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ta emoção!!!
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André Ceciliano
exibiu o presente nas
redes sociais: orgulho e alma lavada
Divulgação

Tem que
amargar na
prisão
Adelcino Souza
Santos é conduzido a
58ª DP pelas agentes

Covardão não aceita fim do relacionamento e tenta assasinar ex-companheira
em Nova Iguaçu. A vítima sobreviveu para
contar o drama que viveu e o criminoso foi
trancafiado por agentes da 58ª DP (Posse).
7

Asssassino de
gamer a facadas
vai enfrentar
tribunal
do júri
7

Dupla de
ladrões
toca o terror em
assalto a loja
na Zona Oeste
7

Civil interdita
fábrica ilegal
de bebidas
na Baixada
7

Bombeiro que atropelou e matou ciclista deixa prisão
7
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Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com
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Aquele Abraço!

O abraço Aquele
especial daAbraço!!!
Resenha neste sábado, 27/02, vai para Thadeu Camargo,
do Rio de Janeiro. Músico, compositor,
vocalista, violonista da Banda Certas
Canções e aniversariante do dia, ele promete não deixar a data passar em branco.
“Sou amante da vida e amo festas. Prometo celebrar o momento ao lado da minha família e dos
amigos mais chegados”, prometeu. Parabéns, Thadeu!
Aquele Abraço, Fera!!!

João Torres / Divulgação

TUDÃO

A nova Rainha de Bateria da Unidos da Ponte de Meriti
A Unidos da Ponte
divulgou na sexta-feira (26), a nova majestade da bateria “Ritmo
Meritiense”.
Lilian
Brito (foto), mais conhecida no mundo do
samba como “Lili Tudão”, fará sua estreia à frente dos
ritmistas do
Mestre Leonardo
J o rg e .
A

beldade, que já foi
musa da escola, é moradora de São João de
Meriti.
Com passagens em
outras agremiações e já
tendo reinado na Intendente Magalhães, Lilian estreou como musa
da Unidos da Ponte no
último carnaval, escola
do coração do seu pai,
o que faz a emoção do
convite se tornar ainda maior. “Meu pai foi
torcedor e esteve na es-

Imagens &
História

cola por muitos anos.
Infelizmente não teve a
chance de ver sua escola desfilar novamente
na Sapucaí. Fiz minha
estreia como musa no
enredo “Elos da Eternidade” e tinha muito
a ver com passagens
de pessoas importantes
em nossas vidas. Foi
muito especial”, revelou a Rainha.
A comunidade Meritiense terá uma representante raíz à frente da

bateria da escola. Lilian
é moradora de São João
de Meriti e tem uma
identidade com a Azul e
Branca da Baixada.
“Assim como a maioria das mulheres do
mundo do samba sonham um dia em ser rainha de bateria, comigo
não era diferente. Escolhi começar a minha
história com a Unidos
da Ponte por três grandes motivos: pelo meu
pai que ficaria reali-

zado em ver a filha representando sua escola,
por ser da comunidade
e pela maravilhosa recepção que tive quando
comecei a frequentar”,
finaliza Lilian.
A Unidos da Ponte levará para a Marquês de
Sapucaí em 2022 o enredo “Santa Dulce dos
Pobres - O Anjo bom da
Bahia” que será desenvolvido pelos carnavalescos Guilherme Diniz
e Rodrigo Marques.

O SOMBRA

Envie sua denúncia ou elogio!

Divulgação

horahmunicipios@gmail.com

Segundo Paulo, a
mostra terá 38 fotos
retratando a grandeza histórica da região

Ex-político lambão está sumido da cidade
Aquele ex-mandachuva de uma prefeitura anda sumido
da terra que governou pelas merdas
que fez. O picareta
não contava que a
internet fosse trazer

de volta a manchete que o atormentou
em seu mandato. A
publicação diz que o
sujeito “é um campeão de processos”
em uma esfera judicial.

Baforadas do capeta entre pelados

PAULO SANTOS
Fotógrafo promove exposição sobre
patrimônio cultural da Baixada

jota carvalho

O

jota.carvalho@yahoo.com

expediente

fotógrafo Paulo Roberto dos Santos,
através do Coletivo
Fotografia e Comunicação,
autor de vários livros sobre
a região, vai apresentar 38

fotos de patrimônio histórico e cultural da Baixada Fluminense. O evento,
“Baixada Fluminense e
seus Patrimônios”, será no
Mercadão Popular, centro
de Nova Iguaçu, a partir
desta segunda, 1º de março. Abertura será às 18h. As
fotos ficarão em exposição

até o próximo dia 6.
A exposição conta com
o patrocínio da Secretaria
Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Prefeitura
de Nova Iguaçu, Secretaria
Municipal de Cultura de
Nova Iguaçu e Fenig. “É
mais uma oportunidade de
mostrar o quanto a Baixa-

da Fluminense tem de patrimônios, especialmente
Nova Iguaçu. Muitos iguaçuanos não têm noção do
quanto a cidade é importante na História do Brasil.
Com essas fotos tentamos
mostrar um pouco dessa
grandeza histórica”, ressalta o fotógrafo.

Chegado a uma
baforada do capeta,
o infeliz fumou todos e quase empacotou no ‘baile dos
pelados’ que promovia em sua casa
ao de outros perdidos e baforadores
do demo, como ele.
“Depois da terceira

cafungada e quinta
baforada os ‘pelados’ perdiam a noção e rolava de tudo
no baile deles”,
conta o agente aqui
da coluna Passarinho Azul do Bico
Preto, morador vizinho do cafofo da
orgia.

