele
praticava todo o tipo
de violência sexual
contra as crianças.
Ainda de acordo com
os policiais, o homem
já havia sido preso, em
Estuprador preso
2009, por porte ilegal
em Araruama
Policiais civis da de arma de fogo de uso
118ª DP (Araruama) restrito.
depoimentos, o acusado praticou atos libidinosos e conjunção carnal com as meninas,
com quem mantinham
com ele um convívio
familiar, ao longo dos
últimos dois anos.
Em posse de todas
as informações, a 107ª
DP solicitou a prisão
temporária do autor,
que foi acatada pela
Justiça. O acusado foi
localizado em outro
município, pois fugiu
após ter desconfiado
que havia sido denunciado. Ele foi levado à
Delegacia e confessou
os crimes.

Lauro Alves/Agência RBS

Delegacia de Três Rios é responsável pelas investigações

Dois homens ficam feridos após laje
desabar na Zona Oeste do Rio
Dois homens ficaram gravemente feridos após uma laje
desabar na área de
construção de um supermercado em Campo Grande, na Zona
Oeste do Rio, na ma-

nhã de ontem.
O acidente aconteceu
na Avenida Cesário de
Melo, número 3275,
por volta das 10h30.
Bombeiros do quartel
de Campo Grande foram acionados e leva-

ram as duas vítimas,
em estado gravíssimo,
para o hospital Rocha
Faria. Até as 14h45,
não havia a informação de outras vítimas
ou outras consequências do acidente.
Reprodução

Corpo de Bombeiros socorreu
as vítimas

Plantão

Engavetamento mata duas pessoas na Anhanguera

André Ramachotte

Engavetamento
mata duas pessoas na
Rodovia Anhanguera
em São Simão

SÃO PAULO - Duas
pessoas morreram e 11
ficaram feridas em um
grave
engavetamento
envolvendo um caminhão e quatro carros na
Rodovia
Anhanguera
(SP-330) na noite da última sexta-feira em São
Simão (SP).

As colisões em sequência aconteceram por
volta das 23h30 em uma
praça de pedágio no
quilômetro 281 na pista
com sentido a Ribeirão
Preto (SP). Segundo informações da Polícia
Militar Rodoviária, elas
ocorreram depois que

uma carreta que transportava ração animal,
com placas de Brasília
(DF), atingiu a traseira
de um Santana, de Cravinhos (SP), que estava
parado para pagamento
do pedágio. Em seguida,
um Voyage, de Belo Horizonte (MG), um Fiesta

e um Honda City, de Sumaré (SP), que deixavam
a praça, também foram
atingidos.
Os motoristas da carreta e do Santana morreram
no local. Os corpos foram
levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto. A passageira do

mesmo carro foi socorrida
em estado grave, de acordo com a Polícia Militar
Rodoviária. Ela e outras
vítimas, que tiveram ferimentos leves e escoriações, foram levadas para
hospitais de Cravinhos e
São Simão. Nenhum funcionário da praça de co-

brança ficou ferido.
A cabine do pedágio foi
destruída. A perícia esteve no local e o caso será
investigado pela Polícia
Civil. De acordo com as
primeiras informações da
Polícia Militar Rodoviária, os outros motoristas
foram submetidos ao

8

esporte

Série C do Brasileiro

Hora

domingo, 22 de novembro de 2020
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“Temos que
ter os pés no
chão”, alerta
treinador

Neto Colucci celebra primeira
vitória no comando do Voltaço,
mas prega cautela
“A meta é vencer o São Bento e nos livrarmos do
rebaixamento”, diz técnico do Tricolor de Aço

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

primeira vitória
de Neto Colucci no comando do Volta Redonda
aconteceu após partida
emocionante e muito
disputada diante do Ypiranga-RS, sábado passa-

do, fora de casa.
A vitória por 3 a 2 em
Erechm-RS fez o Esquadrão de Aço chegar
aos 18 pontos na sexta posição do Grupo B,
abrindo cinco pontos
da primeira equipe na
zona de rebaixamento,
o São Bento-SP, que é o
próximo adversário do
Voltaço na competição.

O resultado manteve
a equipe viva na briga
pelo G4. Com seis gols
assinalados até agora,
João Carlos é um dos
principais artilheiros da
competição.
“O sentimento depois
desta primeira vitória
comandando o profissional do Volta Redonda
é de felicidade. Vai fi-

car marcado pela forma
como aconteceu, porém,
seguimos focados nos
objetivos. Temos que ter
os pés no chão, porque
a meta é vencer o São
Bento e nos livrarmos
do rebaixamento. O que
vai acontecer depois,
com os outros resultados e o desempenho,
veremos mais à frente”,

disse o comandante.
Quando a partida estava 1 a 1, Neto Colucci colocou em campo
Hiroshi e Alef Manga
e, após poucos minutos
em campo, eles marcaram um gol cada.
“As alterações durante
a partida surtiram efeito
graças também a análise
minuciosa que fazemos

antes de cada confronto.
Alef e Hiroshi entraram,
marcaram os gols no
segundo tempo e foram
muito bem. William Mineiro e Luan entraram
e também foram fundamentais técnica e taticamente, assim como
o Joarley, que fez sua
estreia no profissional”,
analisou Colucci.

