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O cerol  cortou geral entre a madrugada e tarde de ontem,  e 
três foram parar na vala. No bairro da Posse, um suspeito de 
praticar assaltos na região foi perseguido e atingido por tiro. 
No Jardim Nova Era e Comendador Soares, outros dois tralhas, 
que teriam envolvimento com o tráfico de drogas, levaram a 
pior. Um deles estava com tornozeleira eletrônica.  A Divisão de 
Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga os crimes.  
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Três vão de ralo por roubo 
e  tráfico em Nova Iguaçu 
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Novo comandante
Donald Trump supera 

as pesquisas, vence Hilla-
ry Clinton e é novo presi-
dente dos Estados Unidos. 

7

7

Precisa-se
Fisioterapeuta

que atenda a domicílio e resida no 
bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu

96479-3098

QUARTA VIOLENTA

Homem que seria um dos gerentes do tráfico de drogas do Jardim Nova Era levou tiros na cabeça, assim como um presidiário em Comendador Soares, que estava 
com tornozeleira eletrônica. Marginal, que não foi identificado e era suspeito de praticar assaltos, levou pipoco ao ser abordado por ‘justiceiro’ na Praça São Jorge.

REPRODUÇÃO / WHATSAPP

Mistério na Baixada

Corpo de homem 
cortado em 
picadinho é 

encontrado em 
saco plástico 
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Manifestação
Grupo de estudantes 

faz protesto na Câma-
ra dos Deputados para 
impedir a PEC  55.
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Flagrado
Policiais apreendem  

adolescente com dro-
gas. O garoto portava 
sacola com cocaína. 
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Pouso baixo
Torcedores do Corin-

thians presos após amea-
çarem juíza pela internet 
chegam ao Rio de Janeiro. 

REPRODUÇÃO  / FACEBOOK

O motorista Hugo Batista Medeiros desapare-
ceu quando seguia para Xerém para entregar 
carga de cosméticos. Família está desesperada.
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Macabra!

Forma não agradou

Uma descoberta na 
caverna de Gough, no 
Reino Unido, revelou um 
mistério da humanidade. 
Arqueólogos encontra-
ram marcas de mordida 
e sinais de ossos partidos, 
espremidos e chupados. 
Isso dá a entender que 
os humanos da época 
se alimentavam de ou-
tros humanos e usavam 
seus crânios como um 
prato, revelando formas 
de canibalismo. 

Fãs do chocolate To-
blerone estão frustrados 
com a nova produção 
do doce. O fabricante 
Mondelez International 
alterou o formato da 
barra, aumentando a 
distância entre os pe-
quenos triângulos para 
clientes do Reino Unido, 
culminando na redução 
do peso da embalagem 
em 40 g. O tamanho do 
chocolate permanece o 
mesmo. 

O Adobe, empresa que detém os direitos dos principais 
programas de edição de imagem e vídeo, está desen-
volvendo uma nova tecnologia que permite editar uma 
gravação de voz, como se edita um texto. A ideia é cortar 
trechos do que foi dito, é possível trocar as palavras e até 
criar frases novas. O programa sintetiza a voz a partir de 
fonemas extraídos da gravação.

Uma nova imagem viral, chamada de meme, está cir-
culando nas redes sociais. Baseado na frase do deboche 
do personagem Aaron Bailey, da série de comédia Fuller 
House. Trata-se de substituir algumas vogais pela letra ‘i’ e 
formar uma frase de deboche, mais ou menos assim: “Nis-
si, pirqui vici fiz jirnilismi’?, com certeza é por você, leitor!

O Facebook escolheu nosso país para estrear uma 
nova estratégia contra o Snapchat. Anunciado on-
tem, a rede social disponibiliza o Flash, uma rede de 
bate-papo móvel com os principais recursos do rival, 
imagens e histórias engraçadas que somem dentro de 
24h. O aplicativo já está disponível para Android.  

Adobe se reinventa

Ah, essa internet. Novidades no Brasil

O Facebook está explorando uma nova ferramenta 
para a próxima década. Trata-se do recurso da realida-
de virtual e o objetivo para o qual trabalha é a inteli-
gência artificial em formas para ampliar o número de 
pessoas com acesos à internet. O responsável pela ideia 
é Mike Schroepfer, que participa hoje de um congresso 
tecnológico em Lisboa para tratar do tema. 

Realidade virtual

A maconha medicinal foi aprovada na última 
terça-feira, na Flórida, em um referendo realizado 
em paralelo as eleições presidenciais nos Estados 
Unidos, dois anos depois que os americanos rejei-
taram o uso terapêutico da droga. Dos votantes, 
71,2% optaram a favor da emenda, que permite 
o uso medicinal da maconha no Estado. 

Os animais de estimação são realmente o me-
lhor amigo do homem. Nesse caso, uma gata visita 
todos os dias o túmulo de sua dona que morreu 
há um ano, na Indonésia. Conforme informações 
da imprensa local, a gatinha mora em outra casa, 
com outro dono, mas sempre vai ao cemitério ficar 
ao lado do túmulo de sua primeira dona por dias. 

Melhor amigo

Chance de estágio
A Fundação Mudes está com 404 vagas de estágio em 

aberto para estudantes de todo o Rio de Janeiro. As va-
gas são para ensino técnico, médio e superior. As áreas 
com maior contratação são a de turismo, administração, 
e comunicação social. Interessados acessar o site www.
mudes.org.br para ver as oportunidades e se inscrever.

Grupo oferece trainee
O grupo Cosan abriu inscrições para seu programa Trainee 

2017. Os candidatos devem ter até 26 anos e concluído a 
graduação entre 2014 e 2016 em cursos de humanas ou exa-
tas. Interessados em se inscrever podem acessar o site www.
ciadetalentos.vagas.com.br até o dia 16 de novembro. O lo-
cal de trabalho é na Ilha do Governador ou Vila Olímpia (SP). 

Vagas na Baixada
As escolas Sesi das unidades de Duque de Caxias e 

Nova Iguaçu estão com inscrições abertas até dia 24 de 
Novembro para 207 vagas oferecidas para trabalhadores 
da indústria e seus dependentes. As oportunidades são 
para o ensino fundamental, médio e superior. Interessados 
comparecer a uma das unidades para se candidatar. 

Queda nas bolsas
Com os resultados das eleições presidenciais e a vitória 

de Donald Trump, a Bovespa chegou a cair 3% na manhã 
de ontem. A Petrobras, o Itaú Unibanco e o Bradesco tam-
bém tiveram queda.  Já o dólar disparou, também reagin-
do à definição do novo presidente americano. Os resulta-
dos são visivelmente ligados à vitória do republicano. 

Agora vai! 
A estatal anunciou na última quinta-feira uma nova 

redução nos preços da gasolina e do diesel nas refina-
rias. A queda do primeiro será de 3,1%, já o segundo de 
10,4%. No mês passado, a Petrobras já havia anunciado 
a queda, mas a redução não foi repassada aos postos. 
Os novos preços devem valer já na semana que vem.

Inflação acumulada
A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional 

de Preços do Consumidor (IPCA) ficou em 0,26% no 
mês de outubro. Apesar do leve aumento, cerca 
de 0,08%, a taxa ainda é considerada pequena 
para essa época do ano desde 2000. Os dados 
foram divulgados ontem. 

Tratamento inusitado

MUDES

SESI

BOVESPA

IBGE

Astronauta vota do espaço

Punição
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou 

na última terça-feira que o governo estuda me-
canismos para punir profissionais que deixarem 
o Mais Médicos antes do fim do contrato. Segun-
do ele, a mudança deve acontecer dentro de 
três meses, quando será liberado um novo edital 
do programa. 

COSAN LUBRIFICANTES 

PETROBRAS

REPRODUçãO/ TwITTER/ SHANE KIMBROUGH

Ainda na repercussão das eleições americanas, o astronauta 
Shane Krimbrough, o único americano fora do planeta, exerceu 
seu direito a voto. Ele inseriu uma cédula eletrônica e segura, en-
viada a tripulação da Estação Espacial Internacional pelo escritó-
rio do seu condado. Segundo a Nasa, a cédula é preenchida ele-
tronicamente e totalmente segura. Shane votou em Donald Trump. 

Pagando o pato 
Pobre dos servidores daquele municí-

pio onde tudo é doce para o beija-flor. 
A situação que já beirava o caos, ficou 
pior depois que o prefeito perdeu a elei-
ção e culpou a população pela derrota. 
Os funcionários que recebiam em dia e 
outro não, agora estão com os salários 
atrasados e passando o maior perrengue.

À espera de um milagre 
O desespero da população é tanto 

que já há manifestação de alívio e con-
tagem regressiva pela chegada do novo 
prefeito, o dia 1º de janeiro. O político 
em questão está sendo visto como o sal-
vador da pátria diante da deterioração 
administrativa em que se transformou a 
cidade da Baixada. 

Pra boi dormir 
Só faltava essa! Um prefeito da Baixa-

da, tido como exemplar por sempre pa-
gar os saláris em dia decidiu fazer bico 
de revoltado e travar a já conhecida 
pontualidade de seu governo. A descul-
pa apresentada para os atrasos é que as 
torneiras dos repasses da esfera federal 
secaram. 

Politicagem
Sobrou até para os fornecedores que 

estão sem receber há meses. Mas nos 
bastidores da política parece que a his-
tória é outra: ele teria travado a libera-
ção de dinheiro como retaliação por seu 
candidato não ter sido eleito. 

