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irmão do bi-
cheiro Wal-
domir Paes 
Garcia, o Mani-
nho, foi assas-
sinado na ma-
drugada desta 
terça-feira,  na 

Avenida Jornalista Henrique 
Cordeiro, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio. Alcebía-
des Paes Garcia, era conhe-
cido como Bid e estava em 
uma van, com o motorista e 
a esposa. Eles voltavam do 
desfile na Marquês de Sapu-
caí quando o ataque come-
çou. Os demais ocupantes 
do carro não ficaram feridos.

Maninho foi morto em 
28 de setembro de 2004 e 
desde então é travada uma 
guerra pelo domínio dos 
pontos de jogo do bicho no 
estado do Rio.

Segundo a Polícia Militar, 
equipes do 31° BPM (Recreio 
dos Bandeirantes) foram 
acionadas e ao chegarem no 

Violência

O
local, os policiais encontra-
ram um veículo com mar-
cas de tiro e um homem 
sem vida. A área foi isolada 
e a Delegacia de Homicí-
dios da Capital acionada. 
A Polícia investiga o caso 
como execução.

A esposa de Alcebíades 
e o motorista estiveram na 
DH durante a tarde de hoje, 
para prestar depoimento, 
mas não atenderam à im-
prensa. Segundo relatos, 
os atiradores usavam um 
veículo Honda Fit, preto 
e máscaras de palhaço du-
rante a ação. Outros carros 
também foram atingidos 
pelos tiros dos criminosos.

A especializada está em 
busca de câmeras de segu-
rança que possam ajudar 
na identificação dos auto-
res do crime. 

Em outubro de 2019, 
Shanna Harrouche Gar-
cia, filha de Maninho, foi 
baleada, na Avenida das 

Américas, no Recreio dos 
Bandeirantes, na Zona Oes-
te do Rio. Segundo a polícia, 
a vítima foi atingida quan-
do chegava a um centro 
comercial. De acordo com 
a delegada Adriana Belém, 
responsável pelo caso, o ati-
rador estava em um carro e 

Alcebíades era apontado como líder do jogo do bicho

Irmão de bicheiro 
Maninho morre em ataque 
na Barra da Tijuca

Foto: Reprodução/Internet

seguia a vítima. O respon-
sável pelo atentado esperou 
Shanna sair do carro para 
dar ré e fazer os disparos.

Na ocasião, Shanna acu-
sou Bernardo Bello, seu ex-
-cunhado, como envolvido 
no atentado. Ele chegou a 
prestar depoimento sobre 

o caso e durante o esclare-
cimento permaneceu na es-
pecializada por cerca de 3h. 
Acompanhado do advogado, 
ele não parou para falar com 
a imprensa.

Bernardo foi intimado a 
depor pelo delegado Daniel 
Rosa, titular da DH Capital.

Ito Melodia, intérprete da 
União da Ilha, e sua mulher, 
Maria do Carmo Coelho, so-
freram um acidente de carro, 
na noite desta segunda-feira 
(24), na Ilha do Governador, 
Zona Norte do Rio. De acordo 
com o Corpo de Bombeiros, 
Ito dirigia o veículo e bateu em 
um poste na Avenida Coronel 
Luís Oliveira Sampaio, próxi-
mo ao número 180, no Jardim 

Guanabara. Os militares foram 
acionados às 21h04 e socorre-
ram o casal — o intérprete da 
escola insulana precisou ser 
retirado das ferragens.

Em nota, a União da Ilha 
confirmou o acidente e disse 
que ambos passam bem. Con-
fira a íntegra:

"Nosso intérprete oficial Ito 
Melodia e sua esposa Maria do 
Carmo sofreram um acidente 

Ito Melodia e a esposa sofrem 
acidente na Ilha do Governador

de carro na noite desta segun-
da-feira, na entrada da praia da 
Bica, na Ilha do Governador. O 
casal foi levado para o hospital 
Evandro Freire, onde estão sen-
do submetidos a uma bateria 
de exames, mas estão lúcidos e 
passam bem."

Procurada, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde informou 
que ambos estão estáveis na 
unidade de saúde. Ainda con-
forme a pasta, os primeiros 
exames não apontaram lesões 
graves. O casal segue em ob-
servação no hospital.
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Carnaval do Rio de Janeiro 
acabou na madrugada des-
ta terça-feira com o desfile 
de seis escolas de samba do 

Grupo Especial na Marquês 
de Sapucaí. Apesar disso, ain-
da é cedo cravar uma grande 
favorita ao título.

Na segunda noite, passaram 
pela Sapucaí São Clemente, Vila 
Isabel, Salgueiro, Unidos da 
Tijuca, Mocidade e Beija-Flor. 

