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Tricolor das Laranjeiras já acumula uma dívida milionária com o Flamengo na parceria da adminstração do 
estádio . Preocupados, rubro negros  tentam trazer o Vasco da Gama para dividir  o uso do Maracanã.
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População 
comemora obras 
de urbanização
do bairro Juscelino

Foto: Divulgação

Vereador Amaury Trindade foi o autor 
da indicação legislativa que resultou nas 
obras de saneamento e pavimentação 
realizadas.
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É NOSSO!

R$1

Crivella propõe  reabrir 
Avenida Niemeyer
apenas em dias de sol

Jéssica 
Rodrigues
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"Sérgio Cabral 
queria nos 
matar"

Funerária São 
Salvador: Nasce 
um novo conceito
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  Foto: Divulgação

Presos por 10 anos sob acusação de 
comandarem a maior milícia do Rio de Janeiro, 
Jerominho, Carminha  e Natalino afirmam que 
tudo foi uma trama diabólica arquitetada pelo 
ex-governador Sérgio Cabral 

O Novo Conceito Implantado tem como alvo principal o 
acolhimento  as famílias.  E pensando assim, a Funerária e 
Concessionária São Salvador segue seu caminho inovando 
e aperfeiçoando seu atendimento
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EXCLUSIVO
VASCO PODE SE UNIR AO FLA 
PARA TIRAR FLU DO MARACA
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Tricolor deve cerca de R$ 1 milhão ao clube rubro-negro

Vasco pode assumir lugar 
do Fluminense em gestão 
compartilhada com o 
Flamengo no Maracanã

 O projeto “A Escola no Legislativo Iguaçuano” está de volta

Maternidade 
pública em 
Duque de Caxias 
terá energia solar

Preocupada com a redução 
dos gastos com energia elétrica, 
a Prefeitura de Duque de Caxias 
dá mais um passo importante 
para a economia do municí-
pio. Esta semana, a Secretaria 
Municipal de Obras começou 
a instalar os painéis solares na 
Maternidade de Santa Cruz da 
Serra, que será inaugurada no 
ano que vem e será referência 
no estado. A primeira unidade 
de saúde beneficiada com o sis-
tema foi o Hospital do Olho Jú-
lio Cândido de Brito, no bairro 
Dr. Laureano, inaugurado em 
dezembro de 2017. O secretário 
municipal de Obras, João Car-
los Grilo, acompanhou a insta-
lação das primeiras placas foto-
voltaicas no prédio.

A Maternidade de Santa 
Cruz da Serra ocupa uma área 
construída de 4.714 metros 
quadrados. Para conclusão das 
obras que estavam paralisadas 
há muitos anos a prefeitura 
está investindo mais de R$ 11 
milhões, obtidos pelo prefeito 
Washington Reis em Brasília, 
junto a órgãos federais e atra-
vés de emendas parlamen-
tares. Localizada na Avenida 
Automóvel Clube, principal 
do bairro e de fácil acesso, a 
maternidade funcionará com 
equipamentos modernos.

Com dois pavimentos, a 
maternidade terá centro ma-
terno-infantil com 80 leitos, 
sendo 65 obstétricos, 12 para 
cirurgias ginecológicas, três 
para isolamento, além de ber-
çário com quatro incubadoras, 
quatro berços aquecidos para 
assistência a recém-nascidos 
que necessitem de cuidados 
especiais e um berçário de 
cuidados intensivos (UTI Ne-
onatal) com cinco berços. A 
unidade contará também com 
atendimento ambulatorial de 
pré-natal, puerpério, ginecolo-
gia, puericultura, fonoaudiolo-
gia, serviço social, triagem neo-
natal (teste do pezinho, teste da 
orelhinha) e imunização.

Com os problemas financeiros 
do Fluminense, o Vasco poderá 
ser o novo parceiro do Flamengo 
na gestão compartilhada do Ma-
racanã. De acordo com as infor-
mações do comentarista da "Fox 
Sports", Paulo Vinicius Coelho, o 
clube das Laranjeiras deve cerca 
de R$ 1 milhão ao Rubro-negro por 
não estar honrando os seus com-
promissos com o estádio.

De acordo com o jornalista, 
ninguém no Flamengo fala aber-

tamente sobre o problema nem 
sobre a aproximação com o Vasco, 
mas os contatos existem. Faltam 
dois meses para o término do acor-
do provisório de 180 dias. A gestão 
conjunta começou em 19 de abril, 
ainda com Pedro Abad na presi-
dência do Fluminense. 

Antes do primeiro acordo com 
o Fluminense, o Vasco também 
tinha mostrado interesse em gerir 
o estádio. Porém, o acerto acabou 
acontecendo com a dupla Fla-Flu.

