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Brasil tem 
estreia chocha 

Traficantes que conseguiram escapar do cerco policial feito no Complexo do Alemão, na Zona 
Norte do Rio, na última quarta-feira, tiveram as fotos divulgadas pelo Portal dos Procurados. Na 
operação, batizada de Germânia, 13 suspeitos foram presos, entre eles Bruno Rodrigues da Silva, 
o BR, gerente do tráfico no Morro da Fazendinha, e duas pessoas morreram. O delegado Felipe 
Curi, da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), foi baleado no ombro e passa bem. 

Caçada implacável 
a bando do Alemão

divulgação/polícia civil
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eleições 2016

Neymar é marcado por Aubrey Modiba da África do Sul

ol mp adas

Aloprados!
Os deputados  Walney Rocha (PEN) e Luiz Mar-

tins (PDT) se meteram numa confusão ao perderem 
para o prefeito Nelson Bornier (PMDB), candidato 
à reeleição, o apoio do Partido da Mulher Brasileira 
(PMB). De acordo com informações, ao registrarem, 
em ata, a participação do PMB numa coligação com 
o PDT e o PEN, os dois parlamentares, com cadeira 
na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) , esqueceram de combinar 
a aliança com a direção da sigla.
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Um forasteiro

Visitante oculto

o jogo resident 
evil 4 foi recebido 
por críticas graças 
aos inimigos esco-
lhidos para o jogo. 
como se passa em 
uma vila com habi-
tantes hispânicos, os 
inimigos eram mora-
dores infectados, o 
que fazia com que 
o herói  norte-ame-
ricano, lutasse con-
tra pessoas de outra 
nacionalidade.

Ninguém estava 
procurando por ele, 
mas de repente lá 
está um cometa indo 
em direção ao sol, e 
olha que não é um 
objeto pequeno e 
de pouco brilho. co-
metas rasantes Kreutz 
são fragmentos de 
um cometa gigante 
que se quebrou em 
vários pedaços a mui-
tos séculos atrás.

um físico norueguês põe sua vida em risco 
para provar uma lei da Física. para demonstrar 
como as coisas tendem a girar mais rápido 
quando se aproximam de um ponto central, 
andreas amarrou-se ao lado de um edifício 
de 14 metros de altura, e, em seguida, ele 
mesmo se despencou em direção ao solo.

a comercial space company Moon express 
se tornou a primeira organização privada a ob-
ter a aprovação do governo federal dos eua 
para pousar uma nave espacial na lua, e pode 
acontecer já no próximo ano. empresa é a pri-
meira no mundo a conseguir essa privatização.

a Moon express será a primeira entidade de finan-
ciamento privado a realizar tal façanha. eles poderão 
explorar e mineirar no nosso satélite, e poderão    lucrar 
muito com seus minérios extraídos. É um marco históri-
co, e um avanço muito grande nas viagens espaciais. 
parece que a ficção cinentífica está virando realidade.

Tudo pela ciência!

Missão Lua Missão Lua II

incrivelmente andreas Wahl sai ileso de sua 
experiência. enquanto ele está em queda li-
vre de uma altura de 14 metros de altura, um 
peso que estava amarrado na outra ponta 
da corda começa a girar em círculos no eixo 
que ele estava preso, fazendo que o físico 
não chegasse ao chão. ele estava certo!

Tudo pela ciência! II

esse objeto nos acompanha desde a nossa in-
fância, quando Jerry bolava um plano para ma-
tar o gato tom (do desenho tom e Jerry). ), ou 
quando o papa léguas era 'quase' pego pelo 
coyote, nos famosos desenhos looney tunes. dá 
até pra pensar que a bigorna foi feita para ser 
usada como instrumento de tortura, mas não.

pesquisadores agora têm um ícone im-
portante para a busca da imortalidade: a 
própria natureza. existe um animal apenas 
responsável por seu próprio rejuvenescimen-
to. a 'turritopsis Nutricula' é o único animal 
imortal conhecido, capaz de reverter seu 
processo de envelhecimento infinitamente. 

O segredo para a imortalidade

Vendedor com experiência
empresa no ramo de eletrodomésticos abre 

oportunidade para vendedor com experiência na 
função. salário de r$ 960,00, comissão de 0,5 a 5%, 
bônus sempre que atingir a meta e vale transpor-
te. interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para  rh@stratege.com.br

Chance para eletricista
empresa no segmento de construção civil seleciona 

para início imediato três eletricistas de obra com ensino 
médio completo experiência na função e ter habilitação 
de moto. salário de r$ 1.300,00 e benefícios. interessados 
devem enviar currículo no corpo do email para andrea-
compan@yahoo.com.br , com assunto eletricista oBra.

Oferece diversas vagas
empresa no ramo atacadista em papelaria contra-

ta balconista, operador(a) de caixa, auxiliar de ser-
viços gerais e estoquista, com ensino médio. salário 
compatível com o mercado e outros benefícios. in-
teressados devem enviar currículo no corpo do email 
para  rhcacula@yahoo.com.br com assunto pdc.

BC britânico corta juros 
o banco central britânico cortou a taxa de juros 

pela primeira vez desde 2009 ontem e informou 
que vai comprar mais 60 bilhões de libras em tí-
tulos públicos para aliviar o impacto da votação 
de 23 de junho para o reino unido deixar a união 
europeia (ue).

Vendas devem cair 9%
as vendas do dia dos pais deverão ser mais fra-

cas neste ano. segundo pesquisa do serviço de pro-
teção ao crédito (spc Brasil) e da confederação 
Nacional de dirigentes lojistas (cNdl) em todas as 
capitais do país, 4 em cada 10 consumidores não 
pretendem comprar presentes neste ano.

Dólar cai abaixo de R$ 3,20
o dólar operou em queda em relação ao real on-

tem, voltando a cair abaixo de r$ 3,20, com operado-
res citando o corte dos juros britânicos e fluxos de en-
trada de recursos externos relacionados a operações 
corporativas. Às 15h49, a moeda norte-americana re-
cuava 1% em relação ao real, cotada a r$ 3,2084.

Pra que serve uma bigorna?

 Stratege ConSultoria

 ramo ataCadiSta

medidaS

moeda ameriCana

O que é esta bolha flutuante no mar?

Pra que serve uma bigorna? II
era sobre essa peça que os ferreiros apoia-

vam o material forjado que seria moldado 
à base de marteladas. como a bigorna é 
um material altamente resistente, ela dimi-
nui o esforço do ferreiro, pois a energia li-
berada em cada martelada é 'devolvida' 
para o martelo.

ConStruÇÃo CiVil

dia doS PaiS

reprodução

agora, no final do mês de julho, um pescador de 21 anos registrou uma ima-
gem muito estranha. ele navegava na província de Western australia, quando 
avistou uma enorme bolha rosa, exalando um cheiro terrível. No primeiro momen-
to Mark Watkins teve dificuldade em identificar o que aquilo poderia ser.“Quando 
nos aproximamos, percebemos que tinha que ser uma baleia morta, por causa 
do cheiro. o estômago dela estava inchado com gases, por isso ela estava toda 
expandida”, diz ele. Quando elas morrem, passam a flutuar e ficar expostas ao sol. 
assim, os gases que já existiam e aqueles criados pela decomposição dos tecidos 
se expandem e fazem com que o abdômen fique extremamente inchado.

Vai começar 
a campanha eleitoral só começa no dia 

16 de agosto, mas já tem candidato pre-
parando a ofensiva contra adversários po-
líticos com, digamos, um passado não tão 
limpo assim. em Nilópolis, o representan-
te de uma comunidade mergulhada em 
carência de toda ordem, já tem um alvo 
para chamar de seu. 

Bem na mira 
a metralhadora giratória do tal líder co-

munitário já está mirando em um político 
veterano que teria envolvimento com o 
jogo do bicho e já respondeu por contra-
venção penal. pelo visto vem baixaria por 
aí, já que o candidato promete exibir du-
rante a campanha na tv documentos que 
podem comprometer a candidatura do 
adversário à prefeitura. Quem viver, verá. 

Papagaio de pirata 
o revezamento da tocha olímpica na 

Baixada Fluminense revelou o que todo 
mundo, (ou quase!) esperava. o surgimen-
to dos 'papagaios de piratas' eleitorais. Não 
faltou político oportunista querendo apare-
cer de qualquer jeito para não ficar mal na 
fita durante a passagem do símbolo. 

Aquecimento 
para um candidato a  vereador que vai 

brigar por votos nos bairros cortados pela 
estrada de Madureira, o evento pode ter 
servido como teste para medir a popula-
ridade de quem vai entrar na disputa. só 
que não!  

