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TRÊS MORTES REGISTRADAS

Casos de dengue são monitorados
em seis municípios do estado do RJ

PÁG.3

MAIOR FUNDO DO PAÍS

União Brasil vai abrir o cofre para
eleger deputados federais no RJ
DIVULGAÇÃO

Arrastão na
Brasil tem
ladrão morto
apó troca
de tiros e trio
grampeado

PÁG.7

Homem é preso
por agredir
outro com
facadas e
corrente de aço
PÁG.7

PM acusado de
ser segurança
de miliciano da
Zona Oeste é
expulso da PM
PÁG.7

Deputado estadual Márcio Canella, prefeito de Belford Roxo e presidente estadual do União Brasil,
Waguinho, e o vice-presidente nacional do partido, Antônio Rueda

Partido vai destinar R$ 100 milhões com o objetivo de conseguir a vitória de 10 candidatos nas urnas.
O total de recursos disponíveis chega a R$ 1 bilhão para as eleições. Nenhuma outra sigla terá recursos
desta grandeza para gastar com exclusivamente os candidatos à Câmara Federal.
PÁG.3

DIVULGAÇÃO

MS incorpora
medicamento
para casos
leves de covid
através do SUS
PÁG.3

Acusado de ameaçar ex
é grampeado na Baixada

DIVULGAÇÃO

Dois são presos com maconha
em veículo de jogador do Flu
Tabletes da erva eram transportados no Toyota Corolla
branco que pertence ao centroavante John Kennedy.
Brenno Faria Alon e Wallace Luiz Veiga de Aquino estariam saindo do Baile da Reta quando foram abordados
por policiais militares.
PÁG.7

O homem, de 44 anos, descumpriu medidas protetivas e acabou
preso por uma equipe da 67ª DP (Guapimirim), sob a coordenação do
delegado Antônio Silvino.

PÁG.7
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Ingressos para o Rock in Rio
vendidos no mercado negro

VITOR FARIA/DIVULGAÇÃO

Grupo no Facebook comercializa
entradas por preços abusivos;
valores podem chegar a R$ 1 mil
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

E

ncerrada
oficialmente no dia 12
de abril, a venda
de ingressos para o Rock
in Rio 2022, que acontece
em setembro no Rio, tem
dado lucro no mercado negro. Quem não conseguiu
adquirir entradas ainda
pode tentar, comprando de
quem desistiu de ir ou, por
algum motivo, não poderá
mais estar presente na data
selecionada. Entretanto, o
preço está nas nuvens.
Em um grupo no Fa-

cebook, intitulado de
”Ingressos Rock in Rio
2022”, tem gente oferecendo entradas por preços
abusivos, muito acima dos
valores reais. O chamado
”cambismo” e considerado ilegal.
Primeira data a se esgotar e possivelmente a mais
procurada do festival, o
dia 04/09, que terá o cantor canadense Justin Bieber como atração principal do Palco Mundo, tem
ingressos sendo revendidos no referido grupo por
R$ 700 e até R$ 900. Vale
lembrar que os valores
originais eram R$ 625 (in-

teira) e R$ 312,50 (meia).
Já para o dia 10/09, que
terá como headliner a banda britânica Coldplay, há
pessoas vendendo inteira
a R$ 1 mil e meia a R$
600, ou seja, quase o dobro do valor original. Outro show bastante aguardado no festival, a cantora
londrina Dua Lipa, que se
apresenta na última noite
de encerramento, isto é,
11/09, há um anúncio com
ingressos de inteira a R$
800. E também há oferta
de ingressos para o aguardado show da banda californiana Green Day, um
dos ícones do punk rock

Show do Iron Maiden no Rock in Rio 2019

dos anos 80, com inteira
saindo a R$ 750.
A produção do Rock in
Rio informou que, ”como
em todas as edições, não
se responsabiliza por ingressos adquiridos fora

dos canais oficiais de
venda”. Já a Polícia Civil
esclareceu que ”só pode
se manifestar caso algum
consumidor se sinta lesado e registre um boletim
de ocorrências.

O Rock in Rio 2022
acontece nos dias 02, 03,
04, 08, 09, 10 e 11 de setembro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca,
Zona Oeste da capital fluminense.

Jornalista chama a turma
da Disney para comemorar
aniversário do filho na Baixada

A jornalista Luciana Picorelli comemorou o aniversário de quatro anos
do filho, Allanzinho, no
dia 27 de abril, cercada de
personagens da Disney,
tema da festa que reuniu
200 convidados numa
casa de festas em Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Ao lado do marido,

Allan Bretas, a repórter
‘queridinha’ do falecido
apresentador do Balanço
Geral, da Rede Record,
Wagner Montes, comandou a comemoração com
muito estilo. Picorelli
contou com a mãos mágicas do decorador Michael
Rodrigues para dar cor e
alegria ao evento especial.

Entre os convidados
para celebrar mais um ano
de vida do herdeiro do casal, estavam o ex secretário de estado e deputado
federal Vinicius Farah, o
grande babalorixá de Salvador, pai Júnior de Agué,
o vereador de Nilópolis
Russão Gomes e o jornalista Maicon Salles. Vida
longa para Allanzinho!

‘Meu Primeiro Festival’
volta ao Passeio Público

EXPEDIENTE

O Meu Primeiro Festival,
um festival de música para
crianças, estará de volta ao
Passeio Público, no Centro
do Rio, em sua segunda edição. Com programação gratuita, o evento acontece nos
dias 13, 14 e 15 de maio. O
público infantil é o protagonista e a música é o que dá
o tom aos shows, oficinas,
cortejos e intervenções, divididas em três dias de festival.
Além disso, o evento conta
com instalações interativas,
mais de 20 food trucks e
food bikes, cenografia voltada para sustentabilidade e
acessibilidade. A expectativa
é de receber cerca de 18 mil
pessoas. Os portões se abrirão sempre às 10h da manhã

ARQUIVO PESSOAL

para que, logo cedo, os pequenos possam aproveitar o
dia no parque com uma programação toda pensada para
a infância e suas descobertas.
Serão mais de 50 oficinas
acontecendo durante todos os
dias, com teatro, musicalização, marionete, dança, circo
e muitas brincadeiras. O festival é apresentado pelo Ministério do Turismo, Governo
do Estado do Rio de Janeiro,
Secretaria de de Estado de
Cultura e Economia Criativa
através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro,
Secretaria Municipal de Cultura e Enel, patrocinado por
Eletrobrás Furnas e Repsol
Sinopec.