É sempre assim 
Ainda bem que o ano já está em ritmo 

de acabar. Quem sabe a ressaca moral 
dos políticos derrotados caia no esqueci-
mento e mergulhe no ritmo das festas ao 
som de cânticos natalinos. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

ProPosta Polêmica 

Presidente da Casa, Jorge Picciani disse que vai rejeitar projeto de pauta e devolvê-lo ao Executivo. 

DIVULGAçãO

Alerj vai rejeitar aumento 
de contribuição a servidor

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O presidente da Alerj, Jorge Picciani deu entrevista coletiva para explicar que a bancada do PMDB irá rejeitar projeto de lei

O presidente da 
As semb le ia 
Legislativa do 

Rio (Alerj), deputado 
Jorge Picciani, decla-
rou ontem, em meio a 
mais um protesto que 
ocorria do lado de 
fora do prédio, que 
a bancada do PMDB 
irá rejeitar o projeto 
de lei que prevê au-
mento de contribui-
ção previdência aos 
servidores do Estado 
do Rio. Segundo o 
parlamentar, a rejei-
ção “atende apelo 
dos parlamentares e 
muito especialmente 
a minha bancada”. 
O Legislativo já con-
firmou que irá retirar 
o projeto de pauta e 
devolvê-lo ao Execu-
tivo.

O reajuste previsto 
com a contribuição 
previdenciária re-
presenta metade da 
economia esperada 
pelo governo no pa-
cote divulgado na 
última sexta-feira.  A 
Casa deve decidir o 
calendário de vota-
ções dos 22 projetos 
de lei encaminhados 
pelo Executivo até o 
final do ano.

SeM O uSO 
DA fOrçA BrutA 
Em entrevista cole-

tiva, na tarde de on-
tem, para falar sobre 
o pacote de auste-

ridade apresentado 
pelo governo do Es-
tado e o protesto do 
dia anterior contra 
o que os servidores 
chamam de ‘paco-
te de maldade’, Pic-
ciani afirmou que as 
discussões do parla-
mento não serão pa-
ralisadas pela força 
bruta em vez do diá-
logo legal. 

“Jamais pela força 
bruta. O Parlamento 
não se curva a isso. 
(A invasão da Alerj) 
não é compatível 
com a democracia”, 
disse Jorge Picciani 
(PMDB). Enquanto o 
presidente da Alerj 
se pronunciava, os 
manifestantes grita-
vam do lado de fora 
da Casa: “O Picciani, 
pode esperar. A sua 
hora vai chegar”.

No pacote o go-
verno propõe a co-
brança de uma alí-
quota extraordinária 
de 16% do salário 
ou vencimento de 
ativos e inativos que 
recebam mais de R$ 
5.189 mensais. Essa 
cobrança seria feita 
por 16 meses e tam-
bém depende de 
aprovação de pro-
jeto de lei. Outra me-
dida proposta foi o 
aumento da alíquota 
previdenciária dos 
servidores de 11% 
para 14%.

Além disso, para 
servidores inativos 
que recebem me-

 Mais protestos em frente a Alerj 
Enquanto os par-

lamentares discu-
tiam sobre os rumos 
do pacote, servido-
res públicos de di-
ferentes categorias 
eram impedidos 
por policiais do Ba-
talhão de Choque 
da PM de entrar no 
prédio do Legisla-
tivo. Participavam 

do ato funcionários 
de categorias como 
Educação, Saúde, 
Justiça e Segurança 
Pública.

De acordo com in-
formações, pelo me-
nos um manifestante 
acabou preso den-
tro do Palácio Tira-
dentes. Os servidores, 
então, se concen-

traram na frente do 
prédio e a protestar 
para que o suposto 
preso fosse liberado: 
“Diogo, Diogo, Dio-
go”, gritavam em 
coro. O homem deti-
do teria sido levado 
para a 5ª DP (Mem 
de Sá).

A confusão come-
çou depois que o 

grupo foi informado 
que não seria rece-
bido pelo deputa-
do Jorge Picciani 
(PMDB). Os policiais 
usaram bombas de 
efeito moral e spray 
de pimenta. 

Servidor exibiu 
cápsula de bomba 
de gás, segundo ele, 
fora de validade 

DIVULGAçãO

PM usou bomba fora da validade na Alerj, diz servidor
Durante a confu-

são entre agentes do 
Batalhão de Choque 
da PM e servidores do 
estado do Rio, uma 
bomba de efeito mo-
ral fora da validade foi 
usada. A denúcia foi 
feita pelo  integrante 
do Sindicato dos Ser-

vidores do Poder Ju-
diciário (SindJustiça) 
Alzimar Andrade. 

Ele guardou a cáp-
sula da bomba que ti-
nha o vencimento em 
outubro de 2015 e afir-
mou que a PM usou 
uma força desneces-
sária ao atirar bombas 

na multidão.
“Eles agrediram os 

servidores e usaram 
contra nós uma arma 
totalmente vencida, 
vencida desde ou-
tubro de 2015, co-
locando em risco a 
segurança da popu-
lação. Mesmo depois 

que descemos as 
escadas, a base de 
muito gás, nos afas-
tamos da entrada e 
o choque foi atrás 
da gente jogando 
muita dessa bomba 
vencida podendo 
causar uma tragé-
dia”, afirmou Alzimar.

nos de R$ 5.189, atu-
almente isentos de 
descontos previden-

ciários, a estes seria 
cobrada uma taxa 
de 30%. Todas essas 

propostas foram sus-
pensas pela Justiça 
na noite de terça-fei-

ra à pedido do de-
putado estadual Luiz 
Paulo (PSDB).

DIVULGAçãO
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Os pais interessados em matricular seus 
filhos em uma unidade municipal em 2017 
ou em fazer transferência para outra es-
cola ou EDI devem fazer a inscrição so-
mente pela internet, no endereço eletrô-
nico www.matricula.rio.

A Sondagem do Sis-
tema FIRJAN abran-
gendo as cidades de 
Itaguaí, Japeri, Man-
garatiba, Mesquita, Ni-
lópolis, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Queimados 
e Seropédica, aponta 
que, em setembro, hou-
ve queda da ativida-
de industrial na região.

O presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TJRJ), 
desembargador Luiz Fer-
nando Ribeiro de Carva-
lho, alertou que o pacote 
do governo poderá com-
prometer a qualidade do 
serviço público, com a 
possibilidade de fecha-
mento de fóruns e Varas. 

A pesquisa sinaliza ainda que a baixa atividade 
teve reflexos no mercado de trabalho, com o registro 
de queda no número de empregados. O indicador de 
volume de produção atingiu 44,5 pontos e com isso a 
indústria reduziu o nível de estoques.

Com a nova lei, o Governo do estado, mesmo 
endividado acima do que determina a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), não precisará demitir, 
reduzir salários ou a carga horária de servidores e 
poderá fazer novos empréstimos.

Sucateamento Indústria  

Redução Finanças 

Eles disseram... nós publicamos!
“Nós não damos importância a elas [ocupações]. A pior coisa é quando aconte-

ce isso e você dá muita importância”, O presidente Michel Temer, afirmou em en-
trevista à uma rádio, que o governo não dá importância às ocupações de escolas.

A Prefeitura de Nova Iguaçu interditou 
por 30 adias a Passarela Caracol, que faz a 
ligação entre a Rua Bernardino de Mello e 
Avenida Marechal  Floriano Peixoto, Centro. 
A medida é para a realização de obras de 
reforma, cujo valor é de R$ 250 mil. 

A secretária de Obras, Carla Neves, infor-
mou que a primeira etapa da reforma já co-
meçou com o reforço estrutural das colunas 
da passarela e a pintura das grades laterais 
de proteção. A segunda fase da obra agora 
é a reforma do piso que está irregular.

DIRETO AO PONTO

Político não gosta de reduzir despesas, tampou-
co servidor apoia corte de gastos públicos. Mas há 
momentos sem alternativas, como agora para o 
Brasil e estados, entre os quais se destaca hoje, o 
Rio de Janeiro. Há a clássica saída pelo aumento 
de impostos, explorada também pelo governo flu-
minense. Na verdade, a questão é mais ampla e 
estrutural, o país pressionado pela própria crise, é 
forçado a entrar numa importante rodada de re-
formas e deveria incluir nela, a tributária. 

Votação Servidores Manifestação 
O presidente da Assembleia do 

Rio, Jorge Picciani (PMDB), deci-
diu, em reunião com deputados 
do partido, que não vai recorrer 
da liminar que proíbe a votação 
do projeto de lei que aplica cota 
extra sobre a contribuição previ-
denciária dos servidores.

A Assembleia Legislativa já 
calculou os estragos provoca-
dos pela invasão dos servido-
res ao Palácio Tiradentes. Os 
manifestantes da área da Se-
gurança protestavam contra 
o ‘pacotão de maldades’ do 
governo do estado.

Em nota, o presidente Jor-
ge Picciani (PMDB) afirmou 
que a invasão é um crime 
e vai encaminhar os danos 
ao patrimônio público à 
polícia para que os culpa-
dos sejam responsabilizados 
dos prejuízos. 

Reforma 

Obras 
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O presidente da Alerj, Jorge Piccia-
ni (PMDB) concordou com o governa-
dor Luiz Fernando Pezão ao ressaltar que 
não existe outra saída para o estado que 
não seja a aprovação das medidas, sob 
pena de a crise se agravar ainda mais.

