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PResIdeNte: José de lemos 

Bornier tem 
as contas 
aprovadas 

pelo TCE-RJ

LSN- 6725
Clima natalino

Secretário de Defesa 
Civil entrega a chave 
de Nova Iguaçu para 
o Papai Noel em even-
to natalino.

4

Trio suspeito
Marginais  são cap-

turados por agentes da 
Polícia Militar com carro 
suspeito em avenida de 
Duque de Caxias.

7

CARRO ROUBADO!
Um Fiat Palio, de cor branca, 

quatro portas, placa LSN 6725, 
ano 2015, foi roubado na manhã 
do dia 1º de dezembro (quinta-
-feira) na Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Belford Roxo. In-
formações que possam ajudar a 
encontrar o veículo podem ser 
repassadas para o seguinte te-
lefone: (21) 96463-8062. 

“

 “Prefeito nelson Bornier

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) cons-
tatou que a Prefeitura de Nova Iguaçu aplicou 
recursos acima do que é exigido pela Cons-
tituição Federal na Saúde e Educação, além 
de ter também respeitado a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal no gasto com pessoal. Para o 
órgão, o resultado alcançado com gastos na 
manutenção e desenvolvimento do ensino da 
cidade demonstrou que o município aplicou 
acima da cota mínima exigida pela Constitui-
ção Federal, que fixa em 25% do valor da ar-
recadação.

As contas de governo do prefeito Nelson 
Bornier são referentes ao exercício de 2015.

Poderíamos ter feito
mais, não fossem as

adversidades conjunturais 
que nos impediram de 

levar ainda mais 
benefícios à população

divulgação

3

Adeus
Poeta Ferreira Gullar 

é enterrado no Rio sob 
aplausos e diversas de-
monstrações de carinho.

3

Bilhete Único
Liminar da Justiça obri-

ga os transportes a ade-
rirem os descontos do Bi-
lhte Único Intermunicipal.

3

Crime bárbaro
Recém-nascido é en-

contrado morto dentro 
de uma lixeira em Guara-
tiba, Zona Oeste do Rio.

6

Cartel
Executivos de emprei-

teira podem ser garfados 
por suspeita de cartel nas  
obras da Copa de 2014.

5

6

Balas perdidas matam 
mulher e ferem jovem 
em dois bairros do Rio

Réu na Lava Jato, 
Renan Calheiros é 

afastado do Senado 
por ministro do STF

5

Terror de Caxias é  
grampeado pela 

Polícia Militar 
7

Jhemerson dos Santos é suspeito de duas mortes

Nirza de Paula Rocha, de 51 anos (abaixo), e o estudante, 17, entraram para as estatísticas: pânico e medo
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Transporte 

Concorrência

Xará do Uber, um ser-
viço de transporte eu-
ropeu está ganhando 
fama na plataforma 
de negócios digitais. A 
Volkswagen lançou on-
tem um projeto que per-
mite oferecer serviços 
de mobilidade urbana e 
digital, já que no come-
ço do ano, tinha aderi-
do ao Gett, outro serviço 
de transportes e concor-
rente direto do Uber.

Para concorrer com 
aplicativos como o Fa-
cebook e os sistemas 
da Apple e Microsoft, o 
Google lançou ontem 
o Allo, um aplicativo de 
bate papo inteligente 
disponível na língua por-
tuguesa. O cômico não 
é o lançamento em si, 
mas sim o sistema de 
inteligência do serviço, 
que costuma fazer pia-
das com outras pode-
rosas empresas da infor-
mática no mundo.

Rodar o espaço é uma atividade prazerosa e pratica-
mente o sonho de todo o astronauta, mas tem lá as suas 
consequências. Após viajar pelo espaço em 2003, o pri-
meiro chinês a ir ao espaço, Yang Liwei, revelou em entre-
vista a uma emissora local, que durante a viagem escutou 
ruídos semelhantes a um martelo batendo em algo. A his-
tória ganhou repercussão e até a Nasa decidiu investigar.

Lugar quente sempre traz preocupações para as pes-
soas, principalmente no verão. Além do cuidado redo-
brado com hidratação e pele, outro problema tem ga-
nhado espaço durante essa época do ano. Segundo o 
Otorrinolaringologista Eduardo Landini, as infecções no 
ouvido aumentaram em 80,5% , se comparado ao mes-
mo período do ano passado. É preciso ter cuidado. 

O físico e cosmólogo britânico, Stephen Hawking, 
que foi internado no último sábado em Roma para fa-
zer uma bateria de exames, foi liberado ontem do hos-
pital e passa bem. Ele estava na Itália para assistir uma 
conferência na Pontifícia Academia das Ciências e se 
reuniu com o Papa Francisco no dia 28 de novembro. 
Hawking já está de volta a Grã-Bretanha.

Mistério no espaço

O verão está aí Físico passa bem

A bióloga Bárbara Sales vem desenvolvendo 
uma pesquisa que visa transformar as bitucas de 
cigarro em porta-copos. Ela apresentou seu projeto 
durante a 7ª ExpoCatadores, em Belo Horizonte. O 
evento é organizado pelo Movimento de Catado-
res de Materiais Recicláveis, com o objetivo de dis-
cutir esse tipo de ideia e durou por dois dias.

Artes e consciência 

Como acreditar em histórias de que, quando duas 
mulheres vivem juntas, seus ciclos menstruais sincro-
nizam? Uma teoria tenta explicar o caso. Segundo 
a pesquisadora Emma, defensora da tese, quando 
mulheres vivem juntas há uma troca de feromônios 
e isso faz com que a menstruação aconteça num 
mesmo momento. 

O fragmento da nave espacial de carga russa 
Progress MS-04, acidentada na última quinta-feira, 
pouco depois do seu lançamento, foi achado em 
território russo, em Tuva, fronteira com a Mongólia. 
Segundo autoridades locais, o objeto, redondo com 
90 centímetros de diâmetro, foi encontrado na en-
costa de uma montanha e levado a ISS.

Encontrado no espaço

Restaurante contrata
A empresa do ramo alimentício está buscando superviso-

res para atuar em sua rede de restaurantes espalhada pela 
Baixada, Zona Oeste, Zona Norte e Região Metropolitana do 
Rio. É preciso ter experiência na função e capacidade de 
liderança. Os interessados podem enviar e-mail para paula.
bernardino@parme.com.br informando a vaga.

Programa trainee
A empresa do setor industrial está com o programa ‘Mo-

vidos pela Performance Bridgestone’, de trainee para o ano 
que vem com vagas abertas. É preciso ter formação entre 
dezembro de 2013 e 2015, inglês e espanhol fluentes e dispo-
nibilidade para viagens nacionais. Interessados acessar o site 
http://www.bridgestone.com.br/ para maiores informações. 

Concurso prorrogado
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macror-

região do Sul de Minas prorrogou o prazo para as 
inscrições no concurso do Samu, que terminariam 
ontem. Agora os interessados tem até 9 de janeiro 
para se inscreverem. As provas serão realizadas dias 
28 e 29 de janeiro. 

Expansão e crescimento
A empresa vem provando ainda mais a sua influ-

ência mundial ao inaugurar uma fábrica no Cam-
boja, alimentada por energia solar. O investimento 
chega a quase R$ 300 mil e faz parte dos planos da 
empresa para crescimento na região e avanços no 
mercado asiático.

Multa milionária
O Ministério Público do Trabalho pretende aplicar uma multa 

de R$ 103,26 milhões a empresa Arcos Dourados, que opera a 
rede de fast food no Brasil, por descumprir pontos de um acor-
do para acabar com as irregularidades na jornada de trabalho 
dos seus funcionários. Haverá uma audiência no dia 13 de de-
zembro, em São Paulo, para discutir o caso.

Tempo ao tempo
O ajuste nas contas públicas, que o governo busca alcançar 

com a votação da PEC do teto de gastos, pode resultar num 
processo lento de queda de juros por parte do Banco Central, 
que são necessários, mas a medida não é o suficiente para 
garantir a retomada consistente do crescimento. A informação 
é da Carta de Conjuntura, divulgada ontem pelo IPEA. 

Desmistificando

PARMÊ

SAMU

COCA-COLA

IPEA

Humano vs Canguru

Amizade até na cadeia
Após ser preso por policiais em Hillsboro, no 

estado de Oregon, Craig Buckner posou para o 
‘mugshot’, a tradicional foto de fichamento po-
licial, com sua arara de estimação no ombro. O 
homem foi acusado de envolvimento com tráfi-
co de drogas e roubo. A amizade prevalece nos 
bons e maus momentos. 

BRIDGESTONE

MC DONALDS

DIVULGAÇÃO

Esse fato tem chamado a atenção de internautas. Um vídeo publicado 
no último sábado no Facebook mostra um homem e um canguru se en-
frentando na Austrália. O motivo do confronto era que o canguru estava 
aplicando um ‘mata leão’ no cachorro do homem, que decidiu ir pra 
cima do animal e lhe desferiu um soco na cara. O canguru soltou o ca-
chorro e ficou em posição de ataque, mas desistiu de enfrentar o homem 
e fugiu. Coisas que só acontecem na Austrália...

Presente de grego
A palavra ‘transição’ tem sido uma das mais 

ouvidas nos últimos desse ano. E não é segre-
do pra ninguém que muitos prefeitos da Baixa-
da Fluminense vão comer o pão que o diabo 
amassou, pra usar a expressão mais otimista do 
dizer popular. Isso, porque alguns derrotados nas 
urnas já planejam vingança, sem pensar que 
será o povo a levar ferro. 

