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Camarote Verão da Itaipava 
marca presença na Sapucaí 
pelo quinto ano
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Pezão ficou "preocupado 
em andar com tanto 
dinheiro" e pediu propina 
parcelada, diz delator 
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Um turista da Lituânia foi Um turista da Lituânia foi 
assassinado na noite de ontem e assassinado na noite de ontem e 
a mulher dele, estuprada em uma a mulher dele, estuprada em uma 
casa alugada na Praia do Sono, casa alugada na Praia do Sono, 
em Paraty —cidade turística da em Paraty —cidade turística da 
Costa Verde no Rio de Janeiro. Costa Verde no Rio de Janeiro. 



érgio de Castro 
Oliveira, apon-
tado como ope-
rador do ex-go-
vernador Sérgio 
Cabral (MDB) 
na organização 
criminosa reve-
lada pela Lava 

Jato, detalhou como eram fei-
tos os supostos pagamentos 
de propina a Luiz Fernando 
Pezão (MDB). As acusações 
estão em um dos documen-
tos da colaboração premiada 
feita ao Ministério Público 
Federal e homologada feita 
pela Justiça Federal.

Pezão, que sucedeu Cabral 
no cargo, nega as denúncias.

Serjão, como era conheci-
do, foi assessor parlamentar 
de Cabral na década de 90 e é 
apontado pelos investigadores 
da Lava Jato como operador 
financeiro do esquema. Ele diz 
que fez as entregas de 2008 
até 2013. No início, eram R$ 50 
mil, diz. O valor teria aumen-
tado depois que Pezão, então 
secretário de Obras, passou à 
pasta de Infraestrutura.

"Neste período (2011), o 
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valor passou a ser R$ 100 
mil por mês. No terceiro ou 
quarto mês em que recebeu 
R$ 100 mil, o Pezão falou 
que estava preocupado em 
andar com tanto dinheiro 
na sua pasta."

A partir daí, relata o de-
lator, metade do valor teria 
sido entregue ao dono de 
uma empresa com a qual 
Pezão tinha contatos. Essa 
rotina teria se mantido por 
seis meses até Pezão voltar a 
pedir a entrega integral.

As acusações fazem par-
te da Operação Boca de 
Lobo, que levou Pezão à 
prisão no fim de 2018. No 
último mês de dezembro, o 
ex-governador foi solto por 
decisão do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ).

Pezão diz que delator mente
A Lava Jato estima que 

Pezão tenha obtido R$ 39 
milhões em propina de 2007 
a 2015, de empreiteiras a em-
presas de ônibus, em espécie 
e contas no exterior.

Ele também já foi citado 
pelo ex-presidente do Tribu-

nal de Contas do Estado (TCE), 
Jonas Lopes; Álvaro Novis, do-
leiro da Fetranspor; e pelo pró-
prio Cabral. O ex-governador 
diz que é vítima de conspiração.

No intuito de provar que 
quatro delatores se uniram con-
tra ele, Pezão apontou contra-
dições nos depoimentos. Uma 
delas sobre a suposta entrega 
de propina em sua residência.

Serjão diz ter levado pacotes 
de dinheiro até o apartamento 
de Pezão no Leblon na véspe-
ra de um assalto ao imóvel em 
2012. Fotos do passaporte do 
ex-governador juntadas ao pro-
cesso indicam que ele estava em 
viagem na Itália naquele dia.

Pezão viajou no dia 21 e 
voltou no dia 30. O assalto 

Pezão na saída da Justiça Federal após interrogatório na última segunda-feira (2)

Pezão ficou 'preocupado em 
andar com tanto dinheiro' e pediu 
propina parcelada, diz delator

Foto: Reprodução/TV Globo

ocorreu no dia 29. Para Pe-
zão, essa é uma prova de que 
o delator mentiu.

"Falaram que me entrega-
ram um dinheiro na véspera 
do assalto (na residência do 
Leblon). (Na audiência da 
Lava Jato), Ele (Serjão) dá um 
riso irônico quando o doutor 
(juiz Marcelo) Bretas pergun-
ta se o dinheiro foi levado, 
ele dá um riso achando que 
foi. Eu estava na Itália. En-
tão, mostra o nível de mentira 
dessas pessoas", afirmou Pe-
zão na última segunda.

O ex-governador afirma que 
ordenou o pagamento de R$ 
55 bilhões sem nunca ter sido 
implicado por empreiteiros e 
empresários.

"Claro que sou inocente. Eu 
tenho 36 anos de vida pública. 
A única coisa que vou ter é mi-
nha aposentadoria do INSS que 
estou esperando como dois mi-
lhões de brasileiros. Estou es-
perando há 19 meses", rebate.

Depoimento
Na segunda-feira (3), Pe-

zão foi interrogado após seu 
antecessor, Sérgio Cabral, 
acusá-lo de participação na 
organização criminosa que 
chefiou. Ele negou todas acu-
sações: da participação no 
esquema de propina e tam-
bém de que recebeu R$ 400 
milhões para a campanha à 
reeleição, como havia dito 
Cabral pouco antes.