Quebrou a cara 
em duque de caxias,  quem pensou em 

fazer campanha antecipada quebrou a 
cara. Houve confusão, como todo mundo 
já sabe, e a polícia enxotou manifestantes 
e, de quebra, os papagaios de pirata. 
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Joyce mendes
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Deputados registram em ata participação de partido numa coligação com 
PDT e o PEN, mas esqueceram de combinar a aliança com direção da sigla.

Ao registrarem a participação do PMB numa coligação com o PDT e o PEN, Luiz Martins e walney Rocha acabaram metendo os pés pelas mãos

Ex-vereador Marcos Fernandes está fora da disputa 

Serfiotis e o candidato a vice-prefeito Ailton Marques

o ex- vereador 
Marcos Fernan-
des, que presidiu a 
câmara de Nova 

iguaçu nos governos 
lindbergh Farias (pt) 
e sheila gama (pdt) 
está inelegível por 

decisão do tribunal 
de contas do estado 
(tce-rJ). 

o então parlamen-

tar, que era ordena-
dor de despesa, teve 
suas contas dos anos 
de 2010 e 2011 rejei-

tadas pela corte do 
órgão. o nome de 
Fernades e os nú-
meros dos processos 

( 223261-0/2010 e 
213753-3/2011) es-
tão disponíveis no 
site do tce-rJ. 

o sonho de con-
quistar uma 
cadeira na fu-

tura câmara Municipal 
de Nova iguaçu, que 
na próxima legislatu-
ra será formada por 17 

vagas (atualmente a 
casa com 29 parlamen-
tares) pode virar pó. os 
responsáveis por essa 
frustração seriam os de-
putados  Walney rocha 
(peN) e luiz Martins (pdt).

os dois aloprados se 
meteram numa confu-
são ao perderem ontem 

para o prefeito Nelson 
Bornier (pMdB), candida-
to à reeleição, o apoio 
do partido da Mulher Bra-
sileira (pMB). de acordo 
com informações, ao re-
gistrarem, em ata, a par-
ticipação do pMB numa 
coligação com o pdt e 
o peN, os dois parlamen-

tares, com cadeira na 
câmara dos deputados 
e assembleia legislativa 
do rio de Janeiro (alerj) 
, esqueceram de com-
binar a aliança com a 
direção da sigla.

com a ida do pMB 
para a aliança de 18 
partidos que apoiarão 

o prefeito iguaçuano, 9 
dos 18 candidatos da 
coligação pdt-peN vira-
rão pó, uma vez que os 
pretensos líderes regis-
traram a nominata com 
apenas cinco mulheres, 
contrariando a legisla-
ção eleitoral. a encren-
ca terá consequências 

desastrosas para a du-
pla. e pra piorar ainda 
mais o que ficou ruim, 
o tribunal regional elei-
toral do rio de Janeiro 
(tre-rJ) não permite o 
acréscimo de mais mu-
lheres depois do registro 
da ata da convenção 
partidária.

Nova Iguaçu repudia 
desrespeito a iguaçuanos

Foi com muita 
honra que Nova 
iguaçu aceitou o 
convite para ser 
a última cidade a 
receber o reveza-
mento da tocha 
olímpica. ciente 
de sua responsabili-
dade, Nova iguaçu 
preparou-se para o 
evento oferecendo 
o apoio necessário 
para essa grande 
celebração do es-
pírito olímpico.

o povo e as au-
toridades aguar-
daram ansiosos 
por essa data, to-
lerando, inclusive, o 
atraso de mais de 5 
horas dos organiza-
dores para chegar 
na cidade. a des-
peito de tudo isso, 

fomos vítimas da 
covardia dos orga-
nizadores, que frus-
traram os populares, 
desrespeitando o 
que havia sido acor-
dado.

apesar de recebe-
rem todas as garan-
tias de segurança e 
ordem das autorida-
des municipais e do 
20º. BpM para o traje-
to integral, os organi-
zadores cancelaram 
o evento no meio do 
percurso, encerran-
do um dia que ficou 
marcado pela to-
tal desorganização 
dos seus promoto-
res, com sucessivas 
falhas, começando 
com a elaboração 
de um roteiro com 
seis cidades a serem 

percorridas em um 
espaço de tempo 
de 12 horas.

a prefeitura de 
Nova iguaçu la-
menta a arrogân-
cia, a falta de res-
peito e a covardia 
contra seu povo 
exercida pela or-
ganização do re-
vezamento, que 
frustrou milhares de 
crianças com suas 
famílias que aguar-
daram por horas 
ao longo do tra-
jeto estabelecido. 
repudiamos o que 
foi feito com nossa 
gente e espera-
mos que os orga-
nizadores tenham 
a nobreza de fazer 
um desagravo ao 
povo desta cidade.

Jorge Serfiotis oficializa 
candidatura com PMDB

em convenção realiza-
da ontem, no porto real 
country clube, o pMdB 
oficializou a candidatura 
de Jorge serfiotis (pMdB) 
a prefeito de porto real, 
tendo como vice o vere-
ador ailton Marques (pdt).  
durante o evento, tam-
bém foi anunciada a no-
minata de vereadores. 
serfiotis é casado, tem 68 
anos e é pai do deputado 
federal, alexandre serfiotis 
(pMdB), vice-presidente 
das comissões de seguri-
dade social e pl4850/16 
que estabelecem medi-
das contra a corrupção e 
também médico cardiolo-
gista.

Jorge serfiotis ingressou 
na carreira política no ano 
de 1988, sendo eleito vere-
ador pela cidade de re-
sende e reeleito em 1992. 
No segundo mandato, foi 
o responsável pelo projeto 
que determinou a eman-

cipação do então 3º distri-
to de resende.  porto real 
passou a ser uma cidade 
a partir de 1995. serfiotis 
foi eleito a primeira vez 
prefeito com um total de 
4.288 votos, o que repre-
sentava um total de 50% 
dos votos válidos. a reelei-
ção aconteceu em 2008 
com 7.096 votos, quase o 
dobro do segundo candi-
dato. a gestão de serfiotis 

teve momentos de gran-
de representatividade 
para o desenvolvimento 
de porto real. a cidade 
foi considerada pela Fir-
jan, uma das melhores 
para se viver no estado 
do rio de Janeiro. isso 
rendeu ao município a 2ª 
colocação no ranking or-
ganizado pela federação. 
outra conquista foi o 2º lu-
gar em piB per capita do 
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

Meninas do Brasil atropelam chi-
nesas. seleção brasileira ganhou a 
partida de abertura das olimpía-
das no engenhão por 3x0.,dando 
início ao evento esportivo com o 
pé direito.

de acordo com a 
assessoria de impren-
sa do departamento 
Nacional de trânsito 
(denatran), a medida 
foi adotada para fa-
cilitar o deslocamento 
dos estrangeiros que 
estiverem no país para 
prestigiar as olímpia-
das e paralimpíadas. 

o conselho Nacional 
de trânsito (contran) 
publicou no diário ofi-
cial da união, resolu-
ção que permite aos 
condutores estrangeiros 
dirigir veículos automo-
tores no Brasil, sem ha-
bilitação internacional, 
entre 1º de julho e 31 de 
dezembro de 2016. 

a Biblioteca sergio cavalieri realizou uma 
roda de debates do projeto 'encontros com 
Nietzsche’, que nessa edição trouxe à reflexão 
o dualismo: essência versus aparência. 

usuários de trens e metrô pedem socorro a pre-
sidente da supervia nos ramais de saracuruna/
vila inhomirim e saracuruna/guapimirim, que ain-
da utilizam trem Maria Fumaça á diesel.

Deslocamento Deslocamento II

Essência X aparência Socorro

Eles disseram... nós publicamos!
‘O mundo nos olha com as nossas dificuldades, e, acima de tudo, com as grandes qualidades desse fantástico país que 

é o Brasil. Que nós possamos nos próximos 20 dias receber os visitantes e mostrar a capacidade de celebrar e vibrar do povo 
da nossa cidade. Viva os jogos olímpicos, bem-vinda chama olímpica a mais linda de todas as cidades’, disse o prefeito. 

o stF (supremo tribunal Federal) 
decidiu na última quarta-feira que os 
estados não podem obrigar as opera-
doras de celular a instalar bloqueado-
res nas penitenciárias.

a área de inteligência está monito-
rando a convocação para sete atos 
de protesto marcados para hoje, dia 
da abertura da olimpíada no rio 
no Maracanã. o objetivo é 'sufocar' 
qualquer ato de vandalismo. 

direto ao poNto

o Brasil precisa melhorar seus índices so-
ciais. essa ideia de que os Jogos olímpicos 
no rio de Janeiro transformarão o Brasil 
em potência é equivocada. o caminho 
percorrido é justamente o inverso. temos 
que, antes, ser socialmente grandes e jus-
tos para só então pensar em olimpíadas. e 
o que não dizer da falta de investimentos 
na educação e saúde em detrimento da 
população carente de políticas públicas?

