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PF grampea 
Garotinho por 
esquema do 
cartão social

PResIdeNte: José de lemos 

Anthony Garotinho chegou a passar mal e foi levado para o hospital 

Segundo investigações da Polícia Federal, uma associa-
ção criminosa foi montada para fraudar as últimas elei-
ções no município de Campos dos Goytacazes. O ex-
-governador do Rio e atual secretário de Governo do 
município do Norte Fluminense, foi levado para a supe-
rintendência da Polícia Federal no Rio, na Praça Mauá. 

Tiro, porrada e bomba!
A rua em frente ao prédio da Alerj se transformou em praça de guerra depois que milhares de servidores pro-

testaram contra o pacote de cortes do governo do estado e entraram em confronto com políciais militares.

3

Manifestantes arrancaram as grades de proteção e foram contidos com bomba de gás de efeito moral. PM abandonou cerco e foi aplaudido

Pai e filho são 
executados em 

Nova Iguaçu
7

José Marques e Marcos Vinícius foram mortos quando conversavam na porta de casa

4

Bornier começa pagar 
salários atrasados dos 

servidores públicos

divulGAçãO

divulGAçãO
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Resgate animal

Cafécólotras

Bombeiros e mora-
dores do Colorado, nos 
estados unidos, se mo-
bilizaram para salvar 
um gatinho que havia 
ficado preso em uma 
tubulação. Segundo in-
formações de morado-
res, o animal ficou mais 
de 24h presos. O resgate 
foi feito através de uma 
‘teresa’, corda feita de 
toalhas amarradas, em 
que o gato se segurou e 
foi trazido para fora. 

Quem não gosta de 
um bom café? Mas, 
para ser realmente 
bom, há um calculo. É 
isso que matemáticos 
estão desvendando. 
.A intenção é desco-
brir processos que de-
terminam o café ide-
al, desde como ele é 
extraído dos grãos até 
o tamanho certo da 
xícara para tomar a 
dosagem com sabor e 
intensidade ideal.

O Google lançou na última terça-feira o PhotoS-
can, um aplicativo que digitaliza fotos de papel e 
as transforma em imagens digitais enviando para 
o Google Photos. em contrapartida, o aplicativo 
de armazenamento ganhou funções de edição 
de vídeos e a visualização de mudanças de pas-
sagem de tempo em pessoas e lugares.

O whatsApp suspendeu temporariamente a entre-
ga de dados dos usuários europeus à sua matriz, o 
Facebook, em resposta a uma preocupação do con-
tinente sobre privacidade. A decisão foi anunciada 
na última segunda-feira por uma fonte próxima ao 
caso à Agência France Presse. O aplicativo fornece 
informações para orientar exibição de publicidade.

A rede social twitter anunciou na última ter-
ça-feira que está criando uma nova ferramen-
ta para ajudar os usuários a filtrar o acesso e 
a conduta abusiva em interações na rede. A 
medida chega após críticas de que o twitter 
não teria um mecanismo para conter a ação 
de bullyng por parte dos ‘trolls’. 

Lançamento

Invasão de privacidade Sem bullying

um estudo feito pelo Ministério da Saúde reve-
la que, nos últimos anos, o aumento dos casos de 
câncer vem crescendo de forma tão alarmante 
que aumentam as preocupações sobre a ligação 
da doença com a radiação do celular. isso aconte-
ce pois o aparelho, perto de nós, emite uma onda 
de rádio e frequência, que fazem mal a saúde. 

Atenção ao celular

A cada ano, os desastres naturais geram um 
prejuízo econômico de mais de 300 bilhões de 
dólares, o que coloca 26 milhões de pessoas na 
linha de pobreza. O relatório foi feito pelo Banco 
Mundial e divulgado essa semana. O documen-
to quantifica os impactos humanos e econômi-
cos dos fenômenos meteorológicos.

O número de pessoas que sofrem com hiper-
tensão arterial duplicou no mundo nos últimos 
40 anos, chegando a casa de 1 bilhão. A doen-
ça afetava principalmente a países ricos, mas 
de 1975 para cá, o número de casos em países 
pobres ou de baixa renda, explodiu. A revista 
americana lancet relevou o estudo ontem. 

Números preocupantes

Funcionários públicos
Pelo menos cinco órgãos abriram inscrições ontem para 

concursos públicos. São ofertadas 2.605 vagas  para todos 
os níveis de escolaridade. As chances são para PM (SP), 
Prefeitura de Angélica (MS), Prefeitura de Campos do Jor-
dão (SP), Prefeitura de Colíder (Mt) e Prefeitura de Santa 
tereza (eS). interessados acessar os sites das prefeituras. 

Programa Trainee
 A empresa está oferecendo cargos trainee em diver-

sos cursos. O candidato deve ter disponibilidade para 
viagens e mudança de estado. estudantes devem ter 
formação entre 2013 e 2016 e inglês avançado. interes-
sados podem acessar o site http://www.across.com.br/
ecorodoviastrainee/ para maiores informações.

Guardião de piscina
Grupo está a procura de guardião de piscina, mes-

mo sem experiência, para trabalhar. É preciso ter car-
teira ou certificado de guardião do gemar em dia. O 
salário é de R$ 1.300,00 e o trabalho é de 9h às 17h. 
interessados entrar em contato através do whatsApp 
no número 974297868, mencionando a vaga. 

Juros em alta
O Brasil é o líder do ranking de juros do cartão 

de crédito na América latina. A informação foi fei-
ta pela Associação Brasileira de defesa do Con-
sumidor, levando em consideração que nosso país 
cobra até 10 vezes mais da taxa que o segundo 
colocado, o Peru. Números complicados. 

Aumento no petróleo
Os preços do petróleo fecharam em alta de mais de 

5%, recuperando de mínimas em vários meses diante 
das expectativas do mercado. A Organização dos Pa-
íses exportadores de Petróleo está otimista quanto a 
fechar o mês com um acordo para cortar a produção 
e reduzir o excesso de oferta global. 

De pai para filho
O nível de escolarização dos pais tem influência 

direta na formação profissional e os rendimentos dos 
filhos. Os resultados são da Pesquisa Nacional por 
Amostras a domicílios, divulgada ontem pelo iBGe. 
A pesquisa levou em conta indicadora relacionada 
ao grau de instrução, formação e renda do país.  

Prejuízo natural

CONCURSO

PARTICULAR

ABDC

PNAD

Assalto em loja nerd

Aos barbudos 
No início do ano passado, uma pesquisa infor-

mou que a barba poderia estar cheia de bacté-
rias fecais, entretanto, a polêmica foi rebatida por 
outro estudo, mostrando que a barba deve servir 
como proteção. A conclusão é que a barba apre-
senta sim as bactérias, porém isso não é um pro-
blema para a saúde. 

ECORODOVIAS

OPEP

AP FOtO/MiGuel MOReNAtti 

imagine a seguinte situação: um homem disfarçado com uma 
roupa ninja entra numa loja de gibis e revistas de super-heróis para 
roubar uma espada de ninja, chamada de katana. Bom, isso acon-
teceu de verdade nos estados unidos. um funcionário da loja Bosco’s 
Comics Cards & Games relatou que a peça era a única do estoque 
em falta. A polícia ainda investiga o caso.

Quem é o próximo 
A investigação que levou à prisão do ex-go-

vernador do Rio, Anthony Garotinho, vai tirar 
o sono de muitos políticos que, como ele, têm 
o telhado de vidro. em se tratando de crime 
eleitoral, vai ser difícil encontrar um inocente 
diante de toda a sujeirada plantada com o 
esquema da compra de votos. 

Compra de votos
O temor é que o excelente trabalho reali-

zado pela Polícia Federal respingue na turma 
que burlou as regras da Justiça eleitoral para 
se beneficiar dos votos dos eleitores que ne-
gociaram apoio político em troca de dinheiro. 
vai faltar espaço na cadeia pra tanta gente. 

Alvos na Baixada 
Segundo uma fonte, a Polícia Federal tam-

bém estaria lançado seus tentáculos investi-
gativos sobre a Baixada Fluminense, onde há 
fortes indícios de eleição comprada. Os crimes 
teriam ocorrido principalmente nos chamados 
currais eleitorais, que são as galinhas dos ovos 
de ouro de grupos paramilitares que se aliam 
a políticos de olho nos cargos comissionados. 

Velhas parcerias 
eleito pela segunda vez para comandar a 

mesma Prefeitura, um velho político da Baixa-
da está de olho em antigos aliados para for-
mar seu governo. Corre na boca miúda que 
ele não abre mão de um em especial que es-
taria envolvido em um esquema de desvio de 
verbas da educação quando comandava a 
pasta. 

Ficha suja 
também está na mira do tal prefeito eleito 

um ex-assessor que responde criminalmente 
por contratos suspeitos. O moço em questão, 
que é conhecido por adorar uma polêmica, já 
estaria estudando a proposta para retornar à 
velha parceria, mesmo com a ficha suja. 
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

Enxugando a folha

Manifestantes e Polícia Militar entram em confronto em frente ao prédio da alerj 
contra pacote de cortes anunciado pelo governador Luiz Fernando Pezão. 

RiCARdO MORAeS/ReuteuRS 

Protesto e muita confusão 
Antonio Carlos

Editoriahorah@ig.com.br

Manifestantes conseguiram destruir a barreira erguida pela PM e foram expulsos pelos policiais com bomba de gás de efeito moral

A rua em frente ao 
prédio da Assem-
bleia legislativa 

do Rio de Janeiro (Alerj), 
no Centro do Rio, se 
transformou em praça 
de guerra depois que 
milhares de servidores 
protestaram contra o 
pacote de cortes do 
governo do estado e 
entraram em confronto 
com políciais militares 
no final da manhá de 
ontem. eles criticaram 
as grades colocadas 
no entorno da assem-
bleia e colocaram uma 
guarita com um policial 
de vigia, comparando 
a Alerj a uma peniten-
ciária.

O protesto seguia 
de maneira pacífica 
até que alguns mani-
festantes tentaram e 
conseguiram derrubar 
as grades. Os PMs res-
ponderam com bom-
bas de efeito moral e 
balas de borracha. Os 
manifestantes puseram 
uma faixa de “inaugu-
ração do presídio” com 
os dizeres: “o presídio 
para políticos inimigos 
do povo, Alerj”.

