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na própria 
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Jairinho foi 
a festa no 
mesmo dia 

da morte de 
Henry
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Ex-prefeito 
de Nova Iguaçu, 

NELSON BORNIER
morre de Covid-19

LutO Na pOLítICa

Cinco vezes deputado federal  politico estava internado na utI de
 hospital da Zona Norte do Rio. Filho de Bornier, Felipe pos-

tou despedida emocionada para o pai

‘Você será para sempre o meu herói e minha 
maior referência.

Você vai fazer muita falta principalmente 
pelo exemplo de homem que foi.

pai, a sua memória e a sua história serão 
sempre repetidos com amor, carinho e res-
peito. Você continuará eternamente pre-
sente em nossas vidas e em nossos cora-
ções.

Vá em paz e daí de cima olhe por nós
te amo’’. Diz Felipe Bornier 
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preços: 
procon-RJ 

está de olho 
nos postos de 
combustiveis
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Covid-19: Faperj
 investe em 

pesquisa contra 
o vírus
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‘‘Safadão’’ 
é preso por 

morte de
 menina em 

Caxias

pRESO Da REGIÃO DOS LaGOS

Wesley foi capturado em praia de Cabo Frio

reProdução/arquivo PeSSoal

caso henry

Wesley Muniz pollet é suspeito de 
integrar milícia  na Baixada. Bandi-
do era procurado pelo homicídio de 
ana Cristina pacheco Luciano, de 9 
anos. a menina caiu em uma poça 
de gasolina perfurada pelo grupo 

paramilitar 
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Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

BaILaNDO ON-LINE

traiu; pediu para ser corno 

“Durante o affair, o co-
lega do corno descobriu 
que sua amante desco-
brira aventuras do mari-
do pelas costas e resol-
veu dar o troco, mesmo 
se mantendo em casa na 
maioria dos dias”, prosse-
gue o Farejador.

“Na pandemia ela o cor-
neia pouco, porém o faz, 
mesmo assim. O cornão 
não deixou de sair com 

garotas e funcionárias no-
vinhas da prefeitura, às 
quais, paga um cachêzi-
nho nos encontros. Pelo 
visto, o cenário não mu-
dará tão cedo. A madame 
manda bala trocada e se 
vinga do marido sempre 
que pode”, encerra Cão 
Misterioso. *Por isso, o 
SOMBRA não acredita 
em quem fala demais. (ri-
sos)

Boa conversa e a dona caiu

Quem conta mais deta-
lhes é o nosso agente fa-
rejador Cão Misterioso. 
“O vereador dizia que 
era o tal com as mulhe-
res e não admitia ser chi-
frado pela mulher, que, 
segundo ele, andava no 
cabresto. Só de sacana-

gem, um dos colegas de 
profissão resolveu tirar 
a prova dos nove. Cer-
ta vez, se aproximou 
da madame do ‘bom de 
onda’ e fez uma proposta 
indecente. A dona acei-
tou, sob a condição de 
bico calado”.

‘Cabeça de Árvore’ metido a valentão

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

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

 eStevão FreitaS

FELIpE BRaGaNça / pMQ

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

“Tempo, velho moço passa por cada um deixando o rastro do 
seu passo. Nos acorda, consumindo a chama do céu. Mas o velho 

moço não existe sem alguém pra lhe dizer seu nascimento, meio e 
fim”. Trecho do poema musicado e cantado por Juçara Freire, um dos 

talentos da cena independente da Baixada. A canção “Velho Moço” é 
dela e Pedro Cini. Parabéns, Juçara e Pedro! Aquele Abraço!!!

Resenha Cultural
Hora

Já está no ar a exposição 
fotográfica virtual “Uma 
Desconstrução do Ser e 
Tempo do Carnaval Atra-
vés da Fotografia”, realiza-
da pelo fotógrafo Fernando 
Grilli, com textos de Ha-
roldo Costa e direção geral 
de Robson Lo Bianco. Pro-
movida pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura com re-
cursos da Lei Aldir Blanc, 
ela pode ser visitada no site 
expofotocarnaval.gruporjb-
producoes.com.br.

Carnaval 
em Imagens
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atENçÃO, BaIXaDa! 
Funarj abre editais para aRtES CêNICaS e auDIOVISuaL

O Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro, 
por meio da Funda-
ção Anita Mantuano 
de Artes do Estado 
do Rio de Janeiro 
(Funarj), abriu três 
editais de estímulo 
que vão beneficiar 
as artes cênicas e o 
audiovisual com re-
cursos de quase R$ 
1 milhão. As inscri-
ções estão abertas até 
7 de maio e podem 
ser feitas no site da 
Funarj.  

Dez obras teatrais 
nas modalidades 
adulto e infanto-
-juvenil de grupos, 
companhias e artis-
tas independentes se-
rão premiadas, cada 
uma com R$60 mil. 
Seis dos vencedores 
serão, preferencial-

mente, da Baixada Flu-
minense. As montagens 
serão apresentadas nos 
teatros Glaucio Gill, 
em Copacabana; Arthur 
Azevedo, em Campo 
Grande; Armando Gon-
zaga, em Marechal Her-
mes; e Mário Lago, na 

Vila Kennedy. Todos 
são equipamentos cul-
turais da Funarj.

Outro edital é voltado 
para a Produção de Cur-
ta-Metragem/Lab Curta 
e dará apoio financeiro 
de R$ 25 mil para cada 
um de 12 curtas de fic-

ção, documentário ou 
animação. Sete traba-
lhos serão provenientes 
da Baixada Fluminense. 
Os premiados serão exi-
bidos em um festival de 
cinema, a ser organiza-
do na Casa de Cultura 
Laura Alvim, espaço da 

Funarj em Ipa-
nema.