Operação ‘abafa vaia’ Superfaturamento Aeroporto
a organização da olim-

píada pretende fazer uma 
operação 'abafa vaia' na 
cerimônia de abertura dos 
jogos. o temor é que os 
protestos contra a tocha se 
repitam durante a festa no 
maior estádio do rio. 

relatório do tribunal de 
contas do estado do rio 
de Janeiro constatou que 
a obra da linha 4 do metrô 
até dezembro de 2015 já ti-
nha um superfaturamento 
e desvios em  valores que 
chegam a r$ 2,3 bilhões.

Já está em operação o sistema 
de separação de água e óleo do 
aeroporto internacional galeão, 
fornecido pela ecosan, empresa 
líder em equipamentos para tra-
tamento primário e secundário de 
efluentes domésticos e industriais 
para atender as normas padrões 

Sem obrigação

Convocação 
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brasília

passagem da tocha olímpi-
ca em Nova iguaçu frustra mo-
radores da região. Na última 
quarta-feira após 5h de espe-
ra, organizadores cancelam o 
evento no meio do percurso.

Transformação equivocada

ampla deixa pre-
feitura de silva Jar-
dim no escuro

por falta de pa-
gamento das fatu-
ras cobradas pelo 
consumo de ener-
gia elétrica o prédio 
que sedia a prefei-
tura de silva Jardim 
e os imóveis que 
abrigam as secre-
tarias tiveram o for-
necimento cortado 
pela concessionária 

Ampla deixa prédios da 
Prefeitura à escuras  

ampla, responsá-
vel pela distribuição 
na região. o corte 
foi feito na manhã 
desta quinta-feira 
e, de acordo com 
a empresa, o for-
necimento só será 
restabelecido após 
o pagamento das 
contas em atraso. 
o prefeito anderson 
alexandre não foi 
encontrado para fa-
lar sobre o assunto.

São João de Meriti recolhe quase 
3 mil pneus em ação ambiental

liMpaNdo a cidade

Os pneus recolhidos são repassados à empresa Policarpo Reciclagem

Senado aprovou por 14 votos a 5 sobre julgamento

Parceria entre Secretarias recolheu material e encaminhou para empresa de reciclagem.
antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Comissão aprova julgamento de Dilma

divulgação

o lixo virou o cartão 
de visita dos bairros 
guarajuba e lages. para 
onde quer se se olhe, o 
cenário é um só: sujeira 
pra todo lado, inclusive 
na rJ-127. segundo um 
morador, em meio ao 
entulho é possível avistar 
vasos sanitários, sofás, 
baldes, papel, garrafa 
e até fraldas. diversas 
reclamações já foram 
feitas, mas até agora, o 
órgão municipal respon-
sável pela limpeza  não 
adotou nenhuma me-
dida para solucionar o 
problema. 

Técnico da concessionária corta energia elétrica

divulgação

a comissão es-
pecial do impea-
chment do senado 
aprovou por 14 vo-
tos a 5 o relatório 
do senador antônio 
anastasia (psdB-
-Mg) favorável ao 
prosseguimento do 
julgamento da pre-
sidente afastada 
dilma rousseff por 
crime de responsa-
bilidade. com isso, o 
colegiado encerra 
os trabalhos que se 
arrastaram ao longo 
de mais de 100 dias.  

o relatório segue 
agora para o plená-

rio, onde será votado 
na próxima terça-fei-
ra pelos 81 senado-
res da casa. a sessão 
que vai votar o relató-
rio do impeachment 
de dilma rousseff 
será presidida pelo 
presidente do supre-

reprodução

Bairro de Paracambi vira lixão mo tribunal Federal, 
ricardo lewando-
wski. para o texto ser 
aprovado, são ne-
cessários votos da 
maioria simples dos 
parlamentares, ou 
seja, metade mais 
um dos presentes.

a prefeitura de são 
João de Meriti, por 
meio das equipes 

das secretarias de servi-
ços públicos e de obras, 
Habitação, ambiente 
e defesa civil, coletou 
3.440 pneus em um ter-
reno localizado na rua 
José souza sampaio, no 
parque Jardim José Boni-
fácio, região da venda 
velha, em são João de 
Meriti. a ação foi reali-
zada na última semana, 
em mais uma etapa do 
projeto eco pneus. 

os pneus recolhidos 
são repassados à em-
presa policarpo reci-
clagem, que os tritura e 
encaminha para recicla-
gem. reaproveitados, 
eles são utilizados como 
asfalto e na produção 
de grama sintética, en-
tre outros fins.

 
     PREVENiNDO
além de prevenir o 

descarte do material em 
locais impróprios, evitan-
do, assim, enchentes e o 
risco de contaminação 
do solo, o projeto eco 
pneus, contribui para o 

combate ao aedes ae-
gypti, mosquito respon-
sável pela transmissão 
de doenças como den-
gue, zika e chikungunya.

as leis municipais 
proíbem o descarte 
de pneus em terrenos 
baldios, rios, canais, lo-
gradouros públicos ou 
qualquer outro local 
inadequado. em caso 
de infração, o estabe-
lecimento fica sujeito 
a uma multa de até 
r$ 200 mil e os respon-
sáveis podem respon-
der por crime contra o 
meio ambiente.
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Grupos aproveitam o evento esportivo para viajar pelo Sul Fluminense.

Olimpíada leva turistas nacionais 
e internacionais ao interior do RJ
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Expectativa é que mais de 100 mil pessoas estendam diárias para regiões que ficam fora do eixo metropolitano

divulgação

Faltando poucos 
dias para o iní-
cio dos Jogos 

olímpicos a média 
de quartos de hotéis 
reservados no interior 
do estado está em 
84% e alguns muni-
cípios ultrapassam 
os 95%. a expectati-
va da secretaria de 
estado de turismo é 
que 20% dos 540 mil 
turistas aguardados 
na capital no perío-
do das competições 
conheçam cidades 
de fora do eixo me-
tropolitano. a região 
das agulhas Negras, 
angra dos reis e 
paraty tem 95 % de 
ocupação.

segundo o secre-
tário de estado de 
turismo do rio de 
Janeiro,Nilo sergio 
Felix, as taxas eviden-
ciam que as cidades 
do interior fluminen-
se estão despontan-

do, cada vez mais, 
como opções de 
viagens não apenas 
dos cariocas, mas 
também de turistas 
internacionais. “esta-
mos acompanhan-
do as reservas feitas 
na hotelaria do inte-
rior. acreditamos que 
cerca de 20% dos 540 
mil turistas esperados 
para o período olím-
pico deverão visitar 
o interior. isso signifi-
ca mais de cem mil 
pessoas, circulando 
pelas cidades, movi-
mentando a econo-
mia e gerando em-
pregos e renda para 
a população”, anali-
sa o secretário.

TuRiSMO EM ALTA
a diretora de ma-

rketing de paraty, 
Janaina ercolin, co-
menta que a cidade 
está sempre prepara-
da para receber tu-
ristas. “paraty é uma 
cidade naturalmen-

te turística, estamos 
sempre preparados 
para receber novos 

turistas. Nossa próxi-
ma programação é 
o tradicional Festival 

da cachaça que 
será realizado entre 
os dias 11 e 14 des-

te mês no areal do 
pontal”, destaca a 
diretora.

Rio +3 faz divulgação das cidades próximas a capital
criado pela secre-

taria estadual de tu-
rismo, o projeto rio 
+3 tem como foco a 
divulgação das cida-
des localizadas a até 

três horas de distância 
da capital, vem sendo 
amplamente trabalha-
do, desde agosto do 
ano passado, em even-
tos nacionais e inter-

nacionais nos quais a 
setur-rJ esteve presen-
te. segundo Nilo sergio 
a campanha segue a 
tendência mundial de 
turismo de curta distân-

cia. “o estado do rio 
de Janeiro é privilegia-
do por ter cidades bem 
próximas da capital 
prontas para receber 
grande fluxo de turistas. 

esses municípios têm 
infraestrutura comple-
ta para oferecer uma 
estadia confortável e 
atrativos belíssimos, ca-
pazes de agradar tanto 

os apreciadores do 
clima de montanha, 
quanto aos que pre-
ferem a proximidade 
com o mar”, conclui 
o secretário.

Estação de Tratamento de Água 
Belmonte passará por manutenção 

o saae (serviço 
autônomo de Água 
e esgoto de volta re-
donda) informa que 
no próximo domingo 
será realizada a ma-
nutenção preventiva 
na subestação da 
eta (estação de tra-

tamento de Água) 
Belmonte. o abaste-
cimento será parali-
sado às 7h com previ-
são de retorno às 19h.

o saae lembra 
que, mesmo depois 
do horário de término 
do serviço, a retoma-

da do abastecimen-
to levará 24h até sua 
normalização. para 
minimizar os transtor-
nos, pedimos à popu-
lação que se prepa-
re, reservando água 
para os afazeres do-
mésticos.