Cada uma dando um tom ímpar 
com luxo, criatividade, fazendo 
o público cantar seus sambas-
-enredo e com o mesmo sonho: 

conquistar o canpeonato e bus-
car uma das seis vagas para o 
Desfile das Campeãs, que será 
realizado no próximo sábado.

 A São Clemente fez um des-
file com críticas irreverentes 
sobre "golpes e trambiques" do 
Brasil. O desfile colorido e satíri-
co abriu o segundo dia.

 A Unidos de Vila Isabel 
celebrou os 60 anos de Brasí-
lia nesta segunda-feira (24). 
A escola azul e branca criou 

O samba teve coautoria de 
Marcelo Adnet. O humorista 
desfilou com fantasia e carro 
alegórico com referências a 
Jair Bolsonaro, como faixas 

uma fábula indígena para 
recontar as histórias brasi-
liense e brasileira.

Em busca do quarto títu-

 São Clemente Salgueiro

Unidos da Tijuca

 Vila Isabel

 O Salgueiro fez um grande 
espetáculo circense na Sa-
pucaí para celebrar a vida do 
primeiro palhaço negro do 
Brasil, Benjamin de Oliveira 
(1870-1954), que completaria 

150 anos de idade em junho.
A escola saudou os palha-

ços com cabelos "vivos", in-
terpretados por componentes 
com 15 mil pompons, em seu 
último carro.

 A Unidos da Tijuca contou a 
história da arquitetura e do urba-
nismo e imaginou um Rio melhor 
no futuro. O desfile marcou a vol-
ta do carnavalesco Paulo Barros à 
Tijuca, após ser campeão pela es-
cola em 2010, 2012 e 2014.

A cantora Lexa estreou 
como rainha de bateria no 
Grupo Especial. Ela tropeçou 
e caiu na avenida antes do 
recuo da bateria. O asfalto es-
tava molhado pela chuva que 
caiu mais cedo.

Foto: Divulgação

Foto: Alexandre Durão G1

Foto: Leo Franco Agnews

Foto:Julio Cesar Guimaraes UOL

com as frases "tá ok?", "a cul-
pa é do Leonardo di Caprio" e 
"acabou a mamata". Adnet fez 
flexões de braço e imitou uma 
arma com a mão.

lo, a escola azul e branca fez 
várias menções aos povos in-
dígenas e aos trabalhadores 
que construíram Brasília.

dianapiresassessoria@gmail.com

COM DIANA PIRES

Escolas do Grupo Especial fazem desfile 
brilhante e aguardam pela apuração

...
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 A Mocidade fez um tri-
buto a  Elza S oares na bus-
ca por seu sétimo título. 
A escola foi  a  penúltima a 
desf i lar  neste segundo dia 

 A Beija-Flor levou o públi-
co da Sapucaí para um gran-
de passeio ao cantar sobre as 
grandes jornadas da humani-
dade e festejar ruas famosas 
do mundo, como Champs-Ely-

de Gr upo Especial ,  recon-
tando a história  da can-
tora de 89 anos,  presente 
no último carro.

O desfile teve as estreias 

sées, Broadway, Abbey Road.
A própria Marquês de 

Sapucaí recebeu uma 
grande homenagem, como 
tema do último carro. 
Grandes viagens foram re-

 Mocidade  Estácio de Sá

 Viradouro

 Beija-Flor

 Na retorno ao Grupo Especial 
após quatro anos, a Estácio de 
Sá apostou em Rosa Magalhães, 
carnavalesca em busca do nono 
título em 50 anos de avenida. 
Foi uma volta após três carnavais 
pela escola nos anos 80.

O primeiro desfile da noite 
teve alas e carros sobre cor-
pos celestes, pedras preciosas 
e minerais. A Campeã da Série 
A em 2019 também fez críti-
cas ao processo de extração 
dessas riquezas.

 A Viradouro fez um desfile 
que exaltou as mulheres negras 
de Salvador. O enredo "Viradou-
ro de alma lavada" falou sobre as 
Ganhadeiras de Itaupã, quinta 
geração de lavadoras de roupa na 
Lagoa do Abaeté.

Na comissão de frente, a 
atleta da seleção brasileira 
de nado sincronizado Anna 
Giulia, vestida de sereia, dava 
mergulhos de até um minuto 
em um aquário com 7 mil li-
tros de água mineral.

Foto: Marcos Serra Lima G1 Foto: Alexandre Durão G1

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

de Jack Vasconcelos como 
carnavalesco, após cinco 
anos na Paraíso do Tuiuti, e 
de Sandra de Sá como com-
positora do samba-enredo.

presentadas em alegorias 
como o abre-alas sobre as 
aventuras do homem du-
rante a Era Glacial, com um 
grande beija-f lor de gelo 
batendo suas asas.

