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Mulheres, bonitas e criminosas

“Barbies do Crime” presas pensavam em agir no Rio
7
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DIVULGAÇÃO

Da Baixada,
colombiano
comandava tráfico
internacional
Mesmo foragido, criminoso montou
QG em Duque de Caxias e mandava
drogas para fora do País. Ontem ele foi
pego pelos federais.
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Herdeiro das Casas Bahia é acusado de estuprar 32 mulheres
7

SAÚDE

Municípios
recebem doses
de vacinas
no domingo

CULTURA

ATIVIDADE

Saxofonista
visita Hospital
de São João
de Meriti

Rio distribui
cartilha para
idosos no mercado
de trabalho
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Não obedeceu, se f...

Olha a TV HORA H aí, gente!
Sob a direção
de Gabriel
Estebanez, a
emissora
volta com suas
programações
nesta segunda,
3, às 19 horas,
com o Show
do André Luís.
6

Justiça mete o ferro no
prefeito Washington Reis
DIVULGAÇÃO

cccccc
Chefe do Executivo de Caxias bobeou e dançou para deixar de ser desligado. Além dele, o comando da Saúde na cidade também levou prejú no R$.
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Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com
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Ser produtor cultural e mais ainda, produtor musical, não é tarefa
tão fácil como se pensa. Por isso, o abraço especial deste sábado, 1º
de Maio, vai para Marcos Veiga, trabalhador e produtor da Banda Certas Canções, grupo musical que arrebenta nas mídias digitais e ao vivo
também. Morador de Marechal Hermes, Marcos é o agitador cultural do
bairro cuja história artística é imensa. Aquele Abraço, Fera!!!

AQU
ABR ELE
AÇO
!!!

2 CULTURA

SAÚDE COM ARTE

DIVULGAÇÃO

FELIPE BRAGANÇA / PMQ

“Me deu muita alegria poder participar desse momento incrível”, disse o músico Hugo Leonardo

Saxofonista visita hospital de São João de Meriti
Na quinta-feira (29/4), o Hospital
Municipal de São João de Meriti recebeu a visita do saxofonista Hugo
Leonardo que, através da música,
levou carinho, conforto e alegria aos
pacientes.

A iniciativa foi do Serviço Social
e da direção do hospital e contou
com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.
Jussara Santana, coordenadora
do Serviço Social da Saúde, falou

que é motivo de muita alegria para
sua equipe proporcionar momentos
como esses aos pacientes que estão
enfrentando a luta pela vida.
“A música tem o poder de trazer
alento para os necessitados. Me deu

Salve, os 75 anos
da Madrinha!

muita alegria poder participar desse
momento incrível”, disse Hugo.
A Prefeitura de São João de Meriti
segue trabalhando para dar o melhor
atendimento e qualidade de vida
para todos que passam pelo hospital.

PARTICIPAÇÃO
DUDU NOBRE
DE
CATAGUASESESPECIAL
PARA O MUNDO

CARLA RIO homenageia Beth Carvalho

DIVULGAÇÃO

JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com
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DIVULGAÇÃO

N

o dia 5 deste maio,
às 19h, a cantora e
compositora Carla
Rio, faz uma live em homenagem à Beth Carvalho
com a participação especial de Dudu Nobre, afilhado da madrinha do samba.
A live que será transmitida diretamente do Instagram da artista (@carlariooficial) também contará
com a presença de Alceu
Maia, seu cavaquinhista e
produtor musical.
Alceu trabalhou por
muitos anos com Beth Carvalho, participou de gravações e shows de diversos
artistas, incluindo sucessos
nacionais e internacionais,
recebeu o Grammy Latino
2011 pela produção e direção musical do artista Diogo Nogueira.
Neste dia, Beth Carva-

“Eu canto Beth desde menina”, conta Carla sobre o show on-line

lho estaria completando 75
anos de idade e, para celebrar a memória e o legado
de uma das mais completas intérpretes do gênero,
a pernambucana Carla Rio
faz um passeio pelo repertório da sambista e relembra grandes composições
de sucessos como: “Vou

Festejar”, “Coisinha do
Pai”, “Andança”, “1.800
Colinas”, “Folhas Secas”,
“Camarão Que Dorme a
Onda Leva”, entre outros.
Considerada uma grande referência do samba
de raiz e uma legítima representante do gênero em
Pernambuco, Carla Rio

também vem ganhando
destaque e reconhecimento
nas regiões Sul e Sudeste
do país.
“Eu canto Beth desde
menina, acompanhando
meu pai nas rodas... então,
pra mim, é mais que um
prazer, é uma volta à infância”, diz Carla Rio

A Furacão,
SUENIA
NUNES!
Na volta do ‘Garota Hora H’ o jornal apresenta Suenia
Nunes, moradora de
Belford Roxo e uma
das atrações artísticas da Cidade. Modelo de foto e vídeo e
passista da Inocentes
de Belford Roxo, a
beldade já desfilou
pela Leão de Nova
Iguaçu, Beija-Flor
e foi eleita Musa
de várias escolas de
samba do Carnaval
carioca. Atuou ainda como dançarina
da Furacão 2000 no
clipe do ‘MC Italo’,
outro artista destacado da terrinha.
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DESFALQUE NO BOLSO