Orquestra de Barra Mansa 
fará apresentações em asilos

a orquestra sinfôni-
ca de Barra Mansa Ju-
venil deu início no dia 
23 de julho, a uma sé-
rie de concertos sociais 
em asilos da cidade. a 
primeira apresentação 
aconteceu no asilo vila 
vicentina, no bairro ano 
Bom, onde a música 
mudou a rotina dos ido-
sos residentes.

com muita música 
popular, trilhas de cine-
ma e música clássica, 
a osBM Juvenil realizou 
uma verdadeira viagem 
musical, que emocio-
nou os presentes. além 
da osBM Juvenil, o asilo 
vila vicentina recebeu 
a visita do doutoraço 
do riso. os personagens 
do doutoraço interagi-
ram com os idosos, em 
cenas e danças, que 
animaram ainda mais 
aquele dia fora do co-
mum no vila vicentina.

para o maestro da 

d i v u l g a -
ção

osBM Juvenil, Werley Nico-
lau, os concertos nos asilos 
serão experiências únicas 
para os músicos.

“antes do concerto no 
asilo vila vicentina, con-
versei com todos os músi-
cos sobre a necessidade 
de dar atenção e carinho 
aos idosos. Não é apenas 
uma apresentação mu-
sical, é um momento de 
troca entre todos os en-
volvidos. aliás, a apresen-

tação no asilo foi melhor 
do que tocar na melhor 
sala de concerto. com 
certeza estávamos com 
a melhor plateia do 
mundo. Foi muito diver-
tido” afirmou Werley ao 
final do concerto.

a experiência de tro-
ca entre músicos tão jo-
vens e idosos marcou a 
todos. a violinista Marina 
de Jesus disse ter sido 
um dia inesquecível.

Jovens músicos deram início ao projeto

em época de cri-
se, resende, rJ, rece-
berá um evento que 
vai movimentar o co-
mércio e, ao mesmo 
tempo, oferecer eco-
nomia para o bolso 
do consumidor. a 7ª 
edição da feira ponta 
de estoque começou 
ser realizada ontem e 
vai até o próximo do-
mingo, no parque de 
exposições da cidade, 
no bairro Morada da 
colina.

segundo os organi-
zadores, mais de 150 
estandes de lojistas da 
região das agulhas Ne-
gras estarão presentes 
no evento, que ofere-
cerá produtos e servi-
ços com até 70% de 
descontos. a entrada e 
o estacionamento são 
gratuitos ao público.

“roupas, calçados, 
acessórios, produtos 
de beleza, livrarias, ar-
tesanato, materiais de 
construção e serviços 

poderão ser conferidos 
nos seis galpões. além 
dos itens expostos, ha-
verá um feirão de car-
ros e lançamentos imo-
biliários”, informa nota 
da assessoria da feira.

ainda de acordo 
com a organização, 
quem for ao even-
to deve ficar atento, 
porque durante esta 
7ª edição serão feitas 
“promoções relâmpa-
go”, que irão durar “al-
guns minutos”.

Mais de 150 estandes de lojistas estarão no evento no bairro Morada da Colina

divulgação

Volta Redonda vistoria transporte escolar
com a volta às aulas, a 

segurança não pode ficar 
de lado e, por isso, a vis-
toria do transporte escolar 
em volta redonda come-
çou ontem. Motoristas ou 
auxiliares dos veículos par-
ticulares e públicos devem 
comparecer à suser (supe-
rintendência de serviços 
rodoviários), até o dia 6 de 
setembro, para a fiscaliza-
ção referente ao segundo 

semestre. a ação, de acor-
do com o órgão, visa tam-
bém coibir a atuação de 
transportes irregulares. o 
documento de arrecada-
ção (dar) é pago na sede 
da superintendência.

para realizar o serviço, 
os documentos necessá-
rios são o alvará de licen-
ça, carteira de identidade, 
cpF, cNH (carteira Nacio-
nal de Habilitação), com-

provante de residência, 
comprovante do iNss e 
certidão de feitos criminais. 
todos em original e cópia. 
Já quanto aos veículos, é 
exigida a certidão de re-
gistro de licenciamento do 
veículo (crlv) referente à 
2015/2016 com laudo de 
inspeção técnica do inme-
tro (instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
tecnologia).

Resende tem Feira Ponta de Estoque 
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Lista recheada de nomes de bandidos 
o portal divulgou 

as foos de adilson 
de rosa lima Jú-
nior, alison da silva 
Monteiro, luciano 
Martiniano da silva, 
o pezão, chefe do 
tráfico do Morro do 
alemão, alexandre 

gonçalves dos san-
tos, o pardal, chefe do 
tráfico da Nova Bra-
sília, claudio gomes 
soares, daniel rodri-
gues de oliveira, del-
son Manoel gonçal-
ves, edilson Manoel de 
lima silva, elivelton pe-

reira gomes, o papa-
-léguas, Handi Miller 
Jeronimo da silva, Hil-
ton almeida pires, Ho-
mero Quirino de sou-
za, leonardo santos, 
o catita ou caju, luis 
paulo Barbosa silva, o 
Branquinho, Marcelo 

Nobre de lima, Michel 
souza da silva, paulo 
cesar galdino tava-
res, o parazinho, ra-
phael dos anjos ran-
gel, thadeu Nogueira 
dantas, thiago da sil-
va Bezerra, thiago da 
silva, o garnizé, vitor 

de souza sacramento, 
vitinho, Walace perei-
ra de Melo e rodrigo 
alves Monteiro.

Quem tiver qualquer 
informação a respei-
to dos foragidos pode 
denunciar por What-
sapp ou telegram 

dos procurados (21) 
96802-1650; pelo Fa-
cebook (inbox): ht-
tps://www.facebook.
com/procurados .
org/; ou pela mesa 
de atendimento do 
d i sque-denúnc ia 
(21) 2253-1177.

Cartaz com fotos dos bandidos que fugiram do complexo de favelas da Zona 
Norte do Rio foi divulgado pelo Portal. Na ação, delegado foi baleado. 

traficantes que 
conseguiram es-
capar do cerco 

policial feito no com-
plexo alemão, na 
zona Norte do rio, na 
última quarta-feira, 
tiveram as fotos di-
vulgadas pelo portal 
dos procurados. Na 
operação, batizada 
de germânia, 13 sus-
peitos foram presos, 
entre eles Bruno ro-
drigues da silva, o Br, 
gerente do tráfico no 
Morro da Fazendinha, 
e duas pessoas morre-
ram. o delegado Feli-
pe curi, da delegacia 
de combate às dro-
gas (dcod), foi balea-
do no ombro e passa 
bem. 

segundo as investi-
gações tendo como 
alvo o grupo que vem 
aterrorizando o com-

sexta-feira, 05 de agosto de 2016

divulgação/polícia civl 

Quadrilha do tráfico, que aterroriza as comunidades do Suburbio, também praticam ataques a policiais

Polícia Civil  captura covarde 
que agrediu mulher em Magé 

Homem morre ao proteger 
filho de assalto em Niterói

Joel Vieira foi baleado 

Delegado Antônio Silvino realizou a prisão do marginal

plexo do alemão co-
meçaram em agosto 
do ano passado. uma 
equipe se infiltrou na 
comunidade, filmou 
a movimentação dos 
bandidos e os identifi-
caram. além do tráfi-
co de drogas e roubo 
de carga, os crimino-
sos vêm praticando 
ataques frequentes 
contra agentes das 
unidades de polícia 
pacificadora (upps) 
do alemão.

APOiO DE ChEfES
 DA MAiOR fACçãO 

CRiMiNOSA 
ainda de acordo 

com a polícia civil, os 
traficantes que agem 
na favela conta com 
o apoio de chefes 
da maior facção cri-
minosa do rio, que 
cumprem pena em 
presídios federais. en-
tre eles estão Márcio 
santos Nepomuceno, 

o Marcinho vp; edson 
silva de souza, o ore-

lha; e Marcelo de sou-
za Fonseca, o Marce-

lo Xará. os mandados 
de prisão contra eles 

foram cumpridos na 
cadeia.

PM agarra foragido com ajuda  de aplicativo 
policiais militares 

do 16º BpM (olaria) 
prenderam ontem 
em cordovil, zona 
Norte do rio, iago 
Felipe pereira e sil-
va, 21 anos, atra-
vés de informações 

passadas pelo apli-
cativo de mensagens 
do Whatsapp dos 
procurados (96802-
1650).

evadido do sistema 
penitenciário, ele foi 
capturado na rua 

souza carvalho, por 
volta das 9h. os agen-
tes chegaram no en-
dereço e observaram 
a movimentação no 
interior da residência. 
a equipe fez contato 
com familiares, que 

franqueou a entrada 
dos policiais, e pren-
deu iago, que estava 
dormindo.