 Os alunos da Escola Munici-
pal Professor Amazor Vieira Bor-
ges estrearam o reinício do pro-
jeto educacional, desenvolvido 
pela Câmara Municipal de Nova 
Iguaçu, “A Escola no Legislativo 
Iguaçuano – Educar É Lei”, que 
aconteceu na semana passada. 
Na faixa etária entre 13 e 16 anos, 
do 8º e 9º ano, os 40 estudantes 
foram recebidos pelo presidente 
da Casa, vereador Felipe Rangel 
Garcia, Felipinho Ravis, indica-
dor da escola localizada no bairro 
Jardim Tropical. “É com investi-
mento em educação que pode-
mos mudar tudo em nossa vida. 
Desejo que cada um de vocês 
acredite que é possível realizar 
o seu sonho. Sigam e respeitem 
seus pais, e estudem muito. Se-
jam os melhores naquilo que se 
propuserem a fazer. Com a gra-
ça de Deus, todos irão realizar 
tudo que almejam. Esta Câmara 
está de portas abertas para toda a 
população. Contem com os vere-
adores de Nova Iguaçu”, discur-
sou Felipinho.

Segundo a diretora-adjun-
ta da escola, Daniele Chaves, a 
vivência dos alunos na Câmara 

Prefeito Crivella pretende 
reabrir Avenida Niemeyer
apenas em dias de sol

Crivella discursa no Palácio da Cidade 

prefeito do Rio de Janeiro, Marce-
lo Crivella, pretende chegar, nesta 
quinta-feira (15), a um acordo com a 
Justiça e o Ministério Público sobre 
a reabertura da Avenida Niemeyer 
em dias de tempo bom - uma audi-
ência de reconciliação será realiza-
da para tratar do assunto.

A intenção foi confirmada pelo próprio Crivella 
no início da tarde desta quarta-feira (14), no Palácio 
da Cidade, durante assinatura de convênio com o 
prefeito de Miami, Francis Xavier Suarez. As duas 

cidades estabeleceram um protocolo de cooperação 
para troca de experiências em áreas como turismo e 
mudanças climáticas.

“Esperamos resolver essa questão. Já estamos 
conversando há quase 60 dias, fizemos várias au-
diências públicas e acredito que iremos reabrir essa 
via. Apresentaremos uma proposta para que, em 
dias de chuva, a via fique fechada até concluirmos as 
obras. E, em dias de sol, com céu azul, vamos mantê-
-la aberta. Em 50 anos de existência, a GeoRio nunca 
registrou um episódio de deslizamento em dias de 
sol”, explicou o prefeito.

Acordo Judicial

O

Foto: Carlos Brito

 Fotos: Divulgação

será trabalhada em sala de aula. 
Eles participaram de palestras, 
assistiram vídeos e se trans-
formaram em vereadores por 
uma manhã. Falaram sobre di-
versos temas, durante o tempo 
de “Tema Livre”: saneamento, 
transporte, saúde, educação, 

entre outros. Como dia 14 de 
agosto é o dia de combate à po-
luição, eles apresentaram e de-
baterem sobre o projeto “Adote 
uma lixeira”.  Com a discussão 
sobre o projeto, puderam enten-
der como é realizado o trabalho 
de um vereador. O vereador Car-

lão Chambarelli também esteve 
presente e interagiu com as tur-
mas durante a votação.

A unidade escolar que desejar 
participar do projeto deve ligar 
para o número 2667-4124 e agen-
dar uma data com a diretora-ad-
junta da CMNI Daniele Lage.

Foto:Divulgação
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Flávio e o irmão Lucas (foto abaixo) foram indiciados

Deputada Flordelis preocupada com andar das investigações

Foto Divulgação

Filhos de Flordelis são 
indiciados pelo assassinato 
do pastor Anderson

 Polícia encontra celular dentro da cela dos acusados

Localizado 
Cemitério 
clandestino 
usado por milícia

Um cemitério clandestino 
foi encontrado, nesta quarta-fei-
ra, no bairro Nova Aurora, em 
Belford Roxo, na Baixada Flumi-
nense. De acordo com a Polícia 
Civil, até o momento seis corpos 
e duas ossadas foram achados. 
A corporação informou que o 
local é usado por milicianos que 
atuam na região. As covas foram 
localizadas por agentes da Divi-
são de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) em conjun-
to com o Ministério Público e o 
Corpo de Bombeiros.

De acordo com o títular da 
DHBF, delegado Moyses Santa-
na Gomes, quase todos os cor-
pos possuem marcas de tiros 
e alguns estão com membros 
cortados. Os cadáveres e as os-
sadas estavam enterrados em 
um terreno baldio na Estrada do 
Jango, próximo a um campo de 
futebol.

Ainda de acordo com o de-
legado, no local também foi 
achado um depósito com peças 
de carros. Para fazer as buscas 
foi preciso o uso de uma retro-
escavadeira e cães farejadores 
do Grupamento de Socorro 
Florestal e Meio Ambiente, dos 
Bombeiros.

O Ministério Público infor-
mou que os corpos seram le-
vados ao Instituto Médico Le-
gal para serem identificados e 
passarem por perícia. A Polícia 
Civil e o MP-RJ vão investigar 
os homicídios

Flávio dos Santos Rodrigues 
e Lucas Cezar dos Santos de Sou-
za, filhos do pastor Anderson do 
Carmo, foram indiciados hoje 
pela Delegacia de Homicídios de 
Niterói, São Gonçalo e Itaboraí 
(DHNSGI) pela morte do religio-
so, marido da deputada federal 
Flordelis. Anderson e Lucas estão 
presos temporariamente pelo cri-
me, ocorrido em Niterói, na ma-
drugada de 16 de junho deste ano.

