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Após apuração das urnas, Maurício Moraes foi às ruas e comemorou com o povão a vitória que o conduz ao quinto mandato no Legislativo iguaçuano

Quadrilha é 
presa pela 55ª 
DP com títulos 

falsificados 
em Queimados

Maurício Moraes (PMDB), vereador reeleito da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, foi o campeão 
de votos nessas eleições e faz a festa com os eleitores que confiaram em sua proposta de trabalho.

REPRODUÇÃO / WHATSAPP

Identificados como Wallace Machado Oliveira, Marce-
lo da Silva Ribeiro e Ramon Rodrigo Ferreira Gonçalves, 
responsáveis por realizar votações fraudulentas, segun-
do a Polícia Civil, foram autuados por três crimes eleito-
rais e associação criminosa. Informações colhidas atra-
vés de investigação do Núcleo de Inteligência da 55ª DP 
(Queimados), falam sobre uma organização criminosa 
que atuaria nas eleições de Queimados, utilizando títu-
los e identidades falsas, onde os criminosos votariam de 
maneira ilegal se fazendo passar por eleitores do muni-
cípio recebendo ajuda do servidor federal do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-RJ), Mário Cesar Pereira. 

ELEIÇÕES 2016

Wallace Machado, Marcelo Silva, Ramon Rodrigo e o servidor federal do TRE-RJ Mário Cesar foram presos no flagra

Divulgação

Lista completa dos prefeitos e vereadores 
que foram eleitos na Baixada Fluminense
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Chuva de votos!
8.980
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Prêmio Nobel

Prêmio Nobel II

O nobel de Medicina 
e Fisiologia de 2016 foi 
para o cientista Yoshi-
nori Ohsumi. Ele des-
cobriu os mecanismos 
de autofagia, proces-
so em que as células 
‘digerem’ partes de si 
mesmas. Os achados 
abriram as portas para 
a compreensão da au-
tofagia em doenças 
neurodegenerativas, 
como o câncer. 

A autofagia é 
uma estratégia de 
sobrevivência em 
organismos desnutri-
dos, permitindo que 
a célula redistribua 
os nutrientes para 
as atividades mais 
essenciais. Ela tam-
bém permite des-
truir organelas celu-
lares já desgastadas 
ou envelhecidas, fa-
zendo uma espécie 
de controle de qua-
lidade. 

O escolhido para ocupar o cargo é o tailandês 
Vitit Muntarbhorn. Ele terá o trabalho de monito-
rar violações e denunciar a discriminação. O es-
pecialista era um dos membros da Comissão de 
Inquérito para os Crimes na Síria e já atuou em 
investigações na Coreia do Norte.

Uma equipe tcheca-polonesa de espeleólogos 
anunciou a descoberta de uma caverna inun-
dada mais profunda do mundo, a 404 metros de 
profundidade, na República Tcheca. A gruta é 
conhecida como Hranicka Propast e bate o re-
corde batido até agora pelo italiano Pozzo del 
Merro, que tem 392 metros de profundidade.

Pela primeira vez, a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) escolheu um relator para 
investigar violações contra homossexuais 
pelo mundo e políticas homofóbicas. A ini-
ciativa havia sido um projeto brasileiro que, 
por anos, gerou uma troca de acusações 
entre governos. 

Descriminação 

Caverna profunda Violações 

No Reino Unido, a Universidade de Salford vai pas-
sar a utilizar o ultrapopular game Pokémon Go como 
parte do seu curso de Tecnologia da Informação para 
Empresas. O professor da faculdade, David Kreps, afir-
ma que a inclusão do jogo da Niantic vai tornar o 
curso mais acessível e fácil de aprender.

Ultrapopular 

A japonesa Toyota acredita que robôs serão 
companheiros de excelência no futuro. A mon-
tadora apresentou o seu primeiro robô pessoal, 
o Kirobo Mini, durante a Tokyo Motor Show. On-
tem, a companhia anunciou o valor que o dis-
positivo chegará ao mercado japonês: 39,800 
ienes, o equivalente a cerca de US$ 400. 

Um cachorrinho bem esperto achou uma perna 
mecânia no mar, na Inglaterra. Gertie tem apenas 
um ano e meio e caminhava com seu dono, John 
Dooner, por uma praia em Hodgeston, no País de 
Gales, quando precisou dar uma de herói. Um se-
nhor estava desesperado porque a prótese de sua 
mulher havia desaparecido no mar. 

Perna mecânica 

Abertas inscrições para estágio e trainee
O Banco Pine e a Cielo abriram as inscrições para seus progra-

mas de estágio e trainee. Os candidatos devem concluir a gradu-
ação entre dezembro de 2013 e dezembro de 2018. As chances 
são para São Paulo; No total, são oferecidas 4 vagas. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 3 de outubro pelo site www.99jobs.
com/banco-pine/jobs/9233-programa-de-trainee-2017.

Empresa oferece diversas vagas
A Johnson & Johnson abriu as inscrições para o seu programa 

de estágio 2017, com 80 vagas. Os candidatos devem concluir a 
graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018 em vá-
rias especialidades. As oportunidades são para atuar em São Pau-
lo e São José dos Campos (SP). As inscrições podem ser feitas pelo 
site www.jnjbrasil.com.br/carreiras/home até o dia 18 de outubro.

Colégio divulga edital de concurso 
 O Colégio Pedro II, no Rio, divulgou edital de concurso pú-

blico para 14 vagas para professor do ensino básico, técnico e 
tecnológico. O salário inicial é de R$ 4.014 e pode chegar a R$ 
8.639,50, de acordo com a titulação do profissional. As inscrições 
abriram ontem e vão até dia 17 pelo site www.cp2.g12.br. A pro-
va escrita será aplicada na data provável de 11 de dezembro.

Receita lançará operação
A Secretaria da Receita Federal anunciou ontem que vai 

lançar uma operação para cobrar as compensações lançadas 
indevidamente pelas empresas e espera arrecadar, ao menos, 
R$ 14,25 bilhões em multas. De acordo com o Fisco, se a com-
pensação for considerada irregular, a empresa tem de pagar 
multa de 50% sobre os débitos indevidamente compensados. 

Indústria reduz produção em setembro 
A produção e o número de funcionários foram reduzidos pela 

indústria brasileira em setembro diante da fraqueza tanto do 
mercado externo quanto interno, e a contração do setor se pro-
longou ainda mais, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de 
Compras (PMI, na sigla em inglês). O Markit informou que seu PMI 
subiu ligeiramente a 46,0 em setembro contra 45,7 em agosto.

Número chega a quase 2 milhões 
Um levantamento da Serasa Experian, divulgado ontem in-

forma que o número de empresas criadas entre janeiro e julho 
de 2016 chegou a 1.199.373. O valor é o maior para o período 
desde 2010. Em relação ao mesmo período de 2015, a quan-
tidade de empresas aumentou 1,8%. Só no mês de julho deste 
ano, foram criadas 178.633 novas empresas.

Kirobo Mini

PINE E CIELO

PEDRO II

COMPENSAÇÃO

EMPRESAS

A vontade incontrolável de fazer xixi

Lançamento 
O Facebook anunciou o lançamento de 

uma versão mais ‘leve’ do seu aplicativo de 
mensagens Messenger para aparelhos An-
droid. Segundo a rede social, o novo Mes-
senger Lite traz um design mais básico, mas 
mantém todas as principais funções do seu 
conhecido serviço de mensagens. 

ATENTO

FRAQUEZA

DIVULGAÇÃO

A vontade quase incontrolável de fazer xixi ao ouvir a água do chu-
veiro caindo ou a cachoeira, pode estar no ‘poder de sugestão’ expli-
cado por urologistas e psicólogos. Segundo os especialistas, nada mais 
é do que uma associação feita pela nossa mente ao ouvir o barulho 
da água, que se parece com o barulho que produzimos quando urina-
mos, e nos levar a pensar ‘opa, talvez eu queira fazer xixi!’. De acordo 
com eles, toda essa associação, que acontece de modo inconsciente 
em nosso cérebro, é chamada de ‘resposta condicionada’, que é tam-
bém o que faz com que um cachorro comece a salivar ao colocarmos 
um pedaço suculento de carne diante dele. 

Na cara de pau 
A Justiça Eleitoral alertou, divulgou o que 

pode e o que não pode, mas não teve jeito! 
Alguns candidatos e cabos eleitorais burla-
ram as regras e fizeram de tudo para con-
seguir votos. Em um dos maiores distritos de 
Nova Iguaçu, por exemplo, o santinho de um 
aspirante à reeleição de vereador foi colado 
numa urna eletrônica.

Debaixo do nariz
A propaganda eleitoral colocada na urna 

eletrônica passou despercebida para os fis-
cais que trabalhavam na seção, mas não 
dos olhos de um eleitor mais atento, que tra-
tou logo de espalhar a sujeira. Agora, corre 
na boca miúda que a diretora da escola 
onde ocorreu o episódio é colada com o tal 
candidato à reeleição. 

Relações suspeitas 
Tanto que no dia da votação o político 

conversava animadamente com a funcioná-
ria na porta do estabelecimento de ensino. 
Resta saber até onde o candidato, que foi 
um dos menos votados, está metido nessa 
sujeira.  