Justiça de Caxias bloqueia bens
do prefeito Washington Reis
Desobedeceu ao Plano Nacional de Imunização contra covid-19
JOTA CARVALHO

A

jota.carvalho@yahoo.com

Justiça do Rio
determinou o bloqueio de bens,
até o valor de R$ 2,45
milhões, do prefeito,
do município de Duque
de Caxias, Washington
Reis, após pedido do
Ministério Público do
Rio de Janeiro (MP-RJ)
por irregularidades na
vacinação da população
contra a covid-19. Entre
os problemas apontados
pelo MP-RJ estão a recusa em obedecer o Plano
Nacional de Vacinação e
as decisões judiciais que
determinaram o respeito
aos grupos prioritários,

a não reserva para a aplicação da segunda dose
da CoronaVac, além da
exposição rotineira de
milhares de cidadãos ao
risco elevado de contaminação pela Covid-19,
devido às constantes
aglomerações que provocou durante a vacinação,
fruto da falta de planejamento da campanha no
município.
A decisão do juiz titular da Comarca de Duque
de Caxias, Belmiro Fontoura Ferreira Gonçalves, também se estende
aos demais réus na ação:
o secretário municipal de
Saúde, Antônio Manoel
de Oliveira Neto (no valor de Saúde, Célia Serrano
de até R$ 1.592.500,00), (até R$ 1.078.475,00)
a subsecretária municipal e o ex-secretário mu-

AGÊNCIA O GLOBO

Prejuizo na conta de Reis pode chegar a quase dois milhões e meio

nicipal de Saúde, José
Em nota, a prefeitura intimados, até o momenCarlos Oliveira (até R$ informou que o prefeito to, mas que pretende re478.221,00).
nem o município foram correr da decisão.

Secretaria continua entrega de
649.980 de vacinas aos 92 municípios
A Secretaria de Estado de Saúde (SES)
continuou, no domingo (02/05), à entrega de
mais uma remessa de
649.980 doses de vacinas
contra a Covid-19 aos 92
municípios do estado.
Dessas, 54.160 são de
CorovaVac e 595.820 de
Oxford/Astrazeneca.
O município do Rio
de Janeiro fez parte da
retirada do seu lote sexta-feira (30/04), na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em
Niterói, e irá retirar a
outra parte neste domingo (02/05). O mesmo
ocorre com São Gonçalo, Maricá e Niterói,
que retiraram parte neste
sábado (01/05) e o restante hoje (02/05). Para
os outros 88 municípios,
a distribuição ocorrerá
neste domingo (02/05),

por seis aeronaves, sendo uma da SES, uma do
Governo do Estado, uma
do Corpo de Bombeiros,
uma da Polícia Militar e
duas da Polícia Civil. Os
helicópteros partem do
Grupamento Aeromóvel
da PM e do 12º Batalhão
de Polícia Militar, em
Niterói.
Todas as doses de CoronaVac entregues são
indicadas para administração da segunda dose
do esquema vacinal.
Só deverão utilizar este
imunizante como primeira dose os municípios
que não tiverem a segunda aplicação em atraso ou com reserva para
cumprir o calendário de
vacinação.
As vacinas Oxford/
Astrazeneca são para administração da primeira
dose no grupo que inclui

as Forças de Segurança e
Salvamento e as Forças
Armadas; pessoas com
comorbidades, incluindo
as gestantes e puérperas
que façam parte deste
grupo; e pessoas com deficiências permanentes.
Em reunião com a direção do Conselho de
Secretários Municipais
de Saúde (Cosems), a
Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS)
da SES solicitou aos municípios um levantamento das segundas doses
de CoronaVac que estão
atrasadas. O objetivo é
que as próximas remessas desta vacina enviadas
pelo Ministério da Saúde
ao estado sejam distribuídas aos municípios para
segunda aplicação do esquema vacinal, até que a
imunização de todas as
cidades fique em dia.

MAURÍCIO BAZÍLIO / GOV-RJ

Helicóptero da Polícia Civil foi usado no transporte dos imunizantes

VACINAÇÃO NO MARACANÃ
Na última quarta-feira
(28), a SES inaugurou o
posto especial de vacinação no Estádio de Atletismo Célio de Barros, no
Maracanã, na Zona Norte
da capital, exclusivo para
pessoas com síndrome de

Down, autismo e paralisia
cerebral, com 18 anos ou
mais, residentes no município do Rio de Janeiro.
No primeiro dia, foram
vacinados 207 cidadãos;
no segundo, 252 pessoas;
e na sexta-feira, tercei-

Governo do Rio lança cartilha para
idosos no mercado de trabalho

Com o objetivo de
incentivar a inserção de
pessoas com mais de
60 anos no mercado de
trabalho, o Governo do
Estado do Rio de Janeiro
– por meio da Secretaria
de Trabalho e Renda (Setrab) – elaborou a cartilha “Geração Prateada”,
que acaba de ser lançada.
O material é destinado
tanto a idosos em busca
de emprego como a empresários
interessados
em abrir vagas a profis-

sionais mais experientes.
Disponível
para
download e pesquisa
no site da secretaria, a
cartilha aponta benefícios da contratação de
trabalhadores com mais
de 60 anos, destaca o
comprometimento com
a responsabilidade social
das empresas que empregam idosos e traz informações sobre direitos,
como recolhimento de
INSS e FGTS. A publicação também mostra a