De acordo com a delegada 
Bárbara Lomba, titular da DHNS-
GI, o documento também pede 
a prisão preventiva dos filhos da 
parlamentar. Ainda segundo a de-
legada, o inquérito foi desmem-
brado, e agora será dado início à 

segunda fase da investigação para 
identificar a participação de pos-
síveis coautores no crime, entre 
elas Flordelis.

Lucas foi preso no dia da mor-
te do pastor, 16 de junho, na De-
legacia de Homicídios de Niterói 
e São Gonçalo (DHNSG), respon-
sável pela investigação do assas-
sinato. Num primeiro momento, 
o rapaz foi detido por causa do 
mandado pelo crime de tráfico de 
drogas. Quatro dias após o crime, 
a Justiça decretou sua prisão tem-
porária por participação na morte 
do padrasto. Além de Lucas, Flá-
vio dos Santos de Souza, filho bio-
lógico apenas de Flordelis, tam-
bém está preso temporariamente 
por suspeita de envolvimento na 
morte do pastor Anderson.

Jovem morta durante 
operação sonhava ser 
Policial Militar

Sonhos interrompidos muito cedo

A jovem Margareth 
Teixeira da Costa, de 
17 anos, morta duran-
te uma operação na 
comunidade 48, em 
Bangu,  tinha o sonho 

de ser policial militar. Filha caçula 
de nove irmãs, a jovem morava na 
região há cerca de três anos, quan-
do deixou Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense, para viver com o 
companheiro. Aluna do 7° ano do 
ensino fundamental de uma escola 
pública, Margareth sonhava casar 
na igreja: "Estávamos juntando di-
nheiro para casar, vendo as alianças 
já. Eu amo muito essa menina. Era 
uma garota cheia de sonhos. Vai 
ser difícil agora, eu sozinho, sem 
ela, com nosso filho pequeno", diz 
o operador de loja Daniel Coutinho, 
de 21 anos, que namorava com Mar-
gareth há quatro anos.

A jovem ia para a igreja com o 
filho, de apenas 1 ano e dez meses, 

no momento em que os dois foram 
atingidos. Segundo testemunhas, 
os dois ficaram no meio do fogo 
cruzado. Margareth chegou ao Hos-
pital com cerca de dez perfurações 
pelo corpo, carregada por policiais 
militares. Ela deu entrada na uni-
dade, por volta das 20h, sem vida. 
Dois suspeitos também foram leva-
dos para o hospital, mas não resisti-
ram aos ferimentos. 

Mariana da Costa, de 20 anos, 
irmã de Margareth, explica que 
a adolescente tinha combinado 
de encontrar Daniel na igreja. No 
entanto, ele não a encontrou no 
local e resolveu esperar em casa. 
Foi quando, por volta de 23h, a 
irmã de Daniel o avisou que uma 
jovem havia sido baleada com o 
filho."Ele chegou a ver a poça de 
sangue no chão, mas não imagi-
nou que fosse dela. Ontem (ter-
ça-feira), nós conversamos pela 
manhã, ela mandou uma foto 

Sonho perdido

A dela com o meu sobrinho" diz, 
emocionada, Mariana.

O bebê, que foi baleado de ras-
pão no pé esquerdo, de acordo com 
a Secretaria municipal de Saúde do 
Rio, apresenta quadro de saúde es-
tável após passar por uma cirurgia. 
Ele chegou à unidade junto com 
a mãe. No momento dos tiros, a 
criança caiu do colo de Margareth e 
bateu a cabeça no chão e teve um 
ferimento leve na região.

Em nota, a PM informa que 
equipes do 14º BPM (Bangu) rea-
lizaram uma operação para coibir 
confrontos armados entre grupos 
rivais na comunidade do 48. Com 
a aproximação dos PMs, houve in-
tensa reação armada dos crimino-
sos. "Foi instaurado procedimen-
to apuratório pelo comando do 
batalhão para analisar a dinâmica 
do caso em paralelo com a inves-
tigação da 34ªDP (Bangu), onde o 
caso foi registrado.

 Fotos: Divulgação

 Fotos: Divulgação

 Policiais encontraram, na últi-
ma semana, um celular escondido 
na cela da Delegacia de Homicídios 
de Niterói e São Gonçalo onde está 
preso Flávio dos Santos Rodrigues, 
filho da pastora e deputada federal 
Flordelis dos Santos de Souza. Ele 
é suspeito de ter matado o também 
pastor Anderson do Carmo de Sou-
za, marido da parlamentar.

O telefone foi achado dentro de 
um vaso sanitário durante uma ins-
peção feita por agentes da própria 
delegacia. De acordo com o advo-
gado Flavio Crelier, que defende o 
filho de Flordelis, o celular não esta-
va funcionando e seu cliente nega 
que o aparelho seja dele. Ainda de 

acordo com Crelier, Flávio já havia 
reclamado que o vaso da cela esta-
va entupido. O celular que era usa-
do por Flávio antes do crime nunca 
foi encontrado pela polícia.

