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Corpo de Bombeiros finaliza
buscas em capitólio

Os corpos das duas últimas vítimas desaparecidas no desmoronamento de um bloco
de pedras no lago de Furnas, em Capitólio (MG), foram encontrados. Segundo a corporação, a tragédia deixou um saldo de dez mortos e pelo menos 32 feridos.

Fluminense não chega a um
acordo com Criciúma e
desiste de vender Nino
para o Tigres-MEX

Vasco fará testagem
semanal de Covid-19 e
seguirá nova recomendação
sobre isolamento social

Rio registra abertura de
mais de 70 mil empresas
no estado, segundo dados
do Jucerja

Tarifas de táxi devem
ser reajustadas para o ano
de 2022 e valores passam a
valer agora em janeiro
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de internet
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Testes positivos de covid-19 são mais de 40% no
estado do Rio, segundo Secretaria de Saúde
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NOVIDADE
A partir desta semana o Jornal
Hora H apresenta uma nova
coluna voltada para o
policiamento rodoviário
do Rio de Janeiro.

Crimonosos ameaçam técnicos e
só permitem serviço clandestino no
bairro.
Em 30 de dezembro, a Leste Telecom — empresa regional de internet
com duas décadas de experiência
em Niterói e cidades vizinhas — fez
um desabafo nas redes sociais.
pág.7

Criminosos expulsam
moradores e ferem na mão
menina que recusou relação
com bandido na comunidade
do Manguinhos, Zona Norte
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O adeus a Sidney Poitier
Primeiro negro a vencer o Oscar de Melhor Ator, ele morreu aos 94 anos

S

idney Poitier foi
primeiro negro a
vencer o Oscar
de Melhor Ator. A morte dele, aos 94 anos, foi
anunciada ontem, mas
causa e local não foram
informados. O artista levou a estatueta por seu
trabalho em “Uma Voz
nas Sombras”, em 1963.
“A viagem foi longa para
chegar aqui”, disse emocionado durante a cerimônia
Nascido
prematuramente em Miami, no estado americano da Flórida, em 20 de fevereiro de
1927, quando seus pais
se mudaram das Bahamas, Poitier obteve a dupla nacionalidade americana e bahamense. Ele

lutou contra a pobreza,
o analfabetismo e o preconceito para se tornar
um dos primeiros atores
negros a ser conhecido e
aceito em papéis importantes pelo grande público.
O ator também é conhecido pelos filmes
“Ao Mestre, com Carinho”, “Adivinhe Quem
vem para Jantar” e “No
Calor da Noite”, todos
lançados em 1967.
Em “Adivinhe Quem
Vem Para Jantar”, ele interpreta o noivo de uma
jovem burguesa branca
que o apresenta a seus
pais, um casal de intelectuais que se acreditam
ter a mente aberta. O encontro foi um choque, e

CCBB expõe
“A tensão”

Divulgação

Exposição do argentino Leandro
Erlich traz a obra “A Piscina”

expediente

Desde a última quarta-feira (5), um conjunto de
obras de grandes proporções mexe com as formas
do Centro Cultural Banco
do Brasil. Barco e elevador
flutuantes, janelas para jardins imaginários e até uma
piscina em que o visitante
pode ficar submerso sem
medo de se afogar fazem
parte da mostra de um dos
nomes mais provocativos e
populares da arte contemporânea, o argentino Leandro Erlich.
A exposição tem um
nome bastante explícito,
“A tensão” (e sonoramente
ambíguo: quem não lê pode
ouvir “atenção”), revelador
de um dos prováveis sentimentos que os visitantes
sentirão diante das instalações do artista. Isso porque
Erlich trabalha com referências que são, literalmente,
“lugares-comuns”, espaços
que estamos acostumados

a ver no dia a dia, mas deslocados da condição de normalidade.
Em entrevista ao jornal
argentino Clarín, o artista
explicou seu projeto: “Estou
interessado principalmente
em transformar elementos
que as pessoas acreditam
que não podem ser transformados, que não podem ser
diferentes”, disse.
Regras
para visitação
O CCBB RJ funciona de
segunda a quarta (exceto
terça-feira), das 9h às 20h.
A entrada do público é permitida apenas com apresentação do comprovante
de vacinação contra a covid-19. O uso de máscara é
obrigatório; o acesso ao prédio é livre, mas os ingressos
para os eventos devem ser
retirados na bilheteria ou
previamente pelo site ou
aplicativo Eventim;

Jewel SAMAD / AFP

o resultado é um grande
filme sobre o racismo da
época.
Como diretor, Poitier
trabalhou com seu amigo
Harry Belafonte e Bill
Cosby em “Aconteceu
num Sábado”, de 1974,
e Richard Pryor e Gene
Wilder em “Loucos de
Dar Nó”, de 1980.
Era de Ouro
Poitier, que era um
dos últimos astros vivos da Era de Ouro de
Hollywood, foi homenageado pela Academia em
2002, recebendo o Oscar
pelo Conjunto da Obra,
por sua contribuição ao
cinema.
Sua última aparição no
Oscar foi em 2014, quan-

Em agosto de 2009, o então presidente Barack
Obama concede medalha presidencial ao ator Sidney Poitier

do apresentou o prêmio
de Melhor Diretor ao
lado de Angelina Jolie.
Na ocasião, o ator foi
ovacionado de pé pelos

por sua constante atuação na causa a Medalha
Presidencial da Liberdade pelo presidente Obama, em 2009.

presentes.
Além de seu trabalho
nos cinemas, Poitier foi
um grande ativista pelos
direitos civis, recebendo

MIS encerra inscrições em edital dia 17
Termina no próximo dia
17 o prazo de inscrições
para o Edital “EXPOMIS
– Cultura, Educação e Memória”. Serão sete projetos
premiados - três no valor de
R$ 100 mil e outros quatro
de R$ 50 mil, totalizando
R$ 500 mil. A hora é de
mobilizar parcerias e deixar a criatividade fluir. São
duas temáticas propostas
pelo Museu da Imagem e
do Som (MIS): Centenário
da Rádio Transmissão no
Brasil e Exposição Internacional do Centenário da Independência (1922).
“A gente quer ver o Museu da Imagem e do Som

chegando aos 92 municípios do estado por meio dos
projetos selecionados. A intenção é promover a cultura,
a arte, a identidade do nosso

povo, além de levar a nossa
imagem e o nosso som para
as escolas públicas, zonas
rurais e teatros espalhados
por todo o Rio de Janeiro”,
Divulgação

O Museu da Imagem e do Som propõe duas temáticas

O SOMBRA

afirmou Danielle Barros,
secretária estadual de Cultura e Economia Criativa.
Para o presidente do
MIS, Cesar Miranda Ribeiro, ter colocado o edital na
rua, ainda em 2021, é motivo de orgulho para toda
a equipe do museu. “Isso
marca o nosso compromisso com a sociedade, de
mobilizar e aplicar recursos para o desenvolvimento
cultural do Rio de Janeiro.
Todas as informações sobre
o Edital Cultural estão disponíveis no site do MIS RJ,
www.mis.rj.gov.br, e no site
da Secretaria de Cultura,
www.cultura.rj.gov.br.