Passou a mal 
A derrota desabou como um peso difícil 

de suportar para um candidato a vereador 
iguaçuano. Depois de ter apostado todas as 
suas fichas... e o dinheiro também, na cam-
panha eleitoral, ele viu literalmente o sonho 
de chegar à Câmara Municipal desaparecer 
no resultado das urnas. 

De ambulância 
Depois de 100% das urnas apuradas, o coi-

tado passou mal e quase partiu dessa. Foi 
rebocado de ambulância até o Hospital da 
Posse. Ninguém sabe o que houve, pessoas 
próximas dizem que o moço não suportou o 
peso da traição. 
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Onze cidades do Rio têm 
eleição ainda indefinida 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

ELEIÇÕES 2016

Dos 92 municípios do estado do Rio, 75 já definiram quem serão seus próximos prefeitos. 
DIVULGAÇÃO

Maurício Morais é campeão de votos em Nova Iguaçu 

Dica e Whashinton vão para o segundo turno em Caxias

REPRODUÇÃO

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

No estado do Rio, 75 
municípios já defi-
niram quem serão 

seus próximos prefeitos. 
Em quatro cidades ha-

verá segundo turno e em 
11 municípios a situação 
está indefinida, porque 
os primeiros colocados 
estão com a candidatu-
ra sub judice. 

Dos 75 municípios 

Crivella vai enfrentar Freixo no Rio no dia 30 de novembro

onde a eleição já foi 
definida, o PP e o PMDB 
conquistaram 16 Pre-
feituras cada um. O PR 
elegeu sete prefeitos e 
o PPS, seis. Em seguida, 
aparecem o PDT, PTB e 
PSB, com cinco prefeitos 
cada um. Cinco partidos 
elegeram dois prefeitos: 
PHS, PV, PTN, PSD e DEM. 
Com um prefeito cada 
um aparecem PRB, PMB, 
PT, PSDB e PEN.

Entre os quatro mu-
nicípios que decidirão 
seu prefeito no próximo 
dia 30 está a capital do 
estado. O segundo tur-
no será entre o senador 
Marcelo Crivella (PRB) 
e o deputado estadual 
Marcelo Freixo (PSOL). 
Também haverá segun-
do turno em Duque de 

Caxias, onde a disputa 
será entre Washington 
Reis (PMDB) e Dica (PTN).

Em Niterói, a disputa 
será entre Rodrigo Neves 
(PV) e Felipe (PSB). Na 
vizinha São Gonçalo, dis-
putam Dr. José Luiz Nanci 
(PPS) e Dejorge Patrício 
(PRB). No interior do es-
tado, haverá nova roda-
da em Petrópolis, entre 
Bernardo Rossi (PMDB) e 
Rubens Bomtempo (PT) e 
em Volta Redonda, entre 
Baltazar (PRB) e Samuca 
Silva (PV).

Em outros nove muni-
cípios, que têm menos 
de 200 mil eleitores, caso 
os candidatos sub judice 
tenham suas candidatu-
ras aprovadas, o resulta-
do final da eleição será 
modificado. São eles: 

Arraial do Cabo, Cabo 
Frio, Casimiro de Abreu, 
Conceição de Macabu, 

Iguaba Grande, Itaguaí, 
Rio Bonito, Rio das Ostras 
e Teresópolis.

O presidente da Câ-
mara Municipal de Nova 
Iguaçu entrou para his-
tória das eleições 2016 
como o candidato com 

o maior número de vo-
tos obtidos nas urnas. 
Reeleito para o quinto 
mandato, Maurício Mo-
rais (PMDB) saiu vitorio-

so, com 8.980 votos, re-
presdentando 2,5% dos 
votos válidos na cidade. 

Aos 48 anos, o parla-
mentar é um dos verea-

dores mais atuantes da 
atual legislatura. Duran-
te a campanha, Mau-
rício pontuou em seu 
discurso o compromisso 

de continuar lutando 
por projetos que favore-
cem o desenvolvimento 
social e político de Nova 
Iguaçu. As propostas 

também foram enfati-
zadas, despertando no 
eleitor a confiança de 
acreditar no parlamen-
tar. 

Vereadores eleitos na Baixada Fluminense
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Celso Bussomano, do PRB não foi eleito em SP

PSDB ultrapassa PT 
em votação no país 

O PSDB ultrapassou 
o PT e foi o partido 
que obteve o maior 
número de votos em 
todo o país no primei-
ro turno das eleições 
municipais para pre-
feito, segundo dados 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A sigla 
obteve 17,6 milhões 
de votos e cresceu 
25% em relação ao 
pleito anterior. Já o 
PT, partido mais vota-
do de 2012, com 17,4 
milhões, passou a 6,8 
milhões nesta elei-
ção, perdendo mais 
da metade de seus 
eleitores.

O PSDB terminou o 
primeiro turno da elei-
ção passada com a 

terceira maior vota-
ção de 2012, atrás de 
PT e PMDB. O PMDB 
também teve queda 
nos votos, passando 
de 17 milhões para 
14,8 milhões neste 
pleito. Já a terceira 
colocação passou 
ao PSB que, mesmo 
com queda, obteve 
8,3 milhões de votos 
nas urnas.

O PRB, que teve em 
São Paulo o candida-
to Celso Russomanno 
e, no Rio, Marcelo 
Crivella, foi um dos 
que tiveram maior 
aumento no número 
de votos, passando 
de 2,6 milhões para 
3,8 milhões nesta elei-
ção.



Tubarão engole Cozzolino em Magé 

Secretário Gustavo Barbosa concedeu entrevista

Prefeitos eleitos na Baixada Fluminense

Rafael Tubarão foi eleito com 81.601 votos
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Com 81.601 votos, 
63,97% do total apura-
do, Rafael Santos de 
Souza, o Rafael Tuba-
rão (PPS) foi eleito no 
último domingo para 
governar o município 
de Magé pelos próxi-
mos quatro anos, der-
rotando o deputado 
estadual Renato Co-
zzolino Harb (PR), que 
obteve 41.443 votos, 
32,43%. Em terceiro lu-
gar ficou Sônia Stho-
ffel, a Soninha (PRB), 
com 2.580 votos, se-
guida de Daniel Klein 
(PSOL), 1.163 e Paulo 
Afonso (PPL), 766 votos. 
Ao todo 33.306 eleito-
res deixaram de com-
parecer às urnas, 5.520 

votaram em branco e 
11.630 anularam o voto. 
A derrota de domingo 
é a terceira consecu-
tiva da família Cozzo-
lino, que em 2011 (na 
eleição suplementar) 
lançou o vereador Wer-
ner Saraiva e em 2012 
apoiou Ricardo Correa 
de Barros, o Ricardo da 
Karol, que neste pleito 
compôs como candi-
dato a vice a chapa 
de Renato.

Outro grande derro-
tado neste domingo foi 
Ricardo da Karol, que 
abriu mão da candi-
datura a prefeito pelo 
PMDB para somar com 
os Cozzolino, achando 
que estava dando um 

grande passo para as-
segurar apoio a uma 
candidatura a depu-
tado estadual em 2018. 
Durante à noite o que 
se ouviu nas ruas foi 
o seguinte: “Tubarão 
engoliu o Cozzolino e 

lanchou Ricardo da 
Karol”.

CÂMARA DE 
MAGÉ TERÁ NOVOS 

VEREADORES
Dos 17 atuais mem-

bros da Câmara de 

Vereadores de Magé 
nove conseguiram re-
novar seus manda-
tos e permanecerão 
na Casa nos próximos 
quatro anos e tudo 
indica que o prefeito 
Rafael Tubarão (PPS) 
terá tranquilidade para 
governar, pois conse-
guiu eleger a maioria 
absoluta. O atual presi-
dente, Rogério do Vale 
(PMDB), foi o mais vo-
tado, somando 3.459 
votos. O segundo mais 

votado foi o vereador 
Silmar Braga (também 
do PMDB), com 2.919, 
seguido de Paulo Ro-
berto Portugal (PSD), 
com 2.603. Joelson do 
Saco (PPS) teve 2.328 
votos; Leandro Rodri-
gues (PMDB), 2.219: Le-
onardo da Vila (PHS), 
2.198; Carlos Prata 
(PSB), 2.159, Carlinhos 
da Ambulância (PSDB), 
1.878 e Júlio Henrique 
de Oliveira, o Rico (PPS) 
1.517.

Proporção de votos cai em 25 das 26 capitais do país
A proporção de 

votos por legenda 
para vereador caiu 
em 25 das 26 capitais 
brasileiras, segundo 
dados do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). 
A única capital em 
que o percentual se 
manteve entre as 
eleições municipais 
de 2012 e de 2016 foi 
Teresina (PI), em que 
6,5% dos votos váli-
dos para vereador foi 
em legenda nos dois 

pleitos.
Neste ano, a nova 

legislação eleitoral 
prevê desempenho 
mínimo nas urnas 
para candidatos a 
vereador. Pela nova 
regra, os candidatos 
precisam obter, indivi-
dualmente, um total 
de votos de pelo me-
nos 10% do quocien-
te eleitoral, que é cal-
culado dividindo-se o 
número de votos váli-
dos da eleição (sem 

brancos e nulos) pelo 
número de cadeiras 
disponíveis.