A Polícia Federal defla-
grou nesta quinta-feira (6) 
uma operação para inves-
tigar a suspeita de desvio 
de R$ 50 milhões no antigo 
Ministério do Trabalho. As 
irregularidades, de acordo 
com a PF, ocorreram entre 
2016 e 2018. O ex-ministro 

do Trabalho no governo do 
ex-presidente Michel Temer, 
Ronaldo Nogueira, foi alvo 
de busca e apreensão.

Segundo informações, a 
defesa do ex-ministro disse 
que não tem informação de 
que ele tenha sido alvo de 
algum mandado. Nogueira 

Ex-ministro do Trabalho é
 alvo de busca e apreensão em 
operação da Polícia Federal 

é atualmente presidente da 
Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa). 

A operação, chamada de 
Gaveteiro, foi às ruas para 
cumprir:
Dois mandados de prisão pre-
ventiva;

41 mandados de busca e 
apreensão, nos estados de 
Goiás, São Paulo, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul e no Distrito Federal;

O alvo da PF é uma organi-
zação criminosa que, de acordo 
com as investigações, fez uma 
contratação de fachada de uma 
empresa para fornecer serviços 
de tecnologia ao ministério.

 Segundo a polícia, a con-
tratação serviu apenas para o 
grupo efetuar o desvio milio-
nário dos recursos públicos, si-
mulando o pagamento por um 
serviço aparentemente legal.

A PF também determinou 
o bloqueio de cerca de R$ 76 

milhões nas contas dos inves-
tigados. Além disso, a operação 
obteve na Justiça medidas cau-
telares (provisórias) impedindo 
os suspeitos de deixarem o país.

A polícia afirmou que os in-
vestigados poderão ser enqua-
drados nos crimes de peculato, 
organização criminosa, fraude 
à licitação, falsificação de do-
cumento particular, corrupção 
ativa e passiva. As penas, se 
somadas, podem chegar a 40 
anos de prisão.

POLÍTICA

IN
FO POLÍTICA2

INFOPOVO LTDA
TEL: 3742-3524 -          - 96445-2041TEL: 3742-3524 -          - 96445-2041

Expediente

CNPJ: 19.037.055/0001-02
Av. Graça Aranha, nº 206, sala 301

Email: contato@jornalpovo.com.br

Estado do Rio de Janeiro

EDITORA: Diana Pires
REDATOR: Antônio Novinho
PROJETO GRÁFICO/DIAGRAMAÇÃO: Renato Ferreira 
REPÓRTER FOTOGRÁFICO: Bruno Beiruth
DIRETOR DE MARKETING: Rogerio Ramos 

PRESIDENTE: ROGÉRIO SANT'ANA

WWW.JORNALPOVO.ONLINE

VICE PRESIDENTE: LUIZ GUEDES

Sexta-Feira 07 de Fevereiro de 2020



Sexta-Feira 07 de Fevereiro de 2020

POLÍTICA

IN
FOGERAL 3

s aulas das es-
colas da rede 
m u n i c i p a l 
do Rio foram 
r e t o m a d a s 
nesta quinta-
-feira (6). De 
acordo com a 
prefeitura, as 
1.540 escolas 

do município estão abastecidas 
com água mineral e, por isso, as 
aulas estão acontecendo.

Os diretores e conselhos estão 
orientados a avaliarem a quali-
dade da água e decidirem, caso 
esteja imprópria para consumo, 
interromperem as aulas.

O retorno das atividades deve-
ria ter ocorrido na quarta-feira (5). 
No entanto, foi adiado por conta 
do fechamento da Estação do 
Guandu, quando técnicos detec-
taram detergente na água.

Nova Iguaçu e Belford Roxo 
continuam sem aulas

Em Nova Iguaçu, na Baixa-
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da Fluminense, a prefeitura 
adiou, mais uma vez, o retor-
no das aulas das 85 escolas da 
rede municipal abastecidas 
pelo sistema Guandu.

Segundo a prefeitura, a 
água que chega nessas uni-
dades ainda está turva e com 
gosto de terra.

Ao longo desta quinta, o 
município vai avaliar se have-
rá alguma alteração na quali-
dade da água e só então deter-
minar uma data para o retorno 
às aulas.

Nas escolas abastecidas pe-
las elevatórias do Tinguá e Rio 
D'Ouro, as aulas foram reini-
ciadas na quarta (5).

Belford Roxo adiou o retor-
no às aulas para a próxima se-
gunda-feira (10).

Em Duque de Caxias, o 
ano letivo das escolas come-
çou na quarta-feira (5). As 
33 creches do município, no 
entanto, voltaram a funcio-
nar nesta quinta (6). Prefeitura do Rio garante água mineral para alunos e funcionários da rede municipal

Escolas da rede municipal do Rio
 retomam aulas, após adiamento
 por conta da crise da água da Cedae

Foto: Divulgação

A Secretaria estadual do 
Ambiente e Sustentabilidade, 
o Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) e o Comando 
de Polícia Ambiental (CPAm) 
fizeram, nesta quinta-feira, 
uma operação no Distrito In-
dustrial de Queimados. Os 
agentes fiscalizam as indús-

trias da região para a identi-
ficação de despejo irregular 
de esgoto no Rio Guandu, na 
Baixada Fluminense.

