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 O governador Witzel fará o lançamento às 8 horas na praça Rui Barbosa. O programa atuará no Centro, e 
posteriormente se expandirá para os bairros de Austin (18 de outubro) e Miguel Couto (6 de dezembro).
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PRESIDENTE: Rogério Sant'Ana                                                                             

Chatuba ganha 
Clínica da Família 
que será inaugurada 
amanhã

Foto: Divulgação

O vereador Marcel (PTB) autor da indicação 
legislativa que solicitou a implantação de uma Clinica 
da Família na Chatuba, comemora o anuncio feito 
pela prefeitura da inauguração da unidade
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O POVO
É NOSSO!

Crivella realiza o sonho 
da casa própria para 
mais 300 famílias

Jéssica 
Rodrigues
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Flamengo 
desiste 
de Balotelli 

Funerária São 
Salvador: Nasce 
um novo conceito
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  Foto: Divulgação

Depois de dois dias de negociações 
em Mônaco, representantes do clube, 
do jogador e o próprio atacante não 
chegaram a um acordo para a vinda 
do italiano ao Brasil.

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

Programa Segurança 
Presente começa hoje 
em Nova Iguaçu
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"O crime organizado não 
respeita a lei. Não respeita 
nada. A melhor manchete se-
ria que o governo do RJ evi-
tou mais de 700 mortes nes-
se último semestre. Evidente 
que se nós não tivéssemos 
trabalhando desta forma, nós 
não só estaríamos chorando 
a morte dessas pessoas como 
de mais 700. Então o que 
precisamos entender é que 
o crime organizado quer ter 
liberdade para agir", disse o 
governador em discurso fei-
to em cerimônia no Solar do 
Jambeiro, no Ingá, em Niterói.

Em discurso, Witzel afir-
mou que, ao assumir o Exe-
cutivo estadual, no início 
do ano, encontrou índices 
alarmantes nas finanças e na 
segurança pública. Com seu 
trabalho, entretanto, foi pos-

sível conseguir avanços para 
o estado, como o restabeleci-
mento do turismo na região.

“Desde o início do meu 
governo, nós reduzimos to-
dos os índices de criminali-
dade. Se hoje nós estamos 
aumentando o turismo no 
Estado do Rio, tendo os ho-
téis com 65% da ocupação, é 
porque a segurança pública 
tem agido com rigor. Assu-
mimos o Estado do Rio de Ja-
neiro com índices alarmantes 
na questão financeira e na se-
gurança”, afirmou Witzel.

O governador também 
lamentou as recentes mor-
tes violentas acontecidas 
nas últimas semanas, mas 
argumentou que, com in-
tensificação do trabalho po-
licial no estado, 700 vidas 
foram salvas.

LINHA DURA CONTINUA 
NA SEGURANÇA 
PÚBLICA DO RIO

Nesta sexta-feira (16) o Programa Segurança 
Presente acontecerá em Nova Iguaçu. A inaugu-
ração será realizado na rua Rui Barbosa, às 8h, 
com a presença do governador do Estado, Wil-
son Witzel e do Presidente da Câmara de Depu-
tados André Ceciliano. A expectativa é que até o 
final de ano as guarnições também em Austin a 
partir do mês de outubro; e Miguel Couto, a par-
tir de dezembro. 

A viabilização do projeto em Nova Iguaçu 
resultado de uma parceria do Governo Witzel 
com a ALERJ ,onde o Presidente Andre Ceci-
liano  viablizou a lberação de recursos econo-
mizados nos ultimos 12 meses pelos deputa-
dos para o reforço na segurança

O projeto é aos moldes do que já acontece 
nas ruas do centro do Rio, com agentes atuando 
no patrulhamento contra pequenos crimes. Se-
rão investidos R$ 30 milhões no projeto, com o 
ingresso de 550 agentes.

O decreto feito pelo prefeito de São João 
de Meriti, foi a saída encontrada por Dr. João 
Ferreira (PHS) para tentar quitar a dívida com 
os aposentados e pensionistas do município. 
Servidores inativos estão com seis meses de 
salários atrasados (abril, maio, outubro, no-
vembro, dezembro e fevereiro), e corre o risco 
de ir para o sétimo mês.

A medida reduz os salários do prefeito, vice-
-prefeito, secretários e subsecretários em 30%. E 
um corte de 20% nos salários de comissionados 
nos cargos de superintendentes, coordenadores e 
cargos de chefia. Segundo o prefeito o será de R$ 
4 milhões da folha de pagamento do município:

O município não tem recursos e não tem 
emendas parlamentares e com isso prejudica 
principalmente a área da saúde

O corte vai atingir cerca de cem pessoas e se-
gundo o prefeito é temporário. Caso não surta 
efeito poderá vir mais cortes por ai. 

NOVA IGUAÇU

Por falta de produtividade o 
presidente Jair Bolsonaro anunciou 
que vai substituir o superintenden-
te da Polícia Federal, Ricardo Saadi. 
"questões de produtividade" e um 
"sentimento" para evitar proble-
mas, disse o Bolsonaro

"Todos os ministérios são 
passíveis de mudança, motivo: é 
questão de produtividade", afir-
mou o presidente. 

Jair Bolsonaro diss que tem pro-
blemas "em todas as áreas" no Brasil. 
"Eu não quero esperar acontecer o 

problema para encontrar uma solu-
ção", declarou. "Nome (de substituto) 
eu ainda não tenho. Não vou entrar 
em detalhes. É sentimento. Eu tenho 
que aprofundar, eu tenho que resol-
ver os problemas do Brasil todo."

O presidente afirmou ainda 
que, em relação a qualquer cargo na 
administração, "se tiver que mudar, 
a gente muda". "O único que levou 
facada e ralou quatro anos para che-
gar aqui fui eu. Ponto final. O povo 
confiou em mim o destino da na-
ção. Eu tenho que decidir."

TROCA NA SUPERINTENDÊNCIA 
DA POLÍCIA FEDERAL

CONTA QUE SÓ CRESCE
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O Governo Federal retomou a concessão da via

Foto Divulgação

 Governo federal retoma Arco 
Metropolitano, melhora 
condições da estrada e 
prepara privatização

 Governo do Estado anuncia a ampliação do 
Niterói Presente para mais três bairros

Gilmar Mendes 
suspende ação 
da Lava Jato
 no Rio

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou a suspensão 
de uma ação penal da Operação 
C´Est Fini, uma das fases da 
Lava Jato no Rio de Janeiro, ten-
do como base a decisão do mi-
nistro Dias Toffoli, presidente da 
Corte, sobre o compartilhamen-
to de informações pelo Conselho 
de Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf).

Em julho, Toffoli concedeu 
uma liminar (decisão provisó-
ria) suspendendo todas as in-
vestigações abertas no país com 
base em dados fiscais repassa-
dos pelo Coaf e pela Receita Fe-
deral ao Ministério Público sem 
autorização judicial.