Envie sua
denúncia ou elogio!
horahmunicipios@gmail.com

Já pensando longe
As eleições municipais só acontecem em 2024, mas já tem gente pensando longe e armando estratégias
tendo como gancho o pleito de 2022, quando são escolhidos deputados estaduais e federais, senadores,
governadores e presidente da República. O candidato a vereador que concorreu nas eleições de 2020 e não
chegou a contabilizar 100 votos, faz planos para oferecer apoio a um candidato em 2022 para, assim, garantir,
votação suficiente que o leve a ocupar uma cadeira numa Câmara da Baixada.

A conta vai chegar

Dizem que a lista é extensa
Quem conhece o moço diz que ele está fazendo
um levantamento de quem tem mais popularidade e
chance para conseguir votos. Aliás, ele já começou
sua campanha para oferecer apoio que, diga-se de
passagem, que é vestir a campanha da camisa em
troca da promessa de se tornar vereador. É uma aposta difícil uma vez que políticos veteranos e escaldados estão passando ao largo de acordos que não
podem cumprir e não querem queimar o filme.

Um político da Baixada Fluminense pode dar
adeus à sua campanha para deputado estadual no
próximo ano, caso os adversários decidam jogar
m*** no ventilador sobre um episódio envolvendo
seu nome que pode virar caso de polícia. O Sombra
não vai entrar em detalhes para a carapuça não cair
como uma luva. Entretanto, a história é cabeluda e
promete movimentar o xadrez político da região. É
esperar pra ver.
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Encontrados dois últimos corpos de vítimas
de tragédia em Capitólio, em Minas Gerais
Desmoronamento de rocha terminou com 10 mortos e mais de 30 feridos, segundo Bombeiros

Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

s corpos das duas
últimas vítimas
desaparecidas
no desmoronamento de um bloco de pedras no lago de Furnas, em
Capitólio (MG), foram encontrados, como informou o
Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais. Segundo a
corporação, a tragédia deixou um saldo de dez mortos
e pelo menos 32 feridos.
O oitavo corpo havia sido
resgatado na manhã de ontem (9). Os corpos foram
levados para o Instituto Médico Legal de Passos (MG),
onde estão sendo identifi-

cados com a ajuda de papiloscopistas enviados pela
Superintendência da Polícia
Federal em Belo Horizonte.
Os trabalhos de busca tinham recomeçado às 5h e
envolveram cerca de 50 pessoas, entre bombeiros e militares da Marinha. Ao todo,
11 mergulhadores do Corpo
de Bombeiros atuaram na
operação.
A Marinha do Brasil empregou sete embarcações –
quatro lanchas e três motos
aquáticas. Ao todo, 30 militares trabalharam na operação: 20 no local do desastre
e 10 no centro de coordenação montado no município
de São João Batista do Glória, perto de Capitólio.
As operações haviam

Testes positivos de covid-19 são
mais de 40% no estado do Rio
A taxa de positividade
dos testes de covid-19 na cidade do Rio, considerando
o acumulado das redes pública e privada nesta semana, chegou a 43%, segundo
dado divulgado ontem (9)
pela Secretaria Municipal
de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde também calcula que a taxa de positividade tenha passado de 40%,
marcando 41% na última
sexta-feira (7).
O percentual de positividade nos testes realizados
na capital continua a subir
desde a semana anterior ao
Natal, quando saiu de 0,7%
e chegou a 5,5%. A proporção registrada hoje significa que, de cada 100 testes
realizados na cidade, 43
detectam o coronavírus no
paciente.
A Secretaria Municipal
de Saúde informa que realizou mais de 52 mil testes
de covid-19 na primeira semana de 2022. O número é
o maior na série histórica de
semanas epidemiológicas,
que consta no painel de dados mantido pela prefeitura,
e é mais que o dobro da última semana de dezembro,

quando foram realizados
cerca de 20 mil testes.
Dos mais de 52 mil testes, cerca de 49 mil são de
antígeno, 2,5 mil são RT-PCR e pouco mais de 200
são anticorpos ou sorológicos.
Somente sábado (8), os
três novos centros de atendimento a pacientes com síndrome gripal, inaugurados
pelo município no Clube
dos Servidores Municipais,
na Cidade Nova; no Ciep
Nação Rubro Negra, no Leblon; e na Arena Chacrinha,
em Guaratiba, registraram
respectivamente 964, 2.900
e 594 testes.
Ontem (9) de manhã,
também houve grande procura pelos centros de testagem na cidade e, no Clube
dos Servidores Municipais,
pacientes chegaram a esperar por mais de duas horas
para realizar o exame.
Assim como outras partes do país, a cidade vive
crescimento acelerado no
número de casos devido à
disseminação da variante
Ômicron, considerada de
preocupação pela Organização Mundial da Saúde por

ser mais contagiosa que as
demais cepas do coronavírus.
Segundo estimativa do
secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranz,
a variante levou apenas 17
dias para se tornar a dominante na capital e hoje já
responde por mais de 98%
das infecções.
Em boletim divulgado
nesta semana, pesquisadores da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) ressaltam
que a disseminação da nova
variante no Brasil se soma à
epidemia de gripe causada
pelo H3N2 e à grande circulação de pessoas durante as
festas de fim de ano.
“Todos esses elementos
contribuem para causar impacto negativo na dinâmica
da pandemia e na capacidade de enfrentamento, na
saúde da população e no sistema de saúde”, avaliam os
pesquisadores. Eles ressaltam que a variante está relacionada à menor gravidade
nos casos de covid-19, mas
pode pressionar os serviços
de saúde pelo potencial de
causar aumento abrupto de
casos.
Divulgação

Taxa de positivos passa de 40%

divulgação

sido interrompidas às 19h
de sábado (8) por falta de
visibilidade. O desabamento
ocorreu por volta das 12h30,
quando um grande bloco de
pedra se desprendeu do cânion do Lago de Furnas e
caiu sobre pelo menos três
lanchas. Duas embarcações afundaram.
Em relação aos feridos,
a maioria sofreu ferimentos leves, mas pelo menos
duas pessoas tiveram fraturas expostas e passaram
por cirurgias em hospitais
da região. Vídeos nas redes sociais mostram o momento do desabamento, no
principal ponto turístico
do passeio de lancha, com
duas cachoeiras na entrada
do cânion.