Quis saber quem o dedurava
“Muito doidão na
balada do inferno,
diz Passarinho, o ex-poderoso chefão não
aguentou e soltou:
‘preciso saber quem é
o fdp da minha intimidade que anda contando as coisas do meu
governo para aquele

vi... do Sombra’. Não
sabia o desgraçado,
que o dedo duro era
um dos que mais puxavam o saco dele”,
finaliza nosso agente.
*O Campeão só não
acabou na pior, porque meteu a mão e fez
o pé de meia.
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R$ 13 milhões para construção do
Hospital da Mulher na Baixada

Fechada com a Saúde

A pedido da deputada Daniela do Waguinho bancada federal assegura recursos para o HM em Belford Roxo
jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

A

través
de
emenda da
bancada federal do Rio de Janeiro, serão destinados R$ 13 milhões
para a construção
do Hospital da Mulher, no município
de Belford Roxo, na
Baixada Fluminense.
Primeira-dama da cidade,
3 a deputada Daniela do Waguinho
(MDB) sensibilizou
colegas de bancada
para garantir o recurso financeiro neste
ano.
A definição ocorreu
durante reunião da
bancada, realizada na

quarta-feira (23), em
Brasília. O Hospital
da Mulher em Belford Roxo terá centros cirúrgicos, 120
leitos, maternidade,
além de funcionar
como unidade especializada no diagnóstico e tratamento de
endometriose, doença que afeta quase 10
milhões de mulheres
no Brasil, cujo diagnóstico tardio prejudica a qualidade de
vida.
“Estou muito feliz e
realizada em contribuir, através do mandato, com a saúde de
tantas mulheres da
Baixada Fluminense”, afirma Daniela
do Waguinho, que
através de emenda

individual
destinara R$ 5 milhões, já
empenhados, para a
construção do Hospital da Mulher. Com
isso, até o momento,
são R$ 18 milhões
assegurados.
Além do coordenador da bancada no
Congresso
Nacional, Sargento Gurgel (PSL), Daniela
do Waguinho obteve
apoio de Rosângela
Gomes (Republicanos), Soraya Santos
(PL),
Gutemberg
Reis (MDB), Professor Joziel (PSL), Gelson Azevedo (PL),
Antonio
Furtado
(PSL), Márcio Labre
(PSL) e Altineu Côrtes (PL) para garantir
mais R$ 13 milhões.

Hora

Cestas básicas são entregues
nas escolas municipais de Nilópolis

Responsáveis dos alunos da rede municipal de
ensino em Nilópolis receberam cestas básicas
na quinta-feira (25/2) e
sexta-feira (26/2). Na
próxima semana, duas
escolas estarão entregando os alimentos. Esta
medida da Secretaria de
Educação ajuda na nutrição das famílias.
Na próxima semana, a

E.M Ribeiro Gonçalves
e a creche Elizabeth de
Barros Batista estarão
abertas para a retirada
das cestas básicas. Cada
família com até três filhos, recebem uma cesta
básica. Para uma família com quatro ou mais
filhos, duas cestas básicas.
A moradora do bairro
Paiol, mãe de duas crian-

Divulgação

ças da Rede Municipal
de Ensino, Tainá França,
de 25 anos, garantiu sua
cesta básica. “Para nossa família, é muito bom
receber esse kit alimentação, já que estou desempregada. Meu marido esteve desempregado
no ano passado durante
a pandemia e a cesta básica escolar foi essencial
neste período”.
TSE / Arquivo

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

Parlamentar destinou, individualmente, emenda de R$ 5 milhões
para unidade de saúde

Educação de Mesquita resgata
alunos para salas de aula

A Prefeitura de Mesquita continua investindo
na educação um volume
de recursos acima do
que determina a lei federal. O resultado pode
ser observado na opinião
de pais de alunos sobre
a qualidade e o aproveitamento do ensino. De
acordo com o artigo 212
da Constituição Federal,
os municípios devem investir pelo menos 25%

de sua arrecadação própria na manutenção e
no desenvolvimento do
ensino. Mas Mesquita
ultrapassa esta meta, chegando aos 42,19% para
garantir mais qualidade
na educação através de
políticas públicas.
O projeto “Mesquita
Mais Um”, criado em
2019 para acabar com a
evasão escolar e garantir
a permanência na escola,

é uma delas. Executado
pela Secretaria Municipal
de Educação, ele identifica crianças, jovens e
adolescentes que, apesar
de estarem em idade escolar, se encontram fora
das salas de aula. Esse
trabalho acontece de forma integrada com as áreas de Assistência Social,
Saúde e Ordem Pública,
incluindo também o Conselho Tutelar.
Divulgação

Marta de Jesus Campos: “A atenção aos pais e alunos é nota dez”,
elogia

“Mesquita Mais Um” cadastrou 240
Mãe de duas
crianças, Tainá
França garantiu sua
cesta básica

Veja a data e horário de cada escola
Creche Elizabeth de
02/03 - Terça-feira
1º ano, 9h. 2° ano,
Barros Batista
Infantil 2 e infantil 3, de 10h.3° ano, 11h.
01/03 - Segunda-feira, 9h às 12h.
4º ano e 5º ano, 13h. 6°
de 9h às 13h.
Infantil 4 e infantil 5, de ano e 7° ano, 15h.
E.M. Ribeiro Gonçalves 13h às 17h.
8° ano e 9° ano, 16h.

