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Look de in-
verno: casa-
cos, gorros 
e luvas co-
meçam a ser 
tirados dos 
armários para 
os dias frios 
no Rio, que 
teve recorde 
de mínima

Rio deve  ter ondas de até 4 metros com 
aproximação da tempestade subtropical

A Marinha do Brasil emitiu alerta de res-
saca, válido até as 21h desta sexta-feira (20), 
devido às fortes ondas que podem chegar a 
quatro metros na cidade do Rio de Janeiro. 
Na Praia do Leblon, Zona Sul, as ondas gi-
gantes chegaram até o mirante, onde turis-
tas e cariocas admiravam o fenômeno, mes-
mo sob risco alertado pelas autoridades. 
O deslocamento do ciclone Yakecan pela 
costa brasileira, que ajudou a derrubar as 
temperaturas aqui no Rio e trouxe a madru-
gada mais fria do ano, deve provocar ainda 
ventos intensos no litoral. A previsão é de 
rajadas de até 75 km/h, principalmente nas 
praias da cidade.

O Centro de Operações Rio (COR), da 
prefeitura, recomenda que banhistas evi-
tem o banho de mar e a prática de esportes 
dentro d'água. Além disso, é recomendado 
que não se permaneça em mirantes na orla 
e que pescadores evitem navegar. Em caso 
de algum acidente, a orientação é não en-
trar no mar para resgatar vítimas e acionar 
os bombeiros pelo telefone 193.

Às 13h30, a cidade entrou em estágio de 
mobilização devido ao registro de rajada 
de vento forte na estação Marambaia (59,4 
km/h), na última hora, e previsão de ventos 
fortes a muito fortes. De acordo com o Aler-
ta Rio, até amanhã, dia 20, há previsão de 
aumento das rajadas de ventos, podendo 
ser muito forte (acima de 76 km/h) entre a 
tarde desta quinta e a madrugada de sexta.

A Prefeitura do Rio está monitorando o 
nível da Lagoa Rodrigo de Freitas durante 
esse período de ressaca. Ocorreu extrava-
samento em dois pontos: na altura do Par-
que dos Patins e do Corte de Cantagalo, 
afetando trechos da ciclovia. Equipes da 
prefeitura fizeram uma ação de desasso-
reamento preventivo no canal do Jardim 
de Alah, na quarta-feira (18), para minimi-
zar os possíveis impactos.
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Previsão do tempo é de mais mí-
nimas bem baixas

O céu com poucas nuvens e o sol 
desde cedo pode enganar os cariocas 
sobre a volta das altas temperaturas. 
A cidade registrou recorde de ano 
nessa madrugada, com 11,5 graus na 
Vila Militar, na Zona Oeste, às 4h, na 
estação do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet). O frio foi intenso 
ainda em outros pontos do estado, 
com destaque para o Parque Nacio-
nal de Itatiaia, com a temperatura 
que desceu para 2,4 graus negativos 
durante a madrugada, e sensação 
térmica de 10,4 graus negativos.

Já entre as estações do sistema 
Alerta Rio, da prefeitura, a menor 
temperatura foi de 14,4 graus, no 
Alto da Boa Vista, na Zona Norte do 
Rio, às 3h15. A tendência para o Rio 
nos próximos dias é de mínimas ain-
da bem baixas, mas não deve haver 
novos recordes, segundo o Clima-
tempo. Ainda assim, a previsão é de 
que as mínimas na cidade do Rio fi-
quem abaixo dos 19 graus até o dia 
27. As máximas também não devem 
ultrapassar os 25 graus.O aumento 
gradual das temperaturas se dará de-

vido afastamento gradual da massa 
de ar polar do continente, se deslo-
cando em direção ao oceano.

— Amanhã (sexta-feira), a mínima 
será de 13 graus a 14 graus e máxima 
de 22 graus, assim como hoje. No sá-
bado começa a melhorar, com tem-
peraturas mais amenas, mais ainda 
baixas. A tendência é de alta para os 

próximos dias. A consequência dessa 
massa de ar ainda continua, mas sem 
previsão de novos recordes, manten-
do em torno de 12 graus. O frio perde 
força quando ela começa a caminhar 
em direção ao oceano, mais próximo 
do fim de semana — explica a meteo-
rologista Carine Gama.

