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GPS de carro 
entrega suspeito 
de esfaquear a ex 
em Barra do Piraí

BARRA MANSA
Entregador de farmácia é executado 
Vítima foi surpreendida pelo ataque quando se preparava para fazer entrega.

PÁG.7

A polícia descobriu o pa-
radeiro graças ao sinal emi-
tido pelo GPS do carro dele. 

Empresa anuncia 100 obras 
para melhorar fornecimento e 
prevê investimento de R$ 7,2 
bilhões em cinco anos.

Polícia Civil prende mais um suspeito de envolvimento na 
executação do investidor de criptomoedas Wesley Pessano. 
Com a captura de Ananias da Cruz Vieira chega a oito o nú-
mero de presos envolvidos no caso.

PÁG.7

Mais um atrás das grades 

PÁG.7

DIVULGAÇÃO

20º BPM apreende 
arma de guerra e 
acaba com a alegria 
dos traficantes 
que montavam falsa 
blitz na via Dutra

Bonde do Inferninho não gostou nadinha da ação dos po-
liciais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão de 
Mesquita e partiu pra cima. Houve confronto e três foram pre-
sos.  Um deles, levou chumbo. O fuzil AR-15 calibre 556 apre-
endido com os bandidos tem alto poder de destruição. 

PÁG.7

BOTOU PRA CORRER!

SOBREVIVERAM 
POR MILAGRE! 

CARRO SE CHOCA CONTRA POSTE 
APÓS MOTORISTA PERDER O CONTROLE. 

TRÊS PESSOAS FICARAM FERIDAS. 
7

WhatsApp deixa de funcionar 
em algumas celulares

A partir de agora, donos de celulares antigos não poderão 
mais usar o WhatsApp. O aplicativo de mensagens foi desconti-
nuado para versões do sistema lançado antes de 2012. 

PÁG.3

Moradores da Zona Oeste vão 
ganhar novas áreas de lazer 

3

Petrobras não antecipa decisões 
de reajuste de combustíveis 

3

Brasil promete acabar com o 
desmatamento ilegal em 2028 

3

PÁG.6

Águas do Rio 
assume distribuição

TRABALHO E EMPREGO 
Agora, o empregado que não tiver tomado a vacina contra a Co-

vid-19 não poderá ser demitido ou ser barrado em processo seletivo. 

PÁG.3
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Dia 26, Adriano Suzano, o Pres. da 
Câmara de Vereadores de Teresópolis, 

o Dr. Leonardo Vasconcellos, os
 vereadores Fidel Faria e Luciano 

Santos e a Drª Cláudia Lauand

Parabéns ao médico Paulo 
Torrentes, que dia 28 com a 

esposa Fedora Torrentes (foto)
 e família comemorou seus 80 anos.

Também destaco nesta coluna, o 
querido casal Cesinha e 

Andrea Marcondes

No recente “6º Encontro de Autos 
Antigos do NI Country Club”,  foi 

eleito o fusca mais bonito, o do diretor 
do clube, Anderson Brasileiro

Um click  de Aline Sodré com 
a filha Pietra Ambrósio, da loja 
“Bem me Quero” em Mesquita

. ... e Aline Sodré com a amiga Meire 
Anne Machado, da Gio semi jóias

Dia 26 na Câmara de Veadores de Teresópolis, o empresário iguaçuano Adriano Suzano, que recente-
mente inaugurou na cidade sua loja da “New Medic – produtos médicos e hospitalares”, recebeu os 
votos de congratulações, por estar levando oportunidades de empregos e produtos na área da saúde 

para Teresópólis. Parabéns. 

Nelson Freire morre 
no Rio aos 77 anos 

DIVULGAÇÃO

O pianista Nelson 
Freire, considerado um 
dos maiores pianistas do 
mundo, morreu no Rio 
na madrugada de segun-
da-feira (1). Ele tinha 77 
anos. O músico estava 
em casa. As causas da 
morte ainda não foram 
reveladas. 

Mineiro de Boa Espe-
rança, nascido em 18 de 
outubro de 1944, Nelson 
Freire começou a tocar 
piano aos 3 anos de ida-
de, vendo a irmã estudar 
o instrumento. Dois anos 
depois, ele fez seu pri-
meiro recital, no Teatro 
Municipal de São João 
Del Rei. 

Naquela noite, os pais 
se preocuparam que 
ele dormisse antes da 
apresentação e fizeram 
questão de massagear as 
mãos dele para afastar o 
frio. 

O talento de Nelson o 
levou à Europa com 12 
anos para estudar com 
os melhores professores. 
Com 15, ele deu seus 
primeiros concertos. 

Consagrado pela crí-
tica europeia, Nelson 
se apresentou com as 
melhores orquestras do 
mundo e se tornou um 
dos grandes intérpretes 
de Beethoven. Ele tam-
bém era conhecido por 
ser um grande intérprete 
de Chopin. 

Durante décadas, Nel-
son se recusou a fazer 
gravações. Para ele, a 
música só acontecia ao 
vivo, diante do público. 
A partir de 2001, ele co-
meçou a lançar grandes 
discos, como o dedicado 
à obra de Debussy. Ele 
também fez interpreta-
ções da obra de Villa-
-Lobos. 

O mineiro de Boa Esperança fez o 
primeiro recital aos 5 anos 

Carioca ganha bolsa 
para jogar Fortnite por 
universidade na Flórida

DIVULGAÇÃO

A habilidade no Fort-
nite levou um estudante 
carioca a ser aprovado 
em 32 universidades 
nos Estados Unidos. 
Guilherme Mannarino, 
de 17 anos, aplicou para 
instituições estrangei-
ras de olho nos times de 
e-sports dos “colleges” 
e obteve bolsa integral 
em três delas, como a 
UCF, a Universidade da 
Flórida Central, em Or-
lando. 

Fortnite é um jogo 
de tiro no estilo “battle 
royale”, em que o últi-
mo que sobrar, depois 
de eliminar dezenas de 
rivais, vence. O game 

foi lançado em 2017 
e no ano seguinte, na 
Copa da Rússia, foi ins-
piração para a comemo-
ração de gols. Com fre-
quência, a Epic Games 
lança “skins”, ou perso-
nagens jogáveis, como 
o Chapolin Colorado. 

“As faculdades me 
ofereceram bolsa para 
representar os times de 
e-sports delas, no caso, 
e eu poderia escolher 
qualquer tipo de curso 
que estivesse disponí-
vel. Qualquer uma que 
eu fosse, eu poderia 
escolher engenharia da 
computação”, explica o 
estudante. 

Guilherme Mannarino, jogador de 
Fortnite, ganhou bolsa integral 

Dia 28, Ricardo Calvan (do Instituto 
Faixa Preta de Jesus NI), recebeu a 

visita do apresentador da Tv 
Record Wagner Montes Filho 

(filho do saudoso Wagner Montes)
Em foco, a coiffeur das celebridades do 

Salão Retrô, Iara Pimentel (Baiana) 
e a amiga, a dentista Rejane Coelho
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COVID-19

O empregado que 
não tiver tomado a 
vacina contra a co-

vid-19 não poderá ser demi-
tido ou ser barrado em pro-
cesso seletivo. A proibição 
consta da Portaria 620, pu-
blicada na segunda-feira (1) 
pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego.

