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Templos religiosos 
são os mais atacados

7

Vem aí mais 
15 milhões de 

doses de vacina!

Segundo a presidente da Fundação, Nísia Trindade, a instituição 
negocia com a AstraZeneca a possibilidade de receber doses prontas 
para garantir a imunização até que chegue ao Brasil o Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA).
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INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

FIOCRUZ ANUNCIA

 TOMAZ SILVA / ABR

Avião explode 
no ar e mata 
jogadores e 
presidente 

do Palmas-TO
7

Nove menores 
do Degase tentam 
fugir em rebelião

Um agente foi ferido pelos internos da Escola João Luiz Al-
ves, na Ilha do Governador.
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Nilópolis vacina idosos contra Covid-19
3
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Aquele Abraço!!!
O abraço especial de hoje vai para 

uma figura respeitada pelos que vive-
ram os tempos de boa cultura e boa informação em Nova 
Iguaçu. Ele é João Fontes, jornalista, artista plástico e fo-
mentador da Cultura na Baixada por muito tempo. “Pos-
so dizer que lembro com saudade e gratidão do tempo 
que atuei na cidade”, costuma dizer nosso homenageado. 
Aquele Abraço, Fontes!!!

Resenha Cultural
Hora

O Estado do Rio de Ja-
neiro recebeu do gover-
no federal o total de R$ 
104.738.336 para aplicação 
da Lei Aldir Blanc. Todo 
recurso foi empenhado, 
inclusive o repasse de R$ 
855 mil devolvidos pelos 
municípios, totalizando R$ 
105.594.224,20. Os recur-
sos foram destinados para 
a Renda Emergencial e nos 
seis editais de fomento e 
premiação à cultura do es-
tado do Rio.

Do total, R$ 79.945.000 
foram pagos somente para 
os seis editais. O valor total 
investido nos editais é de 
R$ 100.428.224,20., com 
projetos selecionados em 
69 municípios. Já a Renda 
Emergencial tem investi-
mento de R$ 5.166.000. 
Dessa quantia, 98% – R$ 
5.067.000 – já foram pagos. 
Os 2% restantes tiveram o 
repasse efetuado na sexta 
(22/01). *As informações 
são da Secretaria de Esta-
do de Cultura e Economia 
Criativa. 

Números da Aldir
Blanc no Rio 

O SOMBRA
Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

Os enganados pelo 
sujeito disseram que até 
nas ‘rachadinhas’ o cara 
não cumpriu o combina-
do. “E sempre queria a 
maior fatia do bolo. Olho 
grande do carai”, contou 
outro ex-cabo eleitoral 
e ex-nomeado. “Ele ga-

nhava bem pra caraca e 
ainda pegava uma farpe-
la do R2, R3 e por aí vai. 
Sacanagem isso. Meti o 
pé”, reclamou mais um 
dos ex-cabo eleitorais. 
Os prejudicados pediram 
para não serem identifi-
cados pela coluna.

Olho grande na grana dos ‘cabos’

EX
PE

D
IE

N
TE

EMPENHO DE TODOS

‘Que Cultura Queremos?’

O Governo do Es-
tado retomou, na 
quinta-feira (21), 

o pagamento dos editais 
da Lei Aldir Blanc. Serão 
repassados cerca de R$ 25 
milhões para 446 projetos 
que estavam com o recur-
so empenhado, e que não 
receberam no ano passa-
do. No total, são 2,4 mil  
projetos aprovados, que 
juntos totalizam R$ 100 
milhões em investimento.

Os repasses serão feitos 
por lotes, e foram inicia-
dos após esforço conjunto 
das secretarias estaduais 
de Cultura e de Fazenda. 
Ontem foram enviados os 
lotes de pagamento que 
somam R$ 12 milhões 
que estavam no restos a 
pagar, contemplando 171 
projetos. Foram prioriza-
dos os projetos inscritos 
na Plataforma Desen-
volve Cultura, que não 
tiveram tempo hábil de 
preenchimento de conta 

bancárias e envio do ter-
mo de compromisso.  

“A operacionalização 
da lei Aldir Blanc no Es-
tado foi possível graças ao 
empenho de todo governo, 
e a Secretaria de Fazenda 
foi fundamental ao co-

locar todo corpo técnico 
para priorizar a liberação 
do recurso emergencial. 
Fechamos 2020 com 80% 
do total já na conta dos ar-
tistas e agora retomamos 
o pagamento aos projetos 
contemplados com lotes 

que somam mais de R$ 12 
milhões em investimento 
direto para o fazedor de 
cultura do Estado” afir-
mou Danielle Barros, se-
cretária de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Rio de Janeiro. 

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Um novo tempo para a cultura chegou a Japeri, Baixada Flu-
minense. Na sexta-feira (22), a Secretaria Municipal de Cultura, 
promoveu a roda de conversa ‘Que Cultura Queremos?’. O even-
to, que terá uma edição online neste sábado (23), contou com a 
presença da prefeita Fernanda Ontiveros, da secretária da Pasta, 
Rita de Cássia, e cerca de 30 artistas da cidade. 

O encontro aconteceu na Escola Municipal Pastor Aristides Ar-
ruda, no bairro Nova Belém, e faz parte do planejamento estraté-
gico da atual gestão, que traça um diagnóstico cultural do muni-
cípio, trabalhando a partir das demandas e sugestões dadas pelos 
produtores de cultura japerienses. Entre as demandas ouvidas na 
roda de conversa, os artistas destacaram a importância da implan-
tação de um teatro municipal, da otimização do uso dos espaços e 
equipamentos públicos do segmento e também a necessidade de 
melhorar a visibilidade da arte local.

“Para nós, que somos artistas da cidade, ter esse tipo de conver-
sa é muito importante. Entretanto, mais importante do que isso é 
a organização do setor cultural em Japeri. Trazer um quadro per-
manente do setor para a região, incentivar a cultura local.  Antes 
não tínhamos essa iniciativa por parte do poder público, agora, 
só de ver eventos como esse acontecendo, já dá para se ter uma 
esperança de que seremos mais valorizados”, disse o dançarino e 
coreógrafo, Amarildo Paes Leme, que mora em Japeri.

Foi tema da roda de 
conversa em Japeri

Secretaria Estadual de Cultura retoma pagamentos 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

 “Fechamos 2020 com 80% do total na conta
 dos artistas”, informa a secretária da pasta Danielle Barros

Outro #TBT de 2020 
pedido por leitores. 
Nossa equipe de agen-
tes esteve de butuca li-
gada naquele vereador 
que não é chegado a 
cumprir palavra e nem 
pagar ninguém. Quer 
dizer: até os ‘coringas’ 
do malandro levaram 
bola nas costas e mete-
ram o pé, depois de al-

guns tombos. Na cam-
panha de 2020, vários 
dos ‘cabos eleitorais’ 
vazaram e deixaram 
o caloteiro que tentou 
se reeleger, mas não 
conseguiu. “O cara ga-
nhava bem, mas vivia 
chorando miséria”, re-
clamou um dos que não 
receberam a grana pro-
metida.