divulgação

Maioria sofreu ferimentos leves

Defesa Civil interdita mais de
15 imóveis após chuvas no Rio
A Defesa Civil Municipal do Rio de Janeiro recebeu 130 chamados e interditou 16 imóveis nos últimos
dias, em decorrência das
chuvas intensas que foram
registradas na cidade. O órgão divulgou ontem (9) um
balanço das ações realizadas entre quinta-feira (6) e
sábado (8), e informou que
não foram registradas ocorrências com feridos.
Segundo a Defesa Civil,
a maioria dos 130 chamados da população solicitava
vistorias em imóveis com
rachaduras ou infiltrações.
Agentes da Defesa Civil foram ao Complexo do
Alemão após um deslizamento de terra atingir duas
residências no Morro dos
Mineiros. O incidente não
deixou feridos, mas causou
a interdição de cinco casas.
O Complexo do Alemão foi a comunidade com

maior quantidade de chuva
acumulada em três dias na
cidade, segundo a prefeitura, com 145 milímetros em
96 horas. Além disso, a região também acumulou o
maior volume de chuva em
24 horas, com 91,6 milímetros.
Também foram encontrados imóveis em situações de
risco em outros bairros das
zonas norte e oeste, como
Senador Camará, Bangu,
Catumbi, São Cristóvão e
Vila Isabel.
Na tarde de ontem (9), a
Defesa Civil havia informado o registro de 70 ocorrências relacionadas às chuvas
no estado, sendo a maioria
cortes de árvores e salvamento de pessoas.
O Centro Estadual de
Monitoramento e Alerta de
Desastres Naturais do Rio
alertou que, pelo acúmulo
de chuva nos últimos dias,

o Rio Muriaé atingiu sua
cota de transbordo de meio
metro na estação Patrocínio
do Muriaé, localizada no
município de Patrocínio do
Muriaé (MG), o que causa
impacto direto em cidades
do noroeste fluminense.
Como consequência disso, podem ser registradas
ocorrências de pontos de
alagamentos, há alta possibilidade de enxurradas e
de inundações, atingindo
comunidades em áreas de
risco hidrológico e/ou isolamento de bairros/comunidades em cotas mais baixas.
Segundo o órgão estadual, os municípios de Laje
do Muriaé e Itaperuna são
os mais propensos a serem atingidos pela cheia.
No entanto, os municípios
de São José do Ubá, Miracema, Italva, São Fidélis e
Cardoso Moreira requerem
atenção.

Cidade no Rio cria regime fiscal para
estimular iniciativas ambientais
A Câmara Municipal de
Maricá, município do leste fluminense, aprovou, no
final de 2021, a Lei Complementar nº 357 que estabelece a criação de regime
diferenciado de tributação
local para iniciativas de
proteção ambiental, como
as chamadas “moedas verdes” ou criptomoedas sustentáveis e fundos verdes.
A alíquota do Imposto
sobre Serviços (ISS) pago
por empresas localizadas
em Maricá que prestem
serviços ambientais será
reduzida de 5% para 2%.
A lei, encaminhada pelo
prefeito prefeito Fabiano
Horta, tem o princípio da
anualidade e passa a valer
neste ano, após a regulamentação.
Em entrevista, o presidente da Companhia de

Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto, reforçou que foi criado
o ambiente fiscal necessário para estimular empresas de produtos e serviços
ambientais a se instalarem
na cidade.
Em março próximo,
após o carnaval, serão publicados os primeiros editais destinados a fintechs
(empresas financeiras com
tecnologias inovadoras),
ativos ambientais, startups
(empresas emergentes de
base tecnológica) prestadoras desses serviços,
além de atividades de administração e fundos que
se enquadrem nessa área
de atuação. Serão criados
títulos verdes, moedas que
serão usadas nos contratos
de prestação de serviço.
A tributação sobre os ser-

viços ambientais será feita
durante a fase de liquidação dos títulos verdes, ou
seja, quando o prestador
do serviço liquidar a moeda verde e transformá-la
em dinheiro. Segundo explicou Olavo Noleto, isso
ocorrerá quando o detentor
da moeda verde passá-la
adiante.
Por exemplo, quando a
consultoria de uma licença
ambiental executa o serviço, ela emite uma nota
para receber o valor. Nesse momento da liquidação
do serviço ambiental prestado, ela paga o imposto
reduzido. Ele acrescentou
que há serviços mais complexos, como o inventário
ambiental, que monta um
processo de crédito de carbono para uma área protegida.

Hora

4

A Anvisa aprovou ontem o registro do insumo farmacêutico
ativo (IFA) da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz. O Brasil terá um imunizante
produzido totalmente em território nacional.

Limpeza na Baixada
O Programa Limpa
Rio chegou em 2021, a
46 rios e canais de Duque de Caxias, Belford
Roxo e São João de Meriti, na Baixada. O trabalho é da Secretaria do
Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Desassoreamento
O objetivo, de acordo com o governo, é
realizar a limpeza e o
desassoreamento desses
corpos hídricos e fazer a
retirada de, aproximadamente, 373,3 mil metros
cúbicos de sedimentos
para destinação ambiental adequada.

Minimizar impactos
As intervenções contribuem para minimizar
os impactos causados
por enchentes decorrentes do transbordamento dos mesmos,
beneficiando
quase
um milhão e meio de
pessoas,segundo dados
do IBGE de 2021.
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As infecções no mundo pela covid aumentaram na semana passada 70%, índice inédito, e as mortes baixaram 10%, de acordo
com o boletim epidemiológico semanal divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Transportes públicos
devem facilitar
mais acesso a
deficientes auditivos

Editorial

Reprodução

População do Brasil
chega a 214 milhões

O portal do Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que
voltou a operar a plenos
pulmões após ficar cinco
dias parcialmente fora do
ar, divulgou que o Brasil
completou 214 milhões
de habitantes dia 23 de
dezembro. De acordo com
com o jornalista Gilberto
Menezes Côrtes, do Jornal do Brasil, com o aumento de um brasileiro
(nascimentos menos mortes) a cada 21 segundos,
segundo as projeções online do IBGE, chegamos
a 214.016.154 às 11:42, à
véspera do Natal. São Paulo concentra, com folga,
a maior população entre
os estados, com 46,813
milhões. Isso representa
21,88% da população do
país. O total de habitantes
de São Paulo aumenta a
cada 1 minuto e 30 segundos. Minas Gerais segue
como o 2º estado de maior

A partir de agora, concessionárias
de serviços públicos de transportes
ferroviário, metroviário e aquaviário ficam obrigadas a disponibilizar letreiros com os horários das
composições aos usuários com deficiência auditiva em todas as suas
estações. É o que determina a Lei
9536/21, de autoria dos deputados
estaduais Valdecy da Saúde (PTC) e
Marcelo Cabeleireiro (DC), que foi
sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário
Oficial do Executivo.
A medida prevê que o descumprimento sujeitará o responsável ao pagamento de multa, nos termos dos
Arts. 56 e 57, do Código de Defesa
do Consumidor.