Por conta da nova 
legislação, partidos 
e candidatos fizeram 
campanha pedindo 
para que os eleitores 
votassem nos candi-
datos a vereador, e 
não na legenda, por 
conta do medo de 
não alcançarem a 
“nota de corte”. Isso 
porque o voto na le-
genda contribui para 

o quociente partidá-
rio, mas não ajuda os 
candidatos, individu-
almente, a alcançar 
os 10% do quociente 
eleitoral.

A capital que teve 
a maior diferença no 
percentual dos votos 
de legenda foi o Rio 
de Janeiro. Em 2012, 
12,7% dos votos fo-
ram de legenda; já 
em 2016, o percentu-
al caiu para 9%. A se-
gunda maior queda 

foi em Belo Horizonte 
(MG), de 2,8 pontos 
percentuais. Os vo-
tos de legenda pas-
saram de 10,8% para 
8%.

São Paulo também 
apresentou uma que-
da expressiva, de 2,5 
pontos percentuais, 
mas segue como a 
capital com o maior 
percentual de votos 
de legenda. Em 2012, 
dos quase 5,7 milhões 
de votos válidos, 4,6 

milhões foram nomi-
nais e 1,1 milhão foi 
de legenda, ou 19,4% 
do total. Quatro anos 
depois, esse percen-
tual caiu para 16,9%.

Apesar da queda, 
a nova legislação 
não influenciou a lista 
de eleitos para a Câ-
mara Municipal de 
São Paulo. Todos os 
partidos e coligações 
conseguiram preen-
cher as vagas a que 
tinham direito.

RJ não tem como pagar servidores até amanhã 
Em entrevista á Globo-

News, o secretário esta-
dual de Fazenda, Gusta-
vo Barbosa, afirmou que 
o estado do Rio não tem 
como pagar os servido-
res ativos e inativos até 
amanhã, terceiro dia útil 
do mês, estipulado como 
data limite pelo Supremo 
Tribunal Federal.

Segundo Barbosa, o es-
tado pretende pagar 100% 
dos servidores ativos da 
área de Educação e 70% 
dos da segurança até o 
dia 5. Até o dia 13 os ou-
tros 30% dos servidores ati-

vos da segurança e 100% 
dos inativos desta área. O 
restante da folha deve ser 
quitada até o dia 17, ainda 
de acordo com o secretá-
rio.

A Globonews mostrou 
também que outro sinto-
ma da crise do estado é 
que o Rio de Janeiro che-
gou a 201,48% na relação 
entre endividamento e re-
ceita. O índice previsto na 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal é de 200%.  

O secretário enumerou 
uma série de medidas para 
enfrentar o problema: cor-

tar gastos em secretarias, 
com excessão de saúde, 
educação e segurança; 
realocar servidores que 
não são do estado; e evi-
tar novas operações de 

crédito, como empréstimos.
“O caixa do estado está 

completamente justo: o re-
curso que entra é o recurso 
que ele paga os servido-
res”, disse o secretário.

Denúncias eleitorais somam 69 no RJ
O Disque-Denúncia in-

formou ontem que rece-
beu 69 denúncias sobre 
crimes eleitorais durante 
a votação em todo o 
estado no último domin-
go. Os mais recorrentes 
foram boca de urna e 
compra de votos. Ao 
todo, no último domin-
go, 144 denúncias foram 
recebidas pela central 
telefônica, considerando 
outros crimes que não re-
lacionados às eleições.

Na capital houve a 
maior quantidade de 
denúncias eleitorais, em 
seguida veio Niterói, Du-

que de Caxias, Belford 
Roxo e Nova Iguaçu. Em 
relação ao município do 
Rio, a maior parte de de-
núncias sobre irregulari-
dades eleitorais ocorreu 
na Zona Oeste da cida-
de.

Para atender às de-
mandas eleitorais, a em-
presa realizou expedien-
te excepcional neste 
domingo. Segundo a ins-
tituição, desde o fim do 
ano passado o Disque-
-Denúncia não recebe 
denúncias por telefone 
aos domingos por causa 
da crise.
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Na última sexta-feira, o Centro Cultural 
Mister Watkins, em Mesquita, recebeu a 
peça teatral ‘Sobre Si’, encenada pela 
Cia de Artes Jeová Nissi e até então iné-
dita no Rio. O evento foi prestigiado por 
um bom público.

As audiências de 
custódia modificam o 
processo de julgamen-
to de pessoas presas 
em flagrante. Elas eram 
levadas até uma de-
legacia para fazer o 
Boletim de Ocorrência 
e encaminhadas para 
cadeias e centros de 
detenção provisória.

O Poder Judiciário 
do Rio de Janeiro está 
autorizado a criar o 
sistema de implemen-
tação das audiências 
de custódia. É o que 
define a Lei sanciona-
da pelo governador 
Francisco Dornelles, e 
publicada ontem no 
Diário Oficial.

Com a medida, a decisão judicial pode ser tomada 
pouco tempo depois da prisão. Segundo o deputado 
Carlos Minc, a medida consiste na garantia da rápida 
apresentação do preso a um juiz nos casos de flagrante.

Marcelo Crivella chega ao segundo turno com 288 
mil votos de diferença sobre Marcelo Freixo (PSOL). Mas 
tamanha vantagem não se reflete no Legislativo. O par-
tido do moço só garantiu três cadeirinhas no Palácio.

Nova lei Custódia 

Medida  Disputa 

Eles disseram... nós publicamos!
“Estamos lutando por dignidade e respeito”. Roberto von der Osten, presidente da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT (Contraf) ao 
afirmar que a greve dos bancários seguirá forte.

Moradores do bairro São Bento em Du-
que de Caxias apedrejaram a casa do 
candidato Lazinho da Adega, no final do 
último domingo. Lazinho não conseguiu 
se eleger e deu calote em pessoas que 
trabalhavam em sua campanha.

Vândalos, provavelmente de um can-
didato rival, picharam e escreveram 
ofensas contra um adversário que não 
teve sucesso nas eleições. Os donos das 
residências amanheceram surpresos com 
tal atitude.

DIRETO AO PONTO

Discordo da forma como o governo federal enca-
minhou a nova proposta de Ensino Médio. Em vez de 
tentar avançar o projeto de lei sobre a matéria que 
já está em trâmite no Congresso, fruto de construção 
mais democrática, ou, ao menos, consultar os princi-
pais envolvidos, professores, estudantes e responsáveis, 
resolveu impor um novo sistema via Medida Provisória. 
É preocupante saber que professores poderão ser con-
tratados sem concurso, e mais preocupante ainda pre-
ver que o estudante, terá que faltar a algumas aulas.

Mudança Poder Segunda chance 
A prova de que ainda há 

a esperança pela mudan-
ça, foi a substituição de 50% 
dos ocupantes de cargos no 
Poder Legislativo Municipal. 
Dentre estes, Maria de Fátima 
Pereira de Oliveira, conhecida 
como Fatinha.

Acostumada a mandos e 
desmandos dentro e fora do 
2º Distrito de Caxias, e após 
se auto-credenciar a uma 
vaga à ALERJ quando ten-
tou se tornar deputada es-
tadual, Fatinha teve o seu 
PIOR resultado eleitoral.

Como consolação, o se-
cretário de Segurança Pú-
blica do Estado, José Ma-
riano Beltrame, já informou 
que em 2017 abrirá edital 
para inclusão de pra-
ças no quadro da PMERJ. 
Quem sabe?!

Caloteiro! 

Vandalismo 
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SÍRIA

Há mais de um mês, os moradores 
de Nilópolis reclamam do entulho no 
meio de ruas e calçadas. na Rua Ma-
noel Reis há cinco pontos em que entu-
lho e lixo se misturam, expondo mora-
dores à diversos problemas de saúde.

A reforma do Ensino Médio 

Sob investigação 
do Ministério Público 
por irregularidades 
do cadastramento 
de beneficiários e 
fraude para possibili-
tar seu uso em troca 
de votos, o progra-
ma social Cheque 
Cidadão adotado 
pela Prefeitura de 
Campos está sendo 
manipulado politica-
mente em dois senti-
dos. O primeiro pela 
inclusão de 18 mil 
novos beneficiários 
de forma fraudulen-
ta a partir de junho 

Garotinhos sustentam jogo 
sujo com cheque cidadão

deste ano e o segun-
do pela suspensão 
do pagamento do 
benefício para to-
dos os 30 mil inscritos, 
quando na verdade, 
segundo decisão ju-
dicial, a suspensão 
deveria ser adotada 
apenas em relação 
aos cadastrados no 
segundo semestre 
deste ano, ficando 
garantido o bene-
fício para as 12 mil 
pessoas que já rece-
biam o Cheque Ci-
dadão antes do dia 
1 de junho de 2016.

Transportes e saúde assinam convênio 
de concessão para cartão de gratuidade 

SERVIÇO PÚBLICO

Para dar celeridade ao processo, as secretarias assinaram um termo de cooperação técnica.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Maior hospital de Aleppo é bombardeado

Nilópolis cidade 
sem acessibilidade 
onde o pedestre não 
tem nem calçada 
e nem a rua, é uma 
bagunça total. Ima-
gina um cadeiran-
te, esse então não 
pode transitar nunca 
pela cidade e nem 
digo as calçadas 
que são irregulares 
mais os bares que 
tomam conta das 
calçadas principal-
mente na Rua Alber-
to Teixeira da Cunha. 
Acessibilidade é um 
direito de todos!

