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Mesquita
Moradores da 
comunidade Alto 
Uruguai,  comemoram 
concretagem de ruas

Chacina 
Menina de 10 
anos foi uma das 
vítimas

Geral
Para ministros do STF, TJ-RJ 
contrariou côrte ao conceder 
foro a Flávio Bolsonaro
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Cidades

Medida Provisória 959 foi prorrogada 
por mais 60 dias 

Obras são indicação do 
vereador Pebo Pinheiro

G
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Congresso 
prorroga 
vigência da MP 
do benefício 
emergencial por 
mais 60 dias
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Está mais do que
na hora do BNH 
ganhar uma creche

Quem Cala Consente
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Mesquita: 
Está mais do que na hora do Está mais do que na hora do 
BNH ganhar uma crecheBNH ganhar uma creche

#BNHMerece UmaCreche !

enho nos úl-
timos anos 
apontado a ne-
cessidade que 
tem o bairro 
BNH de ter 
uma creche 
para atender 

as centenas de mães que preci-
sam trabalhar e não tem onde 
deixar seus filhos pequenos. Na 
verdade sou defensora que to-
dos os bairros tenham pelo me-
nos uma creche que funcione 
em tempo integral e com horário 
estendido, ou seja, pelo menos 
12 horas, pois muitas mulheres 
trabalham no centro do Rio, na 
Zona Sul ou mesmo em outros 

municípios, o que faz com que 
entre a jornada diária de traba-
lho e o deslocamento através 
de transporte público (ônibus, 
van, trem e metrô) elas gastem 
12 horas ou mais de seu dia.

Mas voltando ao BNH, acho 
que encontramos agora uma 
luz no fim túnel que pode tor-
nar esse sonho uma realidade. 
Conversei com o Secretário 
de Educação do Município e 
também com o prefeito Jorge 
Mirando sobre o assunto e acre-
ditamos que vamos avançar.

O Secretário se compro-
meteu em realizar um estu-
do de viabilidade técnica e 
um estudo de demanda  para 
que seja construída nas de-
pendências do Colégio Cas-
telo Branco um anexo para 
educação infantil para rece-
ber crianças de 0 a 3 anos.

Conheço bem o Colégio 
Castelo Branco e sei que 
existe viabilidade técnica, 
pois existe área suficiente a 
ser ampliada em um anexo 
já existente onde funciona 

a pré-escola, ou seja, onde já 
são atendidas as crianças de 
4 a 7 anos.

Resta comprovar a de-
manda, que é justamente 
apresentar o quantitativo de 
crianças no bairro nessa fai-
xa etária (0 a 3 anos ) e que 
a mãe esteja empregada ou 
precisando trabalhar e que 
não tenha com quem deixar 
essas crianças. Por isso resol-
vi fazer um abaixo assinado 
com essas mãezinhas para 
comprovar a demanda.

Camila, Sandra, Paulinha 
e todas as mamães do BNH 
que me incentivam nesta 
luta: vamos espalhar pelas 
redes sociais a #BNHMe-
receUmaCreche! Acredito 
que o nosso sonho esteja 
bem perto de virar realida-
de, mas precisamos mais 
do que nunca expor essa 
nossa vontade, aliás, essa 
nossa necessidade. Precisa-
mos agir e por isso peço seu 
apoio com a assinatura em 
nosso pedido ao prefeito.

T

Quem Cala ConsenteConsente
Jania Bizarellli

As mamães Bruna Pereira, 18, moradora do bairro há mais de 5 anos e Camila Caetano, 34, nascida e criada no BNH revelam o desejo de ter uma 
creche. “Essa é a oportunidade que queríamos, pois nunca tivemos uma creche no bairro. Quando a necessidade é muito grande, precisamos 

recorrer ao bairro Grande Rio, no município de São João de Meriti ou Maria Cristina que são os mais próximos. Mas nunca há vagas”. Desabafou, 
Camila Caetano. A presidente do Movimento Quem Cala Consente acompanha todo o processo de implementação da creche no BNH 
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Ministério 
Público do 
Estado do 
Rio de Janei-
ro atestou 
a adminis-
tração do 
prefeito de 
M e s q u i t a , 
Jorge Miran-
da, na Baixa-

