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Lançamento:
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marcam os 90 
anos do Cristo 

Redentor
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Plano frustrado 
Perseguição 

e moRte 

Polícia militar cerca bandidos após rou-
bo de veículo. Houve confronto e um dos 
tralhas acabou cheio de tiros. Comparsas 
conseguiram fugir. os agentes apreende-
ram duas armas.

Dupla é presa 
por aplicar 
golpe com

 máquina de 
cartão de 

crédito
7

morte de
 aluno da 

UFRJ é
investigado 

pela DHC
7

Segurança 
de traficante 
do Salgueiro 

encara tranca 
7

operador do ‘QG da
 Propina’ deixa Bangu 
para cumprir prisão

 domiciliar 
Empresário Rafael Ferreira Alves deixou presídio 

por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Su-
premo Tribunal Federal (STF). Ele será monitora-
do por tornozeleira eletrônica. 

Usina em meriti vai transformar lixo 
em energia elétrica e combustível 

3

Comparsa no xilindró 
moradora de rua é presa acusada de participar 

de assalto contra um jornalista na Zona Sul do Rio. 
Ingrid moreira dos Santos possui três condenações 
por furto qualificado, além de anotações criminais 
por roubo. Câmera de vigilância gravou momento 
em que vítima é imobilizada com um mata-leão. 

 Ingrid dos Santos é 
acusada de cooperar com 

Jonathan Andrade 

reprodução

 divulgação 

 divulgação 
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Aquele Abraço!!!

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Resenha Cultural
Hora
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Baforadas do capeta entre pelados
Chegado a uma 

baforada do capeta, 
o infeliz fumou to-
dos e quase empa-
cotou no ‘baile dos 
pelados’ que pro-
movia em sua casa 
ao de outros perdi-
dos e baforadores 
do demo, como ele. 
“depois da terceira 

cafungada e quinta 
baforada os ‘pela-
dos’ perdiam a no-
ção e rolava de tudo 
no baile deles”, 
conta o agente aqui 
da coluna passari-
nho azul do Bico 
preto, morador vi-
zinho 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 intimi-
dade que anda contan-
do as coisas do meu 
governo para aquele 

vi... do Sombra’. Não 
sabia o desgraçado, 
que o dedo duro era 
um dos que mais pu-
xavam o saco dele”, 
finaliza nosso agente. 
*o Campeão só não 
acabou na pior, por-
que meteu a mão e fez 
o pé de meia.

ex-político lambão está sumido da cidade

aquele ex-manda-
chuva de uma pre-
feitura anda sumido 
da terra que gover-
nou pelas merdas 
que fez. o picareta 
não contava que a 
internet fosse trazer 

de volta a manche-
te que o atormentou 
em seu mandato. a 
publicação diz que o 
sujeito “é um cam-
peão de processos” 
em uma esfera judi-
cial. 

cultura

AQUeLe ABRAço!
o abraço especial da resenha neste sá-

bado, 27/02, vai para Thadeu Camargo, 
do rio de Janeiro. Músico, compositor, 
vocalista, violonista da Banda Certas 
Canções e aniversariante do dia, ele pro-
mete não deixar a data passar em branco. 
“Sou amante da vida e amo festas. prome-
to celebrar o momento ao lado da minha família e dos 
amigos mais chegados”, prometeu. parabéns, Thadeu! 
aquele abraço, Fera!!!

o SomBRA
envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

LILI
TUDÃO

a unidos da ponte 
divulgou na sexta-fei-

ra (26), a nova majes-
tade da bateria “ritmo 
Meritiense”. lilian 
Brito (foto), mais co-
nhecida no mundo do 
samba como “lili Tu-

dão”, fará sua es-
treia à frente dos 

ritmistas do 
Mestre le-

o n a r d o 
Jorge . 

a 

beldade, que já foi 
musa da escola, é mo-
radora de São João de 
Meriti.

Com passagens em 
outras agremiações e já 
tendo reinado na inten-
dente Magalhães, li-
lian 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 ain-
da maior. “Meu pai foi 
torcedor e esteve na es-

cola por muitos anos. 
infelizmente não teve a 
chance de ver sua esco-
la desfilar novamente 
na Sapucaí. Fiz minha 
estreia como musa no 
enredo “elos da eter-
nidade” e tinha muito 
a ver com passagens 
de pessoas importantes 
em nossas vidas. Foi 
muito especial”, reve-
lou a rainha.

a comunidade Meri-
tiense terá uma repre-
sentante 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 maio-
ria das mulheres do 
mundo do samba so-
nham um dia em ser rai-
nha de bateria, comigo 
não era diferente. es-
colhi começar a minha 
história com a unidos 
da ponte por três gran-
des motivos: pelo meu 
pai que ficaria reali-

zado em ver a filha re-
presentando sua escola, 
por ser da comunidade 
e pela maravilhosa re-
cepção que tive quando 
comecei a frequentar”, 
finaliza Lilian.

a unidos da ponte le-
vará para a Marquês de 
Sapucaí em 2022 o en-
redo  “Santa dulce dos 
pobres - o anjo bom da 
Bahia” que será desen-
volvido pelos carnava-
lescos guilherme diniz 
e rodrigo Marques.

A nova Rainha de Bateria da UnIDoS DA Ponte de meriti
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PAULO SANTOS
Fotógrafo promove exposição sobre

 patrimônio cultural da Baixada  

o fotógrafo paulo ro-
berto dos Santos, 
através do Coletivo 

Fotografia e Comunicação, 
autor de vários livros sobre 
a região, vai apresentar 38 

fotos de patrimônio his-
tórico e cultural da Baixa-
da Fluminense. o evento, 
“Baixada Fluminense e 
seus patrimônios”, será no 
Mercadão popular, centro 
de Nova iguaçu, a partir 
desta segunda, 1º de mar-
ço. 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, Minis-
tério 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 pa-
trimônios, especialmente 
Nova iguaçu. Muitos igua-
çuanos não têm noção do 
quanto a cidade é impor-
tante na História do Brasil. 
Com essas fotos tentamos 
mostrar um pouco dessa 
grandeza histórica”, ressal-
ta o fotógrafo.  