Ciclo de reformas do Estado 

Dos 140 guardas 
municipais apro-
vados no proces-
so seletivo de 2012 
apenas a metade 
está em atividade. 
O baixo salário afas-
tou dezenas deles e 
a baixa só não foi 
menor por que um 
reajuste foi definido 
pelo prefeito Rafael 
Santos de Souza, o 
Rafael Tubarão, que 
tem novos planos 
para a corporação 
a partir de janeiro: 
controladores de 
trânsito vão substituir 
os agentes que hoje 
atuam nesta função 

Magé abrirá novo 
concurso em 2017

e estes vão reforçar 
a segurança nas 
ruas da cidade. Mas 
não é só isto. Pelo 
menos 150 GMs de-
verão ser contrata-
dos no próximo ano 
através de um novo 
concurso público, 
que começará a ser 
estudado no início 
de 2017 para estar 
concluído no co-
meço do segundo 
semestre. O anuncio 
foi feito pelo prefei-
to, que informou ain-
da que os agentes 
de saúde também 
serão contratados 
através de concurso. 

Justiça Itinerante faz um ano em Japeri
SERVIçO PúBLICO 

O ônibus é uma parceria entre a Prefeitura do município e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Estudantes protestam contra teto de gastos

Moradores do bairro 
Cacuia, em Nova Igua-
çu, reclamam que a Es-
trada do Santana, possui 
trechos com buracos e 
lama. E quando chove, 
a situação fica pior. A via 
é um dos acessos para 
o Hospital da Posse. Ain-
da segundo a denúncia, 
diversas reclamações 
foram feitas à Prefeitu-
ra, que não apresentou 
uma solução. 

“Os buracos chegam 
a ocupar a rua toda, 
é difícil para qualquer 
meio de transporte an-
dar por aqui. Fica pior 

A Guarda Municipal já fez algumas prisões em flagrante

REPRODUçãO 
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Estudantes de ensino 
médio do Distrito Fede-
ral fizeram um ‘cordão 
humano’ para impedir 
a entrada e a saída de 
pessoas no prédio princi-
pal do Senado, em Brasí-
lia, na manhã de ontem. 
Eles protestam contra a 
Proposta de Emenda à 
Constituição 55 (antiga 
PEC 241), que estabele-
ce um teto para os gas-
tos públicos dos próximos 
20 anos.

No início da manhã, os 
alunos tentaram entrar 
no prédio para acom-
panhar a sessão da Co-
missão de Constituição 

e Justiça (CCJ), onde o 
texto está sendo analisa-
do. Impedidos pela Polícia 
Legislativa, os manifestan-
tes continuaram do lado 
de fora e tentaram barrar 
o trânsito de pessoas e ve-
ículos.

Segundo alunos que es-
tavam no local, os policiais 

Moradores reclamam de buraco e lama nas ruas 
utilizaram spray de pimen-
ta para dispersar o grupo 
e garantir a circulação. 

Na CCJ, a reunião foi 
conturbada. O relator da 
PEC, senador Eunício Oli-
veira (PMDB-CE), apresen-
tou parecer rejeitando to-
das as emendas sugeridas 
pelos outros senadores. 

Diversos serviços são oferecidos à população. Atendimento gratuito é feito das 9h às 13h

DIVULGAçãO  

Policiais legislativos impedem acesso de estudantes

REPRODUçãO

Priorizar o princípio 
fundamental da 
dignidade huma-

na, solucionando di-
versos problemas de 
forma eficaz, como a 
solicitação de guarda 
dos filhos, reconheci-
mento de paternida-
de, casamentos, di-
vórcios, registros civis 
e principalmente a 
erradicação do sub-
-registro de nascimen-
to, que ainda possui 
números expressivos. 
Esta é a missão do Ôni-
bus da Justiça Itineran-
te, que completa esta 
semana um ano de 
atividade em Japeri, 

graças a uma parceria 
entre a Prefeitura de 
Japeri e o Tribunal de 
Justiça do Rio de Ja-
neiro (TJRJ).
O ônibus estacionou 
pela primeira vez no 
município no dia 7 de 
novembro. Naquela 
ocasião, entre os diver-
sos serviços oferecidos 
à população, foi rea-
lizado um casamento 
coletivo de 50 casais. 
O sucesso da experi-
ência fez com que a 
Prefeitura de Japeri e 
o TJRJ fizessem uma 
parceria. Com isso, o 
serviço retornou em 
definitivo ao município 
no dia 26 de janeiro. 
Desde então, uma vez 

por semana a Justiça 
Itinerante desembar-
ca em Japeri e ajuda 
a realizar o sonho de 
milhares de pessoas 
e até mesmo resolver 
antigas pendências.
“A vinda do Ônibus da 
Justiça Itinerante para 
Japeri foi uma das 
grandes conquistas do 
nosso governo. Antes 
dele, muitos cidadãos 
precisavam se deslo-
car para outros muni-
cípios em busca deste 
atendimento gratui-
to. Agora tudo pode 
ser resolvido perto de 
casa, de forma rápida 
e eficiente”, celebra o 
prefeito Ivaldo Barbosa 
dos Santos, o Timor.

ainda para os pedestres, 
que enfrentam esses bu-
racos. A rota dos ônibus 
já foi alterada diversas 

vezes, causando gran-
des transtornos para a 
população”, afirma um 
morador.

Hoje, o veículo esta-
rá na Praça Olavo Bi-
lac, no Centro de En-
genheiro Pedreira. O 

atendimento gratuito 
é feito das 9h às 13h. 
Basta o interessado se 
dirigir ao local munido 

dos documentos ne-
cessários, de acordo 
com o serviço deseja-
do.
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Projeto de Lei, aprovado na Câmara, dá opções de negociação aos contribuíntes inadimplentes.

EUA

O republicano Do-
nald Trump venceu as 
eleições presidenciais 
dos Estados Unidos ao 
derrotar a democrata 
Hillary Clinton, contra-
riando as pesquisas de 
intenção de voto. A 
vitória criou comoção 
na metade do país e 
no mundo inteiro. Dito 
como populista, Trump, 
que apela para discur-
sos xenófobos e an-
tissemitas, assumirá a 
presidência de um dos 
países mais importan-
tes do mundo no ano 
que vem. 

Com o apoio maci-
ço dos norte-america-
nos brancos descon-
tentes com as elites 
políticas e econômicas 
e preocupados com 
as rápidas mudanças 
demográficas, Trump 
derrubou todas as pre-
visões das pesquisas 
e obteve uma vitória 
que lança o seu país 
no desconhecido. O 
político não possui mui-
ta experiência na área. 

Nova Iguaçu lança programa 
de anistia para quitar débitos 

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Ninguém como Trump 
soube entender a exaus-
tão existente em relação 
ao establishment,  ordem 
ideológica, econômica, 
política e legal que cons-
titui uma sociedade ou 
um Estado, ao qual Hillary 
é identificada.

truMP teM SuPreMAciA 
eM 30 eStADOS

Após a apuração da 
votação para presiden-
te, Donald Trump venceu 
Hillary Clinton em 30 esta-
dos americanos. A região 
Centro-Oeste do país, 

foco da campanha da 
democrata para conse-
guir votos, foi o diferen-
cial na vitória do republi-
cano. Tudo por causa do 
apoio de trabalhadores 
negros e brancos ao par-
tido, mas que dessa vez 
acabou sendo diferente. 
Brancos sem formação 
universitária, decidiram 
votar em Trump. Em 2012, 
quando Obama foi elei-
to, a região também foi 
palco de votação para 
o adversário do atual 
presidente na época, o 
motivo foi o receio das 
pessoas em perder o em-
prego. 

DerrOtA DOlOriDA
Algumas horas após 

o anúncio da vitória de 
Trump, Hillary Clinton fez 
o discurso em que re-
conheceu a derrota. A 
democrata disse que o 
resultado foi “doloroso”, 
agradeceu à família, a 
Obama e aos apoiado-
res de campanha. “Eu 
sei o quão desapontados 
vocês se sentem. É dolo-
roso e vai ser por muito 
tempo. Nós vimos que a 

nossa nação está mais 
dividida do que pen-
sávamos”, afirmou.

Hillary ressaltou a 
participação das mu-
lheres na campanha e 
disse que uma mulher 
“mais cedo ou mais 
tarde” vai chegar à 
Casa Branca. Trump 
teve a campanha 
marcada por acusa-
ções de assédio e de-
clarações machistas. 

OBAMA PArABeNizA 
HillAry

Logo após o discur-
so de Hillary, o presi-
dente Barack Obama 
fez um pronuncia-
mento no qual dis-
se que ‘não poderia 
estar mais orgulhoso’ 
da democrata por 
tudo o que defendeu 
durante a campa-
nha. Apesar das di-
ferenças já expostas 
publicamente entre 
Obama e Trump, o 
presidente afirmou 
que fará todo o pos-
sível para uma tran-
sição de sucesso ao 
republicano. 

Também conhecida 
como gluteoplastia, 
implante de glúteos, 
aumento de bumbum, 
plástica de bumbum, 
. silicone no bumbum, 
aumento das nádegas 
ou simplesmente pró-
tese de glúteo.

O procedimento é 
indicado para pesso-
as com nádegas pe-
quenas, geralmente 
voltadas para dentro, 
desproporcionais ao 
corpo e que preci-
sam de mais volume 
do que de contorno. 
É possível realizar essa 
cirurgia quando sentir 
que as nádegas fica-
ram murchas e inex-

pressivas.
O tipo de anestesia 

é geral ou peridural. 
Geralmente o médico 
faz a incisão acima do 
cóccix, entre a nádega 
direita e a esquerda. 
Nessa incisão, é introdu-
zida uma prótese espe-
cífica para esta região 
por trás do músculo na 
maioria dos casos.

É importante fazer os 
exames de rotina. Não 
se deve tomar medi-
camentos a base de 
ácido acetilsalicílico, 
como por exemplo: 
(aspirina, doril, ASS), 
pois a substância pode 
aumentar o sangra-
mento.

