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Os ‘inocentes’ são 
presos novamente
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Suspeitos da morte do diretor administrativo do Hora H, Vanderson da Silva, de 27 anos; e Braulino Brejeiro 
Fernandes, de 30 anos, que estão enjaulados na Cadeia Pública Cotrim Neto, tiveram a prisão preventiva 
decretada pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu por tentativa de homicídio contra o dono de um lava jato 
no terceiro distrito do município. Após o ataque, a vítima ficou paraplégica e sobrevive com dificuldades. A 
Polícia Civil investiga a participação deles em outros crimes que teriam sido cometidos na região. 

Braulino Fernandes (e) e Vanderson no dia em que foram presos por agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense pela morte de Beto
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Um Furacão de 
sensualidade

Foto: JoRGE MARCoS

MP investiga queda de avião 
que matou Teori Zavascki

Além de Zavascki, as outras vítimas são: Carlos Alberto Fer-
nandes Filgueiras, dono do avião; Osmar Rodrigues, piloto do 
avião; Maira Lidiane Panas Helatczuk, massoterapeuta de Fil-
gueiras; e Maria Ilda Panas, mãe de Maira.
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Nojo

House of Cards

O filme ‘Raw’, de 
Julia Ducournau, está 
dando o que falar no 
Festival de Toronto, 
causando desmaios, 
e acessos de vômito. 
O longa acompanha 
uma jovem vegetaria-
na chamada Justine 
que após passar por 
um trote carnívoro ao 
entrar na faculdade 
desenvolve um desejo 
cada vez mais pertur-
bador por carne crua.

A Netflix anunciou  
ontem, apropriada-
mente o dia da pos-
se de Dunald Trump, 
a data de estreia da 
quinta temporada 
de ‘House of Cards’. 
A série, indicada ao 
Emmy e vencedora 
do Globo de ouro re-
torna à Netflix no dia 
30 de maio com Kevin 
Spacey (como Francis 
Underwood) e Robin 
Wright (como Claire 
Underwood).

O ano de 2017 não está sendo fácil para os jor-
nalistas da Globo News. A correspondente Carolina 
Cimenti caiu em uma pegadinha na noite da últi-
ma quinta-feira. Ela entrevistou ao vivo o humoris-
ta Rodrigo Scarpa, o Vesgo do “Pânico”, achando 
que ele era uma americano vestido de Trump. A 
entrevista foi ao ar por volta das 21h40. e a repórter 
não percebeu o engano.

Quem disse que cerveja não combina com ser 
fitness? A Beer Yoga, exercício feito enquanto se 
bebe cerveja - surgiu para desmistificar isso. A ideia, 
criada na Alemanha, já se espalhou para outros pa-
íses do mundo; na Austrália, por exemplo, ganhou 
adeptos. Afinal, a Beer Yoga não é brincadeira. “Nós 
pegamos as filosofias da yoga.

Uma mulher de 21 anos entrou na Justiça con-
tra seu amigo, de 28 anos, que espalhou boatos 
falsos sobre ela no Whatsapp. Como resultado da 
ação que tramitou na 24ª Vara Cível do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, ela recebeu R$ 10 mil de in-
denização. Em um grupo do aplicativo, o acusado 
contou aos outros 16 participantes detalhes sexuais.

Jornalismo

Beer Yoga Bem feito

 Uma nova atualização chegando ao Win-
dows 10 inclui uma série de novos emojis, entre 
eles a capacidade de criar emojis de casais 
inter-raciais. As informações são do Emojipedia. 
A formação mais diversa de casais é possível 
através da combinação de um rosto, um co-
ração e outro rosto, sendo que a combinação 
leva à criação de 144 novos emojis.

Novidade

Já imaginou fazer um tratamento de beleza à 
base de cacau e chocolate? Essa é a proposta 
do Meu Querido Spa, o primeiro espaço do tipo 
em Ilhéus, no sul da Bahia. Entre os tratamentos 
oferecidos estão esfoliação com nibs de cacau 
e café, seguida de banho terapêutico de canela 
e finalizado com massagem relaxante com man-
teiga de cacau.

O aplicativo Quanto Gastei promete colocar 
o usuário no controle de suas finanças e forçá-lo 
a economizar. A ideia é do jovem alagoano Le-
andro Melo, de 33 anos, que recebeu apoio de 
seus dois irmãos. O dispositivo possibilita o geren-
ciamento dos extratos atualizados, recebimento 
de lembretes de pagamentos e visualização de 
gráficos explicativos financeiros.

Prova de amor

Alerj abre vagas para estagiários 
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(ALERJ) abriu vagas para contratação de estagiários por 
meio de processo seletivo. São dezenas de vagas cim-
bolsa auxílio que varia de R$ 788,00 a R$ 1.376,00, mais 
benefícios, por jornada de trabalho de 20 horas semanais. 
Inscrições no site http://www.ciee.org.br.

Concurso Prefeitura do Rio de Janeiro 
A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou o edital  de 

concurso público destinado ao preenchimento de car-
gos de Médico em várias especialidades, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde. A remuneração é de R$ 
2.744,79, para regime de trabalho de 24 horas semanais. T 
Inscrições através do site http://www.rio.rj.gov.br.

Prefeitura de Cambuci abre vagas
A Prefeitura de Cambuci, no Rio de Janeiro, dá inicio 

à realização de concurso e processo seletivo. O objetivo 
é selecionar candidatos de níveis de escolaridade fun-
damental, médio e superior, para a ocupação de 80 va-
gas imediatas. O salário ofertado vai de R$ 800,85 a R$ 
1.474,19. Inscrições no site www.incpconcursos.org.br.

Brasil fecha empregos formais
A economia brasileira voltou a fechar um grande 

número de postos de trabalho com carteira assinada 
em 2016, ano ainda marcado pela forte recessão que 
atinge o país. No ano passado, as demissões supera-
ram as contratações em 1,32 milhão de vagas formais, 
segundo dados do Cadastro Geral de Empregados.

Vendas na indústria farmaceutica crescem 
As vendas da indústria farmacêutica brasileira cresce-

ram 13,1% em 2016, somando R$ 85,35 bilhões, segundo le-
vantamento realizado pela Interfarma, a associação que 
representa laboratórios farmacêuticos do país, a partir de 
dados da IMS Health. Os dez principais grupos farmacêu-
ticos faturaram juntos R$ 48,59 bilhões no ano passado.

FGTS inativo poderá ser sacado
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou 

que os trabalhadores que possuem saldo em contas inati-
vas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) po-
derão sacar os recursos no período de 13 de março até 14 
de julho, obedecendo alguns critérios propostos pela Caixa 
e aprovados pelo presidente da República, Michel Temer.

Super Mário

ChanCe

ConCurso

eConomia naCional

ministério do trabalho

Bombeiros resgatam vaca em piscina

Educadora
Dos mais tradicionais pratos da cozinha brasi-

leira, a feijoada é, sem dúvida, unanimidade. Em 
Manaus (AM), o prato típico ganhou novo forma-
to nas mãos das irmãs empreendedoras Louise e 
Indianara Lauchsner que tiveram uma promissora 
ideia de negócio: feijoada aos baldes. Vendida 
em diferentes tamanhos, em recipientes descar-
táveis, você pode escolher entre várias opções..

seleção

estatístiCa
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Bombeiros da cidade americana de Oklahoma tiveram que resgatar 
uma vaca que ficou presa em uma piscina no último domingo. Eles foram 
chamados pelo dono da casa, que disse estar ouvindo grunhidos vindos 
da região da piscina. Os bombeiros chegaram ao local e descobriram 
que a vaca tinha entrado na piscina através de um buraco no forro. Os 
profissionais resgataram o animal, que não se feriu.

Quiprocó do Ferreirinha
A despeito da campanha do vice-prefeito 

de Nova Iguaçu, Carlos Ferreira, o Ferreirinha, 
que pede a cabeça dos petistas que apoia-
ram o então prefeito Nelson Bornier, o presiden-
te do partido, Geraldo Bastos, e o presidenciá-
vel Anderson Batata se recusaram a assinar o 
pedido de expulsão dos companheiros.

Estopim aceso 
Para os dois, trata-se de um estopim aceso 

deliberadamente pelo petista para justificar 
sua saída da agremiação. Ferreirinha está pa-
vimentando o caminho para deixar o PT, mas 
estaria com o rabo preso com o senador Lin-
dbergh Farias, ex-prefeito de Nova Iguaçu, e 
Whashington Quaquá, que governou Maricá, 
na Região dos Lagos. 

Fidelidade já!
Esse comportamento deixa claro que ele 

prega a fidelidade partidária como princípio 
para os filiados, mas daí pedir a expulsão já 
é demais. Melhor teria sido se abrisse o jogo 
e falasse os reais motivos. No entanto prefere 
colocar lenha na fogueira e vê o circo pegar 
fogo. 

Do lado da inimiga 
O clima entre a mulher de um secretário e 

sua suposta amante está ficando pesado. A 
segunda foi nomeada para trabalhar no ga-
binete do órgão, onde já dá expediente. Dia 
desses ao chegar no local, qual não foi a sur-
presa da mulher ao se deparar com a concor-
rência. 

 
Não sai por nada 
No meio da acalorada discussão, um asses-

sor especial tentou contornar a situação, enco-
brindo as saídas misteriosas do chefe, mas não 
deu certo. A mulher já estaria sabendo que os 
dois continuam se encontrando às escondidas 
e exigiu que o maridão exonerasse a moça. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

Mais saúde

Os profissionais atendem acamados com dificuldades de locomoção.