Caloteiro tenta reeleição e sifu...

“Não são todos, mas 
existem os que mijam 
fora do penico”, diz 
Passarinho Azul do 
Bico Preto, nosso agen-
te mais antigo e expe-
riente em investigações 
de políticos desonestos 

e eleições. Baseado nos 
relatos acima, Passari-
nho e a equipe de agen-
tes da pesada aqui do 
SOMBRA ainda estão 
atrás de outros maus 
contratantes que enga-
naram colaboradores.

Mijou fora do penico, o 
SOMBRA descobre

Para debater melhorias na área cultural, encontro reuniu artistas e gestores da Cidade 

LEI ALDIR BLANC
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Fiocruz negocia mais 15 milhões 
de doses de vacina da AstraZeneca

Laboratório quer garantir imunização antes da chegada de matéria prima

COVID-19

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

A presidente da Fun-
dação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), 

Nísia Trindade, disse que 
a instituição negocia com 
a AstraZeneca a possibi-
lidade de receber 15 mi-
lhões de doses prontas de 
vacinas para garantir a 
imunização até que che-
gue ao Brasil o Ingredien-
te Farmacêutico Ativo 
(IFA) que vai permitir a 
produção de vacinas em 
BioManguinhos, da pró-
pria Fiocruz. 

“Até que esse gap possa 
ser superado sempre com 
o objetivo de trazer de for-
ma mais rápida possível a 
vacina para nossa popula-
ção e também de começar 
a produzir o mais rápido 
possível”, informou Nísia, 
em entrevista à impren-
sa no sábado (23), antes 
do início da distribuição 
de 2 milhões de doses de 
vacina da AstraZeneca 

pelos estados brasileiros. 
O imunizante chegou na 
sexta-feira (22) ao Brasil, 
vindo da Índia.

De acordo com Ní-
sia Trindade, as medidas 
estão estabelecidas no 
contrato de encomenda e 
tecnologia e também no 
memorando de acordo ge-
ral da AstraZeneca para 
encomenda e depois de 
transferência de tecnolo-
gia, quando todas as eta-
pas serão feitas em Bio-
Manguinhos. “Isso tudo 
é contratual. Estaremos 
recebendo inicialmente 
15 milhões de doses”, dis-
se, acrescentando que há 
um aceno da AstraZeneca 
para antecipar os envios 
posteriores, que permiti-
riam completar até de 110 
milhões e 400 mil doses 
da vacina. “Um aceno de 
que possa antecipar, não 
agora nesse momento, 
mas tão logo esse pro-
cesso da exportação se 
resolva, antecipar a vinda 
de meses seguintes”, re-

velou.
Para a presidente da 

Fiocruz, a grande preocu-
pação atual da instituição 
é com a chegada mais 
célere possível do Ingre-
diente Farmacêutico Ativo 
para a produção de vaci-
nas em BioManguinhos da 
Fiocruz. Segundo Nísia, a 
perspectiva é de receber 
o insumo no início de fe-

vereiro, por volta do dia 
8, mas não há ainda uma 
data definida. A presidente 
disse que o processo passa 
por muitas etapas na Chi-
na, além de por questões 
diplomáticas, e por isso 
não é possível saber quan-
to tempo vai levar para ser 
concluído.

Ainda na entrevista do 
sábado, o diretor de Bio-

Manguinhos, Maurício 
Zuma, informou que pelo 
contrato, a Fiocruz vai 
receber por mês insumos 
referentes a 15 milhões de 
doses em dois lotes equi-
valentes a 7,5 milhões de 
vacinas, com intervalo de 
duas semanas em cada 
lote. “Se ele [IFA] atrasar 
um pouquinho estamos 
discutindo a possibilida-

de de acelerar mais para 
frente a chegada dos lo-
tes, para ver se a gente 
consegue antecipar um 
pouco, porque certamente 
teremos mais capacidade 
de produção do que esse 
cronograma de lotes. Se a 
gente puder receber mais 
IFA a gente vai poder pro-
duzir mais e entregar mais 
rápido “, completou. 

“Isso tudo é contratual”, disse a presidente da Fundação, Nísia Trindade 

TOMAZ SILVA / ABR

Nilópolis vacina contra Covid-19 em residência terapêutica

A Prefeitura de Niló-
polis deu prosseguimento 
nos últimos dois dias à va-
cinação contra a Covid-19 
dos pacientes psiquiátricos 
que estão em residências 
terapêuticas e instituições 
de longa permanência, 
como determina o Plano 
Nacional de Imunização 

(PNI). Em Cabuís, cinco 
moradores da Residência 
Terapêutica (RT) III foram 
imunizados, assim como 
as cuidadoras e um funcio-
nário que cuida da limpeza 
da casa.

Entre os atendidos pela 
RT está Sebastião Ferreira, 
73 anos, que antes da pan-

demia costumava ir com 
os colegas e funcionários 
da casa para cumprir vá-
rias atividades no Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS), no bairro do Cen-
tro. Ali eles pintavam, par-
ticipavam de leitura, aulas 
de dança e ludoterapia 
(terapia através de jogos). 

Depois do surgimento da 
Covid-19, tudo precisou 
parar.

A enfermeira Adalgisa 
Gomes, a colega Andréa 
Paula Rodrigues, superin-
tendente de enfermagem 
do Posto Central, e a téc-
nica de enfermagem Lúcia 
Helena Macedo vacinaram 

o grupo, sob o olhar atento 
do subsecretário de Saúde 
de Nilópolis, Uilen Barbo-
sa. “Antes da pandemia, 
nós os levamos para pi-
queniques no Parque Na-
tural do Gericinó”, contou.

A diretora das três RTs, 
Elen Cristina Concei-
ção, disse que Sebastião 

e outros pacientes vieram 
do Instituto Psiquiátrico 
Doutor Eiras. E a maioria 
não tem familiares, menos 
Sebastião, cuja tia idosa o 
visitava uma vez por mês 
antes do início da pande-
mia. Há vinte pessoas nas 
três unidades, sem contar 
os servidores.