Luciana e Allan Bretas posam com o filho, Allanzinho, ao lado da turma da Disney

O SOMBRA

ENVIE SUA
DENÚNCIA OU ELOGIO!
horahmunicipios@gmail.com

Filme queimado
Uma badalada deputada eleita na Baixada Fluminense está sumida desde quando as coisas começaram a
ficar feias para o lado de um prefeito chamado de ‘fanfarrão’ pela população. Temendo que a proximidade com
o chefe do Executivo possa queimar seu filme, a nobre parlamentar meteu o pé e prefere não ter sua imagem
associado ao do correligionário. Pois é, mas até ela vai contintuar a farsa de que nada tem a ver com o tal prefeito? Isso só o tempo dirá.

Saída à francesa
Aliás, não será surpresa se parte do grupo
de apoio do chefe do Executivo ensaie uma
saída à francesa depois de saber que por trás
dele há um político influente manipulando
cada passo de seu governo. Ou seja, se na
verdade o moço não tem moral para dar as
ordens em casa, porque cargas d’água alguém vai querer arrisca seu pescoço ou carreira política por tão pouco? É pagar pra ver!

Política x igreja
O que a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), do emblemático bispo Edir Macedo, tem a ver com uma prefeitura
da Baixada Fluminense é coisa de louco. Membros da denominação, políticos estão aproveitando o status de ‘evangélico’
para meter a colher. Ou melhor dizendo, a influência religiosa
nos assuntos do município. Nessa prefeitura, por exemplo, as
indicações estariam sendo feitas pelo grau de fé que ‘o amigo’
possui. Dizem até que a tal prefeitura está se transformando em
mais uma filial da IURD.
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DINHEIRO EM CAIXA

União Brasil vai destinar R$ 100
milhões para o Rio de Janeiro
Com R$ 1 bilhão para as eleições, partido planeja eleger 10 deputados federais no estado do Rio

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

C

om o maior fundo
do país, o União
Brasil terá R$ 950
milhões à disposição somando os fundos eleitoral
e partidário. Além disso,
a legenda informou que
tem mais de R$ 250 milhões guardados de anos
anteriores. O total de recursos chega a mais de R$
1 bilhão para as próximas
eleições.
De acordo com repor-

tagem do Painel da Folha
de S.Paulo, deste bolo,
o estado do Rio terá um
naco apreciável: cerca de
R$ 100 milhões de reais.
Nenhuma outra sigla terá
recursos desta grandeza
para gastar com exclusivamente os candidatos a
deputado federal. Uma
das razões da resistência de alguns setores do
União em apoiar formalmente Cláudio Castro é
financeira. Não querem
dividir a bolada com candidaturas
majoritárias,
pois desejam usá-la, com

fartura, na tentativa de
eleição de pelo menos 10
representantes na Câmara
Federal.
Mulher
como candidata
Do montante nacional,
30% precisam ser destinados a candidaturas femininas. Por isto, o partido
deve lançar uma mulher
como vice de Luciano Bivar para presidente — e a
favorita é a senadora Soraya Thronicke, do Mato
Grosso do Sul, segundo o
Painel.

Castro omitiu informações ao TSE
O governador do Rio
de Janeiro, Cláudio Castro
(PL), omitiu em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral o saldo de sua conta
bancária e sua participação
na empresa Prime Assessoria em Negócios Financeiro, aberta em 2008.
Segundo o jornalista Italo Nogueira, do Jornal do
Brasil, as informações não
constam em nenhum dos
três registros de candidatura feitos pelo governador
em 2012, 2016 e 2018. A
entrega do documento é
exigência para o registro de
candidatura e a omissão de
informação pode configurar
crime eleitoral.
O político, que vai tentar a reeleição, De acordo
com o contrato social, ela
tem como alguns dos objetivos “intermediação de
operações de empréstimos e
financiamentos” e “análise

ELIANE CARVALHO

Cláudio Castro foi sócio de uma empresa
de negócios entre 2008 e 2018

e encaminhamento de proposta de crédito e levantamento cadastrais”.
Documentos da Junta Comercial mostram que foi o
próprio governador, à época
assessor do então vereador
Márcio Pacheco (PSC) na
Câmara Municipal, quem
protocolou os documentos

para a abertura da empresa,
em junho de 2008.
Em nota, Castro afirmou
que a empresa está sem
movimentação financeira
desde 2010. Declarou ainda
que todas as informações
prestadas à Justiça Eleitoral
foram aprovadas com o deferimento de seus registros.

Alerj cobra plano de manejo para APA

MUNDO

A Comissão de Defesa do Meio Ambiente, da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj),
foi ao município de
Cabo Frio, na última
sexta-feira (6), discutir
a preservação ambiental na Região dos Lagos. Durante a audiência pública, moradores
pediram a elaboração de um
novo Plano de Manejo da
Área de Proteção Ambiental (APA) Pau Brasil, entre
Cabo Frio e Armação dos
Búzios, além da nomeação
de um dirigente técnico para
a unidade.
O avanço da especulação

DIVULGAÇÃO

DILVULGAÇÃO/ALERJ

Deputado estadual Márcio Canella, prefeito de Belford Roxo e presidente estadual do
União Brasil, Waguinho, e o vice-presidente nacional do partido, Antônio Rueda

Ministério da Saúde incorpora
medicamento para casos leves de Covid

O Ministério da Saúde
anunciou a incorporação
do medicamento Paxlovid,
composto pelos antivirais
nirmatrelvir e ritonavir,
para casos leves de Covid.
Esse é o primeiro tratamento incluído no Sistema
Único de Saúde (SUS) para
tratamento de pacientes
com quadro leves a moderados da Covid-19 e alto
risco de complicações. Ele
tem o objetivo de prevenir
internações, complicações e
mortes.
Em 30 de março, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial do
Paxlovid. Após a publicação da incorporação no Diário Oficial, na sexta-feira,
o Ministério tem 180 dias
para disponibilizar o tratamento na rede pública.
Com potencial para redução da evolução da doença para quadros graves, o
medicamento será ofertado
para pacientes adultos imu-

