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Beltrame durante entrevista coletiva em que fala sobre investigar PMs que faziam a escolta de ‘Fat Family’: o bandido, agora, é um dos mais procurados do estado

Tiroteio deixa 
dois mortos 
no Alemão

Lava Jato 
prende 
doleira

Vereadores 
de Itaguaí 
podem ser 

trancafiados

Times 
decidem 

Iguaçuano

Ator global 
declara ter 

câncer e 
fica careca

divulgação/whatsapp divulgação/whatsapp

divulgação

CFM proíbe cesárea com  
com menos de 39 semanas

8

6

7

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
Nova Iguaçu - RJ teRça-feIRa, 21 de JuNho de 2016                    aNo XXvII                    Nº 8351                                  PResIdeNte: José de lemos 

fora de controle

Polícia esculachada

daniel castelobranco/agência o dia/reprodução/divulgação

Enquanto a bandidagem comemorava o resgate ousado do traficante Nicolas Labre Pereira de Jesus, o ‘Fat Family’, do 6º andar do Hospital Mu-
nicipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, a Polícia Militar realizava uma megaoperação em comunidades cariocas e da Região Metropolitana à caça 
dos criminosos, mas sem sucesso. A ação quase cinematográfica estampou os principais jornais do mundo e manchou mais uma vez a imagem 
do Rio, capital dos Jogos Olímpicos. Em meio a uma chuva de críticas à corporação, o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, 
declarou que os PMs responsáveis pela custódia do bandido serão investigados. A vítima fatal, que era segurança da SuperVia, foi sepultada na 
tarde de ontem em Duque de Caxias. Enquanto isso, duas outras pessoas feridas no ataque seguem internadas, uma delas policial.

Nós erramos 
Na edição de sábado, o Hora H come-

teu um erro na chamada de capa inti-
tulada ‘PM e mulher são executados em 
Nova Iguaçu’. Na foto, a pessoa que apa-
rece ao lado do subtenente Manoel Primo 
Lisboa, de 52 anos, não é a vítima do 
ataque. Trata-se, na verdade, da ex-espo-
sa do militar, identificada como Ana Ma-
ria, cuja foto foi amplamente divulgada 
nas redes sociais após o crime ocorrido 
na última sexta-feira, no bairro Cabuçu.

Na edição de hoje, publicamos correta-
mente a imagem que se refere à repor-
tagem. Adriele de Carvalho do Carmo, 
30, que estava com o PM, foi atingida 
na cabeça e na perna e, inicialmente, le-
vada para a UPA do bairro. Em segui-
da, ela foi encaminhada para o Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde 
passou por cirurgia de cerca de quatro 
horas e não resistiu. A equipe do Hora 
H lamenta o erro, pede desculpas pelos 
transtornos causados, ao mesmo tempo 
que se solidariza com a família enlutada. 

Ex-PM envolvido com 
propina é executado

Adriele era a atual companheira do subtenente Primo
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Ex-Miss

Ex-Miss II

uma participante 
de reality show na 
grã-bretanha foi 
destituida do título 
de miss após fazer 
sexo ao vivo. o pro-
grama ‘love island’ 
é transmitido pela 
emissora itv2. com 
um empurrãozinho 
do público, Zara 
holland e um outro 
participante, tive-
ram uma noite mais 
íntima.

o clima entre o 
casal esquentou 
demais e a miss 
acabou não resistin-
do. a atitude teve 
uma grande reper-
cussão no país e, 
com isso, a organi-
zação responsável 
pela realização do 
concurso de bele-
za emitiu nota infor-
mando que a par-
ticipante do reality 
perderia seu posto.

a cidade chinesa de Yulin, iniciou ontem 
a controversa carnificina de cachorros, em 
um ambiente cada vez mais tenso pelos 
crescentes chamados para colocar fim à 
prática. o festival gera controvérsia não só 
pela prática de comer estes animais, co-
mum na Ásia.

uma americana de 25 anos foi presa acu-
sada de roubar um cartão de um homem 
enquanto realizava sexo oral nele em um 
carro em nashville, nos eua. Jonisia Morris 
realizava sexo oral na vítima quando apro-
veitou para surrupiar o cartão da carteira 
do bolso da calça.

durante a ação, Jonisia pegou a carteira, 
retirou o cartão e o escondeu sob o assento 
do passageiro. ela usou o cartão para abas-
tecer e comprar outros itens em um posto de 
combustível. ao ser presa, ela admitiu envol-
vimento neste e em outros casos de roubo 
de cartão.

Carne de cachorro

Ladra safada Ladra safada II

o que mais gera polêmica é a procedên-
cia dos cachorros: a maioria dos cachorros 
que acabam servidos no prato como aperi-
tivo durante o festival são animais de com-
panhia roubados ou de rua, segundo um 
estudo realizado pela Fundação de animais 
da Ásia de 2015. 

Carne de cachorro II

a polícia da pensilvânia, nos eua, libertou 12 
meninas de idades entre 6 meses e 18 anos de 
uma casa onde viviam aprisionadas por lee Ka-
plan, de 51 anos. ele foi preso sob acusação de 
agressão sexual, entre outras. segundo a jovem 
de 18 anos, ela e o acusado são os pais das me-
ninas de 3 anos e de uma bebê de 6 meses.

o caso foi denunciado por uma vizinha na úl-
tima semana, que achava a situação da casa 
‘estranha’ e ficou preocupada com as meninas. 
Kaplan vai a júri por acusações por estupro, con-
tato ilegal com uma menor e atentado grave ao 
pudor. as crianças estão sob cuidados de assis-
tentes sociais e felizmente estão todas bem.

Deu ruim!

Chance para aux. serv. gerais 
hotel de médio porte seleciona profissionais 

para vaga de auxiliar de serviços gerais. salário: r$ 
1.080,00 + benefícios. horário de trabalho: a com-
binar. interessados enviar currículo no corpo do e-
-mail recrutamento.oportunidadess@yahoo.com.
br colocando no assunto: auxiliar de limpeza.

Seleção para jovem aprendiz
empresade grande porte do ramo de serviços con-

trata para vaga de jovem aprendiz. requisitos: idade 
entre 18 a 21 anos; ·ensino Médio completo e bons co-
nhecimentos de informática. salário r$ 512,53 + vale 
transporte. interessados enviar o currículo no corpo do 
email para oemail: grupop_rh@yahoo.com.br.

Vagas para repositor
 supermercado de médio porte seleciona profissio-

nais para vaga de repositor. salÁrio: r$ 1.157,26 + be-
nefícios. desejável possuir experiência na área, ensino 
médio completo e residir na baixada Fluminense. can-
didatos interessados devem enviar currículo no corpo 
do e-mail para selecaorj@employer.com.br.

Reajuste de tarifas postais
as tarifas postais dos correios serão reajustadas 

em 10,64% para serviços nacionais e internacionais, 
conforme portaria assinada pelo ministro da Fa-
zenda, henrique Meirelles. para entrar em vigor, a 
medida depende de uma portaria do Ministério da 
ciência, tecnologia, inovações e comunicações.

Venda de ações para investir em tecnologia
 segundo o Ministério do planejamento, os aeropor-

tos de congonhas e santos dumont, podem passar por 
abertura de capital (venda de ações). o objetivo é 
que a inFraero tenha mais recursos para investir em 
tecnologia, torne-se mais eficiente e ofereça um servi-
ço de maior qualidade aos seus usuários.

Expectativa de elevação 
 pela quinta semana consecutiva, o mercado finan-

ceiro elevou sua expectativa de inflação para este 
ano e também passou a estimar uma retração menor 
do produto interno bruto em 2016. as previsões foram 
coletadas pelo banco central na semana passada e 
divulgadas ontem, através do relatório Focus.

Tio taradão

Hotel

Supermercado

correioS

inflação

Empresa lança vinho para gatos

Pais desnaturados
os pais da moça, também das outras meninas, 

foram presos. eles seriam de uma comunidade 
amish do estado, segundo uma emissora de tv 
local. de acordo com autoridades, a jovem mais 
velha foi morar com lee aos 14 anos a pedido da 
própria família, que queria agradecê-lo por uma 
ajuda financeira que teria recebido. 

preStadora de Serviço

infraero

reprodução

uma empresa americana criou um vinho especial dedicado aos ga-
tos. o vinho é não-alcoolico e feito a partir da beterraba pela apollo 
peak, uma empresa de denver, no estado do colorado. ele é produzido 
em duas variedades, a ‘pinot Meow’ e a ‘Moscato’.

a empresa garante que o produto é natural e não prejudica os felinos 
e a ausência de álcool é suprida pela presença de erva-de-gato, que 
provoca alteração nos sentidos dos bichanos. a companhia garante 
que o produto também pode ser bebido por cães e até por humanos.

Covardia
recentemente um vereador de nova iguaçu 

usou a tribuna da câmara para explanar sobre 
a paralisação da circulação da linha de ônibus 
austin x pavuna (via light), por conta de uma limi-
nar obtida por uma empresa concorrente da que 
operava esta linha.

Ação civil
a atitude do parlamentar foi além de um simples 

discurso na câmara. ele entrou com uma ação ci-
vil no Ministério público, pois a interrupção da cir-
culação da linha de ônibus estaria prejudicando 
milhares de trabalhadores de austin.

Agradecidos
Felizmente, na semana passada a Justiça tomou 

uma decisão coerente e a linha voltou a circular. 
por isso, a população está comemorando e agra-
decendo ao veredor mais doce da baixada, por 
ter lutado pelos trabalhadores de austin.

Explanou e a linha voltou!
a linha voltou a circular depois que o vereador 

explanou, classificando de mercenária a empresa 
que entrou com o pedido de liminar, pois estaria 
pensando apenas em seus lucros e ignorando a 
necessidade da população. 

Pedante
um vereador da baixada Fluminense, conheci-

do por ser pedante, ter poucos amigos, se achar 
autosuficiente e ter alto nível de rejeição por parte 
do eleitorado, deu uma declaração numa roda 
de conversa informal que deixou todo mundo de 
cabelo em pé.

