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“Click Color”: Jovem Cantor Hugo Rocha é Destaque

Novo comandante assume 28º BPM e diz que vai combater a corrupção

Volta Redonda – Ao tomar posse na manhã de 27 de março como novo comandante 
do 28º Batalhão da PM, o tenente-coronel Júlio César Veras Vieira declarou que a priori-
dade é preservar vidas e garantir ao cidadão o direito de ir e vir.  A intenção do militar, que 
veio do 3º BPM (Méier),  é também combater a corrupção de agentes públicos. A passa-
gem de comando ocorreu na sede do 28º BPM, no bairro Voldac, em Volta Redonda, em 
cerimônia presidida pelo coronel Antônio Jorge Goulart Matos, que assumiu recentemen-
te o comando do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA). Página 6

P2 prende “Padeirinho” com   arma 
e pé de maconha na Muqueca 

Febre amarela faz uma vítima fatal em Ipiabas

Barra do Piraí - Uma idosa de 60 anos, apenas identificada como Margarida, mor-
reu na noite de 13 de março no Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, em Conserva-
tória, na cidade de Valença.  De acordo com informações, a idosa teria sido a única 
pessoa a não se imunizar contra a Febre Amarela em sua família. Página 5

Moradora do bairro São Luiz ganha 
“Showrrasco” do Grupo RBP 

Barra do Piraí - No dia 22 de março, a RBP FM, ainda em seu mês de aniversário, 
presenteou um ouvinte com a promoção “Showrrasco”. A “Rádio da Região” levou uma 
verdadeira festa à casa de Luciana Neves Cumarumã, moradora do bairro São Luiz, 
com tudo garantido e ainda shows dos grupos Nosso Sentimento e Kakurê. Página 5

Academia barrense oferece atividades físicas para crianças Página 8
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Na próxima semana o 10º BPM terá novo comando 

Luciana declarou toda sua admiração pelos grupos que recebeu em casaDe acordo com informações a vítima não teria se imunizado 

O Click Color desta edição destaca o jovem Hugo Rocha, 22, cantor 
sertanejo universitário e tricolor natural de Mendes (cidade adminis-
trada pelo amigo tricolor Rogério Riente), que vem soltando a voz 
em bares, restaurantes, casamentos, formaturas e outros eventos, 
principalmente nos finais de semana em Barra do Piraí. Hugo é filho 

caçula de Almir Barbosa Rocha 
e Tânia Maria Rodrigues Meire-
les e irmão de Fernanda e Da-
niele Meireles Silva. Seu con-
tato para shows é (24) 9 9885 
– 1124/9 9972 – 8572. Hugo 
Rocha está nas redes sociais 
em @cantor_hugo_rocha_ofi-
cial (Instagram) e em facebook.
com/hugorocharocha; nesta 
sexta-feira, 06, o cantor se 
apresenta no quiosque Ases do 
Asfalto, no Largo da Feira, Cen-
tro de Barra do Piraí a partir das 
20h30min. Recomendamos: 
vale a pena conferir. É sucesso! 
Click Color é um oferecimento 
de Barra Real Tintas: a cor que 
você tem na cabeça nós colo-
camos na lata!  
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EDITAL DE PROCLAMAS
                               Número                                                  Processo

Quem souber de algum impedimento, acuse-o na forma da Lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
lavro este edital de proclamas que será publicado nesta data.
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Academia Sandro 
e Alice agora em 

novo endereço: Rua 
Moreira dos Santos, 
18, segundo andar, 

antigo prédio do 
Tabarino 

ANUNCIE

AQUI (24) 2443-2583

Rua Angélica - 203 - Nossa Senhora de Santana - Barra do Piraí - RJ
(24) 2442-0029

POLÍTICA

Palha Italiana da 
Suzana

Novidade: Agora 
também em pote

A melhor Palha Italiana da 
região

Júlio César de Araújo 

Brasília – Faltando pouco 
menos de sete meses para 
a eleição presidencial deste 
ano, cinco partidos já anun-
ciaram oficialmente seus pré-
-candidatos. Outras quatro 
legendas devem consolidar 
os nomes que concorrerão ao 
pleito nas próximas semanas. 
De acordo com a legislação 
eleitoral, os partidos políticos 
devem oficializar as candida-
turas em convenções nacio-
nais com seus filiados entre 
20 de julho e 5 de agosto.

Rodrigo Maia – DEM
  Presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
teve sua pré-candidatura 
lançada na última quinta-fei-
ra (8) pelo DEM. Maia tem 
buscado ser uma alternativa 
de centro e, em suas próprias 
palavras, “sem radicalismos”. 
Ele assumiu o comando da 
Câmara após a queda de 
Eduardo Cunha (MDB-RJ), 
preso pela Operação Lava 
Jato, e ganhou mais protago-
nismo político pelo cargo que 
ocupa, já que é o responsável 
por definir a pauta de projetos 
importantes, como a reforma 
da Previdência.
  Segundo ele, a pauta da 
Câmara não será prejudicada 
devido à sua candidatura ao 
Planalto. “A gente tem res-
ponsabilidade com o Brasil, 
já deu demonstrações disso. 
O projeto político do DEM é 
legítimo e é feito em outro 
momento e local, não tem 
problema nenhum disso”, 
afirmou.
  Filho do ex-prefeito do Rio, 
César Maia, o político está 
no quinto mandato como de-
putado federal. Em 2007, as-
sumiu a presidência nacional 
do DEM, após a reformulação 
do antigo PFL. Rodrigo Maia 
ingressou, mas não chegou a 
concluir o curso de Economia. 
Foi secretário de Governo do 
município do Rio de Janeiro 
no final da década de 1990, 
na gestão de Luiz Paulo Con-
de, que à época era aliado de 
César Maia.

Ciro Gomes – PDT
  Pela terceira vez concor-
rendo ao posto mais alto do 
Executivo brasileiro, o ex-
-governador do Ceará Ciro 
Gomes vai representar o PDT 
na disputa presidencial. Ao 
anunciar o seu nome como 
pré-candidato no dia 08 de 
março, o pedetista adotou um 
discurso contra as desigual-
dades e propondo um “proje-
to de desenvolvimento” para 
o país.
  “Não dá para falar sério em 
educação que emancipe, não 
dá para falar sério em segu-
rança que proteja e restaure 
a paz da família brasileira 
sem ter compromisso sério 
para dizer de onde vem o di-
nheiro”, disse, no ato de lan-
çamento da pré-candidatura.
  Ciro Ferreira Gomes tem 60 
anos e é formado em Direito. 
Ele foi governador do Ceará 
por dois mandatos, ministro 
da Fazenda no governo de 
Itamar Franco e da Integra-
ção Nacional no primeiro 
mandato do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 
  Antes, ocupou a prefeitura 
de Fortaleza e o cargo de 
deputado estadual. Em 1998 
e 2002, ele foi candidato à 
Presidência, tendo ficado em 
terceiro e quarto colocado, 
respectivamente.
Jair Bolsonaro – PSL

ELEIÇÕES 2018
Partidos   já   trabalham  pré-candidaturas 

para as eleições presidenciais
  Deputado federal na sétima 
legislatura, Bolsonaro se fi-
liou ao PSL no dia 07 de mar-
ço. Considerado polêmico 
por suas bandeiras, Jair Bol-
sonaro defende a ampliação 
do acesso a armas e um Es-
tado cristão, além de criticar 
modelos de família, segundo 
ele, “não tradicionais”, como 
casamento homossexual.
  “Nós temos propósitos, 
projeto e tudo para começar 
a mudar o Brasil. Nós so-
mos de direita, respeitamos 
a família brasileira. Está na 
Constituição que o casamen-
to é entre homem e mulher e 
ponto final. Esse pessoal é o 
atraso, uma comprovação de 
que eles não têm propostas 
e que a igualdade que eles 
pregam é na miséria”, afirma, 
durante o ato de filiação ao 
PSL. De acordo com o par-
tido, ainda não há uma data 
de lançamento oficial da pré-
-candidatura.
  Nascido em Campinas, 
Jair Messias Bolsonaro tem 
62 anos. Ele é formado em 
Educação Física e militar de 
carreira. Ele foi para a reser-
va das Forças Armadas em 
1988, após se envolver em 
atos de indisciplina e ser elei-
to vereador pelo Rio de Ja-
neiro. Desde 1991, assumiu 
uma cadeira na Câmara dos 
Deputados. Foi eleito depu-
tado em 2014 pelo PP, mas 
migrou para o PSC.