No apagar das luzes 
Por pura maldade, muitos vão fazer de tudo 

para atrapalhar o trabalho dos seus sucessores. 
E os exemplos vão se revelando. É o caso do 
prefeito de Paracambi, que já escancarou a in-
tenção de deixar um rombo de dívidas para o 
novo governo administrar. Numa análise super-
ficial a prefeita eleita já sabe que vem bomba 
por aí com a tal da ‘caixa preta’.

Lá também!
Em Duque de Caxias a situação não é dife-

rente. O prefeito Alexandre Cardoso parece car-
regar o espírito pacifista, mas deve deixar uma 
herança amarga para seu sucessor, Whashing-
ton Reis. O pepino para descarcar estará princi-
palmente na área da saúde, com as unidades 
de saúde enfrentando o caos generalizado.

Dor de cabeça 
Mas o prêmio de hours concours em trapalha-

da administrativa que pode ferrar com o próxi-
mo governo vai para Alessandro Calazans, que 
mergulhou a cidade de Nilópolis em um mar 
de desgraça. O moço conseguiu um feito que 
supera qualquer prefeito da terra da Beija-Flor.

Contas no vermelho 
Áreas como saúde, educação, transporte e 

segurança estão mergulhados numa crise sem 
precedentes. Farid Abrão, o prefeito eleito, terá 
que suar a camisa para organizar as contas 
que estão no vermelho e à beira de um co-
lapso. 
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Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

aprovado

Além disso, o mandato do prefeito também fez grandes investimentos na saúde.

Tribunal aprova contas de Bornier 
com destaque para a educação

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Durante o seu 
m a n d a t o 
como Prefeito 

de Nova Iguaçu, Nel-
son Bornier aplicou 
recursos acima do 
exigido pela Constitui-
ção Federal na saúde 
e educação, além de 
ter respeitado a Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal no gasto com 
o pessoal, segundo 
constatou o Tribunal 
de contas do Estado. 
Na semana passada, 

o órgão aprovou as 
contas de Bornier no 
exercício de 2015.

O colegiado da 
Corte de Contas 
acompanhou, por 
unanimidade, o voto 
da conselheira re-
latora do processo, 
Marianna Willeman, 
e aceitou o parecer 
prévio das contas da 
Prefeitura iguaçuana, 
que, a exemplo das 
demais cidades bra-
sileiras, também vem 
enfrentando uma gra-
ve crise financeira nos 
últimos dois anos. Bornier aplicou acima do que exigido por lei em Saúde e Educação

Investimentos em Saúde e Educação
O governo do 

prefeito Nelson Bor-
nier teve também 
bom desempenho 
em relação aos gas-
tos com Educação, 
em 2015, que foi de 
R$ 137.354.428,02, 
o equivalente a 

30.08% da receita com 
impostos e transferên-
cias. Para o Tribunal de 
Contas do Estado, o 
resultado alcançado 
com gastos na manu-
tenção e desenvolvi-
mento do ensino de 
Nova Iguaçu demons-

trou que o município 
aplicou acima da cota 
mínima exigida pela 
Constituição Federal, 
que fixa em 25% do 
valor da arrecadação.

Para o prefeito Nel-
son Bornier, o seu go-
verno priorizou edu-

cação e saúde, sem 
deixar de atender aos 
anseios da população 
em outras áreas tam-
bém importantes para 
a qualidade de vida 
da população, como 
o social, a infraestru-
tura, habitação, trans-

porte e meio ambien-
te.

Mesmo com todas 
as graves dificuldades 
que estamos enfren-
tando até os dias de 
hoje, tenho a consci-
ência do dever cum-
prido. Poderíamos ter 

feito mais, não fos-
sem as adversida-
des conjunturais 
que nos impediram 
de levar ainda mais 
benefícios à popu-
lação”, explicou o 
prefeito Nelson Bor-
nier.

FERNANDA ROUVENAT / G1

Liminar concede a manutenção 
do Bilhete Único Intermunicipal

Após a polêmica en-
volvendo a suspensão os 
descontos provenientes 
do uso do Bilhete Único, 
a juíza Andréia Florêncio 
Berto, do plantão do Tri-
bunal de Justiça do Es-
tado do Rio de Janeiro, 
concedeu uma liminar 
no último domingo, de-
terminando que a Fe-
transpor, o RioCard, Me-
trô Rio, SuperVia e Barcas 
S/A continuem aceitan-
do o Bilhete Único Inter-
municipal da população 
que utiliza os transportes 
públicos. As concessioná-
rias ameaçaram suspen-
der o benefício ontem. 
Nos casos dos ônibus e 
do metrô, houve essa 
suspensão durante todo 
o dia.  

Caso não atendam à 
determinação, as em-
presas receberão mul-
tas de R$ 500 mil por dia 
pelo descumprimento da 
decisão judicial. A juíza 
avaliou, em sua decisão, 
que “é público e notório 
que o Estado do Rio de 
Janeiro vem passando 
por uma grave crise, a 
qual vem afetando di-
versos setores. Entre eles, 
o de transportes”.

“A interrupção do mes-
mo, na forma pretendi-

da, acarretará não só 
aos milhares de contri-
buintes e usuários dos 
serviços públicos sérios 
prejuízos, mas também 
causará enorme impac-
to na mobilidade urbana, 
sem a possibilidade de 
utilização do serviço pú-
blico mediante a apre-
sentação do Bilhete Úni-
co”, informou a juíza em 
sua decisão.

Na ação iniciada pela 
Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), os procu-
radores alegam que a 
suspensão do uso do Bi-
lhete Único “além do re-
levante e praticamente 
irrecuperável prejuízo fi-
nanceiro dos cidadãos, 
acarretaria graves danos 
à ordem pública”. O Pro-
curador-Geral do Estado, 
Leonardo Espindola, con-
sidera que a decisão da 
Justiça significa o resta-
belecimento do respeito 
às regras contratuais do 
Estado com as conces-
sionárias.

EmPRESAS NEgARAm 
DESCONTOS

Na manhã de ontem, 
quando trabalhadores 
saiam para tomar con-
duções, as especulações 
se tornaram verdade. Ao 

Poeta Ferreira Gullar é 
enterrado em Botafogo

O poeta Ferreira 
Gullar, que morreu 
no último domin-
go vítima de uma 
pneumonia, foi en-
terrado na tarde de 
ontem no Cemitério 
São João Batista, 
em Botafogo. De-
zenas de amigos, 
familiares e admira-
dores do poeta fo-
ram se despedir. 

O corpo do po-
eta foi velado du-
rante cortejo que 
segiu da Biblioteca 
Nacional para a 
Academia Brasileira 
de Letras, no Cen-
tro do Rio. O velório 
começou ainda na 
noite de domingo, 

o caixão chegou 
por volta das 21h30 
sob aplausos. Era 
um desejo de Gullar 
ser velado na biblio-
teca.  

Ferreira Gullar 
morreu às 10h, de 
domingo, no CTI do 
Hospital Copa D’Or, 
em Copacabana, 
na Zona Sul, onde 
estava internado há 
20 dias por causa 
de complicações 
pulmonares. Na úl-
tima sexta-feira, ele 
foi diagnosticado 
com pneumonia. 
Enquanto estava 
internato Gullar es-
creveu três crôni-
cas.

Cartaz homenageia e exalta Ferreira gullar

DIVULGAÇÃO

O levantamento do 
TCE ainda mostrou 
que o prefeito Nelson 
Bornier não ultrapas-
sou o limite máximo 
exigido pela Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal com pagamento 
de pessoal, que é de 
54% da Receita Cor-
rente Líquida. No ter-
ceiro quadrimestre de 
2015, a folha consu-
miu apenas 53,67%. A 
diferença dos gastos 
com funcionários da 
Prefeitura, entre 2014 
e 1015, foi de menos 
5,58%.

REPRODUÇÃO

Benefício voltou a vigor após decisão judicial

passar o Bilhete Único, o 
benefício não contava o 
desconto e isso causou 
problemas. A Fetranspor 
informou alegou que não 
foi notificada da decisão 
judicial que determinou o 
desconto na tarifa muni-
cipal.  

Ainda ontem, a Bar-
cas S. A., o Metrô Rio e 
a SuperVia aceitaram o 
Bilhete Único Intermuni-
cipal e estavam dando 
o desconto. Estava sen-
do cobrado R$ 4,10 pela 
passagem. Com o valor 
cheio, sem desconto, ela 
custa R$ 5,60. A movimen-
tação de passageiros foi 
tranquila.

A suspensão do descon-
to não atinge quem tem 
Bilhete Único Carioca, 
que é da Prefeitura do Rio. 
Ou seja, os passageiros 
que têm o Bilhete Único 
Carioca continuam com 
direito a duas integrações 
de ônibus por dia, na ida 
e na volta do trabalho. 
Também dá para fazer 
integração com o metrô, 
nas estações do Rio, mas 
para isso é preciso um ca-
dastramento especial.

No caso dos trens, com 
o Bilhete Único Carioca é 
possível fazer a integra-
ção com estações trens 
que ficam dentro da ci-
dade do Rio.
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Moradores do bairro Cerâmica, em Nova 
Iguaçu, criaram um canil para abrigar ani-
mais de rua que são abandonados pelos 
seus antigos donos. O local deve ser inau-
gurado em julho de 2017. E contará com 
doações de populares. 

O objetivo da reu-
nião é ouvir suges-
tões da sociedade e 
pensar em soluções 
financeiras para o Rio 
de Janeiro. A reunião 
será às 10h, no Audi-
tório Andréia Zito, si-
tuado na Rua da Al-
fândega nº 8 , no 7º 
andar, Centro do Rio.