Indignados.
o moço, conhecido como vereador forastei-

ro, que foi eleito no sufoco mesmo tendo gasto 
um caminhão de dinheiro em sua campanha em 
2012, declarou a seguinte frase: "r$ 1 milhão aca-
ba com qualquer rejeição". a declaração teria 
deixado até mesmo seus poucos amigos comple-
tamente indignados.



Justiça analisa pedido de prisão 
de seis vereadores em Itaguaí
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Vicente Cicarino Rocha, que já foi presidente da Câmara, está na lista de denunciados pelo Ministério Público

A Escola terá capacidade para 1.200 alunos

Jefferson Moura quer investigação em obras

Parlamentares são acusados de indicar cabos eleitorais que recebiam salários sem trabalhar.

charles souZa

reprodução

reprodução

ainda esta se-
mana, a Justiça 
deverá se pro-

nunciar sobre o pedido 

de prisão de seis vere-
adores de itaguaí, fei-
to na última sexta-feira 
pelo Ministério público. 
eles são acusados de 
indicar cabos eleitorais 

para ocuparem cargos 
de confiança na prefei-
tura durante a gestão 
do ex-prefeito luciano 
Mota, que também 
teve prisão solicita-

da pelo Mp, que fez o 
mesmo em relação ao 
ex-secretário munici-
pal de administração, 
Fuad sacramento Za-
mot. ao todo a pro-

motoria denunciou 121 
pessoas, entre elas 112 
funcionários fantasmas 
que recebiam salário 
entre r$ 5 mil e r$ 15 
mil sem efetivamente 
exercerem as funções.

FunçõEs BIzARRAs 
segundo o site elizeu-

pires.com, de acordo 
com o que foi apura-
do, os vereadores Mar-
cos aurélio de souza 
barreto, Márcio alfredo 
de souza pinto, vicente 
cicarino rocha, eliezer 
lage bento, silas ca-
bral e roberto lúcio es-
polador guimarães fo-
ram responsáveis pela 
maioria das indicações 
e ficavam com par-
te dos valores pagos 
aos nomeados, que 

durante depoimento 
não souberam explicar 
as funções que supos-
tamente exerciam. “a 
maioria dos favore-
cidos com os desvios 
nem mesmo conseguiu 
descrever que ativida-
des desempenhavam 
na prefeitura, alegan-
do que trabalhavam 
em funções bizarras, 
como fiscalização de 
ilhas, monitoramento 
visual de postes de ilu-
minação, verificação 
do volume de águas 
de cachoeiras, con-
trole dos buracos das 
ruas da cidade ou até 
medição da tempera-
tura da água dos be-
bedouros das escolas 
municipais”, cita a de-
núncia.

Caxias incentiva consumo 
consciente de energia

Vereador abre petição pública por CPI

o cuidado com o meio 
ambiente e a adoção de 
práticas de sustentabilida-
de é fonte de constante 
preocupação da secre-
taria de educação de du-
que de caxias (sMe). para 
incentivar cada vez mais 
a comunidade escolar a 
consumir energia de ma-
neira consciente e respon-
sável, a sMe, em parceria 
com a ampla energia e 

o vai e vem nas 
autorizações para a 
instauração da cpi 
das olimpíadas, na 

serviços, está promoven-
do o projeto ‘consciência 
ampla Futuro’. a ação faz 
parte do procel nas esco-
las, um programa do go-
verno Federal realizado 
em colaboração com as 
concessionárias de ener-
gia.

um dos objetivos do 
projeto é a transforma-
ção dos alunos em mul-
tiplicadores da iniciativa. 

câmara Municipal 
do rio, fez com que 
o vereador Jefferson 
Moura (rede) lanças-

os alunos devem propa-
gar os conhecimentos 
sobre consumo responsá-
vel da energia elétrica e 
dos recursos naturais, bem 
como conscientizar sobre 
os perigos e a ilegalida-
de do furto de energia. 
o trabalho tem início na 
formação dos professores, 
que são a referência dos 
estudantes, até chegar à 
comunidade escolar.

se, em sua página no 
Facebook, uma pe-
tição pública para 
pressionar a criação 
da comissão parla-
mentar de inquérito.

“o prefeito eduar-
do paes e a turma do 
pMdb fazem de tudo 
para bloquear a cpi 
das olimpíadas. es-
tou lutando na justi-
ça para reabri-la e 
continuo investigan-
do e denunciando 
os fortes indícios de 
corrupção nas obras 
olímpicas. somente 
a pressão popular 
pode reverter essa 
situação”, afirma o 
vereador.

Nova Iguaçu inaugura escola

o prefeito de 
nova iguaçu, nel-
son bornier, e a se-
cretária de edu-
cação, aparecida 
rosestolato, inaugu-
raram, nó último sá-
bado, em cabuçu, 
a escola Municipal 
três Marias, que tem 
capacidade para 
cerca de 1.200 alu-
nos, sendo 620 já 
matriculados. a uni-
dade está situada 
em uma área de 15 
mil metros quadra-
dos, juntamente de 
um complexo es-
portivo que fica na 
parte externa.

esta é a quarta es-
cola construída em 
cabuçu (as outras 
três são: Maria cân-
dida vieira sobreira, 
ivanir vigné e lei-

la Maria cortes sam-
paio), matriculando 
mais 2.500 crianças em 
três escolas regulares 
e uma de educação 
infantil. localizada na 
região da antiga estra-
da de Madureira, ela 
se soma ainda a outras 
três unidades escola-
res: alfredo pereira de 
Magalhães, professora 
priscila bouças villano-
va e professora creuza 
alarcão.

Já a nova unidade 
tem, além das 14 salas 
de aula, biblioteca, 
sala de informática, 
sala de vídeo, sala de 
professores, cozinha 
espaçosa, refeitório, 
banheiros adaptados 
para pessoas com de-
ficiência e uma área 
de lazer com quadra 
coberta. todas as de-

pendências estão 
preparadas para 
a instalação de ar-
-condicionado.

ChEgA MAIs 
CoMunIdAdE

durante a inau-
guração da unida-
de escolar também 
aconteceu mais 
uma edição do pro-
jeto chega Mais 
comunidade, que 
ofereceu diversos 
serviços gratuitos à 
população. as ten-
das foram monta-
das no complexo 
esportivo sebastião 
antonio de souza, 
ao lado da escola 
Municipal três Ma-
rias. a secretaria de 
assistência social 
contabilizou três mil 
atendimentos, onde 
foram oferecidos os 
serviços de aferição 
de pressão arterial 
e glicose, corte de 
cabelos, emissão de 
documentos, certi-
dões negativas, ca-
dastramento para 
os programas bolsa 
Família, Minha casa 
Minha vida, leite so-
cial, riocard, banco 
de empregos e de 
cadeira de rodas, 
entre outros.

Mais de R$ 1 milhão

as investigações 
apontam que o 
ex-prefeito, o ex-
-secretário Fuad 
sacramento e o ex-
-diretor de informá-
tica da prefeitura, 

david brites Mace-
do, desviaram r$ 
1,2 milhão para o 
pagamento dos 
fantasmas entre ja-
neiro e março de 
2015.



Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado
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a 19ª edição dos Jogos da baixada 
foi aberta no último sábado, na vila 
olímpica de Mesquita com cerca de 
3 mil atletas disputando 11 modalida-
des. a novidade será a inclusão de 
atletas paraolímpicos.

segundo a cet rio, 
o túnel irá desafogar 
o tráfego nos trajetos 
do santa bárbara e 
do rebouças. Mesmo 
a obra sendo entre-
gue com seis meses 
de atraso, apenas a 
pista no sentido ater-
ro do Flamengo está 
liberada. 

com seis meses de 
atraso, uma das prin-
cipais obras do por-
to Maravilha, o túnel 
Marcello alencar foi 
inaugurado no último 
domingo. com 3.370 
metros de extensão, 
é apontado como o 
maior túnel subterrâ-
neo do país.

a outra galeria só deve ficar pronta no final de 
julho. segundo a prefeitura, as novas galerias vão 
absorver o trânsito do antigo elevado da perime-
tral, cruzando a região portuária. 

a obra integrará o conjunto de mudanças estru-
turais promovidas pela prefeitura do rio na cons-
trução do novo modelo de mobilidade urbana no 
centro visando a realização das olimpíadas.

Finalmente Finalmente II

Finalmente III Finalmente IV

Eles disseram... nós publicamos!
"nós precisamos internacionalmente para o mundo dizer que somos sérios, que sabemos cumprir o 

nosso compromisso e é exatamente com esse compromisso, com essa vontade, com essa determi-
nação, que essa medida provisória será assinada pelo presidente Michel Temer", disse Moreira Franco.

os jornalistas que publicaram reporta-
gens ou fotografias sobre o tema trans-
porte no período entre 13 de agosto de 
2015 e 11 de agosto deste ano já podem 
inscrever seus trabalhos no prêmio cnt de 
Jornalismo.

as inscrições para a 23ª edição do prê-
mio estarão abertas entre 20 de junho e 
11 de agosto. as premiações serão em 
seis categorias: impresso, televisão, inter-
net, rádio, Fotografia e Meio ambiente e 
transporte.

direto ao ponto

a mais recente demonstração de audácia 
da bandidagem do rio deixou grande parte 
da sociedade com uma pulga atrás da orelha. 
permitir que um traficante de alta periculosida-
de ficasse junto de pacientes civis, sendo cus-
todiado por apenas um policial militar durante 
uma semana foi facilitação ou incompetên-
cia? Áudios que circulam nas redes sociais nos 
deixam ainda mais ressabiados.

Prêmio CNT III Prêmio CNT IV Planejamento
a matéria com a melhor 

nota dos jurados vencerá o 
grande prêmio. serão consi-
deradas questões como re-
levância para o transporte e 
para a sociedade; qualidade 
editorial; criatividade; origina-
lidade e temporalidade. 

as reportagens devem 
ser inscritas individualmente, 
mesmo quando forem feitas 
em equipe, e as inscrições 
devem ser feitas no site pre-
miocnt.cnt.org.br. trabalhos de 
televisão precisam ser envia-
dos pelos correios.

a prefeitura de Japeri, por 
meio da secretaria de edu-
cação, reuniu na semana 
passada, profissionais da 
rede municipal de ensino 
para a escolha dos livros que 
vão ser utilizados durante os 
próximos três anos letivos.