Álvaro Dias – Pode-
mos
  O senador Álvaro Dias será 
o candidato do Podemos. 
Eleito senador em 2014, pelo 
PSDB, Álvaro Dias migrou 
para o PV e, em julho do ano 
passado, buscou o Podemos, 
antigo PTN. Com a candida-
tura do senador, a legenda 
quer imprimir a bandeira da 
renovação da política e da 
participação direta do povo 
nas decisões do país por 
meio de plataformas digitais.
  “Nós temos que rediscutir a 
representação parlamentar. 
Não somos senadores de-
mais, deputados e vereado-
res demais? Está na hora de 
reduzirmos o tamanho do Le-
gislativo no país, tornando-o 
mais enxuto, econômico, ágil 
e competente”, afirmou Dias, 
em entrevista concedida esta 
semana no Congresso Nacio-
nal.
  O político, de 73 anos, está 
no quarto mandato de sena-
dor. De 1987 a 1991, foi go-
vernador do Paraná, à época 
pelo PMDB. Na década de 
1970, foi deputado federal 
por três legislaturas e, antes, 
foi vereador de Londrina (PR) 
e deputado estadual no Para-
ná. Álvaro Dias é formado em 
História.

Marina Silva – Rede 
Sustentabilidade
A ex-senadora Marina Silva 
vai disputar a Presidência 
pela terceira vez consecutiva. 
Integrante da Rede Susten-
tabilidade, Marina tem como 
plataforma a defesa da ética, 
do meio ambiente e do de-
senvolvimento sustentável. 
Ela é crítica do mecanismo 
da reeleição, que, segundo 
ela, se tornou um “atraso” no 
país. 
  “Sou pré-candidata à Pre-
sidência para unir os brasi-
leiros a favor do Brasil. Os 
governantes precisam fazer 
o que é melhor para o país e 
não o que é melhor para se 
perpetuar no poder. Chega 
de pensar apenas em interes-

ses pessoais e partidários”, 
escreveu recentemente em 
seu perfil do Facebook.
  Marina Silva militou ao lado 
do líder ambientalista Chico 
Mendes na década de 1980. 
Filiada ao PT, ela foi eleita 
vereadora de Rio Branco e 
deputada estadual, antes de 
ocupar dois mandatos de se-
nadora representando o Acre. 
Por cinco anos, foi ministra 
do Meio Ambiente do governo 
Lula e se desfiliou do PT um 
ano após deixar o cargo. 
  Ela foi candidata ao Planal-
to em 2010 pelo PV e, em 
2014, assumiu a candidatura 
do PSB à Presidência após a 
morte do ex-governador de 
Pernambuco Eduardo Cam-
pos.

Manuela D’Ávila – PC-
doB
  A deputada estadual do 
Rio Grande do Sul, Manuela 
D’Ávila, será a candidata pelo 
PCdoB. A ex-deputada fede-
ral, por dois mandatos, teve a 
pré-candidatura lançada pelo 
partido comunista em novem-
bro do ano passado. Esta é 
a primeira vez que o PCdoB 
lançará candidato próprio 
desde a redemocratização 
de 1988. Um dos motes da 
campanha será o combate à 
crise e à “ruptura democráti-
ca” que, segundo a legenda, 
o país vive.
  “Trata-se de uma pré-candi-
datura que tem como algumas 
de suas linhas programáticas 
mais gerais a retomada do 
crescimento econômico e 
da industrialização; a defe-
sa e ampliação dos direitos 
do povo, tão atacados pelo 
atual governo; a reforma do 
Estado, de forma a torná-lo 
mais democrático e capaz 
de induzir o desenvolvimento 
com distribuição de renda e 
valorização do trabalho”, es-
creveu a presidente nacional 
do partido, Luciana Santos, 
ao lançar a candidatura de 
Manuela D’Ávila.
  Manuela D’Ávila tem 37 
anos e é formada em Jorna-
lismo. Ela é filiada ao PCdoB 
desde 2001, quando ainda 
participava do movimento 
estudantil. Em 2004, foi eleita 
a vereadora mais jovem de 
Porto Alegre. Dois anos de-
pois, se candidatou ao cargo 
de deputada federal pelo Rio 
Grande do Sul e se tornou a 
mais votada do estado. 
  Em 2008 e 2012, disputou a 
prefeitura da capital gaúcha, 
mas ficou em terceiro e se-
gundo lugar, respectivamen-
te. Desde 2015, ocupa uma 
vaga na Assembleia Legisla-
tiva do estado onde nasceu.

Guilherme Boulos – 
PSOL
  O PSOL deve anunciar ofi-
cialmente a pré-candidatura 
de Guilherme Boulos, que se 
filiou no início da semana à si-
gla reunindo apoio de alguns 
movimentos sociais. Repetin-
do a estratégia das últimas 
eleições, de apresentar uma 
opção mais à esquerda que 
os demais partidos, o PSOL 
participará com candidato 
próprio à corrida presidencial, 
que em 2010 e 2014 teve os 
nomes de Plínio de Arruda 
Sampaio e Luciana Genro na 
disputa.
  Segundo Boulos, que é co-
ordenador nacional do Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST), é preciso 
levar a indignação dos cida-
dãos para dentro da política. 
“A capacidade de conjugar 

unidade na luta, na resistên-
cia e na defesa dos direitos 
com a ousadia de construir 
um projeto de futuro foi o que 
aproximou e uniu o MTST 
com o PSOL, bem como ou-
tros movimentos sociais, na 
construção dessa aliança”, 
disse, nesta semana, ao se 
filiar ao PSOL.
  Um dos líderes do movimen-
to pelo direito à moradia no 
Brasil, Boulos ficou conhe-
cido nacionalmente após as 
mobilizações contra a reali-
zação da Copa do Mundo no 
país, em 2014. Formado em 
Filosofia e Psicologia, Boulos 
tem 35 anos.

João Amoêdo – Novo
  Com 55 anos, João Amoê-
do é o candidato pelo partido 
Novo, que ajudou a fundar. 
Formado em engenharia e 
administração de empresas, 
fez carreira como executivo 
do mercado financeiro. Amo-
êdo foi um dos fundadores do 
Partido Novo, que teve seu 
registro homologado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
em 2015. A disputa presiden-
cial em 2018 será a primeira 
experiência política dele.
  Entre as principais bandei-
ras de Amoêdo, assim como 
do Partido Novo, estão a 
maior autonomia e liberdade 
do indivíduo, a redução das 
áreas de atuação do Estado, 
a diminuição da carga tribu-
tária e a melhoria na qualida-
de dos serviços essenciais, 
como saúde, segurança e 

educação. 
  “É fácil acabar com a desi-
gualdade, basta tornar todo 
mundo pobre. Ao combater a 
desigualdade você não está 
preocupado em criar rique-
za e crescer, você só está 
preocupado em tornar todo 
mundo igual. O importante é 
acabar com a pobreza e con-
centrar na educação básica 
de qualidade para todos”, diz 
o candidato em sua página 
oficial na internet.