Dr. Renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade Unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro (CREMERJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MEC (Ministério da Educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
E-mail do doutor Renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Prótese de Glúteo - Parte I

Donald Trump vence eleições para presidente 

trump é o novo presidente

BETO BARATA / PRESIDêNCIA

O cont r i bu i n t e 
que mora em 
Nova Iguaçu e 

tem débitos de qual-
quer natureza tributá-
ria, como o IPTU, ISS e 
Taxas terá uma opor-
tunidade para regu-
larizar a sua situação 
junto à Prefeitura com 
o benefício de anistia 
em juros e multas. Entre 
os dias 14 de novem-
bro a 21 de dezembro, 
será possível renego-
ciar as dívidas. 

O prefeito Nelson 
Bornier sancionou a 
Lei n° 4.623, de 8 de 
Novembro, aprova-
da pela Câmara Mu-
nicipal que instituiu o 
Programa de Regula-
rização Fiscal (Refis). 
Esse benefício atinge 
tributos vencidos e sal-
dos remanescentes de 
parcelamentos ante-
riores, permitindo que 
a dívida possa ser sal-
dada. Um dos bene-
fícios do programa é 
o perdão de 100% de 
multa e juros, caso a 
dívida seja quitada à 

vista. Para parcelar em 
até 24 vezes, é preciso 
pagar 70% do débito  
na primeira prestação. 

O Refis abrange, 
além do IPTU, o setor 
mercantil, incluindo 
comércio, indústria, 
prestadores de servi-
ços e profissionais li-
berais das diversas 
categorias, como o 
ISS das empresas, ISS 
de Pessoa Física, além 
de Taxas Consolida-
das de Coleta de Lixo 
sobre Imóveis Comer-
ciais (TSC), de Fiscali-
zação Sanitária (TFS), 
de Controle Ambiental 
(TCA), de Fiscalização 
de Anúncio (TFA) e de 
Fiscalização de Obras 
em Logradouro Públi-
co (TOLP).

Para manter o be-
nefício, o consumidor 
deve quitar a primeira 
parcela do acordo em 
até cinco dias, a con-
tar da data de adesão 
ao programa, caso 
isso não aconteça ou 
o contribuinte fique 
inadimplente por duas 
parcelas consecutivas 
ou três alternadas, o 

programa será cance-
lado. O valor das par-
celas não poderá ser 
inferior a R$ 50,78. 

Ainda de acordo 
com a Lei, o contri-

buinte que não quitar 
a primeira parcela até 
cinco dias, a contar da 
data da adesão ao 
programa, perderá o 
benefício. A mesma si-

tuação é prevista para 
quem ficar inadim-
plente por duas par-
celas consecutivas ou 
três alternadas.

O valor de cada 

parcela não poderá 
ser inferior a uma UFI-
NIG (Unidade Fiscal 
de Nova Iguaçu), que 
vale em novembro R$ 
50,78.

luis carlos Mayhé afirmou que o contribuinte pode se beneficiar do refis para ficar em dia com a prefeitura

R$ 25 milhões a menos por inadimplência
O secretário muni-

cipal de Economia 
e Finanças, Luiz Car-
los Mayhé, disse que 
o governo munici-
pal criou o Refis em 
razão do alto nível 
de inadimplência 
dos tributos munici-
pais. “Como o muni-
cípio fica atrelado à 
competência ape-

nas de seus tributos, 
o prefeito mandou o 
Projeto de Lei para 
a Câmara de Vere-
adores com objetivo 
único e exclusivo de 
tentar oferecer ao 
cidadão contribuinte 
uma forma acessível 
de ele regularizar a 
sua situação fiscal tri-
butária, com descon-

to, e diminuir o grau 
de inadimplência”, 
explicou o secretário.

Mayhé lembrou que 
o país inteiro “está vi-
vendo uma recessão 
(econômica) brutal”. 
Segundo ele, o muni-
cípio sofreu também 
uma redução em tor-
no de R$ 25 milhões 
mensais com a queda 

da arrecadação de 
tributos municipais e 
a redução dos repas-
ses constitucionais, 
federais e estaduais, 
a exemplo do Fundo 
de Participação dos 
Municípios (FPM), Fun-
do de Manutenção 
e Desenvolvimento 
da Educação Básica 
(Fundeb) e o Imposto 

Sobre Circulação de 
Mercadorias e Pres-
tação de Serviços 
(ICMS). “Mas não é só 
isso. Além da redução 
brutal, o montante 
dos repasses devido 
não chega aos cofres 
da Prefeitura regu-
larmente, às terças-
-feiras, como deveria 
acontecer. E o go-

verno do estado, 
para não fazer 
caixa, com medo 
dos arrestos de 
sua receita, deter-
minado pela Justi-
ça, também está 
fatiando o repasse 
aos municípios”, 
reclama o secre-
tário de Economia 
e Finanças.
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Operação da Civil prende 
integrantes de quadrilha

‘xeque-mate’

Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. O bando comandava tráfico.

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A Polícia Civil e o 
MPRJ (Ministério 
Público do Rio 

de Janeiro) iniciaram 
na manhã de ontem, 
a operação ‘Xeque-
-Mate’ contra uma 
quadrilha responsável 
pela venda de dro-
gas em Volta Redon-
da, no Sul do Estado. 
Segundo a polícia, o 
objetivo da ação era 
cumprir 18 mandados 
de prisão preventiva e 
26 de busca e apreen-
são.

Até o início da ma-
nhã, seis mandados fo-
ram cumpridos. Outros 
dez já estavam presos 
e os mandados foram 
adicionados à ficha 
criminal.

Segundo as investi-
gações da delegacia 
de Volta Redonda (93ª 
DP), a quadrilha era 
comandada por Fabio 
Junior Freitas da Cos-
ta, conhecido como 
Mineiro, e era respon-
sável pela venda de 
drogas em grande 
parte da cidade. Se-
gundo investigações, 

o criminoso controlava 
o tráfico por telefone. 
O inquérito também 
aponta que o grupo 
era extremamente vio-
lento e ‘aterrorizava’ a 
população com ame-
aças de morte a mo-
radores da região.

Fabio já tinha sido 
preso em junho deste 
ano por policiais de 
Volta Redonda em 
Cabo Frio, na região 
dos Lagos. Faziam par-
te do grupo sua mu-
lher, Natalia da Cruz 
Souza, e seu irmão, Ro-
bson de Freitas Costa. Operação cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva 

TV RIO SUL 

Traficantes de drogas sofrem 
maior ‘preju’ em Duque de Caxias

Policiais Militares do 
Grupo de Ações Tá-
ticas e a equipe de 
operações do Serviço 
Reservado do 15º BPM 
(Duque de Caxias) de-
sencadearam, na ma-
nhã de ontem, uma 
operação nas comuni-
dades do Lixão e Vila 
Ideal, em Duque de 
Caxias. A incursão tem 
objetivo de reprimir os 
crimes de roubos de 
veículos, de cargas, de 
rua e o tráfico de dro-
gas nestes locais. Hou-
ve confronto e troca 
de tiros com a polícia 
na localidade conhe-
cida como Beco da 
Sinuca.

Na operação, dois 
criminosos morreram 
e oito homens foram 
presos. A polícia mili-
tar apreendeu ainda 
quatro pistolas calibre 
9 mm, uma pistola cali-

bre 45 mm, um revólver 
calibre 38, seis carrega-
dores de pistola 9 mm, 
30 munições de calibre 
9 mm, sete munições 
calibre 45, quatro mu-
nições calibre 38, três 
munições calibre 7,62, 
três capas de coletes 
camuflado, 10 rádios 
transmissores com ba-
ses.

Entre o material 

apreendido, os poli-
ciais contabilizaram 
938 trouxinhas de ma-
conha, 836 sacolés de 
cocaína, 958 pinos de 
cocaína, 787 pedras 
de crack, dois tabletes 
com aproximadamen-
te 2kg de crack, 113 
trouxinhas de haxixe. A 
polícia recuperou cin-
co carros e uma moto 
roubados.

trouxinhas de maconha e cocaína foram apreendidas

DIVULGAçãO

Policiais militares prendem 
gerente do pó em B. Roxo

Policiais militares 
do 39° BPM (Belford 
Roxo) a comando 
do capitão Hono-
rato e do tenente 
Vieira entraram na 
comunidade Gogó 
da Ema, em Belford 
Roxo, comandada 
pela facção ADA, 
na manhã da última 
terça-feira e foram 
surpreendidos à ti-
ros disparados pelos 
criminosos. Após o 
confronto, os agen-
tes perseguiram os 
bandidos até uma 
casa na Rua Man-
guezal, lá foi encon-
trado um homem 
em posse de um 
saco plástico preto 
contendo 421 pinos 

de cocaína, um rádio 
transmissor e 20 reais 
em espécie.

O mesmo afirmou 
ser gerente do pó de 
25 reais e com ele ti-
nha uma chave de 

um auto Nissan ver-
melho produto de 
roubo. Os PMs con-
duziram o suspeito 
junto com o material 
apreendido para a 
54ª DP (Belford Roxo).

cocaína, um rádio transmissor e r$ 20 foram apreendidos

DIVULGAçãO

Ação policial apreende erva a 
rodo em bairro da Zona Oeste

Quase 40 kg de 
maconha foram 
apreendidos, na 
última terça-feira, 
durante uma ope-
ração do 40º BPM 
(Campo Grande) 
na comunidade 
da Carobinha, em 
Campo Grande, na 
Zona Oeste do Rio. 
A região vive uma 
constante guerra 
entre milicianos, que 
ainda dominam a 
área, e bandidos da 
facção Amigos dos 
Amigos (ADA).