...
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 A Mangueira desfilou em 
busca do bicampeonato com 
uma releitura crítica da vida 
de um Jesus Cristo nascido 
em uma comunidade. O carro 

 O Paraíso do Tuiuti contou 
a história de "dois Sebastiões" 
em seu desfile: o rei português 
que desapareceu no século 16, 

abre-alas mostrou o presi-
dente de honra Nelson Sar-
gento e a cantora Alcione re-
presentando José e Maria.

O desfile teve ainda uma 

Dom Sebastião, e o santo pa-
droeiro do Rio, São Sebastião.

A apresentadora Lívia An-
drade estreou como madrinha 

 Mangueira Grande Rio

União da Ilha

 Portela

 Paraiso do Tuiuti

 A Grande Rio contou a 
história  do pai  de santo 
Joãozinho da G omeia,  mas 
teve problemas com dois 
carros,  que podem dimi-
nuir  as  notas em quesitos 

como evolução e harmonia.
Um dos destaques da tricolor 

de Caxias foi a volta de Paolla 
Oliveira como rainha de bateria, 
fantasiada de Cleópatra, após 
dez anos fora.

 A União da Ilha do Governador, 
da rainha de bateria Gracyanne 
Barbosa, mostrou a vida dura das 
comunidades do Rio em um desfile 
com estética realista. Não faltaram 
sinais das dificuldades: armas, ôni-
bus lotados, pessoas vivendo nas 

ruas, desempregados, famintos...
O terceiro carro teve proble-

mas para percorrer a avenida, fa-
zendo com que a escola abrisse 
um "buraco" na Sapucaí. Foi um 
desfile apressado e com um mi-
nuto além do limite.

 A Portela encerrou o dia e soube 
se aproveitar do amanhecer com 
cores leves mas cheias de contraste. 
A escola mais vitoriosa do carnaval 
do Rio buscou sua 23ª vitória com 
um enredo sobre os tupinambás e 

o "paraíso" que encontraram no Rio 
de Janeiro antes da colonização.

O desfile apresentou o contraste 
entre a terra sem maldades dos ín-
dios em sua mítica Guajupiá e a selva 
urbana que a cidade se transformou.

Foto: Ricardo Moraes REUTERS Foto: Alexandre Durão G1

Foto: Leandro Milton Srzd

Foto: Divulgação

estátua gigante mostrando 
um jovem Jesus negro cruci-
ficado e referências a indíge-
nas, mulheres e membros da 
comunidade LGBT.

de bateria no carnaval carioca. 
A comissão de frente imaginou 
um encontro do santo que vi-
veu no século 3 e o monarca.



Folia
 uem curtiu os 

desfiles das escolas 
de samba nos ba-
dalados camarotes 
do Sambódromo 
do Rio de Janeiro 
contou com open 
bar, open food, 

shows para todos os gostos e ain-
da interagiu com celebridades que 
circulavam pelos camarotes como 
Sabrina Sato, Deborah Seco, Aline 

Riscado, Gracyanne Barbosa, entre 
muitos outros.

Após desfilar pela Vila Isabel 
na segunda-feira, Sabrina voltou 
ao camarote N1 onde se arrumou, 
com um maiô transparente cava-
díssimo, com franjas e uma peruca 
combinando. Questionada sobre 
o segredo da boa forma após ser 
mãe, ela afirmou: "Amamentação. 
Amamentar é a melhor coisa que 
tem, e sambar também".

 Gracyanne Barbosa, que 
desfilou como rainha de bate-
ria da União da Ilha na noite 
anterior, voltou à Marquês com 
o marido, Belo, e usou um bi-
quíni. Paolla Oliveira, rainha 

da Grande Rio, também voltou 
apenas para assistir com um 
maiô e um vestido vazado por 
cima. "Estou bem, me cuidei, 
estou confortável para ir para a 
Avenida", disse a atriz.

 Após levantar a Taça Guana-
bara no domingo, no Maracanã, 
grande parte do elenco do Fla-
mengo foi comemorar o título 
no Camarote Rio Praia. 

Os jogadores Pedro, Gerson, 
Berrio e Léo Pereira assistiram 
ao show da cantora Preta Gil e 
aos desfiles do grupo de aces-
so, na área VIP do espaço,  lo-
calizado exatamente em frente 
ao segundo recuo da bateria.