PSDB
  Em relação ao PSDB, a le-
genda chegou a promover um 
processo interno de seleção 
mas, com a desistência de 
alguns integrantes, o gover-
nador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, deve ser oficializa-
do nos próximos dias como 
pré-candidato pela legenda. 
Será a segunda vez que ele 
disputará a vaga.
  Em dezembro do ano pas-
sado, Alckmin foi eleito presi-
dente nacional do PSDB. Se-
gundo ele, o partido chegará 
“unido e revigorado” para a 
disputa de outubro. “Iniciado 
o processo eleitoral, o Brasil 
vai presenciar nosso melhor 
desempenho, nosso bloco 
de forças, partidos aliados, 
todos unidos. Nossa indigna-
ção e coragem vão mudar o 
Brasil”, afirmou.
  Geraldo Alckmin tem 65 
anos, é formado em medicina 
e é um quadro histórico do 
PSDB em São Paulo. Vice-
-governador de 1995 a 2001, 

ele assumiu a administração 
paulista após a morte de Má-
rio Covas, sendo reeleito em 
2002. Em 2006, disputou o 
Planalto, mas foi derrotado 
por Lula. Eleito em 2010 para 
mais um mandato à frente do 
governo de São Paulo, Alck-
min foi reeleito em 2014.

PT
  Após ganhar as últimas qua-
tro eleições, o PT está em 
definição. O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva foi 
lançado como pré-candidato 
do partido, porém como foi 
condenado em segunda ins-
tância a 12 anos e um mês 
de prisão pelos crimes de 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro, o partido e Lula 
aguardam o julgamento dos 
últimos recursos.
  No entanto, como os re-
cursos não podem mudar a 
condenação, a expectativa é 
que Lula recorra ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) em 
busca de uma autorização 
para se candidatar, já que a 
Lei da Ficha Limpa prevê a 
impugnação das candidatu-
ras de políticos condenados 
em segunda instância. 
  No dia 06 de março, a Quin-
ta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça decidiu, por unani-
midade, negar um pedido de 
habeas corpus preventivo de 
Lula. Outros nomes cotados 
dentro do partido são o do ex-
-governador da Bahia Jaques 
Wagner e o do ex-prefeito de 
São Paulo Fernando Haddad.

Cerca de dez candidatos 
disputam a presidência da República 

 3108/18 – Laurindo do Amaral Rocha e Rejane Nunes da Silva.
       3115/18 – Carlione de Jesus Rodrigues e Terezinha de Fátima Rosa Reprodução Internet

Eleitores já vêm pesquisando e avaliando seus candidatos
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Ailine d’Avila
Corretora 

de Imóveis
CRECI-RJ 

33350
Galeria Santos Dumond, 06 - Sl 01 - 

Centro - Barra do Piraí - RJ - Telefone 
(24) 2444 - 2234 e cel (24) 9 9215 

- 3241 - mattimoveis.com.br / email: 
mattimoveis@yahoo.com.br

QUITINETE 
- Rua Maria Mattos Pimenta 

– Bairro – Santo Antônio, 
nº.357/casa 01 – R$ 280,00 

+ taxas. 
- Rua Manoel Inácio Cruz, 

nº.40 – casa 02, bairro 
Santo Antônio – R$ 300,00 

+ taxas.
- Rua Prefeito Arthur Costa, 
nº.1760 – Bairro - Muqueca 

– R$ 350,00. 
- Rua Maria Mattos Pimenta 

– Bairro – Santo Antônio, 
nº.357/ casa 04 – R$ 

250,00 + taxas.

01 QUARTO 
-Casa – Rua Franklin de 

Moraes, nº.271, casa 01 – 
R$ 300,00 + taxas.

-Casa – Rua Cristiano Oto-
ni, nº.1301, casa 05 – R$ 

300,00 + taxas.
-Apto – Rua Humberto Mar-
tuscello, nº.70, apto 301 – 

R$ 700,00 + taxas. (alugada 
temporariamente) 

-Casa – Rua José Alves 
Pimenta, nº.733 – casa 03 – 

R$ 600,00 + taxas.
-Casa – Rua Cristiano Oto-
ni, nº.1301, casa 09 – R$ 

250,00 + taxas.
-Casa – Rua Antonio 

Carlos, nº.10, Centro – R$ 
700,00.

-Casa – Rua Eluira Vasconce-
los, nº.135, bairro São João, 
casa 01 – R$ 700,00 + taxas.

02 QUARTOS  
-Casa – Rua Prefeito Iago 
Valério, nº.1307 – Oficinas 
Velhas – R$ 650,00 + taxas 

(REFORMA)
-Casa – Rua Manoel Ferraz 
Bueno, nº.172 – casa 01 – 

Bairro Belvedere – R$ 700,00 
+ taxas. (Garagem)

-Casa – Rua Manoel Ferraz 
Bueno, nº.172 – casa 02 – 

Bairro Belvedere – R$ 700,00 
+ taxas. 

-Casa – Rua Cristiano Otoni, 
nº. 539 – casa 06 – R$ 350,00 

+ taxas
-Casa – Rua Profº. José Maia 
Vinagre, nº.140 , casa 01 – R$ 

850,00 + taxas.

-Casa – Rua José Alves 
Pimenta, n°.733, casa 04, R$ 

800,00 + taxas.
-Apto – Av. Amaral Peixoto, 
nº.380, apto 201 – Centro – 

R$ 700,00 + taxas.
-Apto – Travessa Assumpção, 
nº.35, apto 203 – Centro – R$ 
1.300,00 + taxas. (mobiliado) 

-Apto – Rua Assis Ribeiro, 
nº.1379, apto 401 – bloco D – 

R$ 600,00 + taxas.
-Apto – Rua José Alves 

Pimenta, nº.1609 – apto 202 – 
R$ 700,00 + taxas.

-Apto – Rua Cristiano Otoni, 
nº.1042, apto 03 – Centro – 

R$ 750,00 + taxas.
-Apto – Rua Onofre Infante 

Vieira, nº.42, apto 303 – Cen-
tro – R$ 1.000,00 + taxas.
-Apto – Rua Onofre Infante 

Vieira, nº.42, apto 703 – Cen-
tro – R$ 950,00 + taxas.

-Apto – Rua Barão do Rio 
Bonito, n°.410, bairro Centro, 

R$ 800,00 + taxas.     
-Apto – Rua José Alves 
Pimenta, n°.1722, Apto 

101 – R$ 1.000,00 + taxas.                                                                                                                                           
           

03 QUARTOS  
-Casa - Travessa Ernestina 

Braga, nº.43 – Bairro Carvão 
– R$ 650,00 + taxas.

-Apto – Rua Aureliano Garcia 
Fundos, nº.58 – apto 201 – 

Centro – R$ 1.000,00 + taxas.
-Apto – Rua Aureliano Garcia 
Fundos, nº.58 – apto 101 – 

Centro – R$ 1.000,00 + taxas.
-Apto – Rua Lúcio de Men-
donça, nº.40, apto 302 – R$ 

850,00 + taxas.
-Casa – Rua Comandante 

José Fáro, nº.127, Ipiabas – 
R$ 1.300,00 + taxas.