Segundo Paulo, a 
mostra terá 38 fotos 
retratando a grande-
za histórica da região      

divulgação
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tratamento de resíduos 

meriti vai ganhar usina que gera
energia e combustíveis do lixo 

Concessionária de limpeza urbana mais Verde é parceira do projeto

o município de São 
João de Meriti, 
no rio de Janei-

ro, vai receber uma das 
primeiras unidades de 
recuperação energética 
(ures) do Brasil: a ure 
Fluminense. Com todas 
as licenças para insta-
lação já emitidas pelos 
órgãos competentes, a 
planta tem a capacidade 
de beneficiar até 1,2 mil 
toneladas diárias de re-
síduos sólidos urbanos 
para gerar energia elétrica 
e produzir combustíveis 
biossintéticos – o traba-
lho começa com 400 to-
neladas diárias geradas 
pela população da cidade. 
a previsão é que as obras 
se iniciem nos próximos 
30 dias e sejam conclu-
ídas em 2023. o projeto 
é uma parceria da ure 
Fluminense com a Mais 
verde, concessionária de 
limpeza urbana de Me-
riti, em um contrato que 
conta com investidores 
externos e garante um 
financiamento de R$ 85 
milhões em dois anos.

a ure Fluminense será 
construída na estação de 
Transferência de resídu-
os (eTr) da Mais verde, 
no bairro venda velha. 
para a obra começar, toda 
a área ao redor da eTr 
será descontaminada, eli-
minando qualquer passi-
vo ambiental. Na usina, 
o lixo passará por ino-
vadores tratamentos físi-
cos e químicos para ser 
transformado em energia 
e combustíveis. a unida-
de tem potencial de ser 

uma solução para a ges-
tão de resíduos da Baixa-
da Fluminense e de toda 
a região Metropolitana, 
já que tem capacidade de 
atender a outros municí-
pios.

“a tecnologia waste-to-
-energy oferece uma solu-
ção definitiva para o lixo 
gerado em São João de 
Meriti, um dos municípios 
mais densos do Brasil, e 
vai transformá-lo em um 
modelo de solução técni-
ca e ambiental na gestão 
dos resíduos. Queremos 
mudar a forma como toda 
a metrópole lida com a 
produção de lixo. a ure 
Fluminense será uma so-
lução para uma região 
historicamente impactada 
por resíduos, marcada por 
feridas como a do lixão 
de gramacho, em duque 
de Caxias, onde monta-
nhas de lixo eram jogadas 
a céu aberto. Chegamos, 
enfim, ao futuro”, explica 
o diretor da Mais verde, 
Mário Carvalho.

População com 50 mil 
habitantes 

A partir do beneficia-
mento de 400 toneladas 
diárias de lixo, a ure tem 
a capacidade de gerar 10 
MW de energia elétrica, o 
suficiente para abastecer 
um bairro de 50 mil ha-
bitantes. do total, 8 MW 
são exportáveis. para ge-
rar energia, a planta conta 
com a produção do Cdr 
(combustível derivado de 
resíduos), que tem grande 
valor para queima em for-
nos industriais. Materiais 
como madeira, papel, pa-
pelão, tecido têxtil, couro 
e derivados de borracha 
serão separados e levados 

para trituração e granula-
ção, resultando na produ-
ção do substrato.

o Cdr será encaminha-
do, então, para o fraciona-
mento molecular, onde a 
energia é convertida por 
meio de reações termo-
químicas. em seguida, 
em um processo chamado 
de gaseificação herméti-
ca, haverá a geração de 
um gás síntese que, após 
purificado, será encami-
nhado para a ignição tér-
mica em turbinas do tipo 
Brayton e Ciclo rankine 
orgânico. gera-se, assim, 
a energia elétrica.

Combustível
 biossintético 

além disso, com 400 
toneladas de lixo, a plan-
ta também vai gerar 40 
mil litros de combustível 
biossintético, equivalente 
ao óleo diesel S-10, para 
abastecer os veículos da 
própria empresa, para 
abastecer parte da frota 
da prefeitura e para ven-
da. as matérias-primas 
utilizadas são resíduos 
de derivados de plástico, 
como sacolas plásticas e 
embalagens de biscoitos. 
elas passarão por um pro-
cesso chamado “fraciona-
mento catalítico”, para a 
produção de líquidos por 
meio da curta exposição a 
temperaturas moderadas. 
a água ácida resultante 
do processo será transfor-
mada em água purificada, 
para reuso, em uma uni-
dade de tratamento dentro 
da própria usina.

após a triagem dos resí-
duos que chegam na uni-
dade e o beneficiamento 
dos materiais apropriados 
para cada fim, os proces-

 divulgação  

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

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

eventos marcam os 90 anos do Cristo Redentor

sos da ure resultam em 
80% do total de resíduos 
tratados e beneficiados, 
15% que seguem para 
descarte e tratamento no 
aterro sanitário, e 5% de 
cinzas decorrentes da ga-
seificação, que terão des-
carte apropriado.

a implantação da ure 
ajuda a reduzir custos 
com transporte, tratamen-
to e disposição final ade-
quada dos resíduos, além 
de gerar investimentos, 
empregos e renda em São 
João de Meriti. Trata-se 
de uma solução simul-
taneamente energética, 
ambiental e sanitária, que 
abre caminho para novas 
referências de gestão do 
lixo capazes de favorecer 
cada vez mais a proteção 
do meio ambiente e o 
bem-estar da comunida-
de.

para o diretor geral da 

ure Fluminense, ecles 
luiz dos Santos, o pro-
jeto é importante para 
o sucesso de uma nova 
matriz energética no país. 
“a ure é uma inovação 
diante do aumento da 
quantidade de resíduos 
resultantes do crescimen-
to da população e da ati-
vidade humana. além de 
dar uma destinação corre-
ta aos resíduos, esse tipo 
de complexo industrial 
elimina a necessidade de 
termos novas áreas para 
a implantação de aterros 
sanitários, reduzindo ain-
da mais um impacto am-
biental que já é contido 
nos aterros. isso consome 
muitos investimentos por 
parte das concessionárias 
de tratamento e destina-
ção. Queremos criar uma 
nova mentalidade a partir 
de produtos que terão um 
valor diferenciado: não 

financeiro, mas um valor 
de qualidade de vida”, en-
fatizou. 