 O cantor Belo está com a 
agenda cheia neste carnaval. 
O seu primeiro show da folia 
foi no Camarote Rio Praia, na 
sexta-feira, onde a sua esposa, 
Gracyanne Barbosa é rainha. 
Mas quem contava em ver os 
dois juntos se decepcionou. A 
musa fitness não compareceu 
na Sapucaí, já que estava des-
filando pela Império da Casa 
Verde, em São Paulo.

Já nesta segunda-feira, a 
grande atração da noite foi o 
show do cantor Diogo Noguei-
ra. Convidados ilustres do RP 
Alan Vitor marcaram presen-
ça, nomes como  Gracyanne 
Barbosa, Belo, Nego do Borel e 
Moacyr Luz.

Famosos se reúnem 
em camarotes da 
Sapucaí

Q
CCulturando ulturando 

dianapiresassessoria@gmail.com
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Foto: AGNews Foto: Lupa Comunicaçã

Foto: Ascom Rio Praia

Jogadores do 
Flamengo no 
Camarote Rio 
Praia

Belo e Diogo 
Nogueira 
embalam público

...
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...
 Mais uma vez a cerveja Itaipava 

está fazendo o Carnaval do Brasil ser 
100%. Pelo quinto ano consecutivo, 
a marca está bombando com o Cama-
rote Verão, um espaço único e exclu-
sivo para convidados na Marquês da 
Sapucaí em todas as noites de folia.

O único camarote exclusivo para 
convidados recebe os famosos mais 
cobiçados do momento, entre eles 
passaram por lá a musa do Camarote 
Aline Riscado, a madrinha Cléo Pires, 
o jogador de futebol Romário, o ator 
Bruno Gissoni, Susana Vieira, Thaila 
Ayala, Renato Goes, Ludmilla e sua 
esposa Brunna Gonçalves, Malvino 
Salvador, Rodrigo Simas, Agatha Mo-
reira, entre outros. 

 Em seu terceiro ano, o Camarote Ar-
poador by Universal Music  recebeu no 
palco shows de MC Du Black, Atitude 
67, MC Rebecca e Rodrigo Lampreia na 
segunda noite de desfiles da Série A. O 
camarote fica localizado em uma locali-
zação privilegiada, entre os setores 3 e 5, 
exatamente abaixo de uma das cabines 
de jurados. No sábado,  passaram pelo 
espaço nomes como Malia, Totia Meire-
les, Carol Nakamura, Pablo Morais, Júlia 
Horta, Bruno Toledo e outros.

Artista dos mais cobiçados neste 
Carnaval, o cantor Ferrugem conseguiu 
uma folguinha durante a noite deste 
Sábado de Carnaval para assistir aos 
desfiles das escolas de samba da Série 
A na Sapucaí. A espiada no espetáculo 
aconteceu no Camarote Mar, área VIP 
da qual ele desfrutou, junto com fami-
liares e a mulher (a influencer Thais 
Vasconcellos), e onde também se apre-
sentou diante de mais de 600 foliões.

Foto: AGNews

Camarote Itaipava

 Camarote Arpoador 
by Universal Music

 Ferrugem assiste a 
desfile na Sapucaí

 Localizado em um dos pontos 
mais nobres da avenida, entre os 
setores 8 e 10, onde fica do recuo 
da bateria, o espaço contou

também com shows de 
Gabi Lima e DJ Dieguez se 
apresentando diariamente. 

Além das atrações musicais, 
o público do Rio Praia tem di-
reito a open bar e gastronomia 
de alto padrão, que inclui bufê 
de comida japonesa do restau-
rante Benkei, entre outras op-
ções contemporâneas.

 Na noite desta segunda-feira, o Ca-
marote Allegria, conhecido como o 
mais animado da Sapucaí, com 7 dias 
de folia ao total, recebeu famosos no 
segundo dia de desfiles do Grupo Es-
pecial. Com o tema Laranja Maravilha, 
o camarote recebeu atracões de peso 
como Samba de Santa Clara & Convi-
dados, João Brasil, AdoroFrozenDJs, 
Lucas Borchadt, Bateria, Bloco das 
Gaúchas, Ric Ruliere, entre outros, que 
animaram o público ate o sol nascer.

Marcaram presenca no Allegria fa-
mosos como os atores Danielle Wi-
nits, André Gonçalves e Felipe Roque. 
Também passaram pelo camarote o 
atleta Flávio Canto, a jornalista Cris-
tiane Pelajo e o roteirista Sacha Bali. 
Na avenida, o show ficou por conta 
das escolas São Clemente, Vila Isabel, 
Salgueiro, Unidos da Tijuca, Mocida-
de, Beija Flor. 