Segundo a PM, a 
equipe do Grupa-
mento de Ações Tá-
ticas (GAT) foi até a 
comunidade após 
receber uma denún-
cia anônima de que 
traficantes estariam 
vendendo drogas 
no local. Ao chegar 
na localidade co-
nhecida como Rua 
41, próximo à Res-

tinga, os militares 
encontraram 38 ta-
bletes de maconha 
dentro de um sítio. 

Ninguém foi preso. A 
ocorrência foi con-
duzida para a 35ª DP 
(Campo Grande).

Militares encontraram 38 tabletes de maconha

DIVULGAçãO

Adolescente é apreendido com droga 
Policiais militares da 

Operação Centro Pre-
sente apreenderam 
um adolescente com 
drogas, na manhã de 
ontem, no Morro da 
Conceição, na Zona 
Portuária do Rio. Segun-
do os agentes, o garo-
to, de 15 anos, saía de 
uma escadaria na Rua 
Camerino, onde deixa-
ra uma sacola com 52 
papelotes de cocaína. 
Além da droga, foram 
encontrados com o 
menor R$ 20 e um ce-
lular contendo men-

sagens de whatsApp 
relacionadas ao tráfico 
de drogas na região.

A ocorrência foi en-

caminhada para a De-
legacia de Proteção à 
Criança e ao Adoles-
cente (DPCA).

Garoto levava uma sacola com 52 papelotes de maconha

DIVULGAçãO

Corinthianos presos são transferidos
Os sete torcedores do 

Corinthians presos na últi-
ma terça-feira, chegaram 
ao Rio de Janeiro. Eles são 
suspeitos de ameaçar pela 
internet, a juíza Marcela As-
sad Caram Tavares, respon-
sável por decretar a prisão 
de outros 31 torcedores em 
uma briga de torcida no 
Maracanã, antes da parti-
da contra o Flamengo no 
mês passado. 

A juíza começou a rece-
ber mensagens ofensivas e 
ameaças em seu perfil de 

uma rede social. Os suspeitos 
também escreveram para o 
marido e a mãe dela. Inclu-
sive, em uma das fotos a juí-
za aparece com seu esposo 
e um filho pequeno. 

Uma das ordens de pri-
são era contra Cleuter Bar-
reto Barros, que mora em 
Manaus. Ele já é conhecido 
da polícia porque faz parte 
do grupo suspeito de lançar 
o sinalizador que matou o 
adolescente Kevin Spada, 
em 2013, na Bolívia.

A polícia recolheu com-

putadores, documentos e 
celulares em 21 endereços. 
Um dos alvos foi a sede da 
Gaviões da Fiel. O advoga-
do da torcida, que também 
representa sete presos, disse 
que dois confirmaram que 
postaram frases no perfil da 
juíza.

Em nota, a Gaviões da 
Fiel disse que não há nenhu-
ma ameaça ou conteúdo 
que justifique a prisão. Ape-
nas um relato de desabafo 
dos torcedores por conta 
da decisão da juíza.
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O corpo de um 
homem de apro-
ximadamente 26 
anos foi encontra-
do esquartejado 
dentro de um saco 
plástico no quintal 
de uma casa no 
bairro Tancredo Ne-
ves, na Zona Leste 
de Manaus. 

Segundo a Dele-
gacia Especializa-
da em Homicídios e 
Sequestros (DEHS), 
o corpo foi encon-
trado pelo proprie-
tário da residência 
quando saía de 
casa para traba-
lhar. Ele disse des-

Corpo esquartejado é achado em 
saco plástico em quintal de casa

Sumiço misterioso de Hugo Medeiros intriga a polícia e deixa os pais mer-
gulhados em angústia e aflição. Polícia Civil está investigando o caso.

Jovem desaparece na Baixada 

conhecer a vítima. 
A polícia acredita 

que a vítima foi assas-
sinada e esquarteja-
da em outro local e 
teve os restos mortais 
jogado no quintal da 

casa. O corpo do 
indivíduo que ainda 
não foi identificado 
apresentava tatua-
gens com os nomes 
‘Nedizinho’ e ‘Geni-
valdo’. 

Os pedaços do cadáver são recolhidos pela perícia

REPRODUçãO INTERNET

Há cinco dias a 
família de Hugo 
Batista Medeiros 

vive uma angústia: o 
jovem de 29 anos está 
desaparecido desde o 
último sábado quando 
saiu de casa em Nova 
Iguaçu, por volta das 
6h, em direção a Xe-
rém, em Duque de Ca-
xias, onde entregaria 
uma encomenda. 

De acordo com o 
pai do jovem, ele tra-
balhava para uma dis-
tribuidora e dirigia um 
caminhão baú carre-
gado de comésticos 
que deveriam ser en-
tregues no distrito de 

Caxias. O veículo foi 
encontrado no dia se-
guinte, por volta de 
23h, na Estrada do Pau, 
na Pavuna, Zona Norte 
do Rio, sem os produ-
tos. O proprietário foi 
avisado por um amigo 
que passava pelo local 
e avistou o veículo. 

A família registrou a 
ocorrêcia do desapa-
recimento na 58ª Dele-
gacia de Polícia (Pos-
se). O caso poderá ser 
investigado pelo setor 
de desaparecidos da 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF). 

Mãe eStá A BASe 
De reMÉDiOS 

A família de Hugo 

está abalada. A mãe 
está a base de me-
dicamentos e chora 
sem parar. “Estamos 
em choque. Não sa-
bemos o que aconte-
ceu. Ele é pessoa mui-
to boa e querida em 
todo bairro. Os ami-
gos e familiares estão 
mobilizados nas redes 
sociais e nas buscas”, 
disse Yuri, primo do ra-
paz. 

Segundo ele, a famí-
lia é muito tradicional. 
A mãe, Maria de Fáti-
ma da Silva Medeiros, 
ministra aulas na Paró-
quia Sagrada Família, 
que fica na Posse. Já 
o pai, Manuel Carlos 
Medeiros, trabalha 
com refrigeração. Hugo ao lado dos pais, Maria e Manuel, e da irmã, camila: busca por respostas

REPRODUçãO/ARQUIVO PESSOAL 

Jovem tem duas tatuagens nos braços 
Os familiares pos-

taram uma foto de 
Hugo com relatos 

do desaparecimen-
to. 

O rapaz possui 

duas tatuagens com 
os nomes Fátima e 
Manoel nos braços. 

Quem tiver infor-
mações que possam 
ajudar no paradeiro 

do jovem, basta li-
gar para os seguin-
tes números: (21) 

98290-9024/2168-
7 7 3 6 / 9 9 1 1 1 -
4021/99948-9774. 

Três pessoas são executadas em dia violento em Nova Iguaçu 

Nas últimas 24 horas, 
Nova Iguaçu foi mar-
cada pela violência. 
Entre a madrugada e 
a tarde de ontem, três 
pessoas foram assassi-
nadas em diferentes 
bairros. A Divisão de 
Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF) 
investiga os crimes. 

Em Comendador 

Soares, Anderson da 
Silva Maciel, de 26 
anos, foi morto na 
Rua Abre Alas. A víti-
ma, também conhe-
cida por ‘Pêrego’ ou 
‘Neguinho dos Três 
Campos, teria envol-
vimento com o tráfico 
de drogas da região, 
e foi morta pela ma-
nhã. Ele estava usan-

do uma tornezeleira 
eletrônica. 

O outro crime, que 
também teria sido 
praticado por trafi-
cantes, aconteceu no 
Jardim Nova Era du-
rante a madrugada. 
Segundo informações 
que estão sendo apu-
radas pela Polícia Ci-
vil, Yuri de Souza Ma-

chado, 20, seria um 
dos gerentes da ven-
da de entorpecentes. 
Por causa do assassi-
nato, o tráfico ordeou 
o fechamento do co-
mércio e das escolas. 

MOrtO NA 
SãO JOrGe 

Já no final da ma-
nhã de ontem, um 

homem foi morto ao 
tentar roubar uma 
moto na Praça São 
Jorge, no bairro da 
Posse. Segundo tes-
temunhas, o margi-
nal estava com um 
comparsa, e os dois 
teriam acabado de 
fazer uma vítima de 
assalto. A DHBF vai 
investigar se a dupla 

cometia assaltos na 
região. 

Ainda segundo in-
formações, os dois 
suspeitos foram sur-
preendidos por um 
carro não identifica-
do. Um dos ocupan-
tes desceu e atirou. 
Um dos bandidos 
morreu no local, e o 
outro conseguiu fugir. 

Anderson da Silva Maciel e yuri de Souza Machado foram mortos por suspeita de envolvimento com o tráfico. Outro homem não identificado foi assassinado na Praça São Jorge 

Deputados aprovam compra de 
tornozeleiras por presos no RJ 

O projeto de lei que 
determina que os pre-
sos que tiverem que usar 
tornozeleira eletrônica 
para o cumprimento de 
penas poderão optar 
por comprar o equipa-
mento, caso o estado 
não tenha nenhum dis-
ponível. A proposta foi 
aprovada na tarde de 
ontem pelos deputados 
estaduais. O governador 
Luiz Fernando Pezão tem 
15 dias para sancionar o 
projeto, transformando-
-o em lei, ou vetá-lo.

De autoria do depu-
tado Dionisio Lins (PP), 
pelo projeto, após cum-
prir a pena, nos regimes 
aberto ou semiaberto, 
o condenado deverá 
doar o equipamento 
ao estado. O preso só 

ficará isento da com-
pra do equipamento se 
comprovar que não tem 
condições financeiras, 
através de um atesta-
do cartorial concedido 
pela justiça.