Belford Roxo reativa programa 
social de atendimento caseiro 

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Depois de ficar 
cinco meses 
sem funcionar, o 

Programa Melhor em 
Casa, uma iniciativa 
do Ministério da Saúde, 
retornou à rotina da 
população de Belford 
Roxo. Por determina-
ção do Ministério da 
Saúde, desde a sexta-
-feira da semana pas-
sada, pacientes aca-
mados sem condições 
de locomoção, volta-
ram a receber aten-
dimento médico em 
casa através de uma 
equipe de profissionais 
multidisciplinares.

A falta de um car-
ro para locomover as 
equipes foi um dos mo-

tivos que prejudicou a 
realização do progra-
ma no município. “Fi-
zemos de tudo para 
mantê-lo. Mas a falta 
de recursos e final-
mente a ausência de 
um automóvel, parali-
saram as atividades”, 
lamentou a coordena-
dora. “Estamos confian-
tes na vontade política 
do prefeito. Ele é um 
homem que acredi-
ta na reabilitação das 
pessoas”, disse Cátia. 
Segundo ela, cerca de 
15 pacientes são visita-
dos e atendidos diaria-
mente.

A merendeira Ana 
Maria Carmo da Silva 
ficou surpresa e satisfei-
ta ao abrir a porta de 
sua residência, no bair-
ro Sargento Roncalli, e 

encontrar a fisiotera-
peuta, Cátia de Souza 
Ferreira, coordenadora 
do programa, que es-
tava acompanhada 
de um médico, uma 
enfermeira e um fisio-
terapeuta, disponíveis 
para atender sua filha, 
portadora de neuro-
patia, uma doença 
crônica.

Durante a paralisa-
ção do Programa Me-
lhor em Casa, Ana Ma-
ria disse que contou 
a ajuda divina para 
conseguir atendimen-
to para sua filha, Elaine 
Carmo da Silva Ma-
chado. “O problema 
da minha filha aconte-
ceu em 2011. Ela teve 
uma hemorragia de 
difícil diagnóstico. Es-
tava grávida de cinco 

Sob olhares da mãe, Elaine recebe os cuidados do fisioterapeuta Marcelo Gonçalves

Equipes se dividem em atendimentos na região
Criado em 2013, 

o programa Melhor 
em Casa é destina-
do para pessoas que 

têm problemas de saúde 
temporários ou definitivos 
com dificuldades para 
sair de casa. O objetivo 

é oferecer ao paciente 
um atendimento médico 
próximo da família, evi-
tando hospitalizações e 

diminuindo assim o risco 
de infecções. A coorde-
nadora Cátia Ferreira dis-
se que a Prefeitura tem 

agora seis equipes aten-
dendo em vários bairros, 
com médicos, fisiotera-
peutas, assistentes sociais, 

psicólogos, dentistas, 
fonoaudiólogos, nu-
tricionistas e técnicos 
de enfermagem.

RAFAEL BARRETO

Câmara de Nova Iguaçu faz 
workshop com vereadores

A Câmara de Nova 
Iguaçu realizou na 
última quarta-feira, 
pela primeira vez, 
um simpósio sobre a 
atividade parlamen-
tar. Nove vereadores 
marcaram presença 
no workshop, todos 
de primeiro mandato, 
além de seus assesso-
res. O evento agra-
dou pelo formato e 
pela inovação, tanto 
que outras edições já 
foram confirmadas. 

Três temas foram 
apresentados: ‘A Co-
municação no Poder 
Legislativo’, ‘Lei Or-
gânica e Regimento 
Interno’ e ‘Produção 
e Técnica Legislati-
va’. Os assuntos fo-
ram ministradas pela 
assessora da Câma-
ra Municipal, Arlete 
Silva, além de Paulo 
Jordão e Alex Ara-
gão. 

O vereador Marce-
lo Lajes, representan-
do o presidente Ju-
ninho do Pneu, falou 
da importância de 
eventos para a for-
mação dos edis. “Pa-
rabenizo nossa presi-
dência pela iniciativa. 
Aprovei e quero mais. 
Além de nos propor-

cionar uma gama de 
informações, valoriza 
e qualifica o trabalho 
da assessoria”, afir-
mou. 

Além das palestras, 
dois vídeos foram exi-
bidos. ‘O papel do 
vereador’, produzido 
pela União dos Vere-
adores de Pernambu-
co, e ‘Master Couch: 
a importância de fa-
lar bem em público’.

Dando continui-

dade à nova políti-
ca que está sendo 
implementada pela 
nova Mesa Diretora 
da CMNI, já está no 
forno o projeto ‘Dia 
do Jovem Empreen-
dedor’, projeto de 
lei do presidente Ju-
ninho do Pneu, que 
visa estimular e apre-
sentar aos jovens da 
cidade oportunida-
des nos campos do 
trabalho e do estudo.

Vereadores se aprofundaram nos temas propostos

Devotos de São Sebastião 
lotam Basílicas pelo Rio

Centenas de pessoas 
assistiram as missas em 
homenagem ao padro-
eiro do Rio na Basílica 
de São Sebastão, na 
manhã de ontem. O vi-
ce-prefeito da cidade, 
Fernando Mac Dowell, 
marcou presença no 
evento celebrado por 
Dom Orani Tempesta.

O dia foi marcado por 
missas, desde às 5h até 
às 19h e o público se 
manteve alto. Tinha ho-
rário para quem queria 
fortalecer sua fé e pres-
tar homenagens ao pa-
droeiro do Rio.  

Às 10h, o arcebispo 
Dom Orani Tempesta, 
celebrou uma missa na 
igreja, que é administra-
da pelos frades capu-

DIVULGAçãO

chinhos. O arcebispo do 
Rio de Janeiro comparou 
a coragem de São Sebas-
tião com o povo carioca. 
“São Sebastião faz parte 
do Rio de Janeiro desde 
o seu início. Um homem 
corajoso que não desani-
mou, e que teve uma te-
nacidade a ameaças. Isso 

faz um pouco do dia do 
carioca que também 
tem coragem. Mesmo 
com todas as dificul-
dades, continua cami-
nhando ao senhor. Fes-
tejar São Sebastião, é 
festejar a nossa história 
e a coragem do cario-
ca.”, diz Dom Orani.

Fiéis lotaram diversas igrejas para celebrar a data

Manutenção altera horário de trens da SuperVia
Começou ontem e 

vai até amanhã uma 
manutenção preven-
tiva da via férrea feita 
pela SuperVia num tre-
cho que começa no 
pontilhão e passa sobre 
a Avenida Francisco Bi-
calho. A intervenção 
consiste em trocar os 
dormentes de algumas 
linhas naquele trecho 
para não comprome-
ter a circulação pelo 

local e prejudicar o 
atendimento aos pas-
sageiros. Durante esses 
dias, os ramais funcio-
narão com a grade de 
horário diferenciada. 

Segundo a conces-
sionária, hoje não há 
serviços previsto para 
a parte da manhã nos 
ramais de Japeri e San-
ta Cruz e todas as via-
gens serão paradoras. 
Além disso, as viagens 

com a partida da es-
tação Gramacho para 
a Central do Brasil não 
devem ser realizadas e 
os ramais Saracuruna e 
Belford Roxo terão in-
tervalos de 35 minutos 
até às 10h30 e de 45 
minutos após o fim da 
operação

Para o domingo, será 
utilizada a grade regu-
lar deste dia da sema-
na. 

meses. Ficou internada 
no CTI. Teve duas para-
das cardíacas e muitas 
complicações, como 
infecção hospitalar e 
falta de oxigenação no 
cérebro. Ela perdeu o 

bebê. Depois de cinco 
meses estava de alta, 
mas cheia de sequelas 
para o resto da vida. 
Perdeu a memória, os 
movimentos do corpo 
a fala e ganhou uma 

eterna traqueostomia. 
Como não tenho car-
ro, encontro muitas 
dificuldades para me 
locomover com ela. O 
retorno do programa é 
uma vitória”, garante.

DIVULGAçãO
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A Prefeitura de Mesquita, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, rea-
briu a Farmácia Popular, no Centro do 
município. O espaço estava fechado 
desde novembro do ano passado.

 

E ainda tem mais! 
Parece que a antiga 
administração esban-
java 250 mil reais em 
lavanderia. Ou seja, 
piriquito e papagaio 
andavam limpinho às 
custas do dinheiro sua-
do do povo. Ninguém 
merece tanta audácia 
e cara de pau

Uma bomba estorou 
em Seropédica nessa 
última semana. Parece 
que nada menos que 
vinte fiscais da Prefei-
tura ganhavam mais 
de três mil reais e não 
trabalhavam. Uma farra 
com dinheiro público e 
com a cara da popula-
ção! 

O ex-deputado estadual Luiz Novais esteve na 
campanha de Rogério Lisboa pelo Corredor da 
Estrada de Madureira. Agora, ele veio ao Palácio 
das Almas e tentou falar com o atual prefeito.

O resultado? O ex-deputado ganhou um de-
selegante chá de cadeira e saiu da prefeitura 
altas horas da madrugada. Parece que não é 
só o povo que saiu enganado né? 

Absurdo Mais atraso

Descortês Descortês II

Eles disseram... nós publicamos!
“Estou aqui para honrar a democracia”. A ex-secretária de Estado Hillary Clinton, 

derrotada por Donald Trump na eleição de 8 de novembro, foi aplaudida ao chegar 
no Congresso para a cerimônia de posse do republicano e fez o comentário. 