 Camarote Allegria
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J
á na noite de 
domingo, o 
espaço rece-
beu famosos 
como Glória 
Pires, Paolla 
Oliveira, Sel-
ton Mello, 

Luma de Oliveira, Wolf 
Maia, Whindersson Nunes, 
Monique Alfradique, Muri-
lo Rosa, Fernanda Tavares, 
Bárbara Evans, Kaysar Da-
dour, Marcos Pasquim, Da-
vid Brazil, entre outros, es-
tiveram no espaço. A noite 
contou ainda com shows 
de Jota Quest, Luíza Sonza, 
Jeito Moleque, Xande de 
Pilares e Projota.

O Arpoador se destaca 
por ser o maior camarote 
da Sapucaí. São mais de 
4.600m², divididos em 
três andares, ocupando 
todo o setor 5 e parte do 3, 
apresentando diversas ex-
periências exclusivas para 
cariocas e turistas: line up 
exclusivo, open bar e open 
food com bufê e bebidas 
premium. O camarote conta 
com duas frisas da avenida, 
garantindo a proximidade 
com os desfiles e permitin-
do que o público sinta de 
perto a energia contagian-
te de quem percorre toda a 
extensão do sambódromo. 
A decoração é inspirada nos 
beach clubs, trazendo a at-
mosfera praiana para den-
tro do ambiente.

Na área gastronômica, o 
Outback leva a sua exper-
tise em itens como aperi-
tivos e petiscos, além de 
distribuir ao público do 
evento pulseiras que de-
pois poderão ser reverti-
das em consumação em 
seus restaurantes. Além 
disso, um open bar e food 
oferecem opções variadas 
para o público, que ainda 
tem uma série de serviços 
diferenciados, como SPA, 
espaço beleza e barbearia, 
além de distribuição de 
chinelos, para todos curti-
rem o Arpoador com mais 
conforto.
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Foto: Divulgão

a terça pré-
- c a r n a v a l 
(18) até o dia 
1º de mar-
ço, um do-
mingo, 291 
blocos vão 
sair pelo Rio 

de Janeiro -- alguns mais de 
uma vez.
Listamos os blocos que ain-
da faltam desfilar pela cida-
de.

==Dia 26, quarta-feira de 
cinzas==

 Agytoê (Centro)
Início: 8h
Fim: 13h
Concentração: Av. Graça Ara-
nha
Bloco Mais Foda do Mundo 
(Barra da Tijuca)
Início: 9h
Fim: 13h
Concentração: Av. Lucio Cos-
ta 3300
 Ainda Aguento (Ribeira)
Início: 11h
Fim: 16h
Concentração: Praia da En-
genhoca
 Mameluco (Andaraí)
Início: 13h
Fim: 18h
Concentração: Rua Uruguai, 
35
Algodão Doce (Saúde)
Início: 16h
Fim: 21h
Concentração: Largo São 
Francisco da Prainha
Chave de Ouro (Engenho de 
Dentro)
Início: 16h
Fim: 18h
Concentração: Rua Adolfo 
Bergamini, 326
Planta Na Mente (Lapa)
Início: 16h
Fim: 20h

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFesta
Veja a agenda dos blocos 
autorizados do Rio até o 
fim do carnaval

D

Concentração: Praça Cardeal 
Câmara
Batuque das Meninas (Cate-
te)
Início: 17h
Fim: 22h
Concentração: Praça Largo 
do Machado

Embaixadores da Folia 
(Lapa)
Início: 17h
Fim: 18h
Concentração: Av. Gomes 
Freire, 533
Me Enterra Na Quarta (Santa 
Teresa)
Início: 17h
Fim: 22h
Concentração: R. Áurea

==Dia 29, sábado das 
campeãs==

Bloco da Anitta (Centro)
Início: 8h
Fim: 12h
Concentração: R. Primeiro 
de Março

Bafafá (Laranjeiras)
Início: 10h
Fim: 14h
Concentração: Praça São Sal-
vador
Bloco Quizomba (Lapa)
Início: 11h
Fim: 16h
Concentração: R. Riachuelo, 
15
Chulé de Santa (Santa Tere-
sa)
Início: 12h
Fim: 16h
Concentração: R. Joaquim 
Murtinho, 2012
Se Essa Rua Fosse Minha 
(Flamengo)
Início: 13h
Fim: 16h
Concentração: R. Paulo VI
Vem Que Eu Te Abraço (Pa-
dre Miguel)
Início: 15h
Fim: 18h
Concentração: R. Cherburgo
Abraço do Urso (Santíssimo)
Início: 16h