DIVULGAÇÃO / PFIZER / AFP

Fabricação de comprimido da Pfizer contra
a Covid-19 em Freiburg, na Alemanha

nocomprometidos ou com
idade igual ou superior a 65
anos. O tratamento só poderá ser utilizado em caso de
teste positivo para doença e
em até cinco dias após início dos sintomas.
Em abril, o Ministério da
Saúde incorporou o medicamento baricitinibe para casos graves da Covid-19. Ele
também foi recomendado
pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) e já tinha
registro no Brasil para o tratamento de artrite reumatoide e dermatite atópica.
O Paxlovid consiste em
dois medicamentos antivirais em conjunto: o nirmatrelvir e o ritonavir. Essa

associação deve ser administrada por via oral e é indicada para pacientes com
Covid-19 leve à moderada, não hospitalizados, que
apresentam elevado risco de
complicações e sem necessidade de uso de oxigênio
suplementar. O nirmatrelvir
impede que o vírus se prolifere, tendo, assim, uma
potente atividade contra o
vírus da Covid-19 e outros
coronavírus. Já o ritonavir
inibe a ação de uma enzima
que degrada o nirmatrelvir.
Com isso, colabora para
que o nirmatrelvir fique por
mais tempo disponível na
corrente sanguínea, o que
potencializa a sua ação.

Casos de dengue são monitorados em
seis cidades do RJ; já há três mortes
Durante a audiência, moradores pediram a
elaboração de um novo plano para a APA

imobiliária em Cabo Frio, e
principalmente sobre as áreas ambientalmente vulneráveis foi uma preocupação
manifestada pelo grupo de
moradores, que reafirmou a
necessidade de preservação
das dunas do Peró, Ogiva,
Parque da Costa do Sol e
as demais áreas ricas em

diversidade ambiental. Os
participantes do encontro
também propuseram a revisão semestral do Conselho
da APA, a publicação dos
estudos de impacto ambiental da região e a avaliação de
licenciamentos pelos Conselhos das Unidades de Conservação.

A Secretaria Estadual de
Saúde do Rio de Janeiro
reforçou o monitoramento
dos casos de dengue em seis
municípios onde a taxa de
incidência da doença está
acima de 50 casos por 100
mil habitantes. São elas:
Seropédica,
Carapebus,
Carmo, Cordeiro, Quatis e
Vassouras.
A região do estado com a
taxa de incidência da dengue mais elevada este ano é
a Noroeste. Porém, também

registraram aumento nas
notificações a capital, a Região Metropolitana I, Norte, Serrana, Centro-Sul e a
Baía da Ilha Grande. Nas
outras regiões, houve redução no número de casos.
Três mortos
no RJ em 2022
De acordo com a secretaria, desde o começo do ano,
três pessoas morreram com
a doença no Rio de Janeiro.
Duas delas eram da capital

e uma de Santo Antônio de
Pádua. Em todo 2021, foram 4 óbitos. Em 2020, foram 7 mortes.
Um levantamento da
Coordenação de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde registrou um aumento de 115,6%
no número de casos de dengue, tendo como referência
o período entre 1º de janeiro
a 30 de abril deste ano em
comparação com o mesmo
período do ano passado.

Bombardeio em cidade ucraniana mata pessoas em escola
UCRÂNIA - Um bombardeio matou 60 pessoas
numa escola na região de
Luhansk, no leste da Ucrânia, no último sábado (7).
As vítimas são civis, disse o
presidente ucraniano, Volo-

dimir Zelensky, ontem (8).
“Uma bomba russa matou
60 civis na cidade de Bilogorivka “, disse Zelensky
em participação por videoconferência na cúpula do
G7.

O governador da região
de Luhansk, Serguii Gaidai,
disse à TV Current Time que
“havia um total de 90 pessoas” no local quando o bombardeio ocorreu, das quais
27 salvaram suas vidas, se-

gundo ele.
O secretário-geral da
ONU, António Guterres, se
declarou “chocado” com o
bombardeio, disse seu porta-voz neste domingo. “O
secretário-geral está choca-

do com o ataque relatado a
uma escola em Bilohorivka,
na Ucrânia, em 7 de maio,
onde muitas pessoas aparentemente buscavam refúgio
dos combates”, disse o porta-voz Stephane Dujarric.
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Senado aprova medida provisória que garante o pagamento mínimo de R$ 400 para beneficiários do Auxílio Brasil, programa que
substituiu o Bolsa Família no governo do presidente Jair Bolsonaro. O texto depende agora da sanção presidencial.

PRÓS E CONTRA
Divulgada ontem (6)
pelo Ipespe, uma pesquisa mediu a percepção dos
eleitores sobre o indulto
concedido ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL). Segundo
o levantamento, a maioria
desaprova a medida.

IMPACTO NA CAMPANHA
Das pessoas entrevistadas, 56% desaprovam
a medida, enquanto 29%
aprovam a “graça” ao deputado. Isso também impactou a chance de voto
em Bolsonaro nas eleições
presidenciais de 2022, ainda de acordo com a pesquisa.

LEVANTAMENTO
Ainda de acordo com
o levantamento divulgado pela CNN Brasil, para
35%, o indulto diminui a
chance de escolher o presidente nas urnas; para
20%, a ação aumenta a
chance de voto; para 31%,
isso não teve impacto na
decisão para as eleições.

SEGUNDA-FEIRA, 09 DE MAIO DE 2022

O câncer de ovário é uma doença que acomete mais de seis mil mulheres todos anos anos no Brasil. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). Desse número, 7 em cada 10 pacientes morrem em decorrência da doença.