A crise do estado 
será analisada, jun-
to à sociedade civil, 
pela Comissão de 
Orçamento, Finanças 
e Fiscalização Finan-
ceira e Controle da 
Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de 
Janeiro, em audiência 
pública hoje.

O prefeito do Rio de Janeiro eleito Marcelo 
Crivella (PRB) avisa: se a licitação da parce-
ria público-privada (PPP) do Parque Olímpi-
co continuar em curso será cancelada pela 
próxima gestão.

Para ele, um projeto considerado tão im-
pactante não poderia ter sido licitado, a 
um mês do fim do governo, sem que sua 
equipe de transição não fosse sequer con-
sultada.

Crise Reunião 

Parceria Licitação 

Eles disseram... nós publicamos!
“O Rio de Janeiro não pode tratar mais o seu turista como se fosse uma coisa 

qualquer”. Prefeito eleito do Rio Marcello Crivella, fala sobre a ideia de indenizar 
turistas roubados no estado. 

Amanhã é o último dia de matrícula na 
rede municipal. Visite www.matricula.rio e 
faça a inscrição. Só alunos novos e transfe-
ridos precisam fazer o processo. Alunos que 
não vão mudar de escola têm a matrícula 
renovada automaticamente.

Para combater os focos do mosquito Ae-
des Aegypti, transmissor da Dengue, Chi-
gungunya e Zika, a Prefeitura de Nilópolis 
lançou o projeto: ‘Nilópolis contra a Den-
gue’, em parceria com o IBPG, Instituto Bra-
sileiro de Planejamento e Gestão.

DIRETO AO PONTO

A inclusão digital cada vez mais ampla e pre-
coce, não vem acompanhada pelo aumento 
da qualificação dos jovens leitores. A geração 
que tem sob os dedos um volume de informa-
ção jamais produzido ao longo de toda a ex-
periência humana, é incapaz de distinguir, em 
meio à turbilhão de dados que passa por seus 
celulares e computadores todos os dias, o que 
é uma notícia de fonte confiável, um texto ten-
dencioso ou uma simples mentira. 

Ação social Ônibus do consumidor Atendimento
Nesta semana, uma equipe 

do IBPG esteve no município 
para fazer um teste com o 
drone para que as atividades 
com o equipamento fossem 
iniciadas. O objetivo é identifi-
car as áreas mais afetadas e 
tomar as devidas ações.

O ônibus de atendimento à 
população da Comissão de 
Defesa do Consumidor (Co-
decon) estará na Taquara, du-
rante toda a semana. Hoje o 
atendimento será na Estrada 
da Teixeira, 405, na entrada da 
Comunidade Darci Vargas. 

De amanhã até a sexta-
-feira, o local escolhido é 
a Avenida Nelson Cardo-
so, em frente ao Colégio 
Barão da Taquara. Os con-
sumidores terão seus casos 
analisados no local, das 8h 
às 16h.

Matrícula 

Nilópolis contra a Dengue 
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Duas ordens de bloqueio nas 
contas do estado, de R$ 147 mi-
lhões e R$ 155 milhões obtidas 
pelo governo federal, impedi-
rão que os salários de outubro 
dos servidores sejam quitados.

A inclusão digital

O vereador Vivaldo 
Magalhães (SD) e os 
estreantes Paulo Ce-
sar Silva (PSDB) e Liés 
Abibe (PR) foram 
declarados eleitos 
pela Justiça Eleitoral 
no dia 3 de outubro, 
mas ficarão de fora. 
É que o Tribunal Re-
gional Eleitoral con-
firmou os registros 
de candidatos que 
haviam disputado a 
eleição sub judice. 

Recontagem muda 
formação da Câmara

Agora, com a vali-
dação dos votos a 
eles conferidos uma 
nova totalização al-
terou a formação 
da Câmara de Silva 
Jardim para os pró-
ximos quatro anos. 
Com o julgamento 
do TRE Webster dos 
Santos (PTN), Gracil 
de Araújo e Adão 
Firmino (PMDB) es-
tão com mandatos 
garantidos.

Papai Noel recebe chave de Nova Iguaçu
FESTA NATALINA

O ápice do evento foi quando o Papai Noel fez a alegria da criançada, 
posando gratuitamente para fotos com os pequenos iguaçuanos.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Moradores da Rua 
Três, no bairro de Co-
rumbá, em Nova 
Iguaçu, reclamam de 
buracos que já estão 
no local há um ano. 
A água empoçada e 
com mal cheiro, já vi-
rou foco de mosquitos 
da dengue e dificulta 
a passagem de veí-
culos e pessoas. A po-
pulação pede provi-
dências da Prefeitura 
para que o problema 
seja resolvido o quan-
to antes. “A solução 
seria que asfaltassem 
a nossa rua. Só assim 

O TRE julgou recursos que mudaram a formação da Casa 

REPRODUÇÃO 

O número de mortos no 
incêndio que destruiu um 
armazem, onde ocorria 
um show, em Oakland, 
nos Estados Unidos, subiu 
de nove para 30 vítimas. 
O sargento Ray Kelly, au-
xiliar do xerife do conda-
do de Alameda, confir-
mou o número de vítimas, 
que descreveu como 
“astronômico”, em entre-
vista coletiva no último 
domingo e alertou, mais 
uma vez, que pode haver 
mais mortos porque mui-
tas pessoas ainda estão 
desaparecidas.
“Confirmamos neste 

População clama por ajuda!
REPRODUÇÃO

Luiz Antunes, foi o responsável pelo ato simbólico 

DIVULGAÇÃO 

 Incêndio em armazem faz mais de 30 vítimas
ESTADOS UNIDOS

A abertura do 
Natal 2016, 
foi realizada 

na manhã do último 
sábado, na esquina 
da Rua Quintino 
Bocaiuva, com A. 
Gov. Amaral Peixoto 
(Calçadão) e contou 
com a apresentação 
do Coral da Prolar, 
Coral do Nova 
Iguaçu Country 
Club, Vozes de Nova 
Iguaçu e o coral da 
Igreja Adventista 
de Ponto Chic. 
Além do violinista 

Allyrio Mello, que 
numa apresentação 
sensacional sacudiu 
e emocionou o 
público presente 
com clássicos da MPB 
e até mesmo funk, 
como Claudinho e 
Bochecha. E claro 
que não podia faltar 
clássicos natalinos.
Representando o 
prefeito de Nova 
Iguaçu, Nelson Bornier, 
o secretário de 
Defesa Civil e Ordem 
Urbana, Luiz Antunes, 
foi o responsável pelo 
ato simbólico da 
entrega das chaves 

da cidade de Nova 
Iguaçu ao Papai Noel. 
“Quero parabenizar 
a todos que 
colaboraram para a 
realização desta linda 
e emocionante festa. 
O espírito natalino 
se fez presente com 
esse ato simbólico da 
entrega da chave. 
Ver a alegria de 
cada pessoa naquele 
momento foi bastante 
contagiante. Estão 
todos de parabéns! 
Vamos seguir 
trabalhando com 
Deus no comando 
para colaborar para 

Bombeiros durante o trabalho de resgate às vítimas

momento que temos 30 
mortos. Estamos começan-
do a chegar nas áreas do 
edifício em que estamos 
encontrando mais vítimas”, 
disse Kelly.
As chamas começaram 

antes da meia-noite de 
sexta-feira no bairro de 
Fruitvale, em Oakland, na 
Califórnia, em um gran-
de edifício que abrigava 

estúdios de artistas e no 
qual estavam dezenas de 
pessoas para um festival 
de música eletrônica. O 
fogo fez com que parte 
do teto do armazém de-
sabasse, complicando os 
trabalhos das equipes de 
resgate, que passaram a 
madrugada tentando lo-
calizar sobreviventes nos 
escombros. 

REPRODUÇÃO

garantir assistência e 
suporte a população 
iguaçuana”.
O evento teve como 
cerimonialista um 
dos maiores nomes 
no ramo, Claudio 
Moura, que fez a 
condução de forma 
impecável e contou 
com a presença 
de personalidades 
como o idealizador 
do evento, Renato 
Jardim, que é 
Presidente da ACINI; 
também esteve 
presente Décio Lima, 
Coordenador da 
Regional Baixada I/

Sebrae/RJ, da Juíza 
Federal Cláudia 
Valéria Mello, 
que é esposa do 

violinista Allyrio Mello, 
além de militares 
representantes do 20º 
BPM e 4º BPM.

seria o fim de buracos 
e poças de lama. Em 
época de chuva é im-

possível passar por 
aqui!” disse uma mo-
radora.
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Reunião entre representantes e empresas responsáveis pelos bandejões discutiu a situação.

BRASÍLIA
O ministro do Su-

premo Tribunal Fe-
deral (STF) Marco 
Aurélio Mello con-
cedeu liminar (de-
cisão provisória) 
ontem para afas-
tar Renan Calheiros 
(PMDB-AL) da presi-
dência do Senado.

Mello atendeu a 
pedido do partido 
Rede Sustentabili-
dade e entendeu 
que, como Renan 
virou réu no Supre-
mo, não pode con-
tinuar no cargo em 
razão de estar na 
linha sucessória da 
Presidência da Re-
pública.

“Defiro a liminar 
pleiteada. Faço-o 
para afastar não 

Região Metropolitana fecha 
todos os restaurantes populares

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

do exercício do man-
dato de Senador, ou-
torgado pelo povo 
alagoano, mas do 
cargo de Presidente 
do Senado o sena-
dor Renan Calheiros. 
Com a urgência que 
o caso requer, deem 
cumprimento, por 
mandado, sob as pe-
nas da Lei, a esta de-
cisão”, afirma o minis-
tro no despacho. O 
G1 procurou a asses-
soria de Renan Ca-
lheiros e aguardava 
posicionamento até 
a última atualização 
desta reportagem.