Após a liminar de Toffoli, o 
réu Lineu Castilho Martins, apon-
tado como operador financeiro 
num esquema de desvios de 
verbas do Departamento Esta-
dual de Estradas de Rodagem do 
Rio de Janeiro (DER-RJ), alvo da 
C´Est Fini, pediu a suspensão da 
ação penal oriunda da operação.

O pedido foi negado pelo 
juiz Marcelo Bretas no fim do 
mês passado, mas foi agora con-
cedido por Gilmar Mendes, em 
liminar assinada ontem (14). A 
decisão é válida até que o ple-
nário do Supremo julgue se é 
necessária ou não autorização 
judicial para o compartilhamen-
to de informações entre o Coaf e 
o Ministério Público.

A expectativa do advogado 
Alexandre de Mendonça Arruda 
Pontes, que representa Lineu 
Castilho Martins, é que a deci-
são sobre o Coaf, caso confirma-
da pelo plenário do STF, venha a 
“gerar uma nulidade da própria 
denúncia do processo”, disse 
ele, em meio a uma audiência 
em que Sérgio Cabral, ex-gover-
nador do Rio de Janeiro, era ou-
vido por Bretas. 

 A rodovia federal BR-493/
RJ, mais conhecida como Arco 
Metropolitano, será incluída no 
novo edital da Rio-Teresópolis 
(BR-116/RJ). Segundo o Minis-
tro Tarcísio Gomes de Freitas, 
do Ministério da Infraestrutu-
ra, os estudos serão concluídos 
pelo Banco Mundial até outu-
bro e na sequência será publi-
cado para a consulta pública.

O Governo Federal retomou 
a concessão da via, um pedido 
do presidente Jair Bolsonaro, 
preocupado com os altos índi-
ces de violência e abandono de 
todo o trecho.

Esta medida irá beneficiar 
centenas de condutores que te-
rão mais tranquilidade para aces-
sar o Rio de Janeiro e cidades da 
Baixada através da rodovia.

Após duas semanas de in-
tenso trabalho das equipes do 
Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes, o 
Arco Metropolitano do Rio de 
Janeiro já apresenta melhores 
condições de trafegabilidade e a 
rodovia está mais limpa. O DNIT 
está retirando entulhos de obras 
descartados e o lixo acumulado 
durante o período que a rodovia 
ficou sem manutenção.

Prefeitura  do Rio  realiza 
o sonho da casa própria 
para mais 300 famílias

O RGI é muito mais que um pedaço de papel

prefeito do Rio de 
Janeiro, Marcelo Cri-
vella, entregou nes-
ta quinta-feira, 15 de 
agosto, o Registro Ge-
ral de Imóveis (RGI) a 
300 famílias que vi-

vem no Condomínio Residencial 
Park Imperial, em Paciência, Zona 
Oeste. O empreendimento faz par-
te do Minha Casa Minha Vida, par-
ceria do Município com o governo 
federal, via Caixa Econômica, para 
construção de habitações popula-
res. Nos últimos dois anos e meio, 
6.091 famílias da cidade foram be-
neficiadas com a entrega do RGI, 

que garante propriedade sobre o 
imóvel. A previsão é de que outras 
4.647 sejam contempladas com o 
documento ainda na atual gestão.

– Assumimos com os mora-
dores alguns compromissos 
importantes. Primeiro, colocar 
aqui um semáforo, para que não 
haja atropelamento. E também 
um ponto de ônibus. Dentro do 
condomínio, fazer manutenção 
na quadra, que está precisando, 
e instalar uma Academia da Ter-
ceira Idade, além de um parqui-
nho para as crianças. A Comlurb 
vai colocar contêineres sobre 
rodas, muito mais higiênicos e 

Habitação

O
melhores do que o lixo ficar joga-
do, esperando desbordo. É bom 
quando a gente vem aqui para 
ficar sabendo das necessidades 
das pessoas. São pequenas coi-
sas que atrapalham muito a vida 
dos moradores – disse Crivella.

O conjunto em Paciência 
tem 303 apartamentos, dividi-
dos em 16 blocos. Para os mo-
radores, o dia foi de comemo-
ração e muita emoção.

– O RGI é muito mais que 
um pedaço de papel. É a posse 
de uma história que foi muito 
sofrida. Hoje esse documento 
sacramenta uma vitória, tradu-

 Fotos: Divulgação

 Fotos: Divulgação

Por Carolina Perez
 
 O governador Wilson 

Witzel anunciou, nesta 
quarta-feira (14/08), a am-
pliação do programa Ni-
terói Presente. Ao lado do 
prefeito Rodrigo Neves, 
Witzel informou que a ope-
ração, realizada em parceria 
com a Prefeitura de Niterói, 
chegará a mais três bair-
ros da cidade: São Francis-
co, Charitas e Jurujuba. A 
partir do acordo, o Niterói 
Presente passa a ter mais 
efetivo para o reforço do 
policiamento.

- Desde o início do nos-
so governo, reduzimos 
todos os índices de crimi-
nalidade. Se hoje estamos 
aumentando o número 
de turistas no estado, com 
crescimento de cerca de 
18% e hotéis em torno dos 
65% de ocupação, é porque 
a segurança pública tem 
agido com rigor - disse o go-
vernador.

Atualmente, o Niterói 
Presente está nos bairros 
de Icaraí, Jardim Icaraí, 
Santa Rosa, Fonseca e  
Centro, diariamente, das 
6h30 às 2h.

Desde o início deste ano 
até o dia 12 de agosto, a ope-
ração tirou das ruas 174 fo-
ragidos da Justiça e efetuou 
204 prisões em flagrante. O 
Niterói Presente também 
foi responsável por encon-
trar cinco pessoas que es-
tavam desaparecidas. Du-
rante esse mesmo período, 
a operação prendeu 34 ar-
mas de fogo e dois fuzis.

- A ampliação deste pro-
jeto exitoso e carimbado 
pela sociedade fluminen-
se é mais uma demons-
tração da preocupação do 
Governo do Estado com a 
segurança da população 
- ressaltou o secretário de 
Estado de Governo e Rela-
ções Institucionais, Cleiton 
Rodrigues.

Cessão de terrenos 
do Estado

 O evento marcou tam-
bém a oficialização da ces-
são, por parte do Governo 
do Estado ao município de 
Niterói, do terreno e parte 
do imóvel que abriga a Ma-
ternidade Municipal Alzira 
Reis, no bairro de Charitas. 
A cessão permitirá a refor-
ma e ampliação da mater-

zida numa alegria ímpar, pois 
vivíamos como nômades pela 
cidade, sem teto próprio – afir-
mou o técnico em informática 
Wilson de Andrade, que mora 
no local com a mãe, Sueli de 
Andrade, de 69 anos, e a irmã, 
Andreia de Andrade, de 47.

Gessi Alves da Silva Castro, 
de 70 anos, contou que passou 

a vida toda atrás de moradia 
digna e própria.