 RICARDO MORAES / REUTERS

As vacinas desenvol-
vidas pela Universidade 
de Oxford e pela bio-
farmacêutica AstraZe-
neca em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), que chegaram 
sexta (22) ao Brasil, co-
meçaram no mesmo dia 
a serem distribuídas aos 
estados. “A vacina che-

gou muito tarde aqui, 
mas conseguimos exe-
cutar todas as atividades 
com bastante velocida-
de, agilidade e logo no 
começo da tarde a gente 
já estava encaminhando 
vacinas”, afirmou sobre 
o processo que antece-
deu a preparação para a 
distribuição das doses 

aos estados. 
Nísia Trindade ressal-

tou que as vacinas saíram 
da Fiocruz após cumpri-
dos os procedimentos re-
comendados de verifica-
ção da temperatura e das 
embalagens, inclusive as 
avaliações do Centro de 
Controle de Qualidade 
em Saúde da instituição.

ENTREGA COMEÇOU APÓS A CHEGADA
O cônsul-geral da Índia, 

Leonardo Ananda, que es-
tava na cerimônia de libe-
ração das vacinas, disse 
que era uma honra estar 
presente naquele momen-
to de extrema relevância 
para a população brasilei-
ra. “Mais um passo está 
sendo dado no combate a 
essa pandemia. É também 

um marco histórico na re-
lação entre Índia e Brasil. 
Duas nações irmãs que os 
laços vêm se fortalecendo 
a cada dia”, disse. 

O cônsul disse que é 
um momento simbólico 
onde a Índia está auxilian-
do uma nação irmã. “Te-
mos certeza que em pou-
co tempo terá milhões de 

vacinas produzidas nesta 
casa. A Índia se orgulha 
muito de ter estabelecido 
esta parceria muito sólida 
e muito forte, assim como 
a do Instituto Serum [da 
Índia] com a Fiocruz e 
BioManguinhos” con-
cluiu. 

(Fonte: 
Agência Brasil)

ÍNDIA DESTACA PARCERIA COM O BRASIL

Segundo a Superintendência dos Direitos dos Idosos, 129 velhinhos são assistidos na cidade

Marcha pela Cidadania e Ordem inicia ações no verão carioca
No domingo (24), das 

9h às 12h, a Marcha pela 
Cidadania e Ordem, pro-
grama da Secretaria de Es-
tado de Governo, iniciou 
ações sociais e de cons-
cientização para a popu-
lação durante o verão. Na 
primeira edição, uma ten-
da foi montada na Avenida 
Atlântica, ao final da praia 

de Copacabana, na altura 
do Forte, como local de 
apoio. 

A iniciativa buscou, por 
meio de abordagem espe-
cializada social, levar ao 
público (moradores e tu-
ristas) informações sobre 
a prevenção da Covid-19, 
com distribuição de más-
caras de proteção. Em par-

ceria com a Fundação para 
a Infância e Adolescência 
(FIA), crianças receberam 
pulseiras de identificação 
e os responsáveis, orienta-
ções com o intuito de evi-
tar o desaparecimento de 
menores.

“Além do trabalho diá-
rio acolhendo pessoas em 
situação de rua, ao longo 

do verão, a Marcha pela 
Cidadania e Ordem esta-
rá ainda mais próxima da 
população. Nosso objetivo 
é apoiar, interagir, cola-
borar e construir laços de 
confiança com a sociedade 
civil”, declarou a superin-
tendente da Marcha pela 
Cidadania e Ordem, Fer-
nanda Fragoso.

Na ação, crianças receberam pulseiras de identificação
 e os responsáveis, orientações diversas
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ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Decreto institui sistema que
 verifica emissões de carbono no agro

Um decreto assinado 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro institui o Sistema 
Integrado de Informações 
do Plano Setorial para 
Consolidação de uma 
Economia de Baixa Emis-
são de Carbono na Agri-
cultura (SIN-ABC), bem 
como o Comitê Técnico 
de Acompanhamento do 
Plano Setorial para Con-
solidação de uma Eco-
nomia de Baixa Emissão 
de Carbono na Agricul-
tura (CTABC). A medida 
deve ser publicada na edi-
ção do Diário Oficial da 
União (DOU) da próxima 
segunda-feira.

Segundo a Secretaria 
Geral da Presidência da 
República, o SIN-ABC 
terá a função de receber 
e consolidar as informa-
ções apresentadas pela 
Embrapa (Plataforma 
ABC), pelo Ministério da 
Agricultura e pelo Banco 
Central do Brasil (Siste-
ma de Operações do Cré-

dito Rural e do Proagro 
- Sicor). Já o colegiado 
CTABC irá consolidar 
e sistematizar os dados 
do SIN-ABC e prestar 
apoio técnico e científi-
co à Comissão Executiva 
Nacional do Plano Seto-
rial para Consolidação de 
uma Economia de Baixa 
Emissão de Carbono na 
Agricultura (CENABC), 
instituída pelo decreto nº 
10.431, de 20 de julho de 
2020. 

“O decreto atende 
as diretrizes da Lei nº 
12.187, de 29 de dezem-
bro de 2009, que instituiu 
a Política Nacional de 
Mudanças sobre o Clima 
(PNMC) e criou os regra-
mentos para implementa-
ção do Plano Setorial de 
Mitigação e de Adaptação 
às Mudanças Climáticas 
para Consolidação de 
uma Economia de Bai-
xa Emissão de Carbono 
na Agricultura (Plano 
ABC)”, informou a pasta.

O voo procedente da Índia que trouxe 2 milhões de vacinas da 
AstraZeneca contra a covid-19 ao Brasil chegou por volta das 
17h30 de ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo, locali-

zado em Guarulhos.

Milicianos armados invadiram comunidade na Zona Oeste do Rio, 
provocando uma onda de terror entre os moradores. Agora pessoas 
que vivem no local são obrigadas a pagar taxas para duas milícias da 

região.

O presidente do De-
tran, Adolfo Konder, de-
cidiu criar uma coleta se-
letiva de lixo ao assinar 
portaria que cria uma co-
missão de coleta seletiva 
e solidária de lixo cuja 
previsão é de coletar de 
150 quilos de dejetos se-
parado por dia. 

Quando a portaria en-
trar em vigor, esse volu-
me deve render inicial-
mente R$ 1,8 mil por 
mês para cooperativas de 
catadores, através de uma 
parceria com a Comlurb. 
A meta é fechar 2021 
com até 70% dos resídu-
os da sede reciclados.

EXEMPLO 

COOPERATIVAS 

O presidente Jair 
Bolsonaro poderá dis-
putar a reeleição pelo 
Patriota. A informa-
ção é do site da Jovem 
Pan, veículo prestigia-
do pelo atual mandatá-
rio. O político deixou 
o PSL pelo qual foi 
eleito há 14 meses. 