Garotinho responsabiliza a oposição por decisão tomada 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

Vários bombardeios 
destruíram ontem o maior 
hospital da parte rebelde 
de Aleppo, no norte da 
Síria. A cidade sofre uma 
intensa ofensiva por parte 
do governo sírio e de seu 
aliado russo, informou o 
Observatório Sírio de Direi-
tos Humanos (OSDH).

“O hospital M10, o 
maior do leste de Aleppo, 
foi destruído e está fora 
de funcionamento de 
forma permanente”, tui-
tou, por sua vez, Adham 
Sahlul, da SAMS (Syrian 
American Medical Socie-
ty), uma ONG médica 
que dá apoio ao hospital.

“O hospital não está 
operacional. Segundo fun-
cionários e médicos, não 
pode ser reparado”, afir-
ma um comunicado de 
imprensa. “Tememos que o 
prédio desabe sobre o an-
dar subterrâneo. Tememos 
pelo pessoal”, acrescenta.

Bares irregulares dificultam acesso de moradores 
Segundo a SAMS, o 

bombardeio deixou três 
mortos entre os funcioná-
rios do centro médico. O 
OSDH informou, por sua 
vez, da morte de dois em-
pregados e que um ter-
ceiro se encontrava sob 
escombros.

O Vale Social, benefício que garante gratuidade para deficientes físicos e doentes crônicos 

DIVULGAÇÃO  

Imagem mostra o hospital de Aleppo destruído 

REPRODUÇÃO

O benefício é 
conferido a 
d e f i c i e n t e s 

(físico, auditivo, 
visual ou mental) ou 
doentes crônicos 
que estejam em 
tratamento médico 
ou medicamentoso, 
em Unidade 
Pública de Saúde 
ou conveniada ao 
Sistema Único de 
Saúde (SUS), cuja 
interrupção possa 
acarretar risco de 
morte.

A análise médica 
consiste na 
verificação do 
e n q u a d r a m e n t o 
das informações 
prestadas no laudo, 
emitido pela unidade 
médica de saúde 
onde o solicitante 
realiza tratamento, 
ou grau de 
comprometimento 
funcional (no caso 
dos deficientes). 
Após essa etapa, 
o benefício é 
concedido, caso 
os requisitos sejam 
cumpridos. 

Vale ressaltar que 
as análises são 
i m p r e s c i n d í v e i s , 
uma vez que 60% 
dos pedidos são 
indeferidos por 
não atenderem 
aos requisitos do 
programa ou por falta 
de comparecimento 
à perícia médica. 
Além disso, o piloto 
da biometria facial 
demonstrou que 30% 
da utilização dos 
cartões de gratuidade 
analisados não 
corresponderam aos 
reais beneficiários.
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Protesto de fila de ônibus na 
Rodovia Presidente Via Dutra 

SUL FLUNINENSE 

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Empresas fazem manifestação contra excesso de multas aplicadas.

Joaquim começou na carreira de radialista em 1954

O trânsito ficou 
lento durante 
uma manifesta-

ção na manhã ontem, 
no trecho da Via Dutra 
em Resende, na região 
do Sul Fluninense. A Po-
lícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) informou que 
os ônibus de empresas 
de turismo pararam em 
frente à balança de 
pesagem da Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestre (ANTT), no sen-
tido São Paulo. O com-
boio é formado por 
cerca de 100 ônibus, 
informou a PRF.

De acordo com os or-
ganizadores, o protesto 

é contra os excessos de 
multas aplicadas pela 
agência. Eles recla-
mam ainda dos valores 
das multas, da pesa-
gem desigual por ano, 
abusos dos fiscais e pe-
dem a isenção da taxa 
de fiscalização no valor 
de R$ 1.800 por ônibus.

REIVINDICAÇÕES 
A ANTT informou, 

através de nota, que 
já procurou os mani-
festantes e marcou 
uma reunião na última 
sexta-feira, no Rio, para 
ouvir as reivindicações 
do grupo. O motorista 
Adriano de Andrade 
passou pelo local e fez 
imagens do congestio-
namento. Os ônibus de empresas de turismo pararam em frente à balança de pesagem da ANTT

DIVULGAÇÃO 

Dia do Idoso será lembrado 
com festa em Volta Redonda

José Arimathéa (e) recebe funcionário do cartório

Regularização fundiária 
tem início em Pinheiral

Valença faz vistoria de taxis

Motoristas cometem infração e Prefeitura já multou mais de 16 mil na direção 

DIVULGAÇÃO

Falta de cinto é infração mais 
cometida em Volta Redonda 

A terceira idade, 
que mora em Vol-
ta Redonda poderá 
participar hoje das 
atividades que a 
Academia da Vida 
Oscar Cardoso vão 
promover em come-
moração do Dia Inter-
nacional do Idoso (1º 
de outubro). O even-

to será realizado en-
tre 14h e 17h, no setor 
laranja do Estádio da 
Cidadania, Rua 539, 
no bairro Nossa Senho-
ra das Graças.

Na programação da 
festa tem brincadei-
ras, apresentações de 
coral, dança, teatro 
além de atividades lú-

dicas. “É uma data de 
especial importância 
para quem já passou 
dos 60 anos e ainda 
acredita que urgente 
é viver”, disse Andiara 
Dias dos Santos, direto-
ra da Academia, atra-
vés de comunicado 
da assessoria de co-
municação.

Na última sexta-
-feira, a Prefeitura 
de Pinheiral recebeu 
do Cartório Único o 
certificado de aver-
bação de logradou-
ros públicos (registro 
oficial das estradas 
existentes na área 
rural do município) 
que, a partir deste 
momento, passam 
a ser reconhecidas 
oficialmente na ma-
trícula que envolve 
a regularização fun-
diária das terras que 
pertenciam à União 
Federal.

O prefeito José 
Arimathéa Olivei-
ra (PSB) comemo-
rou a notícia. “Esses 
produtores agora já 
têm, junto ao car-
tório de Pinheiral e 
à prefeitura, todas 
as condições téc-
nicas necessárias 

para a averbação da 
sua propriedade e a 
emissão da escritura 
definitiva das terras”, 
assegurou Arimathéa. 
E acrescentou: “A par-
tir dessa conquista, o 
município de Pinheiral 
dá o último passo para 
a emissão das escritu-
ras de terras dos agri-
cultores do município 
que, hoje, estão sendo 
beneficiados pelo pro-
grama de Regulariza-
ção Fundiária”.

Conforme ofício 
recebido pelo Car-
tório do Ofício Único 
de Pinheiral, no dia 
13 de setembro, a 
tabeliã responsável 
pelo órgão afirma 
que, desde o ano de 
2000, todo o proces-
so de doação das 
terras da União para 
o município de Pi-
nheiral foi feito den-
tro do governo do 
prefeito Arimathéa, 
a partir de 2013.

Os taxistas de Va-
lença devem levar os 
veículos para fazer vis-
toria durante este mês 
de outubro. Segundo 
comunicado da as-
sessoria de imprensa 

da Prefeitura, o serviço 
será feito nas seguintes 
datas: 6 e 7; 13 e 14; 20 
e 21; 27 e 28.

Segundo a nota, 
as vistorias aconte-
cerão na Secretaria 

Municipal de Serviços 
Públicos, que fica lo-
calizado na Avenida 
Osíris de Paiva Souza, 
nº 1012, no bairro Benfi-
ca, entre 8h30 e 12h30 
ou 13h e 16h.

A falta do uso do 
cinto de segurança 
é uma das principais 
infrações de trânsito 
em Volta Redonda, no 
Sul do Rio de Janeiro. 
De janeiro a setembro 
desse ano, a Guarda 
Municipal multou mais 
de 16.800 motoristas. 
Desse total, mais de 
mil foram pela falta de 
cinto.

“Volta Redonda, por 

ser uma cidade pe-
quena, acaba o deslo-
camento sendo curto 
e os condutores, e os 
passageiros, acabam 
entendendo que não 
existe a necessidade 
de utitlização do cinto. 
Mas a fiscalização ela 
cobra, né. Ela é rigoro-
sa com o objetivo, jus-
tamente, de orientar e 
até mesmo agir de for-
ma prevista no Código 

de Trânsito Brasileiro 
pra que seja aplicada 
as penas administrati-
vas cabíveis”, explicou 
o comandante da 
Guarda Municipal, Luis 
Henrique Barbosa.

Não usar o cinto de 
segurança é infração 
grave com cinco pon-
tos na careira. A mul-
ta é de R$ 127,69 por 
passageiro que estiver 
sem a proteção.

Radialista Joaquim Rodrigues  Leite 
morre de infarto em Barra Mansa

O radialista Joaquim 
Antônio Rodrigues Leite, 
conhecido como Joa-
quim Leite, de 76 anos, 
morreu na madrugada 
do último domingo, após 
sofrer  um infarto. Ele 
morreu em casa. O cor-
po está sendo velado 
na Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos 
Dias, no bairro Saudade, 
foi enterrado ontem, no 
Cemitério Parque São 
Francisco, às 10 horas.

Joaquim Leite tornou-
-se radialista em 1954. 
Ele era de Caxambu e 
trabalhou em diversas 
empresas de comunica-
ção da região. Na Rádio 
Sul Fluminense por 11 
anos. Em 1981, integrou 
a equipe que inaugurou 
a 96 FM.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Homens votam 27 vezes 
em eleição de Queimados  

ELEIÇÕES 2016

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Os criminosos utilizaram títulos de eleitor e identidades falsas durante votação.