Prefeito aprovou o 
projeto

o projeto da ure Flu-
minense foi apresentado 
no início de 2020 ao pre-
feito de São João de Me-
riti, João Ferreira Neto, 
que o aprovou. para evitar 
qualquer tipo de infração 
da lei eleitoral  nas elei-
ções municipais do ano 
passado, a divulgação foi 
adiada, à espera de um 
andamento nas negocia-
ções e no financiamento.

embora a Mais verde 
seja parceira da ure Flu-
minense para o empreen-
dimento, os recursos in-
vestidos na instalação da 
usina não são viabiliza-
dos pela concessionária, 
e, sim, por investidores 
externos.

Nas negociações para 
a instalação da ure no 
município, ficaram acor-
dadas duas contraparti-
das com a prefeitura de 

São João de Meriti: uma 
para o fornecimento de 
combustível para abas-
tecimento da frota mu-
nicipal; a outra, para a 

doação de dois prédios, 
destinados a um posto 
de saúde e a uma esco-
la, com 300 m² e 500 
m², respectivamente, a 

serem construídos em 
terrenos da municipali-
dade.

ou seja, além de ofe-
recer uma solução ino-

vadora para os resíduos 
gerados nas residências 
e no comércio, a ure 
tem o compromisso de 
atuar em prol do desen-

volvimento do municí-
pio, colaborando com 
importantes infraestru-
turas de atendimento à 
população.

ContRAPARtIDAS Com A PReFeItURA 

os cariocas vão conhe-
cer amanhã (1º) cedo o 
calendário de eventos que 
marcarão os 90 anos do 
Cristo redentor. o lan-
çamento oficial da festa 
coincide com a data do 
aniversário da cidade do 
rio de Janeiro, que com-
pleta 456 anos de funda-
ção.

a Festa dos 90 anos do 
Cristo redentor ocorrerá 
entre os dias 9 e 17 de ou-
tubro deste ano, na Mar-
quês de Sapucaí, e terá o 
desenvolvimento susten-
tável como eixo nortea-
dor, desde a concepção 
dos festejos, sua organi-
zação, até as atividades 

no Sambódromo. o Setor 
Cristo Sustentável estará 
presente com a vila Sus-
tentável e o ação de amor 
do Cristo redentor, in-
cluindo várias parcerias e 
projetos sociais. No perí-
odo comemorativo do ani-
versário do monumento, 
atrações nacionais e inter-
nacionais se apresentarão 
no palco da paz, na praça 
da apoteose. a relação 
dos artistas será divulgada 
durante o lançamento ofi-
cial da programação.

Segundo informou o 
reitor do Santuário Cris-
to redentor, padre omar 
raposo, as ações abran-
gem os 17 objetivos de 

desenvolvimento Susten-
tável, da organização das 
Nações unidas (oNu), e 
tem como objetivo deixar 
um legado socioambiental 
e educativo como refe-
rência para o povo do rio 
de Janeiro, do Brasil e do 
mundo.

Padre Omar afirmou que 
ao longo dos seus quase 
90 anos, o Monumento 
ao Cristo redentor sem-
pre se destacou no cenário 
nacional e internacional 
como porta de entrada do 
turismo brasileiro, maior 
monumento em art déco 
do mundo e santuário ca-
tólico. “Chegou a hora de 
celebrarmos tudo o que 

ele representa para o povo 
brasileiro e o mundo intei-
ro. por isso, vamos fazer 
uma grande festa, com ati-
vidades religiosas, sociais 
e culturais”, informou.

Preparativos
as festividades terão 

também atividades pre-
paratórias. uma delas é o 
dia da geral, previsto para 
acontecer no dia Mundial 
do Meio Ambiente, em 5 
de junho. Com a proposta 
de cuidar do ambiente co-
mum a todos os cidadãos, 
os cariocas sairão às ruas 
para limpar o rio de Ja-
neiro, contribuindo cada 
um com sua parte para o 

bem-estar da sociedade. 
Na avaliação de padre 
omar raposo, será um 
grande mutirão de limpe-
za da cidade que envolve-
rá toda a sociedade civil, 
contando com apoio das 
paróquias da arquidio-
cese do rio de Janeiro e 
várias instituições. o ani-
versário do Cristo reden-
tor terá ainda outras ativi-
dades, como quermesse e 
os dias de portugal e da 
itália, que mostrarão ele-
mentos emblemáticos da 
cultura desses países.

de acordo com a asses-
soria de imprensa do San-
tuário Cristo redentor, to-
das as atividades da Festa 

dos 90 anos do Cristo re-
dentor seguirão as normas 
sanitárias internacionais 
contra o novo coronavírus 
(covid-19) e as regras de 
ouro da vigilância Sanitá-
ria.

participarão da ceri-
mônia de lançamento do 
calendário dos festejos o 
arcebispo do rio de Ja-
neiro, Cardeal orani João 
Tempesta; o reitor do San-
tuário Cristo redentor, 
padre omar raposo; o 
governador em exercício 
do estado do rio de Ja-
neiro, Cláudio Castro; e 
o prefeito da cidade, edu-
ardo paes. Fonte: agência 
Brasil. 
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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 realiza-
das ações que envolveram 
questões socioemocio-
nais, 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 in-
terpessoais 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 pos-
tas em prática, de acordo 
com regime de progressão 
Continuada adotado no 
município, que tem como 
objetivo minimizar as per-
das pedagógicas e a eva-

são escolar. além disso, 
ao longo deste mês as uni-
dades escolares se dedica-
ram a identificar os alunos 
não alcançados nas ati-
vidades remotas de 2020 
através do Busca ativa.