Segundo Mariana Santos, superintendente de
recursos financeiros da
Secretaria Municipal de
Educação, desde que foi
lançado, o “Mesquita
Mais Um” cadastrou 240
crianças e adolescentes e
resgatou 146 para a sala
de aula, enquanto 89 casos foram encaminhados
para o Conselho Tutelar. A medida trouxe resultados positivos: pelo
último Censo Escolar, o
município tem 39 escolas
e 13.761 alunos. Para se
comunicar com a Semed
sobre o projeto, basta

acessar o link http://maisum.mesquita.rj.gov.br/.
Nivaldo Alcântara, de
64 anos, morador de Juscelino, comenta a importância do projeto. “Na
minha rua, havia uns jovens que passavam o dia
soltando pipa ou jogando
bola. De repente, a maioria sumiu. Uma vizinha
me contou do ‘Mesquita
Mais Um’ e que eles voltaram para a escola. Que
bom, a prefeitura se preocupando com os jovens
que não estão estudando”, valoriza.
Moradora da Coreia e

mãe de três filhos, Marta de Jesus Campos, de
43 anos, viu o “Mesquita Mais Um” levar sua
filha Isabela, de 16, de
volta à escola. “Por problemas de saúde, Isabela
faltou a muitas aulas durante um ano. O pessoal
da escola me procurou e
levou o caso para a secretaria. Recebemos o atendimento necessário até
normalizar a situação. A
atenção aos pais e alunos
é nota dez. Fiquei muito
satisfeita com os cuidados que tiveram com minha filha”, ressalta.

Hora
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Em greve desde o dia 13, os servidores do Detran-RJ retornaram
ao trabalho ontem, cumprindo determinação da Justiça, que declarou a greve ilegal. O descumprimento da medida previa o pagamento de multa de R$ 500 mil por dia.

domingo, 28 de fevereiro de 2021

Em visita ao Ceará onde participou de um evento, o presidente Jair
Bolsonaro provocou aglomeração. O estado enfrenta um aumento de
casos de coronavírus. O governador Camilo Santana (PT) não participou da cerimônia.

Stand-by
Pelo Youtube

Agência Brasil

O governador em exercício Cláudio Castro
(PSC) afirmou que o estado do Rio não vai precisar
comprar vacinas contra a
Covid-19. Segundo ele,
o Plano de Imunização
Nacional, do Ministério
da Saúde, vai suprir a demanda do RJ.

Liberado
O subprocurador-geral da República, Paulo
Gustavo Branco, apresentou parecer favorável
à lei 8.120/18, do presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), André
Ceciliano (PT), que libera manifestações culturais nos de transportes
públicos

Constitucionalidade
O parecer foi enviado
ao Supremo Tribunal
Federal (STF), que julga
a constitucionalidade da
lei após um recurso elaborado pela Alerj contra
decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio
de revogar a norma.

Alerj discute melhorias nas barcas
Biuscar uma forma
da Assembleia poder
ajudar na melhoria dos
serviços das barcas.
Esss foi a pauta principal discutida no encontro entre o presidente da
Assembleia Legislativa
do RJ (Alerj), deputado
André Ceciliano, do PT
(c), o secretário estadu-

al de Transportes, Delmo Pinho, e o deputado
Flávio Serafini (PSOL),
na última quinta-feira.
Segundo Pinho, com
a pandemia o número
de passageiros diminuiu de 75 mil usuários
para 20 mil, em um ano.
“Houve uma queda até
maior do que nos outros

Mecanismo

modais. O Governo do
Estado do Rio já subsidia cerca de R$ 400
milhões, por ano, o bilhete único intermunicipal, mas o esforço tem
que ser maior”, disse o
secretário, observando
que em 2023 termina a
concessão das Barcas
S/A.

Inovação

Branco considerou que a autorização
constitui mecanismo de promoção dos
direitos fundamentais culturais e artísticos. Destacou ainda que a iniciativa
serve à proteção da liberdade de expressão artística.

O Tribunal de Justiça do RJ (TJRJ)
criou o Núcleo de Inovação do Poder
Judiciário (LabLexRio), que funcionará como um laboratório de inovações
em diferentes áreas, como a de tecnologia e gestão de pessoas, entre outras.

ditorial
E
Amazônia em contagem regressiva
O satélite Amazônia
1 que está em contagem regressiva para
ser lançado ao espaço
na madrugada de amanhã, tem produção e
operação
totalmente
nacional. A missão é
acompanhar de perto
a Terra, em especial, a
região amazônica, com
monitoramento de áreas desmatadas, agrícolas, além de desastres
ambientais.
De acordo com o
Instituto
Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe), o satélite,
que será lançado pela
Agência Espacial Indiana, em Sriharikota,
às 1h54, no horário
de Brasília, é parte da
Missão Amazônia e
abre espaço para a projeção do Brasil.
Em entrevista exclusiva à Radioagência
Nacional, o presidente
da Agência Espacial
Brasileira (AEB), Car-

los Moura, que acompanha a comitiva na
Índia, disse que o momento é de expectativa
e também de projeção
do Brasil. “Os sistemas
espacias, os satélites
que observam a Terra
a partir de um ponto
de vista privilegiado,
nos permitem conhecer melhor os nossos
oceanos, os nossos
biomas, a nossa atmosfera, compreender
melhor esse conjunto
de fatores fazem com
que este planeta, até
onde se saiba, seja o
que contém as melhores condições de vida
na forma como nós a
conhecemos. Entender
melhor nosso planeta é
uma questão que afeta o nosso dia a dia e
afeta também as gerações futuras. Por isso,
é importantíssimo para
a sustentabilidade da
Terra e da humanidade”, destacou.