Além de Flávio, que é filho bio-
lógico apenas de Flordelis, é sus-
peito de participação na morte de 
Anderson um dos filhos adotivos 
da pastora, Lucas Cézar dos Santos 
de Souza. Ele também está preso 
em uma cela na DH de Niterói, mas 
fica separado do irmão. O advogado 
Flávio Crelier alega que dois celu-
lares também foram encontrados 
na cela de Lucas, mas a informação 
não foi confirmada.

Flávio e Lucas são mantidos 

na DH por ordem judicial. A 3ª 
Vara Criminal de Niterói autori-
zou, a pedido da Polícia Civil, que 
os dois permaneçam na delegacia 
até que o inquérito seja concluí-
do, o que vai acontecer ainda esta 
semana. Os filhos de Flordelis di-
videm a carceragem com outros 
presos provisórios, que permane-
cem na unidade até serem enca-
minhados ao sistema prisional.

O assassinato do pastor Ander-
son do Carmo de Souza completa 
dois meses na próxima sexta-fei-
ra. Ele foi morto a tiros dentro da 
casa da família, no bairro de Pen-
dotiba, em Niterói, na madrugada 
do dia 16 de junho.
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 Ponte feita por apenas 
um dormente assusta

Limpeza na linha férrea do BNH

 Rios entupidos de lixo

inda na linha desses mesmos trens de 
carga existe uma ponte feita por ape-
nas um dormente, madeira utilizada 
para nivelar os trilhos. Na localidade 
que divide dois municípios da Baixada 
Fluminense, Nova Iguaçu e Mesquita, 
o risco de acidente é contínuo e assus-
tador. Os que mais sofrem ao passarem 

pela ponte são os mais idosos.
Seria de bom tom uma conversa entre prefeituras 

e a empresa responsável. Os moradores afirmam que 
tudo começou quando fecharam uma passagem de 
nível por causa de um caminhão que enguiçou no lo-
cal e atrasou o transporte de uma carga realizada mes-
ma empresa. Final das contas...quem paga é o povo.

Mesquita

A
 O bairro do BNH, em Mesquita tem como marca a tra-

vessia da via férrea por onde passam muitas toneladas 
de cargas pelo meio de transporte mais barato do Brasil. 
A empresa responsável pela utilização e manutenção 
dos trens resolveu dar uma limpeza geral na área onde 
passam centenas de moradores todos os dias.

A iniciativa, além do aspecto de urbanização, traz 
também mais segurança para toda a população. Os as-
saltos são constantes, tanto de dia como à noite.

 A cena dos rios totalmente cheios de lixo é um 
problema que afeta, principalmente as regiões mais 
carentes. Talvez por uma questão de educação ou fal-
ta dela, tendo em vista que o lixo não cai do céu. Os 
mesmos que não dão um destino certo aos milhões 
de garrafas plásticas, dentre outros tipos de lixo que 
levam uma eternidade para serem absorvidos pelo 
tempo, sofrerão nas próximas chuvas. Assunto que 
merece palestras e campanhas  entre autoridades, 
educadores e a população de forma geral.

Nos Bairros
Com Antonio Novinho
96532-1285

 Fotos: Bruno Beiruth 

R. Otávio Tarquino, 75 - Centro

R. José de Alvarenga, 527 - Centro
Duque de Caxias

Nova Iguaçu



FOTO: REPRODUÇÃO-TV GLOBO

Hyago Santos

Moradores de Juscelino comemoram 
conclusão de obras na rua João Telles

 s mora-
dores da 
rua João 
T e l l e s , 
no bair-
ro Jus-
c e l i n o , 
em Mes-
quita, na 
Baixada 
F l u m i -
n e n s e , 

estão felizes e agradecidos 
ao vereador Amaury Trinda-
de pela luta e empenho que 
resultaram na realização das 
obras de saneamento e pavi-
mentação daquela rua e de 
outras ruas da localidade.

“Apresentei diversas 
indicações legislativas e 
conversei diretamente com 
o prefeito Jorge Miranda 
sobre a necessidade dessa 
obra e com muita satisfação 
vejo a alegria dos morado-
res com o resultado.  E com 
isso, estamos cumprindo 
o nosso dever de atuar em 
defesa e proteção do nosso 
povo”, disse Amaury

A rua passou por uma 
transformação completa. 
Foram novas manilhas, aca-
bando com o esgoto a céu 

aberto; novas lâmpadas com 
capacidade melhor de ilumi-
nação, além do principal, que 
foi o asfalto colocado. Ante-
riormente apenas uma parte 
dessa rua era pavimentada.

Geronimo Samento da 
Rocha, que tem 63 anos e 
mora na rua João Telles, há 
39, conta que o local sempre 
foi precário, sem saneamento 
e com esgoto a céu aberto.

“Eu moro aqui desde 
1980. Há 39 anos estamos 
nessa luta para conseguir 
asfalto e saneamento bá-
sico aqui para rua. E agora, 
nosso sonho foi realizado”, 
conta ele.