A medida vale tanto para 
empresas como para órgãos 
públicos. Em vídeo, o mi-
nistro Onyx Lorenzoni dis-
se que a portaria protege o 
trabalhador e afirma que a 
escolha de vacinar-se per-
tence apenas ao cidadão.

Segundo o texto, consti-
tui “prática discriminatória 

a obrigatoriedade de certifi-
cado de vacinação em pro-
cessos seletivos de admis-
são de trabalhadores, assim 
como a demissão por justa 
causa de empregado em ra-
zão da não apresentação de 
certificado de vacinação”.

Caso o empregado seja 
demitido ou não contra-
tado por não comprovar a 
vacinação, a portaria esta-
belece que o funcionário 
pode escolher ser reinte-
grado ao cargo ou receber 
o dobro da remuneração 
referente ao período de 
afastamento.

As empresas também 
poderão realizar testagens 
periódicas para preservar 
as condições sanitárias no 
ambiente de trabalho. Nes-
sas situações, o empregado 

deverá apresentar o cartão 
de vacinação ou ser obriga-
do a realizar o teste. Tam-
bém está autorizado que os 
empregadores incentivem 
a vacinação, desde que não 
obriguem o funcionário a 
vacinar-se.

A posição do Governo é 
distinta de algumas senten-
ças recentes da Justiça do 
Trabalho. Em julho, a 13ª 
Turma do Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT) da 
2ª Região, em São Paulo, 
confirmou a dispensa por 
justa causa de uma auxiliar 
de limpeza que trabalhava 
em um hospital infantil e 
se recusou a ser imunizada 
duas vezes. O caso aconte-
ceu em São Caetano do Sul, 
na região metropolitana da 
capital paulista.

Portaria 620 proíbe demissão 
de trabalhador não vacinado

DIVULGAÇÃO

Empresas poderão realizar testagens periódicas para preservar as condições sanitárias no ambiente de trabalho

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Ministério alega que medida protege empregado

A Petrobras informou 
que não antecipa decisões 
de reajuste de combustí-
veis e destacou que não há 
qualquer decisão tomada 
por seu Grupo Executivo de 
Mercado e Preços (GEMP) 
que ainda não tenha sido 
anunciada ao mercado.

Mais cedo, em visita à ci-
dade de Anguillara Veneta, 
na Itália, o presidente Jair 
Bolsonaro disse à imprensa 
que soube “extraoficialmen-
te” que um novo aumento 
dos combustíveis está sen-
do planejado pela Petrobras 
para daqui a 20 dias.

“A Petrobras, em relação 
às notícias veiculadas na 
mídia a respeito de expecta-
tiva de novos reajustes nos 
preços de combustíveis, es-
clarece que ajustes de pre-
ços de produtos são realiza-
dos no curso normal de seus 
negócios e seguem as suas 
políticas comerciais vigen-

tes”, diz o comunicado. 
A estatal acrescentou 

que reitera seu compromis-
so com a prática de preços 
competitivos e em equilí-
brio com o mercado,” ao 
mesmo tempo em que evita 
o repasse imediato das vola-
tilidades externas e da taxa 
de câmbio causadas por 
eventos conjunturais”.

A companhia ainda des-
tacou que monitora conti-
nuamente os mercados, o 
que compreende, dentre ou-
tros procedimentos, a análi-
se diária do comportamento 
de seus preços em relação 
às cotações internacionais. 

Para conferir transparên-
cia à sua gestão comercial, 
a empresa informou que 
anuncia os ajustes de preços 
a seus clientes por meio do 
Canal Cliente e, aos demais 
públicos de interesse, por 
meio do site www.agencia-
petrobras.com.br.

Petrobras diz que não 
antecipa decisões de 

reajuste de combustíveis

Moradores de 
Realengo e Campo 

Grande vão ganhar 
novas áreas de lazer

Moradores da Zona Oes-
te receberam, no último fi-
nal de semana, equipes da 
Fundação Parques e Jardins 
que apresentaram os proje-
tos de duas novas áreas de 
lazer para Realengo e Cam-
po Grande. As propostas 
foram elaboradas atenden-
do a pedidos dos próprios 
moradores que estiveram 
reunidos com o prefeito 
Eduardo Paes no final de 
setembro.

Em Campo Grande, na 
Favela das Almas, será 
construído o Parque da 
Esperança em uma gran-
de área de 15 mil metros 
quadrados. O novo parque 
vai ter quadra de saibro po-
liesportiva e coberta com 
arquibancada, vestiário, 

academia de ginástica para 
a melhor idade, equipamen-
tos de ginástica para ado-
lescentes, brinquedos para 
as crianças, parcão para 
os cachorros,  quiosques e 
outros mobiliários, além de 
projeto de paisagismo e jar-
dinagem para a integração 
de todos os espaços.

No dia 26 de setembro, 
o prefeito Eduardo Paes es-
teve no local e foi recebido 
com festa pelos moradores, 
em especial pelas crianças, 
que sonham com um novo 
espaço para poder brincar, 
jogar futebol e frequentar 
aulas de judô.

Já em Realengo, a Pre-
feitura irá realizar a refor-
ma da Praça Carmésia, na 
Rua Peruípe. A área de la-

zer vai ganhar quadra po-
liesportiva de saibro, novos 
brinquedos, academia da 
terceira idade, novos espa-
ços para os quiosques que 
já existem, paisagismo e 
jardinagem.

Muito emocionada, a 
moradora Osana Ramos 
chorou ao receber o proje-

to.
 “Tá difícil de acreditar, 

esperamos muito por isso. 
É a realização de um sonho 
ter uma praça em melhores 
condições, principalmente 
para as crianças. Prometo 
que vamos cuidar como se 
fosse a nossa própria casa”, 
disse.

Propostas foram elaboradas atendendo 
a pedidos dos moradores

DIVULGAÇÃO

O ministro do Meio Am-
biente, Joaquim Leite, anun-
ciou durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre 
as Mudanças Climáticas, 
COP26, que o Brasil deverá 
zerar o desmatamento ilegal 
em 2028. A meta anterior es-
tipulava 2030.

A meta de desmatamento 
ilegal zero apresentada por 
Leite na COP26 entrará em 
prática a partir de 2022 e se-
guirá as etapas, segundo o 
Governo:

Redução de 15% ao ano 
até 2024; Redução de 40% 
ao ano em 2025 e em 2026;

Redução de 50% em 

2027; Zerar o desmatamento 
ilegal em 2028. O presidente 
Jair Bolsonaro, que não par-
ticipará da COP26, enviou 
um vídeo que foi transmitido 
antes dos anúncios de Leite. 
Ele ignorou os recordes de 
desmatamento registrados na 
Amazônia e demais biomas 
desde 2019 e apenas afirmou 
que o país pode “ser mais 
ambicioso”.