 – Enfim, vou poder descan-
sar dessa busca intensa. Ago-
ra posso bater no peito e dizer 
para todo mundo: eu tenho 
um lar para o resto da minha 
vida – disse Gessi, que mora 
no condomínio com a mãe, 
Eva, de 94 anos.

Até o final do ano passado, a 
gestão deste segmento de rodo-
via estava sob a responsabilidade 
do Estado do Rio de Janeiro. Ao 
retomar a administração deste 
trecho da BR-493/RJ, o DNIT rea-
lizou  licitação e contratou a em-
presa que será responsável pela 
manutenção/conservação da ro-
dovia por um prazo de dois anos.

A primeira ação do DNIT foi 
iniciar uma operação tapa bura-

cos emergencial, visando a rápida 
melhoria das condições de trafe-
gabilidade. Nos próximos dias, 
serão corrigidos os defeitos das 
pistas nas chegadas das pontes.

A vegetação às margens da 
rodovia também está sendo roça-
da e os dispositivos de drenagem 
estão sendo limpos. Os serviços 
de manutenção e conservação 
na BR-493/RJ são executados de 
Caxias até Itaguaí.

nidade, que contará com 
investimentos de R$ 15 
milhões da Prefeitura de 
Niterói. Outro terreno 
que foi cedido ao muni-
cípio é o do galpão anexo 
ao Mercado Municipal 
Feliciano Sodré. A cessão 
vai permitir a revitaliza-
ção do mercado, que fica 
no Centro da cidade. 

 - O Niterói Presente 
já é percebido pela popu-

lação do município como 
algo muito positivo. Aqui, 
tivemos uma das maio-
res diminuições de roubo 
de rua no estado graças a 
essa parceria. Visando o 
desenvolvimento econô-
mico da cidade, assina-
mos também a cessão da 
área do galpão, antigo Ce-
asa, que atualmente está 
degradada e ocupada por 
cerca de 25 famílias. Estas 

pessoas vão receber uma 
habitação de interesse 
social da Prefeitura e da 
Caixa Econômica Fede-
ral e vamos integrar essa 
área a um grande parque 
público, um projeto que 
vai gerar emprego e renda 
para Niterói. Além disso, 
o município ganhará sua 
primeira maternidade pú-
blica - explicou o prefeito 
Rodrigo Neves.
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Flamengo 
publicou 
em seu 
site oficial 
que en-
cerrou as 
n e g o c i a -
ções com 
Balotelli . 

Depois de dois dias de nego-
ciações em Mônaco, represen-
tantes do clube, do jogador e 
o próprio atacante não chega-
ram a um acordo para a vinda 
do italiano ao Brasil.

Confira a curta postagem que 
o Rubro-Negro colocou no ar.

"O Clube de Regatas do 
Flamengo, o atleta Mario Ba-
lotelli e seus representantes 
decidem, de comum acordo e 
após dois dias de cordiais reu-
niões em Mônaco, encerrar 

nesta data (15/8) as negocia-
ções envolvendo a possível 
contratação do atleta."

Representante de Balo-
telli na negociação, o agente 
Mino Raiola também postou 
uma imagem da nota oficial 
publicada pelo Flamengo em 
sua conta oficial no Twitter. 
Ele fez a postagem cerca de 
40 minutos depois da pri-
meira publicação do clube na 
mesma rede social.

Na última quarta-feira, 
Marcos Brazice de (v futebol) 
e Bruno Spindel (diretor da 
pasta) se encontraram com 
Mino Raiola, agente de Balo-
telli, em Mônaco. No jantar 
que durou cerca de cinco ho-
ras, os dirigentes do Flamen-
go apresentaram os planos 
do clube para o atacante.

O
Flamengo desiste 
de Balotelli 

Não deu

Sem João Paulo e à espera de Alex Santana, Barroca 
pode dar nova chance a Rickson no Botafogo

Vasco prepara campanha de financiamento
 para novo centro de treinamento

 Cruzeiro busca 
redução na folha 
salarial e Fred 
pode retornar ao 
Fluminense

 Um dos grandes ídolos da 
história recente do Fluminen-
se, o atacante Fred pode estar 
retornando a equipe tricolor no 
ano que vem. Segundo o Jor-
nalista Jorge Nicola, do portal 
“Yahoo”, a diretoria do Cruzeiro 
vem buscando soluções para 
reduzir a folha salarial e rejuve-
nescer o elenco para o 2020. 

De acordo com o também 
comentarista, o centroavante 
recebe R$ 1,2 milhão mensais 
do clube mineiro. Um possível 
empecilho seria as dificuldades 
financeiras do Fluminense. Ni-
cola não apontou como o clube 
das Laranjeiras poderia pagar 
tal valor, e nem se o Cruzeiro 
pretende emprestar Fred ou 
rescindir seu contrato que vai 
até o fim do ano. 

 Eduardo Barroca será obri-
gado a fazer mudanças no meio 
de campo do Botafogo para o 
jogo contra o Corinthians, às 
17h do próximo sábado, em São 
Paulo. Sem João Paulo, suspen-
so pelo terceiro cartão amarelo, 
e com Alex Santana em recupe-
ração de lesão na coxa direita, 
Rickson é cotado para ganhar 
nova chance com o treinador 
alvinegro. A outra vaga é de 
Gustavo Bochecha.

Alex Santana se lesionou 
durante um treinamento na úl-
tima semana e desfalcou o Glo-
rioso na vitória sobre o Athle-
tico-PR. O volante, porém, já 
iniciou o trabalho de transição 
na terça-feira, e a expectativa 
de Barroca é que ele consiga 
estar à disposição para enfren-
tar o Corinthians, o que o trei-
nador saberá nesta sexta. Caso 
isso não aconteça, o coman-
dante deverá optar por um jo-
gador criado na base alvinegra 
para substituí-lo.

Uma das principais opções 
para começar o jogo, Alan Santos 
é outro que deve desfalcar o Bo-
tafogo. O volante sofreu um ede-
ma no tendão no treino de terça e 
dificilmente estará disponível. A 
última que vez que havia entrado 
como titular foi no empate em 1 
a 1 com o Vasco, pelo Carioca, no 
dia 23 de fevereiro.

Alan Santos foi utilizado por 

O Vasco vai lançar na 
próxima semana uma cam-
panha de financiamento 
para a construção de seu 
novo centro de treinamen-
to. O evento acontecerá no 
dia 22 de agosto, no Cam-
po Olímpico de Golfe.

A ideia do clube é ar-
recadar cerca de R$ 5 mi-
lhões até dezembro para 
ajudar nos custos. Ao todo, 
a construção do CT está 
orçada em R$ 30 milhões. 
Neste momento, o clube 
vai iniciar o que chama de 
primeira fase, estimada em 
torno de R$ 8 milhões.