da Fluminense, como a cidade 
mais transparente dentre os 92 
municípios do Estado, ocupan-
do a posição Nº 1 do ranking. 
Enquanto a população do Rio 
se assusta e se revolta com mais 
uma onda de corrupção e des-
vio de dinheiro público - através 
de contratos fraudulentos, sem 
licitação para compra de respi-
radores; remédios e contratação 
de empresas para abrir e admi-
nistrar hospitais de campanha, 
ou mesmo contratar parentes e 
amigos com salários altos para 
empresas públicas - a cidade 
de Mesquita, na contramão 
de tudo isto, vem se tornando 
exemplo e motivo de orgu-
lho pela maneira transparente 
como vem sendo administrada.

A Coordenadora do Cen-
tro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Tu-
tela Coletiva de Defesa da Ci-
dadania, do MP, a promotora 
de Justiça Marcela do Amaral, 
destacou a facilidade de aces-
so ao Portal de Transparência 
de Mesquita. "Mesquita teve 
bom desempenho nos princi-
pais eixos de análise, possui 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSAvaliação

O
legislação atualizada em prol 
da estrutura de seu controle in-
terno, além de ter regulamenta-
do a Lei Anticorrupção, a Lei de 
Acesso à Informação e já ter dis-
ponibilizado o setor de ouvido-
ria para a população. Ademais, 
seu Portal da Transparência é 
de fácil navegação e ostentava 
as informações requeridas pela 
legislação", avaliou.

O Portal de Transparência do 
Município mostra todas as in-
formações sobre as movimenta-
ções financeiras e contratuais da 
prefeitura, bem como dá acesso 
a todas as informações sobre os 
serviços públicos prestados à 
população. Por isso foi classifi-
cado como o mais transparente 
e acessível dentre os 92 municí-
pios do Estado do Rio de Janeiro. 
Sobre o assunto, o prefeito Jorge 
Miranda diz o seguinte:

“Mais uma vez, segundo o Mi-
nistério Público, nos tornamos 
o município mais transparente 
do Estado do Rio de Janeiro na 
divulgação de dados da admi-
nistração pública. Entre as 92 
cidades consideradas pelo ór-
gão, Mesquita levou a liderança 
numa disputa que considerou 

questões como à Estrutura e 
Desenvolvimento; Auditoria; 
Transparência, Integridade, 
Atendimento ao Cidadão e Con-
troladoria", disse o prefeito, com 
ares de simplicidade, enquan-
to moradores da cidade estão 
cheios de orgulho.

"Este é um grande avanço 
para nossa cidade, visto que, 
por muito tempo, ocupamos os 
lugares mais baixos no ranking. 
Quando assumi em 2017, por 
exemplo, não estávamos nem 
entre os 50 primeiros – sendo o 
68° município”, completa Jorge 
Miranda. “Moramos em uma 
cidade onde as coisas erradas 
ficaram para traz”, orgulha-se a 
moradora do Cosmorama, Ana 
Paula de Souza.

No portal da transparência ( 
https://transparencia.mesquita.
rj.gov.br/ ), que pode ser acessa-
do através do site da prefeitura, 
os mesquitenses têm acesso a 
todos os gastos do poder públi-
co, com navegação facilitada e 
respeitando os requerimentos 
da legislação. Sendo esta atua-
lizada e regulamentada a partir 
das leis de Anticorrupção e Aces-
so à informação.

Levantamento feito pelo Ministério Público do Rio 
avaliou o controle interno dos 92 municípios do 
Estado do Rio de Janeiro e apontou que a cidade 
Mesquita, na Baixada Fluminense, lidera ranking 
de Administração Transparente.
O Portal de Transparência do 
município foi avaliado como o de 
mais "fácil navegação" e que
 "ostentava as informações
 requeridas pela legislação”.