Prêmio CNT

Prêmio CNT II
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dames e sabino, tecnicamente, são fichas borradas 

Paraná
nelma Kodama, a do-

leira que ficou conheci-
da após citar a canção 
"amada amante" du-
rante um depoimento 
na comissão parlamen-
tar de inquérito (cpi) 
da petrobras, foi solta 
no início da tarde de 
ontem. ela estava pre-
sa na carceragem da 
polícia Federal (pF), em 
curitiba, desde março 
de 2014, quando foi de-
tida na operação lava 
Jato. ela conseguiu a 
liberdade devido a ter 
assinado um acordo de 
colaboração premiada.

da carceragem da pF, 
ela seguiu para o prédio 
da Justiça Federal, onde 
colocou a tornozeleira ele-
trônica. Juan vieira, advo-
gado de nelma, não quis 
se manifestar sobre o as-
sunto.

de acordo com psicólogos e psi-
quiatras do rio de Janeiro, pelo 
menos 80% dos pacientes passa-
ram a perceber e atribuir novos 
transtornos psicológicos devido a 
crise que assola o país e o estado.

Facilitação ou incompetência?

nelma Kodama foi 
condenada a 18 anos 
de prisão. a doleira atu-
ava em parceria com 
alberto Youssef, com 
quem chegou a ter um 
relacionamento amoro-
so.

se o que está imposto 
pela lei complemen-

tar n° 135/2010, chama-
da popularmente de 
lei da Ficha limpa, é 
mesmo para valer bas-
ta uma decisão cole-
giada para deixar um 
político inelegível por 
no mínimo oito anos, 
disposição que inclui os 
pré-candidatos paulo 
dames (psb) e alcebí-
ades sabino dos santos 
(psdb), que, pelo que 
está na lei, são tecni-
camente “fichas sujas” 
politicamente falando. 
dames pretende voltar 
a governar o município 
de casimiro de abreu 
e sabino quer tentar re-
novar o mandato por 
mais quatro anos. alia-
dos mais concentrados 

Com as fichas sujas, mas 
com chances de candidatura

de ambos acham que 
dificilmente conseguirão 
registrar uma candidatu-
ra ao pleito deste ano, 
mas os dois têm dito 
que ainda não jogaram 
a toalha e estão sendo 
aconselhados por seus 
respectivos advogados 
a seguirem em frente.

em casimiro de abreu, 
por exemplo, na semana 
passada adversários es-
palharam boatos nas re-
des sociais dando conta 
de que paulo dames ha-
via desistido e que esta-
ria escolhendo um nome 
a apoiar. entretanto ne-
nhum site jornalístico ou 
jornal impresso deu a no-
tícia e os mais chegados 
ao ex-prefeito trataram 
logo de desmentir o que 
chamaram de balela.

divulgação

Alunos de Mesquita assistem palestra sobre índios 
educação

o professor Josué Júnior, da Escola Indígena david Aire’ro foi o palestrante

nelma Kodama foi presa através da operação Lava Jato

Evento realizado na Escola Municipal Rotariano Artur Silva faz parte do Mês do Meio Ambiente.

Matéria de responsabilidade da secretaria de comunicação social da prefeitura de Mesquita.

confira a matéria completa no site

Joyce mendes
editoriahorah@ig.com.br
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na última 
quinta-feira, 
os estudan-

tes da escola Mu-
nicipal rotariano 
arthur silva parti-
ciparam de mais 
uma atividade de-
senvolvida pela 
prefeitura de Mes-
quita, por meio da 
secretaria de Meio 
ambiente, em par-
ceria com a secre-
taria de educação, 
em comemoração 
ao mês do meio 
ambiente. a pales-
tra ‘professor cario-
ca vivendo em uma 
oca’ contagiou os 

alunos do 6º, 7º, 8º 
e 9º anos do ensino 
Fundamental.

EsCoLA
 IndígEnA 

a palestra ofe-
recida aos jovens 
foi ministrada pelo 
professor e diretor 
Josué rodrigues 
nogueira Júnior, 
da escola estadu-
al indígena david 
aire’ro, da etnia 
xavante, localizada 
na aldeia eteipó’re, 
em Mato grosso. 
Josué apresentou 
aos estudantes a 
cultura xavante e 
contou sobre o so-
nho e a construção 

da escola indígena.
“a palestra é so-

bre a minha vivên-
cia com essa nova 
cultura, costumes e 
regras. sou historia-
dor e fui convidado 
pela etnia xavan-
te para coordenar 
uma escola por lá. 
no início foi bem 
diferente e desa-
fiador, mas já vivo 
com eles há três 
anos e estou ado-
rando”, disse o pa-
lestrante.

durante todo o 
evento os alunos 
não pararam de 
perguntar e tirar 
suas dúvidas sobre 
a cultura indígena.

Obra mal feita em Comendador Soares
reprodução 

Francisco Filho

nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Hora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

HoraHora nos bairros
editoriahorah@ig.com.br

Moradores da rua Ze-
quinha de abreu próxi-
mo à praça 007, em co-
mendador soares, nova 
iguaçu, reclamam que a 
empresa que fez as obras 
só jogou piche no local 
e não foram colocados 
bueiros na via. segundo 
relatos, além disso, não 
houve a limpeza das gale-
rias. por isso, a vizinhança 
que teme sofrer com as 
enchentes na época das 
chuvas, pedem socorro 
ao poder público munici-
pal.

Doleira presa pela Lava Jato é solta
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Escolas municipais ganham 
Semana da Cultura Italiana
O evento irá percorrer todas as escolas e se estende por toda esta semana. 

Objetivo é recuperar as tradições de uma cultura intríseca na cidade

secretaria de Esporte relatou os acontecimentos que fizeram de Porto Real, a primeira colônia italiana do Brasil

divulgação/pMpr

MÁrcio Fabian - acoM/pMr

Projeto MAM na AMAN chega em 
Resende em sua segunda edição

divulgação

Inauguração da unidade permite atendimento humanizado

“a semana da cultu-
ra italiana acontece 
nas escolas a fim de 
resgatar as tradições 

de uma cultura já intrín-
seca na cidade, e para 
não permitir que ela se 
perca, que é cultura ita-

liana. É importante que 
os jovens conheçam e 
não deixem morrer os 
hábitos originários da 

formação do município. 
essa é uma atividade 
enriquecedora que es-
timula o contato com 

essa cultura e colabora, 
claro, com o processo 
de ensino-aprendiza-
gem de outras culturas”, 

acredita a secretária 
de educação, esporte, 
lazer e cultura, Maria 
Madalena Ferreira.

história, música, 
culinária e dan-
ça italiana ini-

ciaram a semana da 
cultura italiana, na 
escola Municipal profª 
eliana provazi. o even-
to que irá percorrer to-
das as escolas munici-
pais, e iniciou  ontem 
e se estende por toda 
esta semana, onde o 
intuito de resgatar e 
dar continuidade às 
tradições que deram 
origem à cultura es-
tabelecida no muni-
cípio. com banners e 
exposição de objetos 
pertencentes à casa 
do imigrante, a secre-
taria de educação, 
cultura, esporte e la-
zer, relatou os aconte-
cimentos que fizeram 
de porto real, a pri-
meira colônia italiana 
do brasil. a iniciativa 
tem o respaldado da 
lei Municipal 051/09 
cacilda verri Marassi, 
que determina con-
tato dos alunos com 
a cultura italiana. 
como parceiros os 
institutos do patrimô-
nio histórico e artísti-
co nacional (iphan) 
e dagaz, através do 
projeto condomínio 
cultural, irão partici-
par do evento, com 
a oficina de Música, 

apresentando reper-
tório italiano.

dAnçAs TíPICAs
na escola Municipal 

profª. eliana provazi o 
evento foi enaltecido 
com o ensaio de dan-
ça das músicas: taran-
tella e la bella polenta, 
coreografadas pelos 
alunos da pré-escola 
ii. “temos um trabalho 
bastante acentuado 
em relação à cultura 
italiana na escola. Faz 
parte do nosso pro-
grama político-peda-
gógico incentivar a 
cultura italiana, com 
o objetivo de manter 
viva essa essência. a 
oração do pai nosso, 
músicas e danças, são 
ensaiados em italiano, 
diariamente, e apre-
sentados uma vez ao 
ano, pelos alunos des-
sa unidade de ensi-
no”, enfatiza o diretor 
da escola, robson Mi-
randa.

o diferencial este 
ano será a distribui-
ção do doce italiano, 
latugue (que signifi-
ca laços de amor), 
biscoito de canela e 
açúcar, confecciona-
dos pela equipe da 
cultura. “É esencial 
sempre falar da cul-
tura italiana, pois a 
história de porto real 
tem tudo a ver com a 

Reforma do Cais  do Aterrado 
é concluída em Volta Redonda

Cerca de 40 obras vão fazer parte da most

cidade. É importante 
fortificar esses conhe-
cimentos na mente 
das crianças, para 
que elas sejam as 
primeiras a não per-
mitirem que essa cul-
tura morra”, enfatiza 
a coordenadora dos 
programas culturais, 
Maristela Fonseca.

“Faremos em to-
das as unidades de 
ensino municipais a 
exposição de alguns 

objetos do acervo da 
casa do imigrante 
como jarra de água, 
máquina de costura, 
vindas da itália, en-
tre outros materiais”, 
conta o coordena-
dor da casa do imi-
grante, ariosto rober-
to pederassi.

em parceria, atra-
vés do projeto con-
domínio cultural, os 
institutos do patrimô-
nio histórico e artísti-

co nacional (iphan) 
e dagaz, participam 
de forma a apresen-
tar a oficina Musi-
cal, com repertório 
italiano. “os institutos 
estão auxiliando a 
promoção da cultu-
ra italiana em porto 
real com as oficinas 
de dança, teatro, 
culinária, artesanato, 
Música e patrimonial 
(material e imate-
rial)”, conta o instru-

tor de patrimônio, 
Jader hermann. o 
condomínio cultural 
segue até o mês de 
outubro e acontece 
em diversos polos da 
cidade como sala 
cultural, horto Muni-
cipal e algumas es-
colas do município. 
os interessados em 
participar das ofici-
nas devem se dirigir 
até à sala de cultu-
ra, no centro.