“O Brasil é parte da solu-
ção para superar esse desafio 
global. Os resultados alcan-
çados até 2020 demonstram 
que podemos ser mais ambi-
ciosos”, disse Bolsonaro em 
vídeo gravado.

Brasil ignora recordes 
de devastação e promete 

acabar com desmatamento 
ilegal no ano de 2028

WhatsApp deixa de funcionar em celulares antigos
A partir de agora, donos 

de celulares antigos não 
poderão mais usar o What-
sApp. O aplicativo de men-
sagens foi descontinuado 
para versões do sistema, 
elaborado pela Google, lan-
çado antes de 2012. Para 
usuários da Apple, o apli-
cativo deixará de rodar em 
celulares anteriores ao iOS 
10. No caso do Android, a 
mudança atinge celulares 
com a versão 4.0.4 e an-
teriores. Chamada de Ice 
Cream Sandwich, a versão 
foi liberada pela Google 
em dezembro de 2011. O 
sistema foi sucedido pelo 
Android 4.1, conhecido 
como Jelly Bean, em julho 
de 2012.

Com a mudança, os usu-
ários deverão atualizar o 

celular. Caso o aparelho 
não seja mais compatível 
com o sistema operacio-
nal, será necessário fazer o 
backup da conta do What-
sApp, para salvar contatos 
e mensagens, e transferir 
a conta para um aparelho 
mais moderno.

Segundo o WhatsApp, a 
mudança atinge um número 
pequeno de pessoas, mas o 
percentual de usuários do 
aplicativo com esses siste-
mas não foi informado. A 
companhia assegurou que 
todos os donos de celula-
res afetados pela mudança 
foram avisados. Ainda de 
acordo com o Whatsapp, o 
aplicativo foi interrompido 
nos aparelhos mais antigos 
porque os sistemas defasa-
dos não garantiriam mais 

que o programa continuas-
se a funcionar normalmente 
e com segurança.

O dono do celular tem 
como saber qual versão 
usa. No sistema iOS, basta 
abrir o menu “Ajustes” e 
clicar em “Geral” e, em se-
guida, em “Sobre”. No An-

droid, o procedimento va-
ria conforme o fabricante. 
Geralmente, o usuário deve 
clicar em “Configurações”, 
em “Sistema” ou “Sobre o 
telefone”, em “Informações 
do software” ou “Sobre o 
dispositivo” e localizar o 
campo “Versão Android”.

App foi descontinuado para 
sistemas lançados antes de 2012

DIVULGAÇÃO
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Qual a posição do planeta 
nas metas climáticas?

A chanceler federal 
da Alemanha, Angela 
Merkel, fez um apelo on-
tem para que a comunida-
de internacional estabele-
ça metas climáticas mais 
ambiciosas. Durante dis-
curso na COP26, a Con-
ferência da ONU sobre 
as Mudanças Climáticas, 
que ocorre em Glasgow, 
Escócia, ela foi enfática 
ao declarar que “não es-
tamos ainda aonde deve-
mos chegar”. Este foi ´o 
último discurso de Merkel 
na cúpula do clima, como 
chefe de governo alemã. 
Segundo ela, as metas 
de redução de emissões 
de gases de efeito estufa 
apresentadas pelos países 
signatários do Acordo de 
Paris ainda “não corres-
pondem” ao que foi acor-
dado na capital francesa 
em 2015.

“Devemos e podemos 
implementar o Acordo 
de Paris”, continuou. “E 

a comunidade mundial 
espera que nos apresente-
mos de uma melhor forma 
no final desta conferência 
do que estávamos no iní-
cio”, afirmou, lembrando 
que os países desenvol-
vidos, maiores emissores 
de CO2, têm “uma res-
ponsabilidade especial” 
no combate à mudança 
climática. Com esse fim, 
a líder alemã – que presi-
diu a primeira cúpula cli-
mática da ONU, a COP1, 
em 1995 – foi enfática ao 
defender que os países 
precisam estabelecer um 
preço para as emissões, 
que são a principal causa 
do aquecimento global.

“Apelo para que se co-
loque um preço nas emis-
sões de dióxido de carbo-
no, como já fazemos na 
União Europeia, como 
a China pretende fazer e 
como precisamos aplicar 
em outros países do mun-
do”, declarou.

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou nova 
meta climática, com redução de 50% das emissões até 2030, na 
Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 

em Glasgow, na Escócia.

O pianista Nelson Freire, um dos maiores pianistas do mundo, 
morreu aos 77 anos, no Rio, na madrugada de ontem. Mineiro de 
Boa Esperança começou a tocar piano aos 3 anos de idade e fez seu 

primeiro recital aos 5.

A bancada evangélica 
da Câmara dos Deputa-
dos promove audiência 
pública na próxima sex-
ta-feira para discutir o 
Projeto de Lei 2832/21, 
da deputada Dra. Soraya 
Manato (PSL-ES), que 
cria o Dia Nacional do 
Cristão. 

A Câmara dos Depu-
tados realiza audiência 
pública na próxima sexta-
-feira para debater a pro-
posta que define que, no 
dia 4 de maio, seja o Dia 
Nacional de Luta dos Tra-
balhadores e Trabalhado-
ras da Cultura. 

BANCADA EVANGÉLICA

LUTA PELA CULTURA 

A deputada Lídice 
da Mata (PSB-BA), 
que pediu o debate, 
lembra que o dia é em 
alusão à data de fale-
cimento de três gran-
des personalidades do 
mundo da cultura fale-
cidos no ano passado e 
em 2021.

Uma proposta que cria a Política Es-
tadual da Economia do Mar, foi debatido 
na última sexta-feira pelas comissões de 
Economia e da Indústria Naval, Offshore 
e Petróleo e Gás da Assembleia Legisla-
tiva do RJ. 

PERDAS EM MAIO

ECONOMIA DO MAR

EDITORIAL

O compositor e músico Aldir Blanc; o 
ator, diretor e roteirista Flávio Migliac-
cio, ambos falecidos nessa mesma data 
no ano de 2020; e o ator e comediante 
Paulo Gustavo, falecido neste ano, tam-
bém em 4 de maio.

PERSONALIDADES

‘O Rio não é para 
amadores’. A frase faz 
sentido quando cenas 
inusitadas como a deste 
flagrante chama atenção 
pela incredulidade. No 
último domingo, quem 
passava pela Linha 
Amarela, uma das prin-
cipais vias expressas do 
Rio, não acreditou no 
que via. Um motoris-

ta que quebrou com o 
carro na via pedia ajuda 
trajado com uma calci-
nha vermelha e camisa 
regata.