-Casa – Travessa José Vercia-
no, nº.02, bairro  Centro – R$ 

800,00 + taxas.
-Casa – Rua Dr. Luis de 

Paula, nº.95 – Centro – R$ 
2.500,00 + taxas. (04 quartos)
-Casa – Ladeira São Sebas-
tião, n°.18 – Belvedere – R$ 

1.000,00 + taxas.
-Casa – Avenida Rabelo, 

n°.04, Centro – R$ 1.000,00 
+ taxas.

-Apto – Rua José Figueira, 
n°.200, apto 202, bairro Santo 

Antonio – R$ 1.000,00 + 

taxas.
-Apto – Rua José Figueira, 

n°.200, apto 201, bairro Santo 
Antonio – R$ 800,00 + taxas.
-Apto – Rua José Figueira, 

n°.200, apto 401, bairro Santo 
Antonio – R$ 800,00 + taxas.
-Apto – Rua José Figueira, 

n°.200, apto 402, bairro Santo 
Antonio – R$ 800,00 + taxas.

PONTOS COMECIAIS 
- Casa – Rua Dr. Luis de 

Paula, nº.95 – Centro – R$ 
3.500,00 + taxas. (04 quartos)
-Galpão – Rua João Batista, 
nº.316, Centro – R$ 2.500,00 

+ taxas

SALAS  
-Rua Governador Portela, nº. 
37 / 305 / 307 – Centro – R$ 

1.100,00 + taxas. 
-Rua Paulo de Frontin, nº.189 

– sala 105 – R$ 500,00 + 
taxas.

 LOJAS 
-Loja – Rua Oswaldo Milward 

– Centro – R$ 2.500,00 + 
taxas.

-Loja – Rua Lúcio de Men-
donça, nº.38, Centro – R$ 

5.000,00 + taxas.
-Loja – Rua Paulo de Frontin, 
nº.90, Centro – R$ 1.000,00 

+ taxas.
-Loja – Travessa Assumpção, 
nº.29 – Centro – R$ 3.000,00 

+ taxas.
-Loja – Praça Nilo Peçanha, 
nº.81, Centro – loja 02 – R$ 

1.600,00 + taxas. 
-Loja – Rua Dr. Mesquita, nº, 
385 – loja 01 – R$ 600,00 + 

taxas.
-Loja - Rua José Nogueira de 
Oliveira, nº.60 – R$ 900,00 + 

taxas. 

-Loja – Rua Doutor Morais 
Barbosa, nº. 195 – Centro – 

R$ 8.000,00 + taxas. (170m²)
-Loja – Rua Cristiano Otoni, 
nº.539 – Centro – R$ 350,00 

+ taxas.
-Loja – Rua Cristiano Oto-
ni, nº. 1.092 – Centro – R$ 

250,00 + taxas
-Loja – Rua Moreira dos 

Santos, nº.364, Centro – R$ 
2.500,00 + taxas.

-Loja – Rua Prefeito Iago 
Valério, nº. 469 – R$ 750,00 

+ taxas
-Terreno – Estrada Silas 

Pereira da Motta, Parque San-
tana, nº.1321 – R$ 600,00.

-Loja – Rua José Alves 
Pimenta, nº.1605 – Matadouro 

– R$ 1.000,00 + taxas.

VENDAS  01 Quarto / Loja 
 - Casas – Rua Cristiano Oto-
ni, nº. 1.092 e 1.094, Centro 

– R$ 160.000,00 (CEF)

Sala Comercial
-Rua Lúcio de Mendon-
ça, nº.24, sala 701 – R$ 

230.000,00.

  01 Quarto sem Garagem  
- Casa – Rua Teixeira de An-

drade, nº.221/ casa 02, Centro 
– R$ 120.000,00 (CEF).

-Casa – Travessa América, 
nº.49, bairro – Morro do Gama 

– R$ 50.000,00 (CEF).

02 Quartos sem Garagem
-Apto – Amaral Peixoto nº. 
380 /301 – Consulte - nos 

(CEF).
-Casa – Rua Teixeira de 

Andrade, nº. 223 / casa 03 
– Centro – R$ 250.000,00 

(CEF).
-Apto – Avenida Amaral Peixo-

to, nº.831, apto 03 – Centro 
– 320.000,00. (Garagem)

-Apto – Rua José No-
gueira de Oliveira, nº. 52 

– apto 02 – Muqueca – R$ 
110.000,00.

-Apto – Rua Assis Ribei-
ro, nº.852, apto 401 – R$ 

380.000,00,

03 Quartos com Gara-
gem

-Casa – Rua Franklin de 
Moraes, nº.309 – Centro 
– R$ 800.000,00. (sem 

garagem)
-Casa – Rua José Pinto 

Mesquita, nº.34 – Muqueca 
– R$ 270.000,00.

- Casa – Rua Teixeira de 
Andrade, nº. 223 Centro – 

R$ 310.000,00 (CEF).
- IMÓVEL c/ 02 casas e 

terreno - 823,00 m²- Aveni-
da Amaral Peixoto, nº. 29 e 

39 – R$ Consulte-nos 
-Casa – Rua José No-

gueira de Oliveira, nº.52 
– apto 01 – Muqueca – R$ 

140.000,00.
Casa 04 Quartos com 

Garagem
- Casa – Rua Adoeno Alves 

Pimenta, nº. 685, – Ma-
tadouro – R$ 950.000,00 

(CEF).
-Apto – Rua Assis Ribeiro, 

nº.268, R$ 650.000,00 
(Edifício Diplomata)

Chácara/Sítio/Fazenda 
e Terreno

- AREA C/ 6.151,00 m² - 
Avenida Vereador Chequer 

Elias – Consulte – nos.
- Sítio – Estrada Dr. Luiz 
Novais, nº. 1.600, Barra 
do Pirai / Ipiabas – R$ 

420.000,00.

 CRECI JURIDICO CRE-
CI 5969 J

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE 
BENS E SERVIÇOS BARRA DO PIRAÍ

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Dentistas    
Psiquiatra
Cardiologista
Nefrologista
Urologista
Hematologista                                                                   
Psicólogo; Assist Jurídica
Neurologistas                                                              
Ortopedia
Fisioterapia         

Endocrinologista        
Pneumologista
Fonoaudiólogo

Otorrinolaringologista                                                
Ginecologista

Pediatria                                                                       
Dermatologista

Gastroenterologista
Clínico Geral

Quadra de EsporteNOVO AMBULATÓRIO MÉDICO E 
ODONTOLÓGICO

A DIRETORIA TRABALHANDO EM FAVOR DA FAMÍLIA COMERCIÁRIA

BASE TERRITORIAL
VALENÇA - VASSOURAS - MENDES - PIRAÍ - ENGENHEIRO PAULO 

DE FRONTIN - PINHEIRAL - RIO DAS FLORES - 
MANGARATIBA - ANGRA DOS REIS - RIO CLARO E PARATI

Segunda a sexta-feira: 7 às 19 horas
Secretaria: 7 às 17 horas

R. Tiradentes - 132 - Centro - Barra do Piraí - RJ
secbpirai@ gmail.com - (24) 2447-1900

SAÚDEFrancisco Cruz de Oliveira, presidente do Conselho Deliberativo do Central Sport Club, de acordo 
com as prerrogativas que lhe confere os Estatutos do Clube, e, nos termos dos artigos 91 e 92 dos 
estatutos, torna público que encontram-se abertas as inscrições de chapas para a eleição dos conse-
lheiros-efetivos e suplentes; cujo pleito realizar-se-á na sala do conselho deliberativo, no dia 20 (vinte) 
de maio de 2018 das 09:00 horas até às 17:00 horas; devendo os interessados fazer o devido registro 
das chapas na secretaria do clube até às 18 horas do dia 30 de abril de 2018.