 AtIVIDADeS RemotAS tIVeRAm IníCIo em FeVeReIRo

Amazônia em contagem regressiva 
o satélite amazônia 

1 que está em conta-
gem regressiva para 
ser lançado ao espaço 
na madrugada de ama-
nhã, tem produção e 
operação totalmente 
nacional. a missão é 
acompanhar de perto 
a Terra, em especial, a 
região amazônica, com 
monitoramento de áre-
as desmatadas, agríco-
las, além de desastres 
ambientais.

de acordo com o 
instituto Nacional 
de pesquisas espa-
ciais (inpe), o satélite, 
que será lançado pela 
agência espacial in-
diana, em Sriharikota, 
às 1h54, no horário 
de Brasília, é parte da 
Missão amazônia e 
abre espaço para a pro-
jeção do Brasil. 

em entrevista exclu-
siva à radioagência 
Nacional, o presidente 
da agência espacial 
Brasileira (aeB), Car-

los Moura, que acom-
panha a comitiva na 
Índia, disse que o mo-
mento 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 conhe-
cer melhor os nossos 
oceanos, os nossos 
biomas, a nossa at-
mosfera, compreender 
melhor esse conjunto 
de fatores fazem com 
que este planeta, até 
onde se saiba, seja o 
que contém as melho-
res condições de vida 
na forma como nós a 
conhecemos. entender 
melhor nosso planeta é 
uma questão que afe-
ta o nosso dia a dia e 
afeta também as gera-
ções futuras. por isso, 
é importantíssimo para 
a sustentabilidade da 
Terra e da humanida-
de”, destacou. 

 educação 

em greve desde o dia 13, os servidores do detran-rJ retornaram 
ao trabalho ontem, cumprindo determinação da Justiça, que decla-
rou a greve ilegal. o descumprimento da medida previa o paga-

mento de multa de R$ 500 mil por dia. 

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 partici-

pou da cerimônia. 

Pelo Youtube

o governador em exer-
cício Cláudio Castro 
(PSC) afirmou que o esta-
do 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 de-
manda do rJ. 

o subprocurador-ge-
ral da república, paulo 
gustavo Branco, apre-
sentou parecer favorável 
à lei 8.120/18, do presi-
dente da assembleia le-
gislativa (alerj), andré 
Ceciliano (pT), que li-
bera manifestações cul-
turais nos de transportes 
públicos 

StAnD-By

LIBeRADo

o parecer foi enviado 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), que julga 
a constitucionalidade da 
lei após um recurso ela-
borado pela alerj contra 
decisão do Tribunal de 
Justiça do estado do rio 
de revogar a norma. 

o Tribunal de Justiça do rJ (TJrJ) 
criou o Núcleo de inovação do poder 
Judiciário (lablexrio), que funciona-
rá como um laboratório de inovações 
em diferentes áreas, como a de tecno-
logia e gestão de pessoas, entre outras.

ConStItUCIonALIDADe 

InoVAção 

eDItoRIAL

Branco considerou que a autorização 
constitui mecanismo de promoção dos 
direitos fundamentais culturais e artís-
ticos. destacou ainda que a iniciativa 
serve à proteção da liberdade de ex-
pressão artística.

meCAnISmo 

AGênCIA BRASIL 

Biuscar uma forma 
da assembleia poder 
ajudar na melhoria dos 
serviços das barcas. 
esss foi a pauta princi-
pal discutida no encon-
tro entre o presidente da 
assembleia legislativa 
do rJ (alerj), deputado 
andré Ceciliano, do pT 
(c), o secretário estadu-

al de Transportes, del-
mo pinho, e o deputado 
Flávio Serafini (PSOL), 
na última quinta-feira. 

Segundo pinho, com 
a pandemia o número 
de passageiros dimi-
nuiu de 75 mil usuários 
para 20 mil, em um ano. 
“Houve uma queda até 
maior do que nos outros 

modais. o governo do 
estado do rio já sub-
sidia cerca de R$ 400 
milhões, por ano, o bi-
lhete único intermunici-
pal, mas o esforço tem 
que ser maior”, disse o 
secretário, observando 
que em 2023 termina a 
concessão das Barcas 
S/a.

Alerj discute melhorias nas barcas 

assessoria de impresa

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

 divulgação/pMJ

a Secretaria Muni-
cipal 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 po-
derão ser feitas via inter-
net. a prefeitura de Nova 
Iguaçu ainda não definiu 
data para a retomada das 
aulas presenciais.

o ano letivo no municí-
pio teve início em 4 de fe-
vereiro, também de forma 
remota, com o acolhimen-
to de professores, alunos 
e responsáveis. Neste se-
gundo momento, as ati-
vidades continuam sendo 
somente remotas, com en-
trega de material impresso 
nas escolas e acompanha-
mento à distância, a exem-
plo do ocorrido ao longo 
de praticamente todo o 
ano de 2020, em função 

da pandemia da Covid-19.

Apostilas mensais 
enquanto as aulas pre-

senciais não são retoma-
das, todos os alunos da 
rede – da educação infan-
til à educação de Jovens e 
adultos (eJa) – receberão 
apostilas mensais com ati-
vidades e exercícios que 
deverão ser resolvidos em 
casa e devolvidos às es-
colas para que sejam cor-
rigidos pelos professores. 
além do material impres-
so, os estudantes poderão 
acessar o conteúdo de-
senvolvido pela SeMed 
via internet. eles também 
receberão kits com livros 
do Fundo Nacional de de-
senvolvimento da educa-
ção (FNde).