Enquanto isso, 
o Prêmio Funarj 
de Música ao 
Vivo seleciona-
rá 12 projetos de 
música ao vivo, 
de quaisquer gê-
neros musicais, 
feito por grupos, 
companhias ou 
artistas indepen-
dentes do estado 
do Rio de Janei-
ro. Cada um re-
ceberá R$ 7 mil. 
Em contraparti-
da, os projetos 
premiados deve-
rão ser apresen-
tados duas vezes 
no Teatro Mário 
Lago, espaço da 
Funarj em Vila 
Kennedy, na 
Zona Oeste.

 O Teatro Arthur Azevedo será um dos palcos das apresentações dos espetáculos selecionados

divulgação

divulgação

ARTE NA
 PANDEMIA

Festival de Dança foi 
sucesso em Nova Iguaçu

em tempos de pan-
demia, algo que 
contribui para um 

melhor estado espiritual é 
a arte. E, para trazer esse 
“remédio” para o coração 
de todos, nos dias 25 e 26 
de março, rolou o 27ª edi-
ção do Festival de Dan-
ça de Nova Iguaçu. Com 
transmissão ao vivo pelo 
youtube, e seguindo todas 
as medidas de segurança 
sanitária necessárias de-
finidas pelos órgãos de 

saúde, como distancia-
mento social, limite de 
público e de bailarinos 
– sendo 80% solos e duo 
-, utilização de másca-
ras e disponibilização de 
álcool em gel, o evento 
contou com participação 
de academias de diversas 
regiões do Brasil.

“Em tempos como este 
que estamos vivendo foi 
preciso nos reinventar-
mos. Agradeço por acei-
tarem a nossa proposta de 
assistirem o festival em 
casa pelo youtube. O co-
ração está muito aperta-

do, mas nós precisamos. 
Sabemos da importância 
de estarmos aqui com o 
‘remedinho do coração’. 
O 27º Festival de Dança 
de Nova Iguaçu é um pro-
jeto de pandemia, que foi 
feito para este momento”, 
disse a bailarina Tereza 
Petsold, diretora do fes-
tival.

O 27º Festival de Dan-
ça de Nova Iguaçu contou 
com patrocínio da Secre-
taria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Rio de Ja-
neiro, Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, Secre-

taria Especial de Cultura, 
Ministério do Turismo e 
Governo Federal, através 
da Lei Aldir Blanc.

“Ficamos um ano sem 
trabalhar e fomos aprova-
dos com a maior pontua-
ção da Baixada Fluminen-
se”, afirmou o produtor 
Igor Jes.

“Foi com o maior prazer, 
orgulho, responsabilidade 
e segurança que prepara-
mos esse evento. Estamos 
aqui para elevar a dança”, 
aclamou Tereza. Mais in-
formações no site https://
www.terezapetsold.com

Com transmissão ao vivo no youtube, o evento reuniu bailarinos de diversas regiões do Brasil
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reProdução/inStagraM

luto na politica

Ele estava internado há mais 
de um mês, em um hospital

 na Zona Norte do Rio

geral

procon-RJ orienta postos de 
combustíveis em relação a preços
O Procon Estadual do 

Rio de Janeiro realizou 
nesta semana (05 a 09/04) 
operação para verificar o 
cumprimento do decreto 
da transparência, que tem 
o objetivo de estabelecer 
a forma como os preços 
serão expostos, a fim de 
evitar que o consumidor 
seja induzido em erro. A 
fiscalização foi realiza-
da por recomendação da 
Secretaria Nacional do 
Consumidor e a pedido do 
Alerj, por meio do gabine-
te do deputado Anderson 
Moraes, e ocorreu em oito 
postos localizados em di-

versos bairros do municí-
pio do Rio de Janeiro. Dos 
locais vistoriados, quatro 
estavam em desacordo 
com a determinação.

Segundo o decreto da 
transparência, os postos 
revendedores de com-
bustíveis devem utilizar 
placas ou faixas que dis-
criminem descontos ou 
outros benefícios, quan-
do o consumidor utilizar 
aplicativos de fidelização. 
Além disso, têm obriga-
ção de afixar painel, em 
local visível, com os valo-
res estimados dos tributos 
incidentes nos combustí-

veis comercializados.
O presidente do Pro-

con-RJ, Cássio Coelho, 
e diretores da autarquia 
se reuniram com repre-
sentantes do Sindicato 
dos Combustíveis e da 
Federação dos Distribui-
dores dos Combustíveis 
para orientar a respeito do 
cumprimento do decreto 
da transparência. Os par-
ticipantes da reunião se 
comprometeram a repas-
sar aos seus associados 
todas as informações para 
que não haja descumpri-
mento do decreto.

Agentes do procon na fiscalização de preços abusivos nos combustiveis

divulgação/alerJ

Faperj investe mais de R$ 86 milhões em 
pesquisa para o enfrentamento da Covid-19
A Fundação Carlos Cha-

gas Filho de Amparo à 
Pesquisa do Rio de Janei-
ro (Faperj), órgão vincula-
do à Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, já 
investiu mais de R$ 86 mi-
lhões em bolsas para cien-
tistas e auxílios à pesquisa 
para o enfrentamento do 
SARS-CoV-2 de várias 
instituições do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Em março de 2021, a Fa-
perj, junto com a Secreta-
ria de Estado de Saúde, o 
Departamento de Ciência 
e Tecnologia do Ministé-
rio da Saúde e o Conselho 
Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tec-
nológico do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, divulgou o resulta-
do da pré-seleção do Pro-
grama de Pesquisa para 
o SUS: Gestão Compar-
tilhada em Saúde, sendo 
uma das linhas de investi-
gação o SARS-CoV-2.

Foram pré-selecionados 
27 projetos de nove di-
ferentes instituições do 
estado do Rio de Janeiro, 
nos quais serão investidos 
mais R$ 6,125 milhões.