Barra do Piraí, 15 de março de 2018.

Francisco Cruz de Oliveira
Presidente do Conselho Deliberativo do Central Sport Club 

Edital de Convocação

Como está seu bairro ou sua rua? 
Mande sua sugestão de pauta para nossa redação e 

iremos até você
O BARRENSE nas comunidades

Telefone: (24) 2443-2583
E-mail: jornalismo@gruporbp.com

Júlio César de Araújo

Barra do Piraí - Uma 
idosa de 60 anos, apenas 
identificada como Margari-
da, morreu na noite de 13 
de março no Hospital Es-
cola Luiz Gioseffi Jannuzzi, 
em Conservatória, na cida-
de de Valença.  De acordo 
com informações, a idosa 
teria sido a única pessoa 
a não se imunizar contra 
a Febre Amarela em sua 
família. Conforme infor-
mações, a paciente apre-
sentou os sintomas, mas 
não procurou um médico. 
Margarida era moradora do 
distrito de Ipiabas, em Bar-
ra do Piraí, área tida como 
de risco de infecção da 
doença; sua recusa em se 
imunizar corrobora o qua-
dro de resistência que mui-
tos moradores ainda têm 
com a vacinação, apesar 
do alerta e da campanha 
realizada pela secretaria 
de Saúde de Barra do Piraí.
  Ainda segundo a secre-
taria de Estado de Saúde, 
por meio do laboratório 
Central Noel Nutels, a mor-
te foi confirmada por Febre 
Amarela após um exame. 
Outros três casos, que 
eram considerados como 
suspeitos, também vão en-
trar nesta estatística. Estes 
pacientes, tratados no Polo 
de Emergência da Nova 

Febre amarela faz uma vítima fatal 
em Ipiabas

A cidade já registou 
até agora dois casos da doença

Santa Casa em Barra do 
Piraí, já tiveram alta. 
  Em nota o secretário de 
Saúde do município bar-
rense, Juberto Folena de 
Oliveira Junior, confirmou 
que a vítima teria se recu-
sado a se imunizar. “Por 
morar em área de risco, 
no distrito de Ipiabas, ela 
deveria ter tomado a vaci-
na. Estamos encontrando 
resistência de muitos mo-
radores daquela localida-
de, que acabam não se 
imunizando contra esta do-
ença. Promovemos, inclu-
sive, vários dias especiais 
de vacinação – contando, 
inclusive, com uma cami-
nhonete para vacinação 
volante. Foram vacinadas 
quase duas mil pessoas no 
distrito”, pondera. 
  O gestor disse ainda, 
que, de janeiro a feverei-
ro, mais de 39 mil pesso-
as foram imunizadas em 
Barra do Piraí, sem contar 
que o município já havia 
imunizado, em 2017, oito 
mil pessoas, retirando as 
restrições. “Lembrando 
que, quem se vacinou, não 
precisa tomar novamente. 
Os que se imunizaram em 
épocas passadas, já são 
contabilizados neste ca-
dastro”, aponta. 
  Dos casos ainda em aná-
lise no laboratório Noel 
Nutels, dois deles também 

são de Ipiabas e um de Do-
rândia. Os três pacientes 
foram atendidos no Polo 
de Emergência, apresen-
tando sinais da doença, fo-
ram assistidos, tiveram alta 
e passam bem. “Estamos 
preparados para assistir a 
quem estiver com tais sus-
peitas. Mas, o maior prepa-
ro é, ainda, a vacina, que 
imuniza por toda a vida”, 
frisa Juberto Junior. 

A doença
  A febre amarela é trans-
mitida pelos mosquitos 
silvestres Haemagogus e 
o Sabethes. A vacinação 
está disponível nos postos 
de saúde de todo o país e é 
recomendada para pesso-
as que habitam ou visitam 
áreas com risco da doença. 
Uma dose apenas garante 
imunidade por toda a vida. 
  Os casos leves causam 
febre, dor de cabeça, náu-
seas e vômitos. Os casos 
graves podem causar do-
enças cardíacas, hepáticas 
e renais fatais. Não existe 
um tratamento específico 
para a doença. Os esfor-
ços se concentram no con-
trole dos sintomas e na li-
mitação das complicações. 

Macacos
  Os macacos são os prin-
cipais hospedeiros do ví-
rus. Os únicos vetores de 

transmissão da doença 
são os mosquitos. No meio 
silvestre, os mosquitos 
picam o macaco, que de-
pois de infectado pelo vírus 
pode ser picado por outro 
vetor e este, por sua vez, 
transmite para o homem. 
No município de Barra do 
Piraí, nenhum dos maca-
cos, encontrados mortos, 
teve a causa da morte con-
firmada de febre amarela, 
tendo sido espancados e 
envenenados.

Casos
  A maioria dos casos ocor-
reu nas cidades do interior, 
com destaque para Angra 
dos Reis, na Costa Verde, 
com 48 pessoas doentes, 

sendo 14 mortes. O mu-
nicípio, em especial a lo-
calidade da Ilha Grande, 
é o que mais preocupa 
as autoridades de saúde, 
onde novos casos surgem 
continuadamente. Um dos 
fatores que ajuda a impul-
sionar as estatísticas nesta 
localidade é o fato da Ilha 
Grande receber turistas, 
alguns estrangeiros sem 
imunização.  
Outra localidade que 
recebe atenção espe-
cial dos profissionais 
de saúde é Valença. A 
cidade se mantém como 
a segunda em maior nú-
mero de casos: 23, sen-
do seis mortes. Já na 
região serrana, Teresó-

polis, embora os núme-
ros sejam impactantes – 
com 21 casos da doença 
e oito mortes – eles não 
sofreram alterações nos 
últimos dias. Em contra-
partida, Paty do Alferes 
passa a contar com qua-
tro casos, um a mais, e 
dois óbitos.
  O mesmo ocorre em En-
genheiro Paulo de Frontin, 
com quatro casos – sendo 
dois novos – e três óbitos, 
um a mais do registrado no 
dia anterior.  Piraí registra 
dois casos; Paty dos Alfe-
res, quatro casos sendo 
dois óbitos. Vassouras se-
gue com três casos e duas 
mortes e Paraíba do Sul 
com um caso e uma morte.

INFORME
Barra do Piraí - No 
dia 22 de março, a RBP 
FM, ainda em seu mês de 
aniversário, presenteou 
um ouvinte com a pro-
moção “Showrrasco”. A 
“Rádio da Região” levou 
uma verdadeira festa à 
casa de Luciana Neves 
Cumarumã, moradora do 
bairro São Luiz, com tudo 
garantido e ainda shows 
dos grupos Nosso Sen-
timento e Kakurê, além 
dos DJs que agitam a 
programação em 89,9.
  Para concorrer, bastava 
que o ouvinte, cuja resi-
dência deveria ter espa-
ço para receber a trupe 

Moradora do bairro São Luiz ganha 
“Showrrasco” do Grupo RBP 

Luciana festejou 
seu aniversário com a equipe da RBP FM

da RBP FM, os músicos 
e convidados, mandasse 
cartas e e-mails à sede da 
emissora, dizendo qual o 
nome da nova música do 
grupo Nosso Sentimento, 
que toca na programação 
da emissora, e também 
por que merecia levar o 
“Showrrasco” para casa. 
  A canção, chamada “Sinto 
Muito”, narra a crise de um 
relacionamento amoroso, 
mas com Luciana, defini-
tivamente, não houve ne-
nhuma crise, e entre milha-
res de participações, entre 
cartas e e-mails, sua cor-
respondência (ou uma de-
las) conquistou o prêmio. 