EDITORIAL

Livro sobre as eleições de 2018
será lançado no próximo dia 17

Forças Armadas podem
interferir nas eleições

DIVULGAÇÃO

Um ofício enviado
pelo Ministério da Defesa pedindo ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) a divulgação de
sugestões feitas pelas
Forças Armadas para as
eleições de outubro foi
visto com ressalvas por
parte dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF).
A colunista do jornal
O Globo, Bela Megale,
divulgou que três ministros avaliaram que os
militares estariam usando a Comissão de Transparência das Eleições
(CTE) como um “movimento em busca de protagonismo no processo
eleitoral”.
O Ministério da Defesa relata no ofício “a impossibilidade de ver concretizada” uma reunião
solicitada pelo general
Paulo Sergio Nogueira,
que comanda o órgão,

Fatos, curiosidades, informações
detalhadas,
escolha do partido, montagem da nominata, pesquisa eleitoral, viagens com
Bolsonaro, episódio da
facada, entre outras coisas
interessantes, estão no livro a Onda - os bastidores
das eleições de 2018, que
Léo Rodrigues, suplente
do deputado federal Flávio
Bolsonaro (PL), lança no
próximo dia 17, às 19h, no
Shopping Via Parque, na
Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Além de político,
Léo é empresário, dono de
uma empresa de manutenção de aeronaves.

À ESPERA DE IMPLEMENTAÇÃO
O Programa Primeiro Aleitamento no RJ
poderá ser implementado na rede estadual
de saúde. A Lei 9.664/22 autoriza o Poder
Executivo a qualificar médicos, enfermeiros
e fonoaudiólogos para orientar mulheres sobre a importância do primeiro aleitamento.

REDE DE APOIO
De acordo com informações da Sociedade
Brasileira de Pediatria, mães que não são bem
orientadas e não têm uma boa rede de apoio
podem enfrentar dificuldades em identificar
situações que colocam a amamentação em
risco.

com com o presidente do
TSE, Edson Fachin.
De acordo com assessores do STE, o encontro
foi pedido nesta quarta-feira pelo Ministério da
Defesa para aquela mesma data. O gabinete do
ministro Fachin informou à pasta sobre a impossibilidade da agenda,
porque o ministro estava
com o dia tomado por
reuniões e pelo fechamento do cadastro eleitoral para as eleições de
2022. A reunião, porém,
deve ser marcada.
O movimento ocorreu
dois dias após o encontro do ministro da Defesa com o presidente do
STF, Luiz Fux, que foi
considerado positivo por
ambos. Apesar do incômodo com o ofício, integrantes do Supremo e do
TSE não acreditam em
uma nova escalada de
crise entre os poderes.

ATENDIMENTO AMPLIADO

Sob nova direção

BETO OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO

Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal da
Prefeitura de São João de Meriti é reestruturada

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

A

Subsecretaria
de
Promoção e Bem-Estar Animal da
Prefeitura de São João de
Meriti foi reestruturada e
agora é dirigida pela médica veterinária Luana Reis.
Os trabalhos ofertados pela
pasta foram ampliados para
melhor atender a população.
O secretário de Am-

biente e Sustentabilidade,
André Mazzoni, destacou
a importância de trabalhar em prol da causa animal e agradeceu a atuação
do prefeito João Ferreira
Neto, o Dr. João. “Ter uma
subsecretaria voltada para
promoção e bem-estar dos
animais aqui no município
é de grande importância,
pois em nenhuma outra
gestão o governo trabalhou
e investiu tanto em defesa
da causa animal. No início
da semana conseguimos

reafirmar a parceria da subsecretaria com o RJPET,
programa da Subsecretaria
de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento, que disponibilizará
castrações para os animais
cadastrados em nossa pasta. Sendo assim, deixo
aqui os meus mais sinceros
agradecimentos ao prefeito
Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde e ao
governo do estado por terem um olhar voltado para
a defesa da causa animal”.

DIVULGAÇÃO

Celebrou escolha
A médica veterinária
Luana Reis celebrou sua
escolha para assumir a
pasta. “Estou muito feliz
em poder dar continuidade aos trabalhos realizados pela pasta e, mais
ainda, de trazer cada vez
mais projetos e buscar por
parcerias que melhorem
a qualidade de vida dos
nossos animais. Nossa
sede está de portas abertas
para receber as demandas
da população”.

André Mazzoni, secretário de Ambiente e Sustentabilidade

BALANÇO DAS AÇÕES DO ÓRGÃO

MUNDO

Durante o mês de abril,
o órgão realizou mais de
346 atendimentos. Entre
eles, 32 orientações veterinárias, 167 aplicações
de vacina antirrábica, 102

solicitações de castração,
três averiguações de denúncias, cinco cadastros
de voluntários, dois agendamentos para o tratamento de esporotricose na

Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), doação de sete
sacos de ração, 17 animais
castrados e 11 residências
visitadas para o diagnóstico de esporotricose.

Ao longo do ano a subsecretaria realizará ações
e projetos voltados para
saúde e bem-estar dos
pets. Os serviços oferecidos são: vacinação

antirrábica em casa, castração, cadastro para tratamento de esporotricose,
averiguação de denúncias
de maus tratos e cadastro
de voluntários para even-

tos.
Mais informações sobre a Subsecretaria de
Promoção e Bem-Estar
Animal da Prefeitura de
São João de Meriti.

Explosão em hotel mata duas pessoas

CUBA - Duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas durante forte explosão que destruiu o hotel de luxo Saratoga,
no centro de Havana, ontem (6).
O portal Cubadebate divulgou
imagens da fachada explodida
em pelo menos três andares do
edifício ornamentado de estuque verde e branco. Nuvens de
poeira e fumaça podiam ser vistas subindo em torno de detritos
no chão. Ônibus e carros foram
destruídos no lado de fora do

hotel.
O site afirma ainda que os
feridos foram transferidos para
hospitais próximos e crianças
de uma escola ao lado do hotel
foram retiradas.
O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, foi até o local
após a explosão, acompanhado
do primeiro-ministro Manuel
Marrero Cruz e o presidente
do parlamento Esteban Lazo.
“Investigações preliminares indicam que a explosão foi cau-

sada por um vazamento de gás.
Haverá mais detalhes sobre isso
em breve”, escreveu o perfil da
presidência.
O Saratoga, gerido pelo Hotel
Saratoga SA Mixed Company,
foi inaugurado como um hotel
boutique. Ele tem 96 quartos,
além de bares e restaurantes. É
um dos mais luxuosos de Havana. Tem uma piscina com vista
panorâmica, o que levanta questões sobre a estabilidade do que
resta do edifício.

ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS

A explosão destruiu parte do Hotel Saratoga
e veículos estacionados em volta do prédio
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Paulo Sousa recebe apoio após
Jorge Jesus se oferecer ao Flamengo
Treinador recebe inúmeras manifestações de profissionais de diferentes nacionalidades
IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

O

flerte unilateral de
Jorge Jesus com
o comprometido
Flamengo trouxe grandes
impactos, e o maior atingido foi Paulo Sousa. O atual comandante rubro-negro
ficou negativamente surpreendido com a investida
do compatriota em situação que nunca vivera na
carreira.
Pessoas de dentro do Flamengo tentaram encontrar
adjetivos, como “chocado”
ou “estupefato”, para precisar o tamanho da decepção
de Paulo com as frases de
Jorge Jesus, que, além de

revelar o desejo de voltar
ao Rubro-Negro e estabelecer prazo para negociação
até o próximo dia 20, fez
críticas a certos métodos
adotados pelo colega.
A atitude de Jesus, porém, trouxe em contrapartida um movimento de
solidariedade em relação
a Paulo Sousa, incluindo o
mais importante dos treinadores portugueses. No dia
em que se classificou para
a final da Liga Conferência
com a Roma, José Mourinho enviou mensagem de
apoio ao atual técnico rubro-negro.
Não só Mourinho entrou
em contato no mundo do
futebol. Mais de 30 pessoas, entre treinadores, joga-

dores e dirigentes de clubes
escreveram para Paulo Sousa. Portugueses, brasileiros
e argentinos eram algumas
das nacionalidades dos remetentes das mensagens.
Como foi um meio-campista de sucesso em seus
tempos de jogador, com
dois títulos de Champions
League de forma consecutiva (1996 e 1997), e até pouco tempo dirigia a seleção
polonesa, Paulo recebeu
contatos de representantes
de diferentes gerações.
Até mesmo profissionais do Benfica procuraram Paulo Sousa e o seu
staff para manifestar incredulidade com as frases
de Jorge Jesus, que deixou
o clube português em de-

DIVULGAÇÃO

Em sua apresentação, Paulo Sousa elogiou Jorge Jesus

zembro.
Não só os portugueses
em ação na Europa, mas
os que aqui militam também não receberam bem
as palavras de Jesus. Abel
Ferreira e Vitor Pereira,

Diniz afirma que Fluminense busca
substituto para Luiz Henrique
Com a saída iminente de
Luiz Henrique para o Betis, da Espanha, o técnico
Fernando Diniz começa
a tentar projetar a vida no
Fluminense após a saída do
atacante no meio do ano.
Em entrevista coletiva,
após o jovem jogador marcar o gol que deu a vitória
ao Flu por 2 a 1, pela quarta
rodada da fase de grupos da
Sul-Americana, o treinador
revelou que o time está monitorando o mercado para
buscar peças de reposição.
Mas confessou: será muito
difícil achar outro nome do
mesmo nível técnico.
“O Fluminense já está

DIVULGAÇÃO

dição financeira do clube
não permite você contratar,
mas o Fluminense já está
monitorando e eu também”, disse.
Durante a entrevista,
Fernando Diniz declarou
ainda que Luiz Henrique
tem totais condições de se
destacar atuando na Europa.
O Fluminense volta a
campo no dia 19, às 19h15,
Município vai depositar os
contra o Unión Santa Fé,
salários de outubro ainda mais cedo
na Argentina. Antes, popreocupado com essa situ- de fazer reposição, porque rém, a equipe enfrenta o
ação. Eu, chegando, tam- ele é muito raro. Vamos Palmeiras, no próximo dobém. Confesso que o Luiz monitorar dentro do possí- mingo, às 16h, no Allianz
Henrique é uma jóia muito vel. Às vezes tem jogador Parque, pelo Campeonato
rara, jogador muito difícil que você gosta, mas a con- Brasileiro.

Botafogo negocia renovação de contrato
com atacante Matheus Nascimento
Matheus Nascimento é
um dos assuntos do Botafogo que John Textor faz
questão de tratar pessoalmente. Nas conversas pela
renovação de contrato da
jóia, quem lidera pelo lado
do clube é o próprio empresário americano, que
acompanha de perto o debate sobre o futuro de um
dos maiores ativos alvinegros.
O sócio majoritário da
SAF alvinegra aproveitou a
estadia no Brasil, há pouco
mais de um mês, para sentar com os pais e representantes do garoto, Katyane e
Maurílio, que fazem questão de participar dos passos
do filho no futebol pessoalmente. O atacante não tem
outro empresário. O papo
foi inicial, ainda para ajustar expectativas dentro da
nova realidade de mais investimentos do Botafogo.
Não houve avanço sobre valores ou tempo de
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Ano de Matheus tem sido de mais oportunidades na equipe profissional

contrato, o que ficou para
as próximas visitas de Textor ao Brasil. O americano
quer continuar nas conversas junto do departamento
de futebol. Matheus tem
contrato com o clube até junho de 2023, prazo que dá
ao clube algum tempo para
negociar. Não há desespero,
também, pela postura elo-

giada do atleta e da família
em toda a trajetória em General Severiano.
O novo contrato de Matheus, na verdade, já era
assunto no Botafogo antes
mesmo da transformação
para a SAF. A antiga diretoria iniciou as conversas
ainda em 2021.
O clube sempre monito-

rou, até quando não tinha
dinheiro suficiente para disputar com outras potências.
Agora, respaldado pelos recursos da Eagle Holdings,
os dirigentes têm confiança
nas condições financeiras e
esportivas para segurar uma
promessa que é assediada
por grandes empresários e
outros clubes ricos.

citados por Jesus na conversa divulgada pelo UOL,
foram dois dos que não
gostaram.
A decepção de Paulo aumenta porque ele sempre
fez questão de tratar Jesus

respeitosamente. Em sua
apresentação como treinador do Flamengo, em
10 de janeiro, qualificou a
passagem do compatriota
pela Gávea como extraordinária.