O vídeo que mostra o 
homem pegando o triân-
gulo de sinalização vira-
lizou pelas redes sociais. 
O autor do vídeo, narrou 
a cena: “Meu irmão, o 
Rio de Janeiro não é 

conversa fiada. Eu falo 
e ninguém acredita. Para 
sobreviver aqui, tem que 
ser sujeito homem. Olha 
isso”, disse o autor do 
vídeo. O homem engui-
çado, na Linha Amarela, 
vai pedir socorro e des-
ce de calcinha, amigo. 
Filho da mãe. Olha isso, 
cara. Como é que pode 
uma situação dessas? 

De calcinha vermelha, motorista 
pede ajuda para carro quebrado 

REPRODUÇÃO 

É possível voltar ao 
passado, reviver 
histórias num pa-

lacete do século XX e 
com fatos tão atuais? Sim 
e no Centro do Rio, mais 
precisamente no Museu 
da Justiça, que na última 
sexta-feira recebeu o pro-
fessor e historiador Mil-
ton Teixeira na primeira 
visita guiada à exposição  
“Pandemias e Epidemias 
no Rio de Janeiro”. O 
presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro (TJRJ), desem-
bargador Henrique Car-
los de Andrade Figueira, 
acompanhou a visita e 
disse estar honrado e, ao 
mesmo tempo feliz, com 
a presença de visitantes e 
do historiador.

“Eu quero dizer que 
é uma honra recebê-los 
aqui, num palácio que 
conta e relata fatos sobre 
as pandemias e epidemias 

e como saímos delas, 
através dessa exposição 
tão importante para o mo-
mento que estamos vi-
vendo e para enfrentar o 
futuro. Isso sem contar a 
história da Justiça no Rio 
de Janeiro e no país”, dis-
se o presidente do TJRJ.

Gripe Espanhola 
Da Gripe Espanhola 

até a Covid-19, passando 
pelo episódio conhecido 
como a “Revolta da Va-
cina”, o visitante pode-
rá conhecer como a foi a 
evolução e o combate às 
doenças que assolavam 
não só o Rio de Janeiro, 
como o país.

“Hoje, retomo aqui, 
nesse imponente e impor-
tante palácio do século 
XX, que funcionou como 
Fórum Central da Cidade 
do Rio de Janeiro, minhas 
visitas presenciais desde o 
início da pandemia. Ainda 
mais com uma exposição 
tão importante, que marca 
tudo o que já passamos e 

que vamos vencer, como 
já fizemos antes”, desta-
cou o historiador.

Tribunal do Júri
Além da visita à exposi-

ção, o passeio guiado por 
Milton Teixeira pelo anti-
go Palácio da Justiça se-
guiu por locais de grande 
importância para a Justiça 
do Rio de Janeiro e para a 
história do Brasil, como o 
plenário do antigo Tribu-
nal do Júri, que funcionou 
até 2009 e onde foram 
julgados e condenados 
Gregório Fortunato, bra-
ço direito do presidente 
Getúlio Vargas e acusado 
de ser o mandante de uma 
emboscada a Carlos La-
cerda, então governador 
do Rio de Janeiro; Paula 
Thomaz e Guilherme de 
Pádua, condenados pela 
morte da atriz Daniella 
Perez; o Tribunal Pleno, 
a Sala de Câmara Isolada, 
onde aconteciam os julga-
mentos de câmaras crimi-
nais, entre outros espaços.

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

Presidente do TJRJ acompanha visita 
guiada do historiador Milton Teixeira 

MOSTRA 

Desembargador Henrique Carlos de Andrade 
Figueira ouve explicações do historiador Milton Teixeira

FELIPE CAVALCANTI-TJRJ

Órgão abriu as portas para a exposição “ Pandemias e Epidemias no Rio de Janeiro” 

NIGÉRIA - Um edifício 
de mais de 20 andares, em 
construção há dois anos, de-
sabou na capital da Nigéria, 
Lagos, ontem. Três pessoas 
morreram. As equipes de 
resgate disseram que “mui-
tos” trabalhadores ficaram 
presos dentro do prédio.

Ainda de acordo com a 
imprensa americana, nos ar-
redores do desastre, pessoas 
comuns, desesperadas, co-
meçaram a remover as pla-
cas de concreto, em busca 
de sobreviventes. Elas pro-
testaram contra a suposta 
demora nas operações ofi-

ciais de resgate.
Rashid Olamilekan, que 

estava na região do aciden-
te, disse que retirou três tra-
balhadores dos escombros. 
“Eu sou nigeriano, tenho 
de resgatar meu povo”, afir-
mou à CNN. Essas vítimas 
foram levadas ao hospital.

Prédio desaba em bairro nobre e deixa três mortos

M
UN

DO

Para entrar no museu, 
será preciso estar usan-
do máscara, apresentar a 
carteira de vacinação com 
pelo menos duas doses 
ou a dose única, além de 
passar pela verificação de 
temperatura. O limite mí-
nimo de idade para a com-

provação da vacinação vai 
acompanhar o calendário 
de vacinação da Prefeitura 
do Rio, ou seja, vai mudar 
de acordo com a faixa etá-
ria que já pode se vacinar. 
Os visitantes podem ter 
acesso a todos os espaços 
públicos do prédio.

O museu voltará a 
agendar a visita de grupos 
com número ilimitado de 
pessoas, contanto que to-
dos cumpram as determi-
nações para entrada no lo-
cal. Será obrigatório o uso 
de máscara durante toda a 
visita.

VISITAÇÃO AO MUSEU DA JUSTIÇA E À EXPOSIÇÃO

Imagem de escombros de prédio que caiu em Lagos

PIUS UTOMI EKPEI / AFP
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LESÃO 

Pedro retira 
pontos de cirurgia 

e dá novo passo 
em recuperação 

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com

Pedro deu um 
novo passo na 
recuperação da 

lesão no menisco do 
joelho direito. Na se-
gunda-feira (1), o jo-
gador retirou os pontos 
da artroscopia e reali-
zou um trabalho leve 

de bicicleta. Ele já faz 
seu tratamento no Ni-
nho do Urubu desde a 
última quinta-feira. 

Pedro passou pela 
operação na segunda-

-feira da semana pas-
sada, recebeu alta no 
dia seguinte e iniciou 
o trabalho de fisiote-
rapia. A previsão é de 
que todo o trabalho de 

recuperação leve entre 
três e quatro semanas. 

A expectativa é de 
que Pedro esteja à dis-
posição para a final da 
Libertadores, no dia 27 

de novembro. Até lá, o 
técnico Renato Gaúcho 
conta com Gabigol, 
Bruno Henrique e Vitor 
Gabriel como opções 
de centroavante.

DIVULGAÇÃO

Ainda sem Pedro, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR 

Atacante realiza tratamento no Ninho do Urubu após passar por artroscopia 

 O atleta Wanderson 
Costa (Wander Costa), 
que treina na Vila Olím-
pica de Belford Roxo, 
participou do Campeo-
nato Brasileiro Sem Ki-
mono de Jiu-jitsu Olím-
pico, no último final de 
semana, na Arena da 
Juventude, em Deodoro, 
Rio de Janeiro e conquis-
tou a medalha de bronze, 
na categoria Peso Médio 
Roxo.

