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Coronel aposentado é BALEADO
E torturado em Niterói
Sítio do homem foi invadido e roubado pelos suspeitos, coronel aposentado e o caseiro, que não foi ferido, foram feitos reféns enquanto os criminopág.7
sos pegavam os objetos da casa.
DE VOLTA AO SEU LUGAR

NOVIDADE
A partir de amanhã (10) opág.3
Jornal Hora H apresenta uma
nova coluna voltada para o
policiamento rodoviário
do Rio de Janeiro.

Homem foragido desde 2014 é recapturado por policiais penais. Fernando tinha
sido beneficiado com um indulto de Natal,
mas nunca voltou para a prisão.
pág.7

Píer Mauá deve deixar de
receber 25 mil turistas
pág.3

Governo Federal veta a
renegociação de dívidas
de MEIs e micro empresas
pág.3

Cestas básica aumentam
em todas as capitais
pág.3

NOVO FIES 2022

Mulher que aplicava golpe do falso Pix na Tijuca é presa
pág.7

Juiz concede
liberdade para
mulher presa
após racismo
em shopping
da Barra
A acusada foi presa em flagrante
por crime de injúria racial, na última
quarta-feira (5), após três mulheres
afirmarem terem sofrido discriminação dentro de uma agência do banco
Bradesco dentro do Barra Shopping.
Maria Cristina também teria feito os
xingamentos na frente dos policiais.
Segundo os relatos, Maria Cristina
começou a xingar outras clientes negras após não conseguir resolver uma
operação bancária.
pág.7

Renegociação do Fies pode atender mais de 1 milhão de estudantes
a partir de agora.
pág.6

Fluminense não chega a um
acordo com Criciúma e
desiste de vender Nino
para o Tigres-MEX
pág.5

Vasco fará testagem
semanal de Covid-19 e
seguirá nova recomendação
sobre isolamento social no
pág.5
clube

Cano testa positivo para covid, e chegada ao Fluminense é adiada para próxima semana
pág.5
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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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ANVISA

Píer Mauá deve deixar de receber 25 mil turistas

Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros anunciou a suspensão voluntária das operações
Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

Píer Mauá, na
zona portuária da
capital fluminense, estima que,
até o próximo dia 21, a cidade deixará de receber aproximadamente 25 mil turistas
e uma injeção de US$ 7,5
milhões na economia devido à suspensão temporária
de navios de cruzeiros nos
portos brasileiros por causa
do número de infectados por
covid-19 entre passageiros

e tripulantes registrado em
cinco embarcações.
Na segunda-feira (3), a
Associação Brasileira de
Navios de Cruzeiros anunciou a suspensão voluntária
das operações nos portos do
Brasil até 21 de janeiro.
A medida foi tomada após recomendação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
contraindicando embarques
em cruzeiros neste momento, depois do surgimento de
surtos da covid-19 a bordo
das embarcações que operam na costa brasileira.

Em nota, a administração
do Píer Mauá disse que todos os usuários precisam
apresentar o comprovante
de vacinação para entrar no
terminal, assim como uso
de máscara e a utilização de
álcool gel. “Para o caso de
passageiros e tripulantes, os
protocolos são ainda mais
exigentes: todos precisam
apresentar testes negativos
no prazo de 72 horas. Já os
funcionários do Píer Mauá,
começaram a ser testados
100% em dias de operações”, diz o comunicado.
Segundo o terminal, os

protocolos da Anvisa para
os cruzeiros são muito mais
rigorosos que para a maioria
dos outros equipamentos turísticos. “A disseminação da
nova variante [Ômicron],
infelizmente, já é realidade em todo país. Entretanto, acredito que na
atividade de cruzeiros, até
mesmo pela capacidade de
testagem e demais controles, antes e durante a viagem, os riscos são controlados e mitigados”, disse
o diretor de operações do
Píer Mauá, Américo Relvas.

divulgação

Cruzeiros já foram suspensos

Governo Federal veta renegociação de dívidas de MEIs
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente, na sexta-feira (7),
o projeto que institui o
Programa de Reescalonamento do Pagamento
de Débitos no mbito do
Simples Nacional (Relp).
A medida havia sido
instituída pelo Projeto de
Lei Complementar 46,
aprovado em dezembro
pela Câmara dos Deputados, e que permitia a
renegociação de cerca de
R$ 50 bilhões em dívidas
de microempreendedores
individuais e de empresas
participantes do Simples
Nacional (regime tributário simplificado).
A mensagem do presidente ao Congresso foi