Na delegacia foi 
constatado que o 
criminoso possuia um 
mandado de prisão, 

expedido pela vara 
de execuções penais 
(vep) pelo crime de 
evasão, desde 18 de 
novembro de 2015, 
da casa do alberga-
do crispim ventino, 
regime aberto. iago 

foi levado para 
a 38º dp (Bras de 
pina). ele foi levado 
para um presídio, 
onde vai cumprir o 
restante da pena 
pelo crime de rou-
bo. 

a polícia civil pren-
deu na noite da última 
quarta-feira, um covar-
de suspeito de agre-
dir  a companheira 
com frequência. otá-
vio José dos santos foi 
preso em flagrante por 
agentes da 66ª dele-
gacia policial (piabetá) 
em Magé. a denúncia 
foi feita pela filha da 
vítima. 

segundo delegado 
antônio silvino, titular 
da unidade, numa das 
agressões ele chegou 
a quebrar uma das 
pernas da companhei-
ra, com a qual convi-
veu por cerca de dois 
anos, usando o cabo 
de uma  enxada. ele 
também agredia  a en-
teada, de 12 anos de 
idade, que é excepcio-
nal, dando socos nos 
ouvidos da menina e 
jogando-a em um va-
lão próximo a casa da 
família. 

Na última quarta-
-feira, o marginal vol-
tou a agredir a dona 

um aposentado foi 
morto na manhã de 
ontem quando tentava 
proteger o filho de um 
assalto na porta de casa 
na rua santo onofre, no 
Fonseca, em Niterói, re-
gião Metropolitana do 
rio. 

de acordo com re-
latos, o bancário Fábio 
Frangakis, filho de Joel 
vieira, chegava na casa 
dos pais com pão para 
tomar um café, como 
normalmente fazia, 
quando um suspeito se 
aproximou. “o Fábio ain-de casa e a outra filha 

de 17 anos, que esta-
va visitando a mãe. ao 
ver a mãe ser agredi-
da com um cabo de 
enxada, tentou socor-
rê-la e acabou tam-
bém agredida com 
um golpe de facão 
em um dos braços. a 
jovem conseguiu fugir, 
enquanto otávio tran-
cou a mulher em casa. 
uma outra filha da ví-
tima, de 20 anos, foi à 
66ª dp e denunciou o 
padrasto. uma equipe 
foi até a casa e encon-

trou a vítima e agressor 
dentro do imóvel que 
estava trancado com 
cadeado para o lado 
de fora do portão, 
para dar ideia que 
não havia ninguém 
na casa, obrigando 
os policiais a pularem 
o muro. após ouvirem 
sons abafados no inte-
rior da casa, ameaça-
ram arrombar a porta, 
ocasião. Foi quando o 
agressor permitiu que 
a mulher saísse.  ele, 
então, recebeu voz de 
prisão. 

da conseguiu abrir o por-
tão para entrar no quintal, 
mas o homem o empurrou 
e também entrou na casa. 
o Joel escutou e correu 
para tentar defender o fi-
lho”, relatou um vizinho. 

a vítima chegou a imo-
bilizar o ladrão, mas um 
comparsa, ao perceber a 
briga, entrou na residência 
e deu dois tiros na cabeça 
de Joel. ele ainda foi leva-
do com vida para o Hospi-
tal estadual azevedo lima, 
no bairro Fonseca, mas 
não resistiu aos ferimentos. 
os bandidos fugiram com 

um veículo HB20 branco 
do filho da vítima. o caso 
está sendo investigado 
pela divisão de Homicí-
dios (dH) de Niterói. a fa-
mília não divulgou infor-
mações sobre o enterro.

Motorista reage a assalto, 
desarma e mata bandido 

reprodução/Facebook

uma tentativa de as-
salto terminou de forma 
inesperada na manhã 
de ontem, na Barra 
da tijuca, zona oeste 
do rio. o motorista de 
uma BMW X6 seguia 
pela avenida das amé-
ricas quando, na altura 

do Bosque da Barra, teve 
o carro cercado por dois 
bandidos, cada um em 
uma moto.

um dos suspeitos tentou 
quebrar a janela do moto-
rista, que reagiu segurando 
o braço do ladrão. a vítima 
conseguiu desarmá-lo e ati-

rar contra ele. segundo 
informações do 31º BpM 
(recreio dos Bandeiran-
tes), o suspeito morreu no 
local. a área onde ocor-
reu o crime foi isolada 
para que equipes da di-
visão de Homicídios (dH) 
realizassem uma perícia.

divulgação
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Ladrões sequestram ônibus e 
fazem a ‘limpa’ em passageiros

Dono de ferro velho é morto a tiros 
um homem de 

25 anos foi morto a 
tiros dentro de seu 
veículo em vitória 
da conquista (519 
km de salvador) 
no início da noite 
da última quarta-
-feira. 

a polícia Militar 
informou que Jai-
nilton coelho de 
oliveira era dono 
de um ferro velho 
e já possuía passa-
gem pela polícia. 

segundo infor-
mações, Janilton 
estava dentro de 
seu carro quando 
foi surpreendido 
por dois bandidos 
a bordo de outro 

Em meio ao forte esquema de segurança no Rio, dupla aterrorizou geral.

veículo. 
a dupla se apro-

ximou e efetuou 
vários disparos de 
arma de fogo e de-
pois fugiu. 

o caso foi regis-
trado na delegacia 

Jainilton Coelho foi assassinado dentro do carro

o forte esquema de 
segurança por con-
ta dos Jogos olím-

picos no rio não impediu 
que dois ladrões seques-
trassem um ônibus lotado 
de passageiros na linha 
vermelha, na altura de são 
cristovão. a dupla enbar-
cou no coletivo da linha 
485 (Fundão-copacaba-
na), anunciou o assalto e 
obrigou o motorista a cor-
tar a cidade por outro iti-
nerário diferente da linha e 
seguisse em direção o tú-
nel rebouças, sentido zona 
sul. cerca de 30 passagei-
ros tiveram dinheiro, celula-
res e joias roubados. 

em depoimento na 14ª 
dp (leblon), após fazer ‘a 
limpa’, os bandidos de-
sembarcaram na lagoa, 
na praça Marcos tamoyo, 
logo depois da saída da 
via expressa. os bandidos 
subiram no Fundão, próxi-
mo ao aeroporto do ga-
leão, onde há um forte 
esquema de segurança. 

Tropa de 85 mil homens reforça a segurança 
de acordo com 

informações, 85 mil 
agentes têm como 
missão reforçar o 

esquema de seguran-
ça no rio de Janeiro 
durante a olimpíada 
(47 mil das forças de 

segurança pública, 
entre guardas munici-
pais, policiais federais, 
civis e militares e da 

Força Nacional de se-
gurança; e 38 mil do 
exército, Marinha e 
aeronáutica). 

a  distrital informou que o 
caso será investigado pela 
17ª dp (são cristóvão). os 
agentes buscam identifi-
car e localizar os autores 
do assalto. 

PâNiCO POR CERCA 
DE 12 QuiLôMETROS 

uma das vítimas relatou 
que foram mais de 12 qui-
lômetros percorridos sob o 
clima de pânico e medo 
de morrer. segundo ele, 
um dos ladrões que estava 
sentado no fundo do cole-
tivo pulou a roleta e falou 
com outro que estava sen-
tado na escada. Foi quan-
do os dois anunciaram o 
assalto. 

eles pediram para que 
as pessoas ficassem cal-
mas, entregassem os per-
tences e não reagissem. 
estavam armados. enquan-
to um rendia o motorista, o 
outro colocava os objetos 
roubados em uma sacola. 
“a gente passou por algu-
mas viaturas policiais, mas 
não adiantou de nada, o 
motorista seguiu.” 

Bandidos embarcaram no coletivo em um trecho da Linha Vermelha e anunciaram o assalto

divulgação

de polícia civil que 
investiga a moti-
vação pela qual 
levou ao assassi-
nato e trabalha na 
tentativa de identi-
ficar os autores do 
homicídio.

Sequestro de turistas suecos 
repercute na imprensa mundial

o caso dos três tu-
ristas suecos levados 
por traficantes para o 
complexo do lins, na 
zona Norte do rio, na 
noite da última quarta-
-feira, repercutia na 
imprensa internacional. 
que destacou a fragi-
lidade da segurança 
do rio às vésperas do 
início das olímpiadas. 
a polícia civil informou 
que as vítimas não ti-
veram os pertences 
roubados. 

o jornal sueco ‘af-
tonbladet’ destacou 
a facilidade da abor-
dagem por “homens 
armados” e informou 
que o Ministério das 
relações exteriores da 
suécia ainda não tinha 
informações sobre o 
fato, mas que iria apu-
rar o ocorrido.