Os convites para o 
evento começaram a ser 

Barroca em duas oportunidades: 
contra o Vasco, no Brasileirão, em 
que entrou bem e foi muito elo-
giado, e no jogo de volta das oi-
tavas de final da Sul-Americana, 
contra o Atlético-MG.

E é aí que entra Rickson. O 
volante de 21 anos, com quem 
Barroca trabalhou na base do Bo-
tafogo, pode ganhar sua terceira 
oportunidade com o técnico, a 
primeira delas como titular. O jo-
vem tem seis jogos na tempora-
da, sendo quatro com Zé Ricardo 
- começou jogando em três.

Rickson em 2019
Boavista 0x3 Botafogo (90 

minutos)
Botafogo 1x1 Vasco (substituí-

do aos 38 do segundo tempo)
Volta Redonda 1x0 Botafogo 

(90 minutos)
Juventude 2x1 Botafogo (en-

trou aos 39 do segundo tempo)
    Fluminense 0x1 Botafogo 

(entrou aos 41 do segundo tem-
po)

 CSA 1x2 Botafogo (entrou aos 
41 do segundo tempo)

Além de Rickson, outro atleta 

conhecido de Barroca corre por fora: 
Wenderson. O volante, que também 
tem 21 anos, fez seis partidas em 
2019, mas apenas uma com o atual 
treinador - começou como titular na 
derrota para o São Paulo, pela estreia 
do Brasileirão. Na ocasião, foi substi-
tuído aos 12 minutos da etapa final.

Fora João Paulo, Alex San-
tana e Alan Santos, o meio de 
campo do Botafogo tem outro 
problema para o confronto de 
sábado: Jean, emprestado pelo 
Corinthians, não pode enfrentar 
o alvinegro paulista.

Foto:Divulgação

enviados pelo clube. Só-
cios, conselheiros, inves-
tidores e grandes perso-
nalidades vascaínas serão 
chamados para a reunião. 
Serão apresentados deta-
lhes do projeto do novo 
CT, com exibição de uma 
maquete.

A plataforma de fi-
nanciamento será aber-
ta durante o evento, e os 
presentes já poderão doar 
- não há valor pré-determi-
nado.

As recompensas irão 
variar conforme a doação. 
Dentre as recompensas 
haverá itens colecionáveis 
idealizados especialmente 

para a campanha, que os 
torcedores poderão guar-
dar como recordação da 
contribuição. de ter contri-
buído com esse momento 
tão importante do clube.

O terreno do novo CT 
do Vasco fica em Jacare-
paguá, próximo ao do Flu-
minense. O clube projeta 
os primeiros treinos do 
elenco profissional já para 
janeiro de 2020, com dois 
campos oficiais prontos e 
uma estrutura temporária 
montada.

O projeto inicial do Vasco 
prevê um Centro de Treina-
mento com até sete campos 
para unificar os profissionais 

com as categorias de base. 
Para isso, o clube quer um 
alojamento para 160 atletas 

e, quem sabe, uma extensão 
do colégio Vasco da Gama. O 
custo total está estimado em 

R$ 30 milhões, sendo entre 
R$ 5 e R$ 10 milhões para 
essa primeira etapa.



FOTO: REPRODUÇÃO-TV GLOBO

Polícia não descarta participação de 
Flordelis na morte do pastor Anderson 

Delegacia 
de Homicí-
dios de Ni-
terói, Ita-
boraí e São 
G o n ç a l o 
(DHNISG) 
instaurou 
um segun-
do inqué-

rito para dar continuidade 
nas investigações do assas-
sinato do pastor Anderson 

do Carmo, marido da depu-
tada federal Flordelis. Nesta 
segunda fase, a Polícia Civil 
não descarta o envolvimento 
no crime da própria viúva ou 
de outros filhos do casal. As 
investigações ainda apontam 
que a principal motivação do 
crime seja a administração 
dos bens da família.

O crime aconteceu em 16 
de junho, na casa da família, 
em Pendotiba, Niterói, e, de 

acordo com as investigações, 
a motivação não foi indivi-
dual de Flávio dos Santos 
Rodrigues e Lucas Cézar dos 
Santos de Souza, filhos do 
casal que já foram indiciados. 
Os dois foram transferidos 
na manhã desta quinta-fei-
ra da carceragem da DH, em 
Niterói, para o presídio de 
Benfica, onde irão continuar 
cumprindo o mandado de 
prisão preventiva.

“Temos a indicação de que 
há outros envolvidos no crime. 
A motivação não é individual 
do Lucas e do Flavio, ela é glo-
bal. Tem uma motivação final, 
que é quem tinha interesse 
também no crime além deles 
dois. Se a ação criminosa tives-
se se encerrado no Lucas e no 
Flavio, o inquérito já teria sido 
encerrado, e ele foi continua-
do. Houve encerramento do 
primeiro inquérito por razões 

procedimentais, de prazos de 
encerramento. A motivação 
seria por motivações financei-
ras, em razão da administração 
dos bens familiares”, explicou 
a delegada Bárbara Lomba, di-
retora da especializada.

A delegada ainda con-
tou que a pistola encontra-
da no quarto de Flavio, que 
foi comprovada pela perícia 
ser a arma do crime, havia 
um pêlo. “Coletamos mate-

rial biológico do Flavio e o 
resultado do laudo deu po-
sitivo, o pêlo que estava na 
arma é do Flavio”, afirmou 
Bárbara Lomba. Ela ainda 
declarou que em momento 
algum Flávio voltou atrás 
de sua confissão.

A Polícia Civil também 
encontrou um celular na cela 
do Flavio, que está sendo pe-
riciado para saber se o suspei-
to usou o aparelho.

Os bilhetes vão permitir o acesso aos espaços

 Fotos: Bruno Beiruth 
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A
Divisão de Homicídios de Niterói e S. Gonçalo investigam o caso

 Nove policiais militares do 
9º BPM (Rocha Miranda) foram 
denunciados pelo Ministério 
Público do Rio por receberem 
propina de tráfico de drogas dos 
morros da Serrinhae Jorge Tur-
co e do Complexo da Pedreira, 
todos na Zona Norte do Rio. Em 
troca, os agentes avisavam pre-
viamente os traficantes sobre 
operações do batalhão na favela. 
Dos nove denunciados, sete são 
oficiais da corporação. Ao lon-
go da investigação, agentes da 
Corregedoria da PM, da Polícia 
Federal e do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) do MP des-
cobriram que criminosos da Ser-
rinha chegaram inclusive a tirar 
fotos armados num caveirão da 
unidade durante uma operação.

A juíza Ana Paula Monte Fi-
gueiredo Pena Barros, da Audi-
toria Militar, recebeu a denún-
cia e determinou a suspensão 
das funções dos nove agentes. 

Oito deles vão responder pelos 
crimes de associação criminosa 
e corrupção passiva. Um foi de-
nunciado por associação para o 
tráfico de drogas. A investiga-
ção ainda concluiu que outros 
oito agentes da unidade "ex-
puseram a perigo uma viatura 
policial", já que traficantes da 
favela fizeram fotos posando 
armados em frente a um blin-
dado e a uma viatura do ba-
talhão durante uma operação 
que os agentes faziam no Largo 
da Raia, dentro da Serrinha, no 
dia 12 de janeiro de 2014.