O controle dos fundos partidário do PSL 
foi o motivo da briga entre o clã Bolsona-
ro e o presidente da legenda Luciano Bi-
var (PSL-PE). Além dele, o Patriota deverá 
agasalhar o vereador Carlos Bolsonaro e o 
senador Flávio Bolsonaro. 

ESPECULAÇÕES 

FUNDOS 

EDITORIAL

Bolsonaro tentou organizar o “Aliança 
Pelo Brasil”, mas abandonou o barco. Os 
estrategistas do presidente da República 
viram uma “janela” para encopar o Pa-
triota –filiando deputados– e vitaminar o 
fundo eleitoral do ano que vem.

‘ALIANÇA’ 

REPRODUÇÃO 

O Centro de Ava-
liações do Exército 
(CAEx) publicou fotos 
de uma atividade de 
treinamento ocorrida 
em novembro do ano 
passado. Como vários 
participantes estavam 
sem a máscara essen-
cial para prevenção da 
Covid-19, a instituição 

manipulou grosseira-
mente as imagens, pin-
tando máscaras no rosto 
dos militares.

O exercício foi feito 
em colaboração com a 
Marinha, e foi chama-
do de Adestramento em 
Suporte Básico de Vida 
no Trauma (SBVT). As 
atividades ocorreram 

no Centro de Medicina 
Operativa da Marinha 
(CMOpM) e contaram 
com a participação de 
6 (seis) instrutores da 
Marinha do Brasil e de 
16 (dezesseis) instruen-
dos, sendo 1 (um) ofi-
cial, 1 (um) cabo e 14 
(quatorze) soldados do 
CAEx.

Com ou sem máscara: a 
adulteração grotesca do Exército 

CEDAE

Nilópolis ganha sede do SAMU
DIVULGAÇÃO/PMN

O ano de 2021 mal 
começou e foi en-
tregue na última 

terça-feira, a sede do Ser-
viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU) 
reformada, que está locali-
zada na rua Senador Fer-
nando Mendes, no centro 
da cidade.

Há cinco ambulâncias 
disponíveis no município 
de Nilópolis, sendo duas 
com Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTI). São 
registradas 15 a 18 cha-
madas por dia. A refor-
ma transformou o espaço 
mais adequado e moderno 
para receber a equipe de 
saúde que atua nos servi-
ços do SAMU.

“Estou muito feliz em 
estar dando dignidade 
aos profissionais que são 
a alma do SAMU de Ni-
lópolis. Até outubro do 

ano passado, eram cer-
ca de 400 chamadas por 
mês. O ex-prefeito Farid 
Abrão buscou o apoio do 
Consórcio Intermunici-
pal de Saúde da Baixada 
Fluminense (Cisbaf) para 
esse serviço. Esse núme-
ro então aumentou para 
quase 500 chamadas por 
mês, são mais vidas sendo 
salvas. As cinco ambulân-
cias dão conta de toda ex-
tensão territorial do nosso 
município, levando mais 
saúde para a população”, 
disse o prefeito Abraãozi-
nho.

A base está centralizada 
e estrategicamente posi-
cionada para que atenda 
com mais agilidade para 
os nilopolitanos. “Existe 
a central de recebimento 
dessas urgências. Imedia-
tamente a base se mobi-
liza e atende a população 
de uma maneira rápida”, 
explicou o secretário de 
Saúde, Marco Aurélio.

Ainda mais agilidade 
O secretário afirmou que 

o SAMU vai trazer para a 

população ainda mais agi-
lidade, já que ela não se 
encontrava nessa posição 

privilegiada. “Existe uma 
equipe preparada com todos 
os equipamentos necessá-

rios para prestação de servi-
ço com eficiência”, concluiu 
o secretário de Saúde.

Prefeito Abraãozinho com toda equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

SÃO PAULO 
- O céu de 7 de 
janeiro de 2021 
não passou de-
sapercebido para 
Micaele Gomes, 
de 16 anos, que 
faz o terceiro 
ano do ensino 
médio na rede 

pública de São Paulo. 
Em imagens captadas 
pelo telescópio do pro-
jeto Pan-STARRS1, que 
fica no alto de um vul-

cão inativo de cerca de 3 
mil metros de altitude no 
Havaí, um corpo celeste 
com trajetória em linha 
reta chamou a atenção 
ds Micaele. Era um aste-
roide que foi, provisoria-
mente, identificado como 
P11bEV1.

A estudante faz parte 
do Projeto Caça Asteroi-
des, ligado à Universida-
de Estadual de São Paulo 
(Unesp), que foi selecio-
nado por um programa da 

Agência Espacial Nor-
te-Americana (Nasa), o 
IASC (International As-
tronomical Search Colla-
boration). A proposta da 
Nasa é contar com a co-
operação de cientistas e 
cidadãos do mundo intei-
ro para descobertas sobre 
o universo.

Micaele Gomes, que já 
participou da Olimpíada 
Brasileria de Astronomia 
e Astronáutica (OBA) 
diz que se orgulha de re-

presentar estudantes de 
escola pública e que es-
pera inspirar outras me-
ninas. ‘’Poder contribuir 
para a ciência desta for-
ma representa muito a re-
alização de um sonho. É 
muito legal ter um pouco 
dos meus sonhos regis-
trados no espaço.’

Ela integra um grupo, 
de cinco alunos, organi-
zado pela graduanda em 
Física da Unesp, Helena 
Ferreira Carrara, como 

parte do projeto de ini-
ciação científica da gra-
duação e do Observa-
tório de Astronomia de 
Bauru. Os achados do 
projeto Caça Asteroides 
vão contribuir para os 

estudos de astrônomos 
profissionais, que nem 
sempre têm tempo para 
analisar as imagens cap-
turadas pelos telescó-
pios, destaca Helena. 

Fonte: Agência Brasil.

Brasileira descobre asteroide

BR
AS

IL

Prefeitura reformou unidade que está localizada na rua Senador Fernando Mendes

DIVULGAÇÃO/NASA

Imagens do corpo celeste foram captadas no dia 7 de janeiro
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DIKRAN/ DIVULGAÇÃO

Rocha destaca o apoio da diretoria no surgimento do Centro de Treinamentos

ESPORTES

jota.carvalho@yahoo.com
JOTA CARVALHO

VASCO DA GAMA

O Club de Regatas 
Vasco da Gama, 
que já se destaca 

pelo trabalho árduo das 
categorias de formação de 
base, tem mais um moti-
vo para se orgulhar. Após 
a primeira etapa da inau-
guração das novas ins-

talações do novo CT e o 
hasteamento da bandeira, 
o Gigante da Colina que 
foi um dos pioneiros no 
futebol feminino, inclusi-
ve sendo berço de revela-

ções como a rainha Mar-
ta, trabalha resgatando a 
tradição da modalidade e 
pensando nos próximos 
objetivos traçados.