Informações colhi-
das através de in-
vestigação do Nú-

cleo de Inteligência 
da 55ª DP (Queima-
dos), falam sobre uma 
organização crimino-
sa que atuaria nas 
eleições de Queima-
dos, utilizando títulos 
e identidades falsas, 
onde os criminosos 
votariam de maneira 
ilegal se fazendo pas-
sar por eleitores do 
município recebendo 
ajuda de um servidor 
federal do TRE. Foram 
iniciadas na manhã 
do último domingo, 
diligencias reservadas 
em vários bairros para 
localização e identifi-
cação do grupo. 

No início da tarde, 

os policiais do Gru-
po de Investigação 
Complementar da 
55ª DP, sob o coman-
do do delegado ti-
tular Marcos Peralta, 
diligenciaram um dos 
colégios eleitorais 
mencionados no in-
forme da Inteligência, 
localidade em que a 
quadrilha estaria atu-
ando e prenderam 
em flagrante delito 
de crimes eleitorais, os 
homens identificados 
como Wallace Ma-
chado Oliveira, Mar-
celo da Silva Ribeiro e 
Ramon Rodrigo Ferrei-
ra Gonçalves, respon-
sáveis por realizarem 
as votações fraudu-
lentas, eles foram au-
tuados por três crimes 
eleitorais e associa-
ção criminosa.

A QUADRILHA CONTAVA 
COM O APOIO DE UM 

SERVIDOR DO TRE 
Com os presos fo-

ram encontrados 19 
envelopes contendo 
60 títulos de eleitores 
e 90 identidades, cor-
respondentes às 19 
zonas eleitorais e cer-
ta quantia de dinhei-
ro utilizado para pa-
gamentos dos votos 
ilícitos. 

Após a prisão dos 
três participantes da 
associação crimino-
sa, foram colhidos, 
durante a instrução 
do Alto de Prisão em 
Flagrante (APF), ele-
mentos que permiti-
ram a identificação 
e reconhecimento 
fotográfico do quar-
to integrante do gru-
po criminoso, Mario 

Cesar Pereira Gomes, 
servidor do TRE, res-
ponsável por todo o 
esquema de colheita 
de dados de eleitores 
e falsificação dos do-

cumentos, tendo sido 
preso no Fórum de 
Queimados. 

O APF será encami-
nhado ao Juízo Eleito-
ral de Queimados e a 

Polícia Federal para 
continuidade das in-
vestigações da atu-
ação da associação 
criminosa nas eleições 
neste município.

Delegacia de Queimados (55ª DP) investiga a participação de outros integrantes

DIVULGAÇÃO  

Acidente deixa dez feridos na 
na altura do Km 165 da Dutra

Um acidente na 
manhã de ontem 
deixou dez pessoas 
feridas na pista mar-
ginal da Rodovia 
Presidente Dutra, na 
altura do Km 165, na 
Pavuna, sentido Rio. 
O acidente aconte-
ceu às 7h19, quan-
do um ônibus bateu 
na traseira de uma 
carreta.

O congestiona-

mento chegou a 
quase cinco quilô-
metros de distância 
porque a via preci-
sou ser interditada. 
A faixa de desace-
leração está interdi-
tada e há 500 me-
tros de lentidão no 
trecho por reflexo 
do acidente, segun-
do a CCR Nova Du-
tra.

Cinco vítimas com 

ferimentos leves fo-
ram atendidas no 
local por equipes de 
socorro e liberadas. 
Uma vítima com 
ferimentos modera-
dos e quatro com 
pequenas lesões 
foram removidas 
pelo SOS Usuário da 
concessionária CCR 
Nova Dutra para o 
Hospital da Posse, 
em Nova Iguaçu.

Bandidos são mortos em 
confronto com a polícia 

Policiais Civis da De-
legacia de Roubos e 
Furtos (DRF) consegui-
ram evitar um roubo 
de carga na manhã 
da última sexta-feira 
em Manguinhos. Os 
agentes transitavam 
pela Rua Leopoldo 
Bulhões quando tive-
ram a atenção volta-
da para um veículo 
Sedan preto e um ca-
minhão de carga que 
fizeram uma manobra 
brusca de retorno ao 
perceberem a presen-
ça policial.

Os agentes inicia-
ram uma perseguição 
e quando acionaram 
a sirene os ocupantes 
dos veículos começa-
ram a efetuar disparos 
de arma de fogo con-
tra os civis que revida-
ram iniciando um con-
fronto. O carro preto 
entrou na comunidade 
do Mandela e a perse-
guição continuou con-
tra o caminhão baú, 
que era roubado e 
acabou colidindo em 
um barranco.

Um assaltante, iden-
tificado como Ander-
son Silva Tomaz, de 
26 anos, que portava 
uma pistola importada 
de uso restrito Glock 45 
mm foi morto no con-
fronto. O marginal, que 

tinha diversas passagens 
por tráfico de drogas, re-
ceptação, homicídio e 
porte de armas, chegou 
a ser socorrido mas não 
resistiu aos ferimentos. 
Enquanto preservavam 
o local e recuperavam o 
veículo roubado, os PMs 
passaram a ser alvo de 
disparos de traficantes 
da favela de Mangui-
nhos, iniciando um novo 
confronto.

Agentes da Coor-
denadoria de Recur-
sos Especiais (CORE) 
se deslocaram ao lo-
cal em apoio e reali-
zaram uma incursão 
na comunidade em 
busca dos traficantes. 
Durante intenso con-
fronto, um adolescen-
te identificado como 
Matheus das Neves, de 
17 anos, foi baleado e 
acabou falecendo no 
Hospital Salgado Filho, 

para onde foi socorri-
do. Apesar da pouca 
idade, Matheus era 
procurado da Justiça, 
possuindo mandado 
de Busca e Apreen-
são, e portava uma 
pistola importada de 
uso restrito Glock ca-
libre 45 mm com ‘kit 
rajada’.

O adolescente ti-
nha um histórico de 
diversas passagens 
pela polícia, incluindo 
ato infracional análo-
go ao tráfico de dro-
gas e, também, resis-
tência, numa ocasião 
anterior em que ha-
via realizado diversos 
disparos de pistola 
contra policiais milita-
res de Manguinhos. O 
ataque dos trafican-
tes aos policiais civis, 
chegou a ser filmado 
por um motorista que 
passava pelo local.

DIVULGAÇÃO 

Dois assaltantes foram mortos durante ação da Polícia Civil em ManguinhosPoliciamento é reforçado em 
morro da Zona Norte do Rio

O policiamento no 
Morro da Fé, na Pe-
nha, Zona Norte do 
Rio, foi reforçado na 
tarde de ontem, após 
policiais da Unidade 
de Polícia Pacificado-
ra (UPP) Fé/Sereno se-
rem atacados a tiros 

por bandidos. Segun-
do informações da 
assessoria de impren-
sa das UPPs, por volta 
de meio-dia os agen-
tes faziam faziam um 
patrulhamento nas 
proximidades da base 
Maturacá e se torna-

ram alvo dos disparos.
Ainda de acordo 

com a assessoria, não 
há registro de feri-
dos, prisões e apre-
ensões. O reforço no 
policiamento é feito 
por equipes de outras 
UPPs.

O caminhão baú roubado colidiu com um barranco

PM apreende drogas e fuzil
Policiais militares 

do 12° BPM ( Nite-
rói), apreenderam 
no último domingo, 
dois menores, um fuzil 
AK-47 com um car-
regador, dois sacos 
contendo aproxima-
damente 1 kg de 

maconha cada, 115 
tabletes de maco-
nha e um rádio trans-
missor.

Durante patrulha-
mento na comunida-
de do Santo Cristo, 
na Travessa Bahia, 
após denúncia de 

confronto entre fac-
ções, os agentes 
apreenderam os me-
nores e o material 
encontrado durante 
a ação. A ocorrên-
cia foi encaminhada 
para registro na 78ª 
DP (Niterói).

Agentes da UPP trocaram tiros com bandidos durante o patrulhamento

DIVULGAÇÃO



TRANSPORTE

TERÇA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2016 geral 9

Parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio começou a funcionar há uma semana. 

BRASÍLIA

O presidente da 
República, Michel 
Temer, afirmou, on-
tem, que o alto ín-
dice de abstenção 
de eleitores no pri-
meiro turno das 
eleições municipais 
no último domingo 
é um recado da 
população à classe 
política.

A declaração 
foi dada durante 
entrevista coletiva 

Alta abstenção de eleitores é 
‘mensagem à classe política’

após reunião com o 
presidente da Argen-
tina, Mauricio Macri, 
na residência oficial 
Quinta de Olivos, em 
Buenos Aires. Mais de 
25 milhões de eleito-
res (17,58%) não com-
pareceram às urnas 
para votar no primei-
ro turno das eleições 
municipais em todo 
o país. Nove cidades 
do país tiveram índi-
ce de abstenção aci-
ma de 30%.