Moradores passa-
ram a contar com 
mais uma unidade 
de saúde para dar 
reforço aos atendi-
mentos de urgên-
cia e emergência. 
o prefeito antô-
nio Francisco neto 
(pMdb) entregou 
à comunidade a 
nova estrutura física 
do centro de assis-
tência intermediária 
dr. nelson dos san-
tos gonçalves, cais 
aterrado, na noite 
da última sexta-feira. 
o espaço atende 
ainda emergências 
clinicas e de saúde 
Mental. a obra re-
presenta um investi-
mento de r$ 924 mil.

“apesar de toda a 
dificuldade financei-
ra não deixamos de 
investir em setores 
primordiais como a 
saúde, por exemplo, 
e isso somente se tor-
nou possível devido 
a recursos de parcei-
ros como o deputa-
do federal deley e os 
deputados estaduais 

nelson gonçalves e 
edson albertassi, que 
nos ajudaram na 
busca de recursos 
a serem aplicados 
em obras e investi-
mentos para a nos-
sa cidade” ressaltou 
neto, lembrando 
que a média de in-
vestimentos anuais 
entre 2010 e 2014 
no município foi de 
r$ 110 milhões, cujos 
valores foram apli-
cados em diversas 
obras como constru-
ção de unidades de 
saúde, melhorias em 
escolas, entre outros.

o investimento no 
cais aterrado mo-
dernizou a unida-
de, permitindo um 
atendimento mais 
qualificado, orga-
nizado e humani-
zado, além de de-
finir prioridades de 
acordo com o grau 
de complexidade 
apresentado pelos 
usuários dos serviços 
de emergência. a 
unidade conta ain-
da com tecnologias 
para configuração 
e fortalecimento de 
redes de saúde do 
município.

a Fundação casa 
da cultura Macedo 
Miranda, através do 
Museu de arte Mo-
derna de resende 
(MaM), em parce-
ria com a acade-
mia Militar das agu-
lhas negras (aman), 
abre amanhã, às 19 
horas, a segunda 
edição do projeto 
‘MaM na aMan’, 
que irá exibir no 
Foyer do teatro da 
academia traba-
lhos vencedores do 
tradicional salão da 
primavera, no perío-
do de 2009 a 2015.

cerca de 40 
obras vão fazer 
parte da mostra. o 
salão da primavera 
é um reconhecido 
prêmio de arte re-
alizado anualmente 
em resende desde 
1950. a fim de rea-
lizá-lo, abre-se um 
edital para que ar-
tistas possam inscre-
ver suas obras, que 
podem ser das se-
guintes categorias: 
pintura, desenho, 

gravura, escultura, 
instalações e obje-
to de manifestação 
livre. são oferecidos 
três prêmios por aqui-
sição, e as peças vi-
toriosas passam a fa-
zer parte do acervo 
do MaM. os patro-
cinadores são a pre-
feitura de resende, 
a casa da cultura e 
a câmara Municipal 
de resende.

“este ano o salão 
chega em sua 44 
edição, e é um dos 
mais antigos do brasil. 
achamos interessan-
te relembrar algumas 

obras que já foram 
reconhecidas por 
ele, e o público terá 
acesso a um resu-
mo do que foi des-
taque nos últimos 
anos. será muito es-
pecial” conta Melis-
sa barretti, diretora 
do MaM.

a exposição ficará 
aberta ao público 
até o fim de agos-
to, todos os dias da 
semana, das 9 às 16 
horas, gratuitamen-
te. a aman está lo-
calizada na rodo-
via presidente dutra, 
s/n, em resende.
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Bando especializado em roubar 
cargas cai nas mãos do 39º BPM 
Um dos suspeitos morreu na troca de tiros e outros três acabaram grampeados em Belford Roxo.
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após denún-
cia anônima, 
agentes do 

batalhão de polícia 
Militar de belford 
roxo (39º bpM) con-
seguiram frustrar, na 
última sexta-feira, a 
ação de uma qua-
drilha que planejava 
roubar uma carga 
de cigarros no bairro 
santa Maria, no mu-
nicípio. houve troca 
de tiros, um suspeito 
morreu e outros três 
foram capturados. 

de acordo com 
relatos dos pMs do 
grupo de ações tá-
ticas (gat), à frente 
o capitão alvaren-
ga, do serviço reser-
vado (p2), ao rece-
ber a denúncia as 
equipes se dirigiram 
até a avenida es-
trela branca e avis-
taram dois veícu-
los, uma palio e um 
Ômega. ao tentar 
realizar a aborda-

As três pistolas 9 mm municiadas e os dois rádios transmissores foram apreendidos com os criminosos

divulgação/whatsapp

Confronto no Alemão deixa mortos Homem é morto 
em Nova Iguaçu

Edmilson foi atingido com tiros na cabeça
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guilherMe pinto /extra

Roseli dos santos foi uma das vítimas do tiroteio

gem, os agentes fo-
ram atacados pelos 
suspeitos que esta-
vam dentro do pri-
meiro carro, dando 
início a uma intensa 
troca de tiros. du-
rante o confronto, 
o motorista perdeu 
o controle e colidiu 
o veículo com um 
poste na rua augus-
to dos anjos.

os criminosos con-
tinuaram atirando 
contra a guarnição, 
que conseguiu atin-
gir dois dos mar-
ginais. eles foram 
socorridos para o 
hospital Municipal 
Jorge Julio costa 
dos santos (Joca). 
cristiano lima dru-
mond não resistiu 
aos ferimentos. Já 
cledenilson silva de 
oliveira, de 22 anos, 
foi transferido para 
o hospital estadual 
adão pereira nunes 
(heapn) onde pas-
sou por cirurgia e 
está sob custódia. 

com a dupla os po-
liciais apreenderam 
duas pistolas 9 mm e 
um rádio transmissor. 

ouTRos doIs 
dETIdos 

a outra guarnição 

abordou os ocu-
pantes do Ômega 
e prendeu mais dois 
bandidos também 
com uma pistola 9 
mm, além de um 
rádio transmissor. os 
outros presos foram 

identificados como 
george azevedo da 
silva, 22, e césar de 
sousa lima, 44. 

segundo a corpo-
ração, os marginais 
integram uma qua-
drilha especializada 

em roubo de carga 
na região e são lide-
rados pelo crimino-
so conhecido como 
bado, pertencente 
à facção criminosa 
ada (amigos dos 
amigos). 

um tiroteio entre poli-
ciais militares e bandidos 
no conjunto de fave-
las do alemão, na Zona 
norte do rio, na noite do 
último domingo, termi-
nou com dois mortos. ro-
seli dos santos de Jesus, 
de 31 anos, e luiz Felipe 
alvez de souza, de 19, 
chegaram a ser levados 
para a unidade de pron-
to atendimento de itara-
ré, mas não resistiram aos 
ferimentos.

a unidade de polícia 
pacificadora (upp) da Fa-

zendinha informou que os 
pMs foram recebidos a ti-
ros por suspeitos armados 
na localidade conhecida 
como estofador.  após as 
mortes, houve um protes-
to em frente à base da 
upp, na região do ‘cam-
po do seu Zé’, e objetos 
teriam sido arremessados 
contra os policiais, ferindo 
um dos agentes. segundo 
a divisão de homicídios 
da capital (dh-capital), 
um inquérito foi aberto 
para instaurar as circuns-
tâncias das mortes. 

Ladrões perseguem mulher e carro cai em rio 

a divisão de ho-
micídios da baixada 
Fluminense (dhbF) 
investiga o assassi-
nato de um homem 
ocorrido no final da 
tarde de ontem em 
nova iguaçu. o ex-
-policial militar edmil-
son carrarini leal, de 
42 anos, era 3° sar-
gento quando foi ex-
pulso da corporação 
ao ser flagrado rece-
bendo propina, con-
forme reportagem 
publicada pelo extra 
na edição do dia 20 
de fevereiro de 2013. 

de acordo com 
informações de tes-
temunhas, por volta 

das 17h o homem 
seguia numa mo-
tocicleta pela rua 
alameda Flora, no 
parque Flora, e, 
quando se aproxi-
mava de um local 
conhecido como 
‘casa dos padres’, 
foi atingido por vá-
rios disparos, inclusi-
ve na cabeça. 

o veículo e outros 
pertences da vítima 
não foram levados 
pelo autor do as-
sassinato. diante da 
evidência a espe-
cializada trabalha 
com a hipótese do 
crime ter sido exe-
cução.

uma mulher morreu e 
outras duas ficaram feridas 
ao fugir de assaltantes, no 
início da manhã de on-
tem, na pavuna, na Zona 
norte do rio. ela perdeu 
o controle do veículo que 
estava e caiu no rio pavu-
na. lucimar c. neto, de 55 
anos, não resistiu aos feri-
mentos e morreu no local. 

testemunhas contaram 
à polícia Militar que o carro 
das vítimas estava sendo 
perseguido por outro ve-

o veículo da vítima no Rio Pavuna, na zona norte

ículo, possivelmente ocu-
pado por ladrões quando, 
ao chegar perto do Fórum, 
despencou no rio. uma 
equipe do bombeiros do 
quartel de são João de 
Meriti retirou o corpo da 
vítima de dentro do rio. as 
duas sobreviventes, identifi-
cadas como diane neto s. 
costa, 26, e andréia neto 
F. izidoro da silva, 37, foram 
encaminhadas para o hos-
pital estadual adão pereira 
nunes (heapn), em sara-

curuna, duque de caxias. 
a unidade não informou 

sobre o estado de saúde 
das pacientes. 