O Cruzmaltino, que já 
tinha voltado a investir no 
futebol feminino, nos últi-
mos três anos está criando 
o caminho com melhorias 

no suporte técnico, estru-
tural e profissional. O Vas-
co  busca o sucesso na mo-
dalidade que também está 
em ascensão no mundo. 

Nova Iguaçu e SE Belford Roxo 
firmam parceria esportiva

Na manhã de sexta-feira 
(22), o presidente do Nova 
Iguaçu Futebol Clube, Jâ-
nio Moraes, recebeu na 
sede da entidade, o colega 
presidente da Sociedade 
Esportiva Belford Roxo, 
Reginaldo Gomes, para 
acertar parceria entre os 
clubes. 

“Fundamos a Socieda-
de Esportiva recentemente 
e já iniciamos na Série C, 
da Federação de Futebol 
do Rio de Janeiro. Isso é 
uma grande conquista para 
nossa cidade. Este ano dis-
putaremos o Campeonato 
Sub-20, em busca de vi-
tórias e títulos. E hoje foi 
dado mais um passo supe-
rimportante, que benefi-
ciará os atletas das região. 
Essa parceria é fundamen-
tal, pois o Nova Iguaçu é 
o símbolo do desenvol-
vimento do futebol, a ser 

seguido por Belford Roxo. 
Temos muito que apren-
der com a administração 
futebolística do presidente 
Jânio e essa querida equi-
pe de futebol da Baixada 
Fluminense. Estou agrade-
cido e entusiasmado com 
tudo que ouvi do dirigente 
iguaçuano. Vai ter muita 
bola na rede!”, vibrou, Re-

ginaldo Gomes.
O Nova Iguaçu Futebol 

Clube foi fundado em 1° 
de abril de 1990 e tem sua 
sede na cidade de Nova 
Iguaçu (RJ). Primeiro do 
Rio de Janeiro a ter o Certi-
ficado de Clube Formador 
da Confederação Brasilei-
ra de Futebol, é bicampeão 
da Copa Rio e tricampeão 

da Série B do Campeona-
to Carioca. É conhecido 
como Laranja da Baixada.

Muito contente com o 
encontro, o presidente Jâ-
nio Moraes, demonstrou 
com suas palavras e re-
cepção, que para fazer um 
time de sucesso é indis-
pensável vestir a camisa 
com o coração.

AVELINO RIBEIRO / DIVULGAÇÃO

Jânio Moraes e Reginaldo Gomes logo após o acerto entre os clubes que representam

O presidente Admi-
nistrativo, Alexandre 
Campello, comentou 
sobre o momento do fu-
tebol feminino no clu-
be.

“O Vasco já teve mo-
mentos que investiu no 
futebol feminino de for-
ma mais pontual. Hoje 

nós começamos a ter 
um investimento mais 
perene na modalida-
de. Agora há pouco eu 
ouvi, de uma das pesso-
as que compõe a equi-
pe feminina, um agra-
decimento pela minha 
gestão ter dado a maior 
atenção para o futebol 

feminino nos últimos 
anos. Espero que o tra-
balho tenha continuida-
de na próxima gestão 
e que cada vez mais a 
gente invista não só na 
base do masculino, mas 
também na formação de 
novas atletas no femini-
no”, disse o dirigente.

PRESIDENTE RECEBE 
ELOGIOS PELO APOIO

Alexandre Campello com membros da equipe feminina no CT  da Baixada

Supervisor do 
Futebol Feminino 

fala sobre o 
CT de Caxias

“É uma conquista importante para nossa 
modalidade”, vibrou Ricardo Rocha

O supervisor Ricardo Rocha, inte-
grante da comissão técnica do futebol 
feminino, esteve na inauguração do 
espaço. Ele enfatizou a importância 
de o Vasco investir em um CT pró-
prio para as meninas e futuramente 
na Cidade do Vasco.

“Nós conseguimos ter um CT des-
tinado às nossas categorias que ago-
ra conseguem ter um melhor desen-
volvimento e um local próprio para 
treino. É uma conquista importante 
da modalidade. Com isso teremos 
a oportunidade de planejar melhor 
os treinos para o futebol feminino”, 

destacou Ricardo, que em seguida 
acrescentou sobre o apoio que a mo-
dalidade recebe do Clube.

“Desde quando comecei a traba-
lhar na gestão atual do Vasco, sem-
pre houve incentivo para o futebol 
crescer. Muitos espaços foram aber-
tos às meninas ao longo desses três 
anos. Nós temos toda programação 
com a comissão técnica e gerência, 
que sempre deixaram as portas aber-
tas. Então, a integração que aconte-
ce, junto com o futebol de base, fez o 
futebol feminino ter um poder maior 
de evolução”.

SUPERVISOR VIBRA COM O INVESTIMENTO 
Rocha finalizou a entrevista 

comentando sobre o projeto 
do Vasco em relação as Me-
ninas da Colina, expectativa 
para o futuro e o impacto do 
investimento no novo CT de 
Caxias para o futebol femi-
nino. “Com essa oportunida-
de de termos um CT próprio, 
acredito que o futebol femi-
nino do Vasco da Gama dará 
um salto de qualidade. Com 
o espaço já definido, a gente 
conseguirá traçar metas a lon-

go prazo. Esse é um dos obje-
tivos do clube no processo de 
formação. Com CT, logística 
e profissionais competentes, 
temos tudo para ter resulta-
dos excelentes e mostrar que 
o futebol feminino estará bem 
representado. A gente está 
vendo a base do masculino, 
sub-20, com várias conquis-
tas nacionais e seguiremos o 
mesmo parâmetro referente 
ao projeto e programação”, fi-
nalizou. 

SALTO DE QUALIDADE NO FEMININO

Na quinta-feira (21), o 
Flamengo derrotou o Pal-
meiras por 2 a 0 e entrou 
ainda mais na briga pelo 
título brasileiro. Com 55 
pontos, o time depende 
apenas de si para se sa-
grar octacampeão, visto 
que possui jogos atrasa-
dos para realizar. Após a 
vitória, o técnico Rogério 
Ceni concedeu entrevista 
coletiva e exaltou o ímpe-
to dos atletas do Fla. Po-
rém, o treinador cobrou 
foco no ambiente do Ru-
bro-Negro, mesmo que o 
clima de confiança tenha 
tomado conta do vestiá-
rio.