De acordo com a Secretaria 
do Ambiente e Sustentabili-
dade, técnicos do Inea cole-
taram amostras de água na 
saída das estações de trata-

mento de efluentes de cinco 
indústrias da região.

Os agentes também sobre-
voaram o polo para rastrear 
o possível despejo de esgoto 
industrial sem tratamento no 
rio. Outro grupo fez buscas 
por terra para flagrar e punir 
a prática irregular.

Prefeitura do Rio divulga plano de 
contingência contra o coronavírus

Distrito Industrial de Queimados é alvo de 
ação sobre despejo de esgoto no Guandu O plano municipal de contin-

gência contra o coronavírus foi 
divulgado pela Prefeitura do Rio 
nesta quinta-feira (6). Serão 120 
leitos de hospitais de toda rede 
municipal reservados para pos-
síveis pacientes.

A capital fluminense não tem 
casos suspeitos da doença. O Brasil 
tem 9 casos suspeitos de coronaví-
rus, de acordo com o Ministério da 
Saúde nesta quinta-feira (6). Um de-
les está no estado do Rio de Janeiro, 
mas a cidade não foi divulgada.

A administração municipal 
também determinou a manuten-
ção de estoques estratégicos de 
insumos e treinamentos de pro-
fissionais. O material servirá para 
orientar as ações na assistência aos 
pacientes, bem como na preven-
ção e na promoção de saúde.

A medida foi publicada nesta 
quinta-feira (6) pela secretaria mu-
nicipal de Saúde (SMS) do Rio no 
Diário Oficial. O documento foi ela-
borado em parceria com a secreta-
ria estadual de Saúde (SES), com 

definição de objetivos e metas.
Todas as diretrizes do Mi-

nistério da Saúde e da Organi-
zação Mundial da Saúde foram 
respeitados.

O que fica estabelecido
 no plano?

Critérios de definição de caso 
suspeito;

Fluxos de notificação e de cole-
ta de amostras laboratoriais;

Respostas aos níveis de alerta, 
com planejamento para cada nível;

As internações e transferências 
de possíveis pacientes para os 120 
leitos serão coordenadas pela Cen-
tral de Regulação Unificada.

“O documento foi construído 
por uma equipe técnica expe-
riente e capacitada para lidar com 
eventos que envolvam múltiplas 
vítimas. As ações estão alinhadas 
com o plano de contingência es-
tadual, fundamental para otimiza-
ção dos recursos humanos e insu-
mos”, disse a secretária municipal 
de Saúde, Beatriz Busch.

Fiscalização aconteceu desde o início da manhã desta quinta-feira

Foto:  Divulgação / Seas
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s ruas es-
tão cobertas 
pelo mato 
e cheias de 
b u r a c o s . 
M o r a d o r e s 
r e c l a m a m 
que o pro-
blema existe 

há muito tempo e a situação 
piora em dias chuvosos.

A dona de casa Sueli 
mora na avenida Epitácio e 
afirma que nunca houve as-
falto no local. "Meus filhos 
cresceram vendo essa situ-
ação [mato, água acumu-
lada e falta de pavimento]. 
As promessas de melhorar 
a rua só aparecem em épo-
ca de eleição. Já tivemos 
aqui casos de dengue, sem 
contar as micoses que 'pe-
gamos' andando nessa água 
suja", relata mostrando a 
água empoçada no túnel 
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que serve de acesso a alguns 
moradores.

"Sou um dos moradores 
mais antigos. Minha casa 
não alaga porque coloquei 
terra para ficar mais alta e 
evitar que a água chegue 
até aqui. Mas alguns vizi-
nhos têm que colocar os 
móveis em lugares altos 
quando chove e alaga, pois 
acaba entrando muita água 
nas casas deles. Coleta de 
lixo só passa aqui nos dias 
de verão", afirmou Francis-
co de Oliveira.

Ao lado de toda essa sujei-
ra fica o colégio Castelo Bran-
co que sofre também. É um 
Perigo para idosos e crianças, 
dizem os moradores. Toda 
vez que chove o túnel ento-
pe e ninguém pode passar,, e 
o rio que passa por baixo da 
linha do trem está puro mato 
e sem iluminação.

Em Mesquita, buracos e 
mato alto tomam conta 
de ruas no Bairro BNH

As ruas estão cobertas pelo mato e cheias de buracos. Moradores reclamam que o problema existe há muito tempo

 Neste fim de semana, entre os 
dias 08 e 09 de fevereiro, a unida-
de temporária do Sesc Verão 2020 
retorna à Mangaratiba, na Praia do 
Saco, para receber shows gratui-
tos da cantora Fernanda Abreu e 
do grupo No Pé do Morro, além 
de ação especial com o ginasta e 
campeão olímpico Arthur Zanetti. 
O público poderá aproveitar ainda 
toda a programação cultural, além 
de diversas atrações esportivas, re-
creativas e de lazer.

No sábado, dia 08, às 20h30, a 
cantora Fernanda Abreu sobe ao 
palco para apresentar sua turnê 
“Amor Geral”, que já percorreu vá-
rias capitais brasileiras, festivais e 
cidades do interior de São Paulo e 
Rio de Janeiro, sempre com suces-
so de crítica e público. 