Regras de proteção

Passou pelo Senado

O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei (PL) que estabelece regras emergenciais de proteção a
entregadores de serviços de aplicativo
durante a emergência em saúde pública
causada pela pandemia de covid-19.

O texto passou pelo Senado e a Câmara do Deputados em dezembro. Pela
regra, a empresa deverá contratar seguro
contra acidentes, sem franquia, em beneficio do entregador, para cobrir eventuais
ocorrências durante o trabalho.

população: 21,465 milhões de habitantes. O Rio
de Janeiro, com 17,504
milhões tinha a 3ª maior
população, que cresce a
cada 5 minutos e 37 segundos. A Bahia é o 4º estado, com 15,008 milhões
de habitantes. O Paraná,
com 11,663 milhões de
habitantes, se consolidou
como o 5º maior estado
do país em população. Já
Pernambuco segue em
7º lugar, à frente do Ceará, com 9,702 milhões de
habitantes. O Pará ocupa
a 9º posição, com 8,818
milhões de habitantes, que
aumentam a cada seis minutos e 13 segundos. Por
fim, vale destacar a posição do Distrito Federal,
onde está encravada Brasília, a capital do país, que
registrou 3.109 milhões de
habitantes. A população do
DF, que engloba as cidades satélites, cresce a cada
13 minutos e 41 segundos.

Iniciativa do governo do RJ

RJPET realiza
mais uma feira de
adoção de animais
Evento acontece em sua 8ª edição
no shopping da Zona Oeste do Rio

Antonio carlos
horahmunicipios@gmail.com

A

Feira de Adoção
RJPET terá mais
uma edição hoje,
das 11h às 15h, no Bangu
Shopping, no bairro de
Bangu, Zona Oeste do
Rio. A ação é uma boa
oportunidade para quem
pretende começar o ano
com
um novo amigo de quatro patas. O evento, que
está em sua oitava edição
no shopping carioca, é

uma iniciativa do Governo do Estado do Rio,
por meio da Secretaria
de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento,
pasta responsável pelas
políticas públicas de proteção e bem-estar animal.
A Feira RJPET busca
incentivar o acolhimento
responsável de animais
abandonados e conscientizar a população sobre a
importância dos cuidados
necessários para garantir
a qualidade de vida e o
bem-estar dos pets. Para
adotar um dos mais de 20

cães e gatos que estarão
disponíveis no evento, o
interessado deverá apresentar identidade, CPF e
comprovante de residência, além de passar por
uma entrevista e assinar
um termo de responsabilidade.
“Ao longo de um ano
de parceria e sete edições do evento, mais de
200 animaisforam adotados no Bangu Shopping.
Seguiremos em 2022
com nossa programação
de eventos mensais no
empreendimento como

Divulgação/Governo do RJ

Para adotar um dos mais de 20 cães e gatos, o interessado deverá apresentar documentos

forma incentivar a adoção e dar visibilidade
aos animais que estão
em projetosindependentes, ONGs e, até mesmo,
aqueles abandonados nas
ruas”, disse o secretário
de Agricultura, Marcelo
Queiroz.
Protocolos sanitários
A realização do evento
seguirá os protocolos sanitários para evitar aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de
máscara e de álcool em
gel para higienização das

mãos.
Segundo
especialistas, a convivência com
um animal de estimação
traz diversos benefícios
à saúde física e mental,
como a diminuição do
estresse e da solidão, o
aumento da carga de atividade física, a melhora
da autoestima e, até mesmo, auxílio para superar
o luto.
De acordo com dados divulgados em 2020
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), 47,9 milhões

de lares brasileirostêm a
presença de cães ou gatos.
Sobre a RJPET
A RJPET é uma subsecretaria que visa, além
da realização de ações de
incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, darsuporte
no controle, prevenção e
erradicação de doenças,
apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda,sua posse
responsável.

MUNDO

Carro com cadáveres é deixado em frente a sede do governo
MÉXICO - Um SUV
com 10 corpos foi encontrado na madrugada
da última quinta-feira
(6) em frente ao palácio
de governo do estado
mexicano de Zacatecas,
informou o governador
David Monreal.
“Às 5h30, fui informado sobre um SUV
que vieram deixar aqui
em frente ao Palácio de
Governo com corpos de
pessoas aparentemente
espancadas e feridas”,

disse Monreal durante uma transmissão ao
vivo em suas redes sociais.
A Secretaria de Segurança do México informou que o governo
enviou “reforços à investigação para esclarecer os fatos relacionados aos corpos na Praça
de Armas da capital do
estado”.
Monreal
destacou
que já estão investigando a origem do veículo

e seus movimentos ao
entrar na praça central
da cidade de Zacatecas, capital do estado
homônimo. A violência
ligada ao narcotráfico
se intensificou nos últimos anos em Zacatecas,
estado que, segundo
autoridades e analistas,
é disputada pelos cartéis de Sinaloa e Jalisco
Nueva Generación.
Corpos pendurados
No final de 2021,

os eventos violentos,
como confrontos e a
descoberta de corpos
pendurados em locais
públicos, se multiplicaram. Isso levou o
governo federal a reforçar a segurança em
Zacatecas, onde mais
de 4.000 soldados e
guardas nacionais estão destacados.
Segundo dados oficiais, o México registrou mais de 300.000
assassinatos desde de-

Edgar Robledo/Reuters

Criminosos deixaram um veículo com corpos
em frente ao Palácio do Governo

zembro de 2006, quando o governo federal
lançou uma polêmica
operação militar antidrogas. López Obrador,

da oposição, criticou
duramente essa estratégia, mas mantém o desdobramento militar em
todo o país.
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Gaúcho relembra passagem pelo Fla:
“Um orgulho fazer parte da história”
O ídolo do futebol brasileiro publicou um ‘tbt’ dos tempos em que vestiu o Manto Sagrado
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

O

Flamengo
coleciona ídolos e jogadores marcantes
ao longo de sua história
de 126 anos. Ronaldinho
Gaúcho, que anunciou a
própria chegada ao Clube
da Gávea, em 2011, com
a famosa frase ‘Agora eu
sou Mengão‘, relembrou,
nas redes sociais, a passagem bombástica pela equipe.