Jornalista é achada morta em hotel 
o corpo da jornalista 

priscila dias teixeira, de 25 
anos, foi encontrado em 
um hotel, no centro de 
cabo Frio, na região dos 
lagos, no último sábado. 

a jovem teria se hospe-
dado no estabelecimen-
to na noite anterior. de 
acordo com o delegado 
carlos abreu, da 126ª dp 
(cabo Frio), uma perícia 

já foi realizada no local e 
as investigações ainda es-
tão em andamento.

após estagiar por um 
ano, a jovem trabalhou 
no portal g1 em 2014 e 

trabalhava em cabo Frio 
e Macaé. antes, em 2012, 
ela trabalhou como esta-
giária na produção de jor-
nalismo na inter tv, filial da 
rede globo.

Detentos fazem motim em presídio de Itaperuna 
detentos do presídio 

diomedes vinhosa Mu-
niz, em itaperuna, na 
região noroeste Flumi-
nense, realizaram um 
motim, na madrugada 
do último domingo. a 

secretaria de estado de 
administração peniten-
ciária (seap) informou 
que um desentendi-
mento entre os presos 
teria motivado a rebe-
lião.

em nota, o órgão 
informou que a coor-
denação da área, a 
direção da unidade e 
o grupamento de in-
tervenção tática (git) 
estiveram na unidade e 

controlaram a situação. 
“cabe ressaltar que três 
internos sofreram esco-
riações e serão encami-
nhados para o hospital”, 
acrescentou a seap no 
comunicado.



braSília

agentes da po-
lícia civil encon-
traram no último 
domingo o corpo 
carbonizado de um 
menino de 11 anos, 
que estava envolto 
em um arame, no 
setor de chácaras 
santa luzia próximo 
ao parque nacio-
nal de brasília. 

o suspeito é um 
adolescente de 
15 anos, que teria 
cometido o crime 
após ter brigado 
com a vítima por 
causa de um vide-
ogame playstation. 
a polícia informou 
que após a briga, 
o adolescente de-
golou a vítima e a 
jogou em um local 

terça-feira, 21 de junho de 2016 policia
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PM caça bando que resgatou 
traficante do Souza Aguiar
Mais de 20 batalhões participaram de operações para prender os criminosos. 

onde se queima o 
lixo. ele foi detido e 
encaminhado à de-
legacia da criança 
e do adolescente e 
segundo a polícia, o 
rapaz já possuía pas-
sagens pelo crime 
de roubo cometido.

próximo ao corpo 
os investigadores en-
contraram um barra-
co desocupado com 

vestígios de sangue. 
o pai da vítima, 
que reconheceu 
o corpo, afirmou 
que o filho sempre 
pedia emprestado 
o videogame do 
adolescente e que 
naquele dia o con-
sole estava suposta-
mente estragado, 
o que ocasionou o 
bate-boca. 

Polícia chega ao local onde cadáver foi encontrado

Jovem mata menino e queima corpo 

Mais de 20 bata-
lhões da polícia 
Militar partici-

param ontem de uma 
megaoperação em co-
munidades do rio e da 
região Metropolitana 
com a missão de captu-
rar a quadrilha envolvi-
da na ousada ação que 
resgatou o traficante ní-
colas labre pereira de 
Jesus, conhecido como 
Fat Family, do hospital 
Municipal souza aguiar, 
no centro do rio, na 
madrugada do último 
domingo. os agentes 
também tinham como 
alvo encontrar crimino-
sos que praticam roubos 
e latrocínios no estado.

numa ação quase ci-
nematográfica, um gru-
po de aproximadamen-
te 25 homens em quatro 
motos e cinco carros e 
armados com fuzis, pis-
tolas e explosivos, inva-
diu a unidade. seis en-
traram e outros cinco 
subiram até o 6º andar 
onde estava o bandido. 
houve um intenso tiro-

teio e três pessoas foram 
atingidas. o segurança 
da supervia ronaldo 
luiz Marriel de souza, de 
35 anos, morreu no local. 
Já o policial militar Fábio 
Ferreira da silva e o téc-
nico de enfermagem Ju-
lio cesar dos santos ba-
sílio ficaram feridos. Julio 
permanece internado 
em estado grave, no cti 
do hospital souza aguiar. 
ele falava ao telefone, 
no momento em que a 
unidade foi invadida e 
acabou sendo atingido 
por um tiro de fuzil que 
lhe perfurou o fígado. 

o delegado Fábio 
cardoso, titular da divi-
são de homicídios (dh), 
contou que os suspeitos 
chegaram à recepção 
e já pediram para que 
fossem levados ao 6º 
andar do hospital, na 
ortopedia, onde o trafi-
cante estava internado. 
a especializada inves-
tiga inclusive pessoas 
que visitaram Fat Family 
dias antes, que podem 
ter passado as informa-
ções para o grupo que 
invadiu o hospital. o di-

retor das delegacias 
de homicídios, rivaldo 
barbosa, disse que dois 
suspeitos da invasão ao 
hospital souza aguiar, no 
centro do rio, já foram 
identificados.

BAndIdos usARAM ATé 
ARMAs FALsAs 

cardoso disse ainda 
que o bando usou até 
armas falsas na investi-
da. a perícia recolheu 
no estacionamento da 
unidade 15 cápsulas de 
fuzil 762, 18 cápsulas de 
pistola .40, cinco estojos 
de pistola 9 mm, três pis-

tolas falsas e um alica-
te, que teria sido usado 
para cortar as algemas 
do bandido. criminosos 
ainda atiraram um ar-
tefato explosivo, similar 
a uma bomba caseira, 
contra a polícia.

“estamos analisando 
imagens de câmeras do 
hospital e de câmeras 
próximas. também in-
vestigamos as pessoas 
que visitaram o bandi-
do e podem ter repas-
sado informações ao 
bando”, disse ele. os 
participantes da ação 
poderão responder por 

homicídio qualificado, 
pela morte de ronaldo; 
tentativa de homicídio, 
pelos dois baleados; e 
fuga de preso (todos os 
envolvidos e até quem 
colaborou repassando 
informações.

PoLICIAIs dA 
CusTódIA sERão

InVEsTIgAdos 
o secretário de se-

gurança pública do 
rio, José Mariano bel-
trame, afirmou que a 
ação dos policiais mili-
tares responsáveis pela 
custódia do traficante 

Fat Family, será investi-
gada. 

ele disse ainda que 
vai pedir a transferên-
cia de 11 traficantes 
para um presídio de 
segurança máxima. se-
gundo o secretário, to-
dos seriam da facção 
do Fat Family. além 
disso, beltrame  suge-
riu que fosse criado um 
“hospital de campa-
nha”, ao lado do sou-
za aguiar, reservado 
apenas aos pacientes 
sob custódia, para que 
os médicos e os outros 
pacientes da unidade.

Rastro de sangue do técnico de enfermagem que foi atingido quando nícolas (d) foi resgatado pelo bando

reprodução/tv globo

Médicos disseram que quadro de marginal inspirava cuidados 
baleado no rosto num 

confronto com a pM na 
última segunda-feira, Fat 
Family não foi transferido 
porque os médicos infor-
maram que o caso dele 
inspirava cuidados e que 
ele faria uma cirurgia no 
domingo. a secretaria 

estadual de segurança (se-
seg) disse que enviou um 
ofício ao governo do es-
tado para que presos cus-
todiados sejam atendidos 
somente no hospital peni-
tenciário. e que, caso não 
haja condições para que 
isso aconteça, que em 30 

dias vai montar um hospital 
de campanha, como medi-
da provisória.

a seseg informou ainda 
que vai pedir a transferên-
cia do tio do traficante, que 
está no complexo peniten-
ciário de gericinó, para 
um presídio federal. para o 

órgão, edson pereira Firmi-
no de Jesus, o Zaca, será 
transferido do instituto penal 
vicente piragibe para a pe-
nitenciária laércio da costa 
pelegrino (bangu i), ambas 
localizadas no complexo 
penitenciário de gericinó, 
na Zona oeste do rio. 

o subchefe operacional 
do estado Maior da polícia 
Militar do rio, coronel luiz 
henrique pires, confirmou 
que a corporação recebeu 
a denúncia sobre a possível 
tentativa de resgate. “nós tí-
nhamos uma informação re-
almente. o policiamento foi 

reforçado. era uma infor-
mação genérica que não 
detalhava, como tantas 
outras que a gente rece-
be todos os dias”, afirmou 
o coronel, acrescentando 
que havia cinco agentes 
reforçando a segurança 
do criminoso na unidade. 

Extensa ficha na trajetória do crime 
nícolas labre, apon-

tado pela polícia como 
suspeito de comandar o 
tráfico no Morro do san-
to amaro, no catete, na 
Zona sul do rio, já foi pre-
so várias vezes e ganhou 
a liberdade há menos 
de dois meses. segundo 
invetigações da delega-

cia de combate às drogas 
(dcod), ele voltou a chefiar 
a comunidade. 

Fat Family era investiga-
do pelo assassinato de dois 
pMs, na praia do barbudo, 
em araruama, região dos 
lagos, em 22 de novembro 
de 2010. os sargentos do 22º 
bpM (cabo Frio) silvio rui 

vieira lima e wagner lan-
ceta ramos sofreram uma 
emboscada enquanto rea-
lizavam patrulhamento de 
rotina quando foram mortos 
com vários tiros depois que 
o traficante, que estava em 
um veículo, conseguiu pe-
gar a arma de um deles.

ele é irmão de Marco 

antonio pereira Firmino da 
silva, o ‘My thor’, que per-
tence a uma das maiores 
facções criminosas do país, 
e está preso em um presí-
dio federal em Mossoró, no 
rio grande do norte. em 
setembro de 2002, My thor, 
luiz Fernando da costa, o 
‘Fernandinho beira Mar’, 

Marco silva Macedo, o ‘gi-
gante’ e nícolas comanda-
ram um levante em bangu 
1, que deixou seis presos de 
uma facção rival mortos.

cinco meses depois, My 
thor foi condenado a 11 
anos de reclusão em regi-
me fechado por homicí-
dio. como ele já tinha duas 

condenações por tráfico, 
o tempo total de reclusão 
foi 19 anos no presídio fe-
deral de segurança má-
xima de catanduvas, no 
paraná. hoje, no entanto, 
ele cumpre a prisão na 
penitenciária Federal de 
Mossoró, no rio grande 
do norte.