“Não existe ‘finalmen-
te’, a gente está sempre 
tentando melhorar, cons-
truir algo mais sólido. Em 
outros jogos, a gente teve 
boas chances de gols, mas 

hoje fizemos uma melhor 
apresentação no contexto 
geral, nos dois tempos. 
O time brigou, além do 
talento. Foi um prêmio 
pela ousadia e dedicação. 
Eles cumpriram o que foi 
pedido. Processo de cres-
cimento não acontece do 
dia para noite, mas com 
a entrega e o talento que 
eles têm, nós temos tudo 
para brigar pelo octacam-
peonato.

Além disso, o treinador 
analisou o atual momen-
to do clube, explicitando 
a evolução dos atletas ao 
longo dos 90 minutos. 
Vale ressaltar, também, 
que a intensidade apre-
sentada contra o Palmei-
ras pode se tornar rotinei-
ra no Flamengo de Ceni, 
pelo menos é o que pro-
mete o treinador. 

No Fla, Ceni exalta 
postura, mas cobra 

‘pés no chão’
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ESTADO GARANTE

Nilópolis receberá doses da 
vacina para segunda etapa

“Garanto que as doses 
restantes da vacina 
contra a Covid-19 vão 

chegar às prefeituras para 
a segunda dose dos que 
estão sendo imunizados 
nesta primeira fase ”, afir-
mou o secretário estadual 
de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves, durante reunião 
do Consórcio de Saúde da 
Baixada Fluminense (Cis-
baf), em Nova Iguaçu, na 
manhã da sexta-feira (22). 
Ele respondeu à pergunta 
do prefeito de Nilópolis, 
Abraãozinho, que ficou 
mais tranquilo quanto à 
remessa das doses neces-
sários à vacinação dos ni-
lopolitanos.

“Agora é continuar a va-
cinação contra a Covid-19 
dos pacientes psiquiátricos 
que estão em residências 
terapêuticas e dos idosos 
que moram em institui-
ções de longa permanên-

cia, além dos profissio-
nais de saúde que lidam 
diretamente com pacien-
tes que apresentam a do-
ença”, afirmou o prefeito 
Abraãozinho. Ele também 
acompanhou a eleição do 
secretário de Saúde de 
Nilópolis, Marco Aurelio 
Pereira, como vice-presi-
dente do Conselho Técni-
co Intermunicipal de Saú-
de da Baixada Fluminense 
(Cisbaf).

O secretário Marco Au-
relio Pereira recebeu dois 
monitores cardíacos do-
ados à cidade pela Vale, 
em parceria com o Todos 
pela Saúde. Nova Iguaçu, 
Duque de Caxias, Belford 
Roxo, Magé, Seropédica 
e Itaguaí também foram 
agraciados. Para receber a 
doação, os critérios adota-
dos foram a necessidade e 
o índice populacional.

Estavam presentes à 
reunião ainda o prefeito 
de Itaguaí, Rubem Vieira 
de Souza, e o secretário 

de Saúde, Carlos Eduardo 
Zoia; a prefeita de Japeri, 
Fernanda Ontiveros e a 
secretária de Saúde, Ana 
Luiza Affonso; a assessora 

de Magé Ana Paula Curi; 
o prefeito de Mesquita, 
Jorge Miranda, também 
presidente do Cisbaf e o 
secretário de Saúde, Emer-

son Costa; o subsecretário 
de Saúde de Nova Iguaçu, 
Christian Ferreira, a secre-
tária de Saúde de Queima-
dos, Marcelle Peixoto, a 

secretária de Saúde de São 
João de Meriti, Marcia Lu-
cas e o diretor de Vigilân-
cia Sanitária de Seropédi-
ca, Clodoaldo Moraes.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

O secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, conversa durante 
reunião do Consórcio de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf), em Nova Iguaçu

 Cidade recebeu também doação de dois monitores cardíacos
DIVULGAÇÃO

Nova Iguaçu abre 248 vagas na Secretaria de Assistência Social

As inscrições devem ser feitas na segunda (25) e terça-feira 
(26), pelo site da SEMAS (novaiguacu.rj.gov.br/semas)

DIVULGAÇÃO

Governo estadual realizará obras de infraestrutura na Região Serrana
A semana encerrou 

com ótimas notícias para 
moradores da Região 
Serrana, após reuniões do 
deputado estadual Mar-
cus Vinícius (PTB) com 
os secretários de Cida-
des e de Meio Ambiente. 
Obras de revitalização da 
Serra Velha, contenção 
de encostas na RJ-154 
e a implementação do 
programa Limpa Rio em 
Petrópolis, Sapucaia e 
Sumidouro são algumas 
das melhorias que foram 
discutidas pelo deputado 
com os representantes do 
governo estadual.

A realização de obras 
de modernização, revi-
talização e conservação 
da estrada RJ-107 (Serra 
Velha) são reivindicadas 
há anos por moradores 
de Petrópolis e Magé, e 
vinham sistematicamente 
sendo formalizadas por 

Marcus Vinícius. Na últi-
ma terça-feira (19), Mar-
cus Vinícius esteve com 
o secretário estadual de 
Cidades, Uruan Cintra, 
solicitando urgência.

Como resposta, foi 
informado do início do 
processo licitatório, com 
projeto incluindo pavi-
mentação, drenagem, re-
cuos de acostamento e 
sinalização entre o trecho 
da Fábrica de Pólvora do 
Ministério do Exército e 
o Conjunto Residencial 
Grão Pará, numa exten-
são de 11,5 quilômetros.

“Agradeço ao gover-
nador Cláudio Castro, 
ao secretário de Cidades, 
Uruan Cintra, ao presi-
dente do DER Luiz Ro-
berto e toda equipe téc-
nica, temos realmente um 
governo compromissado 
em agilizar essas obras 
na Serra Velha, com pre-

visão de início ainda no 
primeiro semestre. Uma 
grande vitória para mo-
radores de Petrópolis e 
Magé, que mais usam a 
serra. Além disso, tam-
bém solicitamos obras de 
contenção na RJ-154, al-
tura de Sapucaia”, afirma 
Marcus Vinícius.

Na quinta-feira (21), 
o deputado esteve reuni-
do com o secretário de 
Estado do Ambiente e 
Sustentabilidade, Thiago 
Pampolha, os prefeitos de 
Sapucaia, Breno Junquei-
ra, e Sumidouro, Pé Liso; 
e o vereador de Sumidou-
ro André Manzate, para 
pedir a atenção a questões 
ambientais importantes 
para o interior.

Para Sapucaia, Marcus 
Vinícius pediu a doação 
de abafadores de incêndio, 
pois a cidade não conta 
com brigadistas e nem ve-

ículos tanque, apesar de, 
com frequência, apagar 
incêndios tanto na área ur-
bana quanto na rural.