Quando as atividades 
nas escolas retornarem, 
os estudantes, professo-
res 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 

nova Iguaçu inicia nova 
etapa do ano letivo 

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

delas terá também um be-
bedouro 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 volta-
rão a ter aulas presenciais 
quando houver vacinação 

para todos, o que garan-
tirá a segurança deles, de 
suas famílias e dos pro-
fissionais de educação”, 
afirma o prefeito Rogerio 
lisboa. “Sabemos dos 
problemas causados pela 
pandemia em nossos alu-
nos, que estão sem fre-
quentar as escolas desde 
16 de março do ano pas-

sado, mas o importante é 
a preservação e a valori-
zação das vidas”.

Auxílio alimentação 
o auxílio alimentação 

dado pela prefeitura de 
Nova iguaçu _ que duran-
te o ano letivo de 2020 foi 
um dos municípios que 
mais distribuiu este tipo 

de ajuda e que foi reali-
zada em oito etapas _, re-
torna agora com o início 
das aulas para cada uma 
das famílias dos cerca de 
65 mil alunos da rede. Os 
cartões-alimentação, no 
valor de R$ 70, terão duas 
recargas em março. a pri-
meira será dia 12 e a outra 
no fim do mês.
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maIs um pra conta

esporte

Ceni revela atletas que jogaram
 sem condições ideais

CARLoS VItoR celebra volta
 do nova Iguaçu à elite

viTor Mello / divulgação    

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 pre-

liminar. Nela, 
a p r e s e n t o u 

uma cam-
panha para 
n i n g u é m 
c o l o c a r 
defei tos: 
a lcançou 
23 pontos 

de 30 pos-
síveis, mantendo 

a invencibilidade no 
laranjão. apesar dos 

números atestarem a su-
premacia, 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 con-
tra a Cabofriense.

Treinador da equipe nas 
primeiras rodadas da Se-
letiva 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 quan-
do fala que retornamos ao 
local que nunca devería-
mos ter saído. esse êxito 
a gente deixa com toda a 

direção, que teve sabedo-
ria em entender as coisas 
da melhor maneira possí-
vel, para que realmente se 
mantivesse um ambiente 
bom, uma continuidade de 
todo o trabalho, que a gen-
te sabe que foi bem feito. 
e nós costumamos dizer 
que a gente só sequenciou 
o trabalho, essa é a verda-
de. essa coisa de sequen-
ciar, de ter sabedoria, isso 
foi muito bom. Mérito de 
toda a comissão, atletas, 
presidente, todos os envol-
vidos”, disse o treinador.

“a B1 foi um nível, a 
Seletiva foi outro, e o Ca-
rioca está num nível top 
dentro do que nós esta-
mos falando. É claro sem 
desmerecer as fases que 

o Nova iguaçu disputou. 
agora é ter sabedoria, en-
tender a competição, como 
funciona a competição. a 
gente sabe da importância 
que é para o Nova iguaçu 
se manter na primeira di-
visão do Carioca. Seremos 
muito estratégicos com 
relação a isso, para que a 
gente dê continuidade ao 
nosso trabalho, sem perder 
nossa identidade, humil-
dade, 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 Fla-
mengo.

alexaNdre vidal / Fla

Gabigol e o treinador Ro-
gério Ceni vibram com a 
taça do  octacampeonato

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

os envolvidos”    

Fluminense fez a melhor campanha de 2021 no Campeonato Brasileiro
o Fluminense fez a 

melhor campanha do 
Campeonato Brasilei-
ro 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 rebaixamen-
to, 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 cansa-
tiva, pelo calendário 
apertado em tempos 
de pandemia da Co-
vid-19.

>> em 11 jogos em 
2021: 1. Fluminense 
- 24 pontos; 2. inter-
nacional - 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 pon-
tos.

em 2009, na famo-
sa arrancada do Time 
de guerreiros, o Flu-
minense conquistou 
7 vitórias e 4 empates 
em 11 jogos, somando 
25 pontos e se livran-
do da zona do rebai-
xamento. um ponto a 
mais do que a campa-
nha do time de Mar-
cão nas últimas 11 ro-
dadas do Campeonato 
Brasileiro 2020.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Com a com-
binação de 
resultados, o 

Flamengo se sagrou 
campeão brasileiro 
da temporada 2020. 
devido à pandemia 
de Covid-19, o ca-
lendário do futebol 
brasileiro foi atípi-
co e a competição 
nacional terminou 
no fim deste feve-
reiro. Com as datas 
apertadas e diversos 
campeonatos, ro-
gério Ceni revelou 
que alguns atletas 
jogaram no limite 
na última partida 
contra o São paulo.

Cinco dias após 
o encerramento do 
Brasileiro, o Fla-
mengo já tem data 
marcada para es-
treia do Campeo-
nato Carioca. em 
entrevista coletiva, 

Ceni comentou so-
bre o planejamen-
to para o início da 
temporada de 2021. 
Segundo o treina-
dor, o elenco rubro-
-negro vai receber 
um intervalo de 15 
dias. o Mengão co-
meçará o estadual 
com um time alter-
nativo.

“Teremos um in-
tervalo para esses 
jogadores. Teve 
pandemia e não 
teve futebol durante 
a pandemia. Foi um 
dos brasileiros mais 
equilibrados, pela 
maneira como tudo 
aconteceu. esses 
jogadores terão al-
guns dias de folga. 
a curto prazo po-
dem sentir, alguns 
jogos, algumas der-
rotas, mas a médio 
e longo prazo esses 
dias que vão ficar 
parados tendem a 
reverter em coisas 

boas. Se a gente 
aglomerar essa tem-
porada já para o pri-
meiro jogo, a longo 
prazo a gente tende 
a perder”, disse.