Segundo o Tribu-

Integração Metrô e BRT é 
aprovada pela população 

A alimentação se 
reflete na saúde, por 
isso, adotar um esti-
lo de vida saudável, 
além de prevenir do-
enças, contribui para 
se alcançar o equi-
líbrio de que preci-
samos para nos sen-
tirmos bem com o 
corpo e a mente. Esse 
equilíbrio envolve uma 
alimentação rica, va-
riada e saborosa e a 
prática de atividade 
física regular.

Os alimentos forne-
cem nutrientes que 
são as substâncias 
que precisamos para 
nutrir nosso organis-
mo, como: proteínas, 
carboidratos, gordu-
ras, vitaminas, mine-
rais, fibras e água. 
Cada um deles possui 

funções específicas e 
fundamentais para 
o seu bom funciona-
mento.

As calorias dos ali-
mentos não devem 
ser a única referência 
para a sua decisão 
de consumi-lo. O valor 
de fibras, vitaminas e 
minerais (informação 
nutricional) indicam o 
quão importante ele 
pode ser para a sua 
saúde, independente 
do número de calo-
rias.

Esta é uma forma 
de garantir que toda 
a energia que você 
consumir vai trazer 
com ela nutrientes 
que enriquecem o 
seu corpo, mantendo, 
assim, a forma física e 
a saúde em dia.

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 

Vida saudável

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

nal Superior Eleito-
ral (TSE), o número 
de faltosos totalizou 
25.330.431. O per-
centual é superior 
aos pleitos munici-
pais de 2012 e de 
2008. “Não se pode 
relativizar [a decep-
ção da população] 
com o partido A 
ou B. É uma men-
sagem que se dá à 
classe política bra-
sileira para que ela 
reformule costumes 
inadequados. 

A tarifa integra-
da entre Me-
trô e o BRT 

no valor de R$ 7 foi 
aprovada pelos usu-
ários que utilizam 
o sistema. Parceria 
entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura 
do Rio, a novidade 
começou a funcio-
nar há uma semana. 
A integração possi-
bilita uma economia 

de 11% em relação 
ao valor das passa-
gens cobradas em 
separado: 4,10 do 
metrô e R$ 3,80 do 
BRT. Para os passa-
geiros que utilizam 
a integração duas 
vezes no dia, a eco-
nomia mensal será 
de R$ 39,60, o equi-
valente a R$ 475,20 
ao ano.

Segundo o gover-
no do estado, as 
estações de metrô 

que fazem integra-
ção com o BRT são 
Vicente de Carva-
lho, na Zona Nor-
te (Linha 2 com o 
BRT Transcarioca), 
e Jardim Oceâni-
co, na Barra da Ti-
juca (Linha 4 com o 
BRT Transoeste). No 
entanto, o usuário 
pode acessar os sis-
temas em qualquer 
estação. O intervalo 
entre a conexão é 
de até duas horas.

É preciso realizar o cadastro 
Para ter direito ao 

benefício, o usuário 
deve obter o car-
tão e realizar o ca-
dastro nos postos de 
atendimento da Rio-

Card ou através do site 
(www.cartaoriocard.
com.br). Passageiros já 
cadastrados não preci-
sam fazer um novo.

O estudante Matheus 

Antônio Silveira, de 19 
anos, faz, algumas ve-
zes por semana, o tra-
jeto Bangu – Centro e 
Vicente de Carvalho – 
Taquara. “Para finalizar 

Estação do BRT na Zona Norte do Rio é uma das que foram integradas

o percurso, uso o metrô 
e o BRT, uma economia 
importante. Acho que 
o benefício é muito 
bom”, disse o jovem.

José Elias Sales, de 54 

anos, também aprovou 
a integração tarifária. 
“Preciso fazer entregas 
dos produtos que faço 
todos os dias. O bene-
fício veio em boa hora. 

Gasto menos e isso 
é revertido em pro-
dução”, afirmou o 
microempresár io, 
que trabalha com 
festas.

Cariocas alcançam o 1º lugar 
no simulado Hora do Enem

Os estudantes cario-
cas somaram 526 pontos, 
muito acima da média 
nacional de 507 pontos, 
em todas as disciplinas 
exigidas, e foram os me-
lhores do Brasil na tercei-
ra edição do simulado 
Hora do Enem, promo-
vido pelo Ministério da 
Educação e pelo Serviço 
Social da Indústria (SESI). 
Mais de 400 mil estudan-
tes em todo o país reali-

zaram o terceiro simulado 
aplicado no início de se-
tembro. A quarta e última 
etapa do Hora do Enem 
2016 acontecerá entre os 
dias 8 e 16 de outubro.

No Rio, o número de 
estudantes que realiza-
ram o último exame ultra-
passou os 11 mil. Um total 
de 1.854 escolas teve alu-
nos envolvidos.

O quarto simulado 
Hora do Enem será o mais 

completo entre os que 
foram realizadas neste 
ano - contará com 180 
questões, o mesmo nú-
mero do Enem, e com 
perguntas sobre língua 
estrangeira. A participa-
ção é gratuita e aberta 
a todos os interessados. 
O estudante deve reali-
zar um cadastro no site 
www.geekiegames.com.
br e iniciar o exame na 
aba de simulados.

Empresa assume concessão 
do zoológico do Rio de Janeiro

O Grupo Catara-
tas assuimiu a par-
tir de ontem, data 
em que a Prefeitu-
ra do Rio publicou 
a ordem de início 
do termo de con-
cessão para a ges-
tão e operação, a 
administração do 
Zoológico do Rio 
de Janeiro. 

A previsão para 
que as obras do 
novo projeto se-
jam concluídas é 
de até dois anos. 
Nos próximos 40 
dias, o zoológico 
ficará fechado à 
visitação para in-
tervenções com 
impacto imediato 
no bem-estar do 
grupo de animais 
e no conforto ao 
visitante.

A nova gestão 
focará também 
em reformas como 
limpeza geral, pai-
sagismo, retoques 
na cenografia, 
pintura dos espa-

ços e recintos, reno-
vação da cozinha 
dos animais e aten-
dimento aos com-
promissos firmados 
anteriormente Termo 
de Ajuste de Condu-
ta (TAC) entre a Fun-
dação RioZoo, Minis-
tério Público Federal 
e IBAMA.

O projeto contará 
com investimentos 
de R$ 130 milhões ao 
longo da concessão 
e transformará o zo-

ológico em refe-
rência em pesqui-
sa, conservação 
e educação. Ain-
da estão previstas 
a construção de 
novos restauran-
tes, lanchonetes e 
praças, entre ou-
tros atrativos para 
o público. Novos 
animais serão doa-
dos de outros zoos 
ou recuperados de 
locais em que so-
friam maus tratos.

O zoo ficará fechado à visitação para as obras
MPF pede 

nova prisão 
de Cavendish 
O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) recebeu do 
Ministério Público Federal 
(MPF) o pedido de de-
cretação de nova prisão 
preventiva do ex-dono da 
construtora Delta Fernando 
Cavendish, do contraven-
tor Carlinhos Cachoeira, do 
ex-diretor da Delta Cláudio 
Abreu e dos empresários 
Adir Assad e Marcelo Ab-
bud, todos investigados na 
Operação Saqueador, da 
Polícia Federal.

Presos em junho, eles 
conseguiram deixar a ca-
deia em agosto por deci-
são do próprio STJ, que con-
verteu a prisão preventiva 
por medidas alternativas, 
afastamento da direção 
das empresas, recolhimen-
to domiciliar, apresentação 
periódica à Justiça, proibi-
ção de deixar o país e mo-
nitoramento com tornoze-
leira eletrônica.

Em parecer enviado ao 
STJ em setembro, no entan-
to, o MPF recomendou que 
eles voltem à prisão pre-
ventiva, apontando risco 
de cometerem novos cri-
mes e de fugirem do país. 
O pedido aguarda decisão 
do relator do caso no tribu-
nal, ministro Antonio Salda-
nha, que, em agosto, votou 
pela substituição da prisão 
pelas medidas alternativas.

DIVULGAÇÃO
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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
10:46-Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:58-Vídeo Show
15:04-Sessão da TardeO Me-
nino da Porteira
16:39-Vale a Pena Ver de No-
voCheias de Charme
17:58-Malhação: Pro Dia Nas-
cer Feliz
18:29-Sol Nascente
19:13-Praça TV - 2ª Edição
19:33-Haja Coração
20:30-Jornal Nacional
21:05-A Lei do Amor
22:12-Nada Será Como Antes
22:55-Supermax
23:30-Jornal da Globo
00:05-Programa do Jô
00:45-Castle
02:06-CorujãoNa Mira da 
Morte
03:26-CorujãoO Grande 
Dave

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO  
08:00-CARROSSEL ANIMA-
DO    
08:30-MUNDO DISNEY  
10:30-BOM DIA E CIA   
13:45-FOFOCANDO   
15:15-CASOS DE FAMÍLIA
16:15-MAR DE AMOR    
17:00-LÁGRIMAS DE 
AMOR    
17:45-ABISMO DE PAIXÃO    
18:30-A GATA 
19:45-SBT BRASIL   
20:30-CÚMPLICES DE UM 
RESGATE
21:30-CHIQUITITAS  
22:00-PROGRAMA DO 
RATINHO   
23:15-CINE ESPETACULAR   
01:00-THE NOITE COM 
DANILO GENTILI 
02:00-JORNAL DO SBT  
02:45-SBT NOTÍCIAS

REDE TV

OS MAIORES SUCESSOS 

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

Mario estranha a presença de Sinhá 
em sua casa, mas a farsante conquista 
a família de Geppina. Patrick desconfia 
das insinuações de Carolina para Ana. 
Mario é rude com Geppina por causa 
de Cesar e Alice. Sinhá e Cesar come-
moram o sucesso de mais uma etapa 
do plano. Mario se desculpa com Gep-
pina. Bernardo pede que Yumi vá para 
São Paulo antes da abertura da expo-
sição. Yumi conversa com Tiago. 