O programa fortalece 
a parceria da Faperj com 
o Governo Federal e tem 
o objetivo de incremen-
tar a pesquisa científica e 
tecnológica no país, redu-
zindo as desigualdades re-
gionais na área da saúde. 
O processo de seleção das 
propostas foi realizado em 
duas etapas: análise por 
revisores externos e ava-

liação por uma comissão 
de especialistas. Os gru-
pos de pesquisa pré-sele-
cionados serão convoca-
dos para sustentação oral 
do projeto a uma comissão 
de avaliação.

Os projetos pré-sele-
cionados inserem-se em 
cinco eixos temáticos: 
inovação em arboviroses 
com ênfase em SARS-
-CoV-2 obteve nove pro-
postas pré-selecionadas; 
para a temática de saúde 
materno-infantil, da mu-
lher, criança e do adoles-
cente são quatro projetos; 
cuidados de doenças crô-
nico não transmissíveis e 
transmissíveis está com 
seis projetos; o eixo rede 
de atenção oncológica do 
Estado do Rio de Janeiro 
tem quatro projetos pré-
-selecionados; e inovação 
para sistematização de da-
dos em saúde no Estado 
do Rio de Janeiro com ou-
tros quatro projetos con-
correntes.

Segundo a diretora 
Científica da Faperj, Elie-
te Bouskela, os projetos 
selecionados para a pró-
xima fase têm muito a 
contribuir ao avanço da 
pesquisa em áreas críti-
cas do Estado como, por 
exemplo, na área de saúde 
materno-infantil, saúde da 
mulher, doenças crônicas 
não transmissíveis como 
obesidade e câncer e Co-
vid.

- A pré-seleção de pro-
jetos desta edição já per-
mite afirmar que estamos 

no caminho certo no com-
bate aos problemas de 
saúde que mais assolam 
nossa população. Ter pro-
jetos que abordam temas 
que permeiam o contexto 
pandêmico que estamos 
vivenciando reafirma a 
importância desse tipo de 
fomento e da parceria com 
o Ministério da Saúde e 
a Secretaria Estadual de 
Saúde - disse.

Segundo o presidente da 
Faperj, Jerson Lima Silva, 
mais investimentos es-
tão em planejamento para 
a comunidade científica 
fluminense. Lima Silva 
promete para breve o lan-
çamento de edital para de-
senvolvimento de vacinas 
novas e acompanhamento 
de fase 4 das vacinas que 
estão sendo administra-
das, imunobiológicos e 
reposicionamento de fár-
macos contra a covid-19.

Para o secretário de Ci-
ência, Tecnologia e Inova-
ção do Estado do Rio de 
Janeiro, Dr. Serginho, a 
união com diferentes en-
tes, como o Governo Fe-
deral, só mostra que é por 
meio de um trabalho con-
junto que vamos continu-
ar avançando em ciência, 
tecnologia e inovação.

- Neste momento de 
pandemia, essa relação 
harmônica se mostra ain-
da mais importante. Se-
guiremos fazendo a nossa 
parte pela Faperj, assim 
como por outras vincula-
das, sempre em defesa do 
desenvolvimento científi-

Ex-prefeito de Nova 
Iguaçu, NELSON 

BORNIER morre vítima 
da Covid-19

o ex-prefeito de Nova 
Iguaçu, Nelson Bor-
nier, morreu na manhã 

de ontem em decorrência de 
complicações da covid-19. Ele 
estava internado há mais de um 
mês, numa UTI de um hospital 
na Tijuca,, na Zona Norte do 
Rio. 

O político foi deputado por 
cinco mandatos e prefeito da 
cidade por três vezes.

Nas redes sociais, o ex-secre-
tário estadual de Esporte,  Lazer 
e Juventude Felipe Bornier, fi-
lho do ex-prefeito, deixou men-
sagem de despedida do pai.

DESpEDIDa DO paI
‘‘Você será para sem-

pre o meu herói e mi-
nha maior referência.

Você vai fazer mui-
ta falta principalmente 
pelo exemplo de ho-
mem que foi.

Pai, a sua memória 
e a sua história serão 
sempre repetidos com 
amor, carinho e res-
peito. Você continuará 
eternamente presente 
em nossas vidas e em 

nossos corações.
Vá em paz e daí de 

cima olhe por nós

Te amo’’. Diz Felipe 
Bornier 

antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

Nas redes sociais, filho deixa mensagem 

 CINCO MaNDatOS

Nascido em 14 de 
janeiro de 1950, em 
Nova Iguaçu, o políti-
cio formou-se em di-
reito e foi eleito depu-
tado federal por cinco 
mandatos. Ele é o úni-
co prefeito eleito por 
três vezes na cidade.

Em 2016 foi candi-
dato à reeleição para 
prefeito pela coliga-
ção A Mudança Vai 
Continuar, reunindo 

18 partidos, sendo 
derrotado pelo atual 
prefeito, Rogério Lis-
boa.

Bornier era casado 
com Dona Lucir, com 
quem tem dois filhos, 
Flávia e Felipe Bor-
nier, este último tam-
bém seguiu a carreira 
do pai e foi deputado 
federal pelo PROS. 
Além dos netos João 
Felipe e Maria Clara.
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Navio de carga iraniano é atacado no Mar Vermelho, diz imprensa
Um navio de car-

ga com a bandeira do 
Irã foi atacado no Mar 
Vermelho, informou a 
emissora de televisão 
Al Arabiya nesta terça-
-feira (6), citando fon-
tes anônimas. A agência 
iraniana de notícias Tas-
nim disse que a embar-
cação teria sido atingida 

por uma mina naval.
Segundo as reporta-

gens, o incidente com 
o navio Iran Saviz teria 
acontecido na costa da 
Eritreia. A embarcação 
estaria ligada à Guar-
da Revolucionária do 
Irã. O cargueiro teria 
apoiado diversas mis-
sões iranianas de escolta 

anti-pirataria a navios 
comerciais nos últimos 
anos.

