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Acidente logo de manhã na Rua Getúlio Vargas assustou moradores e parou o trânsito na via 
até a hora do almoço. Muro da residência evitou o pior, segundo a polícia.
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HATSAPPCHOQUE NO SÁBADO EM NILÓPOLIS

Caminhão desgovernado 
invade casa e quebra tudo

Matou padrasto 
da namorada e 

dançou redondo

Lucas Balbino fugiu após o homicídio, 
mas foi achado por agentes da Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO

“Macumba matou meu macaco”
LATINO

Cantor não se conteve na entrevista e afirmou que  
fizeram ‘macumbaria’ e o símio de estimação morreu

3

Pessoas com comorbidades
serão vacinadas em Mesquita

3



DOMINGO, 18 DE ABRIL DE 2021HORA2 CULTURA

FELIPE BRAGANÇA / PMQ

FALE COM A REDAÇÃO: 2695-5360  |   WHATSAPP: 21 98037-1338                

SEM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Presidente
José de Lemos
Diretor Presidente
José Roberto Ornelas de Lemos
(Im Memorian)
Editoria
Hélio Martins
Jurídico
Gabriella Junqueira Garcez

BAIXADA: Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, 
Mesquita, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica, 
Itaguaí. SUL FLUMINENSE:  Itatiaia, Resende, Penedo, Porto Real, Quatis, Barra 
do Piraí, Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, Vassouras, Mendes, Paulo de Frontin. 
COSTA VERDE:  Parati, Angra dos Reis, Mangaratiba, Sepetiba. REGIÃO SERRA-
NA: Teresópolis, Nova Friburgo. RIO DE JANEIRO:  Centro e Áreas Metropolitanas.

CIRCULAÇÃO

Rua Alexandre Gama Correia, 37 - 
Rancho Novo - RJ

CEP: 26013-190

www.jornalhorah.com.br
horahmunicipios@gmail.com

          jornalhorah

Jota Carvalho jota.carvalho@yahoo.com

Um salve especial à memória de Charles Chaplin! Dia 16 deste abril 
o ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e 

músico britânico, completaria 132 anos se vivo fosse. Chaplin foi um 
mestre do cinema mudo, notabilizado pelo uso da mímica e da comédia 

pastelão, que fizeram gargalhar nossos antepassados por um bom tempo.
Ao Charles Chaplin, Aquele Abraço fluídico!!!

Resenha Cultural
Hora

Foi ao ar no sábado (17), 
às 21h, pelo YouTube (ht-
tps://www.youtube.com/c/
SergioVieira), a live com 
os 10 compositores sele-
cionados no I FENASF 
(Festival de Novos Auto-
res do Sul Fluminense). 
O FENASF é o primeiro 
festival regional de músi-
ca popular vocal e instru-
mental viabilizado através 
da Lei Aldir Blanc pela 
Estação das Artes Produ-
ções, Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, Secre-
taria Estadual de Cultura 
e Economia Criativa do 
Rio de Janeiro e Governo 
Federal. O I FENASF está 
sendo realizado desde o 
início de março, totalmen-
te on-line, respeitando as 
orientações de isolamento 
social devido a pandemia 
da Covid-19 e visa desco-
brir novos(as) composito-
res(as) da região do Médio 
Paraíba (Barra do Piraí, 
Barra Mansa, Itatiaia, Pi-
nheiral, Piraí, Porto Real, 
Quatis, Resende, Rio Cla-
ro, Rio das Flores, Valença 
e Volta Redonda).

Novos Autores
no Sul do RJ
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Luana Batista Ra-
malho é o nome de 
batismo da canto-

ra, apresentadora e com-
positora Luana Belli. Ela 
começou a vida artística 
ainda na adolescência e 
foi dançarina de várias 
bandas musicais na cida-
de em que morava. Aos 18 
anos, foi rainha do Carna-
val de Cataguases, Minas 
Gerais, sua cidade natal. 
Ascendendo na carreira 
musical, a cantora, que 
sempre foi apaixonada por 
funk, mudou-se para o Rio 
de Janeiro em 2004, com 
apenas 19 anos de idade, 
para ficar mais próxima do 
funk carioca. Nessa épo-
ca, seu nome artístico era 
MC Luana e foi com essa 
marca que ela conquistou 
vários fãs por onde passou. 

Na Itália, criou o projeto 
Funk In Itália, misturando 
as batidas de funk brasi-
leiro com a tarantela ita-
liana. Ali nascia a música 
de mesmo nome: a Funk 
In Itália. Foi nessa mesma 
época que seu DJ lhe su-
geriu que usasse o nome 

artístico Luana Absoluta, 
para que ficasse como a 
única no país, título que 
ela mantém até hoje. 

>> Fama, funk e futebol 

- Em 2010, editou a músi-
ca Bota Tudo na Poupan-
ça, na Furacão 2000, uma 
das maiores produtoras de 

funk do Brasil. A canção 
foi um sucesso! No mes-
mo ano, conheceu o joga-
dor de futebol Ronaldinho 
Gaúcho, de quem se tor-

nou muito próxima. 
Em 2017, foi convidada 

pela RTB Canale 72, atu-
almente chamada LATV 

Canale 72, emissora lo-
cal, com forte audiência e 
apelo de público. O con-
vite era para apresentar 
o programa de televisão 
chamado Festa Brasileira, 
que tinha como objetivo 
mostrar a diversidade da 
cultura musical brasileira. 
O programa teve algumas 
temporadas com o mesmo 
nome, mas depois foi al-
terado para Viva La Vita, 
para que pudesse receber 
cantores italianos e latinos, 
abrindo um leque de opor-
tunidades a novos artistas. 
Agora, o programa está 
em sua terceira temporada 
com boa audiência e tem 
se tornado uma marca forte 
na grade da emissora. 

>> Transformação - 
Pelo site (https://www.vi-
valavitatv.com) é possível 
acompanhar o programa 
no mundo todo. Em 2020, 
a cantora passou a se cha-
mar Luana Belli. A mudan-
ça do nome artístico acon-
teceu para que os italianos 
pudessem entender melhor 
a pronúncia, já que Belli é 
um sobrenome italiano. O 
resultado de todo esse tra-
balho pode ser visto nas re-
des sociais da artista.

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

O quase fim da pan-
demia do vírus Corona 
do mal está deixando 
muita gente alvoroçada. 
No Paraíso dos Cornos e 
Cornas na Baixada Flu-
minense, o Pombal Chifre 
de Ouro, não é diferente. 
Lá, Vovô Escolástico, de 
80 anos, resolveu sair de 
casa mascarado e iniciar 

caminhadas em volta do 
bloco onde mora. Ele é 
um dos mais velhos da 
área e ficou viúvo no iní-
cio do ano. “Preciso andar 
alguns quilômetros por 
dia. Essa prisão me dei-
xou com as pernas atro-
fiadas”, disse ele à nossa 
agente sênior Vó Candi-
nha, que tem 70 anos. 