“diego com mui-
ta dor na posterior, 
rodrigo Caio jogou 
lesionado, não fez 
uma arrancada para 
frente no ataque por 
isso, gabriel com 
dores no tornoze-
lo. o time chegou 
em uma situação de 
limite. Se a gente 
não parar com esses 
atletas alguns dias, 
não vamos conse-
guir fazer com que 
tenham um momen-
to de baixa para ter 
a retomada em 14 
ou 15 dias”, finali-
zou.

a estreia na Taça 
gB será na terça-
-feira (2), contra 
o Nova iguaçu, às 
21h30, no Maraca-
nã. 

 Rodrigo Caio lesionado, Gabigol e Diego com dores ‘foram pro sacrifício’   

 Equipe comandada por 
Marcão conquistou 24 pontos 

no período

luCaS MerçoN/FFC
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o número de visitantes no Parque Lage apresentou aumento no início deste ano

cultura

O acesso à construção histórica continua gratuito, porém mais controlado

Visita a Palacete do Parque Lage 
 só será permitida após agendamento

a visitação ao pa-
lacete do parque 
lage, no Jardim 

Botânico, Zona Sul da 
capital fluminense, pas-
sou a partir da sexta-feira 
(26/02) a ser feita por 
agendamento on-line. o 
acesso à construção his-
tórica, sede da escola 
de artes visuais (eav) 
vinculada à Secretaria de 
estado de Cultura e eco-
nomia Criativa, continua 
gratuito, porém mais 
controlado por conta da 
prevenção contra a Co-
vid-19.

a entrada pelo por-
tão 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 agen-
damento on-line, ainda 
poderá fazê-lo na hora da 
visitação, a depender da 
disponibilidade de vagas.

desde o início da pan-
demia, o parque lage e a 

eav cumprem as normas 
de conduta e prevenção 
decretadas no estado do 
rio de Janeiro. o agen-
damento on-line é uma 
nova medida que reforça 
práticas como a aferição 
de temperatura dos visi-
tantes, o condicionamen-
to da entrada e permanên-
cia ao uso de máscara que 
cubra o nariz e a boca, o 
oferecimento de álcool 
em gel 70% e de sinaliza-
ções que promovem uma 
circulação mais segura, 
assim como a higieniza-
ção frequente do local.

- o parque lage é um 
grande exemplo de reto-
mada das atividades que 
vem dando certo, seguin-
do todos os protocolos, 
garantindo segurança 
para o público e os profis-
sionais que lá trabalham. 
poder proporcionar mais 
conforto e comodidade 
para a população que vi-
sita o palacete histórico 
é fundamental para mos-
trar que o estado do rio 
está cuidando verdadei-
ramente da vida das pes-
soas 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 cultu-
ra. durante esse período 
de isolamento social, ele 
tem sido um refúgio para 
os cariocas em busca de 
diversão e segurança.

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

 DIVULGAção 

Governo do Estado inaugura posto do Sine na Região Metropolitana
o governo do estado 

está encurtando a distân-
cia entre as oportunidades 
de trabalho e renda e os 
moradores de Niterói, São 
gonçalo e cidades próxi-
mas. esta é a missão da 
unidade do Sine inaugura-
da, na quinta-feira (25/02), 
pelo governador em exercí-
cio Cláudio Castro e pelo 
prefeito de Niterói, axel 
grael. o local será admi-
nistrado pela Secretaria de 
estado de Trabalho e ren-
da (Setrab) em parceria 
com a prefeitura de Niterói.

entre os serviços do Sis-
tema Nacional de emprego 
está a intermediação entre 
as 64.749 empresas que 
existem na cidade e os tra-
balhadores. além disso, no 
espaço será possível soli-
citar seguro-desemprego 
e obter orientações sobre 

Carteira de Trabalho digi-
tal. Este será o 45º posto do 
estado, sendo que 28 estão 
localizados na região Me-
tropolitana.

“esta inauguração já é 
fruto de um novo momento 
na política em nosso esta-
do: o período do diálogo, 
da parceria. É uma alegria 

estar ao lado da prefeitura 
de Niterói trazendo ser-
viços para a população, 
principalmente na área do 
trabalho. Não há melhor 
projeto social do que o em-
prego. as pessoas querem 
trabalhar para sustentar 
suas famílias. e isto traz 
dignidade”, afirmou Cláu-

dio Castro, que entregou 
cartas de encaminhamento 
para cinco pessoas que fo-
ram selecionadas pelo Sine 
para uma entrevista de em-
prego.

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 encami-
nhamento que recebo hoje 
é a minha grande expecta-
tiva para conseguir o meu 
primeiro emprego e, de-
pois, perseguir o meu so-
nho de fazer uma universi-
dade”, contou a jovem.

a princípio, o atendimen-
to ao público será feito com 
agendamento prévio, por 
meio do canal digital saa-
web.mte.gov.br. a estima-
tiva é que, neste primeiro 
momento, sejam realizados 
90 atendimentos por dia, 
respeitando os procedi-
mentos sanitários para con-
trole 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 em-
pregabilidade no local. o 
governador em exercício 
nos passou essa missão de 
estar mais próximo da po-
pulação para ajudarmos as 
pessoas, seja pela qualifi-
cação ou por intermedia-
ção”, ressalta o secretário 
de Trabalho e renda, paulo 
Teixeira.

desde o início do ano, 
pela intermediação de mão 
de obra dos postos Sine, fo-
ram oferecidas cerca de 23 
mil oportunidades de em-
prego, com quase 38 mil 
inscritos. esses números 
fazem do Sine um progra-
ma essencial para a reto-
mada do emprego no rio 
de Janeiro.

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

DIVULGAção

Detro-RJ: operação autua ônibus 
intermunicipais em São Gonçalo
o departamento de 

Transportes rodoviá-
rios do estado do rio 
de Janeiro (detro-rJ) 
realizou, na sexta-feira 
(26/02), operação espe-
cial de fiscalização dos 
ônibus intermunicipais 
no município de São 
gonçalo. os agentes es-
tiveram no terminal ro-
doviário do alcântara, 
além de pontos finais de 
linhas da mesma região. 
No total, quatro veículos 

foram autuados e um en-
caminhado para a gara-
gem.