Ídolo do futebol brasileiro, Ronaldinho usou
seus perfis no Instagram e
Twitter para mandar uma
mensagem especial ao ex-clube: “TBT com a camisa do Flamengo! Lugar
que sempre me ‘trataram’
com muito carinho e respeito, é um orgulho fazer
parte desta história”, dizia
a postagem.
No domingo (9), a histórica apresentação de
Ronaldinho Gaúcho ao
Flamengo completa 11
anos. Com a sede social da

Gávea lotada pela Nação
Rubro-Negro, a até então
presidente do Fla, Patrícia
Amorim, celebrava a chegada do jogador ao Fla.
Vestindo o Manto Sagrado, o meia-atacante disputou 74 jogos e balançou
as redes adversárias em
28 oportunidades. O único
título conquistado por Ronaldinho Gaúcho no Flamengo foi o Campeonato
Carioca, em 2011, inclusive, com um gol de falta
marcado pelo jogador na
final da Taça Guanabara.

divulgação

Ronaldinho chegou no Fla com direito a muita festa em 2011

Cano testa positivo para Covid-19, e chegada ao Fluminense é adiada
O torcedor do Fluminense terá que esperar um
pouco para ver Germán
Cano com a camisa tricolor. O atacante argentino,
que tinha chegada ao Rio
de Janeiro prevista para
esta semana, testou positivo para Covid-19 e precisou adiar para a próxima
semana a realização dos
exames médicos e apre-

sentação ao clube. Cano
remarcou sua viagem para
o Brasil para quarta-feira
(12). Desta forma, ele não
estará presente na apresentação do elenco, na segunda (10), dois dias antes. Ele
está sem sintomas e cumpre o isolamento em casa.
Cano chegaria ao Brasil
e tinha exames médicos
marcados, sendo aprova-

do, assinaria com o Fluminense e seria anunciado
em seguida. O atacante firmará contrato até 2023. O
ex-Vasco também chegou
a receber uma proposta do
Oriente Médio, mas, além
do projeto do Flu, pesou o
fato de ficar no Rio, onde
já está adaptado. Em São
Januário desde 2020, Cano
não chegou a um acordo

Botafogo anuncia o zagueiro
Klaus, ex-Ceará, para 2022
O Botafogo anunciou o
zagueiro Klaus, segundo reforço para 2022 e ex-jogador
do Ceará na última temporada. Reserva na equipe cearense, o jogador de 27 anos
chega ao clube para servir
como opção para o sistema
defensivo de Enderson Moreira e assina por dois anos.
Livre no mercado, em
2021 Klaus fez 14 partidas e
marcou um gol pelo Ceará.
A expectativa é que o zagueiro chegue para compor
o elenco, como uma alternativa para Joel Carli e Kanu,
titulares no miolo de zaga.
Com o calendário apertado
em ano de Copa do Mundo,
e com interesse do Corinthians por Kanu, o zagueiro
ex-Ceará poderá ganhar espaço.
Revelado pelo Juventude,

divulgação

de renovação com o Vasco. Seu contrato se encerrou em 31 de dezembro.
Clube e atacante oficializaram o adeus no começo
de dezembro, após o fim
da Série B. O Fluminense,
por sua vez, buscava um
centroavante para revezar
com Fred, que tem aposentadoria marcada para o
meio de 2022.

divulgação

Passagem é remarcada para quarta-feira

Vasco fará testagem semanal de covid e
seguirá nova recomendação sobre isolamento
Com o aumento no número de casos de Covid-19
no Rio de Janeiro nos últimos dias e com seis contaminados no elenco, o Vasco voltou a adotar medidas
mais firmes no protocolo de
prevenção contra o coronavírus, como a testagem semanal do elenco e comissão
técnica durante o período
crítico.

Na primeira testagem do
ano, Nenê, Riquelme, Léo
Matos e Thiago Rodrigues
acusaram positivo para o
vírus. Além desses, os reforços Luis Cangá e Matías Galarza também foram
contaminados e seguem em
seus países-natal até a liberação para viajarem ao Rio
de Janeiro. Mateus Freitas
Teixeira, médico cardiolo-

gista do Vasco, afirmou que
o clube fortaleceu as ações
de conscientização do elenco. Ele disse ainda que vão
seguir a nova resolução, que
reduz para sete dias o período mínimo recomendado
para o isolamento domiciliar em casos confirmados
de Covid. Para assintomáticos, o novo prazo é de cinco
dias.

John Textor chega ao Rio para acertar
detalhes da compra do Botafogo
Zagueiro chega ao clube como opção para Enderson Moreira

Klaus também atuou pelo
Internacional, e em 2020
chegou ao Ceará. Pelo ex-clube, foram 39 partidas e
cinco gols marcados ao longo de duas temporadas. Com
1,87m, a bola aérea é uma

das principais características
do defensor. Além da nova
contratação, Enderson Moreira poderá dispor dos dois
garotos para compor a linha
defensiva, Mezenga e Ewerton.

O empresário americano
John Textor chega ao Rio
de Janeiro para as últimas
rodadas de negociação com
o Botafogo. O investidor
está muito perto de se tornar dono de 90% das ações
da Sociedade Anônima do
Futebol criada pelo clube.

Depois de alguns dias de
negociação por videoconferência, Textor decidiu viajar ao Brasil para acertar os
últimos detalhes. Havendo
acordo entre as duas partes,
o americano assinará a oferta vinculante para comprar
o futebol do clube.

O documento deve dar 60
dias de prazo para a assinatura do contrato definitivo.
Antes disso, o clube precisa
aprovar o acerto na reunião
do Conselho Deliberativo
(no próximo dia 13) e na
Assembleia Geral (no dia
14).

Flu não chega a um acordo com Criciúma e desiste de vender Nino para o Tigres-MEX
Nino não vai mais para
o Tigres, do México. O
Fluminense, que tem 60%
dos direitos econômicos do
zagueiro de 24 anos, campeão olímpico com a Seleção Brasileira, recebeu uma
proposta de U$ 5 milhões de
dólares (R$ 28,3 milhões na
cotação atual), mas o valor
considerado baixo pela diretoria, que tentou negociar
com o Criciúma, dono dos
outros 40%, para aumentar
sua fatia. Porém, não houve
acordo com o clube catari-

nense, com isso o Tricolor
recusou a oferta e espera
pelo defensor na reapresentação do elenco. Pelos seus
60%, o Fluminense teria
direito a U$ 3 milhões de
dólares (R$ 16,9 milhões).
A diretoria tricolor acredita
que o zagueiro vale mais do
que oferecido e considerou
o valor que receberia nessa operação baixo, por isso
tentou aumentar a sua fatia
e receber U$ 4,5 milhões de
dólares (cerca de R$ 25,5
milhões), com o Criciúma
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ganhar quatro vezes mais
do que recebe atualmente e
chegou a manifestar ao Fluminense sua vontade de ir.
Diante disso, a diretoria tentou uma forma de concretizar a negociação por um
valor que considera justo,
mas sem sucesso. Em três
Nino chegou ao Flu pro empréstimo em 2019
anos no Flu, Nino alcançou
ficando com U$ 500 mil Olimpíadas, Nino já havia o status de titular absoluto,
dólares (R$ 2,8 milhões). recebido uma proposta do disputou 136 jogos e marAlgo parecido com o que Oriente Médio, mas não cou oito gols.
Nino chegou ao Flumifez com o Artsul na venda quis sair. Desta vez, o jode Pedro em 2019. Mas não gador considerou ser uma nense por empréstimo do
houve acordo. Depois das oferta irrecusável, onde iria Criciúma em 2019, ainda

na gestão Pedro Abad, com
opção de compra de 50%
fixada em R$ 5 milhões. Já
no mandato de Mário Bittencourt, o clube exerceu a
opção, que foi paga da seguinte forma: R$ 2 milhões
parcelados e o repasse de
um crédito de R$ 3 milhões
que o Corinthians devia ao
Tricolor. Mas na negociação, o Flu conseguiu ficar
com mais 10% dos direitos
econômicos pelo mesmo
valor, totalizando os 60%
atuais.
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JUCERJA