Fim: 19h
Concentração: Estr. dos Sete 
Riachos, 339
O Fervo (Estácio)
Início: 16h
Fim: 22h
Concentração: R. Prof. Quin-
tino do Vale
Sem Saída (Botafogo)
Início: 16h
Fim: 20h
Concentração: R. Gen. Seve-
riano, 76
Unidos do Caraxué (Ilha de 
Paquetá)
Início: 16h
Fim: 18h
Concentração: R. Cerqueira, 
74
Sufridus de Copacabana
Início: 16h
Fim: 22h
Concentração: Rua Inhangá
Alegria da República (Centro)
Início: 17h
Fim: 22h
Concentração: R. dos Inváli-
dos, 2

Sepulta Carnaval (Engenho 
de Dentro)
Início: 17h
Fim: 20h
Concentração: R. Ana Leoni-
dia
Vem Comigo Cachaçada (Ri-
beira)
Início: 17h
Fim: 19h
Concentração: Praia do Zum-
bi, 28
É Pequeno Mas Não Amolece 
(Recreio dos Bandeirantes)
Início: 17h
Fim: 21h
Concentração: Praça Prof. 
Henrique Niremberg
Mistura de Santa (Santa Te-
resa)
Início: 17h
Fim: 22h
Concentração: R. Francisca 
de Andrade
Mulheres de Chico (Leme)
Início: 17h
Fim: 20h
Concentração: Av. Atlântica, 

...



IN
FO

Quarta-Feira 26 de Fevereiro de 2020

10 CARNAVAL

10
Os 300 (Padre Miguel)
Início: 17h
Fim: 22h
Concentração: Rua Tapiran-
ga
Só Cachaça (Gamboa)
Início: 18h
Fim: 21h
Concentração: R. Nabuco de 
Freitas, 50
Fuzuê... Só Alegria Pra Você!! 
(Del Castilho)
Início: 18h
Fim: 22h
Concentração: R. Chapadi-
nha, 2
Bloco da Ressaca (Pedra de 
Guaratiba)
Início: 20h
Fim: 22h
Concentração: Rua Barros de 
Alarcão
 

==Dia 1º de março, 
domingo==

Bloco Filhos da P! (Leblon)
Início: 9h
Fim: 14h
Concentração: Av. Delfim 
Moreira
Conjunto Habitacional Ba-
rangal (Ipanema)
Início: 9h
Fim: 14h
Concentração: Av. Vieira 
Souto (Posto 9)
Monobloco (Centro)
Início: 9h
Fim: 12h
Concentração: R. Primeiro 
de Março
Mulheres Brilhantes (Vila 
Isabel)
Início: 9h
Fim: 14h
Concentração: Boulevard 28 
de Setembro, 238
União dos Blocos da Ilha do 
Governador (Ribeira)
Início: 12h
Fim: 16h
Concentração: Praça Iaiá Gar-
cía
Aí Sim (Tijuca)
Início: 14h
Fim: 16h

Concentração: Praça Cmte. 
Xavier de Brito
Bonde da Folia (Santa Teresa)
Início: 14h
Fim: 18h
Concentração: R. Fonseca 
Guimarães, 8
Sambado No Miudinho (Ma-
dureira)
Início: 14h
Fim: 20h
Concentração: R. Soares Cal-
deira, 115
Eu Amo Cerveja (Centro)

Início: 14h
Fim: 19h
Concentração: Av. Mem de Sá
Malukos da Beira Rio (Vila 
Kennedy)
Início: 15h
Fim: 20h
Concentração: Tv. Latania
Broxadão (Copacabana)
Início: 16h
Fim: 18h
Concentração: Rua Figueire-
do de Magalhães
Amigos da Joaquim Méier 

(Méier)
Início: 17h
Fim: 19h
Concentração: R. Guaju
Nosso Bloco (Saúde)
Início: 17h
Fim: 20h
Concentração: R. Sacadura 
Cabral, 75
Quem Vai Vai, Quem Não Vai 
, Não Cagueta! (Ilha do Go-
vernador)
Início: 18h
Fim: 21h

Concentração: Praça Jerusa-
lém
Tô No Recreio (Recreio dos 
Bandeirantes)
Início: 18h
Fim: 22h
Concentração: Av. Lúcio Cos-
ta (Posto 11)
7 de Paus (Vila Isabel)
Início: 19h
Fim: 22h
Concentração: Boulevard 28 
de Setembro, 238



ois sentimentos 
eram visíveis nas 
comemorações 
pelo primeiro 
aniversário do 
Centro Especia-
lizado em Reabi-
litação – CER IV, 
realizado nesta 

quinta-feira, 20 de fevereiro: Ale-
gria e Gratidão. A data foi celebra-
da com a presença do prefeito 
Washington Reis; do Secretário 
Municipal de Saúde e Defesa Ci-
vil, Dr. José Carlos de Oliveira; au-
toridades municipais e estaduais; 
pacientes e profissionais da saú-
de. O CER IV está localizado no 
bairro Sarapuí, no primeiro distri-
to do município.