As infrações flagra-
das foram referentes a 
não disponibilização de 
álcool em gel para os 
usuários e roleta em de-
sacordo com as normas 
vigentes. a ação foi mo-
tivada pelas denúncias 
dos usuários na ouvido-
ria do detro-rJ. 

a população pode aju-
dar denunciando irregu-

laridades, por meio do 
telefone da ouvidoria 
(21) 3883-4141 ou pelo 
e-mail ouvidoria@detro.
rj.gov.br. além das ope-
rações de inteligência, o 
detro-rJ também utili-
za as informações rece-
bidas para direcionar as 
ações de fiscalização. Os 
cidadãos também podem 
enviar informações pelo 
Whatsapp Fale detro-
-rJ pelo número (21) 
98596-8545

Foram verificados coletivos das empresas Mauá,
 Fagundes e Galo Branco.

DIVULGAção

o número de vi-
sitantes no parque 
lage apresentou um 
aumento no início 
deste ano, época de 
temperaturas mais al-
tas e de maior contato 
com a natureza. em 
janeiro, foi registrada 
a entrada de mais de 
75 mil pessoas no lu-
gar. o mesmo indica-
dor 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 có-
digo Qr nas placas ao 
longo do parque lage 
ou acesse www.sym-

pla.com.br/eavpar-
quelage;2. utilize seu 
e-mail para criar uma 
conta ou fazer login 
na plataforma virtu-
al de agendamento;3. 
Selecione o evento a 
partir do horário de 
visitação pretendido e 
escolha a quantidade 
de ingressos deseja-
da (máximo: 5 uni-
dades);4. acesse seu 

e-mail para conferir o 
ingresso gerado;

5. No horário agen-
dado, apresente o 
ingresso na entrada 
do palacete para li-
beração do acesso. 
o código Qr gerado 
pode ser escaneado 
nas versões digital ou 
impressa, a depender 
da preferência do vi-
sitante.

númeRo De VISItAnte AUmentoU
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antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

BenefícIo 

polícia

empresário cumpre prisão domiciliar 
Rafael Alves é apontado como operador do esquema de corrupção na gestão de Crivella

Perseguição policial termina 
com suspeito morto no Rio 

o empresá r io 
rafael Fer-
reira alves 

deixou o presídio em 
Bangu, na Zona oes-
te do rio, na noite do 
último sábado (27), 
para cumprir prisão 
domiciliar concedida 
pelo ministro gilmar 
Mendes, do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF). ele é apontado 
pelo Ministério pú-
blico do rio de Janei-
ro (MprJ)) como o 
operador do “Qg da 
propina na prefeitura 
do rio” na gestão de 
Marcelo Crivella.

Na decisão publica-
da na sexta-feira (26), 

o ministro determi-
nou que o empresário 
use tornozeleira ele-
trônica na prisão do-
miciliar.

Preventivamente
alves estava preso 

preventivamente des-
de o dia 22 de dezem-
bro. Seis dias depois, 
o Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ) ne-
gou o pedido de liber-
dade. a defesa recor-
reu ao STF no dia 5 
de janeiro solicitando 
um habeas corpus.

o empresário, que 
não tinha cargo na 
prefeitura, desfrutava 
de uma sala na Cida-
de das artes, na Bar-
ra da Tijuca, na Zona 

oeste, sede da riotur. 
rafael é irmão do ex-
-presidente da riotur 
Marcelo alves.

Crivella e mais 
quatro presos 

Na mesma opera-
ção que levou alves 
para a prisão, tam-
bém foram presos o 
ainda prefeito do rio 
Marcelo Crivella, o 
delegado aposentado 
Fernando Moraes, o 
ex-tesoureiro da cam-
panha de Crivella, 
Mauro Macedo, além 
dos empresários ade-
nor gonçalves dos 
Santos e Cristiano 
Stockler Campos, da 
área de seguros.

o ex-prefeito Cri-

vella, que ficou em 
prisão domiciliar a 
partir de 23 de de-
zembro, teve sua li-
berdade concedida 
pelo ministro gilmar 
Mendes, no dia 12 de 
fevereiro.

Todos os citados são 
alvos do desdobra-
mento da operação 
Hades, que investiga 
o esquema de extor-
são de empresários 
que queriam fechar 
contratos com a pre-
feitura do rio. eles 
foram denunciados 
pelo Mp pelos crimes 
de organização cri-
minosa, lavagem de 
dinheiro, corrupção 
ativa e corrupção pas-
siva.

 reprodução 

um suspeito foi morto 
durante uma perseguição 
policial neste domingo 
(28) na rua Barão do 
Bom retiro, na Zona 
Norte do rio. de acor-
do com a polícia Mili-
tar, policiais do 3º BpM 
(Méier) e upp São João 
foram alertados sobre o 
roubo de um veículo no 
lins de vasconcelos e 
realizaram um cerco aos 
criminosos. Houve con-
fronto.

Na fuga, o automóvel 
dos bandidos colidiu 
com um poste e um deles 
conseguiu fugiu. o outro 
foi baleado e morreu no 
local. 

ainda segundo a cor-
poração, o suspeito mor-
to tinha três passagens 
por roubo. um revólver 
e um simulacro de pisto-
la foram apreendidos. a 
divisão de Homicídios 
da polícia Civil investi-
ga o caso.

Moradora de rua é presa por 
participação em assalto 

a polícia Civil 
prendeu mais uma 
moradora de rua acu-
sada de participar de 
um roubo contra um 
jornalista na aveni-
da Nossa Senhora de 
Copacabana, próxi-
mo à rua Sá Ferrei-
ra, em Copacabana, 
na Zona Sul do rio, 
no último dia 14. 