Dionísio lembra ainda 

que hoje o sistema car-
cerário tem capacida-
de para cerca de 27 mil 
presos, mas conta com 
quase 50 mil; isso sem 
contar com um gasto 
mensal de quase R$ 2 
mil com cada apenado.

O dispositivo é usado para monitorar presidiários

ARQUIVO/G1
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Fiscalização será intensa

Infrações de trânsito causam 
transtornos feira de Resende

sul Fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Parar em local proibido é a principal irregularidade cometida por motoristas.

Atenção aos moto-
ristas que decidirem 
parar em local proibi-
do. Em nota, a Guarda 
Municipal de Resende 
disse que recebeu de-
núncias de irregulari-
dades no trânsito, nas 
proximidades da feira 
livre e que a partir do 

O trânsito tinha 
tudo para ser cal-
mo na região da 

Praça do Trenzinho, no 
bairro Campos Elíseos, 
principalmente aos do-
mingos, mas os proble-
mas têm sido constantes 
próximo a feira livre do 
local. Apesar das placas 
alertando que é proibido 
estacionar, os motoristas 
costumam parar o carro 
para fazer compras nes-
se pequeno comércio e 
as desculpas sempre são 
as mesmas. 

Do outro lado da rua, 
em frente a feira, há va-
gas disponíveis para con-
dutores. Elas fazem parte 
de um estacionamento 
rotativo que não é co-
brado aos domingos. Na 
esquina, outro estaciona-
mento também está dis-
ponível. O dono fechou 
parceria com os próprios 
feirantes para oferecer 
o serviço de graça aos 
clientes. Ele tem capa- Motoristas param os carros em locais proibidos para irem até a feira livre. A partir de domingo a fiscalização será redobrada 

Eventos agitam Sul Fluminense

Piraí recebe jogos 
para terceira idade

 DIVULGAçãO

idosos fazem atividades que estimulam a interação social

Volta redonda e Barra Mansa serão palco de projetos

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

cidade para 40 carros, 
mas condutores insistem 
em parar na rua. “Tem 
gente que fala que fica 
longe. Além de ser per-

to é mais seguro. Já viu 
como os carros viram 
aqui? O estacionamento 
é de graça e são poucos 
os que entram”, disse o 

As vésperas do final 
de semana, espetácu-
los prometem agitar 
duas cidades da re-
gião. O primeiro deles 
acontece hoje, com 

A Secretaria de Es-
porte de Barra do 
Piraí faz hoje, a par-
tir das 80h30, a pri-
meira edição do 
‘Terceira Idade nos 
Jogos da Primavera’. 
O evento será reali-
zado no Centro de 
Eventos da cidade 
e tem como objeti-
vo ampliar as rotas 
de inclusão de ido-
sos no meio familiar 
e social, através da 
prática de esportes, 
melhorando a saúde 
através do bem estar 
da atividade física, 
mental e social.
O campeonato con-
tará com a presen-
ça apenas de ido-
sos, distribuídos por 
nove polos de aten-
dimento do projeto 
social ‘3ª Idade em 
Atividade’. Lá, eles 
praticarão partidas 
de voleibol especial, 
basquete e totó hu-
mano, já para pen-

sar, poderão praticar 
dama, dominó, resta 
um e qual é a músi-
ca, além de ativida-
des da matemática 
e poesias.
A ação é uma im-
portante ferramenta 
de integração para 
a terceira idade e é 
isso que a coorde-
nadora do projeto, 
Daisy Lima, destaca 
“a realização deste 
evento se faz neces-
sária, pois vem dina-
mizar o trabalho da 
educação física nos 
polos de atendimen-
to do projeto ‘3ª Ida-
de em Atividade’. 
No entendimento 
de que, não se joga 
contra, mas se joga 
com o adversário, 
esse tipo de evento 
gera mais integra-
ção entre os parti-
cipantes e contribui 
cada vez mais com 
a inclusão social de 
todos”, concluiu.

dono do estacionamen-
to, Nielsen Oliveira.

Questionados dos mo-
tivos pelos quais os moto-
ristas decidem parar em 

local proibido, a respos-
ta foi quase um padrão, 
que está tudo cheio e 
não vão demorar. “A 
gente sabe disso, mas 

por aqui tá tudo cheio”, 
disse um condutor.”Não 
tem outra vaga, não vou 
demorar mais de um mi-
nuto”, explica o outro.

DIVULGAçãO PMR/JORGE TRINDADE

próximo domingo, agen-
tes estarão fazendo a 
fiscalização. Estacionar 
em local proibido, além 
de atrapalhar o trânsito 
e prejudicar outras pes-
soas, é infração grave. 
A multa é de R$ 195,23 e 
cinco pontos na carteira 
de motorista.

uma apresentação da 
Orquestra León Denis, em 
Volta Redonda. O con-
certo terá participação 
de 40 músicos entre 7 e 
69 anos e será realizado 

hoje, às 20h, no Teatro 
Gacemss. Os músicos fa-
zem parte do projeto So-
nata, que acontece na 
Sociedade Espírita Léon 
Denis.
Lembrando que o Teatro 
fica na Rua 14, n° 315, em 
Vila Santa Cecília. 
Já no sábado, é a vez do 
evento ‘Sorriso Negro’, 
uma comemoração ao 
feriado do dia da Cons-
ciência Negra. O evento 
acontece no bairro San-
ta Clara, em Barra Man-
sa, às 16h e vem de um 
projeto super bacana de 
uma ação sociocultural. 

A programação abran-
ge diversão para várias 
faixas etárias e vislum-
bra, principalmente, a 
valorização da cultura 
negra. Serão apresen-
tações artísticas, como 
a dança, música e lite-
ratura, além de ofici-
nas, como espaço de 
saúde e beleza e ativi-
dades infantis. 
O evento será realiza-
do pela BeijaFlor Cobra 
Criada Produções Cul-
turais e Artísticas, em 
parceria com a tradi-
cional Casa Omariô de 
Jurema. 



Mais uma primavera!
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GLOBO
05:00-Hora Um
05:59-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:07-Bem Estar
10:47-Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:58-Vídeo Show
15:03-Sessão da TardeResgate 
Abaixo de Zero
16:42-Vale a Pena Ver de No-
voCheias de Charme
17:56-Malhação: Pro Dia Nas-
cer Feliz
18:28-Sol Nascente
19:17-Praça TV - 2ª Edição
19:34-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
20:54-A Lei do Amor
21:45-FutebolBrasil x Argentina
23:45-Adnight
00:29-Jornal da Globo
01:08-Programa do Jô
01:48-Revenge
02:33-CorujãoA Mulher do Meu 
Amigo
03:38-CorujãoEncontro Malíg-
no

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO  
08:00-CARROSSEL ANIMADO    
08:30-MUNDO DISNEY  
10:30-BOM DIA E CIA   
13:00-A USURPADORA  
14:15-FOFOCANDO  
15:15-CASOS DE FAMÍLIA    
16:15-MAR DE AMOR    
17:00-LÁGRIMAS DE AMOR    
18:30-A GATA 
19:45-SBT BRASIL   
20:30-CúMPLICES DE UM 
RESGATE
21:30-CHIQUITITAS  
22:00-PROGRAMA DO RATI-
NHO   
23:00-A PRAçA É NOSSA   
00:30-THE NOITE COM DANILO 
GENTILI 
01:30-JORNAL DO SBT  
02:15-SBT NOTÍCIAS

REDE TV

ARTE EM QUEIMADOS

05:00-Igreja Internacio-
nal 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.
21:45-SuperLiga de Vôlei
00:00-Leitura Dinâmica
00:30-Programa Amaury 
Jr
01:30-Igreja Universal do 
Reino de Deus.
03:00-Igreja da Graça no 
Seu Lar

Alice combina com Mario de fin-
gir para todos que estão separados. 
Milena descobre que Vittorio e Lenita 
estão juntos. Cesar se enfurece com 
Massao, que quase põe em risco os 
negócios. Ralf tenta acalmar Milena. 
Geppina conversa com Lenita e Vitto-
rio. Chica tem uma visão com Alice e 
fica entristecida. Ralf cuida de Milena, 
que o beija. Mario conta para a famí-
lia que se separou de Alice. 

Alice mente 
para Tanaka

Kamir volta para seu 
quarto e maltrata Ula

osué acorda e luta com os cana-
neus. Ravena se entrega ao prefeito 
Kamir. Josué mata os dois soldados e 
luta com Yussuf. O líder hebreu atinge o 
general de Ai. Ferido, Yussuf foge e re-
cebe a ajuda de Acã, que pede ouro 
em troca de novas informações. O ofi-
cial do rei diz uma senha para o vilão 
hebreu entrar na cidade de Ai. 

RESUMOS DAS NOVElAS

Júlia se desculpa com Gui. Ramon fo-
tografa Gui e Júlia. Néia volta para casa 
e Léo esconde Paloma. Gordo avisa a 
Lázaro que os patrocinadores cancela-
ram a turnê de Gui. Lázaro gosta de sa-
ber que Diana está separada. Zacarias 
foge de Jaílson, Du e Paçoca. Alex se 
enfurece com Romildo e william por não 
recuperarem seu celular. 

Nelson leva Júlia 
para falar com Gui

Meire e lola saem 
para fazer compras

Paola diz que está apaixonada por 
Otávio. O empresário enfatiza que não 
quer nada com ela. Luiz e Giuseppe 
tentam comemorar o aniversário de 
Nico, que reclama por não gostar de 
surpresas. Pedro faz as malas e avisa 
a Fiorina que irá morar com sua espo-
sa na clínica veterinária. Helena faz o 
mesmo ao comunicar Nina. Meire e 
Lola saem para fazer compras com a 
herança que Dinho recebeu. 