A frente fria que derrubou as tem-
peraturas do Rio levou cariocas às 
lojas atrás de agasalhos e roupas de 
cama reforçadas. Mas a friaca parece 
ter chegado num momento desfavo-
rável: muita gente bateu perna atrás 
de bons preços, mas em ritmo de 
fim de mês, nem todos encontraram 
itens que coubessem no bolso.

No calçadão de Bonsucesso, 
na Zona Norte, os lojistas se pre-

veniram, e deixaram produtos 
recordistas de vendas quando a 
temperatura esfria mais desta-
cados, logo na entrada das lojas. 
Mesmo assim, o resultado não 
chegou ao esperado.

Aumento do frio faz cariocas correrem 
às lojas em busca de roupas e edredons; 
associações comemoram
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MPRJ obtém na Justiça 
bloqueio de R$ 1,1 milhão
de denunciados 
por desvios na 
saúde do RioArtilharia destrói 

Severodonetsk, epicentro 
da guerra na Ucrânia

Operadora de telefonia abre 
300 chances de emprego
 para pessoas com deficiência

O Ministério Público do Rio 
de Janeiro obteve na Justiça o 
bloqueio de R$ 1.168.499,16 de 
denunciados por desvios na área 
de saúde do município do Rio. 
A decisão é resultado da terceira 
fase da Operação Calvário, defla-
grada pelo Grupo de Atuação Es-
pecializada de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) que ofereceu 
denúncia contra cinco investiga-
dos, entre eles João Berchmans 
Iorio de Araújo, que foi subsecre-
tário de Saúde Complementar 
na gestão de Marcelo Crivella na 
prefeitura . A área era responsá-
vel pelos contratos com as Orga-
nizações Sociais que atuavam na 
rede municipal.

Realizada em dezembro de 
2018, a primeira fase da opera-
ção havia denunciado 22 pes-
soas, acusadas pelo desvio de 
recursos públicos em contratos 
firmados junto a unidades de 
saúde em diferentes estados. Na 
decisão judicial que foi proferida 
nesta segunda-feira (16), o juiz da 
42ª Vara Criminal determinou 
o arresto dos valores, de forma 
solidária, nas contas dos denun-
ciados João Berchmans Iorio de 
Araújo, João Carlos dos Santos e 
Sérgio Ricardo Seixas de Sá.

Segundo a denúncia, entre 
julho e setembro de 2015, João 
Berchmans e João Carlos, na qua-
lidade de fiscais de contratos da 
Secretaria municipal de Saúde 
do Rio, teriam solicitado propina 
ao também denunciado Daniel 
Gomes da Silva, controlador da 
Cruz Vermelha Brasileira do Rio 
Grande do Sul (CVB-RS).

Ainda segundo as investi-
gações, a CVB-RS era a organi-
zação social responsável pela 
execução do contrato de gestão 
n° 038/2015, para a operaciona-
lização e o gerenciamento dos 
serviços de saúde na UPA En-
genho de Dentro. As investiga-
ções mostram também que os 

Tamara Nesterenko prepara uma sopa na porta de sua 
casa. De repente, ela pega a panela e corre para se escon-
der no porão para escapar dos morteiros que caem sem 
parar em Severodonetsk. No epicentro dos combates no 
leste da Ucrânia, os civis não podem baixar a guarda.

O fogo de artilharia deixa um buraco em um prédio 
perto de onde Nesterenko mora. Pedaços de tijolos co-
meçam a cair em um quintal que conecta vários prédios 
destruídos pela guerra.

A chuva de projéteis quebra para-brisas de 
carros e marquises. Alguns vizinhos corajosos 
olham pela porta de metal do prédio para verifi-
car se é seguro continuar cozinhando.