Nova Iguaçu inicia nova
etapa do ano letivo

Educação

Os mais de 65 mil alunos da rede municipal começam atividades na segunda-feira
assessoria de impresa

A

Secretaria Municipal de Educação
de Nova Iguaçu
(SEMED) começa, na
próxima semana, uma
nova etapa do ano letivo
de 2021. A partir do dia
1º de março, as atividades
remotas junto aos mais
de 65 mil alunos da rede
terão o auxílio de livros
didáticos e apostilas e poderão ser feitas via internet. A Prefeitura de Nova
Iguaçu ainda não definiu
data para a retomada das
aulas presenciais.
O ano letivo no município teve início em 4 de fevereiro, também de forma
remota, com o acolhimento de professores, alunos
e responsáveis. Neste segundo momento, as atividades continuam sendo
somente remotas, com entrega de material impresso
nas escolas e acompanhamento à distância, a exemplo do ocorrido ao longo
de praticamente todo o
ano de 2020, em função

Divulgação/PMJ

da pandemia da Covid-19.
Apostilas mensais
Enquanto as aulas presenciais não são retomadas, todos os alunos da
rede – da Educação Infantil à Educação de Jovens e
Adultos (EJA) – receberão
apostilas mensais com atividades e exercícios que
deverão ser resolvidos em
casa e devolvidos às escolas para que sejam corrigidos pelos professores.
Além do material impresso, os estudantes poderão
acessar o conteúdo desenvolvido pela SEMED
via internet. Eles também
receberão kits com livros
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Quando as atividades
nas escolas retornarem,
os estudantes, professores e demais profissionais
que trabalham nas escolas
terão um ambiente mais
confortável e seguro. Mais
de três mil ventiladores
estão sendo instalados nas
141 escolas e creches da
rede municipal. Cada uma

Atividades remotas terão o auxílio de
livros didáticos e apostilas via internet

delas terá também um bebedouro de torneira para
que não haja contato da
boca dos usuários com o
equipamento. Além disso,
cada estudante receberá
um squeeze e máscaras de
proteção.
“Nossos alunos só voltarão a ter aulas presenciais
quando houver vacinação

para todos, o que garantirá a segurança deles, de
suas famílias e dos profissionais de educação”,
afirma o prefeito Rogerio
Lisboa. “Sabemos dos
problemas causados pela
pandemia em nossos alunos, que estão sem frequentar as escolas desde
16 de março do ano pas-

sado, mas o importante é de ajuda e que foi realia preservação e a valori- zada em oito etapas _, rezação das vidas”.
torna agora com o início
das aulas para cada uma
Auxílio alimentação
das famílias dos cerca de
O auxílio alimentação 65 mil alunos da rede. Os
dado pela Prefeitura de cartões-alimentação, no
Nova Iguaçu _ que duran- valor de R$ 70, terão duas
te o ano letivo de 2020 foi recargas em março. A prium dos municípios que meira será dia 12 e a outra
mais distribuiu este tipo no fim do mês.

Atividades remotas tiveram início em fevereiro
O município de Nova
Iguaçu iniciou o ano letivo
de 2021 em 4 de fevereiro,
com atividades remotas de
acolhimento voltadas não
só para os alunos, mas
também para seus res-

ponsáveis e professores
da rede. Foram realizadas ações que envolveram
questões
socioemocionais, isto é, habilidades
desenvolvidas para lidar
com as emoções duran-

te os desafios cotidianos,
especialmente em meio
a pandemia da Covid-19.
O objetivo da Secretaria
Municipal de Educação é
fortalecer as relações interpessoais e desenvolver

a empatia entre a escola e
a família.
Fevereiro também foi
destinado à realização de
reuniões pedagógicas para
planejamento e adequação
do currículo, a fim alinhar

as ações a serem postas em prática, de acordo
com regime de Progressão
Continuada adotado no
município, que tem como
objetivo minimizar as perdas pedagógicas e a eva-

são escolar. Além disso,
ao longo deste mês as unidades escolares se dedicaram a identificar os alunos
não alcançados nas atividades remotas de 2020
através do Busca Ativa.
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Mais um pra conta

Ceni revela atletas que jogaram
sem condições ideais

Rodrigo Caio lesionado, Gabigol e Diego com dores ‘foram pro sacrifício’
Alexandre Vidal / Fla

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

C

Gabigol e o treinador Rogério Ceni vibram com a
taça do octacampeonato

om a combinação de
resultados, o
Flamengo se sagrou
campeão brasileiro
da temporada 2020.
Devido à pandemia
de Covid-19, o calendário do futebol
brasileiro foi atípico e a competição
nacional terminou
no fim deste fevereiro. Com as datas
apertadas e diversos
campeonatos, Rogério Ceni revelou
que alguns atletas
jogaram no limite
na última partida
contra o São Paulo.
Cinco dias após
o encerramento do
Brasileiro, o Flamengo já tem data
marcada para estreia do Campeonato Carioca. Em
entrevista coletiva,

Hora
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Ceni comentou sobre o planejamento para o início da
temporada de 2021.
Segundo o treinador, o elenco rubro-negro vai receber
um intervalo de 15
dias. O Mengão começará o Estadual
com um time alternativo.
“Teremos um intervalo para esses
jogadores.
Teve
pandemia
e
não
terça-feira,
23 de
teve
futebol durante
a pandemia. Foi um
dos brasileiros mais
equilibrados, pela
maneira como tudo
aconteceu.
Esses
jogadores terão alguns dias de folga.
A curto prazo podem sentir, alguns
jogos, algumas derrotas, mas a médio
e longo prazo esses
dias que vão ficar
parados tendem a
reverter em coisas

boas. Se a gente
aglomerar essa temporada já para o primeiro jogo, a longo
prazo a gente tende
a perder”, disse.
“Diego com muita dor na posterior,
Rodrigo Caio jogou
lesionado, não fez
uma arrancada para
frente no ataque por
isso, Gabriel com
dores no tornozelo. O time chegou
em uma situação de
fevereiro
limite. Se de
a 2021
gente
não parar com esses
atletas alguns dias,
não vamos conseguir fazer com que
tenham um momento de baixa para ter
a retomada em 14
ou 15 dias”, finalizou.
A estreia na Taça
GB será na terça-feira (2), contra
o Nova Iguaçu, às
21h30, no Maracanã.