MedidAs PArA 
reCuPerAr 

eQuilíBrio FisCAl 
O pacote de medi-

das, incluía em sua pri-
meira versão a redução 
de até 30% dos salários 
dos servidores. O gover-
no manteve os cortes 
de 9 mil benefícios de 
aluguel social, de res-

taurantes populares e a 
extinção de órgãos pú-
blicos. 

Ao anunciar as medi-
das, no último dia 4, o 
governador luiz Fernan-
do Pezão afirmou que 
elas são fundamentais 
para evitar a demissão 
de servidores e recu-
perar o equilíbrio fiscal. 

Manifestantes tiveram ferimentos nas pernas 
Por causa do protes-

to, comerciantes fecha-
ram as portas. A tropa 
de choque da PM usou 
dezenas de bombas de 
efeito moral e de gás 
lacrimogêneo contra 
os manifestantes que 
se dispersaram, mas de-
pois voltaram a se rea-
grupar. 

Manifestantes mos-
traram feridas nas per-
nas que teriam sido 
provocadas por tiros de 

borracha. um vídeo mos-
trou policiais do Choque 
abandonando um cerco 
à Alerj e depois aplau-
didos. Parte dos mani-
festantes é formada por 
PMs, que criticam os co-
legas em serviço, dizendo 
que a luta é por eles e 
que vão se encontrar, no 
dia seguinte, no quartel, 
o que deixa os policiais 
do Choque visivelmente 
constrangidos.

O cheiro do gás lacri-

mogêneo chegou a ser 
sentido dentro do próprio 
plenário da Alerj, onde os 
deputados iniciaram a 
votação do projeto.

A sessão começou 
com protestos de parla-
mentares da oposição, 
que pediu suspensão do 
debate diante dos con-
frontos do lado de fora 
do edifício. “Continuar o 
debate em um momento 
em que as pessoas estão 
tomando gás lacrimogê-

neo é virar as costas para 
o povo”, declarou o de-
putado federal Flávio Se-
rafini (PSOl).

O pedido de suspen-
são teve apoio de parla-
mentares do PCdoB e do 
Pdt, mas foi negado pelo 
presidente da Alerj, Jorge 
Picciani (PMdB).

“Querem jogar a bom-
ba no colo do parlamen-
to e o parlamento que se 
exploda junto com o go-
verno”, disse Zaqueu tei-

Caso o governo não 
implemente as medidas 
a previsão é de um dé-
ficit de R$ 52 bilhões até 
dezembro de 2018.

Mesmo com o tumul-
to, a Alerj colocou em 
discução duas das 21 
medidas (o corte de 
30% dos salários do go-
vernador, vice-gover-

nador, de secretários e 
subsecretários estaduais 
e a redução do limite 
para pagamento de dí-
vidas de pequeno valor 
no estado). 

A sessão terminou 
com um prazo estabe-
lecido para a apresen-
tação de emendas aos 
dois projetos debatidos 

xeira (Pdt). Picciani disse 
que as votações só ocor-
rerão a partir de dezem-
bro e que, por enquanto, 

os projetos serão de-
batidos e receberão 
emendas dos parla-
mentares.

e,  a promessa do pre-
sidente da Casa, Jor-
ge Picciani (PMdB), de 
que vai abrir as galerias 
para os servidores hoje.

dezenas de agentes 
da Força Nacional fo-
ram convocados emer-
gencialmente para 
garantir a segurança. 
Na semana passada, a 

Casa chegou a ser de-
predada em um protes-
to. 

Policiais militares, civis 
e bombeiros participa-
ram do ato que come-
çou às 10h e contou 
com a adesão de vá-
rias categorias, como 
servidores da Justiça e 
educação.

divulGAçãO

Eleitores de seis cidades do RJ já podem fazer a biometria 
desde ontem, eleito-

res de mais seis municí-
pios também poderão 
fazer o recadastra-
mento biométrico: São 
Gonçalo, Nova igua-
çu, Petrópolis, Nova 
Friburgo, Mesquita e 
Queimados. Agora, 48 
dos 92 municípios flumi-

nenses já oferecem o 
recadastramento para 
100% de seu eleitora-
do. Para ser atendido, 
o eleitor pode agen-
dar o comparecimen-
to pelo site do tRe-RJ 
ou pelo telefone (21) 
3436-9000. Até o mo-
mento, 900 mil eleitores 

já realizaram a biome-
tria no estado do Rio.
O sistema com leitor 
biométrico identifica 
as impressões digitais 
e impede que alguém 
vote no lugar de outro 
eleitor, ou mesmo que 
utilize um documen-
to falso de identidade 

para tirar o título, já 
que cada pessoa pos-
sui impressões digitais 
únicas. Quando com-
parecer ao cartório 
eleitoral, o eleitor terá 
os seguintes dados co-
letados: assinatura, fo-
tografia e impressões 
digitais.

divulGAçãO
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um evento solidário promete agitar o 
Shopping Grande Rio. O cinema Kinoplex 
promoverá uma sessão especial para 
crianças autistas e suas famílias para que 
possam vivenciar a experiência de assistir 
um filme nos grandes telões.

Apesar da crise eco-
nômica, Nova iguaçu 
finalizou ontem o paga-
mento de setembro aos 
seus servidores de todas 
as Secretarias. A tesoura-
ria da Prefeitura informou 
que conseguiu disponibi-
lizar R$ 5.610.000,00 para 
fechar o pagamento 
da folha de setembro.

O Super Feirão lim-
pa Nome da Serasa 
deu a oportunidade 
para 1,2 milhão de 
consumidores de todo 
o país buscarem re-
negociar dívidas atra-
sadas. este é balanço 
dos sete primeiros dias 
do evento, que termi-
na em 26/11.

A light está atuando com 620 profissionais em uma 
operação contra o furto de energia. A região fiscalizada 
foi a do Bairro da luz, em Nova iguaçu. durante todo o 
dia de ontem, a empresa vistoriou estabelecimentos co-
merciais e residencias para combater o problema.

A renovação das matrículas para estudantes da rede 
estadual de ensino começa hoje. Para garantir a vaga no 
ano letivo de 2017, o responsável ou o próprio aluno, maior 
de 18 anos, deve dirigir-se à escola, até o dia 9 de dezem-
bro, e confirmar o desejo de permanecer na unidade.

Limpa o nome Dinheiro no bolso

Fiscalização Renovação

Eles disseram... nós publicamos!
“Preconceito é crime e eu vim aqui para falar disso, falar o que aconteceu, e falei a verdade. Ago-

ra a polícia vai atrás. racismo se combate com amor e justiça. É por isso que estou aqui, para ir atrás 
de quem fez”. Ator Bruno Gagliasso após comentários racistas contra sua filha.

A Praia do Forte, em Cabo Frio, recebeu um 
visitante inusitado no feriado. trata-se de um 
animal marinho, ainda de espécie não iden-
tificada. ele alegrou as pessoas que passaram 
o feriadão na orla. O inea prestou auxílio ao 
bichinho que depois retornou para o mar.

O trecho de concessão da BR-040 ad-
ministrado pela Concer registrou fluxo de 
266,2 mil veículos durante o feriado pro-
longado. Foram registrados no período 100 
acidentes em toda a rodovia, com 65 víti-
mas (sendo um óbito). 

diRetO AO PONtO

A Justiça eleitoral de Campos dos Goytacazes ex-
pediu um mandato de prisão preventiva contra o ex-
-governador Anthony Garotinho por ter atuado num 
esquema de compra de votos e associação criminosa 
na cidade. O político estava em seu belo apartamen-
to no Flamengo quando foi surpreendido por policiais. 
Finalmente a justiça foi feita, afinal, Garotinho colocou 
a população do Rio de Janeiro em situações complica-
das e agora, a cidade de Campos. É bom para pagar 
por todos os crimes que cometeu.

Compradoras Oportunidade Troco fácil
Na região Sudeste, os consumi-

dores em pessoa física tem reduzi-
do o valor dos gastos em cheque 
e as mulheres tiveram o maior de-
sempenho no quesito manter os 
pagamentos em dia. A pesquisa 
ainda mostra uma redução na 
inadimplência nesse ano.

O Centro de estudos e Pesquisas 
28 (Organização Social em Saúde) 
abriu processo seletivo para no 
hospital da Mulher Mariska Ribeiro e 
Projeto Cegonha, ambos na cida-
de do Rio de Janeiro. O processo 
seletivo será composto de prova de 
múltipla escolha, eliminatória.

A Associação de Supermer-
cados do estado do Rio de Ja-
neiro arrecadou mais de R$ 10 
mil em campanha de arreca-
dação de moedas em super-
mercados. A ação consiste na 
instalão de cofrinhos para rece-
ber a contribuição dos clientes.

Visita na praia 

Levantamento 
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SÃO PAULO

um hospital psiquiátrico em Niterói é alvo 
de denúncias de péssimas condições para 
atender aos pacientes. A unidade encon-
tra-se com colchões velhos e rasgados, ba-
nheiros em péssimas condições e pacien-
tes amarrados em cadeiras ou na cama.

Demorou, mas chegou! 

Réu em pelo menos dez 
ações de improbidade 
administrativa, a maio-
ria delas por denúncia 
de fraude em licitação, 
com pedidos do afas-
tamento dele do car-
go, indisponibilidade de 
bens e um de prisão em 
andamento, o prefeito 
reeleito de Silva Jardim, 
wanderson Gimenes 
Alexandre, o Anderson 
Alexandre (PMdB) não 
tem sido visto na cidade 
e muito menos despa-
chando em seu gabine-
te. As informações sobre 
o paradeiro dele são 
desencontradas. uns di-
zem que o prefeito está 

Remédios causam dor 
de cabeça no prefeito 

de Silva Jardim
descansando, outros afir-
mam que ele está em 
tratamento médico e 
há até quem fale que a 
ausência seria para evi-
tar uma notificação da 
Justiça. entretanto, seja 
lá qual for a razão, uma 
dor de cabeça das gran-
des está a espera dele: 
Anderson terá de expli-
car a compra de quase 
R$ 4 milhões em medi-
camentos feita em uma 
farmácia (que, inclusive, 
fez alguns fornecimentos 
sem licitação), quando 
deveria optar pelas distri-
buidoras que operam no 
atacado e com preços 
mais competitivos.