publicada no Diário Oficial da União (DOU).
Nela, o presidente argumenta que a proposição
legislativa “incorre em
vício de inconstitucionalidade e contrariedade
ao interesse público, uma
vez que, ao instituir o benefício fiscal, implicaria
em renúncia de receita,
em violação ao disposto no art. 113 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, no art.
14 da Lei Complementar
nº 101, de 4 de maio de
2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos art.
125, art. 126 e art. 137 da
Lei nº 14.116, de 31 de
dezembro de 2020 - Lei
de Diretrizes Orçamen-

tárias 2021”. O veto foi
uma recomendação da
equipe econômica do governo federal.
O Relp seria destinado
às empresas endividadas. O contribuinte teria
descontos sobre juros,
multas e encargos proporcionalmente à queda
de faturamento no período de março a dezembro
de 2020 em comparação
com o período de março
a dezembro de 2019. Empresas inativas no período
também poderiam participar. Depois dos descontos
e do pagamento de uma
entrada, o saldo restante
poderia ser parcelado em
até 180 meses, vencíveis
em maio de cada ano. En-

divulgação

Texto criava parcelamento de débitos

tretanto, para dívidas com
a Previdência Social, o
parcelamento seria em 60
meses.
Agora, o Congresso
Nacional analisa o veto
do presidente, que poderá

ser mantido ou derrubado. Pelas regras em vigor,
a rejeição do veto ocorre por manifestação da
maioria absoluta dos votos de deputados federais
e senadores, ou seja, 257

votos de deputados e 41
votos de senadores, computados separadamente.
Registrada uma quantidade inferior de votos pela
rejeição em umas das Casas, o veto é mantido.

Valor da cesta básica aumenta Defensoras públicas criam projeto
em todas as capitais em 2021 para atender órfãos do feminicídio
O valor da cesta básica
aumentou em 2021 nas 17
capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realiza a
Pesquisa Nacional da Cesta
Básica de Alimentos.
Segundo os dados, na
comparação de dezembro
de 2021 com o mesmo mês
do ano anterior, as altas
mais expressivas ocorreram
em Curitiba (16,3%), Natal
(15,42%), Recife (13,42%),
Florianópolis (12,02%) e
Campo Grande (11,26%).
As menores taxas acumuladas foram as de Brasília
(5,03%), Aracaju (5,49%) e
Goiânia (5,93%).
A Pesquisa mostrou que,
de novembro para dezembro de 2021, o valor da
cesta básica subiu em oito
cidades, com destaque para

Divulgação

Maior alta foi em Curitiba

Salvador (2,43%) e Belo
Horizonte (1,71%). A redução mais importante foi
registrada em Florianópolis
(-2,95%).
Em dezembro de 2021, o
maior custo da cesta foi o de
São Paulo (R$ 690,51), seguido de Florianópolis (R$
689,56) e Porto Alegre (R$
682,90). Entre as cidades
do Norte e Nordeste, localidades onde a composição
da cesta é diferente, os menores valores médios foram
observados em Aracaju (R$

478,05), João Pessoa (R$
510,82) e Salvador (R$
518,21).
Segundo as estimativas
do Dieese, em dezembro de
2021, o salário-mínimo necessário para a manutenção
de uma família de quatro
pessoas deveria equivaler a
R$ 5.800,98 o que representa 5,27 vezes o atual salário-mínimo, de R$ 1.100.
Em novembro, o mínimo
necessário correspondeu a
R$ 5.969,17 ou 5,43 vezes
o piso vigente.

Um levantamento do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que quatro mulheres
foram mortas por dia no
Brasil por um parceiro
atual ou antigo, no primeiro semestre de 2021.
As altas taxas de feminicídio no país trazem
consigo um problema social menos óbvio do que
a morte de mulheres: o
abandono e o trauma vivido pelos filhos das vítimas.
No Amazonas, um
grupo de defensoras públicas iniciou um projeto
em 2018 para prestar assistência psicossocial e
jurídica aos órfãos desse
tipo de crime.
Os trabalhos começaram por iniciativa da
defensora Caroline Braz

— que, na época, coordenava o Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos
das Mulheres da Defensoria Pública do Estado
do Amazonas. Ela percebeu que as crianças que
perderam suas mães para
o feminicídio, muitas vezes por ação do próprio
pai, apresentavam fortes
traumas psicológicos e
desamparo familiar. Segundo Caroline Braz,
não são raros os casos
em que a criança testemunhou o crime.
Em dezembro, essa
iniciativa do Amazonas foi contemplada
pelo Prêmio Innovare,
que premia os melhores
projetos de instituições
jurídicas do país. Para
Caroline Braz, esse reconhecimento traz visi-

bilidade a essas crianças
que, segundo a defensora
pública, estavam esquecidas. A promotora propõe a criação de um protocolo nacional para que
as crianças sejam atendidas rapidamente nesses
casos.
O feminicídio é a consequência mais trágica
do machismo estrutural
— que expõe muitas mulheres brasileiras a todo
tipo de violência física
e emocional por parte
de seus parceiros e ex-parceiros. Esses comportamentos são crimes
previstos na Lei Maria
da Penha.
Para denunciar, basta
ligar para o telefone 180.
O serviço funciona 24
horas por dia, em todo o
território nacional.