O destaque da programação es-
portiva deste final de semana no 
Sesc Verão Mangaratiba é a presen-
ça do ginasta Arthur Zanetti, no do-
mingo, 09, às 13h, que participará 

da ação “Vivência e Bate Papo com 
o Atleta”. Zanetti é um atleta brasi-
leiro que compete em provas da gi-
nástica artística, campeão olímpico 
e mundial no aparelho argolas. 

No domingo, a partir das 09h, 
será realizada a Trilha Interpre-
tativa no Parque Estadual do 
Cunhambebe. Os visitantes po-
derão conhecer a trilha interpre-
tativa e sensorial Curumim, total-
mente adaptada para portadores 
de necessidades especiais. 

Serão realizadas, ainda, diversas 
campanhas, como a de valorização 
do frevo, além de oficinas infantis, 
massoterapia, dança, gincanas re-
creativas, orientações de saúde bu-
cal, intervenção poética, exibição 
de filmes etc.

Além disso, no sábado (18h) e 
no domingo (14h), acontece o Bai-
le do Magro, que traz um set list do 
hip-hop à música eletrônica da Eu-
ropa, com um tempero da música 
popular brasileira, para não deixar 

ninguém parado. O evento tam-
bém conta com oficinas de per-
cussão com materiais reciclados, 
saúde bucal, massoterapia, stand 
up, e muito mais. Em seguida, é a 
vez do grupo No Pé do Morro se 
apresentar, no domingo, às 16h.

O projeto Sesc Verão em Man-
garatiba é realizado pelo Sesc RJ, 
com o apoio da Prefeitura local. A 
programação completa pode ser 
consultada em https://www.sesc-
verao.com.b.

SERVIÇO:
PROJETO SESC VERÃO 2020 – 
MANGARATIBA
Praia do Saco
Dias 8, 9, 15 e 16 de fevereiro de 
2020
Show Fernanda Abreu
08/02 – 20h30
Clínica de Ginástica com Arthur 
Zanetti
09/02 – 13h
Show No Pé do Morro

Hospital Municipal São Francisco 
Xavier recebe novos berços  

 Fernanda Abreu, grupo No Pé do Morro e o ginasta Arthur 
Zanetti agitam o Sesc Verão 2020 em Mangaratiba  A Secretaria de Saúde de Ita-

guaí está realizando a troca de 24 
berços da maternidade do Hos-
pital Municipal São Francisco 
Xavier. O material oferece maior 
segurança aos bebês, além de se-
rem mais confortáveis. A chefe 
da maternidade, Maria de Fátima 
Nolasco, o diretor administrativo, 
Jorge Valério, e a equipe de enfer-
magem acompanharam a chega-
da dos novos equipamentos.

Os berços são adaptados para o 
transporte dos recém-nascidos e ser-
vem tanto para o banho quanto para 
o período de sono do bebê. Diferen-
temente dos antigos, os novos equi-
pamentos possuem uma inclinação 

que ajuda o profissional ou a mãe a 
dar banho e manusear a criança.

Novas cadeiras
A maternidade também ganhou 

recentemente novas cadeiras de 
descanso. Os equipamentos são 
mais confortáveis que os antigos 
e servem para as mães amamen-
tarem os recém-nascidos e para os 
visitantes que acompanham as grá-
vidas e puerperas.

As novidades foram apro-
vadas pelas pacientes. Mamãe 
do pequeno Rafael, Tainar de 
Andrade foi uma das primeiras 
a estrear o novo berço e gostou 
bastante do novo equipamento.

Foto: Divulgação

Foto: Yuri Mello/PMM

Os berços são adaptados para o transporte dos recém-nascidos
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orto a tiros no 
Centro de São 
João Meriti, na 
Baixada Flu-
minense, Davi 
Pereira da Silva, 
42 anos, conhe-
cido como Davi 
Show, fazia 
parte da ala de 

compositores da Unidos de Padre 
Miguel e emplacou o samba-enre-
do deste ano, quando a escola vai 
desfilar no sábado de carnaval pela 
Série A. Segundo informações, ho-
mens armados emparelharam um 
carro com o da vítima e fizeram 
vários disparos, nesta quarta-feira.

O samba composto pela Unidos 
de Padre Miguel, que vao contar a 
história da capoeira através do en-
redo"Ginga", foi feito em parceria 
com Samir Trindade, Jr Beija-Flor, 
Ribeirinho, Guto Biral, Ricardo da 
G. Braga, Dilson PS Medeiros, Rô-
mulo Presidente. A escola da Zona 
Oeste usou as redes sociais para 
lamentar a morte do integrante da 
ala de compositores. 

"Luto na Unidos de Padre Mi-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

M
guel. É com extremo pesar que a 
Unidos de Padre Miguel lamenta 
profundamente o falecimento do 
amigo Davi Show, membro da ala 
de compositores de nossa escola. 
A UPM se despede de Davi Show 
agradecendo sempre todo seu es-
forço, amor e dedicação desferidos 
à nossa agremiação. Nossos since-
ros sentimentos, em nome da pre-
sidência e da diretoria, à família e 
amigos", diz o texto, publicado em 
rede social.