importância do trabalho
na qualidade de vida e
no envelhecimento saudável. No fim do documento, ainda é possível
consultar lista com telefones e sites úteis e um
glossário.
A cartilha faz parte de
uma campanha da Secretaria de Trabalho e
Renda, também denominada Geração Prateada, e
integra o Programa 60+.
O objetivo é estimular a
criação de políticas vol-

tadas para a contratação
de trabalhadores com
mais de 60 anos. Idosos desempregados que
tenham membros da
família com renda per
capita de até um salário
mínimo, aposentados
que necessitam complementar a renda e internos
e egressos do sistema
prisional são o público-alvo prioritário.
De acordo com o secretário executivo da
Setrab, Júlio Saraiva, o

ro dia, 264. Um total de
3.547 cidadãos já estão
cadastrados para receber
as suas doses. A vacinação
deve ser agendada mediante cadastro que pode
ser feito pelo site Vacinação Covid-19.

DIVULGAÇÃO

Material é destinado tanto a idosos em
busca de emprego como para os aposentados

momento atual é de planejamento para a retomada das oportunidades
no mercado de trabalho
e, consequentemente, o
aquecimento da economia no estado.
“O Rio de Janeiro
avança rapidamente no

calendário de vacinação
para os idosos, grupos de
riscos e essenciais, e que
apresentam comorbidades. Esses grupos, após
a imunização, vão se
somar às forças na produção, trabalho e consumo”, aponta Saraiva.
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Brasil.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo internacional para que governos que tenham doses extras de vacinas, que
liberem os imunizantes para acelerar a campanha de vacinação no
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Dois garis foram baleados durante uma troca de tiros entre um
PM e assaltantes na Zona Norte do Rio. As vítimas foram levadas
ao Hospital Salgado Filho no Méier. A Comlurb disse que está
prestando todo o apoio.

HOMENAGEM

DIVULGAÇÃO/ALERJ

A Comissão de Defesa dos Direitos da
Mulher da Assembleia
Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj) homenageou ontem personalidades femininas
que se destacam na
luta por igualdade, cidadania e direito.

SESSÃO VIRTUAL
O Diploma Leolinda Daltro foi entregue
a dez personalidades
femininas do Rio em
sessão virtual transmitida pelo Youtube e
pela página da CDDM
no facebook. O evento
é realizado há 18 anos
pela Alerj.

REVOLUCIONÁRIA
Para a deputada estadual e presidente da comissão, Enfermeira Rejane (PSol), o evento é
uma forma de demonstração da resistência
das mulheres. Leolinda
Daltro foi uma revolucionária para o seu tempo.

EDITORIAL

Covid-19: Paes diz que o Rio está
longe de uma “situação confortável”

Fórum da Alerj realiza
debate sobre o ‘Rio+30

Para discutir o projeto Rio+30, que vai
celebrar os 30 anos
da Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
(Eco-92), o Fórum da
Alerj de Desenvol-

rante a reunião foram
apresentadas as iniciativas das instituições para contribuir
com os 17 Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030.

vimento Estratégico
realizou nesta sexta-feira (30/04) um encontro virtual entre
a Câmara de Desenvolvimento Sustentável e os membros do
Comitê Rio+ 30. Du-

PRECURSORA

FUNDOU PARTIDO

Professora e indigenista foi precursora do feminismo no Brasil. Nasceu
na Bahia, em 1859, e viveu no Rio e
ajudou a implantar o projeto republicano de Estado, no magistério e no movimento pelos direitos das mulheres.

A líder fundou, em 1910, o primeiro
partido político feminista brasileiro, o
Partido Republicano Feminino. E três
jornais dedicados à mulher, além de
publicar dois livros, onde contou aspectos de sua vida.

O prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes,
prorrogou até o dia 10
de maio, através de decreto publicado ontem
no Diário Oficial do
Município, as medidas
de restrição contra a
covid-19. Com as determinações fica permitida
apenas a prática esportiva individual, como
caminhadas e surf. Já
de segunda a sexta-feira, os banhistas podem
permanecer nas praias e
está permitido também
o trabalho de ambulantes fixos e os que circulam na areia.
Em discurso nada
otimista, o prefeito disse que o Rio ainda está
longe de uma “situação
confortável”, em relação à pandemia de covid-19, e que não é para
esperar que a administração do município
corra atrás das pessoas
nas praias, para fazer

cumprir as medidas restritivas que impedem
a permanência de frequentadores nas areias
durante o fim de semana.
“Já temos a cidade
bastante aberta, enfim,
as atividades econômicas podendo funcionar
quase na sua plenitude.
Existem algumas restrições sendo impostas
ainda, principalmente
esse negócio da praia no
fim de semana. A gente
está permitindo que as
pessoas possam fazer as
suas práticas esportivas
e o seu lazer na praia.
Durante a semana pode
ficar, no fim de semana,
não. Mas não esperem
que a gente vai ficar
também correndo atrás
das pessoas nas praias.
(..)”, disse ontem, durante a apresentação do
17º Boletim Epidemiológico da Prefeitura do
Rio.