“Fiquei muito emo-
cionado com essa con-
quista, pois subir ao 
pódio em um Campe-
onato Brasileiro é uma 

sensação indescritível, 
significa ser um dos me-
lhores lutadores do país. 
Me dediquei ao máximo 
e contei com a ajuda do 
meu treinador, que sem-
pre me incentivou para 
que eu nunca desistisse 
dos meus sonhos, apesar 
das dificuldades. Agora é 
me preparar para novos 
desafios, porque sei que 
tenho que ir muito mais 
além”, disse Wanderson 
Costa.

O lutador tornou-se um 
colecionador de meda-
lhas no mês de setembro, 
trouxe a medalha de pra-

ta, também na categoria 
Peso Médio, na competi-
ção, “XVII Open Jacare-
paguá de Jiu-jitsu”, uma 
das mais  tradicionais do 
Estado do Rio de Janei-
ro, realizada anualmente 
na Zona Oeste.

O treinador de Wander 
é o guarda municipal de 
Belford Roxo e faixa pre-
ta, Alex Oliveira, que faz 
um trabalho voluntário, 
na Vila Olímpica da Ci-
dade, reunindo dezenas 
de jovens da comunidade 
e assim, transformando 
crianças e adolescentes 
em atletas.

FURANDO 
A REDE .COM

Wanderson Costa é bronze 
no Brasileiro de Jiu-Jitsu

 Foi disputada a segunda rodada 
da Taça Waldir Amaral. Destaque 
para o triunfo do Olaria sobre o 
Pérolas Negras por 1 a 0, manten-
do os 100% de aproveitamento do 
Azulão da Leopoldina no segundo 
turno da Série B1.

Outros resultados: Goytacaz 1-0 
Duque de Caxias, Serra Macaense 

1-3 Rio São Paulo, Serrano 2-0 7 
de Abril, Campo Grande 1-1 São 
Gonçalo e Nova Cidade 0-0 Cara-
pebus.

RESULTADOS DA SEGUNDA 
RODADA DA TAÇA 

WALDIR AMARAL

ANDERSON LUIZ

Botafogo muda estratégia e aumenta receita com interações e patrocínios 
Se em 2020 o Botafogo 

teve relação turbulenta com 
as redes sociais, nesta tem-
porada o clube tem usado o 
universo virtual de forma fa-
vorável para projetar a marca 
e interagir com torcedores e 

parceiros. A nova estratégia 
faz o Bota ser destaque nas 
principais plataformas e au-
mentar o faturamento com 
interações e patrocínios. 

No mês de setembro, o 
Botafogo figurou no top-20 

da América entre as princi-
pais redes sociais, sendo o sé-
timo com mais interações no 
Twitter, o oitavo do YouTu-
be, o 13º do Instagram e o 19º 
do Facebook. Além das redes 
sociais mais tradicionais, o 

clube aderiu ao aplicativo de 
vídeos TikTok e foi o terceiro 
no ranking de visualizações. 

Os resultados influenciam 
nas receitas. No mês passa-
do, o Botafogo aumentou o 
seu faturamento em 40% se 

comparado aos meses ante-
riores em monetização no 
YouTube. Além disso, o clu-
be fez a migração de antigos 
patrocinadores de publicida-
de estática para o digital. A 
Orthopride é um exemplo de 

patrocinador exclusivamen-
te online. A marca comprou 
a propriedade “arte de gol”, 
associando sua imagem ao 
principal momento dos jo-
gos, quando as métricas dis-
param. 

Marcão admite Fluminense “pouco 
efetivo” em derrota para Ceará 

Em entrevista coletiva 
após a derrota do Fluminen-
se por 1 a 0 para o Ceará, o 
técnico Marcão lamentou o 
resultado no Castelão e, as-
sim como Fred na saída de 
campo, admitiu que a equi-
pe não foi efetiva, crian-
do poucas chances mesmo 
com um jogador a mais des-
de os 28 minutos do primei-
ro tempo – Gabriel Dias foi 
expulso após aplicar uma 

“tesoura” em Marlon. Além 
disso, o treinador pediu o 
apoio da torcida no próximo 
sábado, quando a equipe re-
cebe o Sport, no Maracanã. 

Ainda em sua análise so-
bre a partida, Marcão disse 
ter visto equilíbrio entre as 
equipes, apesar do gol so-
frido logo aos seis minutos, 
mas também pouca criação 
de seus comandados, mes-
mo após as mexidas e tenta-

tivas de buscar o resultado. 
“A gente tomou um gol 

muito cedo, a gente sabia 
que teria essa pressão ini-
cial, mas, mesmo assim, 
ficou um jogo bem igual, 
nem para lá, nem para cá. 
Lógico que depois que eles 
perderam um jogador, a 
gente criou uma situação 
para jogar com os nossos 
cinco homens de frente, 
mais por dentro, com nos-
sos laterais mais afundados 
para criar superioridade na 
última linha deles e situa-
ções de gol”, disse. 

Com a derrota – a segun-
da consecutiva –, o Flumi-
nense estacionou com 39 
pontos e na oitava coloca-
ção do Campeonato Bra-
sileiro. A equipe volta a 
campo no próximo sábado, 
quando enfrenta o Sport, no 
Maracanã, às 21h (de Brasí-
lia), pela 30ª rodada. Técnico pede apoio da torcida contra Sport 

DIVULGAÇÃO

Com Nenê em campo, aproveitamento do Vasco 
na Série B é superior ao do líder Coritiba 

Desde que chegou em se-
tembro, Nenê assumiu um 
papel de protagonismo téc-
nico e moral da equipe. Ele 
disputou oito jogos da Série 
B, e o aproveitamento foi 
de 62,5%, de acordo com 
levantamento do Espião Es-
tatístico. Em todo campe-
onato, por exemplo, o líder 
Coritiba apresenta um apro-
veitamento de 60%. 

E sem ele? O time con-
quistou apenas 44,4% dos 
pontos disputados na Série 
B, somando os jogos ante-
riores à contratação do meia 
e a última derrota. O apro-
veitamento do Vasco em to-
dos os jogos da competição 
(com e sem Nenê) é de 49%. 
O meia participou de 10 de 
11 gols do time quando este-
ve em campo. 

Nenê não participou do 
último jogo em cumprimen-
to de suspensão automática, 
por ter tomado o terceiro 
cartão amarelo. Ao fim da 
partida com o CSA, o técni-
co Fernando Diniz traduziu 
esses números ao explicar 
a importância do meia na 
equipe. 

Faltam apenas seis jogos 
para a competição terminar. 
O Vasco tem 47 pontos e 
está na oitava posição. Nenê 
retorna na próxima partida, 
contra o Guarani, sexto co-
locado com 49 pontos, con-
corrente direto na busca pelo 
G-4. O jogo será na quinta-
-feira, às 19h, em Campinas. 