Mas então outro morteiro explode com um estrondo 
mais ou menos no mesmo lugar. Então outro. E então 
uma série de projéteis atinge a cada poucos segundos o 
bairro residencial de Severodonetsk, uma cidade indus-
trial transformada em um campo de batalha devastado 
após quase três meses de invasão russa.

— Tem sido assim há quatro ou cinco dias. Nós 
nem sabemos quem está atirando ou de onde", diz 
a mulher de 55 anos. "É como se estivessem jogan-
do — diz a professora Tamara Nesterenko, voltando 
cautelosamente ao fogão a lenha que serve de cozi-
nha improvisada na cidade fantasma que está sem 
água, gás ou eletricidade há semanas.

Três panelas fervem a fogo baixo sopa e batatas para 
os 27 vizinhos que vivem no escuro subterrâneo.

A operadora de telefonia Vivo abriu 300 vagas de 
trabalho para pessoas com deficiência, na área de 
experiência do cliente. As chances são para traba-
lhar como atendente, em home office, nas cidades 
de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), 
Salvador (BA) e Vitória (ES).

As inscrições podem ser feitas pelo site https://
forms.office.com/r/CeKxjnsG6H. É necessário en-
viar um laudo informando sobre as limitações e as 
acessibilidades necessárias.

pagamentos foram feitos entre 
setembro de 2015 e dezembro 
de 2018, em 36 datas.

A denúncia mostra ainda que 
Daniel desviou ao menos R$ 
1.079.524,16 dos cofres munici-
pais para manter o esquema frau-
dulento, contratando a empresa 
Andorra Serviços, administrada 
por Sérgio, para fornecer serviços 
de nutrição à UPA, com a empre-
sa expedindo notas superfatura-
das. A emissão das notas fiscais 
simuladas era combinada com o 
então gerente da UPA, o também 
denunciado Antonio Augusto Vi-
cente de Carvalho, um dos opera-
dores financeiros da organização 
criminosa, segundo o MP.

“A atuação de cada um dos 
denunciados na organização 
criminosa está descrita de forma 
detalhada na peça acusatória. Há 
a transcrição de inúmeros diálo-
gos captados, além de documen-
tos e informações obtidas ao 
longo da minuciosa e criteriosa 
investigação. Além do crime de 
organização criminosa, a denún-
cia descreve inúmeros crimes de 
peculato, e detalha a destinação 
do proveito do peculato, através 
de planilhas nas quais constam 
a data do pagamento, a unida-
de de saúde, o valor pago e os 
inúmeros saques realizados ‘na 

boca do caixa’”, destaca um dos 
trechos da decisão.

Daniel é apontado pela investi-
gação como principal mentor da 
organização criminosa. Segundo 
a denúncia, ele celebrou acordo 
de colaboração premiada com a 
Procuradoria-Geral da República 
em setembro de 2019, com pos-
terior homologação no Superior 
Tribunal de Justiça, uma vez que 
a sua delação apontou implica-
ção de governador de estado e 
conselheiros do Tribunal de Con-
tas de Estado. A partir da delação, 
outras ações penais foram ofe-
recidas no âmbito do Ministério 
Público Federal e do Ministério 
Público do Estado da Paraíba.

Pouco depois de assumir o car-
go na prefeitura, o médico orto-
pedista João Berchmans foi alvo 
de denúncias de favorecimento 
à empresa de sua mulher, quan-
do era diretor do Hospital Mu-
nicipal Salgado Filho, no Méier. 
Ele também se envolveu numa 
controversa operação da mãe do 
ex-prefeito Marcelo Crivella. Eris 
Bezerra Crivella conseguiu ser 
atendida em apenas 43 minutos 
em um hoispitalk municipal em 
que ele era diretor. Em julho de 
2019, Berchmans foi afastado da 
subsecretaria, que posteriormen-
te foi extinta.

Internacional
Conselho Nacional de Trânsito
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EX GOVERNADOR ENTRA 
NA DISPUTA PELO 
GOVERNO DO ESTADO

O ex governador Anthony Garotinho anunciou esta se-
mana que pretende disputar as eleições para voltar ao Pa-
lacio Guanabara. Em uma lIVE ele comunicou sua decisão 
e se disse preparado para trilhar esse caminho, considera-
do mais difícil , mas importante para o Rio de Janeiro 

Ainda de acordo com Garotinho, as expectativas para a 
campanha são as melhores possíveis.