Vovô sai da toca e caminha

Envie sua denúncia ou elogio!

horahmunicipios@gmail.com

“É o que mais tem 
por aí”, afirma convicto 
nosso agente para as-
suntos da política, Pas-
sarinho Azul do Bico 
Preto. Fala, Passarinho! 
“No primeiro sábado de 
abril, um dos que têm 
mandato na Baixada 
Fluminense me disse 
que não aguenta mais 
certas figuras que não 

largam do pé dele. O po-
lítico contou que os ‘pu-
xas’ usam redes sociais 
para bajular. ‘Sabe, tem 
hora que até sinto vergo-
nha de ter gente assim na 
minha equipe’, me con-
fidenciou o parlamentar. 
Como esse, muitos não 
andam satisfeitos com 
os baba ovos”, diz ainda 
nosso Passarinho.

Político reclama dos baba-testículos

“Infelizmente, pre-
cisamos desse tipo de 
auxiliar nas equipes de 
campanha, mas quan-
do a pessoa extrapola’, 
espanta os votos dos in-
ternautas”, prosseguiu 

o político. “Quando não 
existia internet a puxa-
ção de saco era diferen-
te. Hoje, piorou porque 
muita gente vê e percebe 
o mico dos cabos-eleito-
rais chatos”, acrescenta. 

Puxa-saco, um mal necessário

O SOMBRA

DIVULGAÇÃO

DE CATAGUASES PARA O MUNDO
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Luana criou o “Funk In Itália”, mistura do funk 
brasileiro com a tarantela italiana

Cantora brasileira 
conquista e 

encanta Itália

“A Gloriosa nos Coretos e Praças” 

O próximo lugar a ser ho-
menageado pelo projeto “A 
Gloriosa nos Coretos e Pra-
ças - 2ª Edição” (foto) será a 
Praça da Harmonia, na Gam-
boa, dia 19 deste abril, às 
19h30. O evento, interrompi-
do há um ano em virtude da 
pandemia, retornou on-line e 
é transmitido pelo canal do 
YouTube da Gloriosa, roda 
de samba comandada por 

Paulão 7 Cordas e Henrique 
de Souza do grupo A Mesa 
da Diretoria do bloco Artei-
ros da Glória. 

No repertório desta apre-
sentação, clássicos como 
“Esta Melodia” (Bubu Da 
Portela / Jamelão), “Lenço” 
(Monarco), “Coração Em 
Desalinho” (Ratinho / Mo-
narco), “Transformação” 
(Jurandir Da Mangueira / 

João Vieira Dos Passos), 
“Minha Vez De Sorrir” (Nel-
son Sargento), “Verde E 
Rosa” (Mauro Pereira), “Pia-
no Na Mangueira” (Antônio 
Carlos Jobim / Chico Buar-
que), “Folhas Secas” (Gui-
lherme De Brito / Nelson 
Cavaquinho), “Dia Da Gra-
ça” (Candeia), “Pintura Sem 
Arte” (Candeia). Além deste 
show, serão disponibilizadas, 

dia 20, às 19h30 e às 20h, au-
las virtuais de Pandeiro. Para 
encerrar o projeto, no dia 
24/04, o grupo irá homena-
gear a Praça da Feira da Gló-
ria, lugar onde a tradicional 
roda de samba se apresenta-
va todo terceiro domingo de 
cada mês. Transmissões pelo 
canal Gloriosa Roda de Sam-
ba - http://bit.ly/CanalGlo-
riosaYouTube
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Em tempos de pan-
demia, uma total 
falta de bom sen-

so e sensibilidade, quan-
do atos de intolerância 
religiosa reverberam em 
todas as esferas. A falta 
de conhecimento e inter-
pretações equivocadas 
afetam os cultos religio-
sos de matriz africana e 
seus membros.

O cantor Latino falou 
pejorativamente sobre o 

culto de religião de ma-
triz africana, em entre-
vista. O tema era sobre 
espiritualidade, para o 
Flow Podcast, programa 
348, com os apresen-
tadores Monark e Igor, 
postado em 15 de abril, 
no Youtube.

Latino diz que sofreu 
um trabalho espiritual, 
provocando a morte de 
seu bicho de estimação. 
“Macumba matou meu 
macaco”, ainda comple-
tou:  “Nessa parada de 
centro espírita, nesse ba-

gulho aí de macumba... 
Os caras fazem trabalhos 
pesados pra infernizar a 
vida do outro, entendeu? 
Fizeram um trabalho, sei 
lá, de ebó, sei lá que p... 
que chama essa m... aí de 
macumbaria, né? Eu não 
acredito nessa p.... .”, ar-
gumenta o músico, que 
se diz bastante espiritu-
alizado. Ele, inclusive, 
tem uma célula evangé-
lica em sua casa para se 
contar com Deus. https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=AF2BYf6-zRg.

Cantor e vereador acusados 
de intolerância religiosa

“Macumba matou meu macaco”, soltou Latino na entrevista em programa no Youtube

O Vereador Eduar-
do Pimentel (PV), no 
dia 14 de abril, duran-
te sessão da Câmara 
Municipal de Barra 
Mansa, se expressou de 
forma agressiva e pre-
conceituosa na tribuna 
da casa. Em sua fala re-
forçou os estereótipos 
construídos cultural-
mente contra as religi-
ões de matriz africana, 
um ato claro de intole-
rância religiosa, ofen-

dendo representantes e 
adeptos. Na sessão na 
plenária, o vereador faz 
uma comparação sobre 
a manifestação do sin-
dicato dos professores. 
Uma criança quando 
não concordar com 
uma correção de prova 
deve fazer o que? Tacar 
o giz no professor? Bo-
tar uma galinha preta 
lá dentro? Que a gali-
nha preta que é usada, 
que o pessoal fala que 

usa na macumba, né? 
Eu sou católico, eu não 
sei, mas não é? É as-
sim? Bota vela?”

A fala do vereador 
Pimentel ataca direta-
mente as religiões de 
matriz africana que 
possuem uma enorme 
influência e importân-
cia na construção da 
sociedade brasileira e 
do município de Barra 
Mansa.

Eduardo Pimentel é 

filho do ex-vereador 
Gleizer Pimentel. É a 
quarta geração conse-
cutiva da família que 
exerce o cargo de ve-
reador. Eduardo assu-
miu pela primeira vez 
o mandato de verea-
dor e, após ser eleito 
com 1.051 votos, to-
mou posse no início 
de 2021. *A partir dos 
47m - https://www.
youtube.com/watch?-
v=1aW5x6ZPXFU.