Já o site australiano 
‘the australian’, fez um 
contraponto mostran-
do que a delegação 
olímpica do seu país 
foi proibida de visitar 
qualquer favela des-

de fevereiro deste ano 
por conta da violência. 
Já o tabloide britânico 
‘the sun’ falou que o 
ataque aos turistas foi 
“chocante”. “É apenas 
mais uma indicação 
de que a cidade anfi-
triã da olimpíada é ex-
tremamente volátil”.

a mídia internacional 
ainda fez uma confu-
são ao relatar o caso. 
o canal ‘sportinglife’ 
deu a notícia e ao 
mencionar a violência 
na cidade relatou o 
sequestro da sogra do 
chefe da F-1, Bernie ec-
clestone, que ocorreu 
em são paulo como se 

houvesse sido no rio.
Na ocasião, o trio es-

tava em um carro do 
uber quando um deles 
pediu para o motorista 
parar na autoestrada 
grajaú-Jacarepaguá 
para que ele pudesse 
tirar fotos da comuni-
dade. 

o bandidos armados 
abordaram o homem 
e mandaram que os 
outros suecos saíssem 
do veículo. após ouvir 
um tiro, o motorista foi 
até a 25ª dp (engenho 
Novo), que voltou ao 
local, mas descobriu 
que o trio já havia sido 
liberado. 

O caso ilustrou uma das manchetes do ‘The Sun’ 

reprodução

Ônibus de jornalistas chineses 
passa por tiroteio na Zona Norte

um ônibus de 
jornalistas chineses 
passou por um ti-
roteio a dois quilô-
metros do aeropor-
to do galeão, na 
última quarta-feira, 
na linha vermelha. 
Ninguém do gru-
po ficou ferido. en-
tretanto, o site do 
‘south china Mor-
ning post’ desmen-
tiu o fato informado 
que a equipe mas-
culina de basquete 
chinês não presen-
ciou o tiroteio.

de acordo com 
a  21ª dp (Bonsu-
cesso), por volta 
das 9h30 quatro ho-
mens dispararam 
contra uma viatu-
ra da polícia Militar 

que passava na jun-
ção da linha ama-
rela com a linha ver-
melha, altura da vila 
do pinheiro. de acor-
do com a polícia, 
um dos tiros atingiu a 
porta do carro, mas 
não houve feridos. os 
criminosos fugiram e 

foi instaurado um 
procedimento para 
apurar o caso. o 
portal do global ti-
mes publicou em 
seu twitter fotos que 
mostram ambulan-
tes na pista se abai-
xando para fugir 
dos tiros.

Assustados, ambulantes abaixam na hora do confronto

reprodução do tWitter

PF flagra suspeito com CNH falsa 
a polícia rodoviária 

Federal (prF) flagrou 
na última quarta-feira  
um homem com car-
teira Nacional de Habi-
litação (cNH) falsa na 
Br-116, em seropédica. 
segundio a polícia, o 
suspeito de 34 anos, 
que viajava de são 
paulo para Niterói para 
o enterro do pai, dirigia 
uma suv com placas 
de são paulo quando 
foi abordado pela prF 
na dutra. Na fiscaliza-
ção, apresentou a cNH 
aos policiais que per-
ceberam a inautentici-

dade do documento. 
Quando questionado, 
o condutor disse que 
era habilitado, mas a 
cNH estava vencida, 
por isso comprou o 

documento falso por 
r$1,5 mil na cidade de 
são paulo. a ocorrên-
cia foi encaminhada 
à polícia Federal em 
Nova iguaçu.

Agentes fizeram a abordagem na altura de Seropédica 
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Gestão de qualidade foi um dos temas discutidos em reunião

Prefeitura de Seropédica 
promove inclusão social
Assistência Social, Direitos Humanos se uniram para realizar projeto.

Avaliando formas de auxilio aos moradores
“além de estudos 

e ações de maior 
impacto social, a 
prefeitura de sero-

pédica, por meio da 
smasdhte, também 
tem por característica 
um olhar mais subjeti-

vo, que avalia formas 
de auxiliarmos pessoas 
que estejam em situa-
ção de vulnerabilida-

de social dentro do 
território municipal. É 
necessário olharmos 
para causas sociais 

com seriedade e hu-
manidade, buscando, 
de todas as maneiras, 
suprir as carências de 

cada cidadão que 
necessite de nosso 
auxílio”, explica o 
prefeito Martinazzo.

méxiCo

o furacão earl 
perdeu potência 
depois de tocar a 
costa de Belize na 
madrugada de on-
tem e se converteu 
em tempestade tro-
pical, mas continua-
va provocando for-
tes ventos e intensas 
chuvas que manti-
nham em alerta este 
país, além de Mé-
xico, guatemala e 
Honduras.

ele chegou na ma-
drugada com ven-
tos de 130 km/h e 

Furacão Earl perde força e vira tempestade

chuvas intensas. Mais 
tarde, às 12h gMt (9h 
de Brasília), earl “en-
fraquece para tem-
pestade tropical num 
momento em que 
aprofunda sua entra-
da” no continente, in-

a prefeitura de 
s e r o p é d i c a , 
por intermédio 

da secretaria Munici-
pal de assistência so-
cial, direitos Humanos, 
trabalho e emprego 
(smasdhte), têm en-
tre suas atribuições o 
objetivo de promover 
a inclusão social atra-
vés de diversas ações. 
o centro de refe-
rência especializado 
de assistência social 
(creas), seguindo os 
conceitos de inclusão 
social, vem auxiliando 
a vida de muitos mo-
radores de seropédi-
ca e transeuntes em 
situação de vulnera-
bilidade social encon-
trados no município.

de acordo com o 

prefeito alcir Marti-
nazzo, o objetivo das 
ações, além de co-
locar em prática os 
preceitos da assistên-
cia social, é resga-
tar a cidadania das 
pessoas por meio de 
procedimentos de 
ressocialização, entre 
outros. a secretária 
Neuza cezário, titular 
da smasdhte, reafir-
ma a importância de 
se ter um olhar crite-
rioso a respeito de 
cada cidadão em 
estado de vulnerabili-
dade social. “É neces-
sário avaliarmos cada 
caso de maneira iso-
lada e proporcionar-
mos ao cidadão o 
tratamento adequa-
do de acordo com 
suas necessidades, 
mas, além disso, é im-

prescindível termos 
amor pelo ser huma-
no”, disse.

TRABALhOS SOCiAiS
como um exem-

plo do trabalho so-
cial realizado pela 
secretaria, na última 
semana um sem teto 
que transitava pelo 
território municipal foi 
abordado por uma 
equipe do creas, o 
sr.º raimundo, como 
se identificou, se de-
clarou alcoólatra. 
após um diálogo ini-
cial as necessidades 
básicas do acolhido 
foram sanadas pela 
equipe técnica, pos-
teriormente realizou-
-se uma avaliação de 
seu histórico de vida 
e, logo após, ele foi 
encaminhado a ór-

Objetivo é resgatar a cidadania das pessoas por meio de ressocialização

divulgação

HeNry roMero/ reuters

formou o centro Na-
cional de Furacões 
dos estados unidos 
(NHc). Nesse horá-
rio, ele foi cataloga-
do como furacão 
de categoria 1 (de 
um máximo de 5).

Chuva forte provocada pelo furacão Earl

Nova Iguaçu vai ganhar 
sua 26ª Clínica da Família

Firjan discute sustentabilidade 
em evento na Baixada Fluminense

gãos competentes 
que poderão auxiliá-
-lo no que diz respei-
to à dependência 

alcoólica. atualmen-
te, com auxílio de 
programas sociais, o 
ex-sem teto já possui 

residência fixa em se-
ropédica e, segundo 
ele, teve sua autoes-
tima resgatada.

a secretaria de saú-
de reformou e am-
pliou a clínica da Fa-
mília do bairro Nova 
era. agora, a unidade 
conta com quatro sa-
las e três consultórios, 
sendo um ginecoló-
gico. Médicos clínico 
geral e pediatra aten-

derão a comunidade. 
entre os serviços que 
serão oferecidos es-
tão acompanhamen-
to do Bolsa Família 
com pesagem e ve-
rificação do cartão, 
pré-natal, coleta de 
preventivo, planeja-
mento familiar, pue-

ricultura, vacinação 
e cadastramento e 
acompanhamento 
de hipertensos e dia-
béticos.

a clínica da Família 
Nova era, que fica na 
rua silvio de Freitas, nº 
125, será inaugurada 
amanhã, às 16h.

com o objeti-
vo de aumentar a 
compet i t iv idade 
da cadeia produ-
tiva de sorvetes, o 
sindicato das in-
dústrias de Massas 
alimentícias, panifi-
cação, confeitaria 
e afins da Baixada 
Fluminense (siMa-
paN), em parceria 
com o sistema Fir-
JaN, promoveu o 
seminário de ges-
tão de Qualidade 
e sustentabilida-
de da indústria de 
sorvetes para mais 
de 50 empresários 
e especialistas no 
assunto. o evento 
gratuito, realizado 
através das repre-
sentações regio-
nais FirJaN/cirJ 
Baixada Fluminense 
Área i (Nova igua-
çu) e ii (duque de 

Paes pede que população evite 
se deslocar durante Olimpíadas

o prefeito do rio, 
eduardo paes, pediu 
mais uma vez ontem 
que a população do 
rio evite se deslocar 
durante a olimpía-
da, para evitar trans-
tornos com conges-
tionamentos.