ALÍVIO NO BOLSO

Petrobras reduz preços do diesel
e da gasolina nas refinarias

REPRODUÇÃO

Novos preços anunciados pela estatal
ontem passam a vigorar a partir de hoje

O

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

preço da gasolina
e do diesel será
reduzido a partir
de hoje nas refinarias da
Petrobras. O anúncio foi
feito ontem pela estatal,
no Rio de Janeiro. O litro da gasolina passará
de R$ 2,64 para R$ 2,59
(- R$ 0,06 ou -1,9%), enquanto o do diesel cairá
de R$ 2,76 para R$ 2,71
(- R$ 0,05 ou -1,8%).
O combustível vendido pelas refinarias da

Petrobras é adquirido
por distribuidoras e passa também pelos postos
revendedores antes de
ser vendido ao consumidor final. Até chegar aos
veículos, são acrescidos
tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biodiesel e etanol
anidro, além das margens
brutas das companhias
distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis.
Por isso, a estatal afirma que a variação de

preços nas refinarias tem
influência limitada no
preço encontrado pelos
motoristas nos postos de
revenda.
Equilíbrio com o
mercado internacional
Os reajustes nos preços de diesel e gasolina
são usados pela Petrobras
para buscar equilíbrio
com o mercado internacional, acompanhando as
variações do valor global
dos combustíveis e da
taxa de câmbio entre o
real e o dólar.

O combustível vendido pela Petrobras é adquirido por distribuidoras

A estatal defende que
as mudanças nos preços
praticados nas refinarias
devem ocorrer sem periodicidade definida, acom-

panhando as condições
de mercado e da análise
do ambiente externo. Segundo a empresa, “isso
possibilita competir de

maneira mais eficiente e
flexível e evita o repasse
imediato da volatilidade
externa para os preços
internos”.

País inaugura ponte suspensa de pedestres mais longa do mundo

MUNDO

REUTERS/VIOLETA SANTOS MOURA/DIREITOS RESERVADOS

Atração custou US$ 2,8 milhões e levou dois anos para ser erguida

PORTUGAL - O português
Hugo Xavier se tornou uma das
primeiras pessoas a cruzar a ponte
suspensa de pedestres mais longa
do mundo, inaugurada nessa quinta-feira (29) perto de sua pequena
cidade natal de Arouca, no norte do
país.
“Ai... lá vamos nós!”, disse Xavier, de 42 anos, com nervosismo,
ao criar coragem para caminhar
pela passarela de grade de metal
transparente, de 516 metros de comprimento, ao lado de sua companheira igualmente tensa e um guia
turístico.
Escondida entre montanhas repletas de rochas e cobertas de folhagem verdejante e flores amarelas
dentro do Arouca Geopark, a ponte
está 175 metros acima do Rio Paiva.

A paisagem é calma, mas a travessia não é para pessoas de nervos
fracos. Segura por cabos de aço e
duas torres maciças de cada lado,
ela balança um pouco a cada passo.
“Estava com um pouco de medo,
mas valeu muito a pena”, disse
Xavier, aliviado, já na outra extremidade. “Foi extraordinário, uma
experiência única, uma descarga de
adrenalina”.
A ponte só abriu para moradores locais nessa quinta-feira, mas a
partir de segunda-feira (3) qualquer
pessoa pode agendar uma visita.
Os moradores esperam que a atração, que custou cerca de US$ 2,8
milhões e levou dois anos para ser
erguida, ajude a ressuscitar a região,
especialmente após a pandemia de
covid-19.
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POSSE NO 1º DE MAIO DO TRABALHO

Castro: “Prometo trabalhar
para quem mais precisa”
Governador enfatiza foco no social e recuperação econômica do RJ
DIVULGAÇAO

JOTA CARVALHO

“

jota.carvalho@yahoo.com

Vou trabalhar especialmente para quem
mais precisa, para
quem tem mais urgência,
para os mais vulneráveis”. Foi com esta frase
que o governador Cláudio
Castro iniciou o primeiro
pronunciamento no Palácio Guanabara, no sábado
(01/05), após ser empossado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Na cerimônia,
realizada na sede administrativa do Governo do
Estado, Castro se solidarizou com as cerca de 44
mil vítimas da Covid-19
no estado e enfatizou que
o enfrentamento à pandemia segue como prioridade durante a gestão.
- É meu compromisso
criar ou intensificar políticas públicas para alcançar
aquele que tem sofrido os
impactos mais duros deixados pela pandemia da
Covid-19. Seja pela perda
de um parente, e aqui me
solidarizo com as mais de
44 mil famílias fluminenses que se despediram de
alguém especial; seja pela
perda do emprego por
conta da crise econômica;

A execução dos hinos e assinatura no termo de posse foram dois momentos importantes na posse

FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Um dos principais focos na gestão de Castro
será o desenvolvimento
social com a criação e o
fortalecimento de políticas públicas de amparo à
população mais vulnerável. Algumas, já em andamento, serão ampliadas,
como o Restaurante do
Povo, que cumpre um importante papel para pessoas em situação de extrema
pobreza, com a oferta de
refeições a preço popular.
- Hoje, temos mais de

1,6 milhão de desempregados. Mas estamos nos
recuperando. Em março,
fomos o quinto estado a
gerar mais empregos, com
mais de 13 mil vagas.
Temos um longo caminho pela frente, mas não
vamos descansar até recolocar essas pessoas no
mercado – disse Cláudio
Castro.
O governador disse
que, na área de educação,
o compromisso é, durante os meses de pandemia,

oferecer ainda mais mecanismos para que o ensino híbrido (presencial
e virtual) seja consolidado em todo o Rio de
Janeiro.
- Em poucos meses,
criamos diversos projetos
que deram a oportunidade
de as aulas virtuais acontecerem em um ambiente
transformador, fazendo
com que cerca de 500 mil
alunos já estejam conectados à plataforma que criamos – lembrou.