O deputado também 
formalizou a importân-
cia de um curso técnico 
de capacitação para o uso 
do Sistema Nacional de 
Controle da Origem dos 
Produtos Florestais (Si-
naflor) e atividades de 
licenciamento ambiental, 
para treinar uma equipe 
apta a atuar dentro da le-
galidade nas cidades. 

“O secretário Thia-
go Pampolha está muito 
sensível às demandas, 
incluindo nosso pedi-
do de implementação do 
Programa Limpa Rio em 
Petrópolis, Sapucaia e 
Sumidouro, o que contri-
buirá muito na prevenção 
de enchentes”, conclui o 
deputado Marcus Viní-
cius.

DIVULGAÇÃO

Secretário de Cidades, Uruan Cintra, atendeu 
ao pedido de urgência do deputado Marcus Vinícius

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social de 
Nova Iguaçu (SEMAS) 
vai abrir inscrições para 
processo seletivo para 248 
vagas temporárias de ní-
veis fundamental, médio 
e superior, com salários 
entre R$ 1.150 e R$ 3 mil. 
As inscrições devem ser 
feitas na segunda (25) e 
terça-feira (26).

Os cargos, a quantidade 
de vagas disponíveis para 
cada um deles, a carga ho-
rária e a remuneração po-

dem ser vistas no edital pu-
blicado do Diário Oficial 
da última quarta-feira (20).

Os interessados devem 
se inscrever pelo site da 
SEMAS (novaiguacu.rj.
gov.br/semas), no campo 
“Processo Seletivo Sim-
plificado”, mediante o 
preenchimento do formu-
lário de inscrição online. 
Para isso, os candidatos 
deverão anexar seus cur-
rículos e documentos, que 
serão avaliados no proces-
so seletivo, composto por 

uma análise de títulos. O 
valor máximo desta etapa 
será de 100 pontos.

Serão levados em con-
sideração a experiência 
profissional, capacitações, 
diplomas e, em alguns 
casos, trabalhos voluntá-
rios. O resultado final está 
previsto para o dia 22 de 
fevereiro. Os aprovados 
serão contratados pelo pe-
ríodo de um ano, com pos-
sibilidade de prorrogação 
do vínculo por mais 12 
meses.
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PRECONCEITO

Rio registra 23 ocorrências 
de ultraje a culto em 2020

ISP contabilizou quase 1.400 casos de crimes que podem estar relacionados à intolerância religiosa

No ano de 2020, o 
Instituto de Se-
gurança Pública 

(ISP) contabilizou 23 ca-
sos de ultraje a culto reli-
gioso em todo o estado do 
Rio de Janeiro. A tipifica-
ção criminal é determi-
nada pela ridicularização 
pública, impedimento ou 
perturbação de cerimô-
nia religiosa. O número 
é um pouco menor que 

o de 2019, ano pré-pan-
demia do coronavírus, 
em que 32 casos foram 
registrados. No total, as 
delegacias da Secretaria 
de Polícia Civil fizeram 
1.355 registros de ocor-
rência de crimes que po-
dem estar relacionados à 
intolerância religiosa em 
2020, ou seja, mais de 3 
casos por dia. Nesse con-
texto se incluem ainda os 
casos de injúria por pre-
conceito (1.188 vítimas); 
e preconceito de raça, 

cor, religião, etnia e pro-
cedência nacional (144).

A injúria por preconcei-
to é o ato de discriminar 
um indivíduo em razão da 
raça, cor, etnia, religião 
ou origem. Já o precon-
ceito de raça, cor, reli-
gião, etnia e procedência 
nacional tem por objetivo 
a inferiorização de todo 
um grupo étnico-racial e 
atinge a dignidade huma-
na. Vale salientar ainda 
que esses crimes são, co-
mumente, subnotificados.

REPRODUÇÃO

Criminosos destroem templo religioso e somem 
com evidências para não serem atrelados à intolerância

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Esse levantamento 
do ISP foi divulgado 
na véspera do Dia Na-
cional de Combate à 
Intolerância Religiosa, 
comemorado na quin-

ta-feira (21/01), como 
uma forma de estimular 
a denúncia desse tipo de 
crime. Templos de Um-
banda e Candomblé são 
os mais atacados pelos 

intolerantes em todo 
Rio de Janeiro

“O ISP divulga esses 
dados com o intuito de 
educar e alertar a socie-
dade para o fato de que 

a intolerância religiosa é 
crime e deve ser denun-
ciada. Nós entendemos 
que esses números ain-
da são muito subnotifi-
cados e a melhor forma 

de evitar que novos ca-
sos aconteçam é garantir 
que os agressores sejam 
punidos na forma da lei. 
Nossa Constituição as-
segura o livre exercício 

de todos os cultos reli-
giosos e temos a obri-
gação de proteger esse 
direito”,  afirmou a dire-
tora-presidente do ISP, 
Marcela Ortiz.

LEVANTAMENTO INÉDITO

Em dezembro de 2020, o 
ISP lançou o Dossiê Crimes 
Raciais, que foi o primeiro 
estudo produzido por um 
órgão governamental em 
todo o Brasil, com o intuito 
de analisar e evidenciar os 
crimes de injúria por pre-
conceito e crimes de injú-

ria com motivação racial. 
O trabalho mostrou que, 
em 2019, 844 pessoas fo-
ram vítimas de discrimina-
ção racial no estado do Rio 
de Janeiro, sendo 766 delas 
negras. Isso quer dizer que 
duas pessoas sofreram ra-
cismo por dia. 

DOSSIÊ CRIMES RACIAIS

Os crimes de injúria racial, ultraje a 
culto e racismo podem ser denunciados 
em qualquer delegacia. O estado do Rio 
de Janeiro conta ainda com a Delegacia 
de Combate a Crimes Raciais e Delitos 
de Intolerância (Decradi), que é especia-
lizada no atendimento de vítimas de ra-

cismo, homofobia e intolerância religio-
sa. A unidade funciona no Centro do Rio 
(Rua do Lavradio, nº 155). Os registros 
também podem ser feitos pela Delegacia 
Online da Secretaria de Estado de Polí-
cia Civil (https://dedic.pcivil.rj.gov.br/). 
(Fonte: ISP)

COMO DENUNCIAR

Avião explode e mata jogadores e presidente do Palmas 
Um avião com integran-

tes da equipe do Palmas 
Futebol e Regatas, time da 
Série D do Campeonato 
Brasileiro, caiu na manhã 
de domingo (24) pouco de-
pois de decolar, no distrito 
de Luzimangues, em Porto 
Nacional (TO). 