Vitor Mello / Divulgação

De alma lavada,
técnico reconhece:
“Mérito de toda a
comissão, atletas,
presidente, todos
os envolvidos”

Carlos Vitor celebra volta
do Nova Iguaçu à elite
O time da Baixada está
de volta à fase principal
do Campeonato Carioca
após três anos. Depois de
lidar com a queda no
ano passado, o Nova
Iguaçu encarou a
dura e extinta Série
B1, foi campeão, e
passou à fase preliminar. Nela,
apresentou
uma campanha para
ninguém
colocar
defeitos:
alcançou
23 pontos
de 30 possíveis, mantendo
a invencibilidade no
Laranjão. Apesar dos

números atestarem a supremacia, o Nova Iguaçu
só garantiu o acesso aos 49
minutos da segunda etapa,
através do gol de cabeça
de Gilberto, arrancando o
empate no jogo final contra a Cabofriense.
Treinador da equipe nas
primeiras rodadas da Seletiva 2020, pode-se dizer
que Carlos Vitor está de
alma lavada. E no ano em
que completou 28 anos
de casa, não poderia ter
ganho presente melhor: a
tão desejada vaga na Taça
Guanabara.
“Você é muito feliz quando fala que retornamos ao
local que nunca deveríamos ter saído. Esse êxito
a gente deixa com toda a

direção, que teve sabedoria em entender as coisas
da melhor maneira possível, para que realmente se
mantivesse um ambiente
bom, uma continuidade de
todo o trabalho, que a gente sabe que foi bem feito.
E nós costumamos dizer
que a gente só sequenciou
o trabalho, essa é a verdade. Essa coisa de sequenciar, de ter sabedoria, isso
foi muito bom. Mérito de
toda a comissão, atletas,
presidente, todos os envolvidos”, disse o treinador.
“A B1 foi um nível, a
Seletiva foi outro, e o Carioca está num nível top
dentro do que nós estamos falando. É claro sem
desmerecer as fases que

o Nova Iguaçu disputou.
Agora é ter sabedoria, entender a competição, como
funciona a competição. A
gente sabe da importância
que é para o Nova Iguaçu
se manter na primeira divisão do Carioca. Seremos
muito estratégicos com
relação a isso, para que a
gente dê continuidade ao
nosso trabalho, sem perder
nossa identidade, humildade, alma. Vamos buscar
fazer um Carioca digno
daquilo que sabemos que
somos capazes”, finalizou
o comandante laranja.
O Nova Iguaçu estreia
na Taça Guanabara na
terça-feira (2), às 21h30,
no Maracanã, contra o Flamengo.

Fluminense fez a melhor campanha de 2021 no Campeonato Brasileiro
O Fluminense fez a
melhor campanha do
Campeonato Brasileiro desde que virou o
ano. Foram 24 pontos
de 33 possíveis em
2021. Em 11 partidas,
foram sete vitórias,
três empates e apenas
uma derrota. Foram
18 gols marcados e 11
sofridos. Os números
se aproximam muito
da grande arrancada
contra o rebaixamento, do famoso Time de
Guerreiros de 2009.
Uma
campanha
de mais de 72% de

aproveitamento, um
número muito alto,
principalmente,
em
fim de temporada
atípica e mais cansativa, pelo calendário
apertado em tempos
de pandemia da Covid-19.
>> Em 11 jogos em
2021: 1. Fluminense
- 24 pontos; 2. Internacional - 23 pontos;
3. RB Bragantino - 22
pontos; 4 - Athletico 19 pontos;
5 - Atlético-MG - 19
pontos; 6 - Flamengo
- 19 pontos; 7 - Atlé-

tico-GO - 16 pontos;
8 - Bahia - 16 pontos;
8 - Ceará - 16 pontos;
10 - Santos - 15 pontos.
Em 2009, na famosa arrancada do Time
de Guerreiros, o Fluminense conquistou
7 vitórias e 4 empates
em 11 jogos, somando
25 pontos e se livrando da zona do rebaixamento. Um ponto a
mais do que a campanha do time de Marcão nas últimas 11 rodadas do Campeonato
Brasileiro 2020.