A agência Reuters não 
conseguiu verificar as 
informações divulgadas 
pela imprensa iraniana 
de maneira independen-
te e as autoridades do 
país não comentaram o 
caso até a última atuali-

zação desta reportagem.
Autoridades dos Es-

tados Unidos falaram, 
também sob condição 
de anonimato, que o 
país não participou de 
nenhuma operação de 
ataque contra uma em-
barcação iraniana no 
Mar Vermelho.

O episódio é o mais 

recente de uma série 
de ataques a navios de 
bandeiras israelense e 
iraniana desde o final de 
fevereiro em que os dois 
rivais trocaram acusa-
ções.

Esses incidentes vol-
taram a acontecer após 
a chegada de Joe Biden 
à Casa Branca que vem 

sinalizando sua intenção 
de retomar o acordo nu-
clear de 2015 entre po-
tências globais e o Irã.

O pacto foi abandona-
do pelos EUA durante 
o governo de Donald 
Trump, e em resposta, 
o governo de Teerã pas-
sou a descumprir com 
partes do acordo.
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Governo lucra R$ 3,3 bi com aeroportos 
Em leilão realizado on-

tem na B3 (Bolsa de Va-
lores de São Paulo), foram 
concedidos 22 aeroportos 
em 12 estados, arrecadan-
do-se R$ 3,3 bilhões em 
outorgas. A concorrên-
cia foi feita pela Agência 
Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac) em três blo-
cos: Norte, Sul e Central. 
 A Companhia de Partici-
pações em Concessões, 
parte do grupo CCR, ar-
rematou o bloco Sul, por 
R$ 2,1 bilhões, e o lote 
Central, por R$ 754 mi-
lhões. Os lances repre-
sentam, respectivamente, 
ágio de 1.534% e 9.156% 
em relação aos lances mí-
nimos. A Vinci Airports 
ficou com o bloco Norte, 
pagando R$ 420 milhões, 
um ágio de 777% sobre o 
preço mínimo estipulado. 
  Estão no bloco Norte 
os aeroportos de Manaus 
(AM), Porto Velho (RO), 
Rio Branco (AC), Cru-
zeiro do Sul (AC), Taba-
tinga (AM), Tefé (AM) e 
Boa Vista (RR). O lance 
mínimo havia sido esti-

pulado em 47,9 milhões. 
 No bloco Sul foram con-
cedidos os terminais de 
Curitiba (PR), Foz do 
Iguaçu (PR), Navegantes 
(SC), Londrina (PR), Join-
ville (SC), Bacacheri (PR), 
Pelotas (RS), Uruguaiana 
(RS) e Bagé (RS). O va-
lor mínimo para esse lote 
era de R$ 130,2 bilhões. 
  O bloco Central é com-
posto pelos aeroportos 
de Goiânia (GO), São 
Luís (MA), Teresina 
(PI), Palmas (TO), Pe-
trolina (PE) e Imperatriz 
(MA). O lance mínimo 
era de R$ 8,1 milhões. 
  O Ministério da Infraes-
trutura espera que os ter-
minais, por onde circulam 
cerca de 24 milhões de 
passageiros por ano, re-
cebam aproximadamente 
R$ 6,1 bilhões em investi-
mentos. Devem, segundo 
o ministério, ser investi-
dos R$ 2,85 bilhões no 
bloco Sul, R$ 1,8 bilhão 
no Central e R$ 1,4 bilhão 
no Norte. Os contratos de 
concessão tem validade de 
30 anos

Ministério da Saúde (MS) informou que vai distribuir 5.133 con-
centradores de oxigênio doados por 12 empresas ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), com o objetivo de auxiliar no tratamento de pacientes 
com Covid-19 na rede pública de saúde.

Pelo Youtube

 A Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) apro-
vou em segunda discus-
são, nesta terça-feira 
(06/04), o projeto de lei 
3.348/20, de autoria da 
deputada Enfermeira 
Rejane (PCdoB).

 O uso do Fundo Es-
tadual de Segurança 
Pública (FUSPRJ) para 
custear treinamentos 
para servidores sobre 
enfrentamento de cri-
mes cibernéticos. A me-
dida segue para sanção 
ou veto do governador 
em exercício, Cláudio 
Castro.

CRIMES CIBERNétICOS

A proposta complementa 
a Lei 8.637/19, que criou 
o fundo. Atualmente, os 
recursos são usados para 
custear a manutenção das 
unidades policiais, a aqui-
sição de equipamentos, o 
investimento em inteligên-
cia e perícia e a capacitação 
dos profissionais.

Após polêmica envolvendo a justi-
ça, 419 escolas da rede municipal do 
Rio serão reabertas para aulas presen-
ciais. De acordo com informações da 
Secretaria Municipal de Educação, as 
escolas particulares também estão li-
beradas. 

MaNutENçÃO

DE VOLta àS auLaS

EDItORIaL

“Em 2020, a prática dos crimes 
em ambientes virtuais teve um sal-
to exponencial. Diante da intensifi-
cação da prática dessa modalidade 
criminosa, torna-se necessário ins-
truir e capacitar agentes de segu-
rança pública’’, disse a autora.

CRIMES VIRtuaIS

aGêNCIa BRaSIL 

Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) aprovou 
em discussão única, na 
ultima terca-feira o Pro-
jeto de Lei 3.539/21, de 
autoria do deputado Sa-

muel Malafaia (DEM), 
que institui a Política 
Estadual de Conscienti-
zação dos Impactos Am-
bientais, Econômicos e 
Sociais Pós-pandemia 
nas empresas públicas 

e privadas, decorrentes 
do isolamento social e 
da adoção do trabalho 
remoto. A norma segue 
para sanção ou veto do 
governador em exercí-
cio, Cláudio Castro.

alerj aprova pL sobre efeitos pós-pandemia

assessoria de impresa
governo do eStado

as vagas são ofe-
recidas regiões 
Metropolitana, 

Médio Paraíba e Norte 
Fluminense por meio de 
parceria do Governo do 
Estado com o Sistema Na-
cional de Emprego (Sine).