Unión Santa Fe vence
e vira líder do grupo do
Fluminense na Sul-Americana
Como esperado, o Unión Santa Fe, da Argentina, fez o dever de casa e
venceu o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 2 a 0
e assumiu a liderança do
Grupo H da Copa Sul-Americana ao fim da quarta
rodada.
Os argentinos chegaram a oito pontos e ficaram com um a mais
do que os concorrentes
diretos, Fluminense e
Junior Barranquilla, da
Colômbia. Por sua vez,
os bolivianos, afundados
na lanterna com derrotas
em todos os jogos, já não
têm mais chances de clas-

sificação.
Jogando em casa, no
estádio 15 de Abril, o
Unión Santa Fe abriu o
placar logo aos 12 minutos, com o atacante
Luna Diale. Apesar da
vantagem, a diferença
mínima até o fim do primeiro tempo causava
certa preocupação. Mas
no início da etapa final,
o meia Roldán ampliou o
marcador aos 11 minutos
e tranquilizou a torcida
argentina, que compareceu em peso ao estádio.
O time administrou o placar até o fim e assegurou
a importante vitória.

Maracanã inicia plantio
de grama de inverno e
ficará fechado por 11 dias
O Maracanã iniciou,
nesta semana, o plantio
de sementes de grama de
inverno (Reygrass) e ficará fechado por 11 dias
para conclusão do processo.
A medida já estava
prevista no cronograma
inicial da gestão. O gramado já estará totalmente
pronto para o jogo entre
Flamengo e Universidad
Católica, no dia 17, pela
Libertadores.
Com isso, não haverá
jogos no Maracanã até
16 de maio para que o
processo seja executado.
A grama de inverno se
juntou à bermuda celebration, formando o consórcio de gramas, com
promessa de melhores
condições do novo gramado híbrido do estádio
para a sequência de jogos
da temporada 2022.
Flamengo x Botafogo, pela 5ª rodada do

Brasileirão, Fluminense
x Athletico-PR, pela 6ª,
e Flamengo x Altos-PI,
pela Copa do Brasil, vão
sofrer alteração de local.
O gramado híbrido do
Maracanã estreou no dia
12 de março deste ano,
na vitória do Flamengo sobre o Bangu, pelo
Campeonato Carioca. O
plantio de sementes de
grama de inverno (Reygrass) é um processo que
acontece todo ano.
De acordo com o consórcio, serão lançados
cerca de 500kg de sementes na etapa. Após a
germinação das sementes, que ocorrerá de quatro a seis dias, haverá a
etapa chamada de grow-in, onde são intensificados os procedimentos de
adubação para nutrição
da grama e desenvolvimento, com cortes e outras operações para o fechamento do gramado.
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ELEIÇÕES 2022

Rio tem aumento de 36%
em eleitores jovens em 2022
Expectativa é de que esse número cresça ainda mais com a análise geral dos novos documentos

IZABELLE RODRIGUES
horahmunicipios@gmail.com

D

ados iniciais do
Tribunal Superior
Eleitoral
(TSE)
apontam que o número de
eleitores entre 16 e 17 anos
no Rio de Janeiro pode ter
crescido mais que 36%, em
comparação com as últimas
eleições gerais em 2018. Os
dados são referentes ao mês
de abril.
O número de jovens de
16 anos com título de eleitor
está em 11.514, em comparação a 5.560 de quatro anos
atrás. A expectativa é de que
esse número cresça ainda

mais com a análise geral dos
novos documentos, prevista
para terminar em junho.
Dados iniciais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
apontam que o número de
eleitores entre 16 e 17 anos
no Rio de Janeiro pode ter
crescido mais de 36%, em
comparação com as últimas
eleições gerais em 2018. Os
dados são referentes ao mês
de abril. O número de jovens
de 16 anos com título de
eleitor está em 11.514, em
comparação a 5.560 de quatro anos atrás. A expectativa
é de que esse número cresça
ainda mais com a análise geral dos novos documentos,
prevista para terminar em
junho.

O público feminino está
em maioria. 6.832 meninas
de 16 anos tiraram o documento até abril. Para os
meninos, esse número ficou
em 4.682. Essa crescente
também foi registrada nos
jovens de 17 anos. Mas o aumento não foi tão expressivo. Em 2018, 22.079 pessoas nesta faixa etária estavam
regularizadas com a Justiça
Eleitoral. Em 2022, 26.273.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) bateu recorde
de inscrições com mais de 8
milhões e 500 mil registros
nos últimos 31 dias. As eleições deste ano acontecem
em 02 de outubro. A data
para o segundo turno é o dia
30/10.
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As eleições deste ano acontecem em 02 de outubro

WhatsApp anuncia atualização com restrições para o Brasil
A rede social de troca de mensagens instantâneas WhatsApp, que
pertence à Meta (antiga
Facebook), publicou na
sexta-feira (5) em seu
blog oficial que algumas
mudanças anunciadas no
mês passado já estão disponíveis na versão atualizada do aplicativo.
Entre as novidades, a
possibilidade de enviar arquivos de até 2 gigabytes

(GB) protegidos por criptografia de ponta a ponta.
Anteriormente,
apenas
arquivos de até 100 megabytes (MB) podiam ser enviados ou recebidos com a
ferramenta.
Outro recurso da nova
atualização é a possibilidade de reagir a mensagens enviadas por outros
usuários usando seis tipos
diferentes de emojis.
“Conforme
anuncia-

mos, estamos desenvolvendo novos recursos
para que organizações,
empresas e outras pequenas comunidades se comuniquem com segurança
e realizem tarefas usando
o WhatsApp. Os comentários que recebemos até
agora têm sido muito positivos, e mal podemos
esperar para disponibilizar
mais recursos para vocês”,
disse a empresa em comu-

nicado.
O WhatsApp também
informou que a ampliação de grupos para até 512
usuários e a função “comunidades” não serão disponibilizadas no momento
no mercado brasileiro. De
acordo com a empresa, a
justificativa é a “estratégia
de longo prazo para o Brasil”, que não está entre os
mercados prioritários para
a novidade.