 
RéU NO STF

Na semana pas-
sada, o plenário do 
Supremo decidiu, por 
oito votos a três, abrir 
ação penal e tornar 

Supremo afasta Renan do Senado

Relatos da Prefeitura
A prefeitura diz que 

o estado não devol-
veu o documento, 
o que impossibilitou 
a concretização do 
convênio. Já o estado 

diz que solicitou uma al-
teração, e enviou o do-
cumento novamente 
ao procurador Fernan-
do Dionísio, que não 
respondeu até hoje. De 

acordo com a SEASD, o 
governo voltou a acio-
nar a Prefeitura, em bus-
ca de respostas no dia 
4 de outubro, dois dias 
após o primeiro turno 

das eleições, que tirou 
do pleito Pedro Paulo, 
o candidato de Paes. 
“Não houve nova tra-
mitação no processo. 
Até o presente momen-

to, o convênio continua 
na PGM, certamente 
passando por avalia-
ção jurídica”, informou 
a Secretaria. A Prefei-
tura afirma que, ago-

ra, a decisão sobre 
o acordo deverá 
ser feita no próximo 
mandato, pelo pre-
feito eleito,Marcelo 
Crivella.

Renan réu pelo crime 
de peculato (apro-

priação de verba 
pública).

Renan Calheiros é Réu na Operação Lava-Jato

 JEFF KOWALSKY / AFP

Desde a última 
segunda-feira, 
a cidade do 

Rio não conta com 
mais nenhuma unida-
de do programa res-
taurante popular, em 
funcionamento. De-
vido o encerramento 
das atividades dos 
restaurantes popula-
res de Irajá e Niterói, 
o anúncio feito há 
três meses pelo pre-
feito Eduardo Paes, 
de que o município 
assumiria oito bande-

jões para evitar que 
fechassem as portas, 
ficou só na promessa.
 Dos 16 restaurantes 
do programa da Se-
cretaria estadual de 
Assistência Social e 
Direitos Humanos (SE-
ASD), apenas quatro 
unidades ainda ser-
vem refeições: Cam-
pos dos Goytacazes, 
Duque de Caxias, 
Nova Iguaçu e Volta 
Redonda.
 No dia 19 de setem-
bro, o prefeito se reu-
niu com representan-
tes da SEASD e das 

oito empresas respon-
sáveis pelos bande-
jões que serviam re-
feições a R$ 2 no Rio. 
Na ocasião, Paes se 
comprometeu a ar-
car com o gasto men-
sal de R$ 2 milhões 
até o fim de seu man-
dato, para manter as 
unidades abertas. Na 
semana seguinte, a 
Procuradoria Geral 
do Município (PGM) 
encaminhou a minu-
ta do termo de con-
vênio ao governo do 
estado, para firmar o 
acordo. Restaurante popular da Central servia 3750 refeições por dia 

Defesa Civil realiza evento ‘Simulado  de 
Desocupação em Comunidades’ de Caxias

LUCINHA GERMANO

ROBERTO MOREYRA/DIVULGAÇÃO

Representantes de famílias residentes em áreas de risco 

No último domingo a 
Secretaria de Defesa 
Civil e Políticas de Se-
gurança de Duque de 
Caxias realizou , em 
17 comunidades do 
município, o 3º Exercí-
cio Simulado Geral de 
Desocupação em Co-

munidades Vulnerá-
veis.  A ação mobilizou 
cerca de 500 agentes 
e integrantes da Rede 
de Voluntários.  As 
equipes atuaram nos 
quatro distritos onde 
foram montados pon-
tos de apoio, em um 

total de 20.
O exercício simulado 
teve como objetivo 
preparar os moradores 
de áreas considerada 
pela Secretaria como 
vulneráveis para pro-
curar os Pontos de 
Apoio (PA), em caso 
de chuva forte. Na ati-
vidade 4.903 pessoas 
chegaram aos PAs e 
1.510 animais cadas-
trados.
Segundo o secretário 
de Defesa Civil e Po-
líticas de Segurança, 
Marcello Silva Costa, o 
simulado é de grande 
importância. “O Exer-
cício Simulado é fun-
damental para trei-
nar as comunidades, 
mesmo com as sirenes 

desligadas e aguar-
dando a manutenção 
por parte do Gover-
no do Estado. O Siste-
ma de Alerta e Alar-
me Comunitário para 
Chuvas e Inundações 
(A2C2I) tem por ob-
jetivo a proteção e 
preservação da vida 
através da prepara-
ção de comunidades 
vulneráveis para as 
emergências. Assim, 
essas comunidades 
são treinadas visando 
o desenvolvimento da 
resiliência em seus ci-
dadãos, o que contri-
bui diretamente para 
a Redução do Risco 
de Desastre na cida-
de”, conclui o secre-
tário.

Acordo de empreiteira 
admite cartel na Copa

Na última segun-
da- feira o conselho 
Administrativo de 
Defesa Econômica 
(Cade) informou  
que fechou mais um 
acordo de leniência 
com a Andrade Gu-
tierrez e com execu-
tivos e ex-executivos 
da empresa. O ór-
gão informou, ain-
da, que a empresa 
admitiu participa-
ção em um cartel 
para as obras da 
Copa do Mundo de 
2014.
No acordo de leni-
ência, as empresas 
e as pessoas envol-
vidas assumem a 
participação em um 
determinado crime 
e se comprometem 
a colaborar com as 
investigações, em 
troca de redução 
de punições.
Segundo o Cade, 
até o momento, há 
“indícios” de que, 
pelo menos, cinco 
licitações relaciona-

das a obras de es-
tádios da Copa do 
Mundo foram alvo 
do cartel, incluindo 
certames na Arena 
Pernambuco, em 
Recife (PE), e no Ma-
racanã, no Rio de 
Janeiro (RJ).
Outros dois estádios 
também foram re-
lacionados, mas o 
Cade informou que 
serão mantidos sob 
sigilo para não pre-
judicar as investiga-
ções do Ministério 
Público.
Na semana passa-
da, por exemplo, a 
empresa fechou um 
acordo de leniência 
com o conselho no 
qual admitiu a exis-
tência de um cartel 
para fraudar obras 
no Rio de Janeiro 
ligadas ao PAC Fa-
velas. A empreiteira 
também já denun-
ciou suposto cartel 
em uma licitação 
na Usina Hidrelétrica 
de Belo Monte.

Reforma do maracanã está entre as investigadas
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Mulher é morta com um tiro na 
cabeça no Complexo do Alemão 

virou estatística

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Vítima foi atingida enquanto saía de casa. Ela foi levada para o PAM na Zona Norte do Rio. 

Uma mulher foi ba-
leada na cabe-
ça na manhã de 

ontem, quando saía 
de casa no Conjunto 
de Favelas do Alemão, 
próximo à UPP da Nova 
Brasília, na Zona Norte 
do Rio. Nirza de Paula 
Rocha, de 51 anos, che-
gou a ser levada para 
a Policlínica Rodolpho 
Rocca, o antigo Pam 
de Del Castilho, mas já 
chegou morta. 

De acordo com infor-
mações de moradores, 
no momento em que a 

vítima foi atingida, um 
intenso tiroteio aconte-
cia na comunidade. Os 
policiais da Unidade de 
Polícia Pacificadora do 
Complexo do Alemão 
realizavam uma ação 
para uma operação da 
Secretaria Municipal de 
Ordem Pública na Rua 
Joaquim de Queiroz.

Houve tiroteio em al-
guns pontos da região 
e a base administrati-
va da UPP Fazendinha 
teria sido atacada por 
criminosos armados. O 
policiamento foi refor-
çado por PMs do 16º 
BPM (Olaria) e do Gru-

pamento Aeromóvel 
(GAM). Revoltados com 
a morte, moradores da 
Nova Brasília chegaram 
a atear fogo em pn-
seus. A vítima chegou a ser levada para o PAm, mas não resistiu ao ferimento e morreu

Nirza de Paula Rocha

FABIANO ROCHA / EXTRA

Estudante baleado no peito 
E na Zona Sul do 

Rio um estudante 
de 17 anos foi atin-
gido por um tiro no 
peito quando saía 
de casa, na ma-
nhã de ontem, na 
Favela da Rocinha. 
Ele foi socorrido na 
Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 

da comunidade. 
Em entrevista ao jor-

nal ‘Extra’, o motorista 
de van Maurício Hen-
rique Barbosa, 58, pai 
da vítima, acusa um 
policial da Unidade 
de Polícia Pacificado-
ra (UPP) de ter feito o 
disparo.

“Eram 6h15. Trabalho 

com transporte escolar 
e meu filho me ajuda. 
Estávamos no portão 
de casa quando pas-
sou uma moto com 
dois meninos sem ca-
pacete. Comecei a ou-
vir uns estalos e achei 
que era o escapamen-
to. Quando olhei para 
o lado, vi que o fone 

de ouvido do meu fi-
lho estava quebrado. 
Quando olhei de novo, 
vi que estava ferido. 
Ficou com um bura-
co no peito. Na hora, 
achei que ele ia mor-
rer”, disse ele, em fren-
te ao prédio da  11ª 
DP (Rocinha), onde o 
caso foi registrado. motorista mostra a camisa do filho ensanguentada

Bope faz operação em Belford Roxo
Policiais do Batalhão 

de Operações Policiais 
Especiais (Bope) rea-
lizaram operação na 
comunidade da  Pal-
meirinha, em Belford 
Roxo, no último domin-
go. Na ação, um fugiti-
vo do sistema prisional 
foi preso. Com ele os 
policias apreenderam 
uma pistola calibre 45 
e 01 rádio portátil. A 
ocorrência foi encami-
nhada para a 54ª DP 
(Belford Roxo). Um rádio transmissor e uma pistola foram apreendidos

Colisão na rodovia Rio-Santos 
deixa dois passageiros feridos

Um grave acidente 
envolvendo dois veícu-
los na Rodovia Rio-San-
tos, altura de Muriqui, na 
Costa Verde fluminense, 
deixou pelo menos dois 
feridos, no último domin-
go. Os veículos bateram 
de frente. 