Com a morte de Zavaski, é natural essa 
reação nas redes sociais pedindo Sérgio 
Moro para o STF. Mas não há a menor chan-
ce, pois ele foi o juiz de primeira instância 
na Operação Lava Jato.

E nada de pagamento para os servi-
dores e ex-comissionados de N. Iguaçu. A 
prefeitura lançou o famoso ‘engana bobo’ 
adiantando o salário de janeiro, mas a ver-
dade é que muitos ainda esperam o de 
novembro.

DIRETO AO PONTO

Uma corrente no Facebook pede para que os 
internautas digitem a palavra ‘enteadas’ no site 
de pesquisas Google. O resultado? Milhares de no-
tícias sobre violência sexual e doméstica sofridas 
por jovens e crianças por seus padastros.  Uma tris-
te realidade do Brasil e do mundo que só pode 
ser superada através de uma educação voltada 
para igualdade de gêneros. Precisamos proteger 
essas meninas e mulheres. Sim, o feminismo é mais 
do que necessário!

Dúvida cruel Desespero Desconforto
E a internet está fervendo 

com a queda do avião em 
Paraty. Todo mundo tem uma 
teoria sobre o que até agora é 
considerado acidente. A julgar 
pelo cenário político, pode ser 
que o acontecimento lamen-
tável se trate de um atentado. 
Haja polêmica!

 Tem político da Baixada Flu-
minense incomodado com as 
capas e matérias do Hora H. 
O desespero é tanto que tem 
assessor pedindo arrego até 
mesmo pelo Facebook. Aqui a 
linha editorial é muito sincera. 
É só andar nos trilhos que fica 
tudo bem, pessoal!

Os nomeados do Rogério 
Lisboa já não se sentem con-
fortáveis com o retorno do 
gabinete de prefeito ao Pa-
lácio das Almas. Depois das 
medidas impopulares, ficou  
difícil encarar diariamente os 
servidores.

Nem pensar

Pagamento
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Romanie Schotte, a Miss Bélgica, 
está sendo acusada de racismo na 
Internet e com razão. Ela teria com-
parado um homem negro a um mon-
te de fezes. Um péssimo exemplo de 
postura.

Feminismo sim!

 O faturamento da 
Odebrecht Ambien-
tal no município de 
Rio das Ostras caiu de 
R$ 9 milhões mensais 
para R$ 900 mil, valor 
que a Prefeitura vai 
desembolsar a partir 
de agora pela opera-
ção do sistema de es-
gotamento sanitário. 
Decisão neste senti-
do foi tomada ontem 
pela Justiça em ação 
com pedido de limi-
nar impetrada pela 
Procuradoria do Mu-
nicípio. “Esta decisão 
é de vital importância 

Odebrecht Ambiental e 
futuro de Rio das Ostras

para Rio das Ostras, 
uma vez que toda re-
ceita proveniente dos 
royalties do petróleo 
estava sendo retida 
pelo Banco do Brasil 
para pagamento das 
parcelas vencidas, que 
irão vencer e também 
para recomposição 
do Fundo Garantidor 
da PPP, inviabilizando 
completamente a ca-
pacidade de nvesti-
mento do município 
neste momento de 
crise financeira”, disse 
o procurador geral Re-
nato Vasconcellos.  

Queimados participa de encontro estadual de saúde
NOVAS IDEIAS

Encontro contou com a presença de diversas autoridades e profissionais renomados
assessoria 
de imprensa

Uma leitora, que pe-
diu para não ser identifi-
cada, enviou ao Hora H 
um pedido de remoção 
de uma árvore próximo 
à rede de tensão na 
Rua João Evangelista 
de Carvalho, em Niló-
polis. De acordo com 
ela a árvore foi cortada 
pela Defesa Civil mas 
ficou no local, gerando 
muitos transtornos. “ Já 
foram feitas várias soli-
citações na Secretaria 
de Serviços Públicos e 
nenhuma providência 
ainda foi tomada”, rela-
tou a leitora.

Parte de um prédio 
que pertence à 
Prefeitura de Mi-

rassol (SP), localizado 
na região central da 
cidade, desabou por 
conta da forte chuva 
que atingiu o municí-
pio nos últimos dias. 
De acordo com infor-
mações do Corpo de 
Bombeiros, o telhado 
de parte do almoxari-
fado, onde fica locali-
zado o Departamento 
de Trânsito da cidade, 
acabou cedendo de-

Árvore vira entulho em Nilópolis
DIVULGAçãO

 A Doutora Lívia Guedes e o Secretário de Saúde Luiz Antônio participaram do IntegraSaúdeRJ

DIVULGAçãO

São Paulo

Integração. Essa foi a 
palavra-chave do In-
tegraSaúdeRJ, even-

to de acolhimento aos 
gestores municipais de 
saúde do Estado do Rio 
de Janeiro, realizado 
na última quinta-feira  
no Palácio Guanabara. 
O encontro, que con-
tou com a presença 
diversas autoridades 
– como a do Gover-
nador Luiz Fernando 
Pezão e do Secretário 
de Estado de Saúde, 
Luiz Antônio de Souza 
Teixeira Júnior –, abor-
dou, principalmente, 
os desafios da gestão 
da saúde no Brasil. A 
secretária de Saúde 

de Queimados, Dr. Lívia 
Guedes, participou da 
atividade e recebeu 
um manual de orien-
tação de trabalho e 
orientações gerais so-
bre a campanha esta-
dual de combate ao 
mosquito Aedes Ae-
gypti.

Temas como a im-
portância da regionali-
zação da saúde a bus-
ca por captação de 
recursos junto ao âmbi-
to federal por meio da 
habilitação eficiente 
dos serviços oferecidos 
na rede municipal e a 
valorização do Sistema 
Único de Saúde foram 
explanados detalhada-
mente ao longo do dia.

Prédio da prefeitura ficou completamente destruído

vido à força da chuva.   
Os escombros ficaram 
pela calçada e toma-
ram parte da rua. Não 
havia funcionários no 
local no momento do 
acidente e ninguém fi-
cou ferido.

A área está sinali-
zada e isolada para 
evitar acidentes de 
trânsito. O prédio que 
desabou faz parte de 
um complexo, onde 
funcionam outras se-
cretarias da prefeitura.

Prefeitura vai financiar esgotamento sanitário
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Prédio da Secretaria de Mirassol 
desaba por causa da chuva
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Na cerimônia, Barack Obama fez a transição com o republicano.

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

O pres idente 
eleito dos 
Estados Uni-

dos, Donald J. Trump, 
tomou posse como o 
45º presidente ame-
ricano. A cerimônia 

contou com a presen-
ça da candidata der-
rotada Hillary Clinton e 
o agora ex-presidente 
Barack Obama. No en-
tanto, em todo o país 
há manifestações con-
trárias ao novo chefe de 
governo.

A democrata Hilla-

Em meio de protesto
Manifestantes contrá-

rios a Trump que prome-
teram parar a cidade 
durante a posse de Do-
nald Trump conseguiram, 
ativistas mascarados pro-

testando na cerimônia do 
presidente eleito dos Estados 
Unidos, destruíram janelas de 
lojas e carros em Washing-
ton ontem, e enfrentaram a 
tropa de choque da polícia, 

que respondeu com spray 
de pimenta e granadas de 
efeito moral. Os protestos di-
ficultaram o acesso ao Na-
tional Mall, amplo corredor 
em frente ao Capitólio, em 

Washington, onde o repu-
blicano fez seu juramento. 
Houve confronto em diver-
sos pontos.  todos com o 
símbolos do sistema capi-
talista norte-americano.

DIVULGAçãO

Seeduc abrirá a segunda fase de matrículas

Donald Trump toma posse 
como presidente dos EUA 

Faz muito tempo, 
venho falando que o 
crescimento do bair-
ro da Prata em Nova 
Iguaçu, se não for 
ordenado e trazen-
do obras de estrutu-
ra adequadas, fará 
com que o que é es-
perança em dias me-
lhores vire potenciali-
zador de problemas.

Um exemplo é a 
rua Tenório, histórica 
no quesito alagwa-
mento e que servi-
rá de acesso para a 
entrada do empre-
endimento em cons-
trução. Os novos mo-
radores precisarão 
comprar botes para 
entrar casa nos dias 
de chuva? Com mais 
esgoto produzido pe-
los novos moradores, 
haverá intervenção 
por parte da cons-
trutora como contra-

creveram anteriormente e 
aos que não confirmaram 
a reserva de vagas.

Após efetuar a inscrição 
pela internet, o candidato 
deverá confirmar a vaga, 
de 1 a 3 de fevereiro, na 
unidade na qual foi aloca-
do e apresentar os seguin-
tes documentos: Carteira 
de Identidade ou Certidão 
de Nascimento ou Casa-
mento; CPF, histórico esco-
lar ou Declaração; Cartei-
ra de Identidade e CPF do 
responsável legal, original 
e cópia; comprovante de 
residência e Comprovante 
do Atestado com tipo do 
grupo sanguíneo e o Fator 
Rhesus (fator RH), confor-

Independente da capacidade empresarial, 
Marcelo Reis e Mario Soma, têm a característica do 
bom gosto e da paixão por Tinguá. O investimento 
que fizeram para criar o BioHorto Tinguá, já trouxe 
enorme impacto visual positivo, para Nova Iguaçu. 
O horto fica localizado no cruzamento 
dá Via Light com a Rua Cel. Francisco So-
ares, em pleno centro de Nova Iguaçu.  
Marcelo e Mario são amados por todos e retri-
buem com esse fantástico projeto.