Aproveitamento foi de 62,5% 

DIVULGAÇÃO
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DISTRIBUIÇÃO HÍDRICA 

Águas do Rio anuncia 100 obras 
para melhorar fornecimento 

IZABELLE RODRIGUES 

horahmunicipios@gmail.com

O presidente da em-
presa Águas do 
Rio, que iniciou a 

distribuição hídrica em 27 
cidades do Estado do Rio 
de Janeiro na segunda-feira 
(1) afirmou, em entrevista, 
que a concessionária vai 
realizar obras em 100 pon-
tos para normalizar o for-
necimento em áreas com 
problemas de falta de água. 

“Temos investido e já ha-
víamos monitorado exata-
mente o problema de abas-
tecimento de água em toda 
a Região Metropolitana do 

Rio e em algumas cidades 
do interior. Hoje, como o 
primeiro investimento que 
fizemos, temos um centro 
de operações integradas 
onde monitoramos mais de 
mil pontos de pressão em 
toda a área de concessão”, 
disse Alexandre Bianchini. 

O lançamento das opera-
ções da Águas do Rio acon-
teceu na segunda em uma 
cerimônia com a presen-
ça do governador Cláudio 
Castro na quadra da Esta-
ção Primeira de Mangueira, 
na Zona Norte do Rio. 

Bianchini afirmou que a 
empresa prevê um inves-
timento de R$ 7,2 bilhões 
em cinco anos, que inclui 

a recuperação de estruturas 
da Cedae, como estações 
de tratamento de água e 
extensões de rede e eleva-
tórias. 

“Temos que melhorar 
o abastecimento de água, 
principalmente em áreas 
mais altas da cidade, áre-
as da Zona Norte, Baixada 
Fluminense, São Gonçalo, 
em Magé, em Maricá. Tem 
uma série de pontos e o 
primeiro a ser atacado é o 
mais sensível para a popu-
lação”, afirmou o presiden-
te da Águas do Rio. 

Até assumir a distribui-
ção, técnicos da empresa 
acompanharam os trabalhos 
da Cedae em uma operação 

assistida. A concessionária 
venceu dois blocos (1 e 4) 
do leilão que aconteceu em 
abril deste ano. 

Segundo Bianchini, os 
consumidores não terão 
alterações na cobrança de 
tarifa e os consumidores 
podem perceber melhoras 
no fornecimento já no cur-
to prazo. 

“O valor é o mesmo pra-
ticado pela Cedae, não tem 
alteração nenhuma. O que 
vai mudar, efetivamente, é 
que vamos iniciar um gran-
de pacote de obras e come-
çar a melhorar a vida de 
algumas pessoas imediata-
mente”, ressaltou Bianchi-
ni. 

DIVULGAÇÃO

Alexandre Bianchini, presidente da concessionária Águas do Rio 

Empresa prevê investimento de R$ 7,2 bilhões em cinco anos, que inclui a recuperação de estruturas da Cedae 

Prefeitura reabre 
a estação Olof 
Palme do BRT 

A Prefeitura do Rio, 
por meio do BRT Rio, 
informou que a estação 
Olof Palme, no Recreio 
dos Bandeirantes, foi re-
aberta. É a 34ª estação 
recuperada pela Equipe 
de Intervenção, que as-
sumiu a gestão do BRT 
Rio em março. 

Localizada no cor-
redor Transolímpica, a 
Olof Palme estava de-
sativada desde outubro 
de 2020, devido a furtos 
de equipamentos e van-

dalismo, e, em maio, foi 
incendiada. A estação 
passou por reformas que 
levaram em conta mini-
mizar problemas graves 
no sistema, como de-
predação e calote, com 
substituição de painéis e 
portas de vidros por cha-
pas metálicas vazadas, o 
que permite uma maior 
ventilação, fiação embu-
tida e mecanismos das 
portas blindadas. 

A Olof Palme foi a 
terceira estação reaberta 

nos três últimos dias. Na 
quinta-feira (28), a esta-
ção Merck, no corredor 
Transcarioca, voltou a 
funcionar após ficar sete 
meses fechada. Nesta 

sexta-feira (29) foi re-
tomada a operação da 
estação Minha Praia, no 
corredor Transolímpica, 
que estava inativa desde 
março de 2020. 

Estação foi a 34ª entregue aos passageiros este ano 

DIVULGAÇÃO

Na primeira semana de 
novembro, a Prefeitura do 
Rio, por meio da Secre-
taria Municipal de Tra-
balho e Renda (SMTE), 
anunciou mais 725 vagas 
de emprego para o Muni-
cípio. Com a proximida-
de do Natal, período de 
maior movimento no setor 
do comércio, foram capta-
das 300 vagas temporárias 
para a função de vendedor.  

É necessário ter Ensino 
Médio completo e disponi-
bilidade para trabalhar nas 
regiões Norte, Sul, Oeste 
e Baixada Fluminense. Há 
também 30 vagas para jo-
vem aprendiz para empre-
sas localizadas na Barra 
da Tijuca, Jacarepaguá e 
Zona Sul. 

Para os trabalhadores 
com deficiência foram 
captadas 17 vagas para es-
tágio na área administrati-
va. É exigido nível médio 
incompleto (cursando 1º 
ou 2º ano). Há também 
oportunidades para esses 

profissionais nas funções 
de serviços gerais, reposi-
tor, empacotador e balco-
nista de padaria. O nível 
de escolaridade é o fun-
damental incompleto e a 
região de atuação são os 
bairros Praça Seca, Pila-
res, além do município de 
Nova Iguaçu. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o 
e-mail vagas.smte@gmail.
com ou comparecer a um 
dos centros municipais de 
emprego, que ficam na Ti-
juca (Rua Camaragibe, 25) 
e em Jacarepaguá (Ave-
nida Geremário Dantas, 
1400 – sala 102). 

Já para as oportunidades 
destinadas aos trabalhado-
res com deficiência é pre-
ciso enviar o currículo para 
o e-mail: vagaspcd.smte@
gmail.com ou compare-
cer no posto de trabalho 
com atendimento para es-
ses profissionais no CIAD 
Mestre Candeia (Avenida 
Presidente Vargas, 1997). 

Mais 725 vagas de 
emprego são captadas 
pela Prefeitura do Rio 

São mais de 300 vagas temporárias 
para a função de vendedor 

DIVULGAÇÃO

Prefeitura do Rio alerta para site 
que emite boletos do IPTU falsos 

A Prefeitura do Rio de 
Janeiro identificou uma 
página que tenta se pas-
sar pelo portal Carioca 
Digital para emissão de 
boletos falsos de IPTU. 
Os criminosos usam uma 
identidade digital seme-
lhante ao portal oficial 
com o objetivo de aplicar 
golpes nos contribuintes. 

A página pirata apre-
senta campos onde os 
usuários são indicados 
a preencher o número 
da inscrição predial, o 
exercício e a parcela que 

deseja emitir para paga-
mento. 