  “Gosto muito das músicas 
do Nosso Sentimento, e 
por isso fiz questão de en-
viar as cartas, participar da 
promoção e receber os me-
ninos para esta festa”, jus-
tifica a ouvinte, cuja notícia 
foi recebida, segundo ela, 
com imensa alegria. “Meu 
aniversário foi em data pró-
xima ao Showrrasco, então 
a comemoração foi dupla”, 
complementa a felizarda, 
sorteada entre cerca de 
200 correspondências que 
chegaram à sede do Grupo 
RBP de Comunicação.
  Aos amigos ouvintes, que 
participam junto com locu-
tores desde o bom-dia de 

Adãozinho ao boa-noite de 
Ivo Araújo, pode-se espe-
rar mais promoções, para 

responder sempre ao com-
promisso do Grupo RBP 
de Comunicação: Comuni-

cação (e retribuir à parti-
cipação dos ouvintes) é 
com a gente!  

Grupos Nosso Sentimento e Kakurê e galera RBP garantiram a festa de Luciana

Margarida foi a única da família a não se imunizar; Ipiabas é área de risco

Reprodução Internet
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Volta Redonda – Ao 
tomar posse na manhã de 
27 de março como novo 
comandante do 28º Bata-
lhão da PM, o tenente-co-
ronel Júlio César Veras 
Vieira declarou que a prio-
ridade é preservar vidas e 
garantir ao cidadão o di-
reito de ir e vir.  A intenção 
do militar, que veio do 3º 
BPM (Méier),  é também 
combater a corrupção de 
agentes públicos. A pas-
sagem de comando ocor-
reu na sede do 28º BPM, 
no bairro Voldac, em Volta 
Redonda, em cerimônia 
presidida pelo coronel An-
tônio Jorge Goulart Matos, 
que assumiu recentemente 
o comando do 5º Comando 
de Policiamento de Área 
(5º CPA).
  “Todos os crimes serão 
combatidos, entre eles o 
tráfico de drogas. Minha 
prioridade é preservar a 
vida do cidadão”, diz Ve-
ras, que vai substituir o 
também tenente-coronel 
Márcio Guimarães. Márcio 
foi transferido para a Divi-

Novo comandante assume 28º BPM e 
diz que vai combater a corrupção

Mudanças ocorrem
também no 10º BPM nos próximos dias

são de Pessoal da PM, no 
Rio de Janeiro.
  Veras vai comandar o 
policiamento ostensivo 
em Volta Redonda, Barra 
Mansa e Pinheiral. Ele já 
conhecia a região desde 
que em 1992, quando dei-
xou o curso de cadete na 
Academia Militar das Agu-
lhas Negras (Aman), em 
Resende. Ele ingressou na 
PM cinco anos depois. O 
militar, nascido no Rio de 
Janeiro, disse que um ofi-
cial responsável pelo setor 
de estatística do 28º BPM 
já o deixou a par dos os 
índices de criminalidade e 
quais delitos que ocorrem 
com frequência na região.
  “Estou antenado sobre a 
situação da criminalidade 
nos três municípios e como 
vou combatê-la. Já es-
tou há algumas semanas, 
mesmo antes de tomar 
posse, traçando estratégi-
cas para o combate”, expli-
ca Veras.
  Já o tenente-coronel Már-
cio Guimarães fez um ba-
lanço de seus três meses 

como  comandante do 28º 
BPM. Ele recorda que o 
último Réveillon, em Volta 
Redonda, que reuniu cer-
ca de 50 mil pessoas, não 
houve nenhum registro de 
violência, assim como no 
Carnaval de 2018.
  Guimarães disse que 
nesse, mesmo período, 
54 pessoas foram presas 
em flagrante, e 68 armas 
foram apreendidas, além 
de lembrar da apreensão 
de 60 quilos de drogas. O 
policial lembrou que retor-
nou com o policiamento ci-
clístico em Barra Mansa e 
Volta Redonda, no projeto 
“Arrastão do Bem”.

Migração de bandidos 
para Angra preocupa 
  O comandante do 5ª CPA, 
coronel Antônio Jorge Gou-
lart, que presidiu a troca de 
comando, elogiou o traba-
lho dos dois militares. Gou-
lart é responsável pelo 28º 
BPM (Volta Redonda), 33º 
BPM (Angra dos Reis), 10º 
BPM (Barra do Piraí) e 37º 
BPM (Resende). O militar 

disse que orientou todos 
os comandantes destas 
unidades a trabalhar em 
conjunto com os poderes 
Legislativo, Ministério Pú-
blico, policias Civil e Rodo-
viária Federal, Exército e 
sociedade. Goulart afirmou 
estar preocupado com An-
gra dos Reis, onde está lo-
calizado o 33º BPM, devido 
à migração de bandidos do 

Rio, que têm armamentos 
pesados, para o município.
  “Em Angra dos Reis, es-
pecificamente, estamos 
pedindo mais policiais mili-
tares. Enquanto isso, é tra-
balhar com  o que temos”, 
diz Goulart

Transmissão de cargo
  De acordo com informa-
ções divulgadas pela equi-

pe de imprensa da Polícia 
Militar, o novo comandante 
do 33ª Batalhão da PM, te-
nente-coronel Mauro Silva, 
tomou posse no dia 28 de 
março, na sede da unida-
de, em Angra dos Reis, 
substituindo o atual co-
mandante, coronel Damião 
Luiz Portella, que vai para 
Coordenadoria de Inteli-
gência da PM, no Rio. 

Barra do Piraí – Ro-
drigo da Fonseca Bastos, 
mais conhecido como Pa-
deirinho, 26, foi preso em 
flagrante na tarde do do-
mingo de Páscoa, 1º de 
abril, na rua Antônio Go-
mes Medeiros no bairro da 
Muqueca, em Barra do Pi-
raí. Ele foi encontrado por 
policiais do Serviço Reser-
vado do 10ª Batalhão (P2) 

portando uma arma de uso 
restrito e seria suspeito de 
movimentar o tráfico de 
drogas naquela localidade, 
tendo sido encontrado tam-
bém um pé de maconha na 
ação.  
  Mediante denúncia, os 
agentes policiais foram ao 
referido endereço e encon-
traram o suspeito. Ele foi 
abordado com uma pistola 

calibre 9 milímetros com a 
numeração suprimida em 
mãos, e estava também 
com 15 munições intactas 
e um pé de maconha.
  O material foi apreendido 
e Rodrigo Padeirinho foi le-
vado à delegacia de Barra 
do Piraí, tendo sido autua-
do por porte ilegal de arma 
de fogo de calibre restrito e 
tráfico de drogas.