Em dias de chuva era pra-
ticamente impossível subir a 
rua, que é ingrime. Os trans-
tornos também eram ocasio-
nados pela proliferação de 
lixo e diversas pragas, como 
ratos, já que não havia sanea-
mento básico.  

Outro morador antigo da 
localidade é o Washington 
Luiz da Silva, 66 anos, pastor 
evangélico. Desde 1996, ano 
que se mudou para Mesqui-
ta, ele conta que já houvera 
muitas promessas de melho-
rias na rua João Telles que só 
ficaram no papel.

“Muitos outros já vieram 
aqui, prometeram e não cum-

priram. Hoje eu agradeço a 
Deus pela vida do vereador 
Amaury Trindade que nos 
atendeu e nos atende não é 
de hoje.  Ele trouxe as bom-
bas d’água, manilhas de es-
goto. Antes desse asfalto ele 
já tinha feito muita coisa pra 
gente”, conta.

Já o Roberto Oliveira, de 
67 anos, conta que tempos 
atrás uma árvore quase caiu 
em cima de sua casa. Na oca-
sião, ele relata que o vereador 
AmauryTrindade se prontifi-
cou a resolver o problema.

“Ele rapidamente se 
prontificou em me ajudar. 
Foi muito preocupante 
para mim aquela árvore em 
cima da minha casa. Hoje 
esse asfalto aí também no 
deixa feliz”, conta.

O vereador Amaury Trin-
dade considera a conclusão 
das obras uma vitória da po-
pulação.  

“Estamos aqui nessa luta 
há quatro anos. Hoje, con-
seguimos juntamente com 
a prefeitura entregar essa 
obra. Aqui não tinha nada. 
Graças a Deus conseguimos 
realizar o sonho dos mora-
dores. E é isso, a luta conti-
nua. Estamos sempre nas 
ruas ouvindo as demandas 
da população”, disse.

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

 Fotos: Bruno Beiruth 
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O
Vereador Amaury Trindade fez a indicação e foi atendido pelo prefeito

A cidade de Mesquita se tor-
nará mais bonita com as obras 
de reurbanização que acontece-
rão na Estrada Feliciano Sodré. 
O serviço começou, pela desati-
vação de comércios irregulares 
ao longo do muro da ferrovia, na 
altura do bairro Juscelino.

A Estrada, que faz a ligação 
com Nova Iguaçu, receberá 
mais de 3 mil m² de calçada 
urbanizada, ciclofaixas, pavi-
mentação reforçada, pista para 
atletas, iluminação de passeio, 
arborização, pontos de ônibus e 
grama. O pacote de obras coloca 
Mesquita entre grandes centros 
urbanos do país.

Pelo projeto urbanístico as 
obras de intervenção na Estra-
da Feliciano Sodré começam na 
altura da estação ferroviária de 
Juscelino e seguem até a divisa 
com Nova Iguaçu, na rua Irmãos 
Maurício. A reurbanização mu-
dará bastante o aspecto físico 
da via, com o plantio de árvores 
e manutenção das existentes, 
inclusive as palmeiras, além de 
cores e artes no muro e rampa 
de acessibilidade. A preparação 
para o início dos 300 metros da 
obra começou pela desativação 
de depósito irregular de mate-
riais de construção, de oficina 
mecânica, estacionamento e 

remoção de entulhos deixados 
por estes serviços ao lado do 
muro da ferrovia.

Ainda de acordo com o pro-
jeto, a estrada tera 3.563 m² de 
calçada, 1.121 m² de pavimen-
tação em concreto reforçado, 
com acabamento desempena-
do e rampa de acessibilidade, 
578 m² de ciclofaixa com tin-
ta especial e piso na cor cinza 
(onde não é permitida a circu-
lação de carros e ônibus), 700 
metros de faixa limitadora de 
piso especial vermelho para 
atletas, com meio-fio rebaixa-
do, 845 m² de grama esmeral-
da e faixa para pedestres. 

Revitalização urbanística  da Estrada Feliciano Sodré



Dia do Solteiro Foto: Divulgação

o dia 15 de 
agosto, é 
c o m e m o -
rado o Dia 
do Solteiro. 
Para cele-
brar a data, 
o Shopping 
Jardim Gua-
dalupe pro-
move show 
e s p e c i a l 

com o cantor Leandro Laranja, 
a partir das 19h, na Praça de Ali-
mentação. A apresentação faz 
parte do projeto ‘Música na Pra-
ça’. O artista interpretará grandes 
sucessos do samba, MPB e afins. 
A entrada é gratuita.

“Os solteiros poderão aprovei-

tar a data para curtir uma noite 
ao som de música de qualidade, 
embalada pelo carisma do cantor 
Leandro Laranja”, conta Marcelo 
Lacerda, coordenador de Marke-
ting do empreendimento.