Ao se dirigir ao público pre-
sente, o prefeito Washington Reis 
falou da importância do Centro 
de Reabilitação para milhares de 
pacientes, não só de Duque de 
Caxias, mas também dos municí-
pios vizinhos. Em um ano de fun-
cionamento, o CER IV passou de 
500 atendimentos no primeiro 
mês, para a média de 15 mil aten-
dimentos mensais.

Baixada

D
“Há um ano realizávamos o 

sonho de milhares de pessoas, 
que com muita dificuldade bus-
cavam tratamento especializado 
em reabilitação. Hoje, ao ver essa 
unidade cheia de crianças e adul-
tos, só posso agradecer a Deus! E 
as boas notícias não param. Em 
breve esses serviços também 
serão oferecidos na Policlínica 
Duque de Caxias, com a inaugu-
ração da nova ala de Fisioterapia 
na unidade. No novo espaço os 
pacientes ainda terão acesso a 
uma piscina aquecida para a reali-
zação de sessões de Hidroterapia. 
Desde o início do nosso mandato 
não paramos de investir na saúde 
da população. O CER IV é mais 
um exemplo disso!”, destacou 
Washington Reis.

O CER IV é uma unidade mu-
nicipal de saúde especializada 
que oferece à população atendi-
mentos voltados para a reabilita-
ção Física, Intelectual, Auditiva e 
Visual. No local, o paciente é aco-
lhido por uma equipe profissio-
nal multidisciplinar e tem a seu 
dispor todos os equipamentos 
necessários para o tratamento 

nas áreas de Fisioterapia, Fono-
audiologia, Terapia Ocupacional, 
Psicologia, Ortoptista, Nutrição, 
Assistente Social, Neurologia, 
Neuropediatria, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Urologia, 
Psiquiatria, Clínica Geral e Ortope-
dia, além do Polo de Ostomizados.

Todos esses serviços fazem 
parte da rotina do pequeno Lu-
cas Lobo, de 7 anos, que se mo-
vimenta através de uma cadeira 
de rodas. No CER IV todo mundo 
já conhece Lucas, que foi um dos 
primeiros pacientes a receber 
acompanhamento na unidade. 

Ao se dirigir ao público presente, o prefeito Washington Reis falou da importância do Centro de Reabilitação

Alegria e gratidão marcaram 
as comemorações do Primeiro 
Aniversário do CER IV

Foto: Divulgação

Sua mãe, Sandra Lobo, moradora 
do Gramacho, não consegue dis-
farçar a emoção e alegria ao falar 
da evolução do seu filho neste um 
ano de tratamento no CER IV.

“Cheguei aqui com o Lucas as-
sim que o centro abriu e só temos 
a agradecer ao prefeito Washing-
ton Reis e ao secretário de Saúde, 
Dr José Carlos, por tudo que esse 
lugar representa na vida do meu 
filho. Antes da inauguração do 
CER IV enfrentei muita dificulda-
de para dar continuidade ao trata-
mento do Lucas. Hoje, é visível a 
sua evolução. Além dos serviços 

de saúde, ele também recebe mui-
to carinho e atenção. Aqui no CER 
IV ele tem uma família!”, declarou 
a mãe Sandra, emocionada.

Para fechar a festa, não podia fal-
tar o bolo e o parabéns em comemo-
ração e agradecimento por tantas vi-
tórias e vidas transformadas, através 
dos serviços oferecidos na unidade.

O CER IV funciona de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 17h, 
e aos sábados, das 7h às 12h. A 
unidade fica na Avenida Repú-
blica do Paraguai, s/ nº, no Sara-
puí, ao lado da Escola do Futuro, 
em Duque de Caxias.

20 de fevereiro de 2020 foi 
realizada nesta quinta-feira 
(20/2) no 14º Grupamento de 
Bombeiros Militar (Duque de 
Caxias), uma reunião de alinha-
mento entre a corporação e as 
Defesas Civis dos municípios de 
São João de Meriti e Duque de 
Caxias e a Defesa Civil Estadual.

O objetivo do encontro foi 
traçar ações em conjunto en-
tre os órgãos, para prevenção e 
atuação em desastres naturais 
nas respectivas regiões. Foram 
abordados assuntos como ca-
pacitação, acionamentos de si-
renes, monitoramento de áreas 
sensíveis, temporais, simulados 
com a população civil, planos de 
contingências e protocolos de 
emergências.