Nova Iguaçu começa a pagar servidores
dRiBlANdO A CRiSe

As demais categorias receberão outubro de acordo com o fluxo de caixa. O atraso 
dos salários do funcionalismo é consequência da queda nos repasses do ICMS.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Advogado rebate acusações contra Lula

Moradores do Cen-
tro de Paracambi tem 
convivido com a de-
sagradável quantida-
de de lixo espalhados 
pela cidade. de sacos 
plásticos até restos de 
móveis velhos, além 
do mau cheiro que 
fica no local, a beira 
da rua está intransi-
tável. esse problema 
precisa ser resolvido 
de imediato pela Pre-
feitura, pois o espaço 
para circulação de 
pedestres é pequeno, 
e está totalmente blo-
queado.   

Anderson resolveu investir do seu próprio bolso

RePROduçãO 

divulGAçãO 

O advogado aus-
traliano Geoffrey 
Robertson, que 
representa o ex-
-presidente lula no 
Comitê dos direitos 
humanos da ONu, 
alegou que as acu-
sações contra lula 
na operação lava 
Jato são infundá-
veis e ‘ridículas’. O 
anuncio foi feito em 
uma coletiva de im-
prensa em Gene-
bra, na Suíça.

Robertson deixou 
claro que não existe 
evidências de que 
o ex-presidente te-

nha cometido crimes 
e ainda afirmou que 
o juiz Sérgio Moro de-
monstrou sua impar-
cialidade durante o 
processo.  

Acompanhado dos 
advogados brasilei-
ros de lula, Robert-
son pretende entre-
ga hoje à ONu uma 
atualização de um 
comunicado em que 
afirma que a Justiça 
brasileira continua 
violando três artigos 
do Pacto internacio-
nal de direitos Civis 
e Políticos da ONu, 
a proteção contra 
detenção arbitrária; 
o direito de presun-

Lixarada em rua principal
ção de inocência; 
e a proteção contra 
interferências arbi-
trárias ou ilegais na 
privacidade, famí-
lia, lar ou correspon-
dência.

Prefeito Nelson Bornier alega redução na recadação do iCMs para justificar atraso nos salários

divulGAçãO

Geoffrey robertson

RePROduçãO

Nova iguaçu finaliza 
hoje o pagamento 
de setembro aos 

seus servidores de todas 
as Secretarias, contra-
tados, cargos comissio-
nados, empresa Munici-
pal de limpeza urbana 
(emlurb), Fundação edu-
cacional e Cultural (Fe-
nig), hospital da Posse, 
Companhia de desenvol-
vimento de Nova iguaçu 
(Codeni), aposentados e 
pensionistas. A tesouraria 
da Prefeitura informou 
que conseguiu disponibi-
lizar R$ 5. 610.000,00 para 

fechar o pagamento da 
folha de setembro.
A Prefeitura informa, ain-
da, que já começou a 
pagar a folha de outu-
bro pelos contratados da 
Saúde. As demais cate-
gorias receberão o salá-
rio de outubro de acordo 
com o fluxo de caixa. O 
atraso no pagamento 
dos salários do funciona-
lismo é consequência da 
queda nos repasses do 
iCMS ( imposto estadual) 
e do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM), 
recursos distribuídos pelo 
governo federal aos esta-
dos e municípios.
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Exibição de filmes através de proposta inovadora na região.

íNDIA

A extravagân-
cia da festa exibida 
através do convite: 
uma caixa banha-
da a ouro com direi-
to a uma televisão 
para a exibição de 
um vídeo muito bem 
elaborado com os 
detalhes do evento 
proposto.

O casamento da 
filha de um empre-
sário e político india-
no, que custou uma 
bagatela de uS$ 74 
milhões (R$ 253 mi-
lhões).

A cerimônia, previs-
ta para durar cinco 
dias, será realizada 
em um cenário espe-
cialmente construído 
para a ocasião, uma 
réplica da antiga ci-
dade de hampi, do 
império vijayanaga-
ra.Reunindo a elite 
do estado de Karna-
taka e celebridades 
da prolífica indústria 
c i nematog rá f i ca 
do país, conhecida 
como Bollywood.

As preparações 
começaram há al-
guns meses no palá-

A magia do cinema a partir da 
energia solar em Seropédica

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

cio de Bangalore, uma 
construção majestosa 
que foi construída en-
tre 1862 e 1944 e que, 
além de ser atração tu-
rística, também recebe 
importantes eventos e 
programas culturais.

O cenário central da 
cerimônia recria anti-
gos templos hindus do 
império vijayanaga-
ra, quatro diretores de 
Bollywood foram con-
tratados para cuidar 
dos detalhes da festa.

entre as locações, 
há também uma casa, 
uma feira, um palácio 
e uma réplica da fa-
mosa carruagem de 
pedra de hampi. Os 
convidados serão le-
vados até a entrada 
do lugar em carros de 

bois de luxo.
A organização tam-

bém inclui um intenso 
aparato de segurança 
para evitar que a mídia 
divulgue as surpresas 
que serão apresenta-
das aos convidados.

Muitos jornalistas, no 
entanto, reportaram 
queixas em relação 
aos seguranças, que 
teriam se comporta-
do como porteiros de 
boate, e relatos de 
turistas confusos sobre 
as orientações de res-
trições de fotos.

Os críticos classifi-
caram a cerimônia 
como uma “exibição 
obscena de riqueza”.

e x u b e r â n -
cia  em meio à 
crise,provocando po-

lêmica devido a 
retirada de circula-
çao das notas de 
valor  , para ten-
tar acabar com o 
“mercado negro e 
corrupção”. há al-
guns dias, o gover-
no anunciou que 
invalidaria as cédu-
las de 500 e 1 mil 
rúpias em um esfor-
ço para controlar a 
evasão fiscal.

O pai da noiva, 
G Janardhana Re-
ddy, disse à impren-
sa que hipotecou 
propriedades em 
Bangalore e Cinga-
pura para arreca-
dar fundos para o 
casamento e que 
todos os pagamen-
tos foram feitos seis 
meses antes, quan-
do o planejamento 
começou.

Mas a declara-
ção não evitou 
que a extravagân-
cia da festa fosse 
ridicularizada nas 
mídias sociais da 
Índia. Mesmo ele 
negando as de-
núncias com seu 
nome relacionado 
a corrupção.

A técnica da rino-
plastia, também é co-
nhecida como plásti-
ca do nariz, redução 
de nariz, ‘nariz’, cirur-
gia de nariz ou exor-
rinoplastia. O proce-
dimento é indicado 
para pessoas que se 
sentem incomoda-
das com o tamanho 
ou a forma do nariz, 
desproporção em re-
lação ao rosto, pon-
ta do nariz caída por 
envelhecimento, osso 

saliente, asas laterais 
largas e abertas ou 
até mesmo nariz gros-
so demais com a pon-
ta arredondada.

A hora certa de fazer 
é a partir dos 15 anos, 
quando a formação 
de ossos e cartilagens 
do nariz está comple-
ta. O tipo de anestesia 
é geral ou local com 
sedação. O médico 
escolhe a técnica cer-
ta em função do tipo 
do procedimento. 

dr. Renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do es-
tado do Rio de Janeiro (CReMeRJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MeC (Ministério da educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
e-mail do doutor Renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Rinoplastia - Parte I

Festa de casamento com custo histórico 
impressiona família e convidados dos noivos

empresário (e) pagou por toda a festa de sua filha

PABlO MARtiNeZ  

O Cinesolar, ino-
vadora iniciati-
va brasileira de 

cinema itinerante que 
exibe filmes a partir da 
energia solar, estará 
em Seropédica, Rio de 
Janeiro,no  dia 21 de 
novembro. O projeto 
utiliza energia limpa e 
renovável para exibi-
ções de filmes, unindo 
arte, cinema e susten-
tabilidade. A partir de 
uma van equipada 
com placas solares que 
possibilitam, através de 
um sistema conversor 
de energia solar para 
elétrica, a exibição de 
filmes e apresentações 
artísticas. No interior 
do veículo, há 100 as-
sentos para o público, 
telão com metragem 
de 200 polegadas, sis-
tema de projeção e 
som e até um estúdio 

de gravação. Quando 
chegam às cidades 
tudo é retirado da van 
e o cinema é montado 
em lugares como pra-
ças públicas e quadras 
esportivas.

Serão exibidos cur-
tas, com temáticas 
sustentáveis, voltadas 
para o público infan-
to-juvenil,a partir das 
18h30. Mas tarde, às 
19h30 começa a exi-
bição do filme “tudo 
que aprendemos jun-
tos”, dirigido por Sérgio 
Machado, com lázaro 
Ramos no papel prin-
cipal.  O projeto é re-
alizado pela Brazucah 
Produções, através da 
lei de incentivo à Cul-
tura e tem o patrocínio 
da votorantim Cimen-
tos. A entrada é gratui-
ta.

também acontece 
a eco estúdio Solar - 
exposição tecnológi-

ca sustentável, com 
apresentação da van 
Cinesolar e do projeto 
como um todo. dentro 
da van, infográficos 
e monitores mostram 
como funciona o carro 
e são passadas infor-
mações sobre os prin-
cípios básicos da ener-
gia solar (por exemplo: 
como a energia so-
lar se transforma em 
energia elétrica). Além 
disso, são mostrados 
produtos de sustenta-
bilidade e tecnologias 
renováveis, com apli-
cações práticas no 
dia-a-dia, como um 
instigante relógio de 
batatas. há, ainda, o 
Oficinema Solar (tam-
bém chamado de ofi-
cina de ‘vídeo de bol-
so’ e de ‘Oficina de 
Cinema), direcionado 
a um grupo de até 30 
alunos de 10 a 14 anos.