Serviço: 
Música na Praça no Shopping 

Jardim Guadalupe
Data: 15 de agosto (quinta-fei-

ra)
Horário: 19h
Local: Praça de Alimentação
Entrada Gratuita
O Shopping Jardim Guadalu-

pe fica na Av. Brasil, 22.155 – Gua-
dalupe - Rio de Janeiro - RJ – Tele-
fone: (21) 3512-9100.

Show do cantor Leandro 
Laranja no Shopping  
Jardim Guadalupe 
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“Os solteiros poderão aproveitar a data para curtir uma noite ao som de música de qualidade"

Culturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

Líder da bateria  P ura C a-
dência da Unidos da Tijuca, 
mestre C asagrande coman-
da neste domingo,  a  partir 
das 13h,  na quadra da escola, 
mais  uma edição da Feijoada 
Nota 10 recebendo o “Pagode 
do Mestre”,  que mov imenta 
o local  uma vez por mês fa-
zendo parte do calendário 
das ativ idades da escola há 
quase seis  anos.

No próximo domingo, a qua-
dra da Unidos da Tijuca abrirá 
as suas portas para receber o 
público com os shows de aber-
tura de Swing Carioca e Grupo 
Explode Coração. A feijoada 
poderá ser degustada por ape-
nas R$ 20. Tiee, grande atração 
do evento sobe ao palco à noite 
para brindar o público com um 
show completo. A bateria Pura 
Cadência finaliza o domingo. 

 Tiee é a atração da Feijoada da Unidos da 
Tijuca que acontece no próximo domingo

Império da Tijuca apresenta candidatas ao 
concurso que escolherá a Musa da Comunidade

 Inovando para 2020, a Império 
da Tijuca levará para a Avenida, além 
das musas que já compõem o desfi-
le da escola, uma representante da 
comunidade. A seleção acontecerá 
juntamente com as eliminatórias de 
samba-enredo com a primeira sele-
ção no próximo sábado. A grande fi-
nal será no dia 6 de setembro.

Oito candidatas concorrem ao 
posto. Para se inscrever, a candi-
data precisava ser moradora da 
Tijuca, bairro da escola, ou ter 
desfilado na agremiação. A se-
leção inicia no próximo sábado, 
17 de agosto, a partir das 16 ho-
ras na quadra da Alegria da Zona 
Sul, local onde ocorrerá também 
as eliminatórias de samba. Uma 
candidata será eliminada em 
cada etapa do concurso e cinco 
seguirão para a final.
Confira as candidatas:
Candidata 1 - Thainá Paiva 
Candidata 2 - Maria Eduarda Maciel
Candidata 3 - Aline Ferreira

Candidata 4 - Daiane de Abreu
Candidata 5 - Anna Carolina No-
gueira
Candidata 6 -  Anna Karolina Car-
valho
Candidata 7 -  Luana Bartholo
Candidata 8 - Sarah de Oliveira 

 A campeã além de faturar a 
fantasia de desfile, ganhará um 
ensaio fotográfico e dois meses 
de tratamento estético corpo-
ral, aplicação e manutenção de 
unhas e cabeleireiro. O júri será 
formado por personalidades do 
mundo do samba. Entre os que-
sitos: beleza, samba no pé, espí-
rito carnavalesco e presença de 
palco serão avaliados.

A Império da Tijuca no Carnaval 
2020 desfilará pela Série A da Lierj 
buscando a única vaga ao Grupo 
Especial com o enredo “Quimeras 
de um eterno aprendiz”.

A quadra da Alegria da Zona Sul 
fica situada na Rua Frei Caneca 211-
233 – Catumbi.

Quem não está namorando ganhou uma data especial para comemorar

No próximo domingo, a quadra da Unidos da Tijuca abrirá as suas portas

Serviço: 
Feijoada Nota 10 da Unidos 

da Tijuca – Pagode do Mestre 
Data: 18 de agosto (domingo)

Horário: 13h 
Endereço: Avenida Francis-

co Bicalho nº 47 – Leopoldina 
Classificação: Livre 

 Foto: Divulgação
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 ex-vereador 
Jerominho e 
seu irmão, o 
ex-deputado 
Natalino, que 
p a s s a r a m 
mais de 10 
anos presos 

acusados de comandarem a 
‘Liga da Justiça’, maior qua-
drilha de milicianos do Rio 
de Janeiro, acusam o ex-go-
vernador Sérgio Cabral de 
ser o responsável por arqui-
tetar e executar um plano 
diabólico para acabar com 
a ascensão política da famí-
lia Guimarães, que ganhava 
cada vez mais força na Zona 
Oeste e, por isso, começou 
a incomodar os poderosos 
detentores do poder.

Jerominho e Natalino 
falaram com exclusividade 
ao JORNAL POVO, acom-
panhados pela filha e so-
brinha, Carminha, que tam-
bém conheceu o interior 
de um presídio. Em 2008, 
ela foi presa pela Operação 
Voto Livre, feita pela Polí-
cia Federal, acusada de co-
meter crime eleitoral, onde 
ficou presa por 45 dias. Car-
minha, mesmo presa, con-
seguiu se eleger vereadora 
com mais de 22 mil votos. 
Ela ficou na Penitenciária 
Federal de Segurança Má-
xima de Catanduvas, no 
Paraná. Mas a perseguição 
não parava. Em 2009 ela 
teve seu mandato cassado 
por arrecadação irregular 
de verba, mas voltou ao car-
go em 2011 por decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral.