De acordo com in-
formações, um homem 
teve a perna quebrada 
e uma mulher ficou em 
estado grave. Equipes 
do Corpo de Bombeiros, 
Secretaria de Saúde, 
Samu, Guarda Munici-
pal, Trânsito e da Defe-
sa Civil trabalharam no 
socorro às vítimas. 

O local já foi cená-
rio de acidentes gra-
víssimos e é conhecido 
como curva da morte 

em Muriqui. A colocação 
de um radar na descida 
da pista diminuiu a fre-
quência de acidentes no 
local. O problema  é que 
choveu muito em Muriqui 

e a pista estava escor-
regadia. Por volta das 
20h, após limpeza do 
local pelos bombeiros, 
a rodovia foi completa-
mente liberada.

O local já foi cenário de outros acidentesRecém-nascido é achado morto 
em lixeira na Zona Oeste do Rio

Um recém-nascido 
foi encontrado morto 
dentro de uma lixeira 
na manhã de ontem 
na Rua Hércules Cor-
rea, em Guaratiba, 
Zona Oeste do Rio. A 
Delegacia de Homi-
cídios da capital (DH) 
investiga o caso. Um 
procedimento de in-
vestigação foi instala-
do para apurar as cir-
cunstâncias em que 

o corpo foi abando-
nado.

Sem querer se iden-
tificar, uma morado-
ra da região relatou 
que uma catado-
ra lixo encontrou o 
recém-nascido por 
volta das 9h. O bebê 
tinha machucados, 
pescoço quebrado 
e marcas de furos 
no corpo. “Aqui está 
todo mundo surpre-

so, porque é um lugar 
calmo demais, nun-
ca teve nada disso”, 
disse.

De acordo com a 
Polícia Civil, o corpo do 
feto foi encaminhado 
para perícia no Instituto 
Médico Legal Afrânio 
Peixoto, no Centro do 
Rio e há investigações 
em andamento para 
identificar os responsá-
veis.

O corpo foi encontrado na lixeira da Rua hércules Correa, em guaratiba 

REPRODUÇÃO

Agentes da Seap e bandidos trocam 
tiros na Rodovia Presidente Dutra

Cinco agentes da 
Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária 
(Seap) e bandidos tro-
caram tiros na manhã 
de ontem na pista sen-
tido São Paulo da Ro-
dovia Presidente Dutra, 
na altura de Belford 
Roxo. O confronto pro-
vocou pânico. 

Segundo informa-
ções da Seap, os 
agentes estavam em 
um carro particular, a 
caminho do trabalho, 
em  Volta Redonda, 
quando começou o 
ataque. A Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 
disse que eles não 
transportavam presos. 

Não houve feridos na 
ação. A via chegou a 
ficar interditada no tre-
cho do incidente. 

Na semana passada, 
outro carro da Seap foi 
alvejado por crimino-
sos, na Rua Torres de 
Oliveira, na Água San-

ta. No tiroteio, um guar-
da foi baleado e dois 
presos, que eram trans-
portados no veículo, 
foram atingidos pelos 
tiros. Um dos presos, no 
dia seguinte, morreu 
no Hospital Salgado Fi-
lho, no Méier.

Tiroteio deixou o trânsito lento na pista sentido São Paulo

REPRODUÇÃO PLANTÃO POLICIAL

DIVULGAÇÃO PMERJ

GUILHERME PINTO / EXTRA
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As investigações 
da Polícia Civil de 
São Lourenço da 
Serra, na Grande 
São Paulo, apon-
tam que o helicóp-
tero Robinson 44, 
que caiu no último 
domingo matando 
quatro pessoas, en-
tre elas uma noiva 
a caminho do altar, 
possa ter batido em 
uma árvore. 

Para Flávio Luís Tei-
xeira, delegado res-
ponsável pelo caso, 
“as condições do 
tempo na hora po-
dem ter sido deter-
minantes”.

“Pelo que ouvimos 
das pessoas que 

Mau tempo ‘derrubou’ o helicóptero 

Denúncia leva policiais militares a flagrar bandidos transportando fuzis do Lixão 
para outra comunidade. As armas foram encaminhadas para a 59ª DP, no Centro.

PM desarma tráfico em Caxias 

Destroços do helicóptero foram recolhidos 

moram próximas, cho-
via e estava nublado 
e com neblina na hora 
da queda”, disse o de-
legado. Ele já pediu à 
Aeronáutica a docu-
mentação sobre o he-
licóptero. 

O inquérito só pode 
ser finalizado com a 

perícia do local e 
dos corpos pelo Ins-
tituto de Criminalísti-
ca, o que deve levar 
cerca de 30 dias. O 
helicóptero partiu do 
hangar da empresa 
HCS Taxi Aéreo, que 
é proprietária da ae-
ronave, em Osasco.

TAHIANE STOCHERO/G1

Pr e o c u p a d o s 
com as constan-
tes operações 

policiais na região, 
traficantes da comu-
nidade do Lixão, em 
Duque de Caxias, 
montaram um plano 
para evitar prejuízos 
à facção criminosa. 
Na calada da madru-
gada de ontem, inte-
grantes do tráfico de 

drogas tentaram re-
manejar armamentos 
para outra comunida-
de. 

Eles só não conta-
vam com uma denún-
cia que levou agentes 
do 15º Batalhão de Po-
lícia Militar (Duque de 
Caxias) a realizar uma 
operação para che-
car as informações. 
Ao entrar na favela, 
os PMs avistaram dois 
suspeitos carregando 
uma bolsa preta pela 

Rua Campineira. 
Quando percebeu 

que seria abordada, 
a dupla atirou con-
tra a guarnição. Hou-
ve confronto, mas os 
marginais acabaram 
fugindo, mas deixa-
ram pra trás a bolsa 
que transportava três 
fuzis AK 47 calibre 762. 
As armas foram enca-
minhadas para a 59ª 
Delegacia de Polícia 
(Centro) de Duque de 
Caxias. Na bolsa dos marginais estavam três fuzis AK 47 calibre 762, levadas à delegacia

Miliciano ‘Cocão’ segue foragido 
Apontado em investi-

gações da Polícia Civil 
como líder da milícia 
da Vila Urussay, em 
Saracuruna, Duque de 
Caxias, Jonatan Pinto 
Apolínário, conhecido 
como ‘Cocão’ conti-
nua foragido. Outros in-
tegrantes do grupo pa-
ramilitar já estão atrás 
das grades, segundo a 

polícia. 
Ainda de acordo 

com a polícia, Cocão 
tem um perfil violento e 
executa seus desafetos 
com requintes de cruel-
dade. A corporação in-
vestiga a informação 
que há alguns dias o 
bandido matou a tiros 
um homem na locali-
dade conhecida como 

Ponte Preta. 
Contra o miliciano 

consta um mandado 
de prisão em aberto 
expedido pela 2ª Vara 
Criminal de Duque de 
Caxias. Quem tiver in-
formações que levem 
à prisão do criminoso 
basta ligar para o Dis-
que-Denúncia (2253-
1177). 

Homicida e traficante rodam 
em casa no Campos Elíseos

C o n h e c i d o 
como ‘Jaiminho’, 
Jhemerson dos 
Santos Duarte foi 
preso na noite do 
último sábado por 
policiais do 15º BPM 
(Duque de Caxias), 
que receberam in-
formações sobre 
a presença de um 
grupo de bandidos 
armados dentro 
de uma casa em 
Campos Elíseos.

Ao chegar ao en-
dereço, na Rua do 
Quintal, os agentes 
capturaram o mar-
ginal, além de um 
comparsa identifi-
cado como David 
Carlos da Silva, de 
posse de uma pis-
tola calibre 40 mm, 
com sete munições 
intactas e um rádio 
transmissor.

Segundo a po-
lícia, o bandido é 
responsável pela 

morte do jovem 
evangélico Gabriel 
Nicolau e o espanca-
mento de um idoso, 
na Rua 7. Ele também 
seria o principal res-
ponsável pela venda 

de entorpecentes 
em Campos Elíse-
os. 

Os marginais fo-
ram encaminha-
dos à 59ª DP (Du-
que de Caxias). 

Jaiminho e comparça foram presos com armas e rádio

Bando é preso em Belford Roxo 

Policiais militares do 
15º BPM (Duque de 
Caxias) realizavam pa-
trulhamento de rotina 
na Avenida Presidente 
Kennedy quando sus-
peitaram de três ocu-
pantes de um veículo 
FiaT/Uno preto, placa 
LCR 7486, na madruga-

da do último sábado. 
Após consultar a pla-

ca do veículo, a guar-
nição constatou que 
não havia registro de 
roubo. Porém o chassi 
do carro pertencia a 
outro veículo de placa 
AWV 1422, que foi rou-
bado. 