Davi Show fez várias publica-
ções ano passado defendendo e 
divulgando um dos sambas que 
chegou até a final na Beija-Flor de 
Nilópolis. Entretanto, a música é 
assinada por Jr Beija-Flor, Thiago 
Alves e Junior Trindade, não cons-
tando ele entre os compositores. 
O samba 5 acabou perdendo para 
o composto por Magal Clareou, 
Diogo Rosa, Julio Assis, Jean Costa, 
Dario Jr e Thiago Soares. 

"Foram tantos dias de luta para 
finalmente chegar ao dia de glória, 
nessa quinta. Só Deus sabe do tra-
balho, empenho, dedicação que 
nós tivemos para chegar até aqui e 

é com a força dele que poderemos 
tentar conquistar nosso objetivo. 
Esse grupo representa mais que 
um conjunto de pessoas, é um con-
junto de irmãos unidos por um só 
propósito: fazer um Samba de qua-
lidade dentro do enredo proposto 
pela nossa Beija Flor. Nos sentimos 
honrados em poder fazer essa final 
na Escola do coração", escreveu 
Davi às vésperas da decisão na es-
cola de Nilópolis.

Muitos amigos usaram as redes 
sociais para lamentar a morte de 
David Show, principalmente em 
sua última postagem pública, em 
que escreveu que "tudo que vamos 
levar desta vida é a forma como vi-
vemos cada momento dela".

"Descanse em paz, irmão", 
escreveu um. "Nossa, sem sa-
ber você se despedia de todos. 
Bom retorno ao lar que os an-
jos te guiem nessa sua jornada. 

Triste notícia (sic)", comentou 
uma outra pessoa.

Ainda não há informações sobre 
o velório e sepultamento de Davi, 
que também era comerciante. 
Procurada, a Polícia Civil não deu 
maiores detalhes sobre a investiga-
ção. "Foi instaurado inquérito para 
apurar as circunstâncias da morte 
(...) Diligências estão em andamen-
to para esclarecer o caso", limitou-
-se a dizer, em nota. 

Morto a tiros, Davi Show emplacou 
samba-enredo da Unidos de
 Padre Miguel deste ano

Foto: Reprodução Facebook

Davi Show era integrante da ala de compositores da Unidos de Padre Miguel e emplacou samba-enredo deste ano

Um turista da Lituânia foi as-
sassinado a facadas, no início da 
madrugada desta quinta-feira, 
na Praia do Sono, em Paraty, na 
Região da Costa Verde. O corpo 
de Adam Zindul, de 37 anos, foi 
encontrado amarrado a uma ca-
deira, com um pano cobrindo sua 
cabeça e uma peça de roupa em 
volta de seu pescoço, e com sinais 
de tortura. A mulher dele, que é 
brasileira, teria sido estuprada.

De acordo com testemunhas, 
o crime aconteceu em uma casa 
que o casal tinha alugado na re-
gião. Além do estupro, a mulher 
também foi alvo de pauladas, mas 
sobreviveu. Uma pessoa foi presa 
por envolvimento no crime.

"Ele deu a facada no cara e deu 
uma paulada nela e achou que ti-
nha matado-a. Ela acordou e saiu 
correndo", contou uma locatária 
de casas e chalés da região, que 
preferiu não se identificar. Ela disse 
ainda que o autor do crime é de Pa-
raty e faz bicos na enseada.

A Polícia Militar afirmou que o 
homem foi levado à 167ª DP (Para-

ty) por PMs do 33º BPM (Angra dos 
Reis). Já a mulher foi socorrida no 
Hospital Municipal Hugo Miranda, 
que fica no Centro Histórico. Ainda 
não há informações sobre o estado 
de saúde dela.

Área de preservação
A Praia do Sono fica em uma 

área de preservação ambiental, há 
cerca de 25 km do Centro de Paraty. 
Além do turismo, os moradores da 
região, que em sua grande maio-

ria é caiçara, vivem da pescaria. O 
acesso ao local é feito apenas por 
barcos ou por trilhas.

"O Sono é tranquilo. Todo mun-
do é família, se conhece. Lá são só 
nativos que moram. Difícil você ter 
alguém que não se conhece. Infe-
lizmente a gente não manda nas 
pessoas, a comunidade inteira está 
triste, de luto, porque isso é horrível 
pra gente", a locatária lamentou.

A polícia investiga as motiva-
ções do crime.

Menina de 3 anos é vítima de bala perdida em 
ataque que deixou um morto e outro ferido

Turista da Lituânia é assassinado 
e a mulher estuprada em Paraty Um ataque a tiros, na noite des-

ta quarta-feira, deixou um morto e 
fez um homem e uma menina de 
três anos vítimas de bala perdida 
em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A 
criança, Nicole Mariah Carvalho, e 
Jhonny Cardoso dos Santos foram 
levados por populares para o Hos-
pital Albert Schweitzer, no bairro 
vizinho de Realengo.

Os dois deram entrada no se-
tor de trauma da unidade. Nicole 
foi atingida na perna esquerda. De 
acordo com a Secretaria Municipal 
de Saúde, ela passou por cirurgia e 
está com o quadro de saúde está-
vel. Já Jhonny recebeu alta ainda na 
noite de ontem.