 Por ser a primeira 

iniciativa através de 
energia renovável, os 
filmes exibidos sempre 
trabalham questões li-
gadas à sustentabilida-
de com foco em três 
eixos: social, econômi-
co e ambiental. Além 

das sessões e das ofici-
nas de cinema, muitas 
vezes a iniciativa ainda 
promove música orgâ-
nica e ecografite para 
crianças e adolescen-
tes. essas atividades pro-
põem a reciclagem de 

materiais para a con-
fecção de instrumentos 
musicais e o preparo 
de pigmentos naturais, 
como argila e urucum, 
nas pinturas produzidas 
pelos participantes.

Novidade será apresentada ao público de seropédica no dia 21 de novembro 

Sobre o Cinesolar e os oficinemas  
em algumas das ci-

dades, o Cinesolar faz 
diversas programa-
ções no mesmo dia. 
São realizados os Ofi-
cinemas Solares (tam-
bém chamados de 
oficinas de “vídeo de 
bolso” e de “Oficinas 
de Cinema), para es-
tudantes e público em 
geral.

integram essa etapa 
do percurso a educa-
dora social e produtora 
cultural e audiovisual 
Anne Santos; e produto-
ra audiovisual e fotógra-
fa tarsilla Cristina Alves e 
o produtor e editor de 
vídeo Fábio eufrásio. Na 
sequência, são exibidos 
filmes com a temática 
da sustentabilidade e o 

vídeo produzido na ofi-
cina realizada, exibindo 
também a apresenta-
ção do eco estúdio So-
lar, uma exposição tec-
nológica sustentável, 
com apresentação da 
van Cinesolar e do pro-
jeto como um todo.

“O objetivo é sensibi-
lizar e possibilitar a ex-
pressão desses jovens 

através da linguagem 
audiovisual, fazendo a 
utilização de elementos 
básicos desta lingua-
gem como fotografia, 
enquadramento e rotei-
ro. esta produção tem 
como foco a produção 
voltada para internet, 
como videoblogs, e si-
tes, como o Youtube e 
o MySpace.  Produções 

já realizadas por estes 
jovens, que institivamen-
te atuam na produção 
e distribuição de con-
teúdo. daí surge a ideia 
dessas oficinas, que tra-
zem novas ferramentas 
para esses jovens que 
já são realizadores de 
vídeo neste formato ‘de 
bolso’, afirma Cynthia 
Alario, que acrescenta: 

“as oficinas também 
trabalham a autoes-
tima dos participan-
tes que pela primeira 
vez podem contar 
sua história através 
da produção de 
um filme”. elabora-
do pela equipe do 
Cineso a gravação 
e edição dos filmes 
nas oficinas. 
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Garotinho é preso na Zona Norte 
do Rio por associação criminosa 

Ex-govErnador prEso

Ex-governador prestou depoimento na sede da PF e seguiu para Campos.
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Por determinação 
da Justiça eleito-
ral de Campos 

dos Goytacazes, o ex-
-governador Anthony 
Garotinho foi preso por 
associação criminosa e 
compra de votos na ci-
dade. ele foi preso por 
intermédio da opera-
ção ‘Chequinho’, reali-
zada ontem. O político 
prestou depoimento na 
sede da PF no Rio e foi 
levado para Campos, 
local aonde a procu-
ração foi aberta. Garo-
tinho passou mal após 
pedido de prisão.

A prisão aconteceu 
por volta das 10h30 de 
ontem, no apartamento 
de Garotinho, na Zona 
Sul do Rio. ele não resistiu 
a chegada dos policiais 
e prestou depoimento 
na sede da Polícia Fede-

ral. Por ter esquecido do-
cumento de identidade, 
o ex-governador teve 
que esperar que sua fi-
lha, Clarissa Garotinho, 
levasse o documento 
até o local para só en-
tão ele ser transferido. 

No mandado de pri-
são, assinado pelo juiz 
Glaucenir Silva de Olivei-
ra, Garotinho é citado 
como o “protagonista” 
das práticas criminosas 
com outros indiciados. 
ele exerceria inclusive 
uma dominação sobre 
a Câmara Municipal de 
Campos, onde é secre-
tário de Governo muni-
cipal.

A Operação Chequi-
nho investiga um esque-
ma de compra de votos 
nas eleições deste ano. 
Segundo o Ministério Pú-
blico estadual, em troca 
dos votos, um grupo po-
lítico oferecia inscrições 
fraudulentas no progra-

ma Cheque Cidadão, 
que dá R$ 200 por mês a 
cada beneficiário. A ini-
ciativa é semelhante ao 
Bolsa Família e foi criada 
para a população de 
baixa renda.

deFesA Pede solturA 
A defesa de Garotinho 

entrou com novo pedi-
do de liberdade para 
ele no tribunal Regional 
eleitoral (tRe) no início 
da tarde de ontem. Os 
advogados reiteraram a 
solicitação num habeas 
corpus no qual já ha-
viam reivindicado que o 
ex-governador não fos-
se preso pela 100ª vara 
eleitoral de Campos. 

O advogado de Garo-
tinho, Fernando Augusto 
Fernandes, afirmou que 
o decreto de prisão vem 
na sequência de uma 
série de prisões ilegais. 
No dia 9 de novembro, 
um pedido de habeas 

corpus de Garotinho ha-
via sido negado pelo juiz 
Glaucenir.

Por meio de nota, a 
defesa diz ainda que a 
comarca é alvo de de-
núncia de abusos de 
maus-tratos a pessoas 

presas ilegalmente. 
A PF cumpre ainda 

oito mandados de pri-
são temporária (com 
prazo de cinco dias), 
outros oito pedidos de 
busca e apreensão e 
um de condução co-

ercitiva, quando a pes-
soa é levada a depor 
e depois liberada. Os 
mandados foram expe-
didos pelo juiz Glaucenir 
Silva de Oliveira, da 100º 
Zona eleitoral de Cam-
pos.

o secretário do governo de Campos foi transferido para a cidade e cumprirá prisão preventiva

ReNAtO ARAúJO/ AGêNCiA BRASÍliA

Policiais entram em confronto
e ação termina com um morto

um soldado da PM foi 
morto por um colega de 
farda na madrugada de 
ontem, em Prados ver-
des, em Nova iguaçu. 
Segundo informações 
de policiais militares do 
20° BPM, de Mesquita, 
o cabo Alessandro Ger-
mano da Silva, lotado 
no Policiamento em vias 
especiais (BPve) teria 
ido visitar sua ex-mulher 
e foi surpreendido por 
outro homem na casa 
dela. ele atirou três vezes 
no peito do homem que 
morreu a metros da Clí-
nica da Família do bair-
ro. 

O soldado foi até a 
casa da ex-mulher elai-
ne Sampaio de Oliveira 
e bateu no portão por 
diversas vezes, vendo 
que ninguém respondia, 
ele decidiu pular o muro 
e encontrou com  Mar-
celo dos Santos Men-
des, lotado na unidade 
de Polícia Pacificadora 

(uPP) de São Carlos. de 
acordo com informa-
ções do cabo, os ho-
mens sacaram as armas 
e dispararam ao mes-
mo tempo. elaine ainda 
teria tentado proteger 
Marcelo dos disparos 
e foi baleada nas cos-
tas. ela está internada 
na unidade de Pronto 
Atendimento de Sero-
pédica em estado está-
vel, já Alessandro passa 

bem. 
As armas dos PMs, 

duas pistolas 380, fo-
ram recolhidas. O caso 
seguiu para registro na 
3ª delegacia de Polícia 
Judiciária Militar (dPJM). 
Segundo informações 
da delegacia de homi-
cídios da Baixada Flu-
minense (dhBF),  foi fei-
ta uma perícia no local 
para apurar as circuns-
tâncias do crime.

A 3ª delegacia de Polícia Judiciária Militar registrou o caso

RePROduçãO

Ator registra ocorrência de crime 
de racismo contra filha no Rio

Bruno Gagliasso e 
sua esposa, a tam-
bém atriz Giovanna 
ewbank, foram a Ci-
dade da Polícia, na 
Zona Norte do Rio 
para registrar queixas 
por comentários racis-
tas contra a filha do 
casal, titi, de 2 anos. 
O crime aconteceu 
quando a mulher de 
Bruno postou a foto da 
menina nas redes so-
ciais e os comentários 
maldosos começaram. 
A menina é africana e 
foi adotada pelo casal 
este ano.

Segundo a delega-
da daniela terra, da 
delegacia de Repres-
são aos Crimes de in-
formática (dRCi), os 
dois suspeitos já foram 
identificados e devem 
responder por injúria, 
preconceito, que é a 
injúria qualificada e 
pelo crime de racismo, 
tendo pena de reclu-
são entre 1 a 4 anos. 
“esses criminosos se-
rão identificados. eles 
se utilizam da internet 
como um subterfú-
gio, acreditando que 
estão passando des-

percebidos por estarem 
fazendo uso da rede so-
cial, mas não estão. Não 
adianta apagar o perfil, 
não adianta apagar o 
comentário, não adian-
ta usar subterfúgios para 
mascarar a conexão, 
porque a Polícia Civil 
tem tecnologia suficien-
te pra identificar esses 
criminosos que serão ini-
dividualizados e punidos 
ao rigor da lei”, explicou 
a delegada.

Ainda segundo a de-
legada, existe um grupo 
na internet, identificado 
como ‘haters’, que usa 
as redes sociais para 
propagar o ódio. “em 
muitos casos, nós temos 
os chamados ‘haters’, 

que são pessoas que 
disseminam esse tipo 
de ódio na internet. 
eles acreditam que, 
por estarem usando a 
internet, estariam pas-
sando despercebidos, 
mas não é o caso”, 
disse a delegada da-
niela terra.

Segundo o ator, o 
mais importante é que 
o responsável seja 
identificado e punido. 
‘eu acho que, não só 
pra minha filha, mas 
pra qualquer outro 
caso. isso é muito sério. 
isso é crime. eu acho 
que quem fez tem que 
pagar, não adianta. 
Os responsáveis vão 
ser punidos’, concluiu. 