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Ma-
nhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
13h20-Faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-Escrava Mãe
20h40-A Terra Prometida
21h40-Jornal da Record
23h00-Câmera Record
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Cadê o amor que estava aqui?
Espetáculo infantil integra atividades do Programa Caminhos para a Cidadania.

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto Debate
13:00-Os Donos da Bola
15:00-Game Phone
16:00-Brasil Urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-Ezel
20:50-Sila: Prisioneira do Amor
21:15-Show da Fé
22:00-Polícia 24h
23:10-Polícia 24H
00:25-Jornal da Noite
01:15-Que Fim Levou?
01:20-Os Simpsons
02:05-Glee
02:50-pegadinhas
03:00-Igreja Universal

Experiências de um dedicado professor 

Previsão do tempo - rio de janeiro

No último dia 3, 
Vânia Andrade co-
memorou mais uma 
primavera. Ela é es-
posa do delegado do 
Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC) 
em Nova Iguaçu, Jor-
ge Miguel.

O casal comemorou 
a data junto do filho 
Paulo em um restau-
rante da cidade. “Mais 
que minha esposa, 
você é minha amiga, 
minha motivadora e 
minha companhei-
ra. Agradeço e louvo 
a Deus todos os dias 

ÁLBUM DE FAMÍLIA 

DIVULGAçãOAlunos de esco-
las públicas do 
município de 

Queimados recebem 
hoje o espetáculo in-
fantil ‘Cadê o amor 
que estava aqui?’.  
A peça teatral será 
encenada às 9h e a 
tarde, às 14h, no Te-
atro Municipal, que 
fica na Avenida Ve-
reador Marinho He-
metério de Oliveira, 
na Vila Pacaembu. A 
atividade conta com 
o apoio da Prefeitura 
local, através da Se-
cretaria Municipal de 
Educação.

VáriAS ciDADeS 
DA BAixADA  

O espetáculo, que 
já passou por cida-
des da Grande São 
Paulo, do Vale do 
Paraíba e Sul Flumi-
nense e outras cida-
des da Baixada Flu-
minense, percorrerá 
até o final do mês 
de novembro, as 36 
cidades às margens 
via Dutra. A ação faz 

A atividade conta com o apoio da Prefeitura local, através da Secretaria Municipal de educação

pela tua vida. Feliz ani-
versário! Que as bênçãos 
do Senhor sejam abun-
dantemente derrama-

parte do Programa 
Caminhos para a Ci-
dadania, realizado 

das sobre tua vida.”
Nós te amamos! 

Jorge Miguel, Paulo e 
família.

A peça relata as ex-
periências de um dedi-
cado professor deficien-
te visual, que luta por 
um mundo melhor for-
mando cidadãos cons-

cientes, e que, ao promo-
ver uma atividade em sala 
de aula, pede a cada alu-
no que traga uma nova 
ideia para construir um 
país mais justo e unido. A 

secretária de Educação 
de Queimados, Miriam 
Motta, informou que a par-
ceria com a Nova Dutra 
é importante, pois através 
do teatro serão abordados 

temas que vão  cha-
mar a atenção das 
crianças para a pre-
servação da natureza, 
cidadania, inclusão e 
diversidade.

pelo Instituto CCR, 
por meio da CCR 
NovaDutra, que tem 

como objetivo cons-
cientizar as crianças 
sobre a preservação 

da natureza, cidada-
nia, inclusão e diver-
sidade.



Uma olhadela rápida 
para este réptil já é o 
suficiente para perceber 
que ele não brinca em 
serviço. Encontrada na 
região sudeste da Ásia, 
a coral azul (Calliophis bi-
virgatus) tem a cabeça 
e rabo na cor vermelho 
berrante e corpo com lis-
tras laterais azuladas.

A coral azul é uma 
das cobras mais bo-
nitas do mundo, e é 
também dona de um 
dos venenos mais for-
tes. Para imobilizar suas 
presas este réptil usa 
seu veneno para trans-
formar os últimos mo-
mentos da vida delas 
em um inferno.
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Novo medicamento para a cura do Alzhemier!
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Ana Paula Renault fala de 
novos projetos e convite especial 

De biquíni, Sandy grava co-
mercial em praia carioca

Sandy mostrou que está com o corpo 
em dia e esbanjando boa forma, durante 
a tarde da última terça-feira. Na praia de 
Grumari, no Rio, a cantora gravou um co-
mercial em que aparece de biquíni. Sem-
pre discreta e elegante, Sandy usou uma 
saída de praia fofíssima e o cabelo preso 
em um coque. Simpática, ela sorriu para os 
paparazzi enquanto a equipe dava os ajus-
tes finais antes de rodarem as cenas. 

Inteligente Ana Paula Renault é dona 
de uma personalidade forte, a jornalista 
ainda com uma agenda corrida e lotada, 
entre gravações, viagens e compromissos. 
Depois de cobrir o São Paulo Fashion week 
com exclusividade para o Twitter, sentando 
na primeira fileira ao lado de toda impren-
sa internacional, incluindo New York Times, 
Vogues e L'Officiel, ela chegou ao Rio na 
últiima terça-feira para festa de encerra-
mento da novela Haja Coração.

Um novo tratamen-
to experimental con-
tra o Mal de Alzheimer 
mostrou-se promissor 
e livre de efeitos se-
cundários nocivos. A 
pesquisa, publicada 
na revista Science 
Translational Medicine, 
com base em uma 
pequena amostra de 
32 pessoas, deu ori-
gem a dois ensaios clí-
nicos mais amplos que 
estão em andamento, 
com mais de 3.000 in-
divíduos. O tratamen-
to utiliza um composto 
chamado verubeces-
tat, desenvolvido pela 

Empresa Farmacêutica 
dos EUA. Ele reduz os níveis 
de proteínas chamadas 
beta amilóides ao bloque-
ar uma enzima conhecida 
como BACE1. Em pessoas 
com Alzheimer, as proteí-
nas se amontoam em pla-
cas que danificam o cére-
bro, afetando habilidades 
cognitivas, especialmen-
te a memória. A BACE1 
desempenha um papel 
fundamental na produ-
ção das proteínas. As 32 
pessoas que participaram 
no primeiro ensaio clíni-
co foram diagnosticadas 
com Alzheimer de leve a 
moderado. Laboratórios 

farmacêuticos estão 
trabalhando para de-
senvolver compostos 
que podem parar ou 
mesmo reverter a for-
mação destas placas. 
Até agora, os produ-
tos desenvolvidos para 
neutralizar a enzima 
BACE1 tinham efeitos 
colaterais muito tóxi-
cos, como danos no 
fígado ou neurodege-
neração. Mas o mesmo 
não acontece com o 
verubecestat, diz o Dr. 
Matthew Kennedy, do 
laboratório de pesquisa 
da Merck no estado de 
Nova Jersey, nos EUA.

DIVULGAçãO
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Preta Gil e Rodrigo são puro 

amor durante embarque no Rio

Sapatos inovadores 
permitem trocar saltos 

quando você quiser

Uma empresa alemã 
finalmente desenvolveu 
um sistema simples que 
permite a troca de sal-
tos para que um mesmo 
par de sandálias possa 
ser usado em diferentes 
ocasiões. O mais interes-
sante sobre este produto 
é que ele foi desenvolvi-
do a partir de um projeto 
de financiamento cole-
tivo que foi lançado no 
mês de abril de 2016. O 
calçado da Mime Et Moi 
vem com as opções: 
agulha alto e médio e 
quadrado alto e médio, 
além do salto quadra-
do baixinho, que quase 
transforma a sandália 

em rasteirinha. Além do 
sistema de encaixe do 
salto, a sola do sapato 
é flexível ao ponto de se 
adaptar aos diferentes 
ângulos exigidos pelos 
saltos. O preço, porém, é 
um pouco salgado, 200 
ou R$700, mas pode va-
ler a pena se for levado 
em consideração que o 
comprador está deixan-
do de comprar outros 
sapatos. Ele é perfeito 
para quem precisa en-
frentar uma maratona 
de compromissos duran-
te o dia e frequenta am-
bientes mais ou menos 
formais, que permitem 
mais ou menos conforto. 

REPRODUçãO

Preta Gil e rodrigo Godoy são puro amor. Na 

tarde da última terça-feira, a cantora e o mari-

dão foram clicados no aeroporto Santos Dumont, 

no rio de Janeiro, e deram um show de compa-

nheirismo. embarcando, eles acabaram sendo 

abordados por alguns fãs da cantora, que pron-

tamente tirou fotos e conversou com seus admi-

radores. Sem ligar para os paparazzi de plantão 

e acostumados com o assédio dos flashes, eles 

protagonizaram cenas de amor, com direito a 

beijinho, mãos dadas e sorrisos para as câmeras.

Um novo artigo pu-
blicado na revista Toxins 
descreve como pesqui-
sadores da Universidade 
de Queensland (Austrá-
lia) e várias outras insti-
tuições estudaram o ve-
neno deste réptil. Quase 
imediatamente depois 
de levar a mordida, a 
vítima entra em um esta-
do catatônico agonian-
te, com seus músculos 
contraídos. O veneno faz 
com que todos os nervos 
do corpo funcionem ao 
mesmo tempo, causan-
do espasmos no corpo 
todo. 
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Trabalho: não deixe de 
lado seus interesses. Corra 
atrás dos seus objetivos. 
Marte assinala sucesso 
profissional e financeiro. 
Vamos correr! Amor: crie 

oportunidades para ser feliz ao lado de 
alguém que ama. Vênus conspira para 
isso. Cor: vermelha. 