Segundo as investi-
gações, ingrid Morei-
ra dos Santos teria fi-
cado vigiando o local 
enquanto Jonathan 
antunes de andrade 
atacava o rapaz com 
um mata-leão ajuda-

do por um comparsa 
que retirava os per-
tences da vítima.

um vídeo que vi-
ralizou nas redes so-
ciais flagrou o crime. 
as imagens mostram 
a vítima esperando a 
abertura da porta do 
prédio pelo porteiro e 
sendo abordado pelo 
criminoso. ele sofreu 
lesões no cotovelo, 
na cabeça e no pes-
coço e foi estrangu-
lado até que perdesse 
a consciência e caísse 
no chão desacordado.

de acordo com o 
delegado Felipe San-

toro, titular da 13ª dp 
(ipanema) e respon-
sável pelas investi-
gações do caso, in-
grid foi presa quando 
caminhava pela rua 
Sousa lima. ela foi 
reconhecida pela ví-
tima e irá responder, 
assim como Jona-
than, por tentativa de 
latrocínio. a moça 
já possuía três con-
denações por furto 
qualificado, além de 
anotações criminais 
por roubo e estava 
em liberdade desde 
21 de outubro do ano 
passado.

Empresário Rafael Alves é acusado 
de opoerar esquema milionário 

DHC investiga morte de estudante da UFRJ 

Segurança do chefe do tráfico
 do Salgueiro é preso 

agentes da delegacia 
de Homicídios da Capi-
tal (dHC) investigam o 
assassinato do estudan-
te de História da uFrJ 
rodrigo dos anjos Nas-
cimento, de 22 anos. o 
corpo foi encontrado 
com marcas de agressão 
e de tiros na Colônia Ju-
liano Moreira, em Jaca-
repaguá, na Zona oeste 
do rio. a polícia já ou-
viu familiares e amigos 
da vítima e analisa ima-
gens de câmeras de se-
gurança para esclarecer 
o caso. 

a suspeita é de que ele 
tenha sido assassinado 
por milicianos que atu-
am na região. o instituto 
de História da universi-
dade acredita que ele foi 
vítima de homofobia. 

Testemunhas relataram 
que rodrigo estava com 
colegas em uma festa 
na comunidade dois ir-

mãos, em Curicica, na 
última segunda-feira, 
quando teria sido abor-
dado por um grupo de 
milicianos que domina 
a região. ainda segun-
do elas, momentos antes 

do desaparecimento do 
estudante, os milicianos 
teriam tentado se apro-
ximar de mulheres que 
estavam no mesmo gru-
po que rodrigo e houve 
discussão.

Gm prende falsos ambulantes
 suspeitos de aplicar golpes 

dois falsos ambulantes 
que aplicavam golpes com 
máquinas de cartão de cré-
dito no leblon, Zona Sul 
do rio, foram presos pela 
guarda Municipal do rio 
na madrugada de domingo 
(28). a dupla de São paulo 
teria feito vítimas durante 
a madrugada na rua dias 
Ferreira. eles são suspei-
tos de praticar os golpes 
teriam aplicado débito de 
R$ 3 mil e R$ 30 mil em 
uma compra de R$ 21.

uma equipe do grupa-
mento de guardas Moto-
ciclistas (ggM) fazia o 
patrulhamento no bairro, 
quando foi acionada por 
uma vítima, por volta 

de 0h20 na rua rainha 
guilhermina, relatando 
o golpe. o homem, de 34 
anos, contou ter compra-
do R$ 21 em cerveja com 
dois ambulantes na rua 
dias Ferreira, mas cons-
tatou débitos de R$ 3 mil 
e R$ 30.001 após passar 
seu cartão na máquina. 
Ele informou ter confir-
mado o golpe depois de 
receber uma mensagem 
do banco pelo celular 
com os valores da com-
pra.

Com a descrição dos 
suspeitos, os agentes saí-
ram de moto em persegui-
ção pelas ruas do bairro e 
conseguiram localizá-los 

na rua visconde de al-
buquerque, onde foi feita 
a prisão. os criminosos 
confessaram terem passa-
do os valores superiores e 
informaram que já teriam 
feito o estorno. as má-
quinas tinham sido des-
cartadas durante a fuga, 
mas os agentes consegui-
ram recuperá-las.

os acusados foram le-
vados para a 12ª dp (Co-
pacabana), onde foram 
autuados pelo crime de 
estelionato (artigo 171 do 
código penal). a dupla, 
segundo a polícia, inte-
gram uma quadrilha de 
clonagem de cartões de 
crédito em São paulo.

uma ação conjunta 
das polícias Federal e 
Militar prendeu, na tar-
de de sábado (27), leo-
nardo riccio de almei-
da Barros, conhecido 
como léo da provi-
dência, de 36 anos, no 
rio. investigações da 
delegacia de repres-
são a Crimes contra o 
Patrimônio e ao Tráfi-

co de armas (delepat), 
da pF do rJ apontam 
o bandido como segu-
rança do traficante An-
tônio ilário Ferreira, o 
Rabicó, chefe do tráfi-
co de drogas da comu-
nidade do Salgueiro, 
em São gonçalo, na 
região Metropolitana 
do rio.

léo da providência é 

suspeito de participar 
de roubos de cargas na 
Br-101. a prisão que 
contou com o apoio 
de policiais militares 
da unidade de polícia 
Pacificadora (UPP) da 
providência aconteceu 
numa casa do Morro 
Santo Cristo, próximo 
à Superintendência da 
pF, no Centro do rio.
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O veículo roubado bateu em 
um poste. Um bandido morreu 

baleado 

Rodrigo dos Anjos Nascimen-
to tinha 22 anos e era estudante 

de história da UFRJ 
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Ceciliano!
Viva 

Bom filho, pai, esposo, amigo e político. Quantos adje-
tivos cabem numa só personalidade? em se tratando 
do aniversariante de hoje, muitos! As virtudes de An-
dré 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  