Bruno Gagliasso e Giovanna ewbank adotaram titi esse ano

FeRNANdA ROuveNAt / G1 

PRF prende suspeitos de furtar óleo
dois homens, acusados 

de roubar óleo de uma 
refinaria em duque de 
Caxias, foram presos na 
manhã de ontem, pela 
Polícia Rodoviária Federal 
também por suspeitos de 
recaptação e uso de do-
cumentos falsos. O caso 
aconteceu na Rodovia 
Rio-teresópolis (BR-116), 
na altura de Magé. eles 
foram flagrados transpor-
tando 70 mil litros de pe-
tróleo in natura, em dois 
caminhões tanques, com 
notas fiscais falsificadas. 

Os suspeitos foram 
pêgos durante uma blitz 
de Policiais Rodoviários 
Federais da 4ª delegacia 
(Magé), quando pararam 
os veículos. Após amos-

trar a nota fiscal errada, 
a equipe da PRF iniciou 
uma vistoria detalhada e 
confirmou a falsificação 
dos documentos. 

Os suspeitos, de 34 e 
36 anos, com identida-
des ainda não reveladas, 
acabaram confessando 
que o produto havia sido 

furtado de dutos da re-
finaria. técnicos da em-
presa foram até o local e 
confirmaram que tratava-
-se de petróleo in natura, 
subtraído ilegalmente da 
refinaria. A ocorrência foi 
encaminhada à delega-
cia de defesa dos Servi-
ços delegados (ddSd).

Cada tanque transportava 35 mil litros de óleo cru

divulGAçãO 

Homem mata mulher e se suicida
O policial militar Juci-

lei dias, de 33 anos e sua 
esposa Rhayane Cristina, 
de 25, foram encontrados 
mortos na manhã de on-
tem, na Rua Alvarenga, 
no bairro da liberdade, 
em Resende. Os corpos 
tinham marcas de bala e 
estavam na casa do ca-
sal. testemunhas alegam 
que Jucilei teria atirado 
na ex-esposa e depois 
cometido suicídio.

As primeiras informa-

ções revelam que a rela-
ção dos dois tinha aca-
bado e o ex-marido não 
teria reagido bem a isso. 
Na noite da última terça-
-feira, vizinhos escutaram 
o som de três disparos. 
Na manhã seguinte, após 
ouvir o choro de uma me-
nina de um mês, filha do 
casal, eles entraram na 
residência e encontraram 
o casal morto. 

A criança foi encami-
nhada ao Conselho tute-

lar. Além da bebê de um 
mês, Rhayane também 
era mãe de uma meni-
na de seis anos, fruto de 
outro relacionamento. A 
menina estava na casa 
do pai quando acon-
teceu o crime. Até o fe-
chamento da edição, a 
perícia ainda não havia 
revelado informações. Os 
corpos dos dois foram le-
vados ao iMl e o caso foi 
registrado na delegacia 
de Resende.
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um pai matou o 
filho a tiros por não 
aceitar que ele parti-
cipasse de movimen-
tos sociais. O crime 
ocorreu na última 
terça-feira em Goi-
ânia. estudante de 
matemática da uni-
versidade Federal de 
Goiás (uFG), Guilher-
me Silva Neto, de 20 
anos, foi assassinado 
pelo engenheiro Ale-
xandre José da Silva 
Neto, 60, após os dois 
terem discutido por-
que o pai não queria 
que o jovem saísse 
para ir até uma ocu-
pação e “não acei-
tava sua participa-
ção em protestos”. 
A informação é da 

Pai mata filho por causa de ocupação

Vítimas foram atingidas com tiros disparados por homens encapuzados. DHBF investiga o caso

Pai e filho são executados com 
vários tiros em Nova Iguaçu

delegacia estadual de 
investigações de homi-
cídios, que investiga o 
caso. 

Segundo a Polícia Ci-
vil, ao saber que o filho 
foi até a ocupação na 
universidade Federal 
de Goiás (uFG), o en-
genheiro foi atrás de 

Guilherme e atirou 
contra ele. Ainda se-
gundo as investiga-
ções, a vítima teria 
corrido, mas foi per-
seguida pelo pai, que 
o atingiu outras vezes. 
O homem, então, se 
deitou sobre o filho e 
se matou.

Guilherme silva Neto cursava matemática 

RePROduçãO iNteRNet

O feriado da 
Proclamação 
da República 

foi marcado por um 
crime hediondo em 
Nova iguaçu. Pai e 
filho foram executa-
dos com vários tiros 
na porta de casa, na 
Rua Sete de Setem-
bro, no bairro Car-
mari. 

Por volta das 15h, 
de acordo com tes-
temunhas, homens 
encapuzados e for-
temente armados, in-
clusive com fuzis, te-
riam executado pai 
e filho, no portão de 
casa, com diversos 
tiros sem chance de 

defesa para as víti-
mas, que não tiveram 
nenhum pertence le-
vado pelos assassinos. 
O caso será investi-
gado pela divisão de 
homicídio da Baixa-
da Fluminense (dhBF). 

HoMeNs ForAM 
ideNtiFiCAdos 

Segundo a Polícia 
Civil, as vítimas foram 
identificadas como 
Marcos vinícius do 
Nascimento Campos, 
de 31 anos, conheci-
do como Marquinho 
do Gás e seu pai, 
José Marques Cam-
pos, de 62 anos. 

A corporação infor-
mou ainda que rea-
lizou uma perícia no 
local e que procedi-

mento foi instaurado 
para apurar as cir-
cunstâncias e auto-

ria do crime. Além de 
ouvir familiares e tes-
temunhas, os agen-

tes também buscam 
imagens de câme-
ras de vigilância que 

possam ter registrado 
a ação dos crimino-
sos. 

Marcos Vinícius do Nascimento Campos e seu pai José Marques Campos foram atacados na porta de casa

Mulher é morta em Nova Brasília 
A dhBF também 

está investigando 
as circunstâncias 

do assassinato de 
uma mulher identifi-
cada apenas como 

viviane, ocorrido na 
última terça-feira. 

de acordo com 

as primeiras infor-
mações, a vítima 
era proprietária de 

um salão de cabe-
leireiro localizado 
na Rua dos Pinhei-

ros, em  Nova 
Brasília, em Nova 
iguaçu. 

PRF prende suspeito de roubar  
motocicleta na Niterói-Manilha

Agentes da Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF) prenderam, na 
tarde da última terça-
-feira, um suspeito de 
roubar uma moto, na 
Rodovia Niterói-Mani-
lha (BR-101), em São 

Gonçalo. 
Segundo a corpo-

ração, os policiais sus-
peitaram de um jo-
vem, de 19 anos, que 
estava em uma moto 
sem placa e o abor-
daram.

A PRF informou que 
o suspeito estava sem 
a documentação do 
veículo e a numera-
ção do motor estava 
adulterada. A ocorrên-
cia foi encaminhada 
à 74ª dP (Alcântara).

Acusados de ameaçar juíza 
têm prisão decretada no Rio

A prisão preventi-
va dos 10 torcedores 
do Corinthians que 
foram detidos sob a 
acusação de terem 
enviado mensagens 
ameaçadoras pelo 
Facebook à juíza Mar-
cela Caram, coorde-
nadora da Central 
de Audiência de Cus-
tódia do tribunal de 
Justiça do Rio de Ja-
neiro, foi decreetada 
pela juíza Ana helena 
Mota lima valle, da 
26ª vara Criminal do 
Rio, segundo informa-
ção divulgada pelo 
tribunal de Justiça do 
Rio. 

Marcela Caram foi 
quem determinou a 
prisão preventiva dos 
30 integrantes da tor-
cida organizada do 
clube paulista que se 
envolveram em uma 
briga com policiais 
militares nas arqui-
bancadas do estádio 

do Maracanã.
Os 10 torcedores es-

tavam com a prisão 
temporária decretada, 
quando foram detidos 
em São Paulo por poli-
ciais da delegacia de 
Repressão por Crimes 
de informática (dRCi) 
do Rio. A juíza Ana he-
lena aceitou, nesta se-
mana, a denúncia do 
Ministério Público e de-
cretou a prisão preven-
tiva.

“Convém ponderar 

que os fatos pratica-
dos, por si só, são gra-
víssimos quando prati-
cados contra qualquer 
nacional. Contudo, em 
se tratando de uma 
magistrada no exercí-
cio das suas funções, 
representante de um 
Poder do estado, se 
mostra mais que ne-
cessária a garantia da 
Ordem Pública, que, 
sem dúvida, restou 
abalada”, assinalou a 
juíza no relatório.

torcedores presos na Cidade da Polícia 

BRuNO AlBeRNAZ/G1

Suspeitos detidos com armas e 
droga são soltos em audiência 

dois suspeitos presos 
em flagrante no Morro da 
Coroa, Região Central do 
Rio, com um fuzil, uma pis-
tola e mais de 4 quilos de 
maconha, no último dia 
10, tiveram a prisão rela-
xada após a audiência 
de custódia, um dia de-
pois da prisão. 

de acordo com a de-
cisão da juíza Marcela 
Assad Caram Januthe 
tavares, o flagrante dos 
acusados identificados 
como Julio Cesar Maga-
lhães Bastos e Cristiano 
da Conceição Pedro foi 
irregular, porque a condu-

ta de cada um dos acu-
sados não foi explicada 
pela Polícia Civil.

“Compulsando atenta-
mente o procedimento, (...) 
verifico frágil a regularida-
de do flagrante, tento em 
vista que as circunstâncias 
da prisão não se encon-
tram claras, tampouco a 
individualização das con-
dutas dos flagranteados, 
assistindo razão à defesa, 
induzindo esta magistrada 
a concluir pela irregulari-
dade formal do APF”, es-
creveu a magistrada na 
decisão.

Apesar de o comando 

da uPP Coroa/Fallet/Fo-
gueteiro afirmar, através 
de nota, que o homem 
que portava o fuzil na oca-
sião era Cristiano da Con-
ceição Pedro, que foi ba-
leado e levado ao hospital 
Municipal Souza Aguiar, o 
registro de ocorrência não 
detalha qual arma cada 
um portava no momento 
da prisão. O documento 
também cita que Cristia-
no, “na troca de tiros com 
os PMs, acabou sendo al-
vejado”. Os dois respon-
dem, em liberdade, por 
tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma.

PM prende condenado por estupro 
um homem de 54 

anos, acusado de es-
tupro de vulnerável, foi 
preso por agentes do 
27º BPM (Santa Cruz), 
na manhã de ontem, 
em Santa Cruz, na Zona 
Oeste do Rio.