O bando foi identi-
ficado como Wallace 
Ferreira da Silva, João 
Victor Araújo da Cruz e 
Rafael Batista da Silva, 
moradores do Parque 
São José em Belford 
Roxo. O trio foi encami-
nhado para 59ª DP (Du-
que de Caxias). 

Policiais militares prenderam trio de ocupantes após suspeitar de veículo Polícia Civil prende dupla com 
dólares e documentos falsos 

Dois homens fo-
ram presos com 9 mil 
dólares falsos, uma 
carteira falsa de Juiz 
Arbitral em nome de 
Júlio, além de diver-
sas anotações de 
contas bancárias 
com as respectivas 
senhas.  

Alenir de Paula 
Costa e Julio dos San-

tos estavam no inte-
rior de um shopping 
em São Gonçalo 
quando acabaram 
detidos por agentes 
da 21ª Delegacia de 
Polícia (Bonsucesso), 
em parceria com 
policiais da 36ª DP 
(Santa Cruz), coor-
denados pelo dele-
gado Thiago Luis. 

As investigações 
apontaram que os 
dois presos eram in-
tegrantes de uma 
associação crimino-
sa atuante no estado 
de São Paulo. O caso 
será encaminhado à 
Justiça Federal e à 
Polícia Federal, para 
a continuidade das 
investigações. 

Operação apreende armas e drogas
Na manhã de on-

tem, policiais mili-
tares do 20º BPM 
(Mesquita) realiza-
ram operação na 
localidade conheci-
da como Boca da 
Raiz, em Mesquita. 
Ao chegar no local, 
as equipes foram re-
cebidas a tiros por 
cinco suspeitos ar-
mados, ocorrendo 
confronto. 

O grupo fugiu, 
mas foi encontrado 
em uma casa, sen-
do então detido. 

Com eles foram 
aprendidos uma pis-
tola calibre 40 mm, 
uma pistola calibre 

9 mm e drogas a se-
rem contabilizadas. 
A ocorrência será 

encaminhada para 
a 52ª DP (Nova Igua-
çu).

Entre o material apreendido estava pistola e drogas
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Manifestação reúne milhares 
de pessoas contra a corrupção

SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Concentração aconteceu no bairro Santa Cecília. Cinco mil pessoas participaram.

Na manhã do 
último domin-
go, um protesto 

contra a corrupção 
reuniu moradores de 
Volta Redonda, no Sul 
do Rio de Janeiro.

A concentração co-
meçou às 9h na Pra-
ça Brasil, no bairro Vila 
Santa Cecília. Com a 
ajuda de um trio elé-
trico e de um telão, 
eles pediram o fim do 
foro privilegiado dos 
políticos, que os sena-
dores rejeitem a lei de 

abuso de autoridade, 
as dez medidas con-
tra a corrupção sem 
deturpação, apoio à 
Operação Lava Jato 
e também gritaram 
“Fora Renan Calhei-
ros”, presidente do Se-
nado.

De acordo com os 
organizadores, o mi-
crofone ficou aberto 
para que a população 
pudesse se expressar. 
Ainda disseram que 
no local havia apro-
ximadamente cinco 
mil pessoas, a maio-
ria vestida de verde 

e amarelo. Os mora-
dores também fizeram 
um minuto de silêncio 
em respeito às vítimas 
do desastre com a de-
legação da Chapeco-
ense.

Por volta de 10h45, 
eles cantaram o hino 
nacional e começa-
ram a caminhar pe-
las ruas do bairro, por 
cerca de 1 km. O ato 
terminou por volta de 
meio-dia. A Polícia Mi-
litar não divulgou o nú-
mero de participantes 
até a publicação des-
ta reportagem.

Estrada é interditada após 
acidente envolvendo ônibus 

Na manhã de on-
tem a estrada Paraty-
-Cunha continuava 
bloqueada por um 
ônibus de turismo, na 
Costa Verde do Rio de 
Janeiro. Segundo in-
formações da Guarda 
Municipal, uma equi-
pe foi ao local alertar 
os motoristas da inter-
dição da pista. Até 
a publicação desta 
reportagem, o ônibus 

Acidente provocou o bloqueio da pista. Nenhum passageiro ficou ferido

manifestantes fizeram caminhada apoiando projetos para ‘limpar’ o país

Várias cidades pelo País
No Rio de Janei-

ro, além da capi-
tal, há registros de 
atos em Niterói, 
também os pro-
testos ocorrem na 

Grande São Paulo, no 
interior e em outros Es-
tados. Manifestantes 
carregam bandeiras 
e faixas pedindo a sa-
ída do presidente do 

Senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), e 
do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ).

A aprovação do 

pacote de medidas 
contra a corrupção 
proposto pelo Minis-
tério Público Federal 
também é uma das 
bandeiras. Integrantes 

dos atos repudiam as 
alterações feitas no 
projeto pelos deputa-
dos, que aprovaram o 
texto na madrugada 
da última quarta-feira, 

justamente no dia 
em que o avião 
com o time da 
Chapecoense caiu 
na Colômbia, dei-
xando 71 mortos.

FELIPE SILVA/TV RIO SUL

não havia sido retira-
do.

O acidente foi regis-
trado próximo ao bair-
ro Penha no último do-
mingo, na estrada que 
liga a Via Dutra à BR-
101 (Rodovia Rio-San-
tos). Uma das rodas 
ficou suspensa depois 
que o veículo ficou 
preso em um buraco.

Segundo a equipe 
de reportagem do 

RJTV, que esteve no 
local, o ônibus, da em-
presa Emtram, levava 
um grupo de turistas 
que vinha de São Pau-
lo para passar o dia 
na cidade histórica. 
Ninguém ficou ferido. 
O trânsito de veículos 
pesados é proibido na 
estrada, que é estreita 
e passa pelo Parque 
Nacional da Serra da 
Bocaina.

Debate com tema ‘Cultura do 
Estupro’ em Volta Redonda

A Prefeitura junto à 
Secretaria Municipal 
de Políticas Públicas 
para Mulheres (SM-
PPM), realizará, na 
próxima sexta-feira, 
às 14h, o debate 
com tema ‘Cultura 
do Estupro’. O even-
to acontecerá no 
auditório da Prefei-
tura e faz parte da 
Campanha 16 Dias 
de Ativismo pelo Fim 
da Violência Contra 
as Mulheres 2016 no 
município – iniciada 
no dia 21 de novem-
bro. O debate con-
tará com a presença 
da socióloga Adria-
na Mota. A campa-
nha é uma mobiliza-
ção anual, praticada 
simultaneamente por 
diversos atores da so-
ciedade civil e Poder 
Público engajados 
nesse enfrentamen-
to.

Os dados sobre 
estupro são alar-
mantes. Conforme 
aponta pesquisa 
realizada pelo Ins-
tituto de Pesquisas 

Econômica Aplicada 
(Ipea), no ano de 2015 
ocorreram 5 estupros 
por hora, sendo 1 caso 
a cada 11 minutos. A 
cada ano são registra-
dos pela polícia cerca 
de 50 mil casos. A esti-
mativa é de que existe 
muita subnotificação, e 
o número total de ca-
sos pode chegar a 500 
mil a cada ano no país. 
Estima-se que chegam 
à polícia somente 10% 
dos casos. Em Volta Re-
donda, conforme da-
dos estatísticos retirados 
do Dossiê Mulher 2016 
(referente ao ano de 
2015), foram registrados 

56 estupros. Desde 
sua primeira edição, 
em 1991, já conquis-
tou a adesão de cer-
ca de 160 países. No 
Brasil, a campanha 
acontece desde 2003 
e, para destacar a 
dupla discriminação 
vivida pelas mulheres 
negras, as atividades 
aqui começaram no 
dia 20 de novembro, 
Dia da Consciência 
Negra. As mulheres 
negras são as que 
estão na base da pi-
râmide social e, por 
conta disso são as 
maiores vítimas da 
violência de gênero.

Campanha contará com personalidades femininas

Palestra orienta comerciantes sobre estratégias para o 
comércio lucrar com vendas e atrair novos clientes em Piraí

A Secretaria de De-
senvolvimento Eco-
nômico, Indústria e 
Comércio, através de 
uma parceria com o 
Sebrae-RJ, promoverá 
a palestra ‘Cliente bem 
atendido, cliente fideli-
zado’ de qualificação 
para trabalhadores do 
comércio local. A ação 
faz parte das ativida-
des da Campanha da 
Acepi (Associação Co-
mercial e Empresarial 
de Piraí) ‘Natal Cria-

tivo’ e será realizada 
amanhã, às 19 horas, 
no auditório do Cea-
mtec, localizado na 
Rua Roberto Silveira, no 
Centro, com entrada 
gratuita.

A palestra tem como 
objetivo sensibilizar os 
participantes para a 
necessidade de conhe-
cer estratégias e ferra-
mentas de como atrair, 
conquistar e manter 
clientes visando o cres-
cimento empresarial.