NA TRIBUNA, VEREADOR TAMBÉM PISA NA BOLA

DE UM LADO, LATINO; DO 
OUTRO, EDUARDO PIMENTEL, 

DE BARRA MANSA

ENTIDADE DENUNCIA OS DOISENTIDADE DENUNCIA OS DOIS

DIVULGAÇÃO

“Galinha preta que o pessoal fala que usa na macumba, né?”

“Casas, terreiros e 
praticantes são atacados 
constantemente por con-
ta do racismo religioso, 
o respeito aos nossos 
preceitos é um direito 

adquirido. Não cabe a 
um membro de um órgão 
colegiado representati-
vo de um município se 
expressar dessa forma, é 
no mínimo, ilegítimo e 

muito menos uma atitude 
de um músico popular”, 
atesta o Prof. Dr. Baba-
lawô Ivanir dos Santos. 

O sacerdote é interlo-
cutor da CCIR - Comis-

são de Combate à Into-
lerância Religiosa. Que 
inclusive já acionou uma 
assessoria jurídica, sob 
o cuidado do Advogado 
Gustavo Proença, já está 

estudando as medidas 
cabíveis para os dois ca-
sos.

Eles já deveriam sa-
ber que a intolerância 
religiosa e o desrespei-

to às crenças religiosas, 
usando de ofensas e de-
preciação incentivam a 
violência física e simbó-
lica contra praticantes de 
matriz africana.

ENTIDADE AMEAÇA PROCESSAR OS DOIS

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Mesquita inicia vacinação das 
pessoas com comorbidades

Depois de convocar 
toda a população a par-
tir de 60 anos, Mesquita 
agora inicia a imunização 
das pessoas com comor-
bidades. Nesta segunda-
-feira, dia 19 de abril, a 
vacinação será direciona-
da aos usuários que têm 
entre 55 e 59 anos e que 
se enquadrem em alguma 
das comorbidades previs-
tas no Plano Nacional de 
Imunização. Para receber 
a vacina, no entanto, será 
preciso comprovar que é 
portador de alguma das 
comorbidades listadas 
pelo Ministério da Saúde 
– essa relação está no fim 
do texto. Assim, será pre-
ciso apresentar original 
e cópia de prescrição ou 
relatório médico para a 
vacina. Especificamente 
no caso dos hipertensos 

e diabéticos, é possível 
comprovar levando a últi-
ma receita nominal pres-
crita pelo médico.

Além disso, é preci-
so apresentar RG, CPF e 
comprovante de residên-
cia para receber a vacina 
contra a covid-19, que 
está sendo aplicada em 
três locais do município. 
São eles a Clínica da Fa-
mília Jacutinga, na Rua 
Barão do Rio Branco s/
nº; a Clínica da Família 
São José, que fica na Ave-
nida União 676, em Santa 
Terezinha; e o drive-thru 
montado no Paço Muni-
cipal, mas com entrada 
pela Avenida Brasil, na 
Coreia. Nas clínicas, o 
horário é das 8h às 17h, 
de segunda a sexta-feira, 
e de 8h ao meio-dia, aos 
sábados. Já no drive-thru, 

a vacinação acontece das 
8h às 16h, de segunda a 
sexta-feira, e das 8h às 
14h, aos sábados.

Sem 
agendamento

Nesta fase de vacina-
ção das pessoas com co-
morbidades, em função 
da conferência que preci-

sará ser feita nos compro-
vantes das comorbidades 
dos usuários, o sistema de 
agendamento para a vaci-
na não estará funcionan-
do. Ou seja, basta que o 
usuário se dirija a um dos 
postos de vacinação da 
cidade, com a documen-
tação indicada, para ser 
vacinado.

Primeiro grupo a ser convocado é o de quem tem 
entre 55 e 59 anos de idade e apresenta alguma das 

comorbidades previstas no Plano Nacional de Vacinação

MÁRCIO MAIO/PMM A Unidos de Padre Mi-
guel realizou na manhã do 
sábado (17), o seu 1°Fei-
rão de empregos. A ação 
aconteceu na quadra da 
agremiação, localizada na 
Vila Vintém e reuniu cen-
tenas de candidatos.

Cumprindo todas as 
exigências impostas pelas 
autoridades de saúde, a es-
cola manteve o distancia-
mento social e exigiu dos 
candidatos o uso de más-
caras, além de disponibi-
lizar álcool em gel para 
todos.

Das diversas vagas ofe-
recidas estavam cargos de 
vendedor, recepcionista, 
auxiliar de serviço gerais, 
secretária, entre outros. Os 
candidatos selecionados 
foram encaminhados para 
o setor de contratação das 
empresas parceiras. 

“Estamos vivendo tem-

pos difíceis e conseguir 
uma oportunidade assim 
tem sido raro. Estou mui-
to feliz e confiante que 
vai dar tudo certo”, disse 
Glaucia Costa, de 40 anos, 
que foi recrutada para o 
cargo de recepcionista.

Outra que saiu satisfei-
ta da quadra da Vermelha 
e Branca foi a dona Maria 
José, de 54 anos, recrutada 
para trabalhar como agen-
te de serviços gerais.

“Adorei, gostei muito!  
Foi uma grande oportuni-
dade que a Unidos de Pa-
dre Miguel trouxe pra to-
dos nós.  Estou na torcida 
por mim e vou torcer para 
dar certo para todos”, dis-
se.

De acordo com Lenilson 
Leal, um dos idealizadores 
do evento, o 1º Feirão de 
empregos da UPM teve 
saldo positivo.

Mais de 500 pessoas 
foram contratadas no 1º 

Feirão de empregos da UPM
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Biden pode condicionar dinheiro ao 
Brasil para preservação da Amazônia 

Se o Brasil quiser 
receber apoio financei-
ro dos Estados Unidos 
para combater o desma-
tamento na Amazônia, 
terá que ser incisivo em 
sua política de preser-
vação ambiental. Um 
grupo de 15 senadores 
do Partido Democra-
ta enviou uma carta ao 
presidente Joe Biden 
em que reclamam da 
falta de medidas para 
preservar o ambiente 
por parte do presidente 
do Brasil, Jair Bolso-
naro. Os políticos dos 
EUA também pedem 
para que Biden condi-
cione qualquer apoio à 
preservação da Amazô-
nia a um progresso nas 
ações brasileiras.

A carta foi assina-
da por senadores como 
Patrick Leahy, líder do 
comitê que aprova os 
gastos de dinheiro do 
governo; Bob Menen-
dez, do comitê de rela-

ções exteriores e Bernie 
Sanders, que foi pré-
-candidato à presidência 
dos EUA. Há expectati-
va de um encontro entre 
Biden e Bolsonaro, além 
de outros líderes inter-
nacionais, para falar so-
bre o clima.