Namorada de homem morto diz estar devastada 

a namorada de ro-
naldo luiz Marriel, se-
gurança da supervia, 
que morreu durante a 
invasão ao souza aguiar, 
usou a rede social para 
desabafar. ela agrade-
ceu às orações e o ca-
rinho, mas disse não ter 
condições de falar com 
ninguém. 

em sua página no Fa-
cebook, a jovem com-
partilhou: “tem como se 
sentir de coração parti-
do, incompleta, atordo-

ada, perdida tudo ao mes-
mo tempo? alguém por 
favor me diga que tudo 
isso é um terrível engano 
e que o meu amor está 
bem?”.

ronaldo e um amigo, o 
pM Fábio Ferreira da silva, 
procuraram atendimento 
médico na unidade, após 
briga em boate da lapa. 
ele tinha sofrido apenas 
um machucado na testa e 
chegou ao hospital no mo-
mento em que bandidos 
deixavam o local com o 

traficante.
o carro da vítima foi 

atingido por vários tiros e 
ele morreu na hora. Fábio 
foi socorrido no hospital, 
passou por cirurgia e foi 
transferido para o hospi-
tal da pM, onde sergue 
internado. a unidade 
não divulgou o estado 
de saúde do paciente. 
o corpo do segurança 
foi sepultado às 14h de 
ontem, no cemitério do 
corte 8, em duque de 
caxias. 

o carro onde estava Ronaldo (ao lado da namorada) ficou furado de balas

roberto MoreYra / extra

plantão policial / reprodução



medicinA

terça-feira, 21 de junho de 2016geral8

antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

o cuidado com o 
que vai no seu prato 
é um dos pontos cen-
trais para alcançar 
uma maior qualida-
de de vida. o abuso 
de alimentos ricos em 
gorduras saturadas, 
sódio e açúcares é 
um gatilho para do-
enças como infarto, 
derrames, hipertensão, 
obesidade, diabetes e 
até câncer. em contra-
partida, é fácil incluir 
no cardápio alimentos 
heróis da resistência e 
da longevidade. 

cientistas da uni-
versidade park, nos 
estados unidos, con-
cluíram que consumir 
mais oleaginosas (no-
zes, castanhas, avelãs, 
amêndoas e pistache) 

reduz o risco de males 
cardíacos entre 25% e 
39%, quando consu-
midos cinco vezes por 
semana. elas são ricas 
em gorduras boas, em 
especial o ômega 3, 
que diminuem as ta-
xas de colesterol ruim e 
evitam a formação de 
placas de gordura que 
obstruem as artérias. o 
centro de pesquisas 
Médicas de cardiff, 
no país de gales, com-
provou que vítimas de 
ataques cardíacos au-
mentaram as chances 
de evitar novos pro-
blemas em 29%, quan-
do passaram a comer 
peixe pelo menos duas 
vezes por semana, 
graças a presença do 
ômega 3.

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 

Síria

Conselho de Medicina veta cesáreas 
antes de 39 semanas de gestação
Órgão federal afirma que norma trará integridade e segurança ao feto.

EI expulsa tropas sírias da província de Raqa 
o grupo estado is-

lâmico (ei) expulsou 
tropas do regime sírio 
da província de raqa 
(norte) em uma con-
tra-ofensiva que visou 
afrouxar o cerco ao 
reduto de Minbej, na 
mesma região, que 
resultou ainda na re-
cuperação de duas 
aldeias controladas 
por forças árabe-cur-
das apoiadas pelos 
estados unidos.

de acordo com 
o observatório sírio 
para os direitos hu-
manos (osdh), o ei 
enviou um pequeno 
grupo de combaten-
tes, incluindo um que 

dirigia um carro-bom-
ba, para duas aldeias 
e três vilarejos ao sul 
de sua fortaleza sitiada 
pelas Forças democrá-
ticas da síria (Fds).

estas aldeias ha-
viam sido recuperadas 
recentemente pela 
aliança árabe-curda, 

o conselho Fe-
deral de Me-
dicina (cFM) 

anunciou ontem uma 
nova resolução que 
determina que o par-
to cesáreo só pode 
ser realizado a par-
tir de 39 semanas de 
gestação. antes, a 
entidade estabelecia 
em 37 semanas o pe-
ríodo liberado para 
o procedimento. de 
acordo com a entida-
de, trata-se de uma 
resolução de ‘caráter 
ético’ que busca as-
segurar a integridade 
do feto.

segundo o cFM, 
o bebê pode sofrer 
problemas no desen-
volvimento antes de 
39 semanas. a norma 
será publicada ainda 
nesta semana no di-
ário oficial da união 
e vale para todos os 
casos em que não 
houver uma razão 

médica clara para a 
antecipação.

no distrito Fede-
ral, 48,98% dos partos 
são feitos por cesaria-
na, abaixo da média 
nacional, que é de 
53,88%. os dados são 
de 2011.

MudAnçA nA 
REsoLução

a orientação segui-
da pelo cFM era de 
que fossem conside-
rados fetos maduros 
aqueles entre 37 e 42 
semanas de gesta-
ção. nesta nova reso-
lução, muda-se para 
o mínimo de 39 sema-
nas até que se torne 
seguro o parto cesa-
riano, considerando 
aval médico. além 
disso, o prontuário da 
grávida deverá con-
ter obrigatoriamente 
a informação da op-
ção pelo parto cesá-
reo em linguagem de 
fácil compreensão, 
algo que não era cla-

ramente exigido até o 
momento. de acordo 
com estudos apresen-

tados pelo conselho, 
promover partos antes 
da 39ª semana pode 

segundo o CFM, o bebê pode sofrer problemas no desenvolvimento antes de 39 semanas

reprodução

acarretar problemas 
nos pulmões, fígado e 
cérebro, provocando 

desconfortos respira-
tórios, icterícia e até 
lesões cerebrais.

que lançou uma 
ofensiva em 31 de 
maio.

“o ei tenta defen-
der Minbej e envia 
combatentes para 
atacar as Fds nessas 
aldeias”, observou 
rami abdel rahman, 
diretor do osdh.

soldados sírios descansam em casa na zona de Minbej

rodi said/reuters

Objetivo é assegurar a integridade do feto
de acordo com o 

presidente do cFM, 
carlos vital, a nova 

resolução servirá prin-
cipalmente para as-
segurar a integridade 

do feto. “a autonomia 
do paciente já é esta-
belecida. a finalidade 

dessa resolução de 39 
semanas é uma ênfa-
se e uma instituição de 

um limite o qual deve-
rá ser feita a cesariana 
a pedido da paciente. 

a norma se distingue 
na segurança do 
feto”, explica.

Temer  reúne 
governadores para 

discutir dívida e 
socorro ao Rio
o presidente em exer-

cício, Michel temer, se 
reuniu ontem com go-
vernadores, em brasília. 
na pauta do encontro 
está a renegociação da 
dívida dos estados com 
a união e o recente de-
creto de calamidade 
do governo do rio de 
Janeiro, motivado por 
crise financeira.

a reunião começou 
às 15h, no palácio do 
planalto. pela manhã, 
porém, os governadores 
se reúnem na residência 
oficial do governador 
do distrito Federal, ro-
drigo rollemberg.

CALAMIdAdE PúBLICA
no último sábado, o 

secretário executivo do 
programa de parcerias 
de investimentos da pre-
sidência da república, 
Moreira Franco, decla-
rou, por meio de nota, 
que temer vai “cumprir 
sua parte” para ajudar 
o rJ. ele também co-
brou que o governador 
do estado, Francisco 
dornelles, “cumpra a 
sua”.

Franco não entrou 
em detalhes sobre 
quais seriam as partes 
do acordo. segundo 
informações do rJtv, a 
união faria repasse de 
cerca de r$ 3 bilhões 
ao rJ nesta semana. 
segundo fontes do te-
lejornal, r$ 500 milhões 
seriam destinados para 
concluir a linha 4 do 
Metrô a tempo da 
olimpíada, que come-
ça em 5 de agosto.

‘Consultório na Rua’ em Meriti 
muda a vida de moradores de rua

com muito amor, 
atenção, carinho e, 
claro, cuidados essen-
ciais, a equipe do con-
sultório na rua (cnar), 
programa criado pelo 
governo Federal e re-
alizado, desde 2013, no 
município de são João 
de Meriti pela prefeitu-
ra, por meio da secre-
taria de saúde, tem 
prestado atendimento 
à população em situa-
ção de rua e realizado 
mudanças intensas nas 
vidas dessas pessoas. 
de forma itinerante, 
atuando sempre de 
segunda a sexta-feira, 
os profissionais ofertam, 
de maneira mais opor-

tuna, atenção integral 
à saúde e, além disso, 
conseguem construir 
pontes de integração 
para os equipamentos 
de saúde e de assistên-
cia social.

os integrantes da 
equipe do cnar reali-
zam buscas ativas pela 
cidade para produzir 
avaliação periódica 
dos pacientes. além 
disso, fazem rotinas de 
atenção continuada 
dentro da vivência da 
população em situa-
ção de rua atendida 
pelo programa. de 
acordo com informa-
ções dos profissionais, 
existem pontos especí-

ficos de concentração 
dessa população. dian-
te dos dados coletados, 
eles montam pontos es-
tratégicos.

a proposta do con-
sultório na rua é vol-
tada, de uma forma 
geral, para a saúde da 
população em situa-
ção de rua. no entanto, 
o trabalho dessa dedi-
cada equipe vai muito 
além. diante da falta 
de documentação, fa-
tor recorrente devido 
a roubo ou perda, as 
integrantes do cnar 
de são João de Meriti 
fazem todo o encami-
nhamento para que o 
serviço seja realizado.