Entre os militares, além do 
comandante do 14º GBM, Te-
nente-Coronel Leandro Grecco, 

também participaram do evento 
o Tenente Cássio, comandante 
do 1º Destacamento de Bombei-
ros Militar, unidade responsável 
pelo atendimento em São João 
de Meriti (subordinado ao 14º 
GBM) e o Major Samir, respon-
sável pela Defesa Civil Estadual, 
dentre outros.

De acordo com o Tenente 
Cassio, o alinhamento entre os 
órgãos e a resposta aos eventos 
são fundamentais para o suces-
so. Perguntado sobre o apoio da 
prefeitura para o quartel de São 
João Meriti, ele disse, “A prefei-
tura está sempre somando com 
a nossa unidade, sempre está de 
portas abertas a nos ajudar, isso 
é fundamental para o atendi-
mento à população”.

Leandro Grecco, em entre-
vista para a prefeitura, expli-
cou que o 14º GBM é respon-

Defesa Civil e Corpo de 
Bombeiros alinham planos 
contra desastres

sável pelo 1º Distrito de Duque 
de Caxias e por todo municí-
pio de São João de Meriti, e 
que a Defesa Civil em geral, 
funciona como uma seção do 
Corpo de Bombeiros, atuando 
na prevenção dos problemas, 
enquanto a corporação atua 
nas respostas aos eventos. Se-
gundo ele, é necessário manter 
contato próximo entre os ór-
gãos, contribuindo assim para 
um melhor atendimento ime-
diato e para que cada qual saiba 
seu papel nesses eventos.

O comandante informou ain-
da que devido a sensibilidade do 
tema, vai propor que seja feito 
um simpósio (ainda sem data 
marcada), abrangendo também 
as Defesas Civis de toda a Baixa-
da Fluminense, com o objetivo 
de ampliar o entendimento das 
ações a serem feitas.

Sobre São João de Meriti, o co-
mandante afirmou que, para evi-
tar ruídos na comunicação entre 
os envolvidos, e aumentar o 
tempo de resposta, assim como 
a prevenção, ele pretende criar 

O objetivo do encontro foi traçar ações em conjunto entre os órgãos

Foto: Divulgação
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protocolos emergenciais, onde o 
Corpo de Bombeiros irá apoiar o 
trabalho das Defesas Civis.

Bombeiro Mirim
Uma novidade para a po-

pulação dos municípios de 
São João de Meriti e Duque de 
Caxias, anunciada na reunião, 
é que ainda este ano a unidade 
deve lançar o projeto Bombei-
ro Mirim, onde serão ministra-

das aulas e treinamentos para 
crianças e adolescentes, com 
o intuito de instruí-los para 
que saibam como agir em si-
tuações de risco.

As unidades seguem man-
tendo contato e traçando planos 
para melhor atender suas respec-
tivas populações, melhorando a 
qualidade de vida e aumentando 
a segurança através da preven-
ção e da resposta.
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Foto: REUTERS/Daniel Tapia

Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Rafinha ficaram de fora do treino com o elenco principal

 Diana Pires

F l a m e n g o 
e n f r e n t a 
nesta quar-
ta-feira, 26 
de Feverei-
ro, às 21h30, 
os equato-
rianos do In-
dependiente 

del Valle, no Maracanã, Rio 
de Janeiro, pela grande final, 
jogo de volta (2 de 2) da Re-
copa Sul-Americana. A parti-
da será transmitida exclusi-
vamente pela plataforma de 
streaming . 

Lesionados, os jogadores 
Bruno Henrique, Rodrigo 
Caio e Rafinha ficaram de 
fora do treino com o elenco 
principal do Flamengo na tar-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMengão
Final da Recopa: Flamengo 
x Independiente del Valle

O
de desta segunda-feira (24). 
Sem a realização das ativi-
dades do dia, as chances dos 
atletas – tidos como titulares 
absolutos – atuarem contra o 
Independiente del Valle, do 
Equador, pela decisão da Re-
copa, são quase nulas.

Landim vende petroleira 
para se dedicar só ao clube

O presidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim, confirmou 
a venda de sua companhia 
de petróleo, Ouro Preto, na 
quinta-feira antes do Carna-
val. Não há disponibilidade 
dos valores da transferência. 
A compradora é a empresa 
Starboard.

A empresa foi criada pelo 
próprio Rodolfo Landim 
em 2010 e, depois de dez 

anos de atividade, foi nego-
ciada para que o dirigente 
se dedique exclusivamente 
ao Flamengo.

Na quinta-feira, depois da 

final da Recopa Sul-Ameri-
cana contra o Independiente 
del Valle, Landim viaja para 
a Espanha para um ciclo de 
conversas e visitas ao Real 

Madrid e ao Barcelona.
A ideia é troca de experiên-

cias e aproximação com dois 
dos clubes mais importantes 
da Europa.