Alice encontra Mario 
com Carolina

 Tibar 
pressiona Liora

Tibar adormece ao lado de Liora e 
não nota a presença de Sandor e Raabe 
em baixo da cama. Rune escuta as pa-
lavras ofensivas de Maquir para Livana e 
acerta um soco no rosto do rapaz. Liora 
diz que ajudará a arranjar um disfarce 
para Sandor e Raabe deixarem a esta-
lagem. Rune tenta acalmar Livana, mas 
a moça diz que precisa pagar pelo erro. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Tancinha se impõe diante de 
Tamara. Francesca fica surpresa 
quando Carmela lhe conta que 
sofreu durante a infância. Adô-
nis conta a Renan que não cur-
sa a faculdade e pede ajuda ao 
cunhado para dizer a verdade à 
família. Shirlei incentiva Giovanni a 
dar uma chance para Bruna. 

Tancinha fica chocada 
com revelação de Apolo

Manuela 
cumprimenta Paola

Manuela cumprimenta Paola. A ga-
rota relembra os acontecimentos des-
de quando conheceu Isabela. Sandro 
acompanha Laura em um evento da 
On-Enterprise. Omar segue cuidando 
da mãe, Neuza (Marcela Muniz). Mais 
tarde, a mulher diz para Omar que Jo-
aquim, Felipe, Julia e Lola arrumaram 
seu apartamento para eles. Neuza 
conta que talvez eles lhe ajudaram 
por gostarem dele. 

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Ma-
nhã
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 / 
Programação Local
19h30-Escrava Mãe
20h30-A Terra Prometida
21h30-Jornal da Record
23h00-Série A Bíblia
00h15-Programa do Por-
chat
01h15-Fala Que Eu Te Es-
cuto
02h00-Programação Uni-
versal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Péricles solta a voz em Nova Iguaçu
Pagodeiro canta seus maiores sucessos na casa de shows Riosampa, 
entre eles ‘Melhor eu Ir’, ‘Dois rivais’ e ‘Linguagem dos Olhos’. 

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal - 
Edição Brasil
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto Deba-
te
12:45-Copa do Mundo 
Fifa de Futebol Feminino 
Sub 17
15:00-Game Phone
16:15-Brasil Urgente
19:20-Jornal da Band
20:20-Sila: Prisioneira do 
Amor
21:05-Show da Fé
22:00-MasterChef - A pré-
via
22:30-MasterChef Profissio-
nais
00:30-Jornal da Noite
01:20-Que Fim Levou?
01:25-Os Simpsons
02:10-Glee
02:55-pegadinhas
03:00-Igreja Universal

Saiba mais 

Ao passo que, nos pri-
meiros dias do relacio-
namento, vocês simples-
mente não conseguiam 
ficar longe um do outro, 
agora vocês quase não 
se veem, além de no fi-
nal de semana. É natu-
ral que as pessoas con-
tinuem com suas vidas 
profissionais e pessoais, 
não importando as flu-
tuações emocionais, 
mas ao mesmo tempo é 
igualmente importante 
que os dois passem um 
tempo gostoso juntos. 

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO

A noite da Rio-
sampa vai 
ferver no pró-

ximo dia 8, na casa 

O ex-Exaltasamba promete agitar o ambiente cantando antigos sucessos e músicas inéditas

de shows Riosampa, 
quando o pagodeiro 
Péricles apresentará 
seus maiores suces-
sos, entre os quais 
‘Melhor eu ir’ e ‘Lin-

guagem dos Sonhos’. 
O ex-Exaltasamba, 
grupo que ajudou a 
fundar em 1986, em 
São Paulo, vai apre-
sentar músicas iné-

ditas. O show terá a 
abertura do Grupo 
Pagodeô e nos inter-
valos os Top’s DJ’s DO 
Rio estão detonando 
o melhor de todos os 

ritmos. Atendimento 
personalizado e ba-
res externos. O show 
com classificação 
de 16 anos começa 
22h00. 

Com o grupo Exalta-
samba, Péricles acom-
panhou Jovelina Péro-
la Negra, tocando nas 
casas de shows de São 
Paulo. Gravou ao todo 
mais de 20 CDs e DVDs, 
viajando em turnês por 
todo o Brasil. Em 2009 
participou da gravação 
do CD/ DVD ‘O Baile do 
Simonal’, realizada no 
Vivo Rio, no Rio de Ja-
neiro, na qual interpre-
tou a faixa ‘Na galha 
do cajueiro’ ao lado de 
Thiaguinho, seu parceiro 
de grupo.

A Riosampa fica na 
Rodovia Presidente Du-
tra, 14000, no Jardim Tro-
pical, em Nova Iguaçu. 
Mais informações pelo 
telefone (21) 3511-8484. 
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Que tal investir e 
buscar oportunidades 
em pequenos 
e m p r e e n d i m e n t o s . 
Sentir-se bem e agir 
com mais segurança 

são seus objetivos nestes dias. Um 
dinheirinho extra pode chegar e lhe 
dar a tranquilidade nas negociações. 
Bom momento no campo afetivo. 
Número: 04.

Áries

Elemento: terra. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Escorpião. Regente: 
Vênus. Sua vida pessoal 
passa por transformações 

neste momento, mudando sua visão 
familiar. Aproveite as oportunidades 
de aprendizado que surgem. Muita 
badalação e alegria. Número: 07.

Touro

Período favorável de 
bem-estar íntimo, se 
souber brincar com o 
seu estado de espírito. 
Sinta como o amor 
funciona como uma 
varinha de condão, 

dando significado a tudo que for 
tocado por ele. É tempo de dar 
felicidade. Em seu lar, viverá grandes 
momentos. Número: 10.

Gêmeos

Momento de disciplina 
e rigor, o que é sorte 
sua. Pois assim poderá 
colocar ordem em alguns 
setores de sua vida, que 
estão precisando muito. 

Vida sentimental está prometendo muitas 
novidades como um relacionamento 
marcante e muito agradável. Cor: rosa. 
Número: 13.

Câncer

O céu incentiva a 
conquistar pessoas. 
Use seu charme! É 
tempo de acreditar que 
os outros são realmente 
diferentes de você e que 
têm, o direito a viver 

do modo que escolheram. Bom 
momento no campo profissional. 
Sorte no amor. Cor: verde-
esmeralda. Número: 16.

Leão

Receberá informações 
úteis e promissoras. Dia 
feliz para o amor. Os 
setores profissional e 
financeiro estarão com 
tudo! Mas cuidado com 

o que diz e não comente sobre seus 
projetos antes que se concretizem. 
Bom momento no campo familiar. 
Cor: cinza. Número: 19.

Virgem

Trabalho: Respire fundo 
quando alguma coisa 
não sair do jeito que você 
queria. Isso já foi feito 
tantas vezes não é? Há 
portas se abrindo, não 
desanime. Curta bons 

momentos ao lado da pessoa amada 
e nutra os vínculos afetivos. Procure 
inovar! Cor: rosa. Número: 22.

Libra

Liberdade e inovação. 
Boa disposição e 
otimismo. Divirta-se 
um pouco mais. Saia da 
rotina, viaje, encontre 
com pessoas diferentes. 

O momento está excelente para tudo 
que se relacione com o amor. Seja 
prudente ao fazer comentários sobre 
sua vida particular. Número: 25.

Escorpião

Os seus dotes físicos estão 
bem acentuados, assim 
como a sensibilidade. 
Aproveite para curtir bem 
a vida, libere esse lado 
criança que existe dentro 

de você e curta todos os momentos 
a que tem direito. Você poderá fazer 
uma viagem importante. Cor: branca. 
Número: 28.

Sagitário

Busque ampliar 
sua rede de 
relacionamentos para 
se assegurar de um bom 
lugar no âmbito social. 

Promova melhorias em sua vida. 
A Lua vai inspirá-lo(la) a cuidar 
mais de si, investindo em seu bem-
estar. O céu aguça sua sensibilidade 
financeira. Cor: cáqui. Número: 31.

Capricórnio

M o m e n t o 
estimulante para 
os nativos deste 
signo. Mente clara 
e original, plena de 
idéias realmente 

novas. Tendência para a 
criatividade intensa, procurando 
novos modos de se expressar. 
Não se esqueça porém, que o 
físico tem limites e que o ritmo é 
fundamental.