De acordo com testemunhas, 
as três vítimas foram atingidas por 
volta das 20h, quando dois ho-
mens armados que estavam em 
um Hyundai HB20 branco passa-
ram e atiraram contra Ramon Cos-
ta de Oliveira, na Rua da Usina. Ele 
estava conversando com Jhonny, 
que é mototaxista na Vila Kennedy. 
A mãe de Nicole passava com ela e 
a avó da criança no momento dos 
disparos. Ramon morreu na hora.

A Polícia Militar disse que agen-
tes do 14º BPM (Bangu) foram acio-
nados para a ocorrência e quando 
chegaram ao local, encontraram a 
vítima fatal e os outros dois balea-
dos. Eles isolaram a área para a pe-
rícia da Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC).

"Vale ressaltar que não havia 
operação do 14º BPM na região", a 
PM acrescentou, em nota.

Já a Polícia Civil disse que a DHC 
fez a perícia no local e que familia-
res e testemunhas estão sendo ou-
vidos.

"Diligências em andamento para 
esclarecer o caso", a secretaria infor-
mou.

Adam Zindul tinha 37 anos

Foto: Arquivo Pessoal

Nicole está no Hospital Albert Schweitzer

Foto: Arquivo Pessoal
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Fu n d a ç ã o 
M u d e s 
está com 
inscrições 
a b e r t a s 
para di-
v e r s a s 
o f i c i n a s 
g r a t u i t a s 
voltadas a 
jovens en-

tre 14 e 24 anos, moradores 
de comunidades dos bairros 
de Manguinhos, Bonsucesso, 
Benfica, Jacaré e adjacências.

A iniciativa é uma parce-
ria com a ONG Associação 
de Mulheres e Amigos da 
Cachoeirinha (Amac). O obje-
tivo é prestar orientação pro-
fissional para que os partici-
pantes consigam o primeiro 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
emprego ou recolocação no 
mercado, além de incentivá-
-los a discutir e aprimorar suas 
potencialidades pessoais e 
profissionais.

“Em tempos de crise eco-
nômica e de índice recorde 
de trabalho informal, os jo-
vens são os mais afetados, 
devido à baixa qualifica-
ção, principalmente os que 
estão em vulnerabilidade 
social. Então, pensamos 
nessa iniciativa como uma 
forma de apoiá-los para 
que ingressem mais rápido 
e mais preparados no mer-
cado de trabalho, conquis-
tando sua carteira assina-
da”, explica Celia Gonzaga, 
gerente de projetos sociais 
da Fundação Mudes.

A capacitação vai acontecer 
durante três meses, com en-
contros todas as quintas-fei-
ras. Para se inscrever, é neces-
sário estar cursando a partir do 
9º ano do Ensino Fundamen-
tal, ter RG e CPF (se menor de 
idade, RG e CPF do responsá-
vel), declaração escolar e com-

provante de residência.
As palestras irão obedecer 

os seguintes temas: “Empreen-
dedorismo”, “Relacionamento 
interpessoal”, “Ética”, “Traba-
lho em equipe”, “Marketing 
pessoal”, “Etiqueta empresa-
rial”, “Criatividade”, “Lideran-
ça”, “Planejamento de carrei-

ra”, “Responsabilidade social”, 
“Elaboração de currículo” e 
“Documentação”.

O local das oficinas será a 
Biblioteca Parque de Mangui-
nhos (Av. Dom Hélder Câmara, 
1184). Para mais informações, 
basta ligar nos telefones 2532-
0414 ou 2532-0198.

Fundação Mudes oferece 
oficinas gratuitas para jovens 
de comunidades da Zona Norte

Foto: Thyago Pereira

Fundação Mudes oferece oficinas gratuitas para jovens

O pagamento do salário 
de janeiro dos mais de 460 
mil ser vidores ativos,  apo-
sentados e pensionistas do 
Estado do Rio será feito no 
10º dia útil  do mês, ou seja, 
em 14 de fevereiro,  confor-
me a previsão do calendá-
rio oficial.  A informação foi 
confirmada na noite desta 
quarta-feira (dia 5),  pelo 
secretario estadual de Fa-

zenda, Luiz Claudio Rodri-
gues de Car valho.

Havia muita expectativa 
por parte do funcionalismo 
de o salário ser antecipado, já 
que, no mês passado, a folha 
de dezembro foi quitada em 7 
de janeiro. Outro motivo é que 
o governo do estado já havia 
anunciado desde o ano passa-
do que, sempre que houvesse 
disponibilidade financeira da 

administração estadual, o pa-
gamento seria antecipado.

No entanto, nesta terça-fei-
ra (dia 5), o secretário da Casa 
Civil, André Moura, disse que 
houve uma perda de arreca-
dação inesperada em janeiro, 
de R$ 300 milhões, por conta 
do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE). A redução do 
fundo é em comparação com 
janeiro de 2019.