“Não estamos vi-
vendo tempos nor-
mais”, disse, desta-
cando que “serão 
dias confusos e ale-
gres.”

o prefeito e minis-
tro do esporte, leo-
nardo picciani, apre-

caxias), aconteceu 
na FirJaN caxias.

“o evento superou 
nossas expectativas 
e contribuiu para o 
fortalecimento do 
setor. a parceria com 
o sistema FirJaN é 
de extrema impor-
tância porque a Fe-
deração oferece 
toda estrutura e con-
teúdo necessários 
para a qualificação 
e capacitação dos 
empresários e profis-
sionais da área”, en-
fatizou Henrique Bal-
bino, presidente do 
siMapaN, que ainda 
destacou ser funda-
mental o empresário 
estar sempre em bus-
ca de qualificação 
para tornar o setor 
cada vez mais com-
petitivo.

aspectos como ges-
tão de qualidade, se-

gurança de alimen-
tos, meio ambiente 
e sustentabilidade 
que impactam as 
empresas do setor 
de sorvetes foram 
tratados no evento 
através de palestras 
como: ‘ameaças e 
oportunidades na 
cadeia produtiva 
de sorvetes’, do es-
pecialista de Negó-
cios do serviços tec-
nológicos do centro 
de tecnologia seNai 
alimentos e Bebidas 
(cts), edson gonça-
lo; e ‘ingredientes e 
tecnologia na pro-
dução de sorvetes’, 
do gerente de ven-
das e da engenhei-
ra de alimentos e 
técnica de sorvetes 
da Kerry do Brasil, 
andré Franco e laís 
diadamo, respecti-
vamente.

sentaram a parceria 
entre o governo Fe-
deral e a prefeitura 
do rio para o legado 
pós-Jogos das estru-
turas de treinamento, 
parque olímpico e 
complexo esportivo 
de deodoro

divulgação
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GLOBO

05:00 - Hora um
06:00 - Bom dia local
07:30 - Bom dia Brasil
08:50 - Mais você
10:10 - Bem estar
10:50 - encontro com Fátima Ber-
nardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - globo esporte
13:25 - Jornal Hoje
14:08 - vídeo show
15:18 - vale a pena ver de Novo-
anjo Mau
17:03 - Êta Mundo Bom!
17:48 - praça tv - 2ª edição
18:04 - Haja coração
19:00 - Jornal Nacional
20:00 - olimpíada 2016 cerimônia 
de abertura
23:28 - Jornal da globo
00:26 - programa do Jô
01:10 - corujão
02:46 - corujãoJamaica abaixo 
de zero
04:23 - corujãoQuerida, encolhi 
as crianças

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro impacto
07:00 – carrossel anima-
do
08:30 – Mundo disney
10:30 – dom dia e cia
14:15 - Fofocando
15:15 – casos de Família
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu coração é 
teu
19:45 – sBt Brasil
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:15 - carrossel
21:30 – a garota da 
Moto
22:15 – programa do 
ratinho
23:15 – tela de sucessos
01:00 – the Noite
01:45 – Jornal do sBt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois Homens e 
Meio
04:00 – Mike & Molly
04:30 – diários de um 
vampiro
05:15 - dallas

REDE TV

BoMBaNdo 

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-redetv no rio. 
19:15-redetv News 
20:30-igreja internacional 
da graça de deus. 
21:30-tv Fama 
22:45-Mariana godoy en-
trevista 
00:05-leitura dinâmi-
ca 
00:35-programa amaury 
Jr 
01:30-igreja universal do 
reino de deus. 
03:00-igreja da graça no 
seu lar

Dicas para homens

reprodução

sophie vê Miguel e olívia juntos e de-
cide ir embora. santo afirma a luzia que 
não quer mais ficar com ela. isabel ten-
ta convencer sophie a ficar em grotas. 
luzia ouve Miguel e olívia conversando 
e se sente culpada. carlos fala mal de 
tereza para afrânio. encarnação pede 
para tereza se divorciar de carlos. tere-
za discute com afrânio. tereza e santo 
se encontram. carlos incentiva cícero 
a afastar santo de sua esposa.

Santo sofre 
um atentado

Aruna começa a 
pensar em Josué

raabe e Nobá se abraçam emo-
cionados. tobias e Quemuel criticam a 
vestimenta de samara no casamento 
de Haniel. léia se sente desconfortá-
vel com a pergunta da filha sobre o 
passado de aruna. Josué ajuda aruna 
a pegar frutas e pinta um clima entre 
eles. léia grita pela filha de criação e 
atrapalha o momento romântico. 

RESUMOS DAS NOVELAS

anastácia expulsa araújo de sua 
casa. araújo confessa a olga que está 
sofrendo ameaças. candinho promete 
proteger anastácia, que teme ser inter-
nada em um hospício. lauro anuncia 
que o casamento de gerusa e osório 
precisará ser adiado, por conta da saú-
de dela. dantas avisa a anastácia que 
seu julgamento já está marcado. 

Sandra procura 
Anastácia

Benjamin aceita 
fazer teste

as crianças do vilarejo brincam no 
lago. isabela observa e reclama dos 
mosquitos. priscila sugere chamar Ben-
jamin para tocar no lugar de andré. Fio-
rina vê pedro entrando na igreja evan-
gélica. Benjamin aceita fazer um teste 
para tocar na c1r. safira e arthur des-
cobrem que as crianças planejam um 
show e ficam felizes. otávio leva raul 
para o vilarejo. isabela diz a ele que é 
difícil se acostumar com o vilarejo. 

tanto de modo casu-
al como de modo for-
mal, é sempre impor-
tante observar como 
a roupa se encaixa em 
você. uma dica impor-
tante, que vale para 
camisas ou camisetas, 
é observar o caimento 
delas em relação ao 

06h00 - Balanço geral 
Manhã
07h30 - sp no ar
08h45 - Fala Brasil
10h10 - Hoje em dia
12h00 - Balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h45 - chamas da vida
16h30 - cidade alerta
19h00 - Jornal da record
20h00 - cerimônia de 
abertura – Jogos olímpi-
cos rio 2016
23h00 - super tela
01h15 - Fala Que eu te es-
cuto
02h00 - programação uni-
versal

antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Esquentando as carrapetas  
Queridinho das celebridades, DJ carioca promove 
primeira edição da 'Festa do Mark' em Nova Iguaçu.

ombro. com as calças, 
observe seu compri-
mento, elas não devem 
cobrir o sapato. Neste 
caso, vale dobrá-las ou 
mesmo ajustá-las. 

vista-se de modo 
que o valorize. garan-
to que ganhará muito 
com isso.

BAND

06:00 - Jornal BandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição Brasil
09:00 - diário dos Jogos 
olímpicos rio 2016
09:15 - dia dia
11:00 - Jogo aberto
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da Bola
15:00 - Qual é o desafio?
18:15 - Jornal da Band
19:15 - Jogos olímpicos 
rio 2016
23:30 - Maratona rio 2016
23:35 - pânico na Band
00:30 - o Mundo segundo 
os Brasileiros
01:15 - Jornal da Noite
02:00 - Que Fim levou?
02:05 - Jogos olímpicos 
rio 2016 – compacto
03:00 - religioso - igreja 
universal

divulgação

Mark Luk tem como inspiração David Guetta, Martin Garrix, Alok entre outros 

Quando Mark luk 
entra na pista, 
ninguém fica 

parado. literalmente. 
aos 20 anos, o dJ é a 
promessa da nova ge-
ração das carrapetas. 
“sempre curti muito to-
dos os estilos, mas co-
mecei a gostar de mú-
sica eletrônica e funk 
aos 14 anos”, lembra o 
carioca.