 Mesquita é a cidade Nº 1 no é a cidade Nº 1 no 
ranking da Transparência ranking da Transparência 
em administraçãoem administração

CAIXA DE ASSISTÊNCIA CISSEX 
CNPJ Nº 28538965/0001-51 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA – AGE 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente do Conselho Deliberativo da CAIXA DE ASSISTÊNCIA CISSEX, no 
uso de suas atribuições amparadas pelo Artigo 7º e seus parágrafos, do Estatuto 

Social, vem convocar os Senhores Associados Remidos, para a Assembleia Geral 
Extraordinária que se realizará no dia 10 de julho de 2020 na Sede Social da Enti-
dade, na Rua da Assembléia N. 85 sala 207 - Centro - RJ às 16:00 hs em primeira 
Convocação e as 16:30hs em segunda e última convocação, para tratamento das 

seguintes Ordens do Dia:
 

1) Eleição e Posse do Presidente e Membros da Diretoria e Conselho Deliberativo 
e Fiscal 

 
2) Aprovação de Mudança de Endereço da Sede Social 

 
3) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020
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s moradores 
da comuni-
dade Alto 
Uruguai, em 
M e s q u i t a , 
na Baixada 
Fluminen-
se, come-
moram as 
obras de 

concretagem na localidade. A 
melhoria esperada há anos foi 
realizada graças a indicações 
legislativas feitas à Prefeitu-
ra de Mesquita pelo vereador 
Pebo Pinheiro. 

As ruas concretadas fo-
ram a Pompilho e a Campes-
tre. Os moradores relatam 
que a rotina ali era dificul-
tosa. Buracos,  lama, muita 
poeira nas casas e enchen-
tes são alguns dos proble-
mas relatados por quem é 
daquela comunidade. Com 
as obras iniciadas há pouco 
mais de um mês, a realidade 
já começa a mudar e os de-
poimentos começam a mu-
dar. E quem antes dizia que 
era difícil subir e descer a 
comunidade, agora diz que 
ficou mais fácil fazer isso. 

O “Eu já moro aqui há muitos 
anos. Quando eu vim pra cá, há 
29 anos atrás, era tudo lama. As 
pessoas tinham dificuldade para 
fazer as coisas. Tinha gente que 
morava aqui há mais tempo do 
que eu e dizia que ia morrer e 
não ia pisar nessa rua concretada. 
Hoje é uma satisfação imensa ver 
tudo isso acontecendo. Fico mui-
to feliz que estão sendo concluí-
das essas obras aqui na rua Pom-
pilho e na Campestre também. 
Agradecemos a Prefeitura por ter 
nos atendido e ao vereador Pebo 
Pinheiro por ser a nossa voz nes-
sa demanda”, diz o Joacir, mora-
dor da Rua Pompilho. 

“Moro aqui há 70 anos. Sem-
pre foi um desastre, buraqueira 
pura. Para mim que sou idosa, 
descer isso aqui era horrível. 
Agora melhorou muito. Estou 
feliz por ver essa rua assim, as-
faltada”, disse a dona Anatilde, 
mais conhecida na comunidade 
como Tia Menininha, uma das 
moradoras mais antigas da co-
munidade Alto Uruguai. 

“Moro aqui na rua Campestre 
há 20 anos e sempre foi um caos 
isso aqui. Eu mesmo já cansei de 
reclamar lá na prefeitura. E hoje 

Moradores da comunidade Alto  da comunidade Alto 
Uruguai, em Mesquita, comemoram Uruguai, em Mesquita, comemoram 
concretagem de ruas na localidadeconcretagem de ruas na localidade

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSMelhorias

graças a Deus acabou tudo isso 
e está tudo bonitinho. Em nome 
de todos os moradores aqui da 
localidade eu quero agradecer 
ao prefeito Jorge Miranda e ao 
vereador Pebo Pinheiro. Agora 
não vamos mais sair para traba-
lhar com barro no sapato e na 
calça”, disse o Alex, que mora na 
rua Campestre.

O vereador Pebo Pinheiro 
diz que as obras não pararão 

por aí, e que ainda tem muito 
a fazer na comunidade. 

“Quero aqui agradecer tam-
bém ao prefeito Jorge Miranda 
por ter nos atendido na nossa 
indicação legislativa. E isso é só o 

começo. As obras não vão parar 
por aqui. Vamos continuar traba-
lhando para dar aos moradores 
dessa comunidade o conforto 
que merecem. Juntos podemos 
fazer muito mais”, disse.