Antes do anúncio na LIVE, o ex governador este-
ve em Brasília em um encontro com a cúpula de seu 
partido o UNIÃO BRASIL e com presidente da legen-
da, Luciano Bivar.

A Bivar, o ex-governador entregou um pedido oficial 
para ser o candidato do partido ao governo do Rio de Ja-
neiro nas eleições de outubro.

Presidente do União Brasil, Bivar disse ter recebido o 
pleito de Garotinho, mas que a decisão final precisa ser 
chancelada tanto pelo diretório estadual do partido, quan-
to pela diretoria nacional. Segundo presidente do União 
Brasil, a decisão oficial deverá sair na próxima semana.

Mas de acordo com o presidente estadual do União 
Brasil, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, a en-
trada de Garotinho na disputa foi acertada com Lucia-
no Bivar, que comanda a sigla nacionalmente. Bivar é 
pré-candidato à Presidência da República e quer ter 
um palanque do União no Rio.

Com a confirmação da pré-candidatura, o União Brasil 
desembarcaria formalmente do governo de Cláudio Castro, 
onde acumula cargos — sempre houve reclamações de di-
rigentes do partido por acordos não cumpri-
dos. Questionado sobre a hipótese de 
a pré-candidatura funcionar como 
uma espécie de “instrumento de 
pressão” para conseguir espaço 
em um eventual reeleição de 
Castro, Waguinho descartou 
a hipótese de negociação: 
“ Garotinho pediu para ser 
candidato, e o presidente 
nacional do União, o Bivar, 
é simpático à ideia, já que 
pretende se candidatar à 
Presidência. O partido não 
depende de ninguém, não te-
ria motivos de lançar uma pré-
-candidatura para exercer pres-
são sobre quem quer que fosse. 
Garotinho tem as bênçãos 
do Bivar.” Disse 
Waguinho

O ex-governador 
do Rio, Anthony 
GarotinhoGarotinho
(União(União
Brasil)Brasil)
Foto: Foto: 
Gabriel Gabriel 
de de 
Paiva Paiva 

O lançamento da pré-
-candidatura de Anthony 
Garotinho ao governo do 
Rio de Janeiro pelo União 
Brasil preocupa Cláudio 
Castro. O governador flu-
minense tem medo de 

Garotinho tirar 
p a r t e 

de seu eleitorado, além de não 
querer perder o tempo de televi-
são e o dinheiro do fundo eleito-
ral do União Brasil.

Castro tentou manter o União 
Brasil em sua base com cargos no 
governo, mas não conseguiu ce-
der todas as pastas que o partido 
exigiu para continuar apoiando 
sua candidatura. Waguinho, o 
presidente do diretório estadual 

da legenda, não considera justa 
a “avareza” de Castro “com um 
partido tão rico”.

Na live que anunciou sua 
pré-candidatura ao governo, 
na noite dessa quarta-feira 
(18/5), Garotinho se colocou 
como o candidato de oposi-
ção a Castro e Marcelo Frei-
xo, os dois que contam com o 
maior percentual de votos no 
estado. Disse também que o 
União Brasil deu-lhe um prazo 
para “viabilizar” sua candida-
tura, mas afirmou que, se não 
for candidato ao governo, não 
será a nenhum cargo.

WWW.JORNALPOVO.COM.BR

CANDIDATURA DE GAROTINHO PREOCUPA 
GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO
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Casos violentos

Crime absurdo:

Marido mata 
e enterra corpo 
de mulher
em quintal
de casa 

Sexta-Feira 20 de Maio de 2022

EM NOVA
IGUAÇU,

O corpo de uma professora de 22 
anos foi encontrado enterrado no quin-
tal da própria casa no bairro Corumbá, 
em Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, nesta quarta-feira. Ana Julia 
Mathias Thurler Alvarenga estava de-
saparecida desde a última segunda-fei-
ra, quando saiu do trabalho, e seguia 
para a residência onde morava. Segun-
do informações da Polícia Civil,  quem 
matou a mulher foi o próprio marido, 
o engenheiro Jessé de Souza Cunha. 
O homem chegou a fazer um registro 
de ocorrência, na 58ª DP (Posse), pelo 
desaparecimento da mulher e até fez 
buscas pela vítima juntos com seus fa-
miliares. Ele também fez postagens nas 
redes sociais pedindo que as pessoas 
informassem o paradeiro da vítima.