Oitava unidade de coleta do Projeto
Recicla Comunidade é inaugurada
A inauguração da unidade
do Recicla Comunidade em
Manguinhos, na Zona Norte, trouxe esperança para a
doméstica Maria Francisca
dos Santos. Desempregada
e com dois filhos para criar,
ela vê no projeto uma oportunidade para conseguir uma
pequena ajuda no orçamento
de casa.
“Espero conseguir juntar
dinheiro, mesmo que pouco, para ajudar na alimentação dos meus filhos. Estou
desempregada e qualquer
graninha que entrar será
bem-vinda. A partir de agora, vou catar todo material
reciclável que encontrar nas
ruas”, disse a doméstica, que
estava na fila para cadastrar
o cartão social e depois pesar as duas bolsas cheias de
papelão e garrafas pet.
Moradora do Complexo
de Manguinhos há mais de
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Projeto vai deixar as ruas de
Manguinhos mais limpas

20 anos, Denaide Alves da
Fonseca também elogiou a
iniciativa da Prefeitura do
Rio de criar o Recicla Comunidade, por meio da Secretaria de Ação Comunitária. Mais conhecida como
Tia Pretinha, ela ressalta
que, a partir de agora, as
ruas da favela ficarão mais
limpas e conservadas.
“Com esse projeto, a gen-

te vai evitar jogar lixo no
rio e nas ruas. E vai ser uma
renda extra para os moradores, que vão pegar o cartão para gastar no mercado.
Assim, o dinheiro roda aqui
dentro mesmo da comunidade”, afirmou Tia Pretinha.
Oitavo ponto de coleta do
Recicla Comunidade a ser
inaugurado, o projeto vai
aquecer a economia local

e reforçar a renda de moradores e comerciantes de
Manguinhos. Haverá ainda
um benefício para o meio
ambiente, com a redução
do desperdício de material
reciclável em canais, rios
e lagoas. Em três meses,
desde a instalação da primeira unidade do Recicla
Comunidade, já foram comercializadas quase 13 mil
toneladas de material reciclável, o que representa uma
injeção de mais de R$ 16
mil no comércio local. Até
o momento, são mais de 700
moradores inscritos e aptos
a usarem a moeda social em
mais de 150 estabelecimentos comerciais cadastrados.
O papelão, com quase cinco
mil toneladas, foi o material
mais vendido neste período,
seguido por plástico, ferro,
lata de alumínio e garrafas
pet.
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Ação faz parte de estratégia de longo prazo

Ministério lança programa
sobre segurança no trabalho
O Ministério do Trabalho
e Previdência lançou o Programa Trabalho Sustentável.
Trata-se de um conjunto de
orientações a trabalhadores e
empregadores sobre a importância de cumprir as normas
de proteção ao trabalho, especialmente as de saúde e segurança. A ideia do programa é
promover a conduta empresarial responsável, o respeito
aos direitos dos trabalhadores.
“É um processo de mudança cultural que se moderniza
a cada dia, que não somente
bate na porta das empresas
para fazer a fiscalização, mas
também se consolida como
uma unidade de inteligência.
Conseguiremos identificar setores problemáticos, chamar
a sociedade civil e os representantes dos trabalhadores”,
afirmou o secretário-executivo do ministério, Bruno Dalcolmo, no lançamento do programa, em encontro online.
Para Dalcolmo, as empresas

precisam estar regularizadas e
“ter a sensibilidade da importância de estarem alinhadas
com o Marco Regulatório, de
respeitarem sem ressalvas os
direitos dos trabalhadores”.
O programa traz quatro eixos
de iniciativa: ações de diálogo
setorial, capacitações, campanhas e soluções tecnológicas.
Os participantes também conheceram os primeiros produtos do Programa Trabalho
Sustentável voltados a empregadores, trabalhadores, bem
como para toda a sociedade.
Os auditores-fiscais do Trabalho demonstraram a Ferramenta de Avaliação de Risco
para o Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural (PGRTR), o Sistema Ipê Trabalho Infantil e o
Autodiagnóstico Trabalhista
para a Conduta Empresarial
Responsável, desenvolvidos
em parceria com a Organização Internacional do Trabalho
(OIT).

Licenciamentos e fiscalizações passarão a ser feitos por processo eletrônico da Prefeitura
A partir desta semana
já estão disponibilizadas
as novas funções da ferramenta Processo.Rio, o
sistema de processo eletrônico da Prefeitura que permitirá gerar documentos de

fiscalização, vistorias, licenciamentos, entre outros
pareceres técnicos.
Por meio das novas funcionalidades, os documentos serão gerados de forma
digital dentro do próprio

sistema, com a criação de
um modelo específico para
cada tipo de documento.
Assim, cada documento
terá uma numeração produzida automaticamente pelo
sistema, sem a necessidade

de controles ou geração de
documentos de forma manual. O projeto é liderado
pelo time da Subsecretaria
de Transparência e Governo Digital, que pertence à
Secretaria de Governo e In-

tegridade Pública (Segovi),
com desenvolvimento da
Iplanrio, empresa municipal responsável pela administração dos recursos de
Tecnologia da Informação
e Comunicação do Rio de

Janeiro. Os documentos
gerados a partir das novas
funcionalidades, além da
numeração automática, serão arquivados e poderão
ser consultados pelo público, com total transparência.
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PM apreende maconha em
veículo de jogador do Flu

Operação Itaboraí encontrou dois tabletes da droga dentro do Toyota Corolla branco que pertence a John Kennedy
ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

P

oliciais militares da
Operação
Itaboraí
Presente prenderam
dois homens e apreenderam
10 gramas de maconha em
um carro em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio,
na manhã de ontem (8). O
Toyota Corolla branco, pertence ao atacante do Fluminense, John Kennedy.
De acordo com informações, os agentes faziam uma
ronda no momento que decidiram parar o veículo. No

carro, estavam Brenno Faria
Alon e Wallace Luiz Veiga
de Aquino. Eles estariam
saindo do Baile da Reta.
Durante o procedimento, os
policiais encontraram a maconha e constataram que o
motorista não tinha habilitação.
Os presos ligaram para o
atleta, que foi até a 71ª DP
(Itaboraí), onde o caso foi
registrado. Brenno e Wallace
foram autuados no artigo 28
da Lei de Drogas - adquirir,
guardar, tiver em depósito,
transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal,
drogas sem autorização.