O acusado foi captu-
rado após policiais re-
ceberem a informação 
de sua localização, ad-
vindas do aplicativo de 

mensagens do what-
sapp dos Procurados 
(96802-1650). Após ser 
informada, a equipe foi 
até o local indicado, 
que segundo a denún-
cia, seria casa de sua 
irmã.

O crime aconteceu 
na noite do dia 15 de 
abril de 2012, num sa-
lão de festas, em Bom 
Jesus de itabapoana. 

O acusado, que traba-
lhava como pipoqueiro 
em uma festa infantil, 
praticou os atos libidi-
nosos, passando a mão 
nas partes intimas de 
duas crianças. Assusta-
das, as meninas conta-
ram o ocorrido aos seus 
pais, que acionaram a 
polícia. O homem foi 
conduzido a 36ª dP 
(Santa Cruz)
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Interdição de ponte em distrito de 
Valença causa transtorno a pedestres

sul flumInEnsE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Decisão foi baseada em um pedido para a liberação do local, devido os ricos que estão afetando os moradores.

RePROduçãO

uma audiência pú-
blica foi determi-
nada pela Justiça 

do Rio para discutir a 
interdição da ponte que 
liga o distrito de Barão 
de Juparanã, em valen-
ça, a vassouras. A de-
cisão foi baseada num 
pedido do departamen-
to de estradas de Roda-
gem (deR), que pede 
a liberação do trânsito 
para pedestres e carro 
de passeio, de até qua-
tro toneladas.
A ordem é não atraves-
sar. Para garantir que a 
decisão da Justiça seja 
cumprida, policiais mili-
tares estão dos dois la-
dos da ponte. “É só sofri-
mento. Não tenho nem 
como falar, sinceramen-
te não dá mais. Socorro 
urgente é o que a gente 
quer”, reclamou uma se-
nhora.
O desespero é compar-
tilhado pelos quase oito 
mil moradores do distrito 
de Barão de Juparanã, 
em valença, RJ. há mais 
de um mês a ponte que 
ligava o distrito a vassou-
ras, município vizinho, foi 
interditada. Não dá para 
passar nem a pé. O fe-
chamento foi um pe-
dido da MRS logística, 
empresa responsável 
pelo trecho de ferrovia 
que passa paralela à 
pista sobre os mesmos 
pilares da ponte.
 A MRS alega que a 
estrutura está compro-
metida e precisaria de 
reformas. As obras são 
ode responsabilidade 

do departamento de 
estradas de Rodagem 
(deR). Foram anexados 
ao processo dois laudos 
técnicos. Os documen-
tos reconhecem que 
há danos na estrutura, 
mas dizem que os pro-
blemas não impedem 
a passagem de veículos 
pequenos e dos pedes-
tres. Mesmo assima Jus-
tiça manteve a decisão 
de interditar a ponte. “As 
crianças estão dando 
volta para ir para o co-
légio, passando mal. está 
insustentável”, disse uma 
senhora.
Pela ponte os morado-
res levavam em média 
quinze minutos para cru-
zar os 9 km que separam 
o distrito, de vassouras. 
depois da interdição, 
eles têm que percorrer 
70 km, uma viagem de 
mais de 1h30.
Moradores se arriscam 
em canoas.
Quem não pode enfren-
tar o caminho tem que 
se arriscar em canoas. 
“eu já perdi semana pas-
sada até consulta”, dis-
se uma moça que está 
grávida e está fazendo 
pré-natal.
uma comerciante teve 
que fechar o restaurante 
que tinha há quase dez 
anos, porque o movi-
mento só cai. “O que so-
brou da mercadoria vou 
tocar como barzinho e 
depois vou pagar mi-
nhas contas e ver o que 
eu vou resolver porque 
não tem nada definido”, 
disse a comerciante Si-
moni do Carmo de Bar-
ros.
enquanto isso, a ilzilene Ponte que passa pela cidade será fechada para o tráfego de veículos. Medida deve afetar a população

RePROduçãO 

Moradores aguardam na chuva para embarcar em ônibus

Pacientes da Costa Verde estão 
sem transporte para hospital

A escassez de veí-
culos para os mora-
dores de Angra dos 
Reis, RJ, que fazem 
hemodiálise pela 
rede pública de saú-
de estão sem meios 
de locomoção para 
irem fazer o procedi-
mento.No bairro Par-
que das Palmeiras se 
localiza a clínica ‘An-
gra Rim’, mas tem 
paciente que mora 
do outro lado da ci-
dade. Com isto eles 
relatam que saem 
da sessão debilita-
dos e para pegar um 
transporte público 
fica bem difícil.
A aposentada eva 
de Fátima Ferreira 
mora na Japuíba. 
São cerca de 5 km 
de distância até a 
clínica. de carro, dá 
entre 15 e 20 minu-
tos. A única fonte de 
renda dela é a apo-
sentadoria, de um 
salário mínimo. ela foi 
fazer a sessão na úl-
tima segunda-feira , 
mas não sabe se vai 
conseguir chegar na 
próxima sessão.

“eu estou sem dinheiro 
de passagem para vir. 
hoje eu tenho como 
vir fazer hemodiáli-
se, na quarta-feira eu 
já não sei se vou ter 
como fazer hemodiá-
lise. A gente sabe que 
ficar sem hemodiálise 
é morte certa”.
ela e outras pessoas 
fazem hemodiálise na 
clínica municipal. São 
três sessões por sema-
na. eles contam que ti-
nha uma van que bus-
cava e levava para 
casa os pacientes, de-
pois ela foi subistituída 
por um carro. Só que 
há três semanas não 
tem veículo algum fa-
zendo o transporte.

“tem pessoas que 
moram longe, mo-
ram no Parque Mam-
bucaba, moram na 
Garatucaia. São pes-
soas que realmen-
te precisam desse 
transporte. É uma co-
vardia muito grande 
fazer isso que eles 
fizeram”, disse o em-
presário Cleiton An-
tônio Franco Rocha.
A Secretaria de Saú-
de de Angra dos 
Reis informou à pro-
dução do RJtv que 
o carro que presta 
o serviço está em 
manutenção e que 
a situação deve ser 
normalizada nos pró-
ximos dias.

vive dias de angústia. 
O filho dela, Guilherme, 
de nove anos, teve pa-
ralisia cerebral e todo 
tratamento é feito em 

vassouras. “terça-feira 
ele teve mal estar onze 
horas da noite. Fico sem 
saber o que fazer. eu 
comecei a medicar em 

casa porque já tenho os 
medicamentos dele”.
A audiência pública 
está marcada para 
hoje, no tribunal de Jus-

tiça do Rio, às 15h30. A 
MRS logística, que pediu 
a interdição, disse que 
não foi comunicada da 
decisão da Justiça. 

Evento cultural promete agitar 
o feriado da Consciência Negra

O vale do Café che-
gou no auge do impe-
rio e sentiu ao perceber 
que estava na crise, 
vendo o abandono 
do seu territorio pelos 
fazendeiros e trabalha-
dores em liberdades. As 
fazendas históricas são 
o retrato do passado 
que faz o contraponto 
entre duas realidades 
que se mantiam lado a 
lado. Revelando as ro-
tinas e resistência que 
existiam nas senzalas, 
mostrando as manifes-
tações culturais. Na-
quela época existia o 
jongo,a capoeira e o 
maculelê, que são ma-
nifestações africanas 
de origem  fluminense, 
sendo apresentado no 
momento  na fazenda 
união em Rio das Flo-
res e na fazenda Pon-
te Alta em Barra do 
Pirai, com o grupo de 
Associação Cultural 
Sementes,ocorrendo  
apresentações de jon-
go no domingo duran-
te uma jornada que se 
iniciará com guias e 
almoço aos visitantes. 
Com isto, vemos a pro-

gramação dessa mo-
dalidade nas comuni-
dades Jongueiras que 
permanecem na re-
gião com intuito de re-
verenciar seus ances-
trais com atividades 
gratuitas na região.
esse ano o evento 
mais esperado da re-
gião em vassourase 
e em Barra do Piraí,e 
o desfile da Beleza 
Negra,com intenção 
a promoção da igual-
dade racial através 
da auto estima e va-
lorização da estetica 
negra,com participa-
ção de adultos e crian-
ças. Já em Barra do 
Piraí o concurso acon-
tece em uma única 

etapa,para celebrar o 
centenário do samba 
com as apresentações 
de jongo e samba de 
mesa, havendo uma 
peça teatral encena-
da no centro e a tra-
dicional comunidade 
de Areal, recebe a As-
sociação Cultural Se-
mentes d’África para 
uma grande roda de 
jongo a partir das 17 
horas.
Por ser algo abundan-
te na região ,o projeto 
itinerante Circuito Brasil 
retoma o costume de 
antigas companhias 
artísticas de levar a 
cultura, arte e alegria 
aos municipios do vale 
do Café. 

solenidade histórica contará com apresentações

RePROduçãO
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GLOBO
05:00-hora um
06:00-Bom dia local
07:30-Bom dia Brasil
08:50-Mais você
10:10-Bem estar
10:50-encontro com Fátima 
Bernardes
12:00-Praça tv - 1ª edição
12:47-Globo esporte
13:20-Jornal hoje
13:58-vídeo Show
15:07-Sessão da tardeSoul 
Surfer - Coragem de viver
16:43-vale a Pena ver de 
NovoCheias de Charme
17:55-Malhação: Pro dia 
Nascer Feliz
18:26-Sol Nascente
19:14-Praça tv - 2ª edição
19:34-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:19-A lei do Amor
22:21-the voice Brasil
23:47-Adnight
00:33-Jornal da Globo
01:13-Programa do Jô
01:54-Revenge
02:36-CorujãoO troco
03:51-CorujãoOs Reis da 
Rua 2