Nesta quarta, o corpo da professora 
Ana Júlia – que dava aulas em uma escola 
municipal de Nova Iguaçu – foi encontra-
do no quintal de casa. De acordo com as 
primeiras informações, Jessé teria mata-
do a mulher com requintes de crueldade.

Imagens de câmeras de segurança 
que f icam nas proximidades da casa da 
vítima registraram o momento em que 
ela volta do trabalho, entra na casa e 
não sai mais.  Os investigadores da 58ª 
DP identificaram também que o sinal 
telefônico do aparelho da mulher es-
tava na residência.

Após confrontarem Jessé em um novo 
depoimento – com informações das câ-
meras de segurança e de depoimentos de 
testemunhas – o homem confessou o cri-
me e mostrou aos policiais onde o corpo 

da professora estava. Uma perícia 
foi feita no corpo e na casa do casal 
e ficou constatado que o corpo en-
contrado era de Ana Júlia. O homem 
foi preso em flagrante por feminicí-
dio e ocultação de cadáver.

Jessé passará por uma audiência de 
custódia nesta quinta-feira na Cadeia 
Pública José Frederico Marques, em 
Benfica, na Zona Oeste. O corpo da 
professora foi levado para o Instituto 
Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Abalada, uma amiga de colé-
gio de Ana Júlia –  que pediu para 
não ser identificada – contou que 
o casal se relacionava há cerca de 
quatro anos. Sem filhos,  a mulher 
conta que a vítima nunca hav ia 
reclamado de agressões e brigas 
com o engenheiro.

– Ela nunca reclamou do relaciona-
mento. Nunca falou que tinha sido agre-
dida ou algo do tipo. Ele é bem calmo, 
nunca se mostrava estressado, sempre 
manso, falava baixo. Foi uma surpresa sa-
ber que foi ele que matou a minha amiga 
– conta a mulher. Ainda não tem previsão 
para o velório e o enterro da professora.

Uma mulher de 25 anos 
foi presa acusada de fazer 
parte da quadrilha respon-
sável por sequestrar e matar 
o motorista de aplicativo 
André Luiz da Rocha Guima-
rães, em janeiro deste ano. 
Ele desapareceu durante 
uma corrida e o corpo foi 
localizado dias depois no 
bairro Calixto, em Maricá.

Ela foi localizada por 
policiais civis da 82ª DP 
(Maricá), que rastrearam 
transferências de dinheiro 
feitas pelos criminosos. 
O dinheiro ia parar na 
conta dela, que é paren-
te de membros do bando 
responsável pelo assalto. 
Contra ela foi cumprido um 
mandado de prisão pelo 
crime de latrocínio – roubo 
seguido de morte.

De acordo com a polícia, 
ela era a última integrante da 
quadrilha que ainda estava 
solta. Os outros integrantes 
foram mortos por traficantes 
da comunidade do Salgueiro, 
em São Gonçalo, pelo crime.

Mulher é presa 
por morte de 
motorista de 
aplicativo 

WWW.JORNALPOVO.COM.BR

Ele se mostrava uma 
pessoa calma, mansa, 
conta amiga de vítima

EM MARICÁ:
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Secretaria de
Esporte e Lazer, 
em parceria com 
o Sesc RJ

A Prefeitura de São João de 
Meriti e o Sesc RJ realizaram na 
Vila Olímpica de Meriti o evento 
Baixada em Foco. Ao longo deste 
sábado (7), palestras, exposições 
e outras atividades foram ofere-
cidas ao público. No final do dia, 
Sandra de Sá subiu ao palco para 
cantar. Representantes do Sesc, o 
secretário de Esporte e Lazer Di-
nho Meriti e o deputado estadual 
Valdecy da Saúde marcaram pre-
sença no evento.