Áries

Trabalho: cuidado com 
dispersão. Distração por 
todos os lados. Diversões 
jorrando. Essa trinca pode 
fazer sua produtividade 
cair. Mude esse quadro 

desinteressante, usando objetividade e 
concentração no que faz. Amor: curta 
bastante quem lhe ama. 

Touro

Trabalho: procure 
preservar sua 
individualidade e não 
aceite interferência no que 
faz. Se palpite fosse bom 
ninguém daria – venderia! 
Amor: alguém do seu 

convívio quer conquistar o seu coração. 
Resolva questões pendentes no romance. 
Use o bom senso. 

Gêmeos

Trabalho: tudo 
está melhorando. 
Perspectivas se 
mostram melhores 
que antes. Use e abuse 
da sua criatividade 

para dar um novo impulso na 
sua atividade para ganhar mais 
dinheiro. A sorte está do seu lado. 
Amor: um clima muito romântico 
está no ar.

Câncer

Trabalho: procure 
encarar as pressões 
profissionais como 
aprendizado. Deixe fluir 
um estado emocional 
mais equilibrado. A 
censura pode beneficiar 

o que faz. E quem ganha com isso? 
É você! Amor: alguém poderá lhe 
tentar amorosamente. Fuja dela.

Leão

Trabalho: planos 
ousados e ideias 
criativas povoam sua 
mente. Você só precisa 
de um pouco de 
coragem para colocá-

las em prática. Faça isso e se dará 
muito bem. Amor: mudanças no seu 
comportamento romântico darão um 
novo colorido ao romance. 

Virgem

Trabalho: sua vontade 
de vencer está em alta, 
motivando você a buscar 
o que almeja, mesmo 
que obtenha bons 
resultados, continue 
buscando sempre o 

melhor. Amor: seus bons sentimentos 
vai atrair boas energias no romance. 
Aproveite para curtir! 

Libra

Trabalho: ótimo dia 
no setor profissional. 
Mesmo assim, 
não deixe nada 
chegar ao vamos 
ver como fica. Isso 

é pecado. Finança: controle as 
despesas e não ficará no vermelho. 
Amor: preste mais atenção nas 
necessidades da pessoa amada. 
Cor: azul. 

Escorpião

T r a b a l h o : 
oportunidade de 
melhoria. Gaste sua 
energia com projetos 
viáveis. Vá com tudo! 
O sucesso está lhe 

rondando! Finança: perspectiva 
de bom lucro com uma nova 
atividade. Amor: poderá laçar 
o coração de alguém que pensa 
como você. Cor: verde. 

Sagitário

Trabalho: estimule 
sua autoconfiança no 
que pretende fazer e já 
terá dado o primeiro 
passo para alcançar o 

que almeja. Finança: perspectiva 
de faturar um dinheiro extra. 
Amor: mais espaço para amizades 
sinceras. Companheirismo 
predominará.

Capricórnio

Trabalho: bom 
momento para 
parceria. Invista 
em tudo aquilo que 
pode ser criado em 
grupo ou equipe. 

Júpiter favorece sociedade. Assim 
sendo, as perspectivas são bem 
promissoras. Amor: sedução 
estará em alta, mas não exija 
demais da pessoa amada.

Aquário

Trabalho: progresso 
financeiro em 
todos os aspectos. 
Mesmo assim, será 
oportuno determinar 
prioridades e planejar 

melhor o orçamento. Sua 
eficiência profissional está sendo 
notada e resultados virão. Amor: 
valorize quem te ama e será mais 
feliz.

Peixes
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Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Câmara Municipal de Seropédica
estado do rio de janeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro
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DECRETO Nº 4.146  DE 09 DE NOVEMBRO DE 
2016.

 “Dispõe sobre Ponto Facultativo que   menciona, e 
dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD 
ROXO, estado do rio de janeiro, no uso de suas 
atribuições legais, 

D E C R E T A:

art. 1º. fica decretado Ponto facultativo nas reparti-
ções da administração direta e indireta da Prefeitura 
municipal de belford roxo, no dia 14 de novembro de 
2016 (segunda-feira).

Art. 2º. Funcionarão normalmente os seguintes ser-
viços:
I - da área da saúde como as Unidades de Emergên-
cia e SAMU, 
II - repartições de prestação continuada de serviço 

como coleta e remoção de lixo, 
III - da área de trânsito, 
IV - de segurança pública,
V - os expedientes nos órgãos cujos serviços não 
admitam paralisação, a critério do Secretário da 
pasta.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrá-
rio.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº.2168 /GP/2016, DE 09 DE NOVEMBRO 
DE 2016.
Exonerar, a contar de 09 de novembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso v, do art. 87, da lei 
orgânica municipal, VIVIANE DE AZEVEDO HOLTZ, 
do cargo em comissão de assessor de assuntos espe-
ciais, símbolo se-2, da assessoria especial de Gabi-
nete, da secretaria municipal de comunicação social.

PORTARIA Nº.2169 /GP/2016, DE 09 DE NOVEMBRO 
DE 2016.
Exonerar, a contar 09 de novembro de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso v, do art. 87, da lei 
orgânica municipal, JOSE CARLOS GUIMARÃES 
AMBROSI BUSCH, do cargo em comissão assessor 
administrativo i, da assessoria especial de Gabinete, 
símbolo das-10, da secretaria municipal de Governo e 
desenvolvimento econômico.
PORTARIA Nº.2170 /GP/2016, DE 09 DE NOVEMBRO 
DE 2016.

Exonerar, a contar 09 de novembro  de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso v, do art. 87, da lei 
orgânica municipal, FARME SILVARES GONÇALVES, 
do cargo em comissão de  subsecretário operacional 
administrativo de transporte, símbolo ss da secretaria 
municipal de transporte, trânsito e segurança institu-
cional.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO
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Ferrari e Iguaçu na 
final do Iguaçuano

Anderson Luiz

baixada

Decisão será no domingo, no estádio Joel Pereira.

38

Foram conhecidos os 
finalistas do Cam-
peonato Iguaçua-

no de Futebol 1ª Divisão, 
com o Ferrari e o Iguaçu 
garantindo pela primei-
ra vez vaga na grande 
decisão.

No Estádio José de 
Alvarenga, do Heliópolis 
AC, o Ferrari FC venceu 
de virada a equipe do 
ARS Aymoré pelo placar 
de 2 x 1. Já no Estádio 
Joel Pereira, o Miguel 

Couto precisava vencer 
o Iguaçu por diferença 
de dois gols para che-
gar à final. Com o re-
sultado final de 1 a 1, o 
Iguaçu que havia venci-
do o jogo de ida por 2 a 
0 conseguiu sua classifi-
cação para final.

A final da Liga de Des-
portos de Nova Iguaçu 
será no próximo domin-
go, com a decisão do 
Campeonato Iguaçu-
ano de Futebol 1ª Divi-
são às 15h, no Estádio 
Joel Pereira. O Ferrari FC 

e Iguaçu FC precisam 
vencer no tempo normal 
para ficar com o título 
de 2016. O empate ao fi-
nal dos noventa minutos 
levará a disputa para as 
cobranças de pênaltis.

A rádio Tropical 830 
AM transmitirá a partida 
com a narração de Ba-
tista Júnior e reportagens 
de Reginaldo Barbosa e 
Marcelo Melo. O site es-
portivo Furando a Rede 
e o Jornal Hora H farão 
ampla cobertura da 
grande decisão. ferrari e iguaçu estarão decidindo a Primeira Divisão de Nova iguaçu pela 1ª vez

DIVULGAçãO

Nova Iguaçu acerta contratação de mais dois jogadores
Campeão da série 

B, o Nova Iguaçu acer-
tou na última terça-
-feira a contratação 
de mais dois reforços 
para disputar a sele-
tiva do estadual, são 
os meias Caio Cezar, 
ex-jogador do Itabo-
raí e Renan Silva, que 
retorna do futebol tai-

landês. Os jogadores 
chegam para reforçar 
o setor de meio cam-
po da equipe. 

Caio Cezar, de 26 
anos, foi um dos des-
taques do Itaboraí, 
primeiro colocado na 
classificação geral da 
série B do estadual no 
ano passado. Ele mar-

cou oito gols e esteve 
entre a seleção dos 
melhores do campe-
onato. Já Renan Silva, 
que tem caracterís-
ticas mais ofensivas, 
foi das categorias de 
base do Flamengo por 
dez anos, mas se des-
tacou mesmo em 2011, 
com a camisa do Ola-

ria. Após isso, o futebol 
do meia deslanchou e 
ele teve passagens por 
Vitória e Bahia, além 
de jogar no futebol in-
ternacional, na Romê-
nia, Arábia Saudita e o 
mais recente deles, Tai-
lândia. Aos 27 anos, ele 
retorna para reforçar o 
Nova Iguaçu. 

Além dos dois re-
forços para o meio-
-de-campo, o Nova 
Iguaçu já anunciou 
as contratações do 
zagueiro Murilo Hen-
rique, que estava no 
Mogi Mirim, e do late-
ral-direito Crispin, que 
atuou ao lado de Caio 
Cezar pelo Itaboraí na 

Série B do Carioca. O 
lateral-esquerdo Ra-
tinho pode ser novo 
reforço da equipe. A 
estreia da Laranja da 
Baixada na fase preli-
minar do Campeona-
to Carioca será no dia 
11 de janeiro, contra a 
Portuguesa, na Ilha do 
Governador.