TV RECORD

SBT
06:00-PRiMeiRO iMPACtO  
08:00-CARROSSel ANiMA-
dO    
08:30-MuNdO diSNeY  
10:30-BOM diA e CiA   
13:00-A uSuRPAdORA  
14:15-FOFOCANdO
15:15-CASOS de FAMÍliA    
16:15-MAR de AMOR   
16:45-QueRidA iNiMiGA    
17:15-lÁGRiMAS de AMOR    
18:30-A GAtA 
19:45-SBt BRASil
20:30-CúMPliCeS de uM 
ReSGAte   
21:30-ChiQuititAS  
22:00-PROGRAMA dO 
RAtiNhO   
23:15-A PRAçA É NOSSA   
00:30-the NOite COM dA-
NilO GeNtili 
01:30-JORNAl dO SBt
02:15-SBt NOtÍCiAS

REDE TV

diA de ROCK 

05:00-igreja internacional 
da Graça de deus
08:30-AmericaShop
09:00-tá Sabendo?
09:30-Melhor Pra você
11:53-top therm
12:00-igreja universal do 
Reino de deus
15:00-A tarde é Sua
17:00-igreja universal do 
Reino de deus
18:00-te Peguei
18:05-Master Game
19:15-vídeos impactantes
19:30-Redetv News
20:30-igreja internacional 
da Graça de deus.
21:30-tv Fama
21:45-Superliga de vôlei
00:00-leitura dinâmica
00:30-Programa Amaury Jr
01:30-igreja universal do 
Reino de deus.
03:00-igreja da Graça no 
Seu lar

Cesar ameaça Sirlene e seu filho. vit-
torio apoia o emprego de Milena. Ralf 
decide ir até o bar do Mano e se en-
contra com vittorio. Sirlene não conta 
para lenita que Cesar é o pai de seu 
filho. vittorio é atendido por Milena e a 
elogia para Mano ao sair do bar. lenita 
convida vittorio para fazer um dueto 
com ela no palco do Rota 94. tiago 
pensa em Yumi. João Amaro arma um 
plano com Mano contra Mario.

César invade 
o quarto de Alice

O gigante consegue 
amarrar Gibar e Melquias
Aruna sai a procura da forasteira. Fra-

ca, Yana tenta fugir, mas cai desmaia-
da. tobias se entrega a Josué explicar o 
acontecido. O líder hebreu avisa que o 
rapaz será julgado. Sem revelar ter visto 
o beijo, Yussuf se aproxima e avisa que 
o cavalo de Melina foi encontrado. A 
princesa se surpreende ao ouvir iru dizer 
que matará durgal.

RESuMOS DAS NOVELAS

lázaro garante a Gui que a escolha 
do restaurante foi do patrocinador. léo 
decide falar com suas fãs e faz uma 
declaração maldosa sobre diana. Gui 
discute com diana. Chiara chora por 
causa das ofensas contra seu pai. Zac 
lamenta com Júlia a falta de sua mãe. 
Gui chora nos braços de Júlia. Jaílson 
manda du seguir Zac. 

Gui é proibido de 
se aproximar de Chiara

Paola vai atrás
 de Otávio

Chloé diz que fugiu da mãe, pois 
não aguenta mais ser obrigada a 
fazer coisas que ela não quer. luiz 
procura dourado e Giuseppe e Nico 
contam que o cavalo está no gali-
nheiro de Fiorina. luiz revela que ele 
é o dono do haras, ou seja, está tudo 
tranquilo. Nina fica incomodada que 
isabela prefere ir na igreja católica. 
Paola vai atrás de Otávio na On-en-
terprise e diz estar arrependida.

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Ma-
nhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-hoje em dia
12h00-Faixa Regional
13h20-Faixa Regional
14h45-Amor e intrigas
15h45-vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-escrava Mãe
20h40-A terra Prometida
21h40-Jornal da Record
23h00-Câmera Record
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que eu te escuto

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Elas são rock in roll! 
Formada por quatro garotas, Pornograma vai esquentar 
festival musical em Duque de Caxias no final deste mês. 

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:10-dia dia
10:10-Os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto debate
13:00-Os donos da Bola
15:00-Game Phone
16:00-Brasil urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-ezel
20:50-Sila: Prisioneira do 
Amor
21:15-Show da Fé
22:00-Polícia 24h
22:45-Polícia 24h
00:25-Jornal da Noite
01:15-Que Fim levou?
01:20-Os Simpsons
02:05-Pegadinhas
02:05-Glee
03:00-igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

divulGAçãO

Condições do
Mar no Rio

Mulherada, au-
menta que é 
rock in roll na 

veia! No próximo dia 
27, um mega evento 
vai reunir seis bandas 
essencialmente femi-
ninas em duque de 
Caxias. É o ‘tomaro-
ck’, festival que co-
meça às 15 horas 
com término previs-
to para as 22h. So-
bem ao palco ‘indis-
cipline’, ‘Odonata’, 
‘Arella’, ‘Sodalita’, 
‘Avenged Seven-
fold’ e Pornograma 
Rock Grrrl’. 

A ‘Pornograma’, 
formada por quatro 
garotas, foi fundada 
no final de 2012 em 
duque de Caxias. 
vanessa Ramos (bai-
xo), loemi loureiro 
(voz e guitarra base), 
Fabí Magnier (voz e 
guitarra solo) e Kit-
tie Gomes (bateria), 
que bebem no estlo 

Vanessa ramos (baixo), loemi loureiro (voz e guitarra base), Fabí Magnier (voz e guitarra solo) e Kittie Gomes (bateria)

rock alternativo, vão 
apresentar covers 
de outras bandas e 

músicas autorais. 
Saiba mais: O ‘to-

mararock será re-

alizado na lira de 
Ouro, que fica na 
Rua José veríssimo 

da Costa, 72, no 
Centro de duque de 
Caxias. 



uma nova tabela 
periódica desenvol-
vida por educadores 
online permite que 
seus usuários se fami-
liarizem melhor com 
elementos diferen-
tes ao mostrar como 
cada um deles é usa-
do na prática.

Nós já sabemos 
como elementos 
comuns como oxi-
gênio e hélio são 
usados no no dia 
a dia. Mas e ou-
tros mais diferentes, 
como gálio?

DO
Entretenimento
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Paralítico anda novamente usando ‘Wi-Fi cerebral’
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Ricky Martin e 
Jwan Yosef estão noivos 

Luciano Huck e Angélica 
dão selinho no Vídeo Show 
Ontem, o vídeo Show começou de 

uma forma bastante diferente. em vez de 
Otaviano e Rafael no comando, quem 
apareceu na bancada foi o casal lucia-
no huck e Angélica. Os dois foram convi-
dados pelo diretor Boninho para assumir a 
atração e iniciaram o programa com um 
'high-five'. Porém, depois de querer algo 
mais romântico,  os dois se aproximaram 
e deram um selinho. 

Ontem, Ricky Martin anunciou que está 
noivo. em entrevista ao programa da ellen 
degeneres, o cantor contou que ele e o 
artista plástico Jwan Yousef estão noivos. 
"eu estava realmente muito nervoso. Mas 
acabei me ajoelhando , tirei uma caixinha 
de metal do bolso e disse 'eu tenho algo 
pra você: quero passar a minha vida com 
você'. então ele falu: 'Qual é a pergunta?'. 
eu disse: 'você se casaria comigo?...", con-
tou Ricky.

em um estudo do 
instituto Federal Suíço 
de tecnologia, pesqui-
sadores criaram um 
implante que irradia 
instruções do cérebro 
para o corpo. O ‘wi-
-Fi cerebral’ ajudou a 
restaurar o movimen-
to em primatas para-
lisados. Os macacos 
rhesus não podiam 
mexer uma perna 
devido a uma lesão 
medular. especialistas 
disseram que a tec-
nologia pode estar 
pronta para testes em 
seres humanos dentro 
de uma década. As le-

sões medulares bloqueiam 
o fluxo de sinais elétricos 
do cérebro para o resto 
do corpo, resultando em 
paralisia. Raramente tem 
cura, mas uma solução 
potencial é usar a tecno-
logia para contorná-la. No 
estudo suíço, um chip foi 
implantado na parte do 
cérebro dos macacos que 
controla o movimento. Seu 
trabalho era ler os picos de 
atividade elétrica que são 
as instruções para mover 
as pernas, e enviá-las para 
um computador próximo. 
O computador decifrou as 
mensagens e enviou ins-
truções para um implante 

na espinha do macaco, 
com o objetivo de esti-
mular eletricamente os 
nervos apropriados. Os 
resultados, publicados 
na revista Nature, mos-
traram que os maca-
cos recuperaram algum 
controle de sua perna 
paralisada dentro de 
seis dias, caminhando 
em linha reta em uma 
steira. Falando à BBC, 
um dos pesquisadores 
do estudo, dr. Gregoire 
Courtine, afirmou que 
“esta é a primeira vez 
que uma neurotecnolo-
gia restaurou a locomo-
ção em primatas”. 

divulGAçãO
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Carla Perez comemora 

39 anos com corpinho de 20

Implante cerebral 
permite que mulher 

paralisada se comunique

Pela primeira vez, um 
implante utilizado em 
casa ajuda uma pacien-
te paralisada a se comu-
nicar, sem a necessidade 
da presença de uma 
equipe para calibrar o 
aparelho constantemen-
te. O implante sem fio lê 
sinais da atividade cere-
bral, envia um sinal para 
um computador externo, 
que o traduz em palavras. 
A paciente tem 48 anos 
e foi diagnosticada com 
esclerose lateral Amiotró-
fica (elA) há oito anos. 
A doença neurodege-
nerativa causa uma per-
da progressiva dos mo-
vimentos e faz com que 
a pessoa perca as habi-

lidades de locomoção, 
fala e deglutição. Antes 
de chegar ao Centro do 
Cérebro na universidade 
de utrecht, nos Países Bai-
xos, a paciente utilizava 
um dispositivo de rastre-
amento ocular. A equipe 
da universidade a apre-
sentou à interface Cé-
rebro-Computador, que 
consiste de eletrodos co-
locados na superfície do 
cérebro, sendo que um 
deles fica na região que 
controla o movimento 
da mão direita, e outro 
na área que é usada 
para contar de trás para 
frente. A interface faz a 
conexão entre o cére-
bro e aparelhos externos.