P2 prende “Padeirinho” com  arma e 
pé de maconha na Muqueca 

Barra do Piraí - Sérgio Sil-
va Rodrigues, vulgo Sergi-
nho, 21, foi baleado no tó-
rax por volta das 17 horas 
da tarde de sexta-feira, 30 
de março, após uma troca 
de tiros com os agentes da 
Polícia Militar do Desta-
camento de Policiamento 
Ostensivo (DPO) do distri-
to da Califórnia, em Barra 
do Piraí. A ocorrência foi 
registrada durante serviço 
de patrulhamento no local; 
munições, drogas e di-

Jovem é baleado após trocar tiros com PM
Drogas, munição e dinheiro foram apreendidos na operação

nheiro em espécie foram en-
contrados com o rapaz, que 
foi autuado em flagrante. 
  De acordo com a PM, um 
comboio da corporação pa-
trulhava a localidade quan-
do, à altura da Rua Três, 
foi surpreendida. Serginho 
estaria armado e abriu fogo 
contra as guarnições. Du-
rante a perseguição, ele foi 
atingido por um disparo na 
altura do tórax e foi encon-
trado caído a poucos metros 
à frente do local do ocorrido.

  Com o suspeito de dis-
parar contra os policiais, 
foram apreendidos: uma 
pistola calibre 9mm com 
28 munições, 21 pinos de 
cocaína, um aparelho ce-
lular e R$140 em espécie.
O caso foi registrado na 
delegacia de Barra do Pi-
raí, e Serginho foi autuado 
em flagrante pelos crimes 
de tentativa de homicídio, 
porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito e trá-
fico de drogas.

Divulgação

Divulgação Divulgação

O Abraço Simpatia desta semana vai daqui da redação especialmente para este quarteto 
formado pelo casal Ledo e Sílvia (flamenguistas), Zebra (botafoguense) e Mauro Pegas 
(rubro-negro). Abraço pra vocês, queridos, acompanhados de votos de muita paz e 
saúde!

O mais que famoso e concorrido bar Toca da Raposa, do querido e simpático Mauro Pegas, 
comerciante rubro-negro, esteve em festa no domingo de Páscoa, 1º de abril – e não é mentira! 
O estabelecimento fica na rua Heitor Lopes, no bairro Areal (maior colégio eleitoral de Barra do 
Piraí), e fez sete anos de fundação; como é tradição, rolou aquele farto e delicioso churrasco 
0800, preparado pelo Hermano com auxílio de Koquinho, e música boa com o jovem e 
talentoso DJ Barbosa (flamenguista que atende no telefone (24) 9 9885 – 6457). O evento foi 
das 14 horas à meia-noite, tendo também desconto nas bebidas e até queima de fogos! Foi 
casa cheia, e eu estive lá, prestigiando e focalizando. Por motivos de trabalho fora do Brasil, o 
querido amigo e DJ Michel Pegas, filho do Mauro Pegas, não esteve presente à festança do 
pai, sendo ausência sentida; ao amigo, saudades e sucesso! Em Foco: (1) Mauro Pegas e o 
DJ Barbosa; (2) Mauro com a filha Nathalia, genro Cláudio Fotos  e netos Kauan e Felipe; (3) a 
(6) galera presente. Parabéns e sucesso sempre é o que desejamos ao bar Toca da Raposa!

SEtE AnoS dA tocA dA RApoSA

Em poucas palavras, defino a importância destas figuras extraordinárias de Barra do 
Piraí, um quinteto realmente “Gente da Gente”: o empresário tricolor, proprietário do 
restaurante, lanchonete e pizzaria Varandão da Barra, da padaria e confeitaria Casa do 
Pão e sócio da casa de shows Mr. Beef, João Luiz, sua simpática esposa, a psicóloga 
Daiana Augusta Oliveira da Silva, e os eficientes funcionários, os rubro-negros Valmir, 
Felipe e Marquinho. A vocês, queridos, o nosso respeito, amizade e admiração. Vocês 
são “Gente da Gente”, abraços do Simpatia!

GEntE dA GEntE

Este querido casal está curtindo 16 anos de um feliz e abençoado casamento: Francisco 
Rodrigues Pegas, do signo de Câncer, e Carolina Nogueira Guimarães, do signo de 
Áries. Dessa união, vieram os amados e queridos filhos Gabriel, Guilherme e Miguel 
(na foto com os pais). O casal é comerciante, vive no bairro Areal e a família torce para 
o Flamengo. Se amor é sinônimo de felicidade, é por isso que o amor é lindo demais!

o AmoR é Lindo!

Os gêmeos Lucas e Matheus completaram 13 anos no domingo, 1º de abril – e não 
é mentira! Como sempre, eles, comemoraram com merecida e concorrida festa 
preparada pelos pais corujas, Paulo Luciano e Fernanda Lúcia. Eles moram em Barão 
de Juparanã, distrito de Valença, estudam no Grupo Escolar Barão de Juparanã e são 
netos da amiga e leitora Marília Pereira. Aos amiguinhos e leitores Lucas e Matheus, 
familiares e nós do Grupo RBP de Comunicação, desejamos paz, saúde, felicidade, 
inteligência e tudo de bom!

o nivER dELES

AquELE AbRAço!

Fique Sabendo 
Por: Luiz SimPatia 

Que Fedor 
Moradores do populoso bairro Areal estão ape-
lando às autoridades da SAE, a fim de buscar 
soluções para o problema de escoamento de es-
goto, em especial na rua Heitor Lopes, em fren-
te à igreja Assembleia de Deus. O esgoto a céu 
aberto escorre no meio do asfalto há mais de 
três semanas (foto).

Mato e Sujeira 
 Ainda no Areal, é impressionante o estado de abando-
no em que o bairro se encontra. As ruas estão cobertas 
de mato alto, sujeira, escuridão e buracos por todos os 
lados. Outro quadro de abandono registra-se também 
na rua Ernani do Amaral Peixoto, em que há mato alto 
pelas calçadas... Que maré, hein!

aSe egbi Layo oMo okun 
O Babalorisa Luís Kaya Ty Iyemanja tem a imensa 
honra e satisfação em convidar a todos para o sire em 
louvor aos orixás, no sábado, 07, às 23 horas, na Rua 
Eliza Barbosa – 174 – bairro Mancuse / Tammbasco em 
Vassouras. 

As  mudanças vieram após a  intervenção federal 

Com a vítima a PM apreendeu uma pistola e drogas 

A PM chegou até o suspeito após uma denúncia anônima
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Talita Affonso

Barra do Piraí - Se-
gundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), 15% das crianças 
com idades entre cinco e 
nove anos estão obesas. 
Por outro lado, uma em 
cada três não chegou ao 
nível da obesidade, mas 
está acima do peso. Tais 
estatísticas fazem com 
que especialistas falem em 
uma epidemia de sobrepe-
so. Cabe a consideração 
de que o índice contrapõe 
a redução drástica nos 
níveis de desnutrição no 
Brasil, que chega a cerca 
de 50%, também conforme 
dados do IBGE.
  De acordo com o edu-
cador físico Sandro Are-

Academia barrense oferece atividades 
físicas para crianças

15% das crianças 
brasileiras estão com sobrepeso

des, enquanto as crianças 
exercitam os dedos em 
celulares e outros apare-
lhos, estão cada vez mais 
sedentárias. “Assim, apa-
recem grandes problemas: 
obesidade, problemas es-
truturais e ortopédicos, do-
enças metabólicas como 
hipertensão, diabetes, 
problemas circulatórios e 
estresse”, lista. 
  “Por outro lado, a criança 
que pratica exercícios físi-
cos é sadia, tem uma saú-
de melhor. Ela desenvolve 
melhor capacidade moto-
ra, pensamento rápido e 
sua estrutura muscular”, 
contrapõe o professor, cuja 
academia, em Barra do 
Piraí, possui trabalho vol-
tado à atividade física para 
crianças, com aulas de 40 

a 50 minutos duas vezes 
por semana, que consiste 
em uma sequência de es-
tações, em que elas prati-
cam exercícios diversos, 
com aparelhos como cor-
das e bambolês. 
  A academia é pioneira na 
cidade com a realização des-
tas atividades, que começa-
ram no mês de março, con-
templando três faixas etárias: 
03 a 06 anos, 07 a 10 anos e 
11 a 13 anos de idade. “Tra-
balhamos com o lúdico, com 
atividades prazerosas, por-
que não podemos esquecer 
que são crianças fazendo 
as atividades. Frisamos ain-
da que, nestes exercícios, a 
força não é prioridade, mas 
sim, que aprendam os mo-
vimentos do corpo”, destaca 
Sandro.