Rio registra abertura recorde
de 72.894 empresas no estado
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Dados são da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro (Jucerja)
izabelle rodrigues
izabellejornalista@outlook.com

A

Junta Comercial
do Estado do Rio
de Janeiro (Jucerja) registrou a abertura
de 72.894 empresas no
território fluminense, em
2021. O número é recorde histórico dos 208 anos
de existência da autarquia,
vinculada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais.
O resultado revela aumento de 35% em relação
ao número de empresas
abertas em 2020 (53.883)

e de 23% em comparação
a 2019 (58.908), ano anterior à pandemia da covid-19. A maior parte das
72.894 novas empresas é
do setor de serviços, destacando tecnologia da informação (TI), gastronomia
e vestuário para venda no
comércio. O presidente
da Jucerja, Sérgio Romay,
disse que o resultado reflete uma soma de fatores. “Depois da pandemia,
muita gente perdeu seus
empregos. Alguns decidiram ser empreendedores. O próprio Estado tem
ajudado muito, através da
Agência Estadual de Fomento (AgeRio) e alguns

empresários optaram por
fazer seus investimentos e
partir para uma carreira de
empreendedor”.
Ainda de acordo com
Romay, outro aspecto que
contribuiu para o aumento
de novos negócios é que o
governo tem recuperado o
estado economicamente.
“Com isso, a atração de
investimento tem se materializado. Aqui na Jucerja,
nós recebemos muitas empresas que saíram do Rio e
estão voltando, porque os
índices de criminalidade,
de acordo com o Instituto
de Segurança Pública (ISP),
estão caindo porque a vacinação no Rio de Janeiro

Número registrado é recorde histórico

funcionou. É uma série de
fatores que tem favorecido
a atração de investimento
no Rio de Janeiro”, disse.
Para o governador Cláudio Castro, o recorde é
“mais uma prova da retomada do crescimento do

Tarifas de táxi devem sofrer reajuste
As tarifas de táxi devem
ser reajustadas para o ano
de 2022. A autorização
foi feita pela Secretaria
Municipal de Transportes
(SMTR). Os novos valores
serão publicados por uma
resolução da SMTR no Diário Oficial do Município
nos próximos dias e entrarão em vigor ainda neste
mês de janeiro.
Um estudo, que apura os
insumos usados pelos taxistas será o balizador do
reajuste. Cálculos indicam
que o valor ficará próximo
da estimativa do IPCA para
o ano de 2021.
O Sindicato dos Taxistas
Autônomos do Município
do Rio de Janeiro (STAMRJ), informou que a ca-
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uma pesquisa nas ruas, nas
redes sociais, e nas 3.900
malas diretas enviadas aos
associados do sindicato,
que mostrou que 61% dos
motoristas de táxi são contra o reajuste e 39% a favor.
Os taxistas tentam evitar o
reajuste.
Mesmo com o impasse,
a SMTR divulgou que os
veículos serão obrigados
a conter as tabelas com os
Valores entrarão em vigor ainda neste mês
novos preços afixadas no
tegoria não quer o reajuste o meu norte. Se a maioria vidro lateral esquerdo para
da tarifa em 2022. Segundo decide que não, mas a pre- que os passageiros possam
eles, a mudança não será feitura diz que sim, o que conferir o valor na hora de
falar”, afirmou o Diretor de calcular o preço da viagem.
benéfica para a categoria.
“Eu apoio a decisão da Comunicação do Sindicato Além disso, as tabelas tammaioria da Categoria que dos Taxistas Autônomos bém estarão disponíveis no
represento, pois sou repre- do Rio de Janeiro, Vagner site da SMTR, após a pusentante legal de classe, Monteiro.
blicação dos novos valores.
A STAMRJ também fez
e o que eles decidem será

Renegociação do Fies pode atender mais
de 1 milhão de estudantes a partir de agora
A medida provisória
(MP) que estabelece regras
para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
pode atender pouco mais
de 1 milhão de estudantes,
que representam contratos
no valor de R$ 35 bilhões.
Os números são do
Ministério da Educação
(MEC) e levam em conta o
total de 2,6 milhões de contratos ativos do Fies, abertos até 2017, com saldo devedor de R$ 82,6 bilhões.
Desse total, 48,8% (1,07
milhão) estão inadimplentes há mais de 360 dias.
O texto que facilita o pagamento dos atrasados foi
editado no último dia de
2021 e ainda precisa de um
decreto regulamentador.
Dentre as principais propostas estão o parcelamento das dívidas em até 150
meses (12 anos e meio),

com redução de 100% dos
encargos moratórios e a
concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que
realizar a quitação integral
da dívida.
O desconto será 92% da
dívida consolidada no caso
dos estudantes que estão no
Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) ou
foram beneficiários do auxílio emergencial. Para os
demais estudantes, o desconto será de 86,5%.
Pelos números do MEC,
os estudantes com contratos do Fies que estão no
CadÚnico ou que receberam Auxílio Emergencial
somam 548 mil contratos. Os demais estudantes
inadimplentes somam outros 524,7 mil contratos de
financiamento.
O Fies é um programa
do Governo Federal des-
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Números são do Ministério da Educação

tinado à concessão de financiamento a estudantes
regularmente matriculados
em cursos superiores não
gratuitos e com avaliação
positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da
Educação (MEC). As inscrições para o Fies ocorrem
duas vezes por ano, antes
do início das aulas em cada
semestre.
A renegociação de dívi-

das do programa deverá ser
realizada por meio dos canais de atendimento que serão disponibilizados pelos
agentes financeiros do programa. Apesar de estar em
vigor desde a semana passada, a MP ainda precisará
ser aprovada em definitivo
pelo Congresso Nacional
em até 120 dias após o fim
do recesso legislativo, que
termina em fevereiro.

estado. O Rio de Janeiro
vive um novo momento. A
recuperação econômica é
hoje uma realidade em todo
o território fluminense”.
Sérgio Romay revelou que
o número de empresas que
fecharam as portas no ano

passado chegou a 27.644,
se mantendo estável: “o
número de empresas que
fecharam se manteve no
mesmo patamar dos dois
últimos anos”. Em 2020,
foram extintos 27.367 negócios e em 2019, 27.159.