De acordo com a asses-
soria do time, quatro joga-
dores (Lucas Praxedes, 23, 
Guilherme Noé, 28, Ranu-
le, 27, e Marcus Molinari, 
23), o presidente do clube, 
Lucas Meira, 32, e o piloto 
da aeronave, identificado 
como comandante Wag-
ner, morreram no acidente. 
Até o final desta edição não 
havia informações sobre a 
causa do acidente.

O grupo estava a cami-
nho de Goiânia, onde a 
equipe do Tocantins en-
frentaria o Vila Nova pela 

Copa Verde, nesta segun-
da-feira (25). Adversário 
no confronto, o Vila Nova 
expressou em nota “cons-
ternação e profunda triste-
za” pelo ocorrido e afirmou 
que “corroborará com o 
adiamento da partida e fará 
homenagem aos ocupantes 
no jogo da próxima quinta-
-feira, 28, pelo Campeona-
to Goiano”.

Hugo Jorge Bravo, pre-
sidente da agremiação de 
Goiás, também lamentou 
o acidente em seu perfil no 
Twitter e disse que “não há 
clima pra jogo”.

No início da tarde, em 
nota, a CBF informou que 
a partida foi suspensa e será 
remarcada posteriormente. 
A entidade também decre-
tou que se fizesse um minu-
to de silêncio nas partidas 
do Campeonato Brasileiro 

de ontem.
A Chapecoense, equipe 

que sofreu uma tragédia aé-
rea em 2016, também pres-
tou homenagem ao clube 
de Tocantins. Na ocasião, 
a aeronave do time cata-
rinense levava 77 pessoas 
para a partida final da Copa 
Sul-Americana quando 
caiu na Colômbia. Foram 

71 vítimas fatais. Entre os 
mortos estavam jogadores 
e membros da comissão 
técnica, além de jornalistas 
e a tripulação da aeronave.

Já o Palmas divulgou co-
municado sobre o acidente 
e disse que se pronunciará 
“em momento oportuno” 
para trazer mais informa-
ções.

 REPRODUÇÃO / TWITTER

O grupo estava a caminho de Goiânia, onde a 
equipe de Palmas enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde

Menores internos do Degase tentam fugir em rebelião
No fim da manhã de 

sábado (23), do Depar-
tamento Geral de Ações 
Socioeducativas (Dega-
se) foi um agente ferido 
por internos da unidade 
Escola João Luiz Alves, 
na Ilha do Governador, 
durante uma tentativa de 
fuga. Segundo o órgão 
estadual, o caso aconte-
ceu por volta das 11h45, 

quando um grupo de nove 
menores tentou fugir da 
unidade. 

O grupo iniciou motim, 
mas logo foi repreendido 
pelos agentes da unida-
de. O profissional ferido 
foi atingido de raspão no 
pescoço por um pedaço 
de ferro. De acordo com 
o Degase, a tentativa de 
motim foi controlada logo 

que imediatamente para 
evitar riscos a “integrida-
de física dos adolescentes 
e dos funcionários”.

O agente ferido foi en-
caminhado para o hospi-
tal, e liberado após ser 
medicado. O caso foi re-
gistrado na 37ª DP (Ilha 
do Governador). As in-
formações são jornal O 
DIA.

Na rebelião, um agente foi ferido por internos da
 unidade Escola João Luiz Alves, na Ilha do Governador

REPRODUÇÃO

- Lucas Meira, em-
presário e presidente do 
Palmas, chegou a ser can-
didato a vice-prefeito da 
capital tocantinense pelo 
DEM, em chapa com a 
então prefeita da cidade, 
Cinthia Ribeiro (PSDB), 
que foi reeleita. Ele de-
sistiu da candidatura no 
final de setembro, alegan-
do “motivos pessoais”.

- Marcus Molinari era 
meia e teve passagens 
por clubes mineiros, 
como Araxá, Tupi, Ipa-
tinga e Tupynambás. Ele 
era filho de Marinho, ex-
-jogador do Atlético-MG 
que se destacou na cam-
panha do clube em 2006, 
quando foi campeão da 
Série B do Brasileiro.

- Ranule era golei-

ro, também com passa-
gem por times mineiros 
(Guaxupé e Tupi, entre 
outros), além de equipes 
fluminenses (Portugue-
sa-RJ, Resende e Sam-
paio Corrêa-RJ)

- Guilherme Noé atu-
ava como zagueiro e já 
havia passado pelo Pal-
mas em 2019, quando o 
time conquistou o cam-

peonato estadual do To-
cantins. Também jogou 
pelo Ipatinga e por equi-
pes paulistas, como Mi-
rassol, Rio Preto e São 
Bernardo.

- Lucas Praxedes, late-
ral-esquerdo, teve passa-
gem pelos clubes XV de 
Jaú, Marília e Capivaria-
no, entre outros times do 
interior.

AS VÍTIMAS DO CLUBE
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O Volta Redonda 
goleou o Porto 
Real (7 a 2) no 

primeiro jogo-treino da 
pré-temporada visando 
o Campeonato Carioca 
deste ano. 

Alef Manga, duas ve-
zes, Luciano Naninho, 
duas vezes, Bruno Barra, 
João Vitor e Pedro Alves 
marcaram os gols da go-
leada na manhã de do-
mingo (24), no CT Oscar 
Cardoso. Hulk e Ramon 
descontaram para os visi-
tantes.

Após o confronto, o 
técnico do Voltaço Neto 
Colucci avaliou como po-
sitiva a atuação da equipe 
neste primeiro jogo da 
preparação rumo ao Es-
tadual.

“Completamos hoje 
dez dias de pré-tempora-
da, com treinamentos diá-

rios em período integral e 
é importante você partici-
par do primeiro jogo-trei-
no marcando muitos gols, 
como foi diante do Porto 
Real. O que valeu foi a 
quantidade de gols; você 
ter esta fome de buscar 
sempre o ataque. Outros 
pontos importantes deste 

teste foram a postura da 
equipe com a marcação 
de bloco alto, pressionan-
do o adversário assim que 
perde a bola, e o trabalho 
de passe em velocidade 
para quebrar as linhas do 
adversário. Claro, temos 
de corrigir alguns erros, 
mas, no geral, gostei da 

nossa atuação. Vencer 
é sempre bom; com um 
placar elástico melhor 
ainda1”, analisou o co-
mandante com ares de 
satisfação pela apresen-
tação coletiva de seus pu-
pilos.

 (Fonte: Site Oficial 
do Voltaço)

Tricolor de Aço não perdoou e meteu 7 a 2 no Porto Real 

Voltaço passeia e 
goleia em jogo-treino

Na temperatura elevada fora e dentro do gramado, Volta Redonda vence e convence 

THIAGO RIBEIRO / AGIF