Na carta, os senado-
res também afirmam que 
se o ritmo de desma-
tamento não melhorar, 
eles não vão aprovar o 
pedido do Brasil de in-
gressar na OCDE, uma 
espécie de clube de pa-
íses ricos (esse é um dos 
objetivos de Bolsonaro). 
A retórica e as políticas 
do presidente Bolsona-
ro efetivamente deram 
um sinal verde para que 
os perigosos criminosos 
que atuam na Amazô-
nia, que permitiu a eles 
expandir suas ativida-
des”, afirma a carta. 
Eles também citam abu-
sos relatados pela ONG 
Human Rights Watch.

A organização não governamental Human Rights Watch publi-
cou uma carta aberta, direcionada ao procurador-geral do RJ, Lu-
ciano Mattos, pedindo a ele que seja recriado o grupo especializado 

em investigar abusos policiais.

O primeiro trimestre de 2021 registrou um crescimento no número 
de internações de jovens com a Covid-19 em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) em uma rede de hospitais privados do Rio de Janeiro.

O Programa Patrulha 
Maria da Penha - Guar-
diões da Vida será imple-
mentado em todo o RJ. 
É o que determina a Lei 
9241/21 sancionada pelo 
governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), e 
publicada no Diário Ofi-
cial ontem. 

De acordo com le-
vantamento realizado 
pelo Núcleo de Estudos 
ISPMulher, entre 13 de 
março de 2020 e dia 31 
de dezembro, mais de 
73 mil mulheres foram 
vítimas de algum tipo 
de violência no Rio de 
Janeiro.

PROGRAMA 

ALARMANTE 

A Firjan SESI e em-
presários do RJ se uni-
ram a entidades parceiras 
e lançaram a campanha 
SESI Cidadania Contra 
a Fome. O objetivo é 
minimizar os efeitos da 
pandemia sobre pessoas 
em situação de pobreza 
extrema.

Os interessados podem doar qualquer 
quantia via PIX ou transferência bancá-
ria. Alimentos não perecíveis também 
serão recolhidos em 29 endereços da Fir-
jan SESI e Firjan SENAI espalhadas pelo 
estado. 

CONTRA A FOME 

NÃO PERECÍVEIS 

EDITORIAL

Viva Rio, Movimento União Rio e Ca-
minhão da Misericórdia são parceiros da 
Firjan SESI na doação de cestas básicas 
no RJ. Para contribuir com a campanha, 
basta acessar o site firjan.com.br/sesici-
dadaniacontrafome.

CAMPANHA 

REPRODUÇÃO 

As empresas instala-
das no estado terão uma 
margem de preferência 
nos processos para con-
tratação de produtos e 
serviços de Saúde por 
parte do Estado. É o que 
define a lei 9.244/21, de 
autoria do deputado An-
dré Ceciliano (PT), que 
fo sancionada pelo go-
vernador em exercício, 

Cláudio Castro, e publi-
cada no Diário Oficial 
do Executivo de ontem. 
A norma vale para as in-
dústrias de medicamen-
tos e produtos fármacos, 
fabricantes de insumos, 
materiais e equipamen-
tos médico-hospitalares 
e prestadores de servi-
ços essenciais à saúde 
pública (na foto, tanque 

de armazenamento de 
vacinas da Fundação 
Oswaldo Cruz). As mar-
gens de preferência se-
rão definidas pelo Poder 
Executivo, não podendo 
a soma delas ultrapassar 
25% sobre o preço dos 
produtos manufaturados 
e serviços estrangeiros, 
conforme determina a 
Lei Federal 8.666/93.

Setores de fármacos e hospitalares 
terão preferência em licitações

IMUNIZAÇÃO 

DIVULGAÇÃO/PMNI

ASSESSORIA 
DE IMPRENSA

A Prefeitura de 
Nova Iguaçu, por 
meio da Secreta-

ria Municipal de Saúde, 
terá como público-alvo 
para a vacinação contra a 
Covid-19, na próxima se-
mana, pessoas entre 62 e 
60 anos e profissionais da 
saúde com idades entre 28 
a 26 anos. Na segunda-
-feira (19) será a vez das 
mulheres de 62 anos com-
parecerem aos pontos de 
imunização, enquanto na 
terça-feira (20) será a vez 
dos homens desta faixa 
etária. 

Já na quarta (21) serão 
imunizadas as mulheres de 
61 anos e, na quinta (22), 
os homens desta idade. As 
mulheres de 60 anos serão 
vacinadas na sexta (23) e, 
no sábado (24), os homens 
dessa idade. 

O município também 
abrirá mais um ponto de 
vacinação nesta segunda-
-feira (19). Será na Clíni-

ca da Família Cabuçu, no 
bairro Cabuçu, aberta nes-
ta sexta-feira (16). 

Os profissionais de saú-
de também seguem na pro-
gramação de imunização. 
Na segunda-feira (19) se-
rão as mulheres com idade 
igual ou acima de 28 anos. 
Na terça-feira (20) será o 
dia dos homens desta ida-
de. Na quarta-feira (21), 
as mulheres de 27 anos ou 
mais serão vacinadas. Na 
quinta (22), será a vez dos 
homens profissionais com 
27 anos ou mais. Na sexta 
(23), mulheres de 26 anos 
ou mais serão imunizadas 
e, no sábado (24), os ho-
mens com idade igual ou 
acima de 26. 

Entre os profissionais 
estão médicos, enfermei-
ros, nutricionistas, profis-
sionais de educação física, 
fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, biólogos, 
biomédicos, farmacêuti-
cos, odontólogos, fonoau-
diólogos, psicólogos, as-
sistentes sociais, médicos 
veterinários, técnicos de 
laboratório, técnicos de 

enfermagem, técnicos de 
radiologia e técnicos de 
higiene bucal. 

Segunda dose 
A aplicação de segun-

da dose do imunizante 
também será realizada, 
seguindo a divisão entre 
homens e mulheres. Serão 
esperados os profissionais 
de saúde e os idosos maio-

res de 70 anos vacinados 
com a Coronavac (Cartão 
Azul) até o dia 5 de abril 
e também os profissionais 
de saúde vacinados com a 
Aztrazeneca (Cartão La-
ranja) até esta mesma data. 
Quem tiver com o prazo da 
segunda aplicação ultra-
passado, também poderá 
comparecer para garantir a 
completa imunização.

 Apresentação de 
documentos 

Para ser vacinado, é pre-
ciso apresentar carteira de 
identidade, CPF, Cartão do 
SUS, comprovante de re-
sidência e carteira do Con-
selho profissional ativa, no 
caso dos profissionais de 
saúde. Os profissionais de 
Saúde das unidades da Se-
cretaria Municipal de Saú-

de devem apresentar crachá 
ou comprovante de vínculo 
com a SEMUS. O horário de 
funcionamento é das 8h30 
às 16h, com exceção aos 
sábados, que vai até às 14h. 
A lista com os endereços 
dos postos de vacinação e 
o calendário de imunização 
estão em: www.novaigua-
cu.rj.gov.br/semus/vacina-
cao-covid/calendario. 