Moradora dona Anatilde e Joacir, morador da Rua Pompilho
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Profissional de saúde administra material de teste para Covid-19
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Teste rápido para
Covid-19 passa a ter 
cobertura obrigatória 

s planos de 
saúde pas-
sam a ser 
obrigados a 
partir desta 
segunda-fei-
ra a cobrir a 
r e a l i z a ç ã o 
de teste 
s o r o l ó g i c o 

para o novo coronavírus, de 
acordo com resolução publi-
cada pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

O exame sorológico, também 
conhecido como teste rápido, 
detecta a presença de anticor-
pos produzidos pelo organismo 
após exposição ao vírus, sendo 
indicado a partir do oitavo dia 
de início dos sintomas.

O
Antes desse período, o teste 

recomendo é o feito através de 
biologia molecular, o chamado 
RT-PCR, que detecta se o vírus 
está agindo no organismo do 
paciente. Esse exame já tinha 
cobertura obrigatória determi-
nada pela ANS quando o pa-
ciente se enquadra na definição 
de caso suspeito ou provável de 
Covid-19 definido pelo Ministé-
rio da Saúde.

De acordo com a ANS, o 
teste rápido terá cobertu-
ra obrigatória dos planos de 
saúde nos casos em que o 
paciente apresente ou tenha 
apresentado quadros clíni-
cos condizentes com casos de 
síndrome gripal ou síndrome 
respiratória aguda grave.

A decisão foi tomada 
na última quinta-feira,  em 
reunião da Diretoria Cole-
giada da ANS, e passa a va-
ler a partir  desta segunda, 
informou a agência em co-
municado, acrescentando 
que a medida atende deci-
são judicial  relativa a uma 
ação civil  pública.

Desde o início da pande-

mia,  a baixa capacidade de 
realizar testes é apontada 
como uma das principais 
fraquezas do Brasil  para 
enfrentar o novo corona-
vírus.  Na semana passada, 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) apontou para 
uma subnotificação de ca-
sos no país dev ido à pouca 
testagem.

O Brasil é o segundo país do 
mundo com o maior número 
de casos confirmados da do-
ença respiratória provada pelo 
novo coronavírus, com mais 
de 1,3 milhão de infecções, e 
também o segundo com mais 
mortes, com 57.622 óbitos re-
gistrados até domingo. Apenas 
os Estados Unidos têm mais ca-
sos e mortes por Covid-19.

Dados da secretaria esta-
dual de Saúde mostram que 
nas últimas 24 horas o Rio 
confirmou 2.495 mil novos 
casos por Covid-19 e 30 ví-
timas fatais. Desde o início 
da pandemia, o estado acu-
mula 111.298 mil casos e 
9.819 mortes.

O Rio ainda investiga 
1.222 óbitos suspeitos e 294 
já foram descartados nas 
ultimas 24 horas. Em ter-
ritório fluminense, 88.784 
pacientes se recuperaram 
da doença.

Somente na capital do 
Rio, segundo dados do Tab-
net — sistema do Ministério 

da Saúde alimentado pela 
prefeitura do Rio, o coro-
navírus já fez mais vítimas 
fatais que o que o pior ano 
da violência no estado, em 
2003, conforme o levanta-
mento feito pelo GLOBO. 
Nas últimas 24 horas, a ca-
pital registrou 774 novos 
casos e 27 óbitos.

Desde o início da pan-
demia, a cidade do Rio já 
acumula 6.393 óbitos e 
mais de 56 mil casos de 
Cov id-19. Neste domingo, 
após mais uma fase da re-
abertura do comércio ser 
antecipada pelo prefeito 
Marcelo Crivella

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI para Covid-19 na 
rede SUS - que inclui leitos de 
unidades municipais, estadu-
ais e federais - no município 
segue em 73%, divulgou a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS). Já a taxa de ocupação 
nos leitos de enfermaria é de 
42%, segundo o órgão.