Lucas Merçon/FFC

Equipe comandada por
Marcão conquistou 24 pontos
no período

Hora
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Visita a Palacete do Parque Lage
só será permitida após agendamento
O número de visitantes no Parque Lage apresentou aumento no início deste ano

jota carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

A

visitação ao Palacete do Parque
Lage, no Jardim
Botânico, Zona Sul da
capital fluminense, passou a partir da sexta-feira
(26/02) a ser feita por
agendamento on-line. O
acesso à construção histórica, sede da Escola
de Artes Visuais (EAV)
vinculada à Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa, continua
gratuito, porém mais
controlado por conta da
prevenção contra a Covid-19.
A entrada pelo portão principal do Parque
Lage permanecerá livre,
assim como a visitação
pela área verde, mas na
entrada do Palacete será
solicitada a apresentação
do ingresso – digital ou
impresso. Quem estiver
pelo Parque e não tiver
feito previamente o agendamento on-line, ainda
poderá fazê-lo na hora da
visitação, a depender da
disponibilidade de vagas.
Desde o início da pandemia, o Parque Lage e a

EAV cumprem as normas
de conduta e prevenção
decretadas no Estado do
Rio de Janeiro. O agendamento on-line é uma
nova medida que reforça
práticas como a aferição
de temperatura dos visitantes, o condicionamento da entrada e permanência ao uso de máscara que
cubra o nariz e a boca, o
oferecimento de álcool
em gel 70% e de sinalizações que promovem uma
circulação mais segura,
assim como a higienização frequente do local.
- O Parque Lage é um
grande exemplo de retomada das atividades que
vem dando certo, seguindo todos os protocolos,
garantindo
segurança
para o público e os profissionais que lá trabalham.
Poder proporcionar mais
conforto e comodidade
para a população que visita o palacete histórico
é fundamental para mostrar que o estado do Rio
está cuidando verdadeiramente da vida das pessoas e pensando na volta
das ativações culturais
- afirma a secretária de
Estado de Cultura e Eco-

nomia Criativa, Danielle
Barros.
Além de uma vasta
área verde, composta por
52 hectares da terceira
maior floresta urbana do
mundo, e do histórico
Palacete – construído em
1929, como um presente
do empresário Henrique
Lage para sua esposa, a
cantora lírica Gabriela
Besanzoni –, o Parque
Lage é conhecido por
reunir arte, lazer e cultura. Durante esse período
de isolamento social, ele
tem sido um refúgio para
os cariocas em busca de
diversão e segurança.

Divulgação

O acesso à construção histórica continua gratuito, porém mais controlado

número de visitante aumentou
O número de visitantes no Parque
Lage apresentou um
aumento no início
deste ano, época de
temperaturas mais altas e de maior contato
com a natureza. Em
janeiro, foi registrada
a entrada de mais de
75 mil pessoas no lugar. O mesmo indicador foi de 50,7 mil em

dezembro de 2020.
Em julho passado, o
parque contabilizou
o ingresso de 11 mil
visitantes.
Confira o passo a
passo e adquira seu
ingresso
online:1.
Aponte a câmera do
seu celular para o código QR nas placas ao
longo do Parque Lage
ou acesse www.sym-

pla.com.br/eavparquelage;2. Utilize seu
e-mail para criar uma
conta ou fazer login
na plataforma virtual de agendamento;3.
Selecione o evento a
partir do horário de
visitação pretendido e
escolha a quantidade
de ingressos desejada (máximo: 5 unidades);4. Acesse seu

e-mail para conferir o
ingresso gerado;
5. No horário agendado, apresente o
ingresso na entrada
do Palacete para liberação do acesso.
O código QR gerado
pode ser escaneado
nas versões digital ou
impressa, a depender
da preferência do visitante.

Governo do Estado inaugura posto do Sine na Região Metropolitana
O Governo do Estado
está encurtando a distância entre as oportunidades
de trabalho e renda e os
moradores de Niterói, São
Gonçalo e cidades próximas. Esta é a missão da
unidade do Sine inaugurada, na quinta-feira (25/02),
pelo governador em exercício Cláudio Castro e pelo
prefeito de Niterói, Axel
Grael. O local será administrado pela Secretaria de
Estado de Trabalho e Renda (Setrab) em parceria
com a Prefeitura de Niterói.
Entre os serviços do Sistema Nacional de Emprego
está a intermediação entre
as 64.749 empresas que
existem na cidade e os trabalhadores. Além disso, no
espaço será possível solicitar seguro-desemprego
e obter orientações sobre

Divulgação

Cláudio Castro: “Esta inauguração já é fruto de um novo momento na
política em nosso estado”

Carteira de Trabalho Digital. Este será o 45º posto do
Estado, sendo que 28 estão
localizados na Região Metropolitana.
“Esta inauguração já é
fruto de um novo momento
na política em nosso estado: o período do diálogo,
da parceria. É uma alegria

estar ao lado da Prefeitura
de Niterói trazendo serviços para a população,
principalmente na área do
trabalho. Não há melhor
projeto social do que o emprego. As pessoas querem
trabalhar para sustentar
suas famílias. E isto traz
dignidade”, afirmou Cláu-

Detro-RJ: operação autua ônibus
intermunicipais em São Gonçalo

O Departamento de
Transportes
Rodoviários do Estado do Rio
de Janeiro (Detro-RJ)
realizou, na sexta-feira
(26/02), operação especial de fiscalização dos
ônibus intermunicipais
no município de São
Gonçalo. Os agentes estiveram no terminal rodoviário do Alcântara,
além de pontos finais de
linhas da mesma região.
No total, quatro veículos

foram autuados e um encaminhado para a garagem.
As infrações flagradas foram referentes a
não disponibilização de
álcool em gel para os
usuários e roleta em desacordo com as normas
vigentes. A ação foi motivada pelas denúncias
dos usuários na Ouvidoria do Detro-RJ.
A população pode ajudar denunciando irregu-

laridades, por meio do
telefone da Ouvidoria
(21) 3883-4141 ou pelo
e-mail ouvidoria@detro.
rj.gov.br. Além das operações de inteligência, o
Detro-RJ também utiliza as informações recebidas para direcionar as
ações de fiscalização. Os
cidadãos também podem
enviar informações pelo
WhatsApp Fale Detro-RJ pelo número (21)
98596-8545