ou para quem se sente sem
apoio para recomeçar. É
para essa população que,
prioritariamente, vou trabalhar cada dia dos próximos 20 meses – afirmou o
governador, complementando: - Farei um governo
de olhos, ouvidos e coração abertos.
Cláudio Castro destacou que o leilão de concessão dos serviços da
Cedae, realizado na sexta-feira (30/04), será um
dos principais pontos da
virada do Rio de Janeiro
nos aspectos econômicos
e sociais.
- Começamos ontem
(sexta) uma nova era no
Estado do Rio, com a
concessão dos serviços
da Cedae, projeto que vai
beneficiar mais de 8,5 milhões de pessoas, levando
água para milhares e tratando esgoto. Coisas tão
básicas, mas que só agora
se tornam esperança para
parte significativa da nossa população de 17 milhões de pessoas. E é para
essa gente que mais precisa e que há muitos anos
não recebe um olhar de
apoio que vou governar.
Para aquele que precisa
em qualquer um dos 92
municípios do Rio – ressaltou.

REDUÇÃO DAS TAXAS DE CRIMINALIDADE
Cláudio Castro reforçou
suas diretrizes na política
de segurança: preservação
de vidas, enfraquecimento
de grupos milicianos e redução das taxas de criminalidade.
- Em março, o homicídio caiu 16%. É o menor
valor para o mês desde o
início da série histórica, em
1991. Além disso, criamos
em outubro uma força-tarefa de combate à milícia,
resultando em mais de 600
prisões e retirando R$ 1,5

bilhão das mãos dos criminosos – afirmou, lembrando ainda do reforço no
programa de policiamento
mais próximo da população: - Vamos criar uma polícia de proximidade que
também atue nos bairros
e não apenas nas áreas comerciais e turísticas. Um
policial que seja próximo
do povo. Ampliar o Segurança Presente em 30%
também é minha meta. E
vejo que a minha ideia de
segurança já está dando re-

sultado – falou Castro.
O governador concluiu
o pronunciamento com o
compromisso de, nos próximos 20 meses, criar mecanismos para a abertura
de mais postos de trabalho.
- Hoje, tomo posse
como governador do Estado do Rio de Janeiro e
considero que não é uma
coincidência ser no Dia do
Trabalhador. Se tem algo
em que acredito é na força do trabalho – finalizou
Cláudio Castro.

Detran-RJ celebra o Maio Amarelo em homenagem às vítimas de trânsito
O Detran-RJ iniciou, no
sábado (01/05), as celebrações do Maio Amarelo,
programa que tem como
objetivo desenvolver ações
de conscientização para reduzir o número de acidentes
de trânsito em todo o mundo. O Detran.RJ seguirá o
Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), que vai
coordenar as ações em parceria com os demais órgãos
e entidades integrantes do
Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A mensagem deste ano será a seguinte: “No
trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.
Para celebrar a data, o
Detran.RJ criou uma campanha especial. Para que

as mensagens de cuidado
com a vida sejam bem recebidas, e assimiladas pela
maior parte da população,
o órgão escolheu a hashtag
#VAINARESPONSA para
marcar as ações realizadas
durante o mês. A marca
dialoga com o jeito de falar
descontraído da população
fluminense e sintetiza a responsabilidade que todo cidadão deve ter ao conduzir
um veículo.
Em 2020, dados do Detran mostram que 19,1 mil
pessoas morreram ou ficaram feridas em acidentes
nas ruas e estradas do Estado do Rio. Nos dois primeiros meses de 2021, 3.479
pessoas se acidentaram no

estado. O total de vítimas,
somente em janeiro e fevereiro deste ano, equivale
a quatro aviões A-380 - o
maior do mundo -, lotados
em sua capacidade máxima.
- São muitas vidas perdidas, causando grande sofrimento a pessoas, amigos
e familiares. Muitas vezes,
os acidentes são causados
pela falta de pequenos cuidados essenciais, como o
não uso do cinto de segurança e o uso do celular ao
dirigir. É imprescindível
unirmos todos os esforços
em prol de salvar vidas
- afirma o presidente do
Detran.RJ, Adolfo Konder,
que complementou: - É um
mês dedicado a essas refle-

DIVULGAÇAO

Como parte das comemorações, o prédio do Detran.RJ no Centro do Rio foi iluminado de amarelo

xões, ações e a campanhas
educativas. Mas, assim
como no ano passado, devemos fazer as atividades

evitando a disseminação
da pandemia e as aglomerações. Ou seja, o caminho
é adotar ações digitais e

com poucas pessoas, ampliando o alcance das mensagens por meio da mídia e
das redes sociais.
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FALTA POUCO, GALERA!!!