“É um prazer realizar o Baixada 
em Foco com muito esporte, lazer 
e diversão em nossa Vila Olímpi-
ca. O Sesc é nosso grande parceiro 
e nós queremos trazer cada vez 
mais entretenimento para a nossa 
população” disse o secretário de 
Esporte e Lazer, Dinho Meriti.

O objetivo do Baixada em Foco 
é, ao longo de todo o ano, realizar 
atividades que valorizem patrimô-
nios naturais, culturais, históricos, 
econômicos, humanos e sociais da 
região. Por isso, diversas atividades 
foram realizadas durante o dia.

“Temos várias modalidades es-
portivas aqui, diversos brinquedos 
para crianças e adolescentes apro-
veitarem. É um evento que tem 
transformado a vida da população 
meritiense”, comentou o deputa-
do estadual Valdecy da Saúde.

A equipe do Sesc trabalhou durante o evento. “Essa parceria com 
a prefeitura é boa para gerar experiências para as crianças e adoles-
centes. Hoje temos três unidades participando, São João, Caxias e 
Nova Iguaçu trazendo experiências para todos”, falou a analista de 
cultura da instituição Géssica Santiago.

Muitas famílias participaram da ação na Vila Olímpica de São João de 
Meriti. Jovens e crianças aproveitaram bastante o dia para se divertir e 
aprender mais sobre diversos temas da sociedade ao longo do evento.

“É um sábado diferente com essas ações aqui na Vila Olímpi-
ca. Apesar de ser pequeno, trouxe o meu filho. O esporte muda a 
vida e hoje vemos diversos esportistas fazendo sucesso no Rio de 
Janeiro. Isso é bom para as crianças e para os adultos” afirmou o 
morador Fábio Carlos Santos.

A Prefeitura de Nilópolis participou da Expo Traba-
lho Baixada Fluminense, realizada na Praça Getúlio 
Vargas, no Centro de Belford Roxo no sábado (14/5). O 
evento foi criado pelo Fórum de Secretários de Traba-
lho da Baixada Fluminense, cujo presidente é o secretá-
rio de Trabalho de Nilópolis, Eduardo Amorim.

Nilópolis participou da feira com duas tendas com vários 
serviços, como balcão de empregos, serviços digitais, servi-
ços gratuitos de tranças e designer de sobrancelhas. A equi-
pe nilopolitana atendeu 497 pessoas.

“A finalidade é tentar ajudar a população. É um evento que 
contribui para as políticas públicas da Baixada Fluminense. 
Estamos juntos nessa! Vamos fundo e vamos tentar vencer 
o desemprego das pessoas e lutar por melhor qualidade de 
vida para todos os cidadãos de toda a região”, disse Amorim.  

O evento contou com mais de 500 vagas de emprego 
ofertadas e uma feira economia solidária. Além disso, 
os serviços de carteira assinada digital, parcelamento 
de dívidas e retirada do Microempreendedor individual 
– MEI também foram procurados.

PREFEITURA DE 
DISTRIBUI 400 
APARELHOS 
AUDITIVOS

A Prefeitura de Duque de Caxias 
entregou nesta quinta-feira (19/05) 
cerca de 400 aparelhos auditivos 
a 200 pacientes cadastrados do 
Centro de Saúde Auditiva Eurico 
Miranda, localizado no Hospital 
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do 
Carmo. Relatos emocionados mar-
caram o evento, que contou com a 
presença do Prefeito Wilson Reis. 
Mutirões de entrega gratuita de 
aparelhos já são rotina no Centro: 
até hoje foram distribuídos 21.034 
aparelhos, atendendo as necessida-
des de mais de 11 mil pacientes.