 Aluno da Faetec Volta Redonda fica em 3° lugar 
no concurso de redação Jovem Senador

Governo do estado vai pagar salário de janeiro 
dos servidores no 10º dia útil, dia 14  “Cidadão que acompanha o 

orçamento público dá valor ao 
Brasil” foi o tema que levou Gus-
tavo Teixeira, aluno da Faetec Vol-
ta Redonda, localizada no Médio 
Vale Paraíba do Rio de Janeiro, a 
conquistar o terceiro lugar na eta-
pa estadual do 12° Concurso de 
Redação Jovem Senador. Nesta 
edição, o programa recebeu ins-
crições de 21 mil escolas públicas 
de Ensino Médio de todo o Brasil.

O estudante que pretende 
cursar faculdade de Medicina re-
velou que sempre gostou de es-
crever e que o tema da redação 
o instigou a participar do con-
curso. ”A leitura está inserida no 
meu cotidiano desde a minha 
infância e venho treinando para 
me tornar um escritor”, revelou 
o jovem Gustavo Teixeira.

De acordo com o site do Sena-
do Federal, o concurso mobilizou 
264 mil alunos, oito mil profes-
sores e foram recebidas cerca de 
120 mil redações. “Quando surge 
alguma oportunidade de testar os 
meus conhecimentos e aptidões, 
eu tento participar. Apesar de con-
fiar no meu potencial em escre-
ver, fiquei surpreso quando recebi 
a notícia que tinha ficado com o 
terceiro lugar. Agora, vou me pre-

parar ainda mais para conquistar 
o 1° lugar na próxima edição”, afir-
mou confiante o aluno.

“É um orgulho ver os nossos 
alunos ocupando lugares de des-
taques. Participar de concursos 
que trabalham com pautas atuais 
ajuda a despertar no aluno o cen-
so crítico”, avalia o presidente da 
Faetec, Romulo Massacesi

“Essa premiação coroa um tra-
balho que vem sendo realizado 
na Faetec de Volta Redonda nos 
últimos anos, principalmente pe-
los professores de linguagens, que 
trabalham com muito empenho 
as matérias de redação. O Gusta-
vo é um aluno talentosíssimo e 
com o incentivo dos professores 
o resultado não poderia ser dife-
rente”, pontuou Paulo Eduardo 
Gimenez, diretor da Faetec Volta 
Redonda.

O concurso de redação do Se-
nado foi criado em 2008, mas só 
a partir de 2009 os finalistas de 
cada estado passaram a ser pre-
miados com uma viagem a Brasí-
lia para conhecer o Congresso. E 
só em 2011 entrou em cena o Pro-
jeto Jovem Senador, em que os es-
tudantes vivenciam durante uma 
semana a experiência de exercer 
um mandato parlamentar.

A informação foi confirmada pela Secretaria estadual de Fazenda 

Foto: Antonio Scorza



Carnaval

ais uma vez 
a cerveja Itai-
pava vai fazer 
o Carnaval 
do Brasil ser 
100%. Pelo 
quinto ano 
c o n s e c u t i v o, 
a marca terá 

o Camarote Verão, um espaço 
único e exclusivo para convida-
dos na Marquês da Sapucaí em 
todas as noites de folia.

Localizado no Setor 4 Espe-
cial, o Camarote Verão, da Itai-
pava, terá uma área de 1800 
m² de área interna e frisa, 
distribuídos em três andares, 
todo decorado no estilo beach 
club. Os convidados poderão 
aproveitar grandes atrações 
musicais e ainda acompanhar 

os desfiles da frisa, com uma 
vista privilegiada. 

O buffet servido durante as 
noites de festa será comanda-
do pelo chef carioca Pedro Be-
noliel, apresentador do Food 
Network BR. Os bares con-
tarão com drinks diversos e 
bebidas do Grupo Petrópolis, 
além da protagonista, a cerve-
ja Itaipava. O Camarote Itai-
pava conta ainda um lounge 
de beleza, com espaço de bar-
bearia e make. Toda a produ-
ção e operação do camarote 
está a cargo da agência A Vera.

“Além de levar o melhor do 
verão para a Sapucaí, inves-
timos no Carnaval porque é 
uma das mais importantes 
festas do país e movimenta 
toda a economia local, geran-

Camarote Verão da Itaipava 
marca presença na Sapucaí 
pelo quinto ano

M
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As inscrições e o acesso ao edital estão disponíveis no website www.ambev.com.br/voa

Um espaço único e exclusivo para convidados na Marquês da Sapucaí em todas as noites de folia

do emprego e renda. Somente 
no Camarote Verão são mais 
de 300 pessoas trabalhando 
em toda a operação das 4 noi-
tes de folia”, explica a geren-
te de Propaganda do Grupo 
Petrópolis, Eliana Cassandre. 
De acordo com as projeções 
da Riotur, nas próximas se-
manas, a cidade receberá 1,9 
milhão de visitantes, contra 
cerca de 1,6 milhão em 2019.

Line-up diversificado na 
programação

A dupla sertaneja Maiara e 
Maraisa sobe ao palco no dia 
23, trazendo no repertório 
seus grandes sucessos, como 
“Medo bobo” (uma das mú-
sicas mais executadas na úl-
tima década), “Aí eu Bebo” e 
“Não Abro Mão”. Mc Kevinho 
promete um verdadeiro terre-
moto no dia 24 e vai animar 

a pista com funk, “Cê acredi-
ta?”. Já Thiaguinho vai encer-
rar a programação no Sábado 
das Campeãs, levando muito 
pagode para os convidados.