 
      Vagas por região 
 No Norte Fluminense 

existem 350 oportunida-
des de emprego para dez 
perfis profissionais liga-
dos à indústria off-shore: 
eletricista de manutenção 
e operação; instrumentis-
ta; eletricista; mecânico 
de manutenção escalador; 
supervisor de manuten-
ção instrumentista escala-
dor; eletricista escalador; 
eletricista de guindaste; 
instrumentista escalador; 
mecânico de manutenção 
e operação; mecânico de 
refrigeração. Essas vagas 

são para atuar embarca-
do em navios e exigem o 
cumprimento de algumas 
especificações. Para con-
correr a uma delas, é ne-
cessário fazer o cadastro 
através do link: https://
forms.gle/je7fkP7rkSCm-
PMs26

Na Região Metropoli-
tana são oferecidas 247 
oportunidades. Entre elas, 
105 vagas para operador 
de telemarketing, além de 
oportunidades para bio-
médico e auxiliar adminis-
trativo, entre outras. 

Moradores da Região do 
Médio Paraíba podem se 
candidatar a uma das 59 
vagas oferecidas. Entre as 
funções, existem 25 opor-
tunidades para agente de 
ação social e 20 para vigia, 
entre outras.

 
 

Cadastro
O Sine realiza uma aná-

lise comparativa do perfil 
profissional de cada can-

Secretaria de trabalho divulga mais de
 600 oportunidades de emprego no RJ

MERCaDO DE tRaBaLHO

didato cadastrado com o 
perfil da vaga disponibi-
lizada pelo contratante. É 
importante que o cidadão 
mantenha o seu cadastro 
atualizado. Para se inscre-
ver ou atualizar o cadas-
tro, é necessário ir a uma 
unidade mais próxima, 
portando seus documen-
tos de identificação civil, 
carteira de trabalho e com-
provante de residência. O 
cadastro também pode ser 
realizado através do envio 
do currículo para o e-mail 
vagas@trabalho.rj.gov.br. 
Pelo mesmo canal é possí-
vel esclarecer dúvidas.

Para consultar as oportu-
nidades e as informações 
sobre remuneração e exi-
gências de cada função, o 
candidato deve ser cadas-
trado no programa Sine e 
realizar a consulta de ma-
neira presencial em uma 
unidade da rede ou através 
dos canais digitais: em-
pregabrasil.mte.gov.br ou 
aplicativo Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho e Renda (Setrab) divulga 656 oportunidades 

Estudo com mais de 230 mil pacientes, a maioria deles norte-americanos, mos-
trou que um, em cada três sobreviventes da covid-19, foi diagnosticado com distúr-
bio cerebral ou psiquiátrico dentro de seis meses, indicando que a pandemia pode 
levar a uma onda de problemas mentais e neurológicos, afirmaram cientistas.

SEGuNDa DISCuRSÃO

As oportunidades são para vários setores de empresas fluminense
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esporte

Salve Goleador!

Fera Fred 
alcança marca 
de 180 gols pelo

 Fluminense
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Gol em clássico com o Vasco deixa
 camisa 9 perto de assumir posto de
 segundo maior artilheiro do clube

Vasco embarca para novo 
desafio pela Copa do Brasil

tIME EMBaRCa COM NOVIDaDES
Logo após a ati-

vidade da manhã, o 
Vasco da Gama pe-
gou a estrada com 
destino ao municí-
pio de Pedra Dou-
rada, que é limítrofe 
da cidade de Tom-
bos, palco da parti-
da de quarta (7). O 
Cruzmaltino embar-
cou com algumas 
novidades em sua 
delegação, sendo as 
principais as pre-
senças de Léo Jabá 
e Morato. Essa é a 

primeira vez que os 
atacantes são rela-
cionados desde que 
foram apresentados, 
no mês passado.

Preservados con-
tra o Bangu, no últi-
mo final de semana, 
o lateral Léo Matos, 
os zagueiros Ernan-
do e Leandro Cas-
tan, o meio-campo 
Marquinhos Gabriel 
e o atacante Germán 
Cano também estão 
entre os convoca-
dos. 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

ao balançar a rede 
no empate em 1 
a 1 com o Vasco, 

em Volta Redonda, pela 
7ª rodada da Taça Gua-
nabara, Fred alcançou 
a incrível marca de 180 
gols em 318 jogos pelo 
Fluminense, sendo 33 de 
pênalti. Na carreira, ele 
possui 398 gols.

Assim, aos 37 anos, o 
centroavante fica perto 
de subir mais um degrau 
na lista de maiores arti-
lheiros tricolores. Em 3º 
lugar, o camisa 9 preci-
sa de apenas quatro gols 
para se igualar ao vice-
-colocado Orlando Pin-
go de Ouro, que jogou 
pelo clube entre 1945 e 
1954. Jogador do Time 
de Guerreiros de 1954 a 

1961, Waldo, com 319 
gols, lidera a relação.

Fred começou a vestir 
as cores verde, branco e 
grená em 2009. Na sua 
estreia, em 15 de março, 
marcou duas vezes no 
triunfo por 3 a 1 sobre o 
Macaé, pelo Campeona-
to Carioca.

Dois anos depois, tor-
nou-se o maior goleador 
do Fluminense em uma 

única edição do Cam-
peonato Brasileiro, ao 
somar 22 gols. Também 
em 2011, viveu sua me-
lhor fase, com 34 gols 
em 43 duelos, o que co-
laborou para a volta à se-
leção brasileira.