Anvisa libera o décimo produto medicinal à base de cannabis

A Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) publicou, na
sexta-feira (7), resolução com a autorização
sanitária do décimo produto medicinal à base
de cannabis - extrato de
cannabis sativa Greencare 79,14 MG/ML, da
Greencare Pharma.
A autorização foi
dada com base na Re-

solução da Diretoria
Colegiada (RDC), que
avalia se podem ser disponibilizados à população brasileira produtos
fabricados por empresas
certificadas quanto às
boas práticas de fabricação, que foram totalmente analisados em relação à sua qualidade e
adequabilidade para uso
humano.

Até o momento, os
produtos medicinais à
base de cannabis aprovados pela Anvisa são:
Canabidiol
Prati-Donaduzzi (20 mg/mL; 50
mg/mL e 200 mg/mL);
Canabidiol
NuNature
(17,18 mg/mL); Canabidiol NuNature (34,36
mg/mL);
Canabidiol
Farmanguinhos
(200
mg/mL);
Canabidiol

Verdemed (50 mg/mL);
Extrato de Cannabis sativa Promediol (200 mg/
mL); Extrato de Cannabis sativa Zion Medpharma (200 mg/mL);
Canabidiol
Verdemed
(23,75 mg/mL); Extrato
de Cannabis sativa Alafiamed (200 mg/mL), e
Extrato de Cannabis sativa Greencare (79,14
mg/ml).

Divulgação

Autorização foi publicada por meio de portaria
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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.

domingo, 09 de janeiro de 2022

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
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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.
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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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PROVISÓRIA

Juiz concede liberdade para mulher presa
após ataque racista em shopping da Barra
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Decisão de liberdade provisória foi do juiz Rafael de Almeida
Rezende em audiência de custódia na sexta (7)
Antonio carlos

O

horahmunicipios@gmail.com

Tribunal
de
Justiça do Rio
concedeu liberdade provisória na sexta (7), para
Maria Cristina Rodrigues
dos Santos, 53, acusada
por três mulheres de ter
praticado racismo contra elas em uma agência
bancária na Barra da
Tijuca, Zona Oeste do
Rio. A decisão foi do
juiz Rafael de Almeida
Rezende durante uma
audiência de custódia
na 23ª Vara Criminal.
Na sentença, o juiz afirmou que a soltura de Maria Cristina “não colocará
em risco a ordem pública” e que, mesmo que ela
seja condenada futuramente, as circunstâncias
do crime não serão o suficientes para uma eventu-

al condenação em regime
fechado.
Mesmo em liberdade
provisória, Maria Cristina vai precisar comparecer mensalmente à Justiça e deverá informar uma
eventual mudança de endereço. Ela também está
proibida de se aproximar
das vítimas.
A acusada foi presa
em flagrante por crime
de injúria racial, na tarde da última quarta-feira
(5), após três mulheres
afirmarem terem sofrido
discriminação dentro de
uma agência do banco
Bradesco dentro do Barra Shopping. Maria Cristina também teria feito
os xingamentos na frente
dos policiais.
Segundo as irmãs Fabiana Garcia e Regina
Garcia, elas estavam na
agência por volta das
15h20, quando a mulher
chegou
visivelmente

descontrolada e começou a ofendê-las. “Estamos aqui na delegacia,
nós três, na delegacia
da 16 (Barra da Tijuca).
Sofremos racismo no
Banco Bradesco por uma
cliente que estava na fila.
Agora, estamos aqui denunciando, porque racismo é crime e ela tem
que pagar pelo o que ela
fez, pelas palavras que
ela falou, agredindo a
gente chamando de ‘negros’, dizendo que ‘negro quando não caga na
entrada, caga na saída’.
Isso não vai ficar assim”,
disseram em um vídeo já
na delegacia.
Segundo os relatos,
Maria Cristina começou
a xingar outras clientes
negras após não conseguir resolver uma operação bancária e furar a fila
do caixa eletrônico.
As mulheres chamaram
o segurança, que acionou

os policiais do 31º BPM
(Recreio dos Bandeirantes). Segundo elas, Maria
Cristina se recusou a ser
levada para a delegacia e
seguiu com as ofensas na
frente dos PMs.
De acordo com o delegado Leandro Gontijo, da 16ª DP (Barra da
Tijuca), Maria Cristina
foi levada à delegacia
por policiais militares e
presa em flagrante pelo
crime de injúria por preconceito. “O STJ definiu que não cabe fiança,
então foi lavrado como
prisão em flagrante. Informalmente, ela confessou que proferiu injúrias
raciais nos termos em
que as vítimas falaram.
As vítimas foram ouvidas separadamente e os
depoimentos foram bem
coerentes. O delegado
adjunto William Bezerra não hesitou em aplicar a lei”.