A partir de segunda, a Clínica da Família Cabuçu também será ponto de vacinação

Profissionais de saúde de 28 a 26 anos também vão receber a dose nesta semana
Nova Iguaçu vai vacinar pessoas de 62 a 60 anos 

ESTADOS UNIDOS - Um ho-
mem matou oito pessoas a tiros, 
feriu outras e depois se matou as-
sim que os agentes chegaram ao 
local. O ataque aconteceu no fim 
da noite da última quinta-feira em 
um prédio da empresa de entregas 
FedEx, perto do Aeroporto Inter-
nacional de Indianápolis e a rodo-
via interestadual 70, no estado de 
Indiana. A identidade do assassino 
e o motivo do ataque ainda não fo-

ram revelados.
Cinco pessoas foram hospitali-

zadas, uma delas com ferimentos 
graves, informou Genae Cook, 
porta-voz da polícia local. Ou-
tras foram sozinhas ao hospital e 
algumas, atendidas no local e li-
beradas. Este é o sétimo ataque 
nos Estados Unidos em apenas 
um mês. Essa onda de violência 
já deixou mais de 40 mortos e de-
zenas de feridos em sete estados 

diferentes e foi classificada pelo 
presidente americano, Joe Biden, 
como “epidemia” e “vergonha in-
ternacional”.

“Eu vi um homem sair com um 
rifle na mão e começar a atirar e 
a gritar coisas que eu não conse-
guia entender”, disse Levi Miller 
a uma TV local. “O que acabei 
fazendo foi me abaixar para ter 
certeza de que ele não me visse, 
porque pensei que ele me veria e 

atiraria em mim”.
Um outro funcionário disse que 

estava comendo quando ouviu o 
que parecia ser “dois barulhos al-
tos de metal”, seguidos de tiros. 
“Alguém foi atrás de um carro, até 
o porta-malas, e pegou outra arma. 
Então eu vi um corpo no chão”.

O ataque de indiaapolis foi o sé-
timo em um mês nos EUA, desde 
16 de março, que deixaram mais 
de 40 mortos e dezenas de feridos.

M
UN

DO

Atirador mata 8 pessoas e tira a própria vida
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O Governo Federal, 
Governo do Esta-
do do Rio de Ja-

neiro, Secretaria de Esta-
do de Cultura e Economia 
Criativa do Estado do Rio 
de Janeiro, através da Lei 
Aldir Blanc, apresentam 
o 1º Festival de Capoeira 
Raízes da Resistência.

O evento acontece em 
dois dias. Começou no 
sábado (17) das 8h30 às 
17h e prossegue neste do-
mingo (18) das 8h30 às 
12h20. Devido a pande-
mia o evento será trans-
mitido gratuitamente pelo 
Facebook (somente na 
atividade das 09h20 de 
sábado) e Instagram @ca-
poeiramovies.

O fundador do Insti-
tuto Raízes da Resistên-
cia, Mestre Comprido, 
um dos organizadores do 
evento, afirma que o fes-
tival é uma oportunidade 
de avanço na populariza-
ção da capoeira, além de 
mostrar que ela atua como 
instrumento de inclusão.

“Durante o Festi-
val, apresentaremos as 
nuances da capoeira, 
mostrando toda sua di-
versificação através de 
oficinas, atividades para 
crianças, palestras e um 
aulão. O evento foi pen-
sado para avançarmos 
ainda mais na visibilida-
de da capoeira, mostran-
do que ela é totalmente 
inclusiva e aberta às di-
versas classes sociais 
e idade, inclusive para 
pessoas com necessida-
des especiais”, afirmou 
Mestre Comprido.

Serão dois dias regados pela arte e musicalidade, garante a organização do evento

Seleção feminina sobe para sétimo no ranking da 
Fifa e passa Austrália, que caiu para nono lugar

O Brasil avançou uma 
posição na atualização da 
sexta-feira (16) - a primei-
ra de 2021 - no ranking 
de seleções femininas da 
Federação Internacional 
de Futebol (Fifa). As bra-
sileiras ocupam o sétimo 
lugar, com 1.970 pontos, 
ultrapassando a Austrália 
(que caiu para nono) e 
desempatando com o Ca-
nadá (que permanece em 
oitavo).

A atualização com-
putou os resultados das 
comandadas da técnica 
Pia Sundhage no She Be-
lieves, torneio amistoso 
realizado em Orlando 
(Estados Unidos) e que 
serviu de preparação para 
a Olimpíada de Tóquio 
(Japão). O Brasil foi su-
perado pelos EUA (0 a 
2), mas derrotou Argen-
tina (4 a 1) e Canadá (2 
a 0). O triunfo sobre as 

canadenses, que rendeu o 
vice-campeonato na com-
petição, foi decisivo para 
a seleção canarinho dei-
xar as rivais para trás.

A subida no ranking al-
terou a situação do Brasil 
para o sorteio dos grupos 
dos Jogos de Tóquio, no 
próximo dia 21. A sele-
ção nacional foi para o 
pote dois, com Suécia e 
Grã-Bretanha. Canadá, 
Austrália e China ficaram 
com o pote três, enquanto 
o pote quatro tem Nova 
Zelândia, Chile e Zâm-
bia. EUA, Países Baixos 
e Japão (país-sede) estão 
no pote um, dos cabeças-
-de-chave. Como equipes 
do mesmo continente não 
podem integrar as mes-
mas chaves, as brasileiras 
só não podem encarar as 
chilenas na primeira fase.

De agosto de 2019 - 
após a Copa do Mundo 

da França, quando Pia 
assumiu a seleção na-
cional - para cá, o Brasil 
subiu quatro posições no 
ranking da Fifa. A melhor 
colocação da história foi 
o segundo lugar, atingido 

em março de 2009. A po-
sição atual é a melhor des-
de março de 2015, quando 
as brasileiras ocuparam o 
sexto posto da lista.

Atuais bicampeãs e do-
nas de quatro títulos mun-

diais, as norte-americanas 
encabeçam o ranking, se-
guidas pela Alemanha. A 
novidade na atualização 
desta sexta é a presença 
dos Países Baixos na ter-
ceira colocação, ultrapas-

sando a França. Suécia, 
Inglaterra, Brasil, Cana-
dá, Austrália e Coreia do 
Norte completam o top-
10. O Japão, anfitrião da 
Olimpíada, é o 11º colo-
cado.