São réus pelos crimes os ma-
jores Rodrigo Lavadeira Pereira 
e André Luiz Oliveira de Albu-
querque, os capitães Marcelo 
Baptista Pereira, Rodrigo Antu-
nes Vieira e Bruno Borges Vidal, 
os tenentes Adriana da Silva 
Góes Vista e Paulo Rodolpho 
Batista de Oliveira e os sargen-
tos Robson Avelino de Lima e 
Flávio Fagundes Padiglione.

As fotos dos traficantes po-
sando com as viaturas motiva-
ram a abertura da investigação, 
em 2014. A Corregedoria da PM, 
então, descobriu que os oficiais 
do batalhão se comunicavam 
com traficantes da Serrinha 
através do aplicativo BlackBerry 
Message (BBM). Com a autoriza-
ção da Justiça, os investigadores 
tiveram acesso às conversas dos 
PMs com os criminosos. Nos di-
álogos, há menção a pagamen-
tos de propina e repasses de in-
formações internas do batalhão 
para os criminosos. Ao longo das 
investigações, a Corregedoria 
também descobriu que o gru-
po de oficiais também cobrava 
propina de agentes subalternos 
para que eles fossem transferi-
dos de batalhão.

Numa das conversas inter-
ceptadas, o traficante Walace de 
Brito Trindade, o Lacosta, chefe 
do tráfico da Serrinha, reclama 
com o sargento Flávio Fagundes 

Policiais são denunciados por receberem propina do  tráfico 

Padiglione que o capitão Ro-
drigo Antunes Vieira, apesar de 
receber propina dos crimino-
sos, estava "atrapalhando" os 
negócios do tráfico. "O cap An-
tunes, só ele quer suar", afirma 
o traficante. Segundo o chefe 
do tráfico, mesmo "recebendo 
a meta" (propina), o oficial es-

taria "parando a boca". O sar-
gento diz que vai "entrar no cir-
cuito" para resolver a situação.

A investigação também 
descobriu que o sargento Pa-
diglione, conhecido como 
Play,participava ativamente 
do comércio de drogas no 
Complexo da Serrinha. "Os 

cara da droga aceitou o desen-
rolado. Vc tem que aproveitar 
esse final de semana para co-
locar para girar", afirmou o 
policial para Lacosta no dia 17 
de novembro de 2014. “Cor-
reto, mas esses cara ta foda 
parano a boca”, reclama o tra-
ficante em seguida.

Onze pessoas foram pre-
sas, sendo duas em flagrante, 
durante a Operação Trinus, 
desencadeada, nesta quinta-
-feira, pela Secretaria de Esta-
do de Polícia Civil, através da 
94ª DP (Piraí). A ação tinha por 
objetivo cumprir 13 mandados 
de prisão e 16 de busca e apre-
ensão, expedidos pela Justiça, 
contra envolvidos em uma or-
ganização criminosa acusada 
de armazenar e revender ana-
bolizantes e substâncias proi-
bidas em academias. A ação foi 

realizada nas cidades do Rio de 
Janeiro, Niterói, São Gonçalo e 
São Paulo.

Uma pessoa foi presa em  
São Paulo e as demais no esta-
do do Rio de Janeiro.

A investigação, que durou 
cerca de um ano, teve início 
a partir de um inquérito ins-
taurado pela 73ª DP (Neves), 
que apurou que as drogas 
vinham de fornecedores das 
cidades de Campos do Jor-
dão, São José dos Campos e 
Ribeirão Preto, onde também 

SEPOL prende 11 
integrantes de quadrilha 
especializada na venda 
de anabolizantes

Polícia sequestra bens de luxo de fornecedor 
de drogas da maior facção criminosa do Rio

Policiais da 32ª DP (Ta-
quara) realizaram, nesta quin-
ta-feira, o sequestro de bens 
de luxo de um fornecedor de 
maconha para a maior facção 
criminosa do Rio. Os alvos dos 
agentes foram o apartamen-
to de Thyago Barcellos Tei-
xeira e da mulher dele, num 
condomínio em Jacarepaguá, 
na Zona Oeste da capital, e o 
carro do casal, um Mitsubishi 
Outlander. A busca e apreen-
são foi determinada pela 2ª 
Vara Criminal de Jacarepaguá. 

De acordo com as investi-
gações, o imóvel e o carro fo-
ram comprados com o dinhei-
ro do tráfico. O apartamento 

Operação da Polícia Civil capturou a quadrilha

 Foto: Divulgação

eram produzidas em um la-
boratório de fachada.

Um dos integrantes da qua-
drilha foi preso em flagrante 
no decorrer da investigação. 
A partir dessa prisão, os agen-

tes localizaram um depósito 
em que os anabolizantes que 
vinham de São Paulo e do Pa-
raguai eram guardados para 
serem vendidos em estabele-
cimentos.

está em nome da mulher 
de Thyago. O casal também 
tinha contas em nome de 
laranjas. Segundo a polícia, o 
carro dos dois será destinado 
para o uso da Polícia Civil.

Thyago foi preso em 
2015 com 300 quilos de ma-
conha e duas pistolas. Se-
gundo a polícia, ele atuava 
como matuto (fornecedor 
de drogas), principalmente 
para as quadrilhas dos mor-
ros do Turano, na Tijuca, 
Zona Norte do Rio, e tam-
bém da Cidade de Deus, em 
Jacarepaguá. Atualmente, 
o criminoso cumpre uma 
pena de sete anos.
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 m comemoração ao mês 
de aniversário da Cidade 
e dando continuidade ao 
programa de revitalização 
e reforma das unidades 
que compõem a Rede Mu-
nicipal de Ensino, a Prefei-
tura de Nilópolis, entregou 
essa semana mais duas 
unidades, totalmente re-
formada. A primeira foi a 
Escola Municipal Dr. Nilo 

Peçanha totalmente e revitalizada. “Agradecer 
a Deus por esse momento, nós que passamos 
momentos difíceis nessa prefeitura, que esta-
mos conseguindo levar muito bem. Agradecer 
a professora Flavia que tem demostrando um 
carinho muito grande pela educação, a direto-
ra Neuza que conduz essa escola, também aos 
professores e todo corpo de apoio.