Na oportunidade 
também será esclare-
cido sobre a possibili-
dade de rentabilidade 
nas vendas e consoli-
dação do negócio no 
mercado. Além da rele-
vância do atendimen-
to de qualidade como 
ferramenta de compe-
titividade no mercado, 
dicas de ações para 
conquistar novos clien-
tes e a importância 
da fidelização desses 
clientes. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio promove a palestra
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GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:07-Bem Estar
10:50-Encontro com Fátima Ber-
nardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Vídeo Show
15:11-Sessão da TardeOndas da 
Vida
16:45-Vale a Pena Ver de Novo-
Cheias de Charme
17:50-Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:22-Sol Nascente
19:09-Praça TV - 2ª Edição
19:29-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:15-A Lei do Amor
22:17-Nada Será Como Antes
23:09-Supermaxpenúltimo episó-
dio
23:51-Jornal da Globo
00:27-Programa do Jô
01:08-Flash
01:54-CorujãoUm Sonho Nas Al-
turas
03:20-CorujãoPassado Sob Sus-
peita

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO    
08:30-MUNDO DISNEY  
10:30-BOM DIA E CIA  
13:15-FOFOCANDO   
14:15-CASOS DE FAMíLIA   
15:15-A USURPADORA
16:15-QUERIDA INIMIGA    
17:15-LÁGRIMAS DE AMOR    
18:30-A GATA 
19:45-SBT BRASIL   
20:30-CÚMPLICES DE UM RES-
GATE   
21:00-CARINHA DE ANJO
21:30-CHIQUITITAS   
22:15-PRA GANHAR É SÓ RODAR  
22:45-PROGRAMA DO RATINHO   
00:30-THE NOITE COM DANILO 
GENTILI 
01:30-JORNAL DO SBT  
02:15-SBT NOTíCIAS

REDE TV

TEATRO

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de Deus
08:30-AmericaShop
09:00-Tá Sabendo?
09:30-Melhor Pra Você
11:53-Top Therm
12:00-Igreja Universal do Reino de 
Deus
15:00-A Tarde é Sua
17:00-Igreja Universal do Reino de 
Deus
18:00-Te Peguei
18:05-Master Game
19:15-Vídeos Impactantes
19:30-RedeTV News
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:30-TV Fama
22:45-Luciana By Night
00:00-Leitura Dinâmica
00:30-Programa Amaury Jr
01:30-Igreja Universal do Reino de 
Deus.
03:00-Igreja da Graça no Seu Lar

Milena e Peppino comemoram a 
volta de Loretta. Mieko consola Yumi. 
Dora conversa com Vanda sobre seu 
casamento com Tiago. Loretta tenta 
se aproximar de Vittorio. Vittorio conta 
para Lenita que Loretta voltou para o 
Brasil. Ana comenta com Patrick que 
acredita que Carolina esteja interes-
sada em Cesar. Alice diz que Wagner 
vai ficar afastado da empresa e Ce-
sar fica apreensivo.

Lenita 
conhece Loretta

Maquir procura Josué e avisa 
que o gigante acordou

Josué, Calebe e Salmon se revelam e 
desmascaram Melquias. O guerreiro ten-
ta se justificar, mas o líder de Israel avisa 
que ele será punido. Maquir tenta atacar 
Talmal, mas é impedido por Zaqueu. Eles 
se surpreendem ao verem que o gigan-
te está chorando. Tiléia diz aceitar fugir 
de Ai com Arauto. Enciumada, Kira vê os 
dois se beijando e foge de casa. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Léo discute com Gui, que humilha 
Diana. Léo termina seu romance com 
Diana, e Néia comemora. Diana pen-
sa em Gui. Vanessa conta que Gui e 
Diana se beijaram, e Júlia fica arrasa-
da. Gui se explica para Júlia. Nicolau 
conta para Roberto que entrou para 
uma banda. Marisa afirma a Alex que 
irá namorar Nicolau. 

Lázaro se declara 
para Diana

Neuza descobre 
um envelope com dinheiro
Arthur pede Safira em casamento 

na frente da família dela. A mulher se 
emociona e aceita o convite. Os dois 
se beijam. Os capangas se assustam 
com o mordomo Euclides (Ariel Mo-
she). Na igreja evangélica, todos fa-
zem um discurso para pedir votos. Os 
capangas são presos. Neuza desco-
bre um envelope com dinheiro. Omar 
comemora, pois com a quantia ela 
poderá se tratar. 

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Manhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-Escrava Mãe
20h40-A Terra Prometida
21h40-Jornal da Record
22h30-Cine Record Especial
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Universal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Peça de humor é a atração 
da noite de hoje em Nilópolis
Com apoio de produtores, espetáculo arrecadará fundos para formatura de turma.

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal 
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto De-
bate
13:00-Os Donos da Bola
15:00-Game Phone
16:00-Brasil Urgente
17:15-Liga dos Campe-
ões da UEFA
19:35-Jornal da Band
19:35-Jornal da Band
21:25-Show da Fé
22:20-Pré - Factor
22:30-X Factor
00:20-Jornal da Noite
01:05-Que Fim Levou?
01:10-O Melhor da Liga
01:45-Liga dos Campe-
ões da UEFA
02:45-pegadinhas
03:00-Igreja Universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

DIVULGAÇÃO

Condições do
Mar no Rio

Terça-feira tam-
bém é dia de 
prestigiar um 

bom evento cultu-
ral. A peça A Desco-
berta das Américas 
chega a cidade de 
Nilópolis e fará uma 
apresentação única, 
a partir das 19h30, na 
Secretaria de Cultu-
ra do município. Os 
ingressos variam en-
tre R$ 10 e R$ 5 e a 
classificação é de 14 
anos. 

A Descoberta das 
Américas é baseado 
no original de Dario 
Fo e interpretado por 
Julio Adrião. O con-
sagrado espetácu-
lo, em circuito há 10 
anos, conta a história 
de Johan Padan, um 
malandro que se vira 
contando os fatos 
que se sucederam 

lá pelos idos de 1492, 
quando, por acaso, 
ele embarcou em 
Sevilha numa cara-
vela de Cristóvão 
Colombo. A apresen-
tação tem como ob-
jetivo ajudar na arre-
cadação de fundos 
para ‘Reminiscên-
cias’, espetáculo de 
formatura da turma 
de 3º da Escola Mu-
nicipal Antonio José, 
O Judeu. Inclusive, os 
jovens da turma se 
apresentaram ontem 
a noite, também em 
Nilópolis, para levan-
tar dinheiro para a 
formatura.

A peça tem a di-
reção de Alessandra 
Vannucci e conta 
com o apoio de Jú-
lio Adrião produções, 
da Secretaria de Cul-
tura de Nilópolis e do 
Obramus, produções. 
Os ingressos estão dis-

poníveis na própria 
Secretaria de Cultu-
ra do município, que 
fica na Rua Eliseu de 

Alvarenga, 1618, em 
Olinda. Para maio-
res informações so-
bre onde comprar, 

é possível entrar em 
contato com os nú-
meros 98050-8443 e 
997370-6002.



Pessoas com essa ca-
racterística são mais co-
muns na Ásia e partes da 
África, com incidência 
de 4 a 10%. Já nas outras 
partes do mundo esse 
número não costuma 
passar de 1% da popula-
ção. O buraquinho apa-
rece entre o primeiro e 
segundo arco faríngico, 
também chamado arco 
branquial.

Se você já se depa-
rou com alguém que 
tem um pequeno furo 
onde a orelha se une 
ao rosto, pode ter pen-
sado que a pessoa já 
usou piercing ou que é 
algum outro tipo de ci-
catriz qualquer. Mas a 
verdade é que quem 
tem esse furinho já nas-
ce assim. Essa peque-
na malformação pode 
estar associada a sur-
dez ou malformações 
renais, mas geralmente 
é isolada, sem indicar 
qualquer outro proble-
ma de saúde.
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Crianças na África do Sul podem ser cura da Aids
C U R I O S I D A D E S
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Silvio Santos não quer regalias ao 
visitar a sua própria exposição

Eliana fala de 
suposta gravidez

Eliana falou sobre os boatos de sua su-
posta gravidez em seu programa no último 
domingo. A loira, entrevistou a cantora Tha-
eme e, em conversa com a cantora, dis-
se que tudo não passou de uns quilinhos a 
mais. "Outro dia falaram que eu tava grávi-
da gente, de tão barriguda que eu tava", 
disse ela aos risos. Além disso, questionada 
pela apresentadora, a cantora Thaeme co-
mentou se pensa em engravidar.

Quem pensou que poderia encontrar 
Silvio Santos durate a abertura da exposi-
ção em sua homenagem, que, aliás, deve 
acontecer amanhã, no Museu da Imagem 
e do Som, em São Paulo, pode estar en-
ganado. Segundo informações, o grande 
nome do SBT já avisou que não deve com-
parecer no evento, optando ainda por 
conferir o trabalho em algum outro dia, de 
surpresa, junto com a mulher, íris Abravanel, 
e alguns outros integrantes de sua família.