‘Show do André Luís’
estreia aqui no HORA H
Apresentação do programa será às segundas
JOTA CARVALHO

N

jota.carvalho@yahoo.com

esta
segunda-feira, às 19h o
programa Show
do André Luís volta ao
ar diretamente dos estúdios do Jornal Hora H. A
programação de abertura
é uma parceria que abre
mais espaços aos meios de
comunicação e terá matérias jornalísticas semanais
para atender o público que

segue o Hora H impresso
e nas redes sociais, como
Facebook e YouTube.
“Vocês vão conhecer
um pouco do nosso apresentador, locutor, e muitas novidades que estão
sendo preparadas para o
Show do André Luis”,
manda dizer a produção
do programa.
“Teremos música ao
vivo, sucessos conhecidos, artistas independen- poderá acessar pela pági- vive expectativa de estretes, matérias polêmicas e na do jornal na internet”, ante, apesar da experiênentrevistas, que o público conta André Luís, que cia profissional.

André promete programação eclética e ao
mesmo tempo popular aos ouvintes e internautas

ATRAÇÕES DE ESTREIA
Nesta segunda-feira
(3), às sete da noite, o
ator, interprete e fotógrafo, Nuno Arcanjo,
fará tributo à Banda
Legião Urbana e contará como anda o processo pelo direito de uso
da marca pelos inte-

grantes Marcelo Bonfá
e Dado Villa-Lobos. A
presença de Diogo Milani, que participa do
Reality Vozes Brasil
na TV Aparecida será
outro destaque da noite. André apresentará
o quadro “Momento

do Rei’ e, abrilhantando essa homenagem, a
presença aguardada do
cover oficial do Rei,
Carlos Evaney. É ou
não é para tirar o fôlego?
O Show do André
Luís agora será trans-

mitido diretamente dos
estúdios do Jornal Hora
H. “Nesta segundona
de estreia ainda vai rolar entrevista exclusiva
com Altamir Gomes,
ex-prefeito de Nova
Iguaçu; a participação
do jornalista Marcelo

Moreira com as principais notícias do Brasil
e do Mundo; o esporte
sob o comando de ‘Tio
Fill’, o repórter dos estádios; no jornalismo
investigativo, o caso
surpreendente contado
por Marcelo Zaly.

Fotografia:
Nuno
Boscaino. Direção de
edição: Gabriel Estabanez.
Direção e produção: Marcelo Zaly Lobão. (Fonte: Marcelo
Zaly Lobão/Assessoria
de Imprensa).

Artistas de Mesquita contemplados Balcão de Empregos
pela Lei Aldir Blanc se reúnem
de Mesquita indica
A fim de dar prosseguimento às atividades
propostas pela Lei Aldir
Blanc – LAB/Mesquita, a
Prefeitura de Mesquita realizou uma reunião entre
a Comissão de gestão da
LAB/Mesquita e os artistas da cidade, para debater
a organização das apresentações. O encontro aconteceu na última quarta-feira, 28 de abril, no Centro
Cultural Mister Watkins. A
Lei Aldir Blanc visa apoiar
artistas que, em função da
pandemia, se encontram
sem poder trabalhar. Dessa forma, o poder público
apoia as exibições culturais realizadas pelos artistas mesquitenses.
Ao todo, serão mais de
80 projetos, com uma série
de programações acontecendo entre maio e setembro. Os beneficiados,
conforme o edital, precisam apresentar duas contrapartidas para a cidade,
ou seja, projetos artísticos

DIVULGAÇÃO

Encontro discutiu projetos e aconteceu no Centro Cultural Mister Watkins na quarta

autorais. Nesse sentido,
esse primeiro encontro foi
organizado para definir os
projetos, formatos e dias
de exibição. Entre as propostas debatidas, foram
definidas oficinas de mixagem de som, cursos direcionados à montagem de
documentário, palestras e
outras atividades.
Para auxiliar os artistas, a própria Subsecretaria Municipal de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo
fornecerá os locais para

as apresentações, sejam
elas artísticas ou culturais.
Sendo esses a Lona Cultural, a Praça PEC e a Escola
Municipal de Artes, assim
como o próprio espaço da
reunião, o Centro Cultural
Mister Watkins.
Estudante vibra com a
oportunidade
Contemplada pela Lei
Aldir Blanc, Jessica Volpi
tem 25 anos e é moradora
de Mesquita. “Vi, através
desse processo, a oportuni-

dade de trazer para pessoas
que moram no município o
que levo para as pessoas de
fora, que já têm tanto acesso
à cultura. Estou cansada de
trabalhar e estudar no Rio
e vir para Mesquita apenas
para dormir. Sendo que vejo
talento, potencial e bons lugares para serem ocupados
aqui, mas na verdade só não
temos o possível acesso. E
quando essa oportunidade nos é concedida, tudo
muda”, conta a estudante de
Letras-Grego da UERJ.

CIRCUITO MESQUITA DAS ARTES
Para que essas atrações não aconteçam de
forma isolada, a comissão pensou, junto ao
subsecretário da pasta,
Kléber Rodrigues, na
formulação de um grande projeto. “Sentimos
a necessidade de atribuir uma denominação,
identidade para essas

apresentações. Assim,
chegamos a um nome,
Circuito Mesquita das
Artes. Será uma espécie
de festival, resultado do
edital para a Lei Aldir
Blanc, com apresentações organizadas pela
Subsecretaria de Cultura”, diz Vinicius Daumas, assessor de cultura.