dio Castro, que entregou
cartas de encaminhamento
para cinco pessoas que foram selecionadas pelo Sine
para uma entrevista de emprego.
Uma das contempladas
foi Pâmella Marinho, 25
anos, que está atrás do seu
primeiro emprego e tem o

sonho de fazer faculdade
de medicina.
“Esta carta de encaminhamento que recebo hoje
é a minha grande expectativa para conseguir o meu
primeiro emprego e, depois, perseguir o meu sonho de fazer uma universidade”, contou a jovem.
A princípio, o atendimento ao público será feito com
agendamento prévio, por
meio do canal digital saaweb.mte.gov.br. A estimativa é que, neste primeiro
momento, sejam realizados
90 atendimentos por dia,
respeitando os procedimentos sanitários para controle do novo coronavírus.
A unidade fica na Avenida
Feliciano Sodré, 43, no
Centro de Niterói.
“O setor de serviços em
Niterói sofreu uma que-

da no saldo de empregos
formais no acumulado de
2020. Ter uma unidade
Sine representa o esforço
para a recuperação da empregabilidade no local. O
governador em exercício
nos passou essa missão de
estar mais próximo da população para ajudarmos as
pessoas, seja pela qualificação ou por intermediação”, ressalta o secretário
de Trabalho e Renda, Paulo
Teixeira.
Desde o início do ano,
pela intermediação de mão
de obra dos postos Sine, foram oferecidas cerca de 23
mil oportunidades de emprego, com quase 38 mil
inscritos. Esses números
fazem do Sine um programa essencial para a retomada do emprego no Rio
de Janeiro.
Divulgação

Foram verificados coletivos das empresas Mauá,
Fagundes e Galo Branco.
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Homem é preso após tentar
matar ex em Nova Iguaçu

7

Caiu no bote

Ação foi rápida, durou cerca de dois minutos. Os ladrões levaram cerca de R$ 30 mil em peças
Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

pedido do fim de
um relacionamento quase terminou
em tragédia na Baixada
Fluminense. O autor das
agressões,
identificado
como Adelcino Souza
Santos, que tentou assassinar a ex-companheira,
acabou preso ontem por
agentes da 58ª DP (Posse).
O crime foi cometido no
dia 28 de janeiro.
Por aceitar a decisão da
7
mulher,
Adelcino a atacou
com copos de vidro e um

Reprodução

ventilador. Nenhum dos
objetos atingiu a vítima,
que conseguiu fugir e pedir ajuda aos vizinhos.
Sistema prisional
Contra ele havia um
mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª
Vara Criminal de Nova
Iguaçu. As investigações
e a prisão foram realizadas por agentes da unidade que atuam no setor de
violência contra a mulher.
O criminoso será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Adelcino é conduzido pelos agentes
à delegacia

Hora

Justiça liberta bombeiro que
atropelou ciclista no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade
provisória para o capitão
bombeiro João Maurício
Correia Passos, que atropelou e matou um ciclista no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do
Rio, no dia 11 de janeiro.
A decisão foi proferida na última sexta-feira
pelo juiz Roberto Câmara Lacé Brandão, da 31ª
Câmara Criminal do Rio,
e acordada com o Ministério Público (MPRJ).
De acordo com o magistrado, o crime imputado ao bombeiro não
prevê prisão preventiva.
“A pena privativa de liberdade máxima, prevista em abstrato para o
injusto imputado ao demandado não é superior
a 4 anos de reclusão (hipótese que não autoriza
a imposição de custódia
cautelar
preventiva)”,
destacou o magistrado.
O militar foi preso em

flagrante cerca de duas
horas depois de atropelar
Cláudio Leite da Silva,
de 57 anos, que morreu
na hora. O ciclista era
casado e não tinha filhos.
Imagens obtidas pela
polícia mostram o bombeiro
aparentemente
embriagado, comprando
bebidas num posto de
gasolina, antes de sair
dirigindo. A gravação foi
feita cerca de uma hora
antes do atropelamento.
Proibido de
frequentar locais
com venda de bebida
alcoólica
Ao conceder a liberdade imediata ao bombeiro, o juiz determinou
que ele compareça mensalmente ao cartório. Ele
também está proibido de
frequentar locais onde
haja venda de bebidas
alcoólicas e, nos dias de
folga, deve permanecer
em casa.

Passos deverá comparecer presencialmente à
audiência de instrução
e julgamento, marcada
para o dia 4 de maio, às
14h, no Tribunal de Justiça do Rio
O juiz Lacé Brandão
também determinou a
devolução do carro envolvido no acidente para
que fique sob custódia
de Maurício Passos, pai
do bombeiro.
O Ministério Público
denunciou o João Maurício Passos por homicídio culposo, ou seja,
sem intenção de matar.
O promotor responsável
pelo caso, José Antônio
Fernandes Souto, não
concordou com o entendimento da Polícia Civil,
que havia indiciado o
motorista por homicídio
doloso, quando há intenção de matar, porque ele
teria assumido o risco de
provocar um acidente e
matar alguém.