Será que existe uma 
defesa natural contra 
o vírus da Aids? Se-
gundo os cientistas, a 
resposta é sim. Porém, 
essa proteção havia 
sido observada so-
mente em outras espé-
cies de primatas fora a 
nossa, que passaram 
milhares de anos de-
senvolvendo uma es-
pécie de “imunidade” 
através da seleção 
natural. Até agora. Por-
que, incrivelmente, a 
mesma coisa parece 
estar acontecendo 
em um grupo especial 
de seres humanos: as 

nossas crianças. Pesquisa-
dores testaram 170 amos-
tras de sangue de crianças 
da África do Sul, todas elas 
HIVs positivas. O vírus, po-
rém, não se desenvolveu 
para a Aids em nenhuma 
delas. Na verdade, seus 
sistemas imunes estavam 
relativamente saudáveis. 
“Estes são os primeiríssimos 
sinais de coevolução do 
HIV em humanos”, afir-
mam os pesquisadores Ann 
Chahroudi e Guido Silvestri, 
da Universidade Emory, nos 
EUA. Mas como isso pode 
sequer ser possível? Os 
pesquisadores ainda estão 
tentando identificar o me-

canismo, mas aparen-
temente o sistema imu-
nológico das crianças 
está ignorando o vírus 
completamente, algo 
sem precedentes. Nor-
malmente, os sistemas 
imunológicos atacam o 
HIV de forma violenta, o 
que pode deixar as de-
fesas do corpo extenua-
das, enfraquecendo-as 
e deixando com que 
o vírus se estabeleça. 
Esta nova descoberta, 
entretanto, pode revo-
lucionar como os pes-
quisadores encaram os 
tratamentos contra a 
Aids. 
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Grávida, Kelly Key compartilha

foto ao lado do marido

Esse é o robô 
de inspeções do LHC

O Grande Colisor de 
Hádrons (LHC, na sigla 
em inglês) precisa estar 
em forma para desco-
brir novas partículas. Por 
conta disso, o pessoal do 
laboratório CERN (Orga-
nização Europeia para 
a Pesquisa Nuclear, na 
Suíça) colocou dois ins-
petores para certificar-
-se de que tudo esteja 
sempre em ordem. São 
os robôs chamados TIM, 
abreviatura para ‘Train 
Inspection Monorail’, ou 
‘Trem Monotrilho de Ins-
peção’. Os veículos au-
tônomos mantêm um 
olho no maior colisor de 
partículas do mundo, se-
guindo uma rota pré-de-
finida em trilhos suspen-
didos no teto. Os trilhos 
já existiam no CERN, da 

época na qual o túnel 
onde fica o LHC abriga-
va na verdade o Gran-
de Colisor de Elétrons e 
Pósitrons (LEP, na sigla 
em inglês). O monotrilho 
do LEP era maior, mas 
não tão high-tech: era 
usado principalmente 
para o transporte de 
materiais e trabalhado-
res. Quanto ao que a 
dupla TIM pode fazer, a 
resposta é variada. Os 
robôs podem monito-
rar a estrutura do túnel, 
a porcentagem de oxi-
gênio, a temperatura e 
a largura de banda de 
comunicação em tem-
po real. Também podem 
fazer imagens visuais 
e infravermelhas, bem 
como puxar vagões pe-
quenos, se necessário. 

REPRODUÇÃO

Com 31 semanas de gestação, aproxi-

madamente 8 meses completos. Kelly Key 

compartilhou em seu perfil no instagram 

ontem, uma foto de seu ensaio fotográfico. 

Na imagem, ela aparece a lado do marido 

mico Freitas. "O que essa foto, coisa mais 

linda o trabalho da querida @Julie_Thies 

ela é mesmo muito top vocês precisam 

conhecer o trabalho dela!", disse Kelly na 

legenda da foto, agradecendo a fotógrafa 

pelo ensaio fotográfico.

Por causa desta co-
nexão entre o desenvol-
vimento de mamíferos 
e peixes, o biólogo Neil 
Shubin propôs que o fu-
rinho possa ser um “re-
manescente evolutivo 
de guelras de peixes”. A 
hipótese ainda não foi 
testada cientificamente. 
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Você é uma pessoa versátil, 
curiosa e interessada em 
tudo à sua volta. Possui 
uma enorme facilidade de 
se expressar e comunicar. 
Esses aspectos somados 

são de muita utilidade em seu trabalho. 
Bom momento no campo amoroso e 
financeiro. Cor: verde-escuro. Número: 
02.

Áries

Você merece curtir mais os 
momentos prazerosos da 
vida. Entregue-se a eles. A 
instabilidade profissional 
não é nova, não é só sua, 
nem se resolverá do dia para 

a noite. Descontração é a palavra de ordem. 
Bom momento no campo sentimental. Cor: 
vermelho sangue. Número: 05.

Touro

Os astros estão trazendo 
mais animação e 
entusiasmo para a sua 
vida. Sua ambição 
aumenta, os sonhos são 
ampliados. O problema 
é que, se você achar que 

não vai conseguir o que quer, já poderá 
ficar desanimado(a). Com paciência, tudo 
é alcançado. Experimente.

Gêmeos

Grandes alegrias no 
amor. Quem não tem 
um amor, poderá 
encontrar um. Fase 
muito favorável para 
quem lida com o 

público ou fez carreira acadêmica. 
Muita simpatia irradiando de você 
e atraindo boas energias em todos 
os setores de sua vida. Cor: azul-
escuro. Número: 08.

Câncer

O céu dá confiança 
e disposição para 
produzir melhor que 
parecia ter parado 
no tempo chegará ao 
fim sem esforço. Há 
receptividade total às 

suas idéias. É hora de conseguir 
mais. Bom momento no campo 
financeiro e espiritual. Saúde boa. 
Cor: laranja escuro. Número: 11.

Leão

Meça suas palavras 
ao abordar questões 
delicadas. Use toda a 
sua diplomacia em seu 
ambiente de trabalho, 
pois haverá tensão criada 

por atitudes críticas e preponderantes. 
Equilibre suas necessidades pessoais e 
suas obrigações. Projeção social. Cor: 
violeta. Número: 14.

Virgem

Você tende a gastar 
demais com o lazer. 
Contenha seus anseios 
exagerados por prazer 
e se divirta de modo 
mais econômico. Tenha 
cuidado com novos 

contatos. Existe a possibilidade de 
aproximação por mero interesse. Bom 
momento no campo pessoal. Cor: 
grená. Número: 17.

Libra

Vida afetiva muito 
animada. Clima de 
calor e harmonia. 
Muita energia em 
geral e sorte no setor 
de trabalho, onde 

há possibilidade de ocorrerem 
surpresas agradáveis. O astral está 
positivo. Aproveite a noite para 
relaxar. No amor, entregue-se sem 
medo de sofrer. Número: 20.

Escorpião

Se você parar para se 
observar hoje, poderá 
descobrir recursos 
internos e capacidades 
latentes que nunca 
havia imaginado. A 

Lua favorece a comunicação. A 
vida profissional tende a evoluir 
lentamente. Bom momento no 
campo afetivo e social. Cor: 
bordeaux. Número: 23.

Sagitário

Já que você tem tanta 
criatividade, por que 
não fazer as mesmas 
coisas de forma 
diferente? Sua vida 

estará radiante, suas qualidades 
serão facilmente percebidas e você 
poderá abusar de seu encanto 
pessoal. Bom momento no campo 
profissional. Cor: verde-claro. 
Número: 25.

Capricórnio

Ó t i m a s 
oportunidades no 
setor profissional. 
Período favorável. 
Os astros estão 
trazendo um pouco 

mais de disciplina para sua 
vida, diminuindo, a indecisão e 
trazendo coragem e energia de 
ação. Aproveite este momento 
para tomar decisões importantes. 
Cor: rosa. Número: 29.

Aquário

Hoje a Lua revela o 
seu lado oculto. Seus 
sentimentos mais 
profundos podem vir 
à tona em imagens 
e pressentimentos. 

Não tema. Seu compromisso 
é a transformação. O período 
favorece as artes, as mudanças 
e as viagens. Bom momento no 
campo afetivo. Número: 33.

Peixes

11atos oficiais
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Nova Opção estreia com vitória
Anderson Luiz

Na luta por mais um título, equipes do sub-17 e sub-19 começam 
suas caminhadas triunfando logo na primeira rodada da Copa Verão.

baIxada

38

Começou a 
Copa Verão, 
uma competi-

ção organizada pela 
Sinno Eventos. Antes 
da bola rolar, o Nova 
Opção prestou uma 
homenagem a Cha-
pecoense, e posou 
com uma faixa alusiva 
a equipe catarinense. 
Estreando no campe-
onato, a equipe não 

precisou ir a campo 
para vencer a partida 
no sub-17, pois ven-
ceu por W.O o Estre-
la Carioca e, mesmo 
sem dar um toque na 
bola, somou seus pri-
meiros três pontos. Já 
o sub-19, conseguiu 
um grande resultado 
ao vencer o EFAB por 
6 a 3. A diretoria do 
clube vem fazendo 
grandes investimentos 
para fortalecer ainda 

mais o grupo visando 
a disputa da tempo-
rada 2017. Os reforços 
deram conta do reca-
do e o time triunfou. 
O foco agora passa 
a ser os próximos ad-
versários das duas ca-
tegorias. O sub-17 vai 
enfrentar o Guerrei-
ros, às 16h e o sub-19 
pega o Castelo Bran-
co, às 17h. Ambos os 
jogos serão no campo 
do Gol Show.  

Resultados da rodada: 
Copa Verão ca-

tegoria sub-17: 
Além de Nova Op-
ção 3 x 0 Estrela 
Carioca, os outros 
jogos ficaram as-

sim: Nova Belém 3 x 
3 Laranja Mecânica; 
Barro Vermelho 2 x 1 
Guerreiros e Jusceli-
no 5 x 1 Resenha. No 
sub-19 os placares 

foram: Nova Opção 
6 x 3 EFAB; Destac 4 x 
3 Laranja Mecânica; 
Talentos 5 x 3 Joga 
Dez; Castelo Branco 
2 x 1 Califórnia; e Jus-

celino 4 x 2 Resenha. 
A próxima rodada 

marca os seguintes 
confrontos: Sub-17: 
Pereirão x Estrela Ca-
rioca; Nova Belém x 

Dom Bosco; Laranja 
Mecânica x Jusce-
lino; Resenha x Bar-
ro Vermelho e Nova 
Opção x Guerreiros. 
SUB-19: Talentos x 

EFAB; Destac x Joga 
Dez; Laranja Mecâ-
nica x Juscelino; Re-
senha x Califórnia e 
Nova Opção x Cas-
telo Branco. 

Equipe iguaçuana homenageia a Chapecoense após tragédia da semana passada

ANDERSON LUIZ