O endereço correto 
para a emissão de bo-
letos pela Prefeitura do 
Rio é o portal Carioca 
Digital — carioca.rio.  
“A Secretaria Municipal 
de Fazenda e Planeja-
mento, a prefeitura e o 
Iplan já tomaram medi-
das para retirar o domí-
nio do ar, além de uma 
denúncia na Delegacia 
de Repressão a Crimes 
de Informática”, infor-
mou o município. 

Caso foi registrado na Delegacia de 
Repressão a Crimes de Informática 

DIVULGAÇÃO

Procon-RJ identifica variação de 37% no valor do arroz e do feijão 
O Procon Estadual do Rio 

de Janeiro encontrou varia-
ções de até 37% nos valores 
cobrados por supermercados 
no arroz e no feijão em su-
permercados de um mesmo 
município. Confira todos os 
valores neste link. 

A pesquisa foi solicitada 
pela Secretaria Estadual de 
Defesa do Consumidor para 

monitorar os preços a fim de 
apurar se a isenção de ICMS 
concedida pelo estado sobre 
a circulação destes dois ali-
mentos trará redução às fa-
mílias. 

Os agentes identificaram 
variação de até 37% no ar-
roz e de até 35% no feijão, 
quando comparado o pro-
duto de igual marca em di-

ferentes supermercados da 
mesma cidade. 

“Solicitei ao Procon-RJ 
que fizesse essa pesquisa 
para podermos realizar o 
monitoramento, e acompa-
nhar se o desconto do ICMS 
de fato chegará até os consu-
midores e também estimu-
lar a concorrência entre os 
fornecedores”, afirmou Léo 

Vieira, secretário estadual de 
Defesa do Consumidor. 

Óleo de soja, leite, ovos, 
açúcar, sal, fubá, macarrão, 
farinha de trigo e farinha de 
mandioca também foram 
pesquisados em 11 municí-
pios das Regiões Metropoli-
tana, Serrana, da Costa Ver-
de dos Lagos, Norte e Sul 
Fluminense. 

Os servidores coletaram 
os valores em 34 estabele-
cimentos localizados nos 
municípios do Rio de Janei-
ro, Niterói, Nova Iguaçu, 
Nilópolis, Magé, Macaé, 
Campos dos Goytacazes, 
Barra do Piraí, Mangarati-
ba, Cabo Frio e Nova Fri-
burgo. A pesquisa e análise 
dos preços foram realizadas 

entre os dias 20 e 29 de ou-
tubro. 

O presidente do Procon-
-RJ alerta que, apesar de a 
Lei Estadual 9.391/21 ter 
entrado em vigor no dia 2 
de setembro, os efeitos da 
isenção incidirão a partir 
de segunda-feira (1), con-
forme regulamentado por 
decreto. 
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AÇÃO EM NOVA IGUAÇU 

Equipe do GAT surpreendeu bandidagem na Dutra, próximo ao Inferninho

PMs apreendem fuzil AR-15 
em falsa blitz de bandidos

Preso mais 
um suspeito no 

caso da morte de 
trader no RJ 

A Polícia Civil de São 
Pedro da Aldeia (125ª 
DP) aprendeu, da Região 
dos Lagos, na manhã de 
ontem, , Ananias da Cruz 
Vieira, acusado de envol-
vimento na morte do tra-
der e empresário Wesley 
Pessano.

O mandado de prisão 
temporário foi cumprido 
em Guarapari (Espirito 
Santo) pela 4ª fase da Ope-
ração Pullback, que contou 
com o apoio do 4° Depar-
tamento de Policiamento 

de Area (DPA) e Grupo 
de Apoio a Promotoria 
(GAP).

De acordo com a inves-
tigações, Ananias partici-
pou do recrutamento dos 
executores e efetuou os 
pagamentos aos mesmos 
após o homicídio de Wes-
ley concluído. Outros dois 
mandados de busca e apre-
ensão foram cumpridos 
em Rio das Ostras: contra 
Marcelo Eduardo Souta 
Vieira e Carlos Henrique 
de Souza Neto.

Segundo a Polícia Civil, 
ainda se encontra foragido 
Fábio Natan do Nascimen-
to, também acusado de par-
ticipar do homicídio brutal 
contra o jovem investidor 
e trader de criptomoedas. 
Com a prisão de Ananias, 
chega a oito o número de 
prisões de envolvidos no 
Caso Pessano. As investi-
gações continuam visan-

do apontar o mandante e a 
motivação do crime.

Wesley Pessano Santa-
rém, trader e empresário 
do ramo de criptomoedas, 
tinha 19 anos quando foi 
assassinado por volta das 
16h40 de 04 de agosto 
deste ano na Rua Marechal 
Castelo Branco, no bairro 
São João, em São Pedro da 
Aldeia.

Suspeito de envolvimento na morte de investidor é preso 

DIVULGAÇÃO

Agentes do Grupa-
mento de Ações 
Táticas (GAT) do 

batalhão de Polícia Mili-
tar de Mesquita (20º BPM) 
apreenderam um fuzil AR-
15 calibre 556 durante 
confronto com traficantes 
na comunidade do Infer-
ninho, em Comendador 
Soares, Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense. 

De acordo com infor-
mações da corporação, na 
manhã de ontem, sob o co-
mando do capitão Caldas, 
a equipe do GAT, que in-
tensificava o policiamento 
na região onde atua uma 
facção criminosa do tráfi-
co de drogas, surpreendeu 
cerca de 20 bandidos que 
saíam da comunidade em 
direção à Rodovia Presi-
dente Dutra para realizar 
falsa blitz. 

Ao perceber a presença 
dos policiais, os traficantes 

atiraram e houve confron-
to. As equipes dos sargen-
tos Michel e Ferreira rea-
lizaram um cerco tático e 
um dos bandidos acabou 
baleado e socorrido para 
o Hospital Geral de Nova 
Iguaçu (HGNI). Outros 
dois foram presos. 

Até o final da apuração 
dessa matéria, não havia 
informações sobre o es-
tado de saúde do ferido. 
O registro de ocorrência 
foi feito na 52ª DP (Nova 
Iguaçu). 

ANTONIO CARLOS
horahmunicipios@gmail.com

O fuzil AR15 calibre 556 estava com um dos criminosos
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Carro bate em árvore e três jovens 
ficam feridos em Volta Redonda

Três pessoas ficaram feri-
das em um acidente de carro 
na noite da última segunda-
-feira em Volta Redonda, no 
Sul Fluminense. De acordo 
com a Guarda Municipal, o 
motorista do veículo perdeu 
o controle da direção e bateu 
em um poste no bairro Vol-
dac, próximo à Ilha São João.

O motorista, de 19 anos, 
estava com outos dois ami-
gos, de 20 e 16 anos.