#PareceTinguá 

 No último dia 18, eu completei 35 anos como 
servidor da Prefeitura de Nova Iguaçu. Exerci vá-
rios cargos de que me orgulho (secretário, inspetor 
de Fazenda, presidente do Conselho de Contri-
buintes, entre outros), todos de responsabilidade. 
A foto acima, comprova que, apesar do “des-
gaste”, quase não mudei fisicamente, de quan-
do ingressei, até hoje

partida e também da 
Prefeitura? É verdade 
que a construção as-
soreou um canal que 
escoava as águas 
das chuvas pioran-
do a situação da re-
gião? ...

O Tempo Passa
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 A  cretinice do hoje presidiário, Sergio Cabral, ao 
mentir dizendo que a FIFA exigia a retirada do museu 
do Índio, de uma escola e do parque aquático e pista 
de atletismo, não podia terminar de forma diferente. 
O Maracanã virou um símbolo do Mal e tudo por lá 
parece gerar desgraça. Agora, mais de 400 milhões 
serão gastos na recuperação do estádio.

Representantes das se-
cretarias de Cultura e Tu-
rismo e de Comunicação 
Social de Duque de Ca-
xias e produtores culturais 
discutiram na última quin-
ta-feira, a realização dos 
festejos de carnaval de 
rua e o tradicional desfile 
de blocos. Participaram 
do encontro os secretários 
de Comunicação Social, 
Aroldo Brito e de Cultu-
ra, Simone Daniele Reis, 
o produtor cultural Diogo 
Archanjo, além de repre-
sentantes da Associação 
Carnavalesca de Duque 
de Caxias – ACDUC, de 
blocos de enredo e da 
BRADUC, Liga de blocos 
de rua. Sem dinheiro em 
caixa para ajudar as enti-
dades, todos estão se mo-
bilizando para conseguir 
recursos junto a iniciativa 
privada.

Caxias 
discute 

carnaval

Moradores de bairro de Nova Iguaçu pedem 
socorro por causa de alagamento em rua 

Golpe furado

 

O golpe que vem sendo dado nas famílias com pa-
rentes internados em CTI de hospitais caros da Barra e 
ZonaSul, tem um detalhe curioso. Alguém liga se dizen-
do médico, fala nome, hospitai e exames que paciente 
precisa fazer. Depois, pede depósito em dinheiro. Como 
consegue os dados ?

Em animada conversa, administradores do Iguaçu 
Center, revelaram satisfação com atuação do setor 
de Posturas, do governo Rogerio Lisboa. Eles se mos-
traram impressionados com trabalho realizado no cal-
çadão, retirando camelôs e sem sequer, um incidente. 
Pra eles, o governo mostrou capacidade e determi-
nação. 

Por enquanto, o Consórcio que “administra” o Ma-
racanã, reassumiu o controle do estádio. Decisão judi-
cial ameçou com multa diária de 200mil, caso teimas-
se em ficar de fora, apenas olhando o histórico palco 
do futebol, se deteriorando e sendo depenado.

Uma sonora vaia para os irresponsá-
veis administradores que permitiram os ver-
gonhosos atrasos nos salários dos servi-
dores municipais, na Baixada Fluminense. 
Se a crise existia, deveriam ter cortado secretarias, 
contratos caríssimos e sabe-se lá, o que mais...

As inscrições devem ser feitas ainda este mês

Zap 1

Zap 2

O acidente aéreo que vitimou mortalmente o 
ministro Teori, está gerando uma preocupação jurí-
dica. Responsável pelos processos da LavaJato, no 
Supremo Tribunal Federal, alguns entendidos acham 
que sua morte coloca em risco a operação que 
vem mudando o Brasil.

Zap 5

Zap 4

me disposto na Lei nº 6.683 
de 15 de janeiro de 2014.

A partir do dia 7 de fe-
vereiro, a matrícula acon-
tecerá diretamente na 
escola com as vagas re-
manescentes. A 1ª fase 
das pré-matrículas ocor-

reu no período de 24 
de novembro a 22 de 
dezembro de 2016. No 
total, 240.792 novos alu-
nos se inscreveram para 
estudar em escolas da 
Secretaria de Estado de 
Educação.

Mais uma chance para 
aqueles que desejam es-
tudar na rede pública de 
ensino. A Secretaria de 
Estado de Educação (Se-
educ) abrirá, no período 
de 24 a 27 deste mês, a 
2ª fase de matrículas. As 
inscrições deverão ser re-
alizadas pelo site Matrícu-
la Fácil. Nessa etapa, será 
considerada a ordem da 
inscrição. Os dias 24 (a 
partir das 8h) e 25 de ja-
neiro serão exclusivos dos 
candidatos que não fo-
ram alocados na 1ª fase 
da matrícula. Já os dias 26 
(a partir das 8h) e 27 de 
janeiro serão destinados 
àqueles que não se ins-

ry Clinton chegou na 
cerimônia de posse 
do seu ex-rival repu-
blicano, acompanha-
da do seu marido, o 
ex-presidente Bill Clin-
ton. A ex-secretária 
de Estado foi derrota-
da nas eleições pelo 
magnata, embora 
tenha conquistado a 
maioria dos votos po-
pulares. 

Mais cedo, Trump 
e sua esposa Mela-
nia visitaram Barack 
e Michelle Obama na 
Casa Branca. Eles se 
encontraram na man-
são presidencial, onde 
tomaram chá e café, 
antes de partirem em 
conjunto ao Capitólio. 
O vice-presidente Joe 
Biden também rece-
beu o vice-presidente 

eleito, Mike Pence, 
na Casa Branca.

Donald Trump fez 
juramento como o 
45º presidente dos Es-
tados Unidos ontem, 
sucedendo Barack 
Obama e assumindo 
o controle de um país 
dividido, em uma 
mudança de poder 
que ele disse vai le-
var a políticas que 
coloquem os EUA em 
primeiro lugar.

Enquanto protes-
tos ocorriam em par-
tes de Washington, 
Trump ergueu a mão 
direita e colocou a 
esquerda numa Bíblia 
usada por Abraham 
Lincoln e repetiu um 
juramento de 35 pa-
lavras da Constitui-
ção dos EUA.

DIVULGAçãO

Zap 1

Zap 2

Zap 3
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Zap 5
A Rua Tenório é mais 

baixa que as outras ruas 
sim e chove barbarida-
de neste período mas 
com obra de verdade 
e não paliativos, o pro-
blema já estaria resolvi-
do faz um bom tempo.

Rua Tenório que fica no bairro da Prata ficou alagada

Obama e Trump durante a posse do novo presidente
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Agentes penitenciários encerram 
greve após reunião em assembleia

fiM da greve

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A Justiça determinou o fim da greve. Desobediência implicaria multa diária de R$ 100 mil.

A para l i sação 
dos agentes 
penitenciários 

estava prevista para 
acabar só na próxi-
ma segunda-feira, 
mas, no fim da tarde 
da última quinta-fei-
ra, eles fizeram uma 
assembleia e decidi-
ram encerrar a gre-
ve antes.

Ontem, os agentes 
voltaram ao traba-
lho. As visitas serão 
permitidas de nova-
mente e os presos 
levados pela Polícia 
Civil entrarão nos 
presídios. Na última 
quarta-feira, o Tribu-
nal de Justiça já ti-
nha determinado o 
fim da greve e infor-
mou que, caso con-
trário, haveria uma 
multa de R$100 mil 
por dia.

GREVE FOI DEcRETADA 
NA úLTIMA TERçA
Desde a última ter-

ça-feira, os agentes 
suspenderam as vi-
sitas de familiares e 
o banho de sol dos 
presos, no Comple-
xo Penitenciário de 
Gericinó, em Bangu, 
Zona Oeste. Também 
proibiram a entrada 
de advogados, ca-
minhões de carga e 
a entrada de novos 
presos.

Na decisão do TJ, o 
desembargador Luiz 
Fernando Ribeiro dis-
se que a greve deve-
ria ser contida “prin-
cipalmente diante 
do cenário carcerá-
rio brasileiro atual, no 
qual massacres gera-
ram morte de mais de 
uma centena de pes-
soas nos Estados do 
Amazonas, Roraima e 
Rio Grande do Norte”.

Também argumen-

tou que a proibição 
da visitação dos pre-
sos pelos parentes 
“fere a dignidade e 
o exercício de direi-
tos fundamentais da-

queles que se encon-
tram custodiados nas 
unidades da Seap 
(Secretaria de Admi-
nistração Penitenciá-
ria)”.

O presidente do 
sindicato classificou a 
decisão do TJ como 
“política” e disse que 
abusiva não era gre-
ve. Abusivo, na sua 

avaliação, é o go-
verno estadual, que, 
segundo disse atrasa 
salários e não atua 
contra a superlota-
ção carcerária.

A paralisação dos agentes teve início na última terça e se alastrou por dois dias, no Rio
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Policial militar é morto em Japeri
Mais um policial mi-

litar foi assassinado na 
Região Metropolitana 
do Rio na madrugada 
da última quinta-feira. 
O crime aconteceu 
durante uma tentati-
va de assalto a uma 
padaria em Japeri.

O subtenente João 
Máximo Guimarães, 
de 52 anos, trabalha-
va no Departamento 
Geral de Pessoal da 
PM. Segundo a polí-
cia, ele estava próxi-
mo a uma padaria, 
no momento em que 
percebeu a movi-
mentação dos bandi-
dos e reagiu.

Na troca de tiros, 
ele foi atingido. O mi-
litar ainda foi socor-
rido, mas não resistiu 
aos ferimentos. João 

foi o 12° policial morto 
este ano. O caso está 
sendo investigado pela 
Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (DHBF).