Os primeiros a receberem seus 
aparelhos foram os irmãos Camila 
e Felipe Braga de Paiva. Respec-
tivamente com 23 e 19, anos, eles 
são moradores da comunidade da 
Rocinha, no Rio de Janeiro e cada 
um estava com perda gradativa de 
audição em um dos ouvidos. “Era 
horrível. É muito mais difícil para 
você entender e assimilar as coisas. 
Nos últimos tempos eu comecei 
a me isolar, não queria mais sair. A 
perda da qualidade de vida quan-
do você vai perdendo a audição 
é muito grande”. Seu irmão falou 
sobre a alegria de sentir o retorno da 
totalidade da audição: “No primeiro 
instante é um baque! O som do 
mundo fica mais alto. É uma sensa-
ção indescritível!”, exaltou Felipe.

O prefeito Wilson Reis falou sobre 
o quanto este serviço é importante 
para a população. “Ver os olhos destas 
pessoas recuperando a capacidade de 
ouvir plenamente é muito gratifi-
cante. O mais importante no nosso 
trabalho é dar assistência às pessoas. 
Para isso temos equipamentos como 
este. Nosso Centro de Saúde Auditivo 
é referência em todo o estado. Rece-
bemos pacientes de todo canto do 
Rio de Janeiro”, destacou o prefeito.
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DUQUE DE CAXIAS

PARCERIA QUE DEU CERTO
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promove evento 
Baixada em Foco

Secretário de Esporte e La-Secretário de Esporte e La-
zer Dinho Meriti e deputado zer Dinho Meriti e deputado 
estadual Valdecy da Saúde.estadual Valdecy da Saúde.

Nilópolis presente na Expo Trabalho Baixada Fluminense 2022
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ABSURDOCriminosos atacam cabine da polícia na 

comunidade do Massapê, em Caxias

Um grupo de criminosos atacou 
um posto avançado da Polícia Mi-
litar que fica na comunidade do 
Massapê, em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, na noite des-
ta quarta-feira, 18.

D e  a c o r d o  c o m  a  P M ,  o s  c r i -
m i n o s o s  a g i r a m  e m  r e t a l i a -
ç ã o  à  u m a  a ç ã o  d e  e q u i p e s  d o 
1 5 º B P M  q u e  t e r m i n o u  c o m  a 
m o r t e  d e  u m  s u s p e i t o  n a  c o -

m u n i d a d e ,  c o m  q u e m  u m a  p i s -
t o l a  f o i  a p r e e n d i d a .

Os criminosos atacaram a cabi-
ne da PM e houve confronto. Os 
agentes saíram do posto para se 
abrigar e um artefato explosivo 
atingiu a base da cabine provocan-
do um incêndio. Ninguém ficou 
ferido. Os criminosos fugiram em 
seguida. Segundo a PM, o policia-
mento foi reforçado na região.

Uma mulher suspeita de chefiar o 
tráfico na comunidade do Buraco do 
Boi, em Nova Iguaçu, morreu após 
confronto com a Polícia Militar, na 
noite desta quarta-feira. Michele de 
Oliveira Vicente, de 31 anos, foi al-
vejada por múltiplos disparos e le-
vada para o Hospital Geral de Nova 
Iguaçu (HGNI), no bairro da Posse, 
mas não resistiu aos ferimentos. 
Segundo a direção do Hospital, ela 

chegou sem vida à unidade e teve 
seu corpo encaminhado ao Institu-
to Médico-Legal (IML).

Mãezona ou Hello Kitty, como tam-
bém era conhecida, teria assumido o 
cargo de gerência do tráfico, após a 
morte do antigo dono da comunida-
de Buraco do Boi, Vulgo 3K.

Em nota, a PM informou que 
equipes do 20º BPM (Mesquita), 
durante patrulhamento, foram alvo 

de disparos de arma de fogo reali-
zados por criminosos no Bairro da 
Figueira, em Nova Iguaçu.

Após a troca de tiros, os policiais re-
lataram que viram a mulher caída no 
chão. Foram apreendidos uma pistola 
calibre 9mm, um simulacro de pistola, 
mil trouxinhas de maconha, uma capa 
de colete balístico e dois rádios comu-
nicadores. O caso foi registrado inicial-
mente na 58ª DP (Nova Iguaçu).