Estamos dando condições a essas crianças 
de um futuro melhor, porque nessas crianças 
que estão o futuro da Nação e nós temos que 
olhar por eles com muito carinho. Fico muito 
feliz em poder entregar mais uma escola com 
esse padrão, que pode ser até um dos melhores 
do Rio de Janeiro. ” – Prefeito Farid Abrão

 “Quero agradecer aos educadores, pro-
fessores e a diretora Neuza. Ao poder legis-
lativo que está lado a lado com a gente, aos 

secretários e agradecer principalmente ao 
nosso prefeito. É uma marca do governo Farid 
Abrão, que eu tenho muito a agradecer, essa 
transformação que a educação nilopolitana 
vem sofrendo. Não é só a estrutura física que 
foi reformada, mas todos os mobiliários no-
vos, murais, quadros, ventiladores, material 
de educação física, canetinha, lápis de cor, giz 
de cera…. Todo material didático. As esco-
las estão restruturadas em condições de 
oferecer qualidade e ensino, cada vez nós 
estamos colhendo os frutos, são mais de 
200 alunos passando para segunda fase da 
olímpiada de matemática, por exemplo, 92 
alunos especiais que são mediados, incluí-
dos, com atendimento de qualidade.

Nós professores, eu sou professora, uma 
das maiores valorizações que queremos é 
ter condições de dar o nosso melhor para as 
crianças. E hoje com muito orgulho e graças ao 
nosso prefeito, nós temos qualidade oferecida, 
escola totalmente reformada.

Para os responsáveis, que apoiem, 
agreguem a escola, participem com o filho 
de vocês, para que todos os recursos ofere-
cidos se efetivem em verdadeiro aprendi-
zagem. As portas das escolas e a secretaria 
Municipal de educação estão abertas para 
vocês, é de vocês! ” – Secretária Municipal 
de Educação Flavia Duarte.

 Na manhã desta quinta-feira, 15 de 
agosto a Prefeitura de Nilópolis, através 
da Secretaria de Educação entregou mais 
uma escola municipal totalmente refor-
mada e revitalizada.

O Centro de Educação Infantil Isaura 
da Costa Sá Coelho, localizado no bairro 

Nova Cidade, faz parte do Programa Muni-
cipal de Revitalização e Reforma Total das 
Unidades Escolares, que acontece desde 
2018, e já beneficiou mais de 3 mil alunos. 
A expectativa da Secretaria Municipal de 
Educação é que até o final do ano todas as 
escolas estejam prontas.

E
Estamos dando condições a 
essas crianças de um futuro 
melhor, porque nelas 
estão o futuro da Nação e 
nós temos que olhar por 
eles com muito carinho. 

Farid entrega escolas reformadas 
como presente de aniversário

 Escola Isaura Costa de Sá Coelho é 
entregue reformada e revitalizada

A Secretária de Educação Flávia Duarte 
ressaltou: “Essa é uma das 26 unidades que 
temos na rede e mais uma das que foram 
transformadas. Com projetos que agregam, 
hoje temos mais de 3.000 alunos em reforço 
escolar, todas as turmas completas e alunos 
estudando, almoçando e continuando na es-
cola para o reforço. Mais de 200 alunos aos sá-
bados no preparatório do 9º ano. Nossa mis-
são, nosso ideal é dar educação de qualidade!

E aos responsáveis, eu digo: visitem outras 
unidades e vejam como estão também. A porta 

da secretaria de educação está aberta para vo-
cês, tudo isso aqui é de vocês e para vocês. ”

O Prefeito Farid Abrão declarou: “Agrade-
ço a Deus e todo grupo de trabalho da Secreta-
ria de Educação e também a diretora e equipe 
da escola. Igualmente aos nossos secretários e 
todos os funcionários presentes. Porque nin-
guém é forte sozinho, precisamos nos aliar a 
quem quer realizar o trabalho conosco.

Fizemos esse trabalho objetivando aci-
ma de tudo as crianças, isso é muito impor-
tante para o futuro delas e do nosso país. ”
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 v e r e a d o r 
Marcel (PTB) 
autor da in-
dicação le-
gislativa que 
solicitou a 
implantação 
de uma Cli-

nica da Família na Chatuba, 
comemora o anuncio feito 
pela prefeitura da inaugura-
ção da unidade no próximo 
sábado, 17 de agosto.  “O mu-
nicípio dá um grande passo 
com  inauguração da terceira 
Clínica Família da cidade. O 
novo modelo de saúde, que 
já funciona na Coreia e na Ja-
cutinga, chega agora à Chatu-
ba, com a abertura da Clínica 
da Família Walter Borges, 
uma indicação que fiz na Ca-
mara e que foi prontamente 
atendida pelo prefeito Jorge 
Miranda”,  diz Marcel.

Localizada na Rua Iná-
cio Serra s/nº, a unidade fun-
cionará no mesmo espaço 
onde, antes, era a ESF Walter 
Borges, a unidade terá capa-
cidade para atender 12 mil 
pessoas. Com três equipes 
de saúde da família, duas 
equipes de saúde bucal e a 
atuação do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família, o NASF, 
sficando aberta de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 18h, 
e aos sábados, das 8h às 12h. 

“Quando converso 
com os pacientes que já são 
atendidos pelas clínicas da 
família de Mesquita, vejo o 
quanto estamos no caminho 
certo quando o assunto é a 
atenção básica. Esse modelo 
já foi reconhecido, inclusi-
ve, com prêmios no cenário 
internacional. Estamos nos 
tornando um município de 
referência para todos os ou-
tros do estado do Rio, com 

estratégias que, de fato, re-
sultam na ampliação e na 
eficácia das políticas pú-
blicas de saúde”, valoriza o 
prefeito Jorge Miranda.

Quem for conferir de 
perto a abertura da nova clí-
nica da família contará com 
alguns serviços oferecidos 
em uma ação promovida 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Aplicação de 
flúor, distribuição de kits de 
higiene bucal e orientações 
sobre escovação, aferição 
de pressão arterial, teste de 
glicose, teste do pé diabéti-
co e até orientações sobre 
alimentação saudá-
vel estarão disponí-
veis.

Funcionamento
 Assim como a Clí-

nica da Família Dr. Jorge 
Campos, na Coreia, e a Clí-
nica da Família Jacutinga, 
a nova Clínica da Família 
Walter Borges é toda infor-
matizada. “Isso dinamiza 
e desburocratiza todo o 
nosso processo de atendi-
mento. Desta forma, não 
perdemos informações no 
prontuário dos pacientes”, 
avisa Dr. Emerson Trinda-
de, secretário municipal de 
Saúde de Mesquita.

No local serão reali-
zados todos os dias o teste 
do pezinho em recém-nas-
cidos, coleta de exames 
laboratoriais de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 8h, 
eletrocardiograma e apli-
cação de vacinas. Um polo 
de farmácia municipal 
também estará no espaço, 
para que os pacientes con-
sigam receber os medica-
mentos oferecidos pelo 
município na própria uni-

A Unidade de Saúde será inaugurada neste final de semana

O

Chatuba ganha Clínica da Família 
que será inaugurada neste sábado

dade. Além disso, os pacien-
tes tiverem encaminhamen-
to para ultrassonografia e 
raio-x já sairão da clínica com 
os procedimentos marcados.