Comer melhor
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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 Ber-
nardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:47 - Globo Esporte
13:25 - Jornal Hoje
14:09 - Vídeo Show
15:07 - Sessão da TardeHitch - 
Conselheiro Amoroso
16:45 - Vale a Pena Ver de Novo-
Anjo Mau
17:51 - Malhação: Seu Lugar no 
Mundo
18:22 - Êta Mundo Bom!
19:09 - Praça TV - 2ª Edição
19:29 - Haja Coração
20:30 - Programa Político-Partidá-
rio
20:40  Jornal Nacional
21:25 - Velho Chico
22:28 - Mister Brau
23:12 - Liberdade, Liberdade
23:54 - Jornal da Globo
00:33 - Programa do Jô
01:23 - Projeto Intelligence
02:40 - Uma Família da Pesada
02:54 - CorujãoCidade dos Ho-
mens

TV RECORD

SBT

06:00 – Primeiro Impacto
07:00 – Carrossel Animado
08:30 – Mundo Disney
10:30 – Bom Dia e Cia
14:30 – Casos de Família
15:30 – A Mentira
16:30 – Mar de Amor
17:30 – Abismo de Paixão
18:30 – Meu Coração é Teu
19:45 – SBT Brasil 
20:30 – Cúmplices de um 
Resgate 
21:30 – Carrossel Animado
22:00 – Programa do Rati-
nho
23:15 – Cine Espetacular
01:00 – The Noite
01:45 – Jornal do SBT
02:30 – Okay Pessoal
03:30 – Dois Homens e Meio
04:00 – Jornal do SBT
05:00 – Jornal do SBT

REDE TV

CINEMA

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de Deus 
08:30-Te Peguei 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra Você 
12:00-Igreja Universal do Rei-
no de Deus 
15:00-A Tarde é Sua 
17:00-Igreja Universal do Rei-
no de Deus 
18:00-Olha a Hora 
19:15-RedeTV News 
20:40-Igreja Internacional da 
Graça de Deus. 
21:30-TV Fama 
22:45-Luciana By Night 
00:00-Leitura Dinâmica 
00:30-Programa Amaury 
Jr 
01:30-Igreja Universal do Rei-
no de Deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
Seu Lar

MODA
Look: militar casual

CAMILA COELHO

REPRODUÇÃO

Afrânio exige que Carlos convença 
Miguel a se reaproximar dos negócios 
da fazenda. Carlos insinua que, no fu-
turo, precisará dos serviços de Cícero. 
Encarnação garante à família que 
sua fazenda será comandada por 
um de seus herdeiros. Santo revela a 
Olívia que viveu um romance proibi-
do com Tereza. Iolanda teme que Mi-
guel siga o mesmo destino de Martim. 
Cícero alerta Afrânio sobre Carlos.

Cícero vê 
Miguel com Olívia

A terra se abre 
e engole o povo

Moisés diz que todos vão saber 
que o Senhor é desprezado se a ter-
ra se abrir e engolir Corá, Datã e Abi-
rão e tudo que eles possuem. Apa-
voradas, correm as pessoas quando 
objetos caem e o chão começa 
a tremer. Aos pés de Corá, Datã e 
Abirão chega uma fenda enorme 
como se tivesse sendo rasgada.

RESUMOS DAS NOVELAS

Maria suspeita do plano de 
Sandra e Araújo contra Anas-
tácia. Pancrácio confessa sua 
mágoa com Candinho por ter 
permitido que Anastácia o vis-
se fantasiado como uma bai-
larina. Diana manipula Severo 
e afirma a Braz que consegui-
rá a casa de seu pai. 

Sandra decide falsificar 
assinatura de Anastácia

Regina vai até 
a casa de Rebeca

Safira diz para Priscila que não quer fi-
car perto de Geraldo novamente. Priscila 
diz que irá provar para todos que ele não 
é uma má pessoa. Lola vê o pai na ca-
deia e fica mais aliviada ao saber que 
ele está bem. Isabela, que finge ser Ma-
nuela, questiona Dóris e Mateus se Otávio 
perguntou para eles sobre o sequestro. 
Giuseppe contrata outros seis anões para 
trabalhar em sua sapataria ao lado de 
Nico, que fica bravo com a novidade.

Não tem nada 
melhor do que usar 
looks confortáveis no 
dia a dia, né?! Escolhi 
um vestido lindo, em 
um shape mais qua-
drado/larguinho, na 
cor verde militar que 
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06h00 -   Balanço Geral Ma-
nhã
07h30 - SP no Ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - Hoje em Dia
12h05 - Balanço Geral SP
14h45 - Amor e Intrigas
15h45 - Chamas da Vida
16h30 - Cidade Alerta
19h30 - Escrava Mãe
20h30 - Propaganda parti-
dária
20h40 - Os Dez Mandamen-
tos – Nova Temporada
21h30 - Jornal da Record
22h30 - Power Couple Brasil 
– FINAL
00h15 - Chicago Med – 1ª 
Temporada
01h15 - Fala Que Eu Te Escu-
to
02h00 - Programação Univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

‘Festival de Curtas’ encanta 
município de Duque de Caxias
Objetivo é conscientizar a população sobre questões de saúde.

é super chic.  Com-
binei com uma bol-
sa preta de franjas 
e finalizei com um 
tênis branco para 
deixar a produção 
mais descolada e 
cool.

A exibição de filmes tem como objetivo provocar a participação do público em discussões sobre assuntos da educação em saúde

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - Edi-
ção Brasil
09:10 - Dia Dia
10:10 - Pague Menos Sempre 
Bem
10:40 - Band na Euro
12:00 - Jogo Aberto
12:45 - Eurocopa - Áustria x 
Hungria
15:00 - Band na Euro
15:45 - Eurocopa - Portugal x 
Islândia
18:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Sila: Prisioneira do Amor
21:20 - Show da Fé
22:10 - Diário da Euro
22:25 - Masterchef - A prévia
22:30 - Masterchef
00:30 - Bate & Volta
01:00 - Jornal da Noite
01:50 - Que Fim Levou?
01:55 - Só Risos - pegadinhas
03:00 - Igreja Universal

Todos pensamos 
em cuidar de 
nossa saúde. A 

nova geração, já nas-
ceu com o pensamen-

to 'fitness', e cuidar da 
saúde deveria sempre 
ser nossa prioridade. 
Nada melhor que jun-
tar a arte e a emoção 
que podem contribuir 
para a reflexão sobre 

hábitos de vida e mu-
dança de atitudes. A 
exibição de filmes tem 
como objetivo pro-
vocar a participação 
do público em discus-
sões sobre assuntos da 

educação em saúde 
promovendo debates, 
permitindo a troca de 
experiências, opiniões 
e conhecimentos.

O Sesc de Duque de 
Caxias abre suas por-

tas no dia 26 de junho 
para o 'Festival de Cur-
tas'. O evento será rea-
lizado na Rua General 
Argolo, 47 - Centro, Du-
que de Caxias, a partir 
das 8h30 da manhã. 



cientista afirma o 
que sempre escutamos 
de nossas mães e avós, 
para não coMer do-
ces, pois prejudica nos-
sas habilidades e memó-
ria. as pesquisas foram 
realizadas na universida-
de da califórnia, em los 
angeles (usa) que ao in-
gerir açúcar é prejudica-
do as ligações entre os 
neurônios e também as 
habilidades cognitivas, 
que ficam mais lentas.

as baratas produ-
zem secreções odoro-
sas, a fim de demarca-
rem o ambiente. este 
cheiro pode alterar 
o sabor dos alimen-
tos tocados por ela. 
Quando a infestação 
é alta, seu cheiro pode 
ficar impregnado no 
ambiente e pessoas 
podem detectar sua 
presença pelo odor.

para manter uma 
boa salivação é preci-
so ingerir muita água, 
adotar uma dieta ba-
lanceada com o uso 
moderado de sal e 
ainda manter bons há-
bitos de higiene bucal. 
É preciso ficar atento, 
pois a boca seca é um 
sintoma de doenças 
como diabete e mal de 
parkinson.

DO
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NASA quer projetar os aviões do futuro
C U R I O S I D A D E S
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 Belo e Gracyanne comemoram 4 anos 
de união em festa junina social

Sem camisa, Latino mostra peitoral 
depilado: “Bora treinar”

latino nunca escondeu de ninguém 
que é para lá de vaidoso. não é se es-
pantar, portanto, que o cantor faça ques-
tão de cuidar do corpo. prova disso é o 
clique postado no instagram, na manhã 
de ontem. aos 43 anos, latino colocou o 
corpinho para jogo, e apareceu sensua-
lizando sem camisa e apenas de cueca 
nas redes sociais, e com direito a expres-
são de sedutor no rosto.

belo e gracyanne barbosa , que abri-
ram sua casa do rio de Janeiro para o 
ego,  comemoram os quatro anos de 
casamento, celebrados em maio, em 
grande estilo. os dois participaram de 
uma cerimônia caipira, com direto a pre-
sente e declaração de amor,  na qua-
dra da x9 paulistana, em são paulo, no 
último domingo. entre as testemunhas, 
marcaram presença Maria Melilo, Kamila 
salgado e elieser ambrósio, que posaram 
recentemente para o paparazzo.