Ataque foi 
em retaliação 
à ação da PM 
que terminou 
com um s
uspeito mor-
to na comu-
nidade Foto: 
Reprodução

Ataque foi 
em retaliação 
à ação da PM 
que terminou 
com um s
uspeito mor-
to na comu-
nidade Foto: 
Reprodução

Posto avançado móvel ficava na comunidade do Massapê  - Foto: Reprodução

Suspeita de gerenciar tráfico de drogas em comunidade na 
Baixada Fluminense morre após troca de tiros com policiais
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'Nós jogamos pela paz':
Ronaldinho e Daniel Alves 
encontram Papa Francisco

Ronaldinho Gaúcho e Daniel 
Alves participaram nesta quin-
ta-feira de um evento um pou-
co diferente do que estão acos-
tumados no mundo do futebol. 
Os ídolos do Barcelona foram 
até o Vaticano, em Roma, para 
encontrar o Papa Francisco.

Ao lado do ex-atacante ar-
gentino Maxi Rodriguez, a 
dupla brasileira prestigiou 
o lançamento do Movimen-
to Educativo Internacional 
Scholas Occurrente, uma rede 
de escolas católicas criadas a 
partir de um projeto do pró-
prio pontífice.

Ronaldinho e Daniel vesti-
ram uma camiseta com a frase 
"Nós jogamos pela paz" e posa-
ram para fotos ao lado do Papa, 
que estava em uma cadeira de 

Não é a primeira vez que Germán Cano 
retorna à Argentina desde que a deixou, 
em busca do sucesso no futebol que não 
obteve em sua terra natal. Há pouco mais 
de um ano e meio, quando ainda estava 
no Vasco, o centroavante argentino vol-
tou ao país para enfrentar o Defensa y 
Justicia, na cidade de Florencio Varela. E 
ele inclusive fez um gol na ocasião, o de 
empate em 1 a 1 pelas oitavas de final da 
Copa Sul-Americana de 2020.

Agora com o Fluminense, é a primeira 
vez que Cano volta para jogar em Santa Fe, 
local de seu último clube e suas últimas 
aparições no futebol argentino. Foi no pri-
meiro semestre de 2011, quando o centroa-
vante tinha 23 anos e estava no Colón.

rodas, sua companheira já há 
alguns dias em razão de uma in-
flamação no joelho direito.

Além dos futebolistas, o 
evento contou também com a 
presença do vocalista da banda 
U2, Bono Vox.
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"Jorge Jesus vem com seu atacante". É assim que o por-
tal turco "Sporx" anuncia o interesse do português em le-
var Gabigol, do Flamengo, para o Fenerbahçe, clube que 
negocia para tê-lo como treinador.

A equipe estaria considerando apresentar uma pro-
posta pela compra de 50 a 60% dos direitos do jogador 
de 25 anos, que tem contrato com o rubro-negro até 2024 
e já marcou 25 gols na tmeporada.

Jesus recentemente declarou que poderia esperar 
pelo Flamengo até o próximo dia 20. Mas esta semana fez 
uma videoconferência com o presidente do Fenerbahçe, 
Ali Koç, e topou viajar a Istambul para dar continuidade 
às negociações.

Enquanto esteve à frente do Flamengo, o Mister con-
quistou várias taças, tendo Gabigol como protagonista. 
A principal delas foi a Libertadores de 2019, quando o 
atacante fez história ao marcar os dois gols contra o River 
Plate nos últimos minutos da partida, virando o placar de 
um jogo que parecia perdido.

Além da Libertadores de 2019, eles conquistaram jun-
tos o Brasileirão de 2019, e o Carioca, a Supercopa do Bra-
sil e a Recopa Sul-Americana em 2020.

Jorge Jesus quer levar Gabigol, do Flamengo, para
o Fenerbahçe, clube turco com o qual negocia

JORGE JESUS E GABIGOL ABRAÇADOS COMEMORANDO UMA DAS TAÇAS - FOTO: / ALEXANDRE VIDAL

Cano busca 
1ºgol em local 
que marcou sua
saída da Argentina
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