PLANTÃO

Estudante é réu pelo assassinato
de jogadora de games

SÃO PAULO - A Justiça de São Paulo aceitou
na última sexta-feira a
denúncia do Ministério
Público (MP) contra o
estudante Guilherme Alves Costa, de 18 anos,
pelo assassinato da jogadora de games Ingrid
Oliveira Bueno da Silva,
19. O crime aconteceu
na última segunda-feira,
na casa dele, em Pirituba, na Zona Norte da capital.
Com essa decisão judicial, Guilherme se torna réu no processo que
responde por homicídio,
continuará preso preventivamente e também será
obrigado a fazer um exame de insanidade mental.
O
juiz
Adilson
Paukoski Simoni, da 5ª

Vara do Júri, quer saber,
entre outras coisas, se o
acusado possui alguma
doença ou teve perturbação mental durante o
crime. Apesar de não ter
falado durante seu interrogatório à Polícia Civil,
Guilherme aparece em
dois vídeos confessando
que matou Ingrid.
O promotor Fernando Cesar Bolque acusa o
estudante por homicídio
qualificado por motivo
fútil e meio cruel. Segundo a acusação, o assassino
usou uma faca e de uma
espada para tentar “degolar a vítima”, que conheceu pela internet havia
um mês.
De acordo com a Polícia
Civil, Guilherme é conhecido como Flash Asmodeus no meio dos games.

Ingrid era chamada por
Sol e jogava como gamer
a nível profissional. Seu
jogo preferido era Call of
Duty Mobile, um game de
tiro para celulares.
O motivo do assassinato ainda é investigado
pelo 87º Distrito Policial
(DP), Vila Pereira Barreto. A suspeita é a de que
o crime tenha sido premeditado.
Logo após o crime,
Guilherme gravou um vídeo e o compartilhou com
outras pessoas nas suas
redes sociais para mostrar
que havia matado Ingrid.
O estudante também confessou o assassinato da
gamer numa filmagem
feita por policiais que o
prenderam em flagrante após ele se entregar
numa delegacia.

terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

Civil interdita fábrica
clandestina de bebidas

Uma fábrica clandestina de bebidas localizada
no bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu, foi
interditada por policiais
da Delegacia do Consumidor (Decon), na última sexta-feira.
No local, os agentes
encontraram produtos
com a data de validade
vencida e que estavam

impróprios para o consumo. O responsável
pelo estabelecimento foi
preso em flagrante e responderá por crime contra as relações de consumo. A especializada não
divulgou a identidade
dele.
Os agentes informaram que parte dos materiais estragados estava

sendo utilizada na fabricação de vinhos e licores. A fábrica apresentava péssimas condições
de higiene e diversas irregularidades, incluindo
a ausência de alvará de
funcionamento. O preso
foi encaminhado para o
sistema prisional, onde
ficará à disposição da
Justiça.

Morre homem atacado por pitbulls

Uma das vítimas do ataque de dois cachorros da
raça pitbull em uma área
rural de Araruama, na Região dos Lagos do Rio,
morreu na noite da última
sexta-feira, 11 dias depois
do ocorrido. O Hospital
Estadual Alberto Torres
(HEAT), em São Gonçalo,
confirmou o falecimento,
mas não informou qual foi
o tipo de complicação no
estado de saúde de Feliphe Alves Vieira.
Além de Feliphe, o seu
filho Mateus Alves Vieira,
de 7 anos, e o seu sobrinho
João Victor Gonçalves
Vieira, de 9 anos, tiveram
ferimentos graves e foram
levados para um hospital
particular da região. Até

o momento não há informações do estado de saúde deles. Os meninos e o
adulto foram socorridos
por policiais do Batalhão
de Choque, que seguiam
em direção ao centro de
Cabo Frio para uma ação
de ordenamento contra
aglomerações no Carnaval e passaram pelo local
no momento do ataque.
De início, as investigações apontaram que
os cachorros fugiram de
uma casa e atacaram os
três após fugirem de uma
casa. No entanto, após a
118ª DP (Araruama) ouvir o depoimento do dono
dos pitbulls, que estava
viajando no dia do ataque,
a polícia trabalha agora

com a versão de que Feliphe estava cuidando dos
animais e que não houve
fuga.

Cachorros foram
mortos com tiros de
fuzil
Segundo a polícia, os
agentes não conseguiram
de início afastar os animais e tiveram que atirar
contra os pitbulls, que
morreram no local. “Os
PMs tiveram que sacrificar os pitbulls. Cada um
teve que levar dois tiros
de fuzil porque senão não
iam parar de atacar. Com
o primeiro tiro não resolveu”, contou o delegado
Renato Perez, da 118ª DP
(Araruama).

Dupla assusta clientes durante
assalto na Zona Oeste do Rio
Uma dupla assaltou um mercado
na Rua Campo Grande, em Campo
Grande, na Zona Oeste do Rio, na
manhã de ontem. A Polícia Militar
informou que equipes do 40º BPM
(Campo Grande) foram informados
pelos funcionários da loja que os
criminosos armados chegaram em
uma motocicleta e anunciaram o assalto.
Ainda não há informações sobre
os valores e objetos levados. Ninguém ficou ferido. A polícia realizou
buscas na região para prender os ladrões. Em um vídeo, é possível ver
que policiais militares do 40º BPM
tentam entrar dentro do estabelecimento para conter os autores do crime, mas a dupla já havia escapado.
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PMs se preparam para entrar
no estabelecimento
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Ceciliano!

Bom filho, pai, esposo, amigo e político. Quantos adjetivos cabem numa só personalidade? Em se tratando
do aniversariante de hoje, muitos! As virtudes de André Ceciliano, que comanda com sabedoria e destreza
a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj),
são frutos de uma trajetória política percorrida com
os pés firmes no chão e muito discernimento.
Que Deus e seu incomensuável amor continue a
iluminar sua vida, multiplicando saúde,
prosperidade e todas as virtudes que
sue coração possa carregar.

Os votos da equipe do
Jornal Hora H
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