SAM ROBLES / CBF

Brasil vai ao pote dois do sorteio olímpico, com Suécia e Grã-Bretanha

DANÇA E APRENDIZADO

Ginga ao som de berimbaus e atabaques não faltarão no evento via Facebook e Instagram

1º Festival de Capoeira Raízes
da Resistência será on-line

As oficinas ofereci-
das pelo festival pas-
sam pela musicalida-
de dentro da capoeira, 
como cantos e instru-
mentos que estabele-
cem a comunicação 
entre os capoeiristas. 
A oficina Kids ofere-
cerá aulas em forma-
to lúdico e também 
a de berimbau, que 
irá ensinar passo a 

passo a confecção do 
principal instrumen-
to da capoeira. Uma 
demonstração de pi-
rografia (arte de de-
corar diversos tipos 
de materiais como a 
madeira com marcas 
de queimadura) tam-
bém faz parte da pro-
gramação do festival.

“Temos ainda a ofi-
cina de Capoeira An-

gola, que oferecerá 
aula teórica e prática 
sobre esse estilo, que 
é caracterizado por 
ser jogado de forma 
mais lenta e caden-
ciada, composta por 
movimentos furtivos 
e executado de modo 
rasteiro e suave. O 
componente principal 
desse estilo é a malí-
cia”, reforça o Mes-

tre.
E no quesito inclu-

são, o Festival vai 
contar com uma pa-
lestra sobre capoeira 
adaptada, desenvol-
vendo o tema para 
pessoas com necessi-
dades especiais, tra-
tando da importância 
da inclusão, tal como 
seus benefícios e difi-
culdades.

MUSICALIDADE PRESENTE NAS OFICINAS

Mestre Comprido é o fundador e 
presidente do Instituto Raízes da Resistência  

DIVULGAÇÃO

Em um evento de ca-
poeira não pode faltar a 
famosa roda, que promete 
ser um verdadeiro show, 
onde a união de todas as 
técnicas e movimenta-
ções serão exibidas. O 
1º Festival de Capoeira 

Raízes da Resistência 
terá a presença dos mes-
tres Nagô, Célio Gomes, 
Keto, Arraia e Kanoa. 
Também participam do 
evento a Aluna Vermelha 
e os professores Buda e 
Shayna, além de Kedão-

-KGF e Graduado Gigan-
te. As atividades serão 
transmitidas no insta-
gram @capoeiramovies, 
com exceção da abertura 
que será transmitida no 
facebook @capoeiramo-
vies.

PRESENÇA DE 
NOMES IMPORTANTES >> Aconteceu no 

Sábado – 17 de abril: 
09h00 - Abertura do 
evento. 09h20 - Oficina 
de musicalidade na ca-
poeira (Mestre Nagô). 
10h30 - Atividade para 
crianças (Aluna Verme-
lha e Prof. Buda). 12h40 
- Oficina de berimbau 
(Kedão). 13h40 - Capo-

eira Angola (Mestre Cé-
lio Gomes). 14h40 - Ofi-
cina de arte, Pirografia 
em pandeiros e Cabaça 
(Graduado Gigante). 
15h40 - Oficina de Ma-
culelê (Mestre Keto). 
16h20 - Oficina de Jon-
go (Professora Shayna). 
17h00 – Encerramento.

>> Domingo – 18 de 

abril: 09h00 - Abertura 
do evento. 09h20 - Aulão 
(Mestre Arraia). 10h20 - 
Roda Livre. 11h20 - Pa-
lestra Capoeira adaptada 
(Mestre Kanoa). 11h50 
- Homenagem “Tempos 
que não voltam mais”. 
12h20 - Encerramento 
com samba, roda e ma-
culelê.

PROGRAMAÇÃO
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NO RIO DE JANEIRO

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde do 
Rio de Janeiro esti-

ma que 25 mil pessoas de-
vem ser vacinadas contra 
a Covid-19 em três postos 
montados com o apoio do 
Exército Brasileiro. O Pa-
lácio Duque de Caxias, no 
Centro do Rio, atendeu na 
sexta-feira (16) homens 
de 62 anos e profissionais 
de saúde de 50 anos para 
receberem a primeira dose 
de imunizante contra o 
coronavírus. Uma tenda 
foi montada em frente ao 
palácio.

O posto, que funciona-
rá de segunda a sábado, 
das 8h às 17h, é o terceiro 
ponto de vacinação aberto 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde na parceria com 
o Comando Conjunto Les-

te. No dia 9 de abril, na 
Vila Militar, em Deodoro, 
foi inaugurado um posto, 
tanto drive-thru quanto 
para pedestres. Lá, 440 
pessoas foram imuniza-
das. No dia 12, foi aberto 
outro ponto de vacinação, 
no Museu Militar Conde 
de Linhares, em São Cris-
tóvão, para pedestres, que 
já atendeu mais de 110 
pessoas

Em breve, por intermé-
dio da Marinha do Brasil e 
da Força Aérea Brasileira, 
o Comando Conjunto Les-
te montará mais postos de 
vacinação, em diferentes 
regiões da cidade.

Até agora 1.180.297 
cariocas receberam a pri-
meira dose de imunizante, 
número que corresponde a 
17,5% da população. En-
tre a população com 60 
anos ou mais, 80,9% já fo-
ram vacinados.

Mais de 25 mil pessoas devem ser
vacinadas com ajuda do Exército

ABR

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Uma tenda foi montada em frente ao palácio, que fica ao lado da Central do Brasil

Na sexta, o Palácio Duque de Caxias, no Centro, atendeu homens de 62 anos e profissionais de saúde

Fábio Faria diz que CPI da Covid 
vai ser uma “prévia de 2022”

O ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria, 
afirmou que a CPI da 
Covid será “uma prévia” 
da disputa eleitoral de 
2022. A declaração foi 
feita pelo ministro em 
entrevista publicada pelo 

site Metrópoles na sexta-
-feira (16). Na ocasião, 
o chefe da pasta das Co-
municações também dis-
se que o governo federal 
está “tranquilo” diante 
das investigações.

”Tudo que iriam colo-

car na mesa durante as 
eleições, o governo terá 
oportunidade de respon-
der na CPI”, disse o mi-
nistro.

Ao veículo, o minis-
tro também falou sobre 
a inclusão de estados e 

municípios no âmbito 
das apurações. Na opi-
nião dele, a adição das 
novas esferas facilitará a 
real indicação dos culpa-
dos por possíveis crimes 
ocorridos durante a pan-
demia de Covid-19.

ABR 

“Tudo que iriam colocar na mesa durante as eleições, o governo 
terá oportunidade de responder na CPI”, disse o ministro

A presidência do Se-
nado divulgará na se-
gunda-feira (19) o cro-
nograma da Comissão 
Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da Pandemia. 
Esse cronograma vai 
trazer os procedimen-
tos para instalação da 
CPI, ocasião em que os 
membros se reunirão 
para eleger formalmen-
te o presidente e vice-
-presidente do colegia-
do. De acordo com o 
presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, essa 
primeira reunião da 
CPI poderá acontecer 

na próxima quinta-feira 
(22) ou na terça-feira 
seguinte.