Maior artilheiro do clu-
be no século 21, o cen-
troavante é quem mais 
vezes balançou a rede 
pelo Tricolor no Brasi-

leirão (96) e na Copa do 
Brasil (16).

Além disso, nenhuma 
equipe brasileira con-
siderada grande passou 
ilesa pelo craque, jogan-
do pelo Flu. A maior ví-
tima é o Botafogo, que 
levou 14 bolas na rede.

Fred anotou 8 gols, 
sendo cinco apenas em 
2021, desde o retorno ao 
Fluminense, em maio de 

2020, depois de quatro 
anos longe das Laranjei-
ras.

Foi no fim de agosto 
passado, diante do Vas-
co, pelo Campeonato 
Brasileiro, que o ídolo 
marcou pela primeira 
vez na segunda passa-
gem por Laranjeiras, 
contribuindo para o pla-
car de 2 a 1 em cima do 
rival.

Atacante começou a vestir as 
cores verde, branco e grená em 

2009 e virou ídolo

Mais uma etapa da pre-
paração vascaína para o 
importante jogo contra o 
Tombense (MG) foi con-
cluída na manhã de segun-
da-feira (05/04). No CT do 
Almirante, na Cidade de 
Deus, o técnico Marcelo 
Cabo promoveu um tra-
balho em campo reduzido 
e começou a exercitar a 
estratégia traçada para a 
partida, que é válida pela 
segunda fase da Copa do 
Brasil e acontecerá nesta 
quarta (07), às 21h30.

Jogador do elenco atual 
com mais jogos pelo Gi-
gante da Colina, Andrey 
é um dos homens de con-
fiança da comissão técnica 
e vem se destacando na 
atual temporada por cum-
prir bem as duas fases do 
jogo: defensiva e ofensiva. 
Diante do Bangu, no últi-
mo final de semana, além 
de acertar a trave e iniciar 
a jogada que resultou no 
terceiro gol, o camisa 6 
contribuiu com desarmes 
e interceptações importan-
tes.

– É um papel muito im-
portante dentro do esque-

ma do professor. Tenho 
tentado ajudar bastante na 
saída de bola, no combate, 
para evitar contra-ataque 
dos adversários. Estamos 
ainda em começo de tem-
porada, então a evolução 
vem sendo constante. Es-
pero melhorar a cada parti-
da para conseguir ajudar o 
Vasco a alcançar seus ob-
jetivos – afirmou o meio-
-campista.

O desafio em solo minei-
ro será o oitavo de Marce-
lo Cabo como treinador do 
Vasco da Gama. Com duas 
vitórias e cinco empates, o 
comandante está invicto, 
mas se engana quem pen-
sa que esse é o ponto que 
mais tem chamado atenção 
em seu início de trabalho. 
Ao avaliar o desempenho 
nas partidas iniciais, An-
drey destacou a mudança 
de postura em relação aos 
anos anteriores. O Cruz-
maltino deixou de ser uma 
equipe reativa.

-É um esquema que eu 
gosto muito. Nosso time 
está procurando propor o 
jogo e a ideia do profes-
sor é levar isso para todas 

as partidas, independente 
do adversário e do local. 
A grandeza do Vasco não 
permite que se jogue de 
uma outra forma que não 
seja propondo o jogo. Ele 
tem pedido a gente fazer o 
jogo apoiado, ter coragem 
para jogar, não ter medo 
de errar. Tem dado liber-
dade para jogar, aparecer, 
arriscar. Como disse, esta-
mos em evolução, e acre-
dito que esse trabalho vai 
render bons frutos para o 
Vasco. – declarou o cami-
sa 6, projetando a partida 
em Tombos (MG).

– Um jogo muito impor-
tante. Treinamos bastante 
em cima do que o pro-
fessor analisou da equipe 
do Tombense. Eles nos 
passou os pontos fortes e 
fracos. Estamos prepara-
dos e motivados para esse 
jogo. Se trata de uma com-
petição importante para o 
grupo e para o Vasco. O 
Tombense vem fazendo 
um Campeonato Mineiro 
bom, venceu ontem por 2 
a 1, então temos que estar 
ligados do início ao fim – 
concluiu Andrey.

Andrey é um dos homens de 
confiança do técnico Marcelo 

Cabo

 RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

Fla adquire percentual 
milionário por direitos de Renê

Na última semana, 
o Flamengo divulgou 
o balanço financeiro 
de 2020 e publicou 
o investimento feito 
pelos direitos econô-
micos dos jogadores 
realizados durante 
a última temporada. 
No entanto, um va-
lor elevado por um 
jogador antigo no 
elenco atual chamou 
atenção. Na planilha, 
dados mostraram que 
o clube desembolsou 
cerca de R$ 7 milhões 
para adquirir 25% 
dos direitos econômi-
cos do lateral Renê, 
atrelados à empresa 
MP Eventos, que de-
tinha de um percen-
tual do atleta junto ao 
Sport. A informação 
foi divulgada primei-
ramente pelo repórter 

Venê Casagrande.
Renê chegou ao 

Flamengo em 2017, e 
é um dos atletas mais 
antigos do elenco atu-
al. Na ocasião, o Fla 
desembolsou R$ 3,9 
milhões para adqui-
rir 50 % dos direitos 
do jogador. Os outros 
50% restantes fica-
ram divididos entre o 
Sport e à empresa MP 
Eventos. No entanto, 
em janeiro de 2020, 
o Fla renovou o con-
trato com o lateral e 
comprou o percentu-
al da companhia que 
detinha de 25% dos 
privilégios do defen-
sor.