Ainda de acordo com a SMS, 
1.252 leitos para Covid-19 foram 
abertos desde o início da pande-
mia, sendo  248 de UTI. "O nú-
mero de leitos especializados na 
rede municipal é maior do que a 

Taxa de ocupação em leitos de UTI 
segue em 73% no Rio

Rio registra 2,5 mil novos casos em 24 horas

demanda por internações para 
tratamento da doença", diz o co-

municado enviado à imprensa 
nesta segunda-feira (29).



inistros do 
S u p r e m o 
T r i b u n a l 
F e d e r a l 
(STF) ou-
vidos pelo 
blog nesta 
s e g u n d a -
-feira (29) 
avaliam que 
o Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro 
contrariou decisão da corte de 
2018 ao conceder foro especial 
ao senador Flavio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) no caso das 
"rachadinhas".

Para esses ministros, o 
entendimento é claro: en-
cerrado o mandato, cessa a 
prerrogativa do foro. Eles 
lembram, inclusive, de ca-
sos de políticos como o ex-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSDiscórdia

M
-presidente Michel Temer 
(MDB) e o deputado federal 
Aecio Neves (PSDB-MG), que, 
investigados por crimes su-
postamente cometidos fora 
do mandato, foram enviados 
para a primeira instância.

Por isso, acreditam alguns 
magistrados, ao analisarem re-
curso questionando a decisão 
do TJ-RJ, a tendência do STF 
deve ser a de reverter a conces-
são do foro privilegiado ao se-
nador filho do presidente Jair 
Bolsonaro.

Esta é, por exemplo, a expec-
tativa do partido Rede Susten-
tabilidade. Na sexta-feira (26), 
o partido ingressou com uma 
ação no STF questionado a deci-
são do TJ-RJ que, para o partido, 
“confronta” a decisão do STF.

“A decisão do TJ do Rio é 

anacrônica, porque é baseada 
em uma proteção privilegiada 
que já foi afastada pela Supre-
ma Corte”, afirmou ao blog o 
líder da Rede no Senado, se-
nador Randolfe Rodrigues. 

Para ministros do STF, TJ-RJ 
contrariou corte ao conceder 
foro a Flávio Bolsonaro

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariou decisão da corte de 2018 ao conceder foro especial ao senador Flavio Bolsonaro 

Ele disse que ainda não foi sor-
teado o relator da ação.

Nos bastidores, procuradores 
do Ministério Público do Rio tam-
bém consideraram que a decisão 
dos desembargadores está em to-

tal desacordo com a jurisprudên-
cia do STF e do STJ. Publicamente, 
o MP afirmava na semana passada 
que iria esperar a divulgação da 
decisão do TJ para decidir quais 
medidas serão tomadas.

Ligações telefônicas inter-
ceptadas pela Polícia Civil, 
com autorização da Justiça, 
revelam conversas do empre-
sário Mauro Della Braga, preso 
na sexta-feira (26) na Operação 
Prandium, com diretores de 
escolas estaduais.

O empresário, responsável 
pela Fox Comércio e Prestação 
de Serviços, foi apontado pe-
los investigadores como chefe 
de uma organização criminosa 
que forjava preços para atuar 
sem qualquer concorrência no 
fornecimento de merenda.

Segundo a polícia, o esque-
ma não parou de funcionar nem 
mesmo durante a pandemia de 
Covid-19.

Os investigadores afirmam 
que mesmo com as escolas 
fechadas o grupo continuou 
atuando, vendendo cestas 
básicas que seriam distribuí-
das aos alunos.

30% a menos que a
 demanda

Em uma chamada do dia 16 
de junho, Mauro Della Braga 
conversa com a diretora Heloísa 
Conceição dos Santos Maciel.

Heloísa diz que em Quei-
mados eles montaram as ces-
tas com todas as escolas rece-
bendo os mesmos kits, para 
não ter problema.

A direção do Colégio Esta-
dual Dom João VI, em Quei-
mados, na Baixada Flumi-
nense, é uma das que foram 
citadas em conversas telefôni-
cas interceptadas pela Polícia 
Civil. Segundo os investigado-
res, ela é considerada suspeita 
de participar do esquema cri-
minoso para fraudar a compra 
de merenda escolar.