“Estamos definindo 
os procedimentos para 
essa eleição. Na pró-
xima semana teremos 
feriado na quarta-feira 
(21), então podemos 
eventualmente instalar 
na quinta-feira (22) ou 
na terça-feira (20) da 
semana que vem, são 
dois dias possíveis”, 
disse Pacheco em en-
trevista coletiva na re-
sidência oficial. “Na 
segunda-feira devemos 
publicar esse cronogra-

ma, esse ato da Comis-
são Diretora do senado, 
definindo os procedi-
mentos para instalação 
da CPI, para eleição 
do seu presidente e seu 
vice-presidente”, acres-
centou.

A votação ocorrerá 
nos mesmos moldes da 
eleição para a presidên-
cia do Senado, ocorri-
da em fevereiro. Urnas 
serão espalhadas nos 
corredores da Casa, na 
sala da comissão e na 
Chapelaria - ponto de 
acesso para embarque 
e desembarque de par-

lamentares no Congres-
so.

Apesar de as eleições 
serem secretas, os no-
mes já estão definidos. 
Por acordo entre os 
membros, ficou deci-
dido que o presidente 
será Omar Aziz (PS-
D-AM) e o vice-pre-
sidente será Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), 
autor do requerimento 
de instalação da CPI. 
O relator, de escolha do 
presidente do colegia-
do, também está defini-
do: será Renan Calhei-
ros (MDB-AL).

RODRIGO PACHECO: INSTALAÇÃO DA CPI DIVULGADOS NA SEGUNDA
De acordo com Pa-

checo, caberá ao cole-
giado decidir em quais 
momentos os membros 
deverão se reunir na sala 
da comissão e em quais 
poderão trabalhar de for-
ma remota. Pacheco lem-
brou que existem pro-
cedimentos que exigem 
presença física, como no 
caso de inquirição de tes-
temunhas.

“À inquirição de tes-
temunhas, a incomuni-
cabilidade de testemu-
nhas, exames de provas 
e outras medidas da co-
missão parlamentar de 
inquérito que demandem 

serem presenciais, cabe-
rá à presidência do Sena-
do, à Secretaria-Geral da 
Mesa e à Diretoria-Geral 
do Senado garantir toda a 
segurança sanitária para 
o funcionamento da co-
missão”.

A CPI foi criada com 
o intuito de investigar 
supostas omissões do go-
verno federal no combate 
à pandemia de covid-19. 
Também será apurada a 
aplicação dos recursos 
da União repassados aos 
demais entes federados 
para as ações de preven-
ção e combate à pande-
mia

SESSÕES PRESENCIAIS

Renan Calheiros será relator e 
Omar Aziz presidente da CPI da Covid

O senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL) foi 
escolhido na sexta-feira 
(16) para ser o relator 
da CPI da Covid-19 na 
Casa. O presidente da 
comissão será o senador 
Omar Aziz (PSD-AM) 
e o vice-presidente será 
o senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP).

Os nomes foram in-
formados pelo próprio 
senador da Rede. Por 
ter a maior bancada na 
Casa, o MDB deveria 
ficar com a presidência 
da CPI, mas o partido 
preferiu escolher a re-
latoria. Dessa forma, 
o PSD, segundo maior 
partido do Senado, ficou 

com a presidência.
Ao longo da semana, 

depois de considerar 
que a criação da Co-
missão seria inevitável, 
lideranças governistas 
concentraram esforços 
para tentar evitar que 
um senador de oposi-
ção, como Renan, assu-
misse postos de desta-

que na CPI.
A iniciativa coman-

dada pela ministra da 
Secretaria de Governo, 
Flávia Arruda, tinha 
apoio presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-
-AL), a quem não inte-
ressava o protagonismo 
de um adversário políti-
co regional.

ASSOCIAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 16 de abril de 2021, realizou-se a Assembleia Geral Ex-
traordinária na Rua Otávio Tarquino, nº  410, sala 501, Centro, Nova 
Iguaçu, tendo sido realizada com a presença de 02 Associados, ten-
do sido feito a primeira chamada às 14 horas e a segunda chamada 
às 14:30, estiveram presentes o senhor RAYMUNDO DE FREITAS 
LIMA, portador da carteira de identidade nº 01674254-6, inscrito no 
cpf sob o nº 044473527-53, que presidiu a Assembleia, estando pre-
sente também  o associado HOMERO CARNEIRO DIAS, portador 
da carteira de identidade 55615, OAB.RJ, inscrito no cpf sob o nº 
587977027-04.

Desta feita, tendo em vista, que não havia o número de asso-
ciados necessários para a realização da Assembleia, foi marcada uma 
nova Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26/04/2021, às 9:00 
horas, na qual a Assembleia irá funcionar com qualquer número de 
associados presentes.

A referida Assembleia Geral Extraordinária terá o seguinte 
objetivo:

1- Eleição e posse da diretoria, com a realização da eleição 
para Presidente e do respectivo Conselho;

2- Efetivação da alteração do quadro societário e alteração 
do Estatuto da Associação, por ser muito antigo e estar totalmente 
desatualizado;

3- Esclarecimentos e deliberações em relação a venda de 
imóveis em desconformidade com o Estatuto e fraude.

Deste modo, desde já, ficam convocados todos os associados 
para a presente Assembleia Geral Extraordinária.
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Caminhão desgo-
vernado invadiu 
uma casa na ma-

nhã de sábado (17) no 
bairro de Olinda, dis-
trito de Nilópolis, na 
Baixada Fluminense. 
Segundo informações 
do site Nilopolis On-Li-
ne, o veículo trafegava 
pela Rua Getúlio Var-
gas, quando o motorista 
perdeu o controle da di-
reção e o acidente acon-
teceu. O caminhão, que 

presta serviço de coleta 
de lixo para empresas, 
invadiu uma das casas 
da via.

O ‘piloto’ sofreu fe-
rimentos leves e não 
precisou ser socorrido. 
Por sorte, o muro da 
residência amorteceu a 
batida e aparentemente 
não houve danos na es-
trutura do imóvel.

Agentes da Secreta-
ria de Transportes, com 
o apoio de guardas mu-
nicipais, estiveram no 
local orientando o trân-
sito. Uma das pistas da 

Rua Getúlio Vargas per-
maneceu um bom tempo 
interditada, provocando 
retenções no fluxo de 
veículos. “A fila está 
chegando no Centro de 
Nilópolis”, informou um 
dos motoristas ‘agarra-
dos’ no engarrafamento.