O organizador conta, ainda, que o que
mais chamou sua atenção foram os elogios à
desburocratização dos
trâmites do edital, por
unanimidade, em comparação com os demais.
Bem como o fácil acesso
no diálogo com a prefeitura durante o processo.

O maior objetivo do
projeto, de acordo com
o subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, é fazer um
processo construtivo, de
modo que seja proveitoso para ambos os lados,
tanto de quem produz,
quanto para quem irá assistir.

funcionários
de fast-food

Parceira da Prefeitura de
Mesquita, a rede de fast-food McDonald’s abriu
mais uma filial na cidade.
Localizada na Rodovia Presidente Dutra, na altura do
BNH, a loja foi inaugurada
no pátio do Atacadista Assaí
na sexta-feira, 30 de abril.
A abertura garantiu novos
empregos para os mesquitenses inscritos no Balcão
de Empregos de Mesquita.
Ao todo, foram contratados
26 moradores da cidade.
A rede de fast-food ofere-

ceu 31 novas oportunidades
de emprego para o Balcão
de Empregos de Mesquita.
Sendo assim, a Subsecretaria Municipal de Trabalho
e Desenvolvimento Econômico utilizou o software
que armazena informações
de candidatos a empregos
para encaminhar 55 profissionais ao processo seletivo. Destes, 26 conseguiram
ser contratados. Ou seja,
83,8% das vagas foram preenchidas com profissionais
inscritos no nosso Balcão.

Anvisa alerta para
golpe envolvendo
nome do órgão
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou em que
alerta para um golpe envolvendo o nome do órgão que tem como objetivo acessar ilegalmente
dados de computadores
ou celulares de cidadãos.
Segundo chegou ao conhecimento da agência,
há golpistas entrando em
contato com cidadãos por
e-mail agendando uma

vistoria com o falso pretexto de analisar medidas
de prevenção e combate
ao coronavírus.
Na mensagem, há uma
orientação para que o cidadão clique em um link
supostamente para fazer
o agendamento da vistoria. A Anvisa não reconhece a mensagem e recomenda evitar clicar em
links enviados por desconhecidos.
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Polícia prende ladras conhecidas

por “Barbies do Crime”
Mulheres menores e criminosas agiram durante dois anos

REPRODUÇÃO REDE RECORD

As meninas arrombadoras de apartamentos foram descobertas a partir da prisão de um casal investigado

JOTA CARVALHO

A

jota.carvalho@yahoo.com

Polícia Civil prendeu, na sexta-feira
(30), uma quadrilha conhecida como as
“Barbies do Crime”. A
prisão só aconteceu depois
que a polícia identificou o
carro usado por Lúcio Flávio, o motorista das criminosas. O suspeito também

recrutava meninas menores de idade, bonitas e
bem vestidas para que se
passassem por moradoras e visitantes e, assim,
entrassem com facilidade
nos condomínios de luxo.
Xará do bandidão famoso dos anos 1970, Lúcio Flávio Villar Lírio, a
versão século 21, além de
motorista transportador
era espécie de mentor das
criminosas nas ações.

De acordo com o delegado Carlos Eduardo Barbosa Soares, as ‘barbies’
não despertavam suspeitas durante as ações.
“São meninas entre 15 e
17 anos, de boa aparência, sabem conversar, e
se passam facilmente por
amigas, conhecidas de
moradores”, explica o policial.
O bom papo e o sorriso largo, eram armas para

que elas se tornassem
‘amigas’ dos porteiros dos
prédios alvos. “Oi, amor!
Oi, lindezas!”, eram expressões comuns entre as
garotas e os profissionais
das portarias, segundo
testemunhas ouvidas pela
polícia.
“Nas bolsas, as ladras
levavam chaves de fenda,
que aprendiam a usar para
arrombar
apartamentos
vazios e roubar joias, di-

nheiro e objetos pessoais
de valor dos proprietários”,
conta Carlos Eduardo.
“Todo aprendizado das
menores era ministrado
pelo Lúcio Flávio, na batizada por ‘faculdade do crime’. As meninas sempre
iam na boa. Lúcio levantava o apartamento a ser
atacado e enviava mensagem indicado o número
da moradia e o endereço”,
acrescenta o policial.

A quadrilha atuou durante dois anos em todo9
estado de São Paulo e deveria abrir filiais no Rio
de Janeiro e demais capitais na sequência. Isso,
se a polícia não marcasse
o gol de placa, não disparasse o tiro certeiro e
acabasse com a festa criminosa no último final de
semana.
(Fontes: Rede Record
e Redação HORA H)

PF pega traficante
de Medellin na
Baixada Fluminense

Policiais federais prenderam ontem, domingo (2),
em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, um cidadão colombiano de 36 anos,
que integrava a lista da Difusão Vermelha da Interpol,
na Operação Fox Andino.
O preso foi condenado em
2019 pelo crime de tráfico de drogas e associação
criminosa para o tráfico da
cidade de Medellin, na Colômbia, para a Flórida, nos
Estados Unidos, entre os
anos de 2015 e 2016.
De acordo com informa-

ções das autoridades norte-americanas, mesmo foragido, o preso coordenava a
logística da compra, venda
e transporte de cocaína,
morfina, heroína e metanfetamina destinadas ao tráfico
internacional de drogas e
recebia vultosa quantia de
dinheiro proveniente dessas
operações.
A Polícia Federal no Rio
informou que o pedido de
prisão preventiva para fins
de extradição foi feito pelo
Escritório Central Nacional
da Interpol em Brasília, ba-

seado nas informações da
Difusão Vermelha incluídas
pelas autoridades da Flórida.
A localização e prisão
do estrangeiro foram feitas
pelos policiais federais do
Núcleo de Cooperação Policial Internacional, com o
apoio da equipe lotada na
Delegacia de Repressão a
Entorpecentes e do Centro de Cooperação Policial
Internacional do estado. O
foragido foi localizado em
sua residência, em Duque
de Caxias.