Autuado no
artigo 310
A legislação prevê advertência sobre o efeito das drogas, prestação de serviços
à comunidade ou medida
educativa de comparecimento a programa ou curso
educativo. Já John Kennedy
foi autuado no artigo 310
do Código de Trânsito Brasileiro - permitir, confiar ou
entregar a direção de veículo automotor a pessoa não
habilitada, com habilitação
cassada ou com o direito de
dirigir suspenso. A pena é a
detenção de seis meses a um
ano, ou multa.
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O veículo apreendido foi levado para o pátio da 71ª DP (Itaboraí)

Policial ligado à milícia é expulso
O sargento Leandro Lucas dos Santos foi expulso
da Polícia Militar em abril
deste ano. Ele era lotado no
25º BPM (Cabo Frio) e foi
preso em outubro de 2018
por trabalhar como segurança de Marcos Antônio
Figueiredo Martins, conhecido como “Marquinho Catiri”, chefe da milícia que
age nas zonas Norte e Oeste
do Rio.
Na época da prisão, Lean-
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Pistolas, dinheiro e cordões apreendidos pela Polícia
na prisão de Marquinho Catiri, em outubro de 2018

dro fazia parte do Batalhão
de Operações Especiais
(Bope). Dentro do carro
de Catiri policiais civis en-

contraram uma pistola que
pertencia ao sargento. O
subtenente da reserva Pedro
Paulo dos Santos e o cabo

Acusado de
descumprir medidas
protetivas é preso
em Guapimirim

Agentes da 67ª DP
(Guapimirim) prenderam
um homem, de 44 anos, por
descumprimento de medidas protetivas, na última
sexta-feira (6). Ele estava
foragido da Justiça e foi

capturado após trabalho
de inteligência e monitoramento. De acordo com o
delegado Antônio Silvino,
titular da distrital, por não
aceitar a separação, o acusado passou a ameaçar de

REPRODUÇÃO
Bruno Tvardovski também
foram presos na mesma
ocorrência. Eles estavam
trabalhando como segurança do miliciano no momento em que foram detidos.
Pedro Paulo foi excluído
da corporação. Já o Bruno
foi morto a tiros em fevereiro de 2021 no bairro de
Os agentes apreenderam um veículo, celulares,
Rocha Miranda, Zona Norrelógios, comunicadores e armas
te do Rio. O caso foi investigado como latrocínio, o
A Polícia Militar atuou ca de tiros, resultando na
roubo seguido de morte.
na noite deste sábado, dia morte de um dos crimino7, para coibir um arrastão sos. Outros três comparna Avenida Brasil, na altu- sas foram presos e levaDIVULGAÇÃO
ra do Instituto nacional de dos para o 4º BPM (São
traumatologia e ortopedia Cristóvão). Os agentes
Jamil Haddad, no bairro apreenderam um veículo,
Caju, Zona Portuária do celulares, relógios, comuRio. Na ação houve tro- nicadores e armas.

O acusado foi capturado após trabalho
de inteligência e monitoramento

morte sua ex-mulher, além
de ofendê-la constantemente. Contra ele, foi cumprido
mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado
da Violência Doméstica da

Bandido morre em arrastão
e dois são presos na Brasil

Comarca de Guapimirim.
O autor foi conduzido à
delegacia para procedimentos de praxe e, em seguida,
foi encaminhado ao sistema
prisional.

Esfaqueado e agredido
com corrente de aço
DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

PLANTÃO

Conrado, da dupla com Aleksandro, segue
em estado grave depois de acidente em SP
SÃO PAULO - O cantor
João Vitor Moreira Sales,
conhecido como Conrado,
segue em estado grave na
UTI do Hospital Regional de Registro (SP). Ele
precisou passar por uma
cirurgia para controle de
sangramentos e correção
de fraturas na bacia, de
acordo com boletim médico divulgado na tarde deste
domingo (8). O músico fazia dupla com Aleksandro,
que morreu com outros
cinco integrantes da equipe em um acidente de ônibus no último sábado (7),
na Rodovia Regis Bittencourt, em Miracatu (SP).
As primeiras noticias
davam conta de que ele

havia se ferido superficialmente. De acordo com o
boletim médico divulgado
pela Singular Produções
Artísticas, “o cantor encontra-se na UTI, em estado grave, mas estável,
sendo necessário aguardar
a evolução do quadro nas
próximas horas”. Informou
ainda que apenas três pessoas, das 12 que estavam
no hospital, permanecem
internadas. Além de Conrado, o músico Júlio César
Bugoli Lopes, que também
está em estado grave, e
Hudson Soares Gonçalves.
Morreram no acidentem além de Aleksandro,
os músicos Marzio Allan
Anibal, Roger Aleixo Cal-

cagnoto e Wisley Aliston
Roberto Novais. A lista inclui também o técnico iluminador Gabriel Fukuda e
o técnico e roadie Giovani
Gabriel Lopes dos Santos.
Ônibus a 120 km/h
O ônibus da dupla foi
flagrado trafegando em
alta velocidade na rodovia Regis Bittencourt pouco antes do acidente. Na
gravação, feita por outro
motorista, o veículo aparece percorrendo a via a
mais de 120 km/h. Em alguns momentos, chegou a
140km/hora.
“Foi ontem (sábado)
mesmo que gravei, por
volta das 9h47. Eu passo

por essa rodovia todos os
dias e sempre filmo quem
está em alta velocidade. O
ônibus passou a mais de
140 km/h e chamou a minha atenção. Acelerei para
alcançá-lo”, contao motorista de 46 anos.
Ele acrescenta que o
“encontro” com o veículo dos músicos aconteceu
enquanto fazia o trajeto de
Jacupiranga para Registro,
cidades do interior de São
Paulo, pela Rodovia Regis
Bittencourt. O homem explica também que não viu
o momento do acidente,
uma vez que o veículo da
dupla seguiu em direção a
São Pedro, também no interior de São Paulo.

Faca e corrente de aço foram apreendidas

Um homem, de 49 anos,
foi esfaqueado e agredido
com uma corrente de aço
no último sábado (7) no
distrito de Santa Isabel
do Rio Preto, em Valença
(RJ). O suspeito foi preso.
A Polícia Militar informou que a vítima deu entrada no Hospital de Santa
Isabel com várias lesões
na cabeça. Aos agentes,
ele contou que o crime foi
motivado por ciúmes de
uma mulher. A relação entre os envolvidos não foi
informada.

Por conta da gravidade
dos ferimentos, a vítima
precisou ser transferida
para o Hospital Escola de
Valença. A unidade não
informou o estado de saúde do paciente.
Após buscas pela localidade, os agentes
conseguiram
encontrar
o suspeito com a faca e
a corrente utilizada na
agressão, além de uma
foice. Ele foi levado para
a delegacia de Valença e
está à disposição da Justiça.
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