MILITAR é MORTO 
EM SHOPPING 

Na última quarta-

-feira, o cabo Cosme 
Rodrigues Souza Jú-
nior, de 32 anos, mor-
reu após ser balea-
do em um confronto 
próximo ao Shopping 
Guadalupe, na Zona 
Norte. O policial foi 
baleado por volta 
das 20h30, em uma 
troca de tiros entre o 
PM e seis criminosos 
armados que tenta-
ram roubar uma joa-
lheria do local.

No tiroteio, o PM foi 
atingido na cabeça. 
Ele estava há 8 anos 
na corporação e 
deixou esposa e filha. 
Apenas nos 20 pri-
meiros dias de 2017, 
12 polciais já foram 
mortos por criminosos 
na Região Metropoli-
tana do Rio.

Subtentente João Máximo 
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Agente do Degase é morto a tiros 

Um agente do De-
partamento Geral de 
Ações Sócio-educativas 
(Degase) foi morto a ti-
ros na madrugada de 
ontem, na Rua Buenos 
Aires, no Centro do Rio. 
Thiago Tinoco de Souza, 
de 29 anos, foi balea-

Bandidos são detidos em Meriti 

Após denúncia, 
Policiais Militares do 
21º BPM (São João 
de Meriti) realizaram 
um cerco policial nas 
proximidades da Es-
tação Vila Rosali, em 

São João de Meriti, 
na noite da última 
quinta-feira. Na ação 
um adolescente foi 
apreendido e um ho-
mem foi preso, e com 
eles foi apreendido 

farto material entor-
pecente. 

A ocorrência foi en-
caminhada à 54ªDP 
(Belford Roxo), onde 
admitiram fazer parte 
do tráfico local.

Falso bombeiro é preso na Dutra 
Um homem foi preso 

pela Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) após 
apresentar uma iden-
tidade funcional falsa 
de bombeiro na Via 
Dutra, em São João de 
Meriti, na madrugada 
de ontem. Ele tentou 
se passar por bombei-
ro militar apresentando 
uma carteira e estava 
com um carro roubado 
com placa clonada.

Policiais rodoviários 
federais faziam ronda 
quando desconfiaram 
de dois homens pa-
rados ao lado de um 
carro estacionado num 
posto de combustíveis 
e os abordaram. Um 
deles disse que era 
o dono do veículo e 
apresentou-se como 
bombeiro militar, mos-
trando uma identidade 
funcional. Ele estava ar-
mado com uma pistola 

calibre 380, carregada 
com 20 munições, e 
também exibiu o do-
cumento da arma. O 
outro suspeito contou 
trabalhar como cami-
nhoneiro.

pós verificação, os 
agentes da PRF consta-
taram que todos os do-
cumentos eram falsos. 
Ele não era bombeiro 
militar e nem possuía 

porte de arma. Além 
disso, o carro era rou-
bado e circulava com 
placas clonadas. O ve-
ículo foi roubado há 
cerca de um ano. O 
caso foi encaminhado 
à 54ª DP (Belford Roxo), 
onde o homem foi indi-
ciado por receptação, 
porte ilegal de arma 
de fogo e uso de do-
cumento falso. 

Arma apreendida com falso bombeiro na ação 
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do enquanto trabalha-
va como motorista do 
Uber.

De acordo com a De-
legacia de Homicídios 
(DH), a principal suspei-
ta é de latrocínio. Se-
gundo os agentes, uma 
perícia foi feita no local 

e uma investigação foi 
instaurada para apurar 
as circunstâncias do cri-
me e sua autoria. 

Em nota, o Degase 
lamentou a morte de 
Thiago e disse que está 
prestando o auxílio ne-
cessário aos familiares. 

Dois homens foram apreendidos com material entorpecente após denuncia

Thiago Tinoco de Souza, também trabalhava como motorista de Uber 
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Duas mulheres fo-
ram achadas mor-
tas dentro de uma 
casa localizada em 
São Gonçalo dos 
Campos (116 km 
de Salvador), na 
manhã do último 
domingo. As vítimas 
identificadas como 
Daniela Dias San-
tana, de 30 anos, 
e Evilyn Machado 
Vasconcelos de 
Souza, 27, foram vis-
tas voltando de um 
desfile de um bloco 
cultural da cidade 
na noite anterior. 

A polícia infor-
mou que corpos 
estavam na casa 
da Daniela e em 
seu corpo havia um 
bilhete que foi dei-

Assassinos deixam bilhete em corpo 

Mais uma preventiva para a
dupla ‘inocente do Corumbá’

JOSEMAR GONçALVES/REUTERS

Presos fizeram novo motim na Penitenciária de Alcaçuz

Presos pela morte do diretor do Hora H, marginais responderão por tentativa de homicídio.

xado pelos criminosos 
com os seguintes di-
zeres: “A família peço 
desculpas, mas ela 
não quis pagar meu 
dinheiro, mais tem 
para festa (sic)”. 

As mulheres teriam 
sido mortas com gol-

pes de faca no pes-
coço e a porta da 
casa foi deixada 
aberta pelos assassi-
nos. Não havia sinal 
de arrombamento e 
a arma do crime não 
foi localizada pelos 
policiais. 

A Justiça tarda 
mais não falha. 
Esse ditado po-

pular serve de alen-
to para a família de 
Clayton da Rocha Mo-
reira da Silva, que so-
freu uma tentativa de 
homicídio em novem-
bro de 2013 em Nova 
Iguaçu. Os acusados 
identificados como 
Vanderson da Silva, o 
‘Biico’, e Braulino Bre-
jeiro Fernandes, que já 

estão presos preven-
tivamente na Cadeia 
Pública Cotrim Neto, 
em Japeri, pela morte 
do diretor do Hora H, 
José Roberto Ornelas 
de Lemos, tiveram a 
prisão preventiva de-
cretada pela 4ª Vara 
Criminal do município, 
na última quinta-feira. 

A decisão judicial 
ocorre mais de três 
anos após o crime, no 
dia 24 de novembro de 
2013.

Em depoimento aos 
inspetores da 58ª De-

legacia de Polícia 
(Posse), que investiga 
o caso, a vítima rela-
tou ter comprado uma 
motocicleta YBR, de 
cor preta, de Braulino. 
Quando faltava uma 
parcela para liquidar 
a dívida, Clayton pe-
diu o documento de 
compra ao acusado, 
que se negou a forne-
cer. Ele, então, suspen-
deu o pagamento, o 
que teria motivado o 
marginal a planejar 
uma possível vingança 
e colocá-la em prática 

quase dois anos depois. 

cOMO FOI O cRIME
Ainda de acordo 

com a vítima, no dia 
do crime ele dirigia seu 
carro no bairro Santa 
Rita, quando percebeu 
que uma Fiat Uno pra-
ta, de propriedade de 
Biico, o perseguia. Den-
tro do veículo, Clayton 
avistou os dois acusa-
dos, além de uma ter-
ceira pessoa, que não 
soube identificar. 

Segundo o depoi-
mento colhido pelos 

agentes na casa dele, 
o grupo passou a atirar. 
Ferido, ele contou que 
perdeu o controle da 
direção. Na sequência, 
Vanderson teria desci-
do do carro e dispara-
do mais tiros de pistola 
calibre 9 mm, observa-
do pelos comparsas. 
Clayton fingou-se de 
morto e os criminosos 
deixaram o local do 
ataque. 

O crime aconteceu 
próximo a casa da ví-
tima que foi socorrida 
pelo irmão. Durante o 

procedimento, o jovem 
teve a coluna cervical 
afetada e, como con-
sequência, perdeu os 
movimentos das per-
nas. 

A família procurou a 
distrital para registrar o 
ataque, mas um inspe-
tor informou à mãe de 
Clayton que o expe-
diente estava encerra-
do e que não seria pos-
sível abrir a ocorrência 
naquele momento. O 
policial disse que envia-
ria uma intimação para 
ouvir o depoimento. 

Vanderson da Silva, o biico e Brailino Brejeiro Fernandes durante a prisão pela morte do diretor do Hora H em 2013: Mais uma preventiva

Vítima passa por dificuldades 
Após sofrer o 

atentado e fi-
car paraplégico, 
Clayton, que era 
proprietário de um 

lava jato no terceiro 
distrito, agora sobre-
vive de doações. A 
mãe, que pediu para 
não ser identificada, 

contou que o filho 
vive o pior drama da 
sua vida. 

Agora, ele depende 
da boa ação de co-

merciantes da região 
para comprar alimen-
tos, fraudas descartá-
veis e medicamentos. 
“Só o fato dele estar 

sobre uma cama já 
é um grande sofri-
mento. Se não fosse 
a ajuda dessas pesso-
as, não sei o que seria 

da gente. Por ou-
tro lado, graças a 
Deus, a justiça está 
sendo feita”, disse 
a dona de casa. 

Polícia estaria recebendo denúncia de outros crimes
A Polícia Civil 

está investigan-
do outros crimes 
que teriam envol-
vimento dos dois 
acusados. Um mo-
rador do terceiro 
distrito demons-

trou preocupação 
com o fato de ter 
vazada a informa-
ção que os dois cri-
minosos teriam sido 
‘recrutados’ para 
trabalhar na área 
da limpeza. 