DIVULGAÇÃO

Colombiano integrava lista da Difusão Vermelha da Interpol e morava em Caxias

PRISÃO ATÉ SER EXTRADITADO
O mandado de prisão preventiva para fins
de extradição, expedido
pelo Supremo Tribunal
Federal, foi devidamente cumprido e, após as
formalidades de praxe, o
colombiano será encaminhado ao sistema prisio-

nal carioca até a extradição definitiva para os
Estados Unidos, declarou
a PF em nota. O pedido
de prisão preventiva para
extradição foi realizado
pelo Escritório Central
Nacional da Internacional, em Brasília, com

base nas informações da
Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades da
Flórida. Já o mandado de
prisão preventiva para extradição foi expedido pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF).
(Fonte: Agência Brasil)

Saul Klein admite que pagou por silêncio de vítimas de estupro
O herdeiro das Casas
Bahia, Saul Klein, de 67
anos, filho de Samuel
Klein, é acusado de estupro por 32 mulheres
e admitiu em vídeo que
pagou R$ 800 mil pelo
silêncio de vítimas. Bem
antes de ser denunciado
pelo Ministério Público
por estupro e aliciamento, em dezembro de 2020,
ele firmou contratos com
pelo menos duas mulheres, pagando R$ 800 mil
a cada uma.
Em 2020, quando se
candidatou a vice-prefeito de São Caetano do
Sul, o empresário e herdeiro da rede varejista
Casas Bahia declarou um
patrimônio de R$ 61,6

milhões à Justiça Eleitoral. Com o documento,
Universa apurou que Saul
Klein firmou contratos
com pelo menos duas das
garotas que frequentavam
sua casa no bairro nobre
de Alphaville, em Barueri (SP), e também em seu
sítio em Boituva (SP), pagando R$ 800 mil a cada
uma delas em troca de silêncio sobre os casos de
aliciamento e estupro.
No esquema, Klein recrutava mulheres pelas redes sociais para trabalhos
como modelo, que na verdade era a forma de aliciá-las e estuprá-las. A Justiça já recebeu no mínimo
duas ações cíveis, uma
acusação criminal e cin-

REPRODUÇÃO DA INTERNET

co processos trabalhistas
contra o herdeiro da Casas
Bahia, todos relacionados
ao suposto esquema de
aliciamento e abusos.
40 mulheres por
fim de semana
Segundo as informações, as casas de Saul
Klein recebiam até 40
mulheres no mesmo fim
de semana, incluindo
menores de idade. Ele se
defende alegando ser um
“sugar daddy”, ou seja,
um homem mais velho (e
normalmente rico) que
tem como fetiche sustentar mulheres mais novas
em troca de carinho, afetou ou até mesmo sexo.
Em alguns desses proces-

Herdeiro das Casas Bahia é acusado de estupro por 32 mulheres

sos, ele chegou a prestar
depoimentos e confirmou
dois contratos em que se
comprometeu a pagar R$
800 mil pelo silêncio de
duas mulheres envolvidas.
Seu pai, Samuel Klein,
manteve por anos um es-

quema de aliciamento e
exploração sexual de menores.
Klein diz que as jovens
ameaçaram divulgar fotos
íntimas suas e revelar que
ele teria tido relações com
uma menor de idade, se-

gundo Universa. (*As informações são do Universa, do portal UOL).
Confiram o vídeo do
depoimento
http s : / / w w w. y outu be.com/watch?v=wcq-DXrZh_E&t=116s.
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GESTÃO RUBINHO APROVADA

Clubes aprovam contas
da Ferj sem voto contra

AGÊNCIA FERJ

Assembleia
disse sim por
unanimidade
aos balanços
financeiro e
patrimonial
JOTA CARVALHO
jota.carvalho@yahoo.com

P

or unanimidade,
os filiados aprovaram os balanços financeiro e patrimonial e o relatório
administrativo em Assembleia Geral Ordiná-

ria da Federação de Futebol do Estado do Rio
de Janeiro, realizada de
forma virtual na tarde
de quinta-feira (29/04).
A primeira chamada
aconteceu às 14h e a segunda às 14h30. Os representantes dos clubes
observaram atentamen-

“Vivemos todos um ano de dificuldade, mas também de compreensão”, disse o presidente durante o encontro

te as explicações contábeis e aprovaram, sem
adendos, o resultado.
O presidente da FERJ,
Rubens Lopes, enalte-

ceu a resistência do futebol do Rio de Janeiro e
afirmou que novos ventos soprarão na entidade
e no futebol Carioca.

“Vivemos todos um
ano de dificuldade, mas
também de compreensão, união. Esperamos juntos vencer tudo

isso”, disse Rubens Lopes da Silva, o Rubinho,
eleito recentemente o
presidente eterno no coração dos filiados.