Dois DJs também vão co-
mandar a festa durante o Car-
naval no Camarote Itaipava. Dj 
Zullu é quem ficará à frente das 
pick-ups no dia 29 (campeãs). Já 
o Dj Chai vai animar a pista nos 
dias 23 e 24.
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Os dez atletas mortos no incêndio no Ninho do Urubu

este sábado, 
dia 8 de feve-
reiro, a tragé-
dia no Ninho 
do Urubu 
completa um 
ano. As inves-
tigações da 
polícia civil 
do Rio de Ja-

neiro ainda estão em curso, depois 
que o Ministério Público devolveu 
o inquérito por duas vezes, a últi-
ma no dia 19 de dezembro, para a 
apuração de novas informações. 
Possíveis culpados pelo incêndio 
que deixou dez adolescentes mor-
tos e três feridos ainda não foram 
apontados, tampouco qual será o 
enquadramento jurídico.

A expectativa é de que este mês 
a polícia entregue o inquérito pela 
terceira vez ao MP. De acordo com 
a 42ª DP (Recreio dos Bandeiran-
tes, Rio de Janeiro) novas diligên-
cias estão sendo feitas.

- Esse inquérito vai ser encami-
nhado pelo promotor responsável 
pelo caso, vindo da delegacia, e o 
promotor vai analisar e verificar se 
há a hipótese de oferecer a denún-
cia nesse caso - disse Pedro Rubim, 
promotor do Ministério Público.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSNegligência
Um ano da tragédia no Ninho:
 polícia retoma investigações 
ainda sem culpados apontados

N
Em junho, foram indiciados 

por dolo eventual o ex-presidente 
do Flamengo, Eduardo Bandeira 
de Mello, e outras sete pessoas, in-
cluindo engenheiros do clube e da 
empresa "NHJ", responsável pelos 
contêineres, além de um técnico 
de refrigeração. O fogo no aloja-
mento no Ninho começou em um 
aparelho de ar condicionado.

Vice geral e jurídico do Fla-
mengo, Rodrigo Dunshee disse 
em vídeo divulgado pelo clube 
que a tragédia foi um acidente, e 
reconheceu a responsabilidade 
do clube de indenizar a família 
das vítimas.

- O Flamengo reconhece que 
tem responsabilidade, indepen-
dente de culpa. De tudo que vi-
mos, nos aparenta ter sido um 
lamentável acidente. Mas temos 
responsabilidade como guardiões 
dos adolescentes. Não é que este-
jam demorando (investigações), 
eles estão se esforçando para che-
gar a uma conclusão. Nós achamos 
que está chegando ao fim. Não 
cobramos nada porque sabemos 
que está sendo feito com esmero e 
atenção - disse o dirigente.

Neste mesmo vídeo, ao lado 
do presidente Rodrigo Lan-

dim e do CEO Reinaldo Belotti, 
Dunshee afirmou ainda que o 
Flamengo vai esperar a conclusão 
das investigações para avaliar a 
necessidade de ações internas. 

- No Flamengo fazemos inves-
tigações internas para pequenas 
infrações. Essa situação é enor-
me e importante, que está sendo 
vista pela polícia e justiça. No dia 
que concluírem, tirarem as con-
clusões, apontarem as causas e 
eventuais culpados, aí o Flamen-
go vai se manifestar internamen-
te. Não seria correto intervir em 
uma questão que ainda está nas 
mãos das autoridades.

Quais informações 
adicionais deseja o MP?

O Ministério Público deseja que 
a polícia intime a CBF e Federação 

de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) 
a fornecerem informações sobre a 
concessão do certificado de clube 
formador ao Flamengo. Na ocasião 
do incêndio, o presidente da CBF 
era Marco Polo Del Nero. O clube 
conseguiu o certificado em 2015, 
quando a Ferj informou que todos 
os requisitos haviam sido atendi-
dos. A ideia é entender os motivos 
para a aprovação.

Há também um pedido para 
que a polícia peça explicações para 
a empresa "NHJ do Brasil" sobre a 
venda e fornecimento de contê-
ineres para o Flamengo. Com base 
em informações do Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia 
do RJ (Crea-RJ), a "NHJ Brasil Con-
tainer´s" encerrou suas atividades 
no dia 17/03/2014 e não poderia 
comercializar esse produto.

Após as novas diligências, a po-
lícia vai devolver este mês o inqué-
rito ao MP.

Os indiciados:
Danilo da Silva Duarte, engenheiro 
da NHJ;
Edson Colman da Silva, técnico em 
refrigeração;
Eduardo Bandeira de Mello, ex-pre-
sidente do Flamengo;
Fábio Hilário da Silva, engenheiro 
da NHJ;
Luis Felipe Pondé, engenheiro do 
Flamengo;
Marcelo Sá, engenheiro do Fla-
mengo;
Marcus Vinícius Medeiros, monitor 
do Flamengo;
Weslley Gimenes, engenheiro da 
NHJ.