  “Temos também ativida-
des voltadas à aprendi-
zagem motora, o padrão 

motor, a prática de exercí-
cios de maneira correta, e 
também às capacidades 

corporais, trabalhando a 
coordenação motora, equi-
líbrio e o ritmo”, segue ele. 

País/Barra do Pi-
raí –2018 será o ano do 
Cão. Literalmente, pois, 
de acordo com o horósco-
po chinês, o cachorro rege 
os 365 dias deste ano, fa-
vorecendo características 
como fidelidade, perdão e 
intuitividade. Entretanto, a 
máxima também pode ser 
aplicada quando pensa-se 
na quantidade de feriados 
e pontos facultativos (cujo 
calendário foi divulgado 
ainda no final de 2017), 
que fazem com que, na 
sabedoria popular, o bra-
sileiro tenha fama de não 
gostar de trabalhar. Es-
tatisticamente, porém, o 
Brasil passa longe do top 
10 de países com mais 
efemérides comemorati-
vas, cujo primeiro lugar 
pertence a Bangladesh, 
que passa dos 30 dias não 
trabalhados em um ano, 
em média (o Brasil ocupa 
a 46ª posição, com média 
de 15 datas comemorati-
vas). 
  Os dados são de 2017, 
do instituto Time and Date 
AS. Paquistão, Nepal, Ma-
cedônia, Irã, Tailândia, Sri 
Lanka, Azerbaijão, Vene-
zuela e Suécia comple-
tam os dez primeiros do 
ranking, enquanto a Suíça 
tem menos de cinco datas 
comemorativas por ano, 
sendo o país onde há me-
nos feriados. Os suíços, 
entre os “dez menos”, são 
acompanhados pela Mi-
cronésia, Djibuti, Austrá-
lia, Mauritânia, Mongólia, 
Nauru, São Tomé e Prínci-

Um ano do Cão

2018 terá feriados e pontos 
facultativos motivados por Copa do Mundo 

pe, Ilhas Salomão e Reino 
Unido.
  As “senhoras estatísti-
cas”, como se diz em um 
episódio do seriado Cha-
ves, podem até não mentir, 
entregando que, perto dos 
feriados de Bangladesh, o 
Brasil é “fichinha”, mas o 
valor médio pode crescer 
um pouco neste ano, con-
siderando a Copa do Mun-
do, realizada na Rússia de 
14 de junho a 15 de julho, 
principalmente no que de-
pender da participação da 
Seleção Brasileira no tor-
neio.
  Dos três jogos disputa-
dos pelo time de Tite na 
primeira fase do Mundial, 
dois cairão em dias úteis, 
podendo ser decretados 
pontos facultativos: contra 
Costa Rica (22/06) e Sér-
via (27/06), lembrando que 
a estreia do time brasileiro 
acontece em um domingo, 
17 de junho, contra a Su-
íça. 
  Caso o país avance na 
Copa em primeiro lugar 
de seu grupo, disputaria 
as oitavas de final no dia 
02 de julho, uma segun-
da-feira, as quartas em 
uma sexta, 06 de julho, e 
a semifinal no dia 10 de ju-
lho, uma terça-feira. Se o 
Brasil passar em segundo 
lugar, as partidas também 
seriam em dias úteis, jo-
gando as oitavas no dia 03 
de julho, uma terça-feira, e 
a semifinal passaria para 
11 de julho, uma quarta-
-feira.
  O próximo feriado a cair 

em dia útil é o de Tiraden-
tes, 21 de abril, que neste 
ano será em um sábado. No 
estado do Rio de Janeiro, 
ainda há na segunda-feira 
seguinte, 23, dia consagra-
do a São Jorge, decretado 
como feriado há dez anos, 
ainda na gestão do gover-
nador Sérgio Cabral. 
  Outras datas no ano pro-
piciam ainda o chamado 
“enforcamento”, que acon-
tece em comemorações 
que caem às quintas ou ter-
ças-feiras, caso de Corpus 
Christi, que em 2018 é em 
31 de maio, Proclamação 
da República (15 de no-
vembro, uma quinta-feira) e 
Consciência Negra (feriado 
estadual sancionado pela 
governadora Benedita da 
Silva em 2002 que cai em 
20 de novembro, uma ter-
ça-feira).

Perda mínima para o 
comércio
   Para o comércio, informa-
ções da Federação de Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São 
Paulo sinalizam que R$ 11,3 
bilhões a menos devem ser 
arrecadados com as datas 
não trabalhadas; porém, o 
valor representa porcentagem 
ínfima de vendas, chegando a 
0,6%.
 Procuradas pela equipe de 
reportagem do Jornal O BAR-
RENSE, autoridades e entida-
des ligadas ao comércio de 
Barra do Piraí não responde-
ram aos questionamentos so-
bre o regimento desta pauta 
na cidade.

Talita Affonso

São oferecidas atividades lúdicas, com ênfase nos movimentos do corpo

Apesar do calendário, Brasil passa longe dos países com mais feriados

Reprodução Internet

  A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Papel, Celulose, Pasta 
de Madeira para Papel, Papelão e Cortiça de Piraí – RJ., informa que conforme previsto 
no edital e no aviso resumido de edital publicado anteriormente, no dia 28/03/2018 às 
16:00 hs, foi encerrado o prazo para registro  das chapas que pretendem disputar a 
eleição do próximo dia 29/05/2018, tendo sido registrada apenas uma chapa, sendo 
denominada “Chapa 1” composta pelos seguintes  associados, Arlei de Almeida, 
Carlos Alberto de Almeida, Carlos Alberto Pereira dos Santos, Carlos Henrique 
Silva de Almeida, Carlos Roberto de Melo, Cristiano Fonseca Moreira, Elenilson 
Casemiro, Elves Costa dos Santos,  Emanoel da Silva Vaspesiano, Gabriel da Silva 
Cezar Gonçalves Maia, Isabel Cristina Benta de Moura Dias, Isac de Araújo, José 
Luiz da Silva, Josiel Bizarra Soares, Luiz Antonio, Márcia Porto Gonçalves Canedo, 
Paulo Henrique de Mattos Rodrigues,  Raimundo Caetano, Ricardo André Roberto, 
Rodrigo Mota do Amaral, Ronaldo Silva de Oliveira, Sebastião Magalhães, Sérgio de 
Oliveira Medeiros, Uellington Telles Gonçalves Onofre. Assim, em observância ao 
que dispõe o artigo 49, parágrafo único, do estatuto social da Entidade, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias para eventuais impugnações dos candidatos, as quais 
deverão ser protocoladas na secretaria da Entidade Sindical durante o horário de 
expediente. Publique-se. 

Piraí 10 de abril de 2018. 

Isabel Cristina Benta de Moura Dias
 Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DO 
PAPEL, CELULOSE, PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL, 

PAPELÃO E CORTIÇA DE PIRAÍ- RJ.