Congresso prorroga vigência da MP do 
benefício emergencial por mais 60 dias

Escutas revelam que empresário preso por fraude na 
merenda combinou com diretores de entregar 30% a menos Em virtude da pandemia de coro-

navírus, a vigência da Medida Provi-
sória 959 foi prorrogada por mais 60 
dias pelo então presidente do Con-
gresso Nacional, senaílio emergen-
cialdor Davi Alcolumbre (DEM-AP) e 
já está publicada no Diário Oficial da 
União desta segunda-feira (29).

Dessa maneira, a MP, edita-
da em 29 de abril deste ano, 
estabelece então a operacio-
nalização do pagamento do 
Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da 
Renda e do benefício emer-
gencial mensal.

Fraude nas merendas escolares estaduais é praticada por diretores e empresário

Foto: Divulgação

Auxílio Emergencial

Foto: Reprodução
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ma festa ju-
nina em An-
chieta, Zona 
Norte do Rio 
de Janeiro, 
terminou em 
tiroteio na 
m a d r u g a d a 
deste domin-
go (28). Pelo 
menos cinco 

pessoas morreram -- ao todo, 
segundo a Polícia Civil, 12 foram 
baleadas. Entre os mortos, está 
uma menina de 10 anos.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DH) informou que as 
mortes tiveram a participação 
de "integrantes de organizações 
criminosas de narcotraficantes." 
Segundo a polícia, a motivação 
foi a disputa pelo controle da 
venda de drogas na região.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital informou que os cri-
minosos que participaram do 
ataque estão sendo identifica-
das e serão responsabilizados.

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DH) infor-
mou que as mortes tiveram a 
participação de "integrantes 
de organizações criminosas 
de narcotraficantes." Segun-
do a polícia, a motivação foi a 
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disputa pelo controle da ven-
da de drogas na região.

A Delegacia de Homicídios 
da Capital informou que os cri-
minosos que participaram do 
ataque estão sendo identifica-
das e serão responsabilizados.

A polícia suspeita que um 
dos mortos, Yan Lucas Soa-
res Gomes, era um dos alvos. 
Ele era filho de um traficante 

morto em confronto com a 
polícia em 2015.

Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde, a menina e três homens 
já chegaram mortos à Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA) de 
Ricardo de Albuquerque, tam-
bém na Zona Norte. A quinta 
morte foi de um homem, na ma-
nhã deste domingo, no Hospital 
Getúlio Vargas, na Penha.

Festa junina resulta em chacina com 6 mortos em 
Anchieta; menina de 10 anos foi uma das vítimas
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Um sargento da PM, iden-
tificado como Renato Oni-
sio dos Santos, de 38 anos, 
morreu por conta de um 
disparo acidental da própria 
arma enquanto chegava 
para trabalhar, na madru-
gada desta segunda-feira. O 
militar era lotado no lotado 
no 38º Batalhão de Polícia 
Militar de Três Rios.

Segundo a ocorrência, o 
policial descia do banco do 
carona da viatura quando a 
arma caiu no chão e ele se 
abaixou para pegar, ela dispa-
rou e o tiro atingiu a cabeça 
do militar. Renato chegou a 
ser socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros e levado ao Hospi-
tal das Clínicas Nossa Senho-
ra da Conceição, também em 
Três Rios, mas não resistiu.

O corpo do policial  foi 
levado para o IML de Três 
Rios,  onde passa por pe-

rícia.  A ocorrência foi  en-
caminhada para a  108ªDP 
( Três Rios) .

Vila olímpica de Duque de Caxias terá o 
maior campo de grama sintética do Brasil

Policial militar morre após disparo 
acidental da própria arma

Passando por uma refor-
ma geral, com o empenho do 
prefeito Washington Reis, que 
conseguiu recursos federais 
através de emendas parlamen-
tares em Brasília, a Vila Olímpi-
ca de Duque de Caxias, no bair-
ro Jardim 25 de Agosto, será um 
exemplo para muitos gover-
nantes que não investem nessa 
área. As obras de reforma e re-
vitalização estão em andamen-
to e garantirão à cidade o maior 
campo de grama sintética do 
Brasil, em um espaço público, 
com dimensões de 105,00m x 
75,00m. Para atender aos mo-
radores do terceiro distrito, a 
Vila Olímpica de Santa Cruz da 
Serra, conhecida como Samu-
cão, também está recebendo 
reforma e revitalização.