Covid-19: Rio reduz para
7 dias recomendação
mínima de isolamento
O secretário municipal
de saúde do Rio, Daniel
Soranz, publicou nesta
semana uma resolução
reduzindo para sete dias
o período mínimo recomendado pela secretaria
para realizar o isolamento
domiciliar em casos confirmados de Covid. A recomendação anterior era o
isolamento por 2 semanas.
Em nota, a Secretaria
Municipal de Saúde afirma que em casos de pacientes assintomáticos, a
critério clínico, o médico
poderá orientar um tempo menor de afastamento
de, no mínimo, cinco dias,
desde que o paciente se
comprometa com o uso ri-

goroso e contínuo da máscara pelo período completo de sete dias.
A decisão sobre reduzir
para 5 dias o período de
afastamento deverá levar
em consideração também
o perfil de contato com
outras pessoas fora do isolamento.
Para finalização do isolamento domiciliar, além
do cumprimento do período de afastamento indicado, o paciente deve
estar
obrigatoriamente
assintomático. Em caso
de persistência dos sintomas, deve se manter isolado, em caso de dúvida
recomenda-se uma nova
testagem.

Primeira estação do BRT
reformada este ano é
reaberta em Jacarepaguá
A Prefeitura do Rio,
por meio do BRT Rio, informa que a estação Vila
Sapê, em Jacarepaguá, foi
reaberta após três dias de
reformas. Foi a primeira
estação em operação a ser
revitalizada este ano.
Em 2021, além de devolver aos passageiros
46 estações fechadas, a
Intervenção no sistema
BRT recuperou a estação Pastor José Santos,

na Penha, que estava em
funcionamento.
As obras na estação
Vila Sapê seguiram o
mesmo padrão adotado
nas paradas reformadas
a partir de março do ano
passado. Os painéis e portas de vidro foram substituídos por chapas de aço
vazadas. Outras mudanças
são fiação embutida e portas com trava automática e
mecanismos blindados.
Divulgação

Estação Vila Sapê, do BRT
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Tráfico sabota rede de internet em Niterói
Crimonosos ameaçam técnicos e só permitem serviço clandestino em bairro de Niterói
Antonio carlos

N

horahmunicipios@gmail.com

os
últimos
meses,
criminosos vêm
impedindo
operadoras regularizadas
de atuar na região, sabotando a rede e ameaçando
funcionários, enquanto os
moradores são forçados a
contratar serviços clandestinos. Antes restrito
a áreas mais internas do
bairro, onde as moradias
são mais simples e há
presença relativamente
tímida do tráfico, o problema se expandiu e já
afeta condomínios de
classe média alta.
Em 30 de dezembro, a
Leste Telecom — empresa regional de internet com duas décadas de
experiência em Niterói e
cidades vizinhas — fez
um desabafo nas redes
sociais, dirigido a moradores do bairro: “Hoje,
pela terceira vez no mês,
nossas equipes foram expulsas”, escreveu a operadora. “Temos clientes

com chamados na localidade, alguns por sabotagem clara na rede, e
não poderemos atender”,
continuava o texto. “Os
meliantes agora impedem
até a chegada em condomínios, como ocorreu
hoje pela manhã”, concluía o post.
Todos os episódios foram registrados na 81ª
DP (Itaipu), responsável
pela área. Na delegacia,
um inquérito sobre a ação
dos criminosos reuniu
diversas ocorrências. Segundo o delegado Fábio
Barucke, titular da unidade, um suspeito pelas
ameaças a funcionários
das empresas já foi identificado e teve a prisão
preventiva pedida à Justiça.
Além dele, a investigação também enquadrou João Carlos Diano
Marques, o João Coroa,
apontado como integrante da maior facção do
estado e como chefe do
tráfico em toda a Região
Oceânica de Niterói.
“Ele (João) já está pre-

Jovem é encontrado morto
dentro de carro em Resende
Um jovem de 25 anos
foi encontrado morto com
marcas de tiros dentro de
um carro ontem (9) em Resende. O caso aconteceu no
bairro Novo Surubi.
De acordo com a Polícia
Militar (PM), os agentes
foram chamados e quando
chegaram no local os bom-

beiros já haviam confirmado o óbito.
Nenhuma
testemunha
foi encontrada. O corpo do
jovem foi periciado e levado para o Instituto Médico
Legal (IML) de Resende.
O caso foi registrado na 89ª
Delegacia Policial de Resende.

Duas pessoas ficam feridas em
incêndio em São João de Meriti
Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado
grave, após um incêndio
que destruiu uma casa ontem (9) em Coelho da Rocha, em São João de Meriti,
na Baixada Fluminense.
Os bombeiros foram
chamados às 6h35. Um homem de 34 anos foi resgatado com queimaduras em
75% do corpo e transferido em estado grave para
o Hospital do Andaraí, na

Zona Norte do Rio.
Outro homem, de 19
anos, inalou fumaça ao socorrer os outros membros
da família e foi internado
no Hospital de Saracuruna,
em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense.
De acordo com testemunhas, as chamas começaram após um curto-circuito
na tomada em que um ventilador estava ligado.
divulgação

so, mas continua dando
ordens da cadeia”, diz
Barucke, acrescentando
que o outro identificado
é orientado pelo tráfico a favorecer os serviços clandestinos. “Não
vamos divulgar o nome
para aguardar a decisão
judicial e não atrapalhar
as investigações, mas é
ele quem proíbe a entrada das outras operadoras”.
Em um dos registros de
ocorrência, o funcionário
de uma empresa de internet relata que, ao chegar
na Rua Sagrada Família,
dois homens o abordaram e disseram que ele
não poderia seguir adiante. “Se entrar, não sai”,
afirmaram. O empregado relata que obedeceu
e deixou o local, “pois
ficou com medo de morrer”.
Na última semana, uma
equipe do 12º BPM (Niterói) esteve no bairro
para verificar as denúncias de que as empresas
de internet estariam sendo impedidas de atuar.

divulgação

Episódios foram registrados na 81ª DP

Na esquina entre as ruas
76 e 78, dois homens foram presos em flagrante,
e três menores apreendidos. Eles foram autuados
só por tráfico, já que por-

tavam maconha, cocaína
e crack.
“Flagrar a situação das
ameaças é muito difícil.
E, pelo que sabemos, as
mesmas são ou foram

praticadas por marginais
ligados ao tráfico”, explica o tenente-coronel
Marcelo Ramos do Carmo, comandante do 12º
BPM.