Informações dão 
conta que eles es-
tariam aproveitando 
o ‘benefício’ para 
usar aparelhos ce-
lulares e se comuni-
carem com pessoas 
do lado de fora da 

prisão, com o intuito 
de intimidação. Ain-
da assim, a Polícia 
Civil tem recebido 
denúncias sobre ou-
tros possíveis crimes 
cometidos pela du-
pla

“Causa preocupa-
ção que presos com 
alto grau de margi-
nalidade tenham a 
liberdade para que-
brar restrições e usar 
aparelhos nos pre-
sídios. Em breve, se 

houver um tercei-
ro mandado de 
prisão contra os 
criminosos (que o 
leitor desculpe o 
trocadilho), já po-
dem pedir músi-
ca ao Fantástico. 

MP do RJ vai investigar queda 
de avião que matou Zavascki

O acidente de avião 
que vitimou o minis-
tro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Teori 
Zavascki e mais qua-
tro pessoas na última 
quinta-feira, será inves-
tigado pelo Ministério 
Público do Estado do 
Rio de Janeiro (MPRJ), 
que instaurou inquérito 
sobre o caso. A aero-
nave caiu próximo ao 
município de Paraty, 
no Sul Fluminense.

O inquérito da Polí-
cia Civil corre em pa-
ralelo ao da Polícia Fe-
deral e vai aguardar a 
conclusão da perícia 
por parte do Cenipa 
para avaliar os próxi-
mos passos da inves-
tigação. O Ministério 
Público Federal (MPF) 
também investiga o 

acidente. 
Por volta das 11h de 

ontem, mergulhadores 
do Corpo de Bombei-
ros resgataram o últi-
mo dos cinco corpos, 
o do piloto da aero-
nave. O avião em que 
Zavascki viajava, do 
modelo Hawker Bee-
chcraft King Air C90, 
pertencia ao grupo 
Emiliano Empreendi-
mentos. A aeronave 
de pequeno porte ti-
nha capacidade para 
oito pessoas.

Segundo a Infraero, 
a aeronave decolou 
às 13h01 do Campo de 
Marte, em São Paulo, 
com destino a Paraty, 
e caiu próximo à Ilha 
Rasa, a 2 km de dis-
tância da cabeceira 
da pista do aeroporto 

da cidade fluminense, 
por volta das 13h45.

Testemunhas con-
tam que não houve 
explosão. Uma de-
las afirmou ter visto o 
avião voando baixo 
ao fazer uma curva 
e batendo uma das 
asas no mar.

Todos os corpos fo-
ram retirados do local 
e foram enviados ao 
Instituto Médico Legal 
(IML) de Angra dos 
Reis (RJ). Além de Za-
vascki, as outras víti-
mas são Carlos Alberto 
Fernandes Filgueiras, 
dono do avião; Osmar 
Rodrigues, piloto do 
avião; Maira Lidiane 
Panas Helatczuk, mas-
soterapeuta de Filguei-
ras; e Maria Ilda Panas, 
mãe de Maira. 

BANCO DE IMAGENS HORA H
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Atendimento é interrompido 
em hospital de Paraíba do Sul

suL fLuMinense

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Falta de remédios e atraso no repasse de verbas foram os motivos da paralisação.

MODELO: Marisa Furacão

Nas portas do car-
naval, as musas rea-
parecem e atraem 
olhares por onde 
passam. Esse é o 
caso da nossa gata 
do final de semana. 
Ela é Marisa Furacão 
e por onde passa, 
quebra tudo com 
seu gingado e seu 
jeito sexy. Ela é pas-
sista e desfila pela 
Grande Rio e mos-
trou que fazer poses 
é uma arte! Nossa 
gata adora comer 
um bom churras-

co e adora sambar 
(como era de se es-
perar). Seu sonho é 
viajar por todo o Bra-
sil. Apesar do pavio 
curto, a flamenguis-
ta tem um bom co-
ração e tem como 
objetivo ajudar a to-
dos que precisam. O 
homem ideal para 
elaé aquele que te-
nha atitude e seja 
carinhoso e o melhor 
lugar para fazer um 
xameguinho e um 
namoro é na sua 
cama.

BAIRRO: Duque de Caxias

JORGE MARCOS 

A crise econômica 
tem sido o gran-
de problema na 

saúde em todo o es-
tado e mais uma vez, 
atingiu um hospital de 
grande porte, no Sul 
do Rio. O serviço am-
bulatorial do Hospital 
Nossa Senhora da Pie-
dade em Paraíba do 
Sul, ficou suspenso na 
última terça-feira. De 
acordo com a unida-
de de saúde, o proble-
ma seria o atraso no 
repasse da verba pelo 
município.

O valor do repas-
se seria R$ 110 mil por 
mês, mas não é reali-
zado desde dezembro. 

O mês de novembro 
foi pago parcialmente. 
A principal consequên-
cia da paralisação dos 
atendimentos é a fal-
ta de medicamentos 
essenciais para os pa-
cientes, como antifla-
matórios, antibióticos, 
antialérgicos e soro fi-
siológico. 

A unidade médica 
tem 62 leitos e, apro-
ximadamente, 150 
pessoas são atendidas 
nos setores ambulato-
rial e de emergência. 
A paralisação assustou 
quem precisa do aten-
dimento. “Não temos 
condições de ir para 
outro lugar, nem re-
curso algum”, afirmou 
uma paciente. O Hospital Nossa Senhora da Piedade ficou sem funcionar por quase um dia após as reclamações

Serviço voltou após 24 horas.
Segundo o se-

cretario de saú-
de, Fabiano 
Ribeiro, os pro-

blemas seriam uma 
pendência do go-
verno anterior. “Não 
foi deixada essa 

despesa empenha-
da, liquidada e es-
crita nos restos a 
pagar. Então, não 

cabe um paga-
mento retroativo”, 
afirmou.

Após uma reu-

nião na Prefeitura, 
realizada na últi-
ma quarta-feira, os 
atendimentos foram 

normalizados e a 
unidade já está 
f u n c i o n a n d o 
normalmente. 

REPRODUçãO

Protesto interdita BR-101 em Angra dos Reis
Mais uma manifes-

tação, dessa vez reali-
zada na última quinta-
-feira, parou o trânsito 
nos dois sentidos da 
BR-101 (Rodovia Rio-
-Santos), em Angra dos 
Reis. Segundo informa-
ções da PRF, o protes-
to, motivado pelo au-
mento das tarifas de 
ônibus intermunicipais, 
foi registrado nas proxi-
midades do bairro de 
Barra Grande. A via foi 
liberada às 12h50. Esse 
foi o terceiro protesto 
em uma semana.  

No último sábado, os 
moradores já haviam 
se manifestado blo-
queando a via no bair-
ro de Taquari, em Para-
ty, tudo por que no dia 
seguinte ao protesto 
entrou em vigor as no-
vas tarifas para os ôni-
bus na região. 

Na segunda feira, 
ônibus foram depre-
dados e quebrados na 
rodoviária do Centro. 

A rodovia foi mais uma 
vez interditada, dessa 
vez na altura de Praia 
Grande. 

O protesto durou 
aproximadamente seis 
horas. 

AUMENTO DE 
QUASE 7%

A decisão do reajus-
te, do Departamento 
de Transportes Rodovi-
ários (Detro), foi publi-
cada quarta-feira da 

semana passada, no 
Diário Oficial do Esta-
do. O aumento é de 
6,99%. Confira como 
ficaram os valores dos 
bilhetes na Costa Ver-
de.

Protesto teve como motivação o aumento das tarifas dos ônibus da região

DIVULGAçãO / PRF

Porto Real tem a maior incidência de raios
A cidade de Porto 

Real está numa es-
tatística bem com-
plicada, olhando do 
ponto de vista mete-
orológico. De acordo 
com o Instituto Na-
cional de pesquisas 
Espaciais – INPE, a 
probabilidade de ser 
atingido por um raio 
no município é três 
vezes maior que em 
outras cidades. 

Isso acontece por 
que a cidade está 
localizada numa 
região em que a 
formação de des-
cargas elétricas é 
favorecida pelo as-
pecto geográfico. “O 
que acontece nessa 
região, é que a Serra 

do Mar e a Serra da 
Mantiqueira, as duas 
cadeias que formam 
o Vale do Paraíba se 
aproximam na fron-
teira dos estados do 
Rio de Janeiro e São 
Paulo. Com isso, essas 
cadeias de monta-
nha ao se aproxima-
rem criam como se 
fosse um funil, acele-
rando o ar que tá no 
vale que atinge com 
velocidades maiores 
o ar que está sobre 
Porto Real. A região 
montanhosa tam-
bém favorece as 
tempestades acom-
panhadas de raios”, 
explicou.

Apesar desses nú-
meros altos, a quan-

tidade de pessoas 
atingidas por raios na 
cidade é mínima. 

Há 16 anos não há 

registro de ninguém 
que tenha morrido 
por raio em Porto 
Real. 