Em meio a isso, 
vale destacar que, ao 
fazer uma conta acer-
ca do valor total do 
atleta, é possível ana-

lisar que Renê custou 
aos cofres rubro-ne-
gros cerca de R$ 10 
milhões por 75% dos 
direitos econômicos. 
Dessa forma, cabe 
lembrar que, além 
desses números, o 
Sport ainda detém de 
25% dos privilégios 
do jogador.

No total, Renê já 
disputou 172 jogos 
com o Manto Sagra-
do e marcou cinco 
gols. O atleta está no 
clube desde a época 
da administração do 
ex-presidente Eduar-
do Bandeira de Mello 
e foi capitão no início 
do Campeonato Ca-
rioca de 2021, quan-
do Maurício Souza 
ainda estava à frente 
do elenco alternativo 
rubro-negro.

R$ 7 milhões foi quanto 
custou os 25% dos 

direitos econômicos do 
lateral

MARCELO CORTES / CRF
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pLaNtÃO
Homem exibe arma para a mulherada é atira na própria mão por acidente

Um homem foi mos-
trar uma arma para garo-
tas de programa em uma 
boate e acabou, por aci-
dente, atirando na pró-
pria mão. O caso ocor-
reu na última sexta-feira 
, em uma casa noturna 
na cidade de Curitiba, no 
Paraná. Ele acabou pre-
so em flagrante, por ter 
um mandado de prisão 
em aberto por um roubo 

em 2011.
O homem de 33 anos 

pegou a arma da espo-
sa, que tem o porte e re-
gistro, e foi até a boate. 
De acordo com a polí-
cia, após o rapaz atirar 
em sua própria mão, ele 
abordou e rendeu um 
motorista que passava 
pela região, exigindo 
que o levasse à casa da 
esposa.

Ainda segundo a polí-
cia, a arma é registrada 
para tiro esportivo no 
nome da esposa e ele pe-
gou sem autorização da 
mesma.

O suspeito foi encami-
nhado à delegacia perto 
da região para ser autu-
ado. Ele vai responder 
pelo crime cometido em 
2011 e ficara sob custó-
dia.

divulgação

 reProdução 

Caso Henry

Jairinho foi á festa no mesmo 
dia da morte de Henry

Afirmação foi feita pela mulher do vereador 
que foi agredida à caminho da lua de meu

 Jairzinho e Monique foram presos pela morte de Henry

em depoimento 
prestado na ulti-
ma sexta-feira, a 

ex-mulher do vereador 
Jairinho, Ana Carolina 
Netto, contou que encon-
trou Jairinho horas após 
o assassinato de Henry, 
na festa de aniversário da 

sua ex-cunhada, em Ban-
gu.

A nutricionista afirmou 
à polícia que soube da 
morte de Henry através 
do motorista de Jairinho, 
que foi ao consultório 
dela buscar contas dos 
filhos, ainda no dia 8 de 
março. “Ele disse que o 
menino havia falecido, 

mas não soube explicar 
o motivo, só dizendo que 
Jairinho estava no hospi-
tal”, afirmou, em trecho 
do documento. Henry fa-
leceu na madrugada da-
quele dia. 

Na mesma data, à noi-
te, a nutricionista relata 
que levou seus filhos, do 
casamento de Jairinho, 

ao aniversário de Thali-
ta, sua ex-cunhada, onde 
encontrou Jairinho. “Que 
na residência, encontrou 
Jairinho e a família des-
te, em um clima pesado; 
Que Jairinho estava, a 
maior parte do tempo, 
dentro do quarto conver-
sando com seu pai, coro-
nel Jairo”. 

Investigadores ouvidos 
pela reportagem afirma-
ram que provavelmen-
te na conversa que teve 
com o pai, o coronel 
Jairo Souza, já estavam 
discutindo uma possível 
defesa. Na ocasião, co-
ronel Jairo teria indicado 
o seu próprio advogado, 
André França, que o de-
fende em um caso de cor-
rupção descoberto pela 
Lava Jato, para a defesa 

do filho. 
Durante a festa, Ana 

Carolina conversou com 
Jairinho, que relatou 
brevemente o que ti-
nha acontecido, na ver-
são dele. “(perguntou o 
que) havia ocorrido com 
Henry, este (Jairinho) 
respondeu que Moni-
que o teria encontra-
do passando mal, razão 
pela qual o levaram ao 
hospital correndo, mas 
que não sabia o que ha-
via ocorrido, não saben-
do explicar; Que Jairinho 
não quis estender muito 
o assunto, respondendo 
às perguntas da declaran-
te, em razão da presença 
das crianças”.

A nutricionista relatou, 
no mesmo depoimen-
to, que apanhou a cami-

nho da lua de mel com 
“chutes na canela”, em 
2013. A agressão ocorreu 
após uma discussão mo-
tivada pela descoberta de 
mais uma amante do ma-
rido.

Agressão 
O casamento oficial 

ocorreu após 15 anos 
de relacionamento, em 
2013, data da agressão. 
Na ocasião, ela registrou 
o caso na delegacia e fez 
exame de corpo de delito, 
mas voltou atrás. No mes-
mo relato, ela disse que 
nunca agrediu os filhos do 
casal e que o episódio de 
agressão física foi o único. 
Mesmo presos, Monique e 
Jairinho insistem na ver-
são de acidente domésti-
co. Fonte: O Dia.

Troca de tiros deixa bandido morto no Rio 
Um suspeito foi mor-

to após perseguição 
que terminou em troca 
de tiros com a Polícia 
Militar na madrugada 
de ontem, em Campo 
Grande, na Zona Oes-
te. Segundo registro 

de ocorrência da PM, 
o bandido, que seria 
integrante da milícia, 
circulava pela Avenida 
Brasil em um carro rou-
bado, quando foi abor-
dado por uma patrulha 
do 40° BPM (Campo 

Grande). 
O criminoso disparou 

contra a viatura da PM 
e em seguida bateu com 
o carro de modelo Re-
nault Sandero, cor pre-
ta, roubado. Após a co-
lisão, ele fugiu à pé em 

direção ao depósito de 
um supermercado, onde 
o criminoso tentou se 
esconder, mas logo foi 
encontrado pelos poli-
ciais.