Para os irmãos que fica-
ram 7 anos presos sem serem 
julgados, viver no cárcere foi 
o menos pior. Isso porque, na 
verdade, a vontade do ex-go-

vernador, que hoje encon-
tra-se preso e condenado há 
mais de 200 anos de cadeia, 
era executá-los.

JORNAL POVO – Vocês 
foram presos acusados de 
chefiar a maior milícia do 
Rio. Ficaram 7 anos aguar-
dando julgamento e foram 
absolvidos na maioria dos 
crimes que foram acusados. 
O que vocês têm a falar de 
tudo isso?

JEROMINHO – Tudo 
fez parte de uma trama ar-
quitetada por um elemen-
to do  mal chamado Sérgio 
Cabral. Eu desmascarei o 
Sergio Cabral publicamente 
e ele nunca me perdoou. Ele 
é vingativo e fez tudo para 
nos destruir. Usou de toda 
sua influência no poder 
para manipular autorida-
des. Fomos acusados de cri-
mes que não aconteceram. 
Inquéritos forjados, acu-
sações descabidas. Fomos 
condenados por formação 
de quadrilha e absolvidos 
de todos os crimes atribuí-
dos a quadrilha. Como pode 
isso?  Uma armação tem 
todos níveis. Até o 
relatório da CPI das 
milícias, feito pelo 
deputado Freixo 
para arrumar votos, foi usa-
da por Cabral e sua turma 
para nos acusarem e para jo-
garem para opinião pública.

Não somos crimino-
sos. O grande quadrilheiro 
é o Cabral. Ele agora está 
condenado e nós estamos 
livres. Mas foram 11 anos, de 
sofrimento, dor, angustia e 
solidão.

NATALINO – O Sergio 
Cabral odiava meu irmão 
por ter confrontado ele. 
Também, não compactuá-

Jerominho, Carminha e Natalino falam de perseguições sofridas e apontam rumos para o futuro

O ex vereador Jerominho fez revelações bombaticas durate entrevista ao jornal POVO

O

 “Cabral queria nos matar”, 
afirmam Jerominho e Natalino

vamos com o jogo político dele. 
Ele era um enganador, mentiro-
so e sabíamos disso. A medida 
que combatíamos a sua prática 
política, éramos mais odiados. 
A prisão foi pouco, o que ele 
queria mesmo era nos matar. E 
não sei por que não matou, pois 
do jeito que a coisa, ficaria por 
isso mesmo.

 JORNAL POVO – Mas qual 
é o fundamento, ou origem da 
acusação que vocês chefiavam 
a maior milícia do Rio e que 
controlavam a mão de ferro 
tudo na Zona Oeste?

JEROMINHO – Nunca nos 
escondemos e sempre estive-
mos à disposição da população 
de bem. Somos policiais e sem-
pre combatemos o crime e a 
injustiça. Prendemos muito va-
gabundo e atuamos em muitos 
conflitos. Mas nunca fizemos 
parte de qualquer organização 
que vendia segurança ou cobra-
va por serviços. Nunca explo-
ramos transporte alternativo, 
venda de gás ou gatonet. Tudo 
isso é mentira. A milícia é ruim. 
Esses bandidos que estão aí e 
são milicianos é ruim pra todo 
mundo.

NATALINO – Nós somos 
policiais e moradores de Cam-
po Grande, uma região pobre, 
esquecida pelo poder público. 
Ingressamos na Polícia Civil em 
1978 e sempre combatemos 
de verdade a criminalidade. 
Por morar em Campo Grande, 
muitas pessoas nos procura-
vam, como eram vítimas e por 
muitas vezes saímos de nossas 
casas para socorrer famílias em 
apuros. Sempre fomos captu-
reiros mesmo, a gente ia pra 
cima.

JORNAL POVO - Mas a 
associação feita da imagem 
de vocês com a milícia Liga da 
Justiça passa pela adoção de 
símbolos. O uso do logotipo do 
Batman, que se tornaria marca 
registrada.

JEROMINHO – Fazíamos 
campanha e percebemos que 

nossa música mobilizava as 
crianças e resolvemos fazer 
uma campanha alegre e vol-
tada para a garotada. A gente 
ia nas comunidades e, se não 
levasse alguém vestido de su-
per-herói para interagir com 
as crianças, a gente não con-
seguia andar. Por isso a gente 
vestia o pessoal de Batman, 
Robin e Mulher Maravilha. 

Posteriormente, um poli-
cial e miliciano de nome 
Ricardo Teixeira Cruz "se 
apropriou" do nome Bat-

man.
 JORNAL POVO – Mas 

estas negativas contrastam 
com o destaque dado ao gru-
po no relatório final da CPI das 
Milícias, coordenada pelo en-
tão deputado estadual Marce-
lo Freixo (PSOL-RJ) em 2008.