Aos poucos, a circu-
lação de veículos foi se 
normalizando e na hora 
do almoço já se podia 
circular sem problemas 
na via e calçadas da Ge-
túlio Vargas. A ocorrên-
cia policial foi feita na 
57ª DP. Segundo a perícia, o muro da residência evitou danos materiais maiores no impacto
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Polícia prende 
suspeito de 

matar a facadas 
o padrasto da 
ex-namorada

SUSTO NO ACIDENTE

Caminhão ‘desgoverna’ invade
casa e causa estragos em Nilópolis

Trânsito de veículos foi interrompido 
durante a manhã na Rua Getúlio Vargas

Acusado de roubar a própria 
sogra é preso em Caxias

Policiais civis da 79ª 
DP (Jurujuba) prenderam, 
na quinta-feira (15/04), 
um homem acusado de 
roubo. Segundo os agen-
tes, o autor e um compar-

sa planejaram assaltar a 
própria sogra, após acom-
panhá-la em uma agência 
bancária, no bairro São 
Francisco, em Niterói, 
para sacar um alto valor 

em dinheiro.
Imaginando ter um 

genro de confiança, a se-
nhora o convidou a ir ao 
banco. “Tenho medo de 
ser assaltada. Em você eu 

confio para fazer minha 
segurança”, disse ela ao 
ladrão. “Eu não espera-
va ser roubada pelo meu 
genro”, lamentou a se-
nhora aos policiais, que 
não divulgaram a identi-
dade dos envolvidos na 
estranha ocorrência.

Após dar o bote na so-
gra, o bandido saiu cor-
rendo e desapareceu. Ele 
foi capturado escondido 
na Vila São Luís, em Du-
que de Caxias, na Baixada 
Fluminense, após monito-
ramento do setor de inte-
ligência da Polícia Civil. 
Contra o acusado foi cum-
prido mandado de prisão 
temporária expedido pela 
Justiça. Sobre o outro la-
drão nada foi informado.A prisão do ‘parente mui amigo’ da vítima foi realizada por agentes da 79ª DP (Jurujuba) 
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Policiais Civis da De-
legacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonça-
lo e Itaboraí (DHNSGI) 
prenderam, na sexta-
-feira (16), o suspeito 
de matar a facadas o pa-
drasto da ex-namorada. 
O homem foi preso em 
Caxias, na Baixada Flu-
minense. Segundo a me-
nina, o criminoso tem 
passagens na polícia por 
agressão e outros deli-
tos.

Lucas Balbino Mar-
tins discutiu com o ex-
-sogro no dia 10 de abril, 
segundo o delegado res-
ponsável pelo caso, Leo-
nardo Affonso. O motivo 
da briga foi que, na oca-
sião, a vítima tentou de-
fender a enteada quando 
o suspeito chegou à casa 

da namorada gritando 
com ela. No ato, após 
brigarem, as investiga-
ções apontam que Lucas 
esfaqueou Juarez Santos 
Cruz na cabeça. O crime 
aconteceu no Pita, em 
São Gonçalo. 

O padrasto chegou 
a ser levado ao Pron-
to Socorro Central de 
São Gonçalo, no bair-
ro Zé Garoto, mas não 
resistiu. A mulher con-
tou que o companheiro 
já havia apresentado 
comportamento agres-
sivo em outras ocasiões 
e que no dia, fugiu em 
uma moto, levando a 
arma do crime. Ainda 
segundo a ex-namorada, 
o preso tem dois regis-
tros por agressão na 73ª 
DP (Neves). 

Preso em Meriti após ser localizado 
por rastreador do celular roubado

Policiais civis da 64ª 
DP (São João de Meriti) 
prenderam, na sexta-fei-
ra (16/04), um homem 
acusado de roubo. Ele 
foi localizado no bairro 
Jardim Meriti, naquele 
município, por meio do 

rastreador do aparelho de 
celular subtraído.

De acordo com os 
agentes, o suspeito foi 
encaminhado à delegacia 
e reconhecido como autor 
do crime, que foi comuni-
cado na unidade dois dias 

antes. Outras duas víti-
mas também fizeram o re-
conhecimento por roubos 
cometidos na região.

Após apreciação do 
fato e diante das provas 
coletadas, foi representa-
do à Justiça o pedido de 

prisão temporária, assim 
como busca e apreensão 
na residência do homem. 
Durante a diligência, os 
policiais encontraram 
um simulacro de arma de 
fogo que teria sido usado 
nas ações criminosas.

Lucas Balbino vai cumprir prisão temporária 
por 30 dias, pelo homicídio qualificado
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Polícia Civil recupera caminhão e 
parte de carga roubada em Caxias

Policiais civis da 59ª 
DP (Duque de Caxias) re-
cuperaram, na sexta-feira 
(16/04), um caminhão e 
parte da carga roubada 
de uma empresa do ramo 
de eletrodomésticos, 
avaliada em aproximada-
mente R$ 13 mil. O ve-
ículo e os equipamentos 
foram localizados no in-
terior da comunidade do 
Sapo, naquele município. 
De acordo com os agen-
tes, o crime aconteceu, 

na manhã do mesmo dia, 
no Centro de Duque de 
Caxias. No momento em 
que a vítima realizava a 
comunicação da ocorrên-
cia, a delegacia recebeu 
um alerta sobre a locali-
zação do transbordo da 
carga. Os policiais, en-
tão, procederam ao local. 
As investigações seguem 
em andamento para a 
identificação e a prisão 
dos criminosos que parti-
ciparam da ação.
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O ‘baú’ foi achado com algumas das mercadorias no interior
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ALÔ, MADUREIRA! CHEGOU A HORA!

Duas das maiores 
paixões nacionais 
se encontraram no 

tradicional subúrbio cario-
ca. Carnaval e futebol es-
tarão juntos na Série C do 
campeonato carioca usan-
do o verde e branco do 
Império Serrano que, em 
2021, debutará nas quatro 
linhas com sua equipe de 

futebol.
Já em ação e disputando 

jogos-treinos com algu-
mas das principais equipes 
do futebol estadual, a mais 
nova equipe de Madureira 
tem seus trabalhos físicos 
comandados por Marce-
lo Meliande, profissional 
experiente com passagens 
por quinze clubes do Rio 
de Janeiro e em agremia-
ções de todas as regiões 
brasileiras.

“Fiquei muito feliz e 
motivado com o convite. 
Estamos utilizando a es-
trutura da Universidade 
Castelo Branco e o trei-
nador (Marcelo Mariano) 
vem apresentando ao gru-
po a sua metodologia de 
trabalho, agradando bas-
tante, com bons resultados 
até aqui. Enfrentamos em 
igualdade de condições 
alguns adversários que es-
tão em atividade há mais 

tempo e o elenco 
deu boa resposta. 
Os dois últimos 
jogos-treinos com 
Bangu e America 
nos deixaram ótima 
impressão, indepen-
dente de resulta-
dos”, disse o prepa-
rador-físico Marcelo 
Meliande. 

(Colaborou: Fabio 
Menezes/Assessor 

de Imprensa)

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

Carnaval e Futebol 
no verde-branco do 

Império Serrano
 Na capital do samba a bola tem 

vez no compasso da Série C

Preparador-físico, Marcelo Meliande, acredita em 
boa performance do Reizinho na ex-Terceirona