Criminosos expulsam moradores e ferem na mão menina
que recusou relação com bandido no Manguinhos
A Polícia Civil investiga
uma série de violações contra moradores de Manguinhos, na Zona Norte do Rio,
feitas por traficantes que
atuam na região. Um dos
criminosos, de apelido Joelhão, que ainda não foi identificado, estaria expulsando
moradores de suas casas e,
em um episódio ocorrido na
última quinta-feira (6), teria
consentido com um castigo a
uma menor de idade: ela foi
baleada em uma das mãos
ao não querer se relacionar
com um dos criminosos.
Os últimos acontecimentos fizeram a cúpula do
Comando Vermelho pedir
explicações ao traficante
Alexander de Jesus Carlos,
o Choque ou 220v, que está
preso no Complexo de Bangu. Choque teria confessado
ainda que soube de outros
dois jovens que foram baleados nas mãos por terem
praticado roubos, em um
vídeo que foi bastante com-

partilhado nas redes sociais.
De acordo com o delegado Hilton Alonso, titular da
21ªDP (Bonsucesso), o vídeo, no entanto, seria de outro caso, ocorrido na Cidade
de Deus, de 2020. “Fizemos
buscas pelos hospitais e não
há registro de entrada de feridos. Também as imagens
não parecem ser de Manguinhos. Mas vamos continuar
a investigar”, disse.
Já no caso da menina baleada, identificada nas redes
sociais como Brenda, após
ser socorrida, ela foi apreendida pela polícia. Isso porque ficou comprovado que
a menina participou de um
roubo, no Centro da cidade,
em 2021. Ela foi encaminhada para a Delegacia de
Proteção à Criança e Adolescente.
Em uma conta em uma
rede social, que tem o apelido de 220v em seu nome,
em alusão ao traficante Alexandre Carlos, criminosos,

que se identificam como ‘A
Tropa 220’, chegaram a postar a foto da menor baleada
afirmando que ela foi punida por cometer roubos com
amigas.
No entanto, as amigas
que estavam com a menor,
no momento em que ela foi
baleada, não foram punidas.
Para investigadores, esse
é mais um indício de que a
jovem contou a verdade por
conta do ferimento. “Ficaria feio para a facção dizer
que a jovem foi baleada por
recusar a namorar um traficante. Então, eles contam
essa história de justiceiro e,
inclusive, colocam um vídeo
antigo para dizer que estão
punindo outros roubadores.
Mas é tudo mentira”, disse
um investigador.
Na mesma rede social,
internautas chegaram a indagar a falta de coerência
dos criminosos no suposto
castigo.
Em novembro de 2020, a

Polícia Civil passou a apurar
a invasão de traficantes no
Conjunto Habitacional de
ex-combatentes, em Benfica, onde alguns policiais
residiam. Na época, um morador afirmou que a ordem
partiu de Choque ou 220v,
que já se encontrava preso
em Bangu 3. Ele teria ordenado a invasão através de
videoconferência, de dentro
do presídio.
A expulsão de alguns moradores ocorreu após eles
se recusarem a instalar uma
internet pirata no local. Na
ocasião, policiais militares
foram chamados e conseguiram expulsar os criminosos,
após um tiroteio.
A Secretária de Administração Penitenciária instaurou um procedimento na
época interno e intensificou
a varredura de celulares. O
criminoso está preso desde 2008 e já passou por um
presídio federal antes de retornar ao Rio.

Polícia investiga morte de jovem encontrado no Canal da Joatinga

Chamas começaram após um curto

A Polícia Civil está investigando a morte de um
homem, de 28 anos, na
Barra da Tijuca, na Zona
Oeste do Rio. O corpo de
Felipe de Jesus Gomes,
morador de Nilópolis,
na Baixada Fluminense,
foi encontrado por um
mergulhador no fundo do
Canal da Joatinga.
O mergulhador contou
que encontrou o corpo do

rapaz com pedras amarradas na cintura. O corpo
também estava com os
pés amarrados.
A mãe de Felipe, que
não quis se identificar,
disse que o filho, que
trabalhava com manutenção de celular, sofria
de esquizofrenia. Ela
também contou que Felipe sempre ia ao Rio para
encontrar com amigos.

“Ele era um menino
bom, alegre, de coração
muito bom, muito carinhoso com as pessoas.
Era comum ele ir para
o Rio, ele tinha muitos
amigos. Nunca contou
nada para mim sobre
ameaça, sobre nada. Para
mim foi uma surpresa o
que aconteceu com ele.
Uma tragédia”, disse a
mãe de Felipe, que não

conhecia os amigos do
filho no Rio.
A Polícia Civil disse
que não descarta nenhuma hipótese. Mas há fortes indícios de que Felipe
foi vítima de homicídio.
O laudo do IML confirma a morte do rapaz
por afogamento. O caso
está sendo investigado
pela 16ª DP (Barra da Tijuca).
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Real Madrid prepara contrato extraordinário
para renovação com Vini Junior em junho
Divulgação

Valorizado e em sua temporada
mais artilheira pelo clube, brasileiro
também terá aumento salarial
redação

J

horahmunicipios@gmail.com

ogador mais valioso
do mundo segundo
estudo do CIES Football Observatory (Observatório de Futebol do
Centro Internacional de
Estudos de Esporte), Vini
Jr receberá importante va-

Informações são do jornal Marca

lorização no Real Madrid.
De acordo com o jornal Marca, clube e jogador conversarão em junho
para tratarem sobre uma
renovação. Será, nas palavras da publicação, um
“contrato galáctico”
Com apenas 25 jogos
realizados em 2021/22,
Vini já está em sua tem-

porada mais artilheira
desde que chegou ao Real
Madrid. Foram 12 gols
marcados até aqui - atrás
apenas de Benzema, com
20 -, com mais sete assistências. Aos 21 anos,
Vini Jr foi eleito melhor
jogador do mês no clube
em agosto, outubro e novembro.

Barcelona anuncia empréstimo de Philippe Coutinho ao Aston Villa
O Barcelona anunciou
que chegou a um acordo
com o Aston Villa pela cessão do meia brasileiro Philippe Coutinho até o final da
temporada. A negociação
com o clube inglês inclui
opção de compra ao final

do período de empréstimo e
ainda depende dos exames
médicos e da permissão de
trabalho no Reino Unido. O
técnico Xavi também confirmou que o jogador teve
redução salarial.
O Aston Villa também

divulgou em suas redes sociais o acordo com o Barça. Philippe Coutinho deve
viajar para Birmingham nos
próximos dias para sacramentar a transferência. De
acordo com Gerard Romero, influente jornalista espa-

nhol, o clube catalão fixou
o valor de compra em 40
milhões de euros (R$ 257
milhões), com os salários
durante o período de empréstimo sendo pagos integralmente pelo time inglês.
O desejo do técnico Ger-

rard pesou na operação. Ele
e o meia-atacante atuaram
juntos por três temporadas
no Liverpool, entre 2012 e
2015. Na equipe de Birmingham, Philippe poderá encontrar o também ex-Vasco
Douglas Luiz.

Na atual temporada,
Coutinho tem dois gols
em 16 jogos pelo Barcelona, das quais apenas cinco como titular. Ele segue
isolado após testar positivo
para Covid-19 no fim de dezembro.