Cada equipe multidis-
ciplinar tem médicos, enfer-
meiros, técnicos de enferma-
gem e agentes comunitários 
de saúde. Elas ficam divididas 
nas clínicas pela área de atu-
ação. Ou seja, são os mesmos 
profissionais que atendem 
sempre as famílias daquela 
região. Desta forma, cria-se 
um vínculo entre eles e os pa-
cientes, o que contribui para 
um trabalho de prevenção e 

tratamento mais eficaz.

“o município 
dá um grande 
passo com  
inauguração 
da terceira 
Clínica
 Família da 
cidade

Indicação Legislativa do vereador Marcel nas obras da Clínica da Família



Museu de Cera Dreamland Foto: Divulgação

 om estátuas 
em tama-
nho real de 
grandes per-
sonalidades 
como a can-
tora Amy 
Winehouse, 
do gigante 
da tecnolo-

gia Steve Jobs e dos inesquecí-
veis Trapalhões Didi e Mussum, 
o Museu de Cera Dreamland 
chega ao lobby do AquaRio e 
promete encantar adultos e 
crianças. No acervo, também 
estão presentes estátuas do 
oceanógrafo Jacques Cousteau, 
além de uma réplica do tubarão 
mangona Margarida, primeiro 
da espécie a chegar ao aquário 
e a arcada dentária do Megalo-

don ou tubarão branco-gigante, 
já extinto, que viveu há milhões 
de anos no Oceano Pacífico. 

A mostra reúne mais de 30 
peças produzidas em ateliês 
da França e Inglaterra, e entre 
as esculturas expostas, estão 
celebridades da ficção e da 
saga Star Wars, como o Mestre 
Yoda, Darth Vader e StormTro-
oper. O público devotado dos 
quadrinhos também se senti-
rá representado pelas réplicas 
dos personagens Homem de 
Ferro e Wolverine. 

Logo na entrada, o badalado 
personagem Tyrion Lannister, 
de Game of Thrones, interpre-
tado pelo ator americano Pe-
ter Dinklage, dá as boas-vin-
das àqueles que pretendem se 
aventurar na nova atração. 

 AquaRio apresenta
exposição temporária 

C
 Na mostra estão expostas mais de 30 réplicas de personalidades, entre elas, a Margarida, tubarão mangona mais conhecida 

Culturando 
dianapiresassessoria@gmail.com

As mudanças demográficas no 
Brasil estão cada vez mais inten-
sas. Em 1980, a expectativa de vida 
era de 62,6 anos. Quase 40 anos 
depois, em 2018, a expectativa sal-
tou para 76 anos. É neste contexto 
que a seguradora multinacional 
Mongeral Aegon apresenta a iné-
dita exposição gratuita Longevi-
dade: os caminhos para viver mais 
e melhor, que acontece até 15 de 
setembro, no Centro Cultural Cor-
reios, no Centro do Rio de Janeiro.

“Esta exposição é uma grande 
oportunidade de trazermos para 
o Rio de Janeiro o debate de um 
tema que impacta tanto a nossa so-
ciedade: a longevidade. Também 
temos como objetivo mostrar que 
este é um assunto relevante para 
todas as gerações, desde crianças, 
jovens a adultos”, explica Mirella 
Lavrini, superintendente de Co-
municação da Mongeral Aegon.  

 Uma das ações que promete 
ter alto volume de engajamen-
to é a experiência da cápsula 
do tempo. Por meio dela, os vi-

O projeto da roda cultura da Vila 
Emil dia 17/08/19 terá sua qualifica-
tória para duelo Nacional de Rap, 
conta com iniciativa do fundador 
Leonardo Alpha e patrocinadores, 
que estão unindo forças para que 
possam levar mais acesso a cultura 
ao povo Mesquitense

"A cultura é uma das maiores 
ferramentas para o combate aos 
graves problemas socioeconômi-
cos do município de Mesquita, pois 
interfere na autoestima de maneira 
surpreendente, atribuindo valor, 
identidade, disciplina, motivação 
para mudar e proporciona prazer 
em SER, FAZER e PERTENCER, 
sendo este o prazer sadio do bem 
viver, força capaz de contrapor-se 
as perdições do mundo, como as 
drogas, o crime, e a marginalidade.

Promover a Cultura em Mesqui-
ta, significa escrever uma nova his-
tória no município, pois o nosso fu-
turo depende das nossa ações hoje.

Dando valor a todos artistas 
locais e repondo abaixada no topo 
cultural"

 Longevidade é tema de exposição 
inédita no Rio de Janeiro

Mesquita recebe o 2º Circuito Estadual das 
Rodas Culturais do Estado do Rio de Janeiro

Espaço Sesc RJ do Shopping Grande Rio 
promove oficinas gratuitas de biojoias

 Galocantô, Samba do Xoxó, Arruda e Samba 
do Chapéu juntos no Renascença Clube

Neste fim de semana, o Espa-
ço Sesc RJ do Shopping Grande 
Rio, em São João de Meriti, con-
tinua com atividades gratuitas 
voltadas aos adultos e crianças. 
Tanto no sábado quanto no do-
mingo, das 14h às 17h, os parti-
cipantes terão a oportunidade 
de aprender a confeccionar bio-
joias. Uma ótima oportunidade 
para o público adulto comple-
mentar a renda de suas famílias 
por meio de uma opção econô-
mica e criativa. 

Ainda no espaço, localizado 
próximo à Portaria A do empre-
endimento, o público poderá 
conferir a mostra sustentável 
itinerante “Territórios Sustentá-
veis: Reflexões sobre o cidadão 
e o lixo”, organizada pelo Sesc 
RJ, que aborda questões relacio-
nadas ao gerenciamento do lixo 
produzidos pelos brasileiros e 
o descarte consciente. O evento 
tem entrada gratuita e está aber-
to ao público de segunda a sába-

 Domingo, a partir das 14 horas, o 
Renascença Clube traz quatro grupos, 
oriundos da Zona Norte, que se desta-
cam no cenário atual do samba – Arru-
da, Galocantô, Samba do Xoxó e Samba 
do Chapéu - pela 1° vez juntos, no mes-
mo evento: “Samba do nosso – imitado.

A proposta é iniciar uma tempora-
da para celebrar o momento atual do 
samba e prestar reverência aos gênios 
da música brasileira. Os quatro grupos 
vão se revezar no palco promovendo 
uma viagem pelos clássicos do gêne-
ro, além de interpretarem os seus pró-
prios repertórios.

O evento será itinerante e o local 
escolhido para realização do primei-

do, das 10h às 22h, e aos domin-
gos e feriados, das 13h às 21h.

A exposição representa o 
eixo relacionado a Resíduos, 
onde são apresentadas infor-
mações sobre a quantidade de 
lixo que o brasileiro gera por 
dia, sobre o que é reciclagem, 
o que é ou não é reciclável, 
número de municípios com 
coleta seletiva no Brasil e a 
quantidade de resíduos que é 
encaminhada para reciclagem, 
atualmente. O visitante tem 
acesso a dados sobre sanea-
mento e doenças associadas 
ao mau gerenciamento do lixo 
doméstico e aprende dicas de 
como separar o lixo em casa.