Os feridos foram atendi-
dos pelo Samu e levados para 
o Hospital São João Batista. 
A unidade informou que as 

vítimas tiveram ferimentos 
leves. A violência do impacto 

foi tão forte que o carro ficou 
bastante destruído e motor 

chegou a ser arremessado 
para fora.

O veículo ficou totalmente  destruído após o impacto 
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CARINA ROCHA / PMR

Um homem foi assas-
sinado a tiros na noite da 
última segunda-feira em 
Barra Mansa (RJ). O cri-
me aconteceu na Rua São 
Vicente de Paula, no bair-
ro Santa Clara.

Segundo a Polícia Ci-
vil, Pietro Henrique Ro-
drigues trabalhava como 
motoboy para uma rede 
de farmácias. A cena do 

crime passou por perícia 
de policiais civis para que 
fossem levantadas infor-
mações que possam in-
dicar quem foi o autor do 
homicídio. O homicídio 
foi registrado na 90ª DP 
(Barra Mansa) que passa 
a investigar o caso. Ne-
nhum suspeito havia sido 
identificado até a manhã 
de ontem. 

Motoboy é executado 
em Barra Mansa

Pietro Henrique Rodrigues trabalhava 
como entregador de uma farmácia 
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GPS de carro na prisão de suspeito 
de esfaquear ex em Barra do Piraí

Um suspeito de esfaquear 
a ex-namorada em Barra do 
Piraí, foi preso na noite da 
última segunda-feira em Re-
sende, no Sul Fluminense. 
A Polícia Militar informou 
que os agentes descobriram 
o paradeiro graças ao sinal 
emitido pelo GPS do carro 

dele. agressor, de 31 anos, 
confessou o crime no mo-
mento da prisão, que aconte-
ceu ainda em flagrante.

Ele foi levado para a 89ª  
DP (Resende) e, em segui-
da, encaminhado da 88ª DP 
(Barra do Piraí) onde foi 
autuado por tentativa de fe-

minicídio. O homem já tem 
antecedente criminal pelo 
mesmo crime.

O ataque aconteceu no 
início da noite da última 
segunda-feira, por volta de 
18h30, no bairro Matadouro, 
em Barra do Piraí. A vítima, 
de 29 anos, foi esfaqueda 

pelo ex perto da ponte Imãos 
Di Biase, no momento em 
que ia a pé para a academia.

Ela foi socorrida e levada 
para a Santa Casa. A unida-
de informou que a paciente 
segue internada. O quadro 
de saúde dela é estável. Não 
houve perfuração de órgãos.

Um detento de um presí-
dio em Campos dos Goyta-
cazes, no Norte Fluminen-
se, foi transferido para uma 
unidade de segurança má-
xima no Rio de Janeiro por 
registrar e compartilhar, nas 
redes sociais, a própria roti-
na dentro da cadeia. A uti-
lização de aparelhos celu-
lares por presos é proibida. 
Os vídeos dentro do Presí-
dio Dalton Crespo come-
çaram a ser compartilhados 
nas redes no dia 7 de outu-
bro deste ano, mas foram 
descobertos pela Secretaria 

de Estado de Administra-
ção Penitenciária (Seap) 
nesta segunda-feira (1º). 
O órgão informou que, após 
imediatamente após tomar 
conhecimento do fato, uma 
revista geral foi realiza-
da na unidade e o detento 
responsável pelas imagens 
foi identificado. “O mesmo 
sofrerá as devidas sanções 
disciplinares e será encami-
nhado para a Penitenciária 
de segurança máxima La-
ércio da Costa Pellegrino 
(Bangu 1), no Complexo de 
Gericinó”.

Detento encara 
segurança máxima após 

compartilhar rotina na cadeia 
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Federação Internacional 
desobriga uso de biquíni 

no handebol de praia 

Seleção de Handebol de Praia da Noruega usando shorts no uniforme 

Após norueguesas serem punidas por recusarem o 
uso do uniforme obrigatório, entidade muda regras 

Após polêmica e 
pressão por parte 
dos países nórdi-

cos, a Federação Interna-
cional de Handebol anun-
ciou que alterou as regras 
do esporte. A partir de ago-
ra, as jogadoras não serão 
obrigadas a usar biquínis 
durante a prática do espor-
te e poderão vestir shorts. A 
mudança já entrou em vigor 
no regulamento. Em julho, 
a seleção feminina norue-
guesa foi punida com multa 
de R$9 mil por usar shorts 
em vez do uniforme obriga-
tório de biquíni. 

Em setembro, Dinamar-
ca, Noruega, Suécia, Islân-
dia e Finlândia pediram à 
Federação Internacional de 
Handebol uma revisão nas 
regras do uniforme da mo-
dalidade praia de acordo 
com a igualdade de gênero. 

Os ministros dos cinco paí-
ses nórdicos contestaram na 
carta aberta à Federação e 
outras entidades esportivas 
internacionais que revissem 
as regras de uniformes e 
permitissem que as atletas 
se vistam de uma maneira 
que seja adequada ao de-
sempenho e ao conforto. 

Até agora, apenas os ho-

mens podiam usar cami-
setas e shorts, enquanto as 
mulheres precisavam usar a 
parte de cima e a parte de 
baixo do biquíni. No en-
tanto, Halsboe-Joergensen 
observou que há exigência 
para as jogadoras de hande-
bol de praia usarem biquíni 
“quando preferem jogar de 
bermuda” e não há exigên-

cia semelhante para os ho-
mens. 

Na época da polêmica, 
a cantora pop norte-ame-
ricana Pink apoiou o time 
norueguês e se ofereceu 
para pagar a multa de 1.500 
euros (cerca de R$9000), 
dizendo que estava “muito 
orgulhosa” do time por pro-
testar contra a regra.

REDAÇÃO
horahmunicipios@gmail.com Cinco times brigam 

por duas vagas na 
Série B de 2022 

A semana prome-
te se arrastar para os 
torcedores de Botafo-
go-PB, Criciúma, Ma-
naus, Novorizontino e 
Ypiranga-RS. Acontece 
que esses cinco times 
seguem vivos para a ro-
dada final do quadran-
gular final da Série C 
do Brasileiro, em suas 
respectivas chaves, e 
vão definir as duas va-
gas restantes na Série B 
da próxima temporada 
nos confrontos marca-
dos para o sábado, com 
o Grupo C, e para o do-
mingo, com o Grupo D. 

À parte desses clu-
bes citados, três equi-

pes já estão com seus 
futuros cravados para 
2022. O Paysandu, por 
exemplo, teve sua pou-
ca esperança de ainda 
sonhar com uma ascen-
são de divisão dissipa-
da após a derrota para o 
Botafogo-PB, em João 
Pessoa. 

Já o Tombense e o 
Ituano conseguiram 
resultados favoráveis 
suficientes para que 
garantissem, com ante-
cipação, as suas vagas 
na Série B do próximo 
ano. Os mineiros, in-
clusive, já aguardam o 
adversário no duelo da 
decisão nacional. 

Tombense comemora vitória sobre o Manaus
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