Mulher está proibida de se aproximar das vítimas

Encontrado corpo de homem que estava Homem foragido desde 2014 é recapturado
desaparecido após acidente de barco
por policiais penais da superintendência
Uma equipe do Corpo de
Bombeiros encontrou o corpo do jovem John Randson
Sena Ribeiro, de 29 anos,
na última quinta-feira (6),
na Baía de Guanabara, em
Niterói.
John desapareceu após
uma colisão entre duas embarcações no canal ao lado
da Ilha da Conceição, no
Rio de Janeiro, na noite de
segunda-feira (3).
O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro
do Rio. No local, familiares
fizeram o reconhecimento
do corpo de John Randson.
No acidente, um outro

divulgação

Corpo foi encontrado na Baía de Guanabara

homem que estava com
John, de 39 anos, ficou ferido e foi socorrido por um
grupo de pescadores. Se-

gundo testemunhas, os dois
estavam em um barco alugado que foi atingido por
um navio rebocador.

Mulher que aplicava golpe do falso
Pix na Tijuca é presa por policiais civis
Uma mulher acusada
de praticar o golpe do
falso Pix foi presa em
flagrante por policiais
civis, na quinta-feira (6),
próximo à Fiocruz, na
Zona Norte do Rio. Os
agentes da 19ª DP (Tijuca) teriam chegado até
a suposta estelionatária
após a denúncia de uma
das vítimas, dona de uma

loja de moda feminina na
Tijuca.
De acordo com a denúncia da empresária, a
suspeita já havia efetuado três compras entre
dezembro e janeiro num
montante de, aproximadamente, R$ 2,5 mil. O
golpe era dado usando
comprovantes falsificados de transações via Pix.

divulgação

Policiais Penais da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário, com informações
do enviadas pelo Disque-Denúncia, conseguiram
prender Fernando Ramos
Moreira, de 32 anos, considerado foragido da Justiça
desde 2014.
Condenado por tráfico
de drogas e posse ilegal de
arma de fogo, o homem foi
preso em Guadalupe, Zona
Norte do Rio. Quando deixou a cadeia, há oito anos,
Fernando tinha sido beneficiado com um indulto de
Natal, mas nunca voltou
para a prisão.
Contra ele havia um
mandado de prisão em
aberto, expedido pela 17ª
Vara Criminal da Capital.
Fernando Ramos Moreira
era considerado foragido
do regime semiaberto da
Recaptura foi registrada na 27ª DP
Secretaria de Administra- deia.
Depois, ele seria levado
ção Penitenciária, depois
A recaptura do homem para uma unidade prisiode receber autorização foi registrada na 27ª DP nal, para ficar à disposição
para trabalhar fora da ca- (Vicente de Carvalho). da Justiça.

A suspeita foi presa
enquanto iria buscar os
produtos de uma nova
compra feita com comprovante falsificado. Ela
aguardava a entrega dos
produtos no valor de R$
2 mil, quando os policiais civis a surpreenderam efetuando a prisão
Um coronel aposentado
em flagrante, próximo à
Fiocruz.
da Aeronáutica foi torturadivulgação
do e baleado por criminosos
em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O crime
aconteceu no sítio do homem, 85 anos, na Vila Progresso. Após conseguir fugir
do local, ele foi levado por
policiais para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
Mário Monteiro, em Piratininga. A identidade da vítiGolpe era com comprovantes falsificados

Coronel aposentado da Aeronáutica

é torturado e baleado em Niterói
ma não foi divulgada.
De acordo com agentes
do programa Segurança Presente de Niterói, o sítio do
homem foi invadido e roubado pelos suspeitos. O coronel aposentado e o caseiro,
que não foi ferido, do local
foram feitos reféns enquanto os criminosos pegavam
os objetos da casa. Os dois
conseguiram fugir dos criminosos e buscar ajuda.

O caso foi registrado na
79ª DP (Jurujuba), que investiga os fatos. Os agentes
ouviram uma testemunha
e realizaram diligências
em busca de câmeras de
segurança instaladas na
região onde ocorreu o
fato para identificar a autoria do crime. Ainda não
há informações sobre o
estado de saúde da vítima.
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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.