Serviço:
Oficinas de biojoias
Datas: 17 e 18 de agosto (sá-

bado e domingo)
Horário: Das 14h às 17h
Local: Espaço Sesc (Próximo 

à Portaria A)
Grátis

ro foi o Renascença por ter sido o 
clube que abraçou, de imediato, a 
ideia do projeto.

Vale a pena conferir!

 Serviço:
Dia: 18 de agosto (domingo)
Hora: 14 h
Local: Renascença Clube (Rua 

Barão de São francisco, 54 – Andaraí)
Ingressos antecipados: R$ 20 

(1º lote – limitado) – Compra so-
mente pelo site: https://bit.ly/2L-
T1j46 / https://www.facebook.com/
events/377500886454754/

Ingressos na hora: R$ 30
Censura Livre

Quem não está namorando ganhou uma data especial para comemorar

Quem não está namorando ganhou uma data especial para comemorar

 Mostra acontece até 15 de setembro, no Centro do Rio

A proposta é iniciar uma temporada para celebrar o momento atual do samba

“O AquaRio está sempre tra-
zendo novidades. No ano passa-
do, tivemos a exposição ‘A Era do 
Gelo’ e agora apresentamos o Mu-

seu de Cera Dreamland para esti-
mular o público a voltar sempre, 
porque a cada visita é possível de 
conhecer um aquário diferente. 

Quem ainda não conhece um mu-
seu de cera vai se surpreender”, 
afirma Marcelo Szpilman, diretor-
-presidente do aquário. 

sitantes poderão escrever uma 
carta para si ou para outra pes-
soa com uma mensagem. No 
envelope, será definida a data 
da leitura. Ou seja, uma carta do 
presente para ser lida no futuro. 
Haverá uma urna dos Correios 
no local para fazer a coleta e 
os respectivos envios gratuitos 
aos destinatários.

Serviço:
Exposição ‘Longevidade: os cami-
nhos para viver mais e melhor’
Até 15 de setembro
De terça-feira a domingo - 12h 
às 19h
Centro Cultural Correios - Rua Vis-
conde de Itaboraí, nº 20, Centro – 
Rio de Janeiro
Entrada gratuita

Cronograma
ATRAÇÕES PRINCIPAIS : - POE-

TAS DO GUETTO
- BATALHA DE MCS
- DJ ENZO E DJ YURI LOPES
- DANÇA : HIP Hop- Siton
- PASSINHO- Ch Ritimado
-JURADOS: Mr PAC E CELLE DA 

ZONA OESTE

Premiações
Para valorização da nossa juven-

tude fomos atrás der uma parceria 
para qualificação junto ao Prepara 
Cursos , Unidade Nova Iguaçu , com a 
coordenadora Nicole , daremos uma 
bolsa de até 70% de desconto e vários 
cursos a escolha do vencedor e fare-
mos sorteios e o vencedor também 
ganhará uma camisa da Marca Duo .

 Foto: Divulgação

 Foto: Divulgação
 Foto: Divulgação
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 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.

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

Sexta-Feira 16 de Agosto de 2019
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Por dentro da fama
tsantanna2904@gmail.com

 A Unidos da Ponte realiza 
mais uma edição da sua "Feijo-
ada Show" no próximo Domin-
go,18. A partir das 13h, a Azul e 
Branca recebe a comunidade e 
convidados no evento que terá a 
primeira eliminatória do concur-
so “Musa da Comunidade” para o 
Carnaval 2020.

Quatro candidatas estão em 
busca da vitória que irá eleger a 
Musa da Comunidade no desfile 
“Elos da Eternidade”. Ana Bea-
triz Sanches, Dandara Rodrigues, 
Dhandara da Silva e Lorrayne 
Campos se apresentam em bus-
ca de uma vaga na semifinal.

A atração da feijoada fica 
com a Roda de Samba do Grupo 
Mestiço além do show com os 
segmentos da Ponte relembran-
do sambas antológicos da agre-
miação. Será uma tarde de muito 
samba na Baixada Fluminense.

 O nosso colunista Thiago 
Santanna foi um dos seletos con-
vidados para participar da come-
moração de 30 anos de carreira 
das cantoras Pepê e Neném, e 
também seus 44 anos de vida. 

O nosso colunista deu essa 
matéria alguns dias atrás fa-
lando que a festa foi avaliada 
em torno de R$ 150mil. Teve 
como organizador o promo-
ter mais badalado de São Pau-
lo Sebah Vieira.

A festa luxuosa aconteceu no 
Buffet Mediterrâneo, São Paulo 
e teve como apresentadores a 
Sônia Abrãao e o Repórter e apre-
sentador Thiago Rocha.

A festa teve a presença de al-
guns ex bbb como: Wagner Lara, 
que participou da edição 14, Da-
niel Fontes que participou da 
edição 17, a cantora e DJ Mulher 
Filé, entre outros...

Thiago Santanna

 O  nosso colunista Thiago Santanna marcou presença em evento em São Paulo

 Foto: Assessoria

 Feijoada da Ponte terá 1ª eliminatória 
do concurso “Musa da Comunidade”

 Estácio de Sá é atração da 
Feijoada da Vila Santa Tereza

 A Unidos da Vila Santa Tere-
za promove no próximo domingo 
(18) o lançamento do seu enredo e 
apresentação do samba do Carnaval 
2020. A partir das 13h, a agremiação 
recebe sua comunidade e convida-
dos com feijoada e muito samba.

Será uma tarde de festa, a agre-
miação recebe a participação espe-
cial de Serginho do Porto e a coirmã 
Estácio de Sá, atual campeã da Série 
A. Além da apresentação dos seg-
mentos, a escola fará a coroação da 
Madrinha de Bateria Carla Santiago. 

Quem já confirmou presença no 
evento é a rainha da escola, a EX 
BBB Ariadna Arantes.

O valor da entrada será de R$5 
e o prato da feijoada sai a R$15. A 
quadra da Vila Santa Tereza fica 
na rua Ururaí – 365 – Coelho Neto 
(Próximo ao ponto final do 711).

No próximo desfile a escola 
fará uma homenagem a carnava-
lesca Rosa Magalhães com o en-
redo “No Saçarico da Intendente, 
a Vila Canta Rosa” desenvolvido 
pelo carnavalesco Caaio Araújo.

SERVIÇO: Feijoada Show da Unidos 
da Ponte

DATA: 18/08/2019
LOCAL: Rua Maestro Benedito 

Moura, 50 em São João de Meriti
HORÁRIO: A partir das 13h
ATRAÇÕES: Roda de Samba, 

Segmentos da Ponte e eliminatória 
do concurso Musa da Ponte

VALOR: Entrada Franca - Feijoa-
da R$15

 Fotos: Instagram 

 Foto: Assessoria