E
dson aos 58 anos foi diagnosticado 

com um linfoma não-hodgkin. há pou-

co, o ator postou uma mensagem em 

sua rede social, mostrando seu visual careca 

e agradecendo o carinho de todos.”Reuni 

minhas forças, meus santos, um punhado de 

coragem...coloquei tudo numa sacola e estou 

indo cuidar de um linfoma não- hodgkin. Estou 

confiante, pensando positivo e com fé sairei 

deste tratamento ainda mais forte. Todo cari-

nho será bem vindo. obrigado. #VidaQuese-

gue”, escreveu na legenda da imagem.

a nasa (national 
aeronautics and 
space adminis-
tration) vai tentar 
revolucionar a ae-
ronáutica nos pró-
ximos 10 anos por 
meio do desenvol-
vimento das aero-
naves do futuro. o 
avião que está sen-
do projetado pro-
duz menos emis-
sões de poluentes, 
menos ruído e usa 
menos combustí-
vel que os modelos 
atuais do mercado. 
o ambicioso pro-

jeto é chamado ‘new 
horizons aviation’, e tem 
como objetivo projetar, 
construir e operar uma 
variedade de aerona-
ves chamadas de ‘x-
-planes’. 

estas aeronaves ex-
perimentais serão um 
teste de viabilidade 
para novas tecnolo-
gias de voo, desenhos 
e materiais para se-
rem usados no setor da 
aviação comercial. de 
acordo com os pesqui-
sadores, a agência nor-
te-americana está em 
pleno potencial destas 

tecnologias capazes 
de tornar a aviação 
mais segura e sem 
atrasos nos voos. o 
projeto da nasa visa 
apoiar uma indústria 
que é fundamental 
para a vitalidade 
econômica dos esta-
dos unidos e de ou-
tras nações do mun-
do, como o brasil, por 
exemplo. os x-planes 
vão utilizar inovações 
experimentais, como 
materiais mais leves, 
motores com melhor 
propulsão e novos 
desenhos de asa.

Área vip
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Edson Celulari sobre o 

câncer: “Vida que segue”

Bactéria cria brilho
para telas de celular 

pequenos cristais 
conhecidos como 
pontos quânticos po-
dem tornar as telas de 
tv e aparelhos móveis 
mais nítidas e brilhan-
tes, mas o processo de 
fabricação pode ser 
danoso para o meio 
ambiente. engenhei-
ros químicos da uni-
versidade de lehigh 
parecem ter encon-
trado uma alternativa 
amigável para a na-
tureza: basta alimen-
tar uma enzima bac-
teriana com metal. 
os frascos estavam 
cheios com o resulta-
do: pequenos cristais 

capazes de gerar 
eletricidade e luz co-
lorida. sob a luz ultra-
violeta, eles brilham 
com cores extrema-
mente vivas. bryan 
berger descobriu a 
enzima quando es-
tava estudando uma 
superbactéria que se 
espalhava pelas su-
perfícies metálicas de 
um hospital da pensil-
vânia: a stenotropho-
monas maltophila. 
o micróbio parecia 
estar consumindo 
cargas elétricas e eli-
minando blocos de 
partículas metálicas.
os pontos quânticos.
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Trabalho: deixe sua 
impetuosidade de 
lado. Cuidado para 
não meter os pés pelas 
mãos e afastar quem 
tem negócios com 

você. Diplomacia agora, vale ouro! 
Use-a e se dará muito bem. Amor: 
alguém poderá mexer fundo com 
seus sentimentos. Cuidado com suas 
ações. 

Áries

Trabalho: interferência de 
terceiro pode prejudicar 
sua produtividade 
profissional. Acredite no 
que faz e bola pra frente. 
Só isso! Finança: sua 

poupança aumentará através de negócios 
extras. Amor: busque paz para que possa 
harmonizar o ambiente familiar. 

Touro

Trabalho: vida 
profissional em alta 
nessa fase pra lá de 
especial! Mercúrio 
e Júpiter, em boa 
disposição astral 
favorecem atividades 

manuais ou serviços criativos. 
Produtividade poderá ser bem 
maior e trazer êxito financeiro. 
Amor: busque paz interior para ser 
feliz. 

Gêmeos

Trabalho: procure pensar 
grande. Coloque seus 
interesses para funcionar 
imediatamente. Negócios 
importantes deverão 
ocupar o primeiro lugar. 

Coloque em ação os seus projetos mais 
viáveis. O momento é de prosperidade. 
Aproveite! Amor: dias felizes estão vindo, 
aí!

Câncer

Trabalho: seus negócios 
decolarão se houver 
mais empenho do que 
idealizações. Mantenha-se 
firme nos seus objetivos e 
procure realizá-los no mais 
curto espaço de tempo. 

Amor: assuntos de família podem mexer 
com você. Terá que mediar problemas.

Leão

Trabalho: persistência 
e determinação serão 
fundamentais para o bom 
desenvolvimento da sua 
atividade. Use e abuse 
deles e deixe o resto por 

conta da sua boa estrela. Amor: uma 
paixão poderá surgir nessa fase. Poderá 
conhecer alguém especial. Romance no 
ar!

Virgem

Trabalho: fase de 
prosperidade. Chances 
de expansão em todas 
as áreas. Poderá ganhar 
mais dinheiro com 
novos negócios. Fazer 
bons investimentos ou 

receber uma promoção, não estão 
descartados. Amor: o romance estará 
numa fase de muita paz e felicidade.

Libra

Trabalho: alguns 
métodos ficarão para 
trás, mas, não serão 
sentidos, já que já 
cumpriram com suas 
finalidades. É hora 

de colocar à prova suas habilidades 
e adaptar-se ao novo. Irá progredir 
na medida dos seus esforços. Amor: 
clima de romance estará no ar. Que 
bom!

Escorpião

Trabalho: é tempo 
de discernir o que 
pode ou não dar 
resultado. Não invista 
naquilo que não tenha 
conhecimento total. 

Não brinque com seu dinheiro. 
Ele é difícil de ser obtido. Amor: 
o relacionamento estará numa 
boa. Muito entendimento para 
quem tem o seu par. 

Sagitário

Trabalho: fase de 
conquistas no setor 
profissional. Novos 
contatos profissionais 
abrirão os seus horizontes 

e grandes negócios aparecerão. 
Empenhe-se com devoção naquilo 
que acredita e bola pra frente! Amor: 
demonstre seu amor ao seu par sem 
exigir nada! Tá? 

Capricórnio

Trabalho: sua visão 
profissional estará 
aguda e ajustes 
serão possíveis para 
conquistar maior 
produtividade e 

rendimentos. Nessa fase, estará 
disponível para acatar o que for 
melhor para desenvolver sua 
atividade. Amor: procure passear à 
noite com quem ama. 

Aquário

Trabalho: nesses 

dias, o panorama 

profissional tenderá ser 

dos melhores. Estão 

previstos bons negócios 

e altos lucros. Sua vida profissional 

irá lhe dar muita satisfação. Vida 

social: novas amizades renderão 

novos conhecimentos. Amor: o dia 

promete felicidade a dois. 

Peixes
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anderson luiz

Raça e Barros decidem o 
campeonato Iguaçuano 
Equipe consegue fazer resultado que necessitava para chegar a grande final.

o raça, enfim, con-
seguiu chegar a 
grande decisão 

do campeonato iguaçu-
ano de Juniores. ao ba-
ter o nova cidade, algoz 
do ano passado, por 2 a 
1, a equipe de santa rita 
chega a grande decisão 
contra o barros, vencedor 
da outra semifinal. para a 
grande decisão, o barros 
leva vantagem por ter re-
alizado melhor campanha 
que o raça. 

o raça abriu o marca-
dor no início do segundo 
tempo com ailton, que 
recebeu a bola na entra-
da da pequena área e 
chutou forte com o go-
leiro nilopolitano chegan-
do a tocar na bola, mas 
sem conseguir evitar o gol: 
raça 1 a 0. 

o nova cidade cresceu 
e já fazia por merecer o 
empate tal a superiorida-

com um gol de 
anderson Manga, de 
falta, aos 27 minutos 
da segunda etapa, o 
carapebus/campos 
venceu o audax rio 
por 1 a 0, no estádio 
Ângelo de carvalho, 
e garantiu a vaga na 
final da taça corco-
vado.

o roxinho ignorou 
a vantagem obtida 
na primeira partida, 

de nas oportunidades cria-
das. pressionando, o time 
de nilópolis empatou aos 
34 minutos com João vic-

ao bater o time de 
são João de Meriti 
por 3 a 2, na última 
quarta-feira, e, com 
o apoio de sua torci-
da, não deu chances 
para os visitantes.

agora, o carape-
bus/campos aguar-
da o vencedor da 
outra semifinal, entre 
americano e olaria. 
a segunda partida 
entre as duas equi-
pes será jogada am-
nhã, às 15 horas, no 
estádio antônio Me-
deiros, em cardoso 

Ao bater o nova Cidade, equipe de santa Rita chega a grande decisão contra seu adversário Barros

o Roxinho ignorou vantagem e vence adversário por 3 a 2

tor, de cabeça, deixando 
tudo igual: 1 a 1. 

o placar fazia justiça 
ao que apresentavam as 

Moreira. no primei-
ro jogo, o alvinegro 
campista e o azulão 
da bariri empataram 
em 1 a 1.

o primeiro jogo 

anderson luiZ

divulgação

duas equipes, mas o raça, 
que precisava vencer 
para chegar na decisão, 
buscou até o fim seu gol 
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21 3021-9779

salvador que saiu aos 48 
minutos, logo após o nova 
cidade perder gol incrível 
com gabriel que colocou 

a bola na trave. 
o raça aproveitou e 

lançou a bola na área, a 
zaga deu rebota na inter-
mediária, ailton recebeu, 
dominou, se livrou de um 
marcador e mandou um 
pombo sem asas, inde-
fensável para Marquinhos 
que viu a bola estufar a 
rede explodindo a torcida 
do raça no Joel pereira: 
raça 2 a 1. após o apito 
final, a festa de um lado 
e desolação do outro. o 
raça chega na decisão 
evitando o bicampeona-
to do nova cidade. Foi, 
sem dúvida alguma, uma 
memorável partida de fu-
tebol. 

de acordo com o presi-
dente da liga de despor-
tos de nova iguaçu, luiz 
carlos pina, a final será em 
dois jogos, com o primeiro 
sendo realizado no está-
dio Joel pereira e o outro 
no estádio do barros, em 
santa rita.

da decisão da taça 
corcovado, o segun-
do turno do campe-
onato estadual da 
série b, acontece no 
próximo sábado.

Av. Abílio Augusto Távora,2083 - Redenção - Nova Iguaçu 21 2768-2472 www.rdlayshop.com.br

Campos venceu e agora espera por Americano e Olaria na grande final