Na abordagem, con-
tudo, o criminoso teria 

reagido e iniciado uma 
troca de tiros com os 
policiais que o atingi-
ram. Ele chegou a ser 
levado para o hospital 
municipal Rocha Faria, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos. Os policiais 

apreenderam com ele: 
um revólver calibre 38, 
um simulacro de pistola, 
munição e um celular. 

Após o ocorrido, a PM 
isolou a área. O caso 
foi registrado na 35ª DP 
(Campo Grande).

Acusado de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha é preso em Meriti
Policiais da 33ª DP 

(Realengo) prenderam 
na última  sexta-feira um 

homem acusado pelo cri-
me de lesão corporal na 
forma da Lei Maria da 

Penha, em São João de 
Meriti, na Baixada Flu-
minense. A prisão acon-

teceu após denúncia anô-
nima.

De acordo com os agen-

tes, a ação foi por meio de 
mandado de prisão expe-
dido pela Justiça. O preso 

foi encaminhado ao siste-
ma penitenciário e está à 
disposição da Justiça.

preso miliciano acusado de homicídio de menina em Caxias
Agentes da Delegacia de 

Roubos e Furtos de Au-
tomóveis (DRFA) pren-
deram nmontemWesley 
Muniz Pollete, de 38 anos, 
suspeito de integrar uma 
milícia em Duque de Ca-
xias.

Ele era procurado 
pelo homicídio de uma 
menina que caiu em um 
poça de gasolina perfurada 

pelo grupo de Wesley, co-
nhecido como “Safadão”, 
em abril de 2019.

Ana Cristina Pacheco 
Luciano, de 9 anos, mor-
reu após ficar dias em um 
hospital com 80% do cor-
po queimado. Na época, a 
mãe e o avô da menina fo-
ram acusados de atuarem 
como “olheiros” do grupo, 
que tentava furtar o com-

bustível.
Wesley foi preso em 

Cabo Frio, no interior do 
Rio. Para conseguir re-
alizar a prisão, a DRFA 
utilizou inclusive uma 
embarcação para fazer a 
abordagem. O suspeito 
também era procurado por 
tentar atirar contra poli-
ciais durante uma fuga em 
2020.

Ana Cristina Pacheco Luciano, de 9 anos, morreu após ficar dias em um hospital com 80% do corpo queimado. 

 A arma é registrada para tiro esportivo em 
nome da esposa e ele pegou sem autorização da 
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

LOMBO DE VItELa 
aSSaDO

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ Sal

Batata doce
Sal a gosto
Óleo

Ingredientes

Modo de preparo

Descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
Depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
Sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
Lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
Tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
Continue o cozi-
mento por 1 hora.
Retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
Abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

Batata DOCE FRIta

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RiO DE JAnEiRO 

pREFEiTuRA MuniCipAL DE BELFORD ROxO
  COnSTRuinDO uM nOVO TEMpO 

11 DE ABRiL DE 2021. puBLiCADO EM 11/04/2021.

DECRETO n° 5080, DE 11 DE ABRiLDE 2021 

“Dispõe sobre Luto Oficial que menciona, e dá 
outras providências”.

O prefeito do Município de Belford Roxo, Esta-
do do Rio de Janeiro, no uso de suas atribui-
ções legais,

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica Decretado LUTO OFICIAL no Município 

de Belford Roxo, por 03 (três) dias pelo fale-
cimento do Sr. nELSOn ROBERTO BORniER 
DE OLiVEiRA.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
pREFEiTO MuniCipAL
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Taça Guanabara

 neTo ColuCCi
 exalta a união como ponto 

forte do VOLtaçO 

jota carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

líder com seis vitó-
rias em oito jogos, 
invicto no Raulino 

de Oliveira, melhor ata-
que, com o artilheiro da 
competição e a oito pontos 
do quinto colocado. Estes 
números refletem a grande 
campanha que o Volta Re-
donda vem fazendo até o 
momento no Campeonato 
Carioca deste ano.

E faltando três rodadas 
para o final da Taça Gua-
nabara, o comandante 
Neto Colucci tem na ponta 
da língua a resposta quan-
do é perguntado sobre qual 

é a arma secreta do Esqua-
drão de Aço.

“É o time! O conjunto, 
o trabalho, a dedicação de 
cada um, os pés no chão, 
sem vaidade, com todo 
mundo se ajudando…É 
muito importante este mo-
mento pelo conjunto todo, 
não apenas dos atletas, 
mas o conjunto todo da 
obra do Volta Redonda”, 
afirmou Neto Colucci, que 
ainda analisou a vitória 
do Voltaço sobre o Nova 
Iguaçu por 3 a 1.

“Começamos o primei-
ro tempo de forma inten-
sa, mas perdendo muitas 
oportunidades de gol. 
Estamos treinando mui-

to estas finalizações para 
não desperdiçarmos, mas 
precisamos caprichar um 
pouco mais. Com isso, 
uma vitória que poderia ter 
sido muito mais tranquila, 
acabou com um sofrimen-
to desnecessário. Porém, 
o mais importante são os 
três pontos, que nos deixa 
na liderança da competi-
ção e cada vez mais perto 
de assegurarmos a classi-
ficação para a semifinal”, 
destacou.

Saída - o volta redonda 
FC informa que o atacante 
Régis não é mais jogador 
do clube. Houve uma res-
cisão por problemas parti-
culares do atleta.

 time disputa primeiras colocações desde o começo do Cariocão