A cidade é um imã que costuma atrair raios

DIVULGAçãO
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GLOBO
00:19 - Flash
01:05 - Corujão
06:00 - Via Brasil
07:00 - Como Será?
09:00 - É de Casa
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:46 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
14:08 - Sessão Comédia
14:57 - Estrelas
15:48 - Caldeirão do Huck
18:33 - Sol Nascente
19:14 - Praça TV - 2ª Edição
19:38 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:09 - A Lei do Amor
22:04 - Zorra
22:39 - Altas Horas

TV RECORD

SBT
01:00 - The Noite com Danilo 
Gentili
02:00 - SBT Notícias
06:00 - Chaves
07:00 - Sábado Animado
10:00 - Parque Patati Patatá
10:30 - Mundo Disney
12:30 - Kenan & Kel
14:15 - Programa Raul Gil
18:15 - Chaves
18:45 - SuperNanny
19:45 - SBT Brasil
20:30 - Esquadrão da Moda
21:30 - Sabadão com Celso 
Portiolli

REDE TV

TEATRO E RESISTêNCIA

00:00 - Leitura Dinâmica
00:30 - Programa Amaury Jr.
01:30 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
03:00 - Igreja da Graça, Nos-
so Programa
05:00 - Ultrafarma
08:00 - Camisaria Fascynios
08:15 - Galinha Morta
08:30 - Família Debaixo da 
Graça
09:00 - Show da Saúde
09:30 - Programação Rede-
TV!
10:00 - Rompendo em Fé
10:30 - Proclamai
11:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
12:00 - Assembleia de Deus 
do Brás
13:00 - Família Debaixo da 
Graça
13:30 - Camisaria Fascynios
16:30 - Master Game
18:30 - Ritmo Brasil
19:30 - Amaury Jr. Show
20:30 - Igreja Internacional 

Tanaka comemora a notícia com 
Alice e afirma a Mieko que está livre 
para viver sua vida. Questionada por 
Loretta, Lenita assume que teve uma 
filha. Carol avisa que tem provas 
contra César. Ele promete se vingar 
de Sirlene e do filho se Carol abrir a 
boca. Geppina desconfia das insinu-
ações de Loretta sobre as crianças 
abandonadas na maternidade em 
que trabalhava. 

Lenita assume que teve 
uma filha no passado

Ula reclama de coragam e diz 
que Jéssica é fraca

Elias se desculpa com Laís. Adoni-
zedeque ordena que tragam Ula até 
o palácio. Elias convida Laís para um 
novo jantar. No palácio, Adonizede-
que pede para Ula vestir-se como 
uma rainha. Jéssica conversa com 
Mara e diz não querer fazer mal a 
ninguém. A vilã reclama da falta de 
coragem da moça e diz que Jéssica 
é uma fraca.

RESUMOS DAS NOVELAS

Alex aceita participar do assalto à 
casa de Gui. Léo decide encerrar de-
finitivamente o contrato com Lázaro. 
Diana diz que cuidará da carreira de 
Léo. Paçoca pede a Zac que arrume 
um emprego para ele na banda. Zac 
pede a Luizão que dê algo para Pa-
çoca comer. Júlia entrega a foto do 
cofre do apartamento de Gui para 
Alex e dá as orientações.

Alex aceita participar do 
assalto à casa de Gui

06:00 - Balanço Geral Ma-
nhã
07:30 - Faixa regional
08:55 - Fala Brasil
10:00 - Hoje em Dia
12:00 - Faixa regional
14:45 - Amor e Intrigas
15:45 - Vidas em Jogo
16:30 - Cidade Alerta
19:30 - Escrava Isaura
20:40 - A Terra Prometida
21:40 - Jornal da Record
22:45 - Sem volta 
23:45 - CSI Las Vegas (14ª 
Temporada)    
01h15 - Fala que eu te es-
cuto
02h00 - Programação Uni-
versal

assessoria de imprensa
 editoriahorah@ig.com.br

‘O Topo da Montanha’entra 
em cartaz no Sesc Ginásio
Peça de grande sucesso reinventa o último dia de Martin Luther King. 

BAND
00:00 - Bate & Volta
00:40 - Jornal da Noite
01:30 - Que Fim Levou? - Bo-
letim
01:35 - Os Simpsons
02:15 - Elementary
02:55 - Vídeos Incríveis
03:00 - Igreja Universal
06:00 - Minúsculos
06:05 - Ei Arnold!
06:30 - Avatar
06:50 - As Aventuras de Jimmy 
Neutron
07:00 - Minúsculos
07:05 - Ei Arnold!
07:30 - Avatar
07:50 - As Aventuras de Jimmy 
Neutron
08:00 - Supah Ninjas
08:20 - Mighty B!
08:30 - Big Time Rush
08:50 - O Segredo dos Animais
09:00 - Drake & Josh
09:20 - Popeye
09:30 - Big Time Rush
09:50 - T.U.F.F. Puppy
10:00 - Victorious
10:25 - Minúsculos
10:30 - True Jackson
10:50 - Planeta Sheen
11:00 - Dia Dia - Melhores Re-
ceitas
11:30 - Dia Dia - Papo de Co-
zinha
11:45 - P-apo de Boleiro
12:00 - Vitória em Cristo
13:00 - Vídeos Incríveis
16:00 - Brasil Urgente
20:10 - Jornal da Band
23:10 - Top Cine: Armadilha 

Previsão do tempo - nova iguaçu Condições do
Mar no Rio

Depois do sucesso em 
São Paulo, onde es-
treou há pouco mais 

de um ano, a peça ‘O Topo 
da Montanha’, com Lázaro 
Ramos e Taís Araújo, chega 
ao Rio de Janeiro, no Tea-
tro Sesc Ginástico, em es-
treia para convidados hoje. 
Muito elogiada pela crítica, 
a montagem já alcançou 
a marca de 50 mil espec-
tadores e foi reconhecida 
com a indicação ao Prêmio 
Shellde melhor atriz para 
Taís Araújo. O público pode 
assistir ao espetáculo de 
21/1 a 19/2, com ingressos 
que variam de R$ 6 (para 
Associados Sesc)a R$ 25. A 
classificação é 12 anos.

‘O Topo da 
Montanha’estreou em Lon-
dres, em 2009, e ganhou 
versão na Broadway, em 
2011. No Brasil, a peça é 
protagonizada e produzi-
da por Lázaro Ramos e Taís 

Araújo, com direção de 
Lázaro Ramos e codireção 
de Fernando Philbert. Após 
temporada de quase um 
ano em São Paulo, a mon-
tagem já lotou teatros em 
Campinas, Curitiba, Belo 
Horizonte, Salvador e Ribei-
rão Preto.

A história relembra que, 
há quase cinquenta anos, 
no dia 4 de abril de 1968, 
o mundo se despedia de 
Martin Luther King Jr., o pas-
tor protestante e ativista 
político que se tornou íco-
ne por sua luta pelo amor 
ao próximo e pelo repúdio 
à segregação racial norte-
-americana. É este o mo-
mento histórico que a jo-
vem dramaturga Katori Hall 
desconstruiu em sua obra 
fictícia.

O título do espetáculo 
faz alusão ao último gran-
de discurso de Martin Lu-
ther King Jr. (“I’ve been to 
the mountaintop”), feito em 
Memphis, na Igreja de Ma-

DIVULGAçãO

A irmã Cecília desmaia no quarto 
onde a irmã Fabiana está dormindo. 
Bárbara e Frida jogam papel em Dul-
ce Maria na sala de aula e dizem que 
agora a pequena não tem mais Cecí-
lia para lhe proteger. Fabiana acorda e 
entra em desespero ao ver Cecília de-
sacordada no chão. A noviça grita por 
socorro. Vitor chega ao colégio com os 
ingredientes que usará para dar aula 
de culinária.

Bárbara e Frida jogam 
papel em Dulce Maria 

son, em 3 de abril de 1968. É 
exatamente neste cenário – 
um dia antes de seu assas-
sinato na sacada do quarto 
306 do Hotel Lorraine –que 
Luther King, interpretado 
por Lázaro Ramos, conhe-
ce Camae, vivida por Taís 
Araújo, a misteriosa e bela 
camareira que está em seu 
primeiro dia de trabalho no 
estabelecimento. Repleta 
de segredos, ela confronta 
o líder em clima que mis-
tura suspense e deboche.
Num perfeito jogo de pro-
vocações, Camae faz com 
que o reverendo se lembre 
de que, como todos, é hu-
mano.

 “Este texto me perseguiu 
como ator por dois anos, 
por meio de pessoas que 
diziam que tinha de fazê-lo 
no Brasil. E é contemporâ-
neo porque também é uma 
história sobre enfrentar me-
dos. Sobre os trilhos da co-
ragem e do afeto”, resume 
Lázaro.

– Tínhamos muit

Peça é estrelada por Lázaro Ramos e Taís Araújo

DIVULGAçãO



As lendas sobre o 
Mar do Diabo ga-
nharam força após 
embarcações do 
governo japonês 
não terem retornado 
de lá. As explicações 
são bem variadas, 
incluindo aí a pre-
sença de navios sem 
qualquer tripulante 
vagando pela re-
gião, bem como ob-
jetos voadores não 
identificados nos 
quais estariam seres 
extraterrestres.

Lapsos de tempo 
e mau funcionamen-
to de aparatos ele-
trônicos também es-
tão na lista de coisas 
que podem acon-
tecer com quem se 
arrisca a navegar, 
ou mesmo voar, por 
esta região nem tão 
remota, mas repleta 
de mistérios

Outro relato de 
Berlitz dá conta de 
que, de uma só vez, 
100 cientistas de-
sapareceram junto 
com uma embarca-
ção enviada para 
estudar o Mar do 
Diabo.

DO
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Restrição calórica ajuda macacos a viver bem
C U R I O S I D A D E S
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Bruna Marquezine e ex
de Neymar curtem festa

Maiara e Maraisa compram 
jatinho por ‘necessidade’

Para dar conta da agenda cheia de sho-
ws, as cantoras viajam pelo Brasil em um 
jatinho alugado. Mas por pouco tempo. 
“Passou da hora de comprar um, não tem 
jeito. O custo para alugar é o mesmo. Não 
é luxo, mas necessidade”, justifica Maiara, 
que admite: “Estamos bem financeiramen-
te. Compramos uma terrinha, uma casa, 
ajudamos nossa família. Estamos fazendo 
um pezinho de meia muito legal”, contou.