JEROMINHO – A CPI das 
milícias se transformou em um 
palco eleitoral do Freixo. Ele 
incluiu nomes no relatório de 
pessoas que nada tinha haver. 
Por exemplo, ele incluiu dois 
juízes, um desses magistrados; 
uma juíza estava julgando um 
processo nosso. Tenho certe-
za da inocência dela. Como já 
disse, tudo era uma armação 
arquitetada. Chegaram a ex-
plodir uma bomba em uma 
delegacia e disseram que nós 
jogamos a bomba lá. Sabemos 
que aquele modelo de artefato 
teria que ser colocado no local 
e acionado. Na época um poli-

cial que teve seu carro danifica-
do com explosão foi brigar pelo 
fato de terem detonado um 
explosivo perto de seu carro e 
ele acabou expulso e também 
acusado de miliciano.

NATALINO – Esse relató-
rio tem muitos absurdos. Mas 
temos uma vida limpa, nin-
guém poderia nos acusar de 
roubo e nem nos prender, se 
não fosse em flagrante. Minha 
prisão foi porque estava por-
tando uma arma da polícia, 
que eu deveria ter devolvido 
e eu não sabia. Me enquadram 
no porte. Conversei com um 
advogado na época que me 
disse não existe nada contra 
vocês. Mas serão condenados, 
as engrenagens do poder que-
rem vocês preso.

JORNAL POVO – (Nes-
se momento chega à mesa 
a ex-vereadora Carminha) 
Você também foi presa, foi 
eleita no cárcere, perdeu o 
mandato e teve que brigar 
na justiça para recuperar. 
Como se sente agora?

CARMINHA – Feliz por 
estar ao lado do meu pai e do 
meu tio finalmente livre das 
injustiças e do cárcere. Com a 
fé inabalável que dias melho-
res virão. Sempre acreditei 
na justiça. Fiquei 45 dias pre-
sa fora do Estado, sem con-
denação. Perdi o mandato e 
lutei para recuperá-lo e con-
segui. Tive apenas 10 meses 

de trabalho e mesmo assim 
fui uma parlamentar atuante 
como indicou o site trans-
parência e me sinto pronta 
para dar continuidade a nos-
sa trajetória em defesa do 
povo e das nossas ideias. Sou 
mulher determinada, MEU 
CORAÇÃO É VALENTE e sou 
movida pelas causas.

JORNAL POVO - Carmi-
nha, você pensa em ser can-
didata nas próximas eleições 
apesar de tudo de ruim que a 
política trouxe para a família?

CARMINHA – Sim, sou 
pré-candidata a vereadora no 
ano que vem por entender 
que tenho muito a contribuir 
através da política para me-
lhoria das condições de vida 
em minha cidade, em espe-
cial na Zona Oeste, região que 
conheço muito bem e que 
suas necessidades. Como dis-
se antes SOU CORAÇÃO VA-
LENTE e acredito na justiça. 
Tudo que aconteceu de fato 
foi muito ruim e devastador, 
mas aprendi com meu pai e 
com meu tio, esses queridos 
aqui, que o caminho para 
transformar é a política.

O Rio de Janeiro vive um 
momento grave. O prefeito 
encontra muitas dificuldades 
em razão de dívidas herdadas. 
Não quero dizer agora se o Cri-
vella está certo ou errado. Mas 
devo dizer que é hora de união 
para salvar a cidade. 

Ele usou até
a CPI do 
Freixo
para nos 
encriminar



 Novo Conceito 
i m p l a n t a d o 
pela  Funerá-
ria e Conces-
sionária São 
Salvador, vem 
sendo alvo de 
muitos elogios 
pela popula-

ção Iguaçuana. Essa empresa que tem 
mais de 40 anos no mercado,  não para 
de criar e inovar.  

O Novo Conceito Implantado tem 
como alvo principal o acolhimento  as 
famílias. Os diretores da empresa acre-
ditam e apostam na humanização das 
relações. O atendimento personalizado, 
o conforto das capelas, o paisagismo im-

plantado nos cemitérios, e a aquisição de 
carrinhos elétricos para o cortejo fúnebre 
são os diferenciais desse Novo Conceito.

Hoje no Cemitério Municipal de 
Nova Iguaçu, as ruas são chamadas de 
alamedas e todas tem nomes;  Alameda 
da Saudade, Alameda do Adeus...  To-
dos os nomes são lúdicos  e remetem 
a saudade, a despedida, a falta que o 
ente querido fará em nossas vidas. Isso 
é respeito... Todos os detalhes são pen-
sados com carinho para fazer com que 
essa  experiência de perda seja o menos 
traumática possível. E pensando assim, 
a Funerária e Concessionária São Sal-
vador segue seu caminho inovando e 
aperfeiçoando seu atendimento para 
melhor servir.
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FUNERÁRIA E CONCESSIONÁRIA 
SÃO SALVADOR

Nasce um 
novo conceito 

Restauração da fachada 
e alameda principal

O

A Cada olhar, algo 
belo para contemplar

98133-0042
2668-1990

Carrinho elétrico para cortejo fúnebre Paisagismo bucólico e ruas pavimentadas

Reforma das capelas