 “Sempre pensamos na 
importância social do espor-
te. Através dele, aprendemos 

disciplina, dedicação, respeito 
e educação, além de ser um 
suporte para construção de va-
lores”, destacou o prefeito Wa-
shington Reis.

 A Vila Olímpica do centro 
da cidade, localizada na Rua 
Garibaldi, vai ganhar nova pis-
ta de atletismo e campo de fu-
tebol de grama sintética com 
novo sistema de drenagem e 
iluminação led. No local, estão 
sendo revitalizadas as quadras 
externas de vôlei, basquete e 
tênis, as arquibancadas, vestiá-
rios e a academia de ginástica, 
além de outras melhorias que 
incluem a reforma dos muros, 
para segurança dos cerca de 
oito mil frequentadores que 
passam pelo local diariamente 
para práticas esportivas, cami-
nhadas ou simplesmente para 
relaxar após um longo dia de 
trabalho.

Renato Onisio dos Santos, de 38 anos
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Imagens do projeto da construção do campus da IFRJ em Belford Roxo

U
Rayane Lopes, de 10 anos, chegou a dar entrada na UPA de Ricardo de Albuquerque

POLÍCIA/CIDADES



Novo estilo

O
projeto Bar do 
"Zeca Pagodinho 
- Em casa!" é um 
grande sucesso, 
no Instagram, 
apresentando aos 
internautas uma 
programação vir-
tual imperdível 

com diversos vídeos curtos e ex-
clusivos de cantores que já subi-
ram ao palco do local, levando ao 
público diversão e alegria.

Para recordar os bons mo-
mentos da casa, durante o 
período de quarentena, estão 
sendo publicados diariamen-
te, vários conteúdos musicais, 
dicas de petiscos saborosos do 
chefe de gastronomia, Toninho 
do Momo, e também de mara-
vilhosos drinks elaborados por 

A prefeitura do Rio de Ja-
neiro publicou na última se-
mana no diário oficial, uma 
medida que libera, a partir 
do dia 10 de junho, o público 
nos estádios cariocas. Apesar 
da liberação, apenas um terço 
da capacidade será permitido 
com a nova medida. Desta for-
ma, se o Flamengo continuar 
na liderança geral da competi-
ção, o campeonato vai acabar 
antes do retorno do torcedor 
aos estádios. 

O motivo para isso, é que 
a Ferj já definiu o calendário 
para a Taça Rio. A semifinal 
acontecerá no próximo do-
mingo, dia 5, e a final está 
marcada para o dia 8, na 
quarta-feira. Ambas partidas 
ainda estão com os horários 
indefinidos. 

Instagram  e facebook: lolo_de_sousa

Programação Bar do Zeca 
Pagodinho - Em casa!

Flamengo pode ser campeão do Carioca 
antes da volta do público aos estádios

Dom Colômbia, chefe de co-
quetelaria. Tudo prático e fácil 
de fazer em casa acompanha-
do da família ou amigos.

O "Cardápio Musical" desta 
semana vai relembrar bons mo-
mentos do Bar, com Marcello 

Furtado, cantor e compositor 
que está na estrada há 25 anos, 
e do cantor LG que iniciou sua 
carreira musical como vocalista 
da Banda Afroreggae e se apre-
sentou nos principais palcos do 
país e do mundo.

Caso o Flamengo continue 
na liderança geral, o clube 
é consagrado campeão do 
Campeonato Carioca 2020 e 
consequentemente, o públi-
co não poderá assistir a com-
petição, visto que terminaria 

antes do dia 10 de julho.
O Rubro-Negro entra em 

campo nesta quarta-feira 
contra o Boavista. A partida 
terá transmissão com ima-
gens da Fla Tv, canal oficial 
de Youtube, da equipe.

Editores: Ana Carlos, Anderson Lopes, Claudia Lúcia Monteiro e Clilton Paz
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Kelly Aguilar, Musa do Vasco da Gama, 26 anos, mora no Rio, 
Musa também no Carnaval Carioca. Faz aula de samba no Salgueiro 
mas na quarentena infelizmente não foi possível prosseguir. “É bom 
ficar  em casa.”

Esportes

Nelson Mufarrej, presidente do Botafogo 