RePROduçãO

ontem Carla Perez teve um gostinho muito 

especial em sua vida. tudo porque a apresen-

tadora e ex-dnaçarina do É o tchan celebrou 

a chegada de seus 39 anos de vida, com mais 

alegria do que nunca e uma silhueta de dar in-

veja, inclusive nas mulheres de apenas 20 anos. 

sempre que pode, aliás, a mulher de Xanddy, 

do grupo Harmonia do samba, adora usar seus 

perfis nas redes sociais para, com diversos tipos 

de fotos, exibindo a boa forma, sempre rece-

bendo vários tipos de elogios.

O principal criador 
dessa tabela é Keith 
enevoldsen, que que-
ria que seus alunos en-
tendessem melhor a 
importância de cada 
elemento. Além de 
apresentar os símbolos 
e números atômicos 
de cada elemento, 
a tabela apresenta 
usos para eles, incluin-
do ilustrações que 
facilitam a memoriza-
ção. O hélio (he), por 
exemplo, é famoso 
por seu uso em balões 
de festas infantis, mas 
o gás inerte também 
pode ser encontrado 
em lasers e refrigera-
dores supergelados. 
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Trabalho: liberte-se de 
padrões do passado. 
Experimente coisas 
novas. Sua produtividade 
aumentará se utilizar meios 
modernos. O progresso não 

para! Finança: Cuidado ao investir o seu 
dinheiro. Olho vivo! Amor: estimule a 
cumplicidade no seu meio familiar. 

Áries

Trabalho: você busca 
estabilidade profissional 
através de investimentos. 
Entretanto, não se 
entusiasme demais e 
gaste dinheiro acima do 

necessário. Aperfeiçoamento é a melhor 
pedida, Invista nisso, tá? Amor: bom dia para 
fazer planos a dois. 

Touro

Trabalho: amplie seus 
conhecimentos na sua 
atividade e terá mais 
chances de sucesso. 
Finança: sua poupança 
tende aumentar com 
produtividade redobrada. 

Amor: rotina não está com nada. Comece 
a procurar novos lugares para passear com 
a pessoa amada.

Gêmeos

Trabalho: ouça a sua 
intuição antes tomar 
uma atitude decisiva 
referente ao seu 
serviço. O momento 
recomenda cautela. 

Já que um passo em falso não está 
descartado. Vida social: sua alegria 
contagiará os amigos. Amor: evite 
aventuras. Opte pelo bom senso. 

Câncer

Trabalho: o mundo 
pede mudanças, 
porém, se você não 
as fizer, ele fará a seu 
bel prazer. Inovação 
é a única forma para 
progresso constante. 

Você tem inovado alguma coisa 
na sua atividade profissional? 
Amor: o momento é de paixões 
avassaladoras. Muito cuidado!

Leão

Trabalho: batalhe pelo 
que almeja, mas não 
prejudique ninguém. 
Existe um lugar ao 
sol para cada um e 
você encontrará o 

seu. Aproveite atividades físicas 
e intelectuais para evitar se 
sobrecarregar. Amor: um passeio com 
a pessoa amada será bom para relaxar. 

Virgem

Trabalho: não permita 
que ninguém fale por 
você. Essa atitude seria 
uma demonstração 
de fraqueza. Você é 
decidido por natureza 
e não precisa de 

intermediário para falar por você. 
Amor: vai ter que se esforçar para 
entender caprichos da pessoa amada. 
Paciência! 

Libra

Trabalho: seus 
valores profissionais 
estão sendo 
r e c o n h e c i d o s . 
Mantenha-se alerta, 
pois negócios 

pintarão. Fique disponível para 
recebê-los. Progresso financeiro 
à vista! Amor: procure mais 
momentos de lazer para desfrutá-
los com seu par. Será ótimo para 
relaxar. 

Escorpião

Trabalho: Júpiter, 
regente deste signo, 
lhe concede ideais 
criativas e problemas 
que há tempos 
pareciam sem solução, 

serão resolvidos da melhor 
forma possível. Finança: pense 
no seu futuro. Aplique bem o 
seu dinheiro. Amor: o romance 
tomará novos rumos. Pense! 

Sagitário

Trabalho: bom 
momento para fazer um 
levantamento da sua 
situação profissional. 
Vale a pena avaliar seus 

investimentos e buscar novas fontes 
de lucro. Vida social: a proximidade 
com os amigos alegrará o seu dia. 
Amor: afeto e alegria comandarão 
o relacionamento.

Capricórnio

Trabalho: esse 
é um momento 
que favorece suas 
finanças. Aproveite! 
Bom momento 
para investir na sua 

atividade. A fase será marcada 
por bons negócios, desde que 
você corra atrás deles. Amor: 
vida amorosa com altos e 
baixos. Nessa situação: busque o 
equilíbrio. 

Aquário

T r a b a l h o : 
i n v e s t i m e n t o s 
p e r m i t i r ã o 
d e s e nvo l v i m e n t o 
nas suas atividades. 
Perspectivas para um 

futuro financeiro melhor estão no 
ar. Netuno, regente deste signo, 
assinala prosperidade através 
de serviços atualizados. Amor: 
fidelidade prolonga qualquer 
união. 

Peixes

11atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo

atos oficiais

estado do rio de janeiro

atos oficiais

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – 014 
/2016

PROCESSO: 00810/2016

FUNDAMENTO: ART. 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 
8.666/93.

OBJETO: 2º ADITAMENTO AO CONTRATO FIRMADO 

NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/00854, 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO 
EM ASSESSORIA LEGAL NA GESTÃO DE 
INVESTIMENTOS E PREVIDENCIÁRIA 

EMPRESA : EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA 
DE NEGÓCIOS LTDA – EPP.

CNPJ: 08.905.877/0001-33

PERIODO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais), perfazendo 
o valor global de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil 
reais).

DATA: 16/11/2015.

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais
PORTARIA Nº.2176/GP/2016, DE 16 DE NOVEMBRO 
DE 2016.
TORNAR SEM EFEITO: A PORTARIA Nº.2.100/
GP/2016 DE 20 DE OUTUBRO DE 2016, PUBLICADA 
EM 21 DE OUTUBRO DE 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPOR-
TE, CULTURA E TURISMO – SEMECT

Portaria N°. 38/GS/SEMECT, DE 16 NOVEMBRO DE 
2016

“designa comissão de sindicância para acompanhar 
as atividades pedagógicas e administrativas, na e.m. 
educadora joana d’arc, até o termino do período leti-

vo. 

o secretário municipal de educação do município de 
belford roxo, no uso de suas atribuições   
      

RESOLVE:

art 1° - determinar a abertura de comissão de sindi-
cância para acompanhar as atividades pedagógicas e 
administrativas, na e.m. educadora joana d’arc, até 
o término do período letivo, designando os servidores: 

simone ramos da silva, mat.10/6164, maria helena ta-
boza rosa, mat. 10/17005, elza teresinha crespo de 
lacerda oliveira, mat. 10/9943, cirlene da silva aguiar, 
mat. 10/5800, camila rodrigues da silva alves, mat. 
10/49070, para sob a presidência do primeiro, constitu-
írem a respectiva comissão.

art 2° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Wagner Luiz Rodrigues Turques

secretário municipal de educação, 

esporte, cultura e turismo - semect
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Nova Iguaçu inicia preparação 
para o retorno à elite carioca

Anderson Luiz

baixada

Jogadores que participaram do acesso e novos reforços se juntam ao plantel

38

há exatos 44 dias, o 
Nova iguaçu co-
memorava debai-

xo de chuva o tricam-
peonato da Série B do 
Campeonato Carioca e 
o retorno à Primeira di-
visão. Agora, chegou a 
vez de começar os tra-
balhos para fazer boni-
to na elite. Jogadores e 
comissão técnica se re-
apresentaram também 
debaixo de chuva no 
Ct, para dar início à pre-
paração para a disputa 
da Série A.

Além de diversos jo-
gadores que partici-
param da campanha 
vitoriosa do acesso, o 
Nova iguaçu retornou 
aos trabalhos com cinco 
novidades no elenco: 
o zagueiro Murilo hen-

rique, ex-Mogi Mirim; o 
lateral-direito Crispin e 
o meia Caio Cezar, que 
estavam no itaboraí; o 
lateral-esquerdo Antô-
nio Carlos, que veio do 
São Cristóvão; e o meia 
Renan Silva, ex-Flamen-
go e que estava na tai-
lândia.

Mudanças acontece-
ram também na comis-
são técnica. Mantido no 
cargo, o técnico edson 
Souza terá como com-
panheiros o preparador 
físico Sandro Graham, 
o auxiliar-técnico Ricar-
do Cruz (ex-técnico do 
America) e o prepara-
dor de goleiros william 
Bacana, que retorna ao 
clube após dois anos. 
Serão aproximadamen-
te dois meses até a es-
treia no Carioca, dia 11 
de janeiro.

“Acredito que é um 
tempo suficiente, pois 
70% da equipe já estava 
aqui e está habituada 
com o nosso trabalho. Se 
ficar mais tempo aca-
ba desgastando, sendo 
contraproducente. eu 
e o Sandro já trabalha-
mos juntos há três anos 
e as coisas saem natu-
ralmente, sempre cria-
mos trabalhos com bola 
que atingem o objeti-
vo do preparador físico 
também”, afirmou edson 
Souza.

tricampeão da Série 
B, o Nova iguaçu terá 
de disputar uma fase 
preliminar com Campos 
(vice-campeão da Série 
B), Cabofriense, tigres do 
Brasil, Bonsucesso e Por-
tuguesa para disputar 
duas vagas para a fase 
principal do Campeona-

to Carioca, que terá as 
demais dez equipes. Se-
rão apenas cinco jogos, 
e a preparação terá de 
ser bem feita para con-
seguir atingir o objetivo.

Os jogadores tiveram 
uma breve conversa 

com o presidente Janio 
Moraes no auditório e 
depois fizeram avalia-
ções com o fisiologista 
uelbio Bezerra e testes 
de impulsão no apa-
relho Octojump com o 
preparador físico San-

dro Graham, além de 
exercícios na academia. 
O médico Fábio denis 
também esteve no clu-
be para conversar com 
os atletas. Atividades em 
campo começam na úl-
tima terça-feira. 

os jogadores tiveram uma breve conversa com o presidente Janio Moraes no auditório 
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