A mãe de Neymar deu um festão 
para comemorar seus 50 anos na noite 
da última segunda-feira, em Santos. En-
tre os amigos e convidados de Nadine 
Gonçalves estava a namorada do cra-
que do Barcelona, Bruna Marquezine. 
No clima da festa, a atriz se esbaldou de 
dançar ao lado da irmã de Neymar, Ra-
faella Santos, e de Carol Dantas, mãe de 
Davi Lucca, filho do jogador!

Uma colaboração 
notável entre duas 
equipes de pesquisa 
resolveu uma contro-
vérsia científica per-
sistente: se a restrição 
calórica realmente faz 
bem para primatas.

O estudo, publicado 
na revista Nature Com-
munications, mostra 
que a restrição de ca-
lorias realmente pode 
ajudar macacos rhe-
sus a ter vidas mais lon-
gas e mais saudáveis.

Duas equipes con-
correntes, uma da 
Universidade de Wis-
consin-Madison e uma 

do Instituto Nacional sobre 
o Envelhecimento, ambas 
dos EUA, trabalharam jun-
tas para desvendar o mis-
tério de uma das histórias 
mais controversas na pes-
quisa do envelhecimento.

Em 2009, a equipe da 
Universidade de Wisconsin-
-Madison relatou benefí-
cios significativos na sobre-
vivência e incidência de 
câncer, doenças cardio-
vasculares e resistência à 
insulina em macacos que 
comiam menos do que 
seus colegas.

Em 2012, no entanto, a 
equipe do Instituto Nacio-
nal sobre o Envelhecimen-

to relatou nenhuma 
melhora significativa na 
sobrevida nos macacos 
que comiam menos, 
embora tenha encon-
trado uma tendência 
de melhor saúde.

“Esses resultados con-
flitantes lançaram uma 
sombra de dúvida sobre 
o paradigma de restri-
ção calórica como um 
meio para entender o 
envelhecimento e a vul-
nerabilidade a doenças 
relacionadas à idade”, 
disse a professora de 
medicina da Universida-
de de Wisconsin-Madi-
son, Rozalyn Anderson.

DIVULGAçãO
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Conheça Vivian Amorim 

uma das gatas da nova 

Neymar fará participação
 especial em Triplo X

Triplo X: Reativado 
marca o retorno do 
ator Vin Diesel a fran-
quia, e tem estreia 
prevista nos cinemas 
para semana que 
vem. E durante uma 
exibição dos primeiros 
20 minutos do filme, o 
público foi surpreen-
dido por uma partici-
pação especial bas-
tante inusitada.

A participação é 
de ninguém menos 
que o próprio Ney-
mar, jogador de fu-
tebol do Barcelona e 
da Seleção Brasileira. 
A cena tem pouco 
mais de um minuto e 
mostra Augustus Gi-
bbons (interpretado 

por Samuel L. Jack-
son) tentando recru-
tar o atleta para sua 
equipe, que luta con-
tra o crime.

Em português mes-
mo, Neymar respon-
de: “eu não sou he-
rói, sou jogador de 
futebol”. Gibbons 
então pede descul-
pa ao jogador, mas 
quando deixa o res-
taurante em que 
estão, um assaltan-
te invade o local. O 
atleta, então, pega 
um porta-guardana-
po e o chuta na ca-
beça do ladrão. No 
final, Gibbons brinca: 
“e você diz que não 
é herói!”.

REPRODUçãO

A contagem regressiva para a estreia do 

‘BBB 17’ já começou e você pode conhe-

cer uma das candidatas ao prêmio de R$ 

1,5 milhão. A manauara Vivian Amorim, de 

23 anos, começou a carreira de modelo aos 

15 anos, mas logo descobriu que sua paixão 

não era a passarela, e sim os concursos de 

beleza. Em 2012, aos 19 anos, ela foi eleita 

Miss Amazonas. Na época, Vivian cursava 

faculdade de Direito, mas teve que aban-

donar os estudos para se dedicar à carreira 

de Miss. Será essa a grande vencedora?

DIVULGAÇÃO
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Trabalho: Abra mão de 
algumas vantagens para 
colaborar com o bem 
comum. Amor: A hora de 
fazer acertos com a pessoa 
que lhe interessa é essa. E 
eles dependem muito das 

suas intenções, mas até do que dos seus 
sentimentos. Você deve reavaliar o que 
quer. 

Trabalho: Neste momento 
próspero é de extrema 
importância que qualquer 
investimento seja estudado 
minuciosamente. Amor: 
Amores eternos e felicidade 

completa não existem. Mas os cenários 
à sua volta são tão bons que é até pecado 
querer mais. Cor: Vermelho.

Áries

Trabalho: A sorte está ao 
seu lado e manda sinais que 
não devem ser ignorados. 
Vale a pena ficar alerta a 
tudo o que acontecer ao 
seu redor Amor: Este é um 

ótimo momento para se aproximar de suas 
relações e se abrir para novas possibilidades 
sociais. Cor: bege.

Touro

Elemento: Ar. 
Modalidade: Mutável. 
Signo complementar: 
Sagitário. Regente: 
Mercúrio. É bom ter os pés 
no chão, mas as emoções, 
precisam ser levadas em 

conta. Pense nisso, pois Mercúrio colocará 
você diante de vários caminhos e será 
preciso escolher. Número: 3.

Gêmeos

Elemento: Água. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: 
Capricórnio. Regente 
Lua. Hoje você sente 
vontade de se conhecer 

melhor e de vivenciar sua espiritualidade. 
Encontre sintonia entre mente e corpo para 
harmonizar as relações. Cor: Dourado.

Câncer

Leão

Elemento: Terra. 
Modalidade: Mutável. 
Signo complementar: 
Peixes. Regente: Mercúrio. 
Trabalho: Procure planejar 
melhores seus gastos para 

poder conduzir seus projetos com segurança. 
Amor: A vida é feita de momentos. Saiba 
aproveitar todos eles e divirta-se. 

Virgem

Amor: Período ótimo. Não 
é de enxergar estrelinhas 
nem pisar nas nuvens, 
mas também nada disso 
faz parte da sua natureza, 
não é? Agora é a vez 
dos amores sérios, talvez 

até com alguém mais velho querendo 
compartilhar sua história, isso tudo se 
você for livre.

Libra

Você sente uma 
maior organização 
dos seus pensamentos 
e sentimentos. Este 
equilíbrio gera paz. 
É tempo de perceber 

que a liberdade está na capacidade 
de se levar a vida que se quer. Este é 
um ótimo dia para levar o seu amor 
para um passeio onde tenha verde.

Escorpião

Hoje sua alta estima está 
em alta! Você percebe 
melhor seu potencial como 
pessoa. Este é um bom 
momento para se divertir 
ao lado de seus amigos. 

O companheirismo está destacado. 
Beneficiando as suas relações de 
confiança. Cor: Azul celeste. Número: 
20. 

Sagitário

Trabalho: Saturno lhe 
traz sorte e determinação 
para alcançar seus 
objetivos, aproveite 
essa faz benéfica para 

melhorar a sua situação financeira. 
Amor: Aproveite os bons momentos 
ao lado dos seus, programando 
belos passeios para lugares bem 
interessantes. 

Capricórnio

Elemento: Ar. 
Modalidade: Fixo. 
Signo complementar: 
Leão. Regente: Urano. 
Busque atividades 
reservadas e evite se 

expor. Que tal meditar ou praticar 
exercícios que conectem você com 
seu corpo? Invista um tempo em você 
para melhorar sua vida.

Aquário

Trabalho: Tenha 
mais confiança para 
vencer desafios, 
e s p e c i a l m e n t e 
aqueles relacionados 
a dinheiro. Coloque 

sua vida em ordem e procure 
descansar. Amor: O momento é 
positivo no campo amoroso! Com 
uma boa dose de romantismo no 
romance ele dará muito certo. 

Peixes
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Guto Santos é empossado 
no Mesquita Futebol Clube

anderson luiz

Gerente de futebol fala no crescimento do clube, acesso e retorno a elite.

baixada

38

`

Somel
outdoor R

Outdoor barato é aqui, na 
Somel Outdoor

Email: empresasomeloutdoor@hotmail.com
96479-3098

Foi apresenta-
do na sede do 
Mesquita Fute-

bol Clube o novo 
Gerente de Fute-
bol do clube: Guto 
Santos. Apresentado 
pelo presidente Klé-
ber Louzada, Guto 
recebeu os elogios e 
a confirmação que 
seu nome foi una-
nimidade do clube, 
até porque, Guto já 
foi jogador do clube.

Segundo Kléber 
Louzada, a perspec-
tiva é de colocar o 

clube na elite até 
o seu centenário, já 
que o clube tem 97 
anos, e quer festejar 
na primeirona do Rio 
de Janeiro.

VELHO 
cONHEcIDO
DOS cLUBES

Guto lembrou seus 
tempos de atle-
ta do clube e sua 
passagem como 
supervisor em 2008. 
Segundo o novo ge-
rente de futebol, os 
primeiros passos es-
tão sendo tomados, 
como as reformas 
pontuais no estádio 

Guto Santos retorna ao clube para gerir o futebol e espera reviver glórias

ANDERSON LUIZ

Nielsen Louzada já 
para a liberação 
visando poder re-
ceber os torcedo-
res mesquitenses e 
reviver o calor do 
futebol praticado 
dentro das quatro 
linhas.

Em relação a 
comissão técnica, 
será marcada uma 
data para a apre-
sentação do novo 
treinador e a divul-
gação de todo o 
planejamento para 
a estreia do time no 
Campeonato Esta-
dual da Série B2.