Aquário

O céu vai suavizar os 
seus relacionamentos. 
Sem precisar fazer 
muito esforço, você vai 
encontrar as palavras 
certas para dizer o que 

está sentindo. O afeto que você tanto 
quer e precisa encontrará em meio 
a seus amigos. Bom momento no 
campo social. Número: 34.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Japeri
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

AVISO DE ADIAMENTO 

CONCORRENCIA PÚBLICA  Nº 001/2016

A Comissão Permanente de Licitação torna público 
que fica adiado para o dia 03/11/2015 às 10:00 horas 
a sessão publica para recebimento das propostas e 
documentos de habilitação, a realizar-se na Estrada 
Vereador Francisco da Costa Filho, 1993 – Santa 
Inês – Japeri – RJ, referente a concorrência pública 
nº 001/2016 a presente licitação tem  por objeto a 
Contratação de empresa especializada para construção 
de creche integrante do programa pró-infância, padrão 
FNDE no bairro Nova Belém, Japeri-RJ, conforme Edital 
e seus Anexos.

O Edital estará disponível para retirada mediante a 
entrega de 01 resma de papel A-4, 01 (Um) CD-R 
de 700 MB  para cópia do edital e seus anexos, e o 

carimbo de CNPJ da empresa, no horário das 10 às 
16 horas no Departamento de Preparo de Licitação 
à Estrada Vereador Francisco da Costa Filho, 1993 
– Santa Inês – Japeri – RJ. Informações pelo tel (21) 
2664-5837.

Daniel da Rocha Goulart
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE ADIAMENTO 

CONCORRENCIA PÚBLICA  Nº 002/2016

A Comissão Permanente de Licitação torna público 
que fica adiado para o dia 03/11/2015 às 14:00 horas 
a sessão publica para recebimento das propostas e 
documentos de habilitação, a realizar-se na Estrada 
Vereador Francisco da Costa Filho, 1993 – Santa 

Inês – Japeri – RJ, referente a concorrência pública 
nº 001/2016 a presente licitação tem  por objeto a 
Contratação de empresa especializada para construção 
de creche integrante do programa pró-infância, padrão 
FNDE no bairro Nova Belém, Japeri-RJ, conforme Edital 
e seus Anexos.

O Edital estará disponível para retirada mediante a 
entrega de 01 resma de papel A-4, 01 (Um) CD-R 
de 700 MB  para cópia do edital e seus anexos, e o 
carimbo de CNPJ da empresa, no horário das 10 às 
16 horas no Departamento de Preparo de Licitação 
à Estrada Vereador Francisco da Costa Filho, 1993 
– Santa Inês – Japeri – RJ. Informações pelo tel (21) 
2664-5837.

Daniel da Rocha Goulart
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

De acordo com o Art. 4°, XXII 
da Lei Federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o resultado 
classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 
053/2016-FMS, que visa a AQUISIÇÃO DE RECARGA 

DE GÁS GLP, à Empresa A. G. M. GUERRA ME no 
valor de R$ 17.127,39 (dezessete mil, cento e vinte 
e sete reais e trinta e nove centavos), classificada 

conforme Mapas às fls. 228.

Porto Real, 29 de setembro de 2016.
Cyrano Santos

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 2069/GP/2016 DE 03 DE OUTUBRO DE 
2016.

Exonerar, a contar 03 de Outubro de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ANA PAULA TAVARES DE CARVALHO, 
do cargo em comissão de Chefe de Serviço II, Símbolo 
DAS-09 do Serviço de Telefonia SEMUS do Departa-
mento de Administração da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº 2070/GP/2016 DE 03 DE OUTUBRO DE 
2016.

Exonerar, a contar 03 de Outubro de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca Municipal, LUCYWAN MARTINS JUNIOR, do cargo 
em comissão de Chefe de Divisão I, Símbolo DAS-10 
da Divisão de Regulamentação de Internação Hospita-
lar da Subsecretaria Executiva de Gestão de Sistema 
de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2071/GP/2016 DE 03 DE OUTUBRO DE 
2016.

Exonerar, a contar 03 de Outubro de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, EDNA MARIA DA COSTA, do cargo em 
comissão de Diretor I, Símbolo D-1 da Diretoria Geral 
da Policlínica de Especialidades de Atenção à Mulher 
da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 2072/GP/2016 DE 03 DE OUTUBRO DE 
2016.

Exonerar, a contar 03 de Outubro de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-

ca Municipal, LEA CRISTINA BARCELOS, do cargo em 
comissão de Diretor II, Símbolo D-2 da Diretoria Admi-
nistrativa da Policlínica de Especialidades de Atenção 
ao Idoso da Secretaria Municipal de Saúde.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATAS:

NA PORTARIA Nº 2066/GP/2016 DE 28 DE SETEM-
BRO DE 2016, PUBLICADA EM 29/09/2016.

Onde se Le: ALESSANDRA CRISTINA MONTEIRO;

Leia-se: ALESSANDRA CRISTINA MONTEIRO MAN-
TUANO;

NA PORTARIA Nº 2066/GP/2016 DE 28 DE SETEM-
BRO DE 2016, PUBLICADA EM 29/09/2016.

Onde se Le: JUSSARA SABTIAGO MENDES;

Leia-se: JUSSARA SANTIAGO MENDES;

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE HABITAÇÃO E 
INTERESSE SOCIAL - CGFHIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Habita-
ção e Interesse Social vem respeitosamente CONVO-
CAR todos conselheiros Titulares e Suplentes a partici-
parem da reunião extraordinária que acontecerá no dia 

05 de outubro de 2016, às 14 horas na SEHURB com a 
seguinte pauta:

•	 Comunicação do Relatório de Prestação de 
Contas 2015

•	 Agenda 2016 do CMHIS;

•	 Informes Gerais.

Marcelo Moraes Rodrigues
Presidente do CGFHIS

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTE-
RESSE SOCIAL - CMHIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Habitação e 
Interesse Social vem respeitosamente CONVOCAR to-
dos conselheiros Titulares e Suplentes a participarem 
da reunião extraordinária que acontecerá no dia 05 de 
outubro de 2016, às 15 horas na SEHURB com a se-
guinte pauta:

•	 Programa Minha Casa Minha Vida;

•	 Programa “MORAR MELHOR”;

•	 Agenda 2016 do CMHIS;

•	 Informes Gerais.

Marcelo Moraes Rodrigues
Presidente do CMHIS
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Baixada Champions League 
conhece seus classificados

Anderson Luiz
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BAIXADA

Competição volta dia 9 com segunda fase e dezesseis clubes na luta pelo título.

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

A rodada foi de 
muitos gols pela 
última da fase 

classificatória da Bai-
xada Champions Lea-
gue. Nos catorze jogos 
realizados, a bola ba-
lançou a rede por 62 
vezes, com uma incrí-
vel média de 4,42 gols 
por partida. O desta-
que ficou na goleada 
do Boca Juniors sobre 
o Prata por 7 a 1 e o 
jogão de nove gols en-
tre Às de Ouro 5 x 4 Rí-
ver. A rodada definiu as 
dezesseis equipes que 
estarão na segunda 
fase da competição. 
Os resultados foram os 

seguintes: Kaneteiros 3 
x 0 São Caetano; São 
Vicente 3 x 0 Boca Ju-
niors/RA; Pombal 3 x 1 
Alta Voltagem; Real 
Meriti 3 x 0 Deportivo; 
Gelobol 2 x 0 UFC; Mi-
lionários 4 x 0 Garra-
fão; Experimenta 3 x 1 
Dragões; ACEMPA 3 x 1 
Madrid; Estrela Verme-
lha 3 x 2 Puma; Nova 
Esperança 3 x 2 Trem 
Bala; Chácara 3 x 0 Sai-
deira e Califórnia 4 x 1 
Santa Helena. A organi-
zação da competição 
preparou tudo para a 
fase seguinte. Conhe-
ça grupo por grupo os 
classificados: GRUPO 
A: 1º) Kaneteiros, 15; 
2º) São Vicente, 12; 3º) 

Boca Jrs/RA, 6; 4º) São 
Caetano, 0. GRUPO B: 
1º) Alta Voltagem, 13; 
2º) Pombal, 11; 3º) Real 
Meriti, 9; 4º) Deportivo, 
0. GRUPO C: 1º) Às de 
Ouro, 13; 2º) Gelobol, 
10; 3º) Ríver, 9; 4º) UFC, 
3. GRUPO D: 1º) Milioná-
rios, 16; 2º) Experimenta, 
8; 3º) Garrafão, 5

4º) Dragões, 3. GRU-
PO E: 1º) Boca Jrs/CR, 
12; 2º) ACEMPA, 12; 3º) 
Madrid, 7; 4º) Prata, 4. 
GRUPO F: 1º) Nova Es-
perança, 11; 2º) Estrela 
Vermelha, 10; 3º) Trem 
Bala, 8; 4º) Puma, 3. 
GRUPO G: 1º) Cháca-
ra, 15; 2º) Califórnia, 12; 
3º) Saideira, 9; 4º) Santa 
Helena, 0.

Os classificados para a próxima fase
A Baixada Cham-

pions League terá os 
seguintes clubes na 
próxima fase: Kane-
teiros; São Vicente

Alta Voltagem; 
Pombal; Às de Ouro; 

Gelobol; Ríver; Mi-
lionários; Boca Jrs/
CR; Acempa; Nova 
Esperança; Estrela 
Vermelha; Chácara; 
Califórnia; Saideira e 
Experimenta. No pró-

ximo fim de semana 
a bola vai rolar pela 
segunda fase e a 
expectativa de mui-
ta emoção na briga 
pelo título da Baixada 
Champions League.  

Rodada foi movimentada e definiu os classificados para a próxima fase da competição

ANDERSON LUIZ