Queridinho das ce-
lebridadese e um dos 
mais conceituados de 
sua geração, ele pro-
move no próximo sába-
do a primeira edição da 
'Festa do Mark', no Fan-
tasy lounge, em Nova 
iguaçu. a noite marca 
o lançamento da turnê 

2017. além de Mark, o 
line-up traz o dJ Boorx 
(eletrônico), Mc rd e 
a banda class a. além 
disso, haverá cobertura 
fotográfica e distribui-
ção de brindes durante 
o evento.

iNSPiRAçãO AO SOM 
DE DAViD GuETTA 

de acordo com Mark, 
o trabalho em si come-
çou com o dJ cappelli, 
renomado profissional 
da área de casamen-
tos. “Foi ali que descobri 
minha verdadeira voca-
ção e comecei a me 
inspirar em nomes como 
david guetta, alok e 
Martin garrix”, conta 
ele, confirmando que 
baseia seu trabalho em 
referências estrangeiras.

Saiba mais sobre o show
fantasy Loun-

ge Casa de fes-
tas: rua coronel 
Bernardino de 

Melo 2.793, 26262070 
Nova iguaçu. ingres-
sos: r$ 30 (1º lote)  e  
r$ 40 ((2º lote); 

Área vip: r$ 70 - 
(1º lote); r$ 80 (bu-
ffet liberado, drinks 
sem alcool, água, 

energético e refri-
gerante). os interes-
sados em adicionar 
uma lista de aniver-

sário podem entrar 
em contato atra-
vés do whatsapp: 
(21) 995934393. para 

area vip, basta li-
gar nos telefones 
(21) 3844-4993 e 
98279-2743. 

Natália Mariano tem 20 anos e é estudan-
te de jornalismo. ela pretende se especializar 
em moda após o término do curso. 

RELACiONAMENTO fELiZ

uma das dicas mais 
fáceis de como ter um 
relacionamento saudável 
é deixar tudo para trás, 
e simplesmente sair com 
seu parceiro. tirem umas 
férias. usem esse tempo 
para se recuperarem físi-
ca e mentalmente, bem 
como para se aproxima-
rem um do outro. se tive-
rem dificuldades financei-
ras ou crianças pequenas 
e não podem fugir por um 
tempo mais longo, consi-
derem tirar o final de se-
mana em um resort ou em 
um lugar calmo no interior.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro
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Trabalho: confie na 
sua sorte, pois terá 
oportunidade de 
crescimento profissional. 
Poderá se quiser iniciar 
novas atividades e 

avançar no que faz. Marte, está lá no 
alto torcendo pela sua prosperidade. 
Amor: sua área afetiva promete 
muita emoção e felicidade.  

Áries

Trabalho: objetivos de 
longo prazo não serão 
consistentes. O que deve 
prevalecer é o “aqui e 
agora”. O que parecer 
viável no momento deve 

ter prioridade. Invista no que pode trazer 
resultado imediato. Amor: hoje, vai ser 
difícil resistir ao charme de quem lhe 
ama. 

Touro

Trabalho: não adianta 
insistir no que não 
estiver dando certo. 
Se esse for o caso, 
pare um pouco e 
reveja alternativa. O 
momento favorece 

ajustes ou novas atividades. 
Essa fase promete ser melhor 
profissionalmente. Amor: boa fase 
para relacionamentos duradouros.

Gêmeos

Trabalho: você precisa 
acreditar mais no seu 
próprio potencial e 
partir para tão sonhadas 
realizações. Alguns ajustes 
serão necessários para 

tornar sua rotina mais produtiva. Use  sua 
intuição para captar melhores negócios. 
Amor: terá apoio da pessoa amada para 
tudo.   

Câncer

Trabalho: você estará 
chamando das pessoas com 
seu talento, aproveite para 
mostrar o valor do que faz. 
Sua popularidade está em alta 
e isso, facilitará fazer novos 
contatos profissionais que lhe 

ajudarão progredir. Amor: delicie-se com 
momentos de paz e alegria.  

Leão

Trabalho: o melhor que 
você pode fazer agora 
é olhar para o futuro e 
concentrar suas energias 
no que vale mesmo a 
pena. Deixe de lado o 

que não é promissor e invista no que 
é mais viável de se concretizar. Amor: 
não esconda seus sentimentos de 
quem ama.

Virgem

Trabalho: seus sonhos 
serão importantes se você 
colocá-los imediatamente 
em prática. Ação será 
fundamental para você 
crescer profissionalmente. 
O momento favorece 

todas iniciativas profissionais. Amor: 
siga o que seu coração pede e ficará 
próximo da felicidade.

Libra

Trabalho: busque 
ser mais flexível ao 
lidar com opiniões 
diferentes das 
suas. Seu senso 
crítico poderá 

constranger as pessoas ao seu 
redor. Procure criar um ambiente 
de muita paz e cordialidade. Amor: 
confiança e lealdade é a base dos 
relacionamentos duradouros.   

Escorpião

Trabalho: arregace suas 
mangas e lance-se de 
corpo e alma no que faz, 
Pois a fase é de muita 
prosperidade e você pode 
tirar proveito dela para 

progredir financeiramente, não é? 
Amor: o céu de agora é inteiramente 
favorável ao romance. Aproveite 
para se declarar. 

Sagitário

Trabalho: não tenha 
receio de ousar é pelo 
diferente que o melhor 
acontece. Procure 
sempre inovar para poder 

competir. Eficiência e determinação 
para isso, você tem, basta começar. 
Amor:  o dia  poderá ficar animado 
com a presença de familiares e amigos. 

Capricórnio

Trabalho: o 
momento é muito 
oportuno para 
implantar mudanças 
no que não estiver 
funcionando bem 

na sua atividade profissional. 
Boa fase para ajustes e novas 
atividades profissionais. Amor: 
você vai querer se envolver com 
problemas da pessoa amada. 

Aquário

Trabalho: não permita 
que o desânimo dos 
outros contaminar o 
seu bom astral. Podem 
rolar mudanças na 
sua vida profissional 

que poderão melhorar o seu lado 
financeiro. Amor: será preciso 
pensar mais antes de tomar uma 
decisão na sua vida amorosa. 

Peixes

10 atos oficiais
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Ingredientes

Modo de preparo

Kebab de frango com 
molho de iogurte 

e pão sírio caseiro

Kebab de frango: 1kg de 
filé de peito em cubos 
seara/100g de iogurte na-
tural/1 colher (chá) de pá-
prica/1/2 colher (chá) de 
cominho em pó/1/2 co-
lher (chá) de canela em 
pó/suco de 1 limão/1 co-
lher (chá) de azeite de oli-
va/sal e pimenta do reino 
a gosto/Molho de iogurte 
e hortelã: 1/2 pepino pi-
cado/suco de 1/2 limão/2 
colheres (sopa) de folhas 
de hortelã picadas/200g 
de iogurte natural cre-
moso/1 colher (chá) de 
páprica/1 colher (sopa) 
de azeite de oliva/sal e 
pimenta do reino a gos-
to/pão sírio: aproximada-
mente 500g de farinha de 
trigo/270ml de água/2 co-
lheres (chá) de açúcar/1 
colher (chá) de sal/60ml 
de azeite de oliva/10g de 
fermento biológico seco.

1- para pão sírio: em uma 
tigela adiciono a farinha 
de trigo, o açúcar, o fer-
mento biológico seco. 
Misturo. acrescento o sal 
ao redor, no centro o 
azeite de oliva e a água. 
Misture bem. transfiro 
para uma superfície en-
farinhada e sovo bem a 
massa, até que ela fique 
lisa e homogênea. Forme 
uma bola, coloque den-
tro da tigela, cubra com 
filme plástico e deixe 
descansar até dobrar de 
tamanho.
2- após esse tempo, co-
loque a massa em uma 
superfície enfarinha, for-
me uma bola e divida 
em oito porções, e for-
me bolinhas com cada 
pedacinho. deixe des-
cansando 15 minutos. 
após pegue cada boli-
nha, abra com as mãos 
e continue abrindo com 
um rolo e girando para 
ficar redondo. coloque 
os pães em uma forma, e 
leve ao forno preaqueci-
do a 200° por aproxima-
damente 7 – 10 minutos, 
ou até dourar.
3- para o molho de io-
gurte e hortelã: em uma 
tigela adicione o pepino 
picado, o iogurte, as fo-
lhas de hortelã picadas, 
suco de limão, páprica, 
pimenta do reino, sal, 
azeite e misture. subra 
com filme plástico e dei-
xa na geladeira até a 
hora de servir.
4- para os Kebabs de 
frango: para o tempero 
em uma tigela adicione 
o iogurte, suco de limão, 
páprica, cominho em pó, 
pimenta do reino, sal e 
azeite. Misture. em uma 
tigela grande adicione 
os cubos de frango, des-
peje o tempero, misture, 
cubra com filme plástico 
e deixe marinando na 
geladeira por 30 minutos.
5- coloque os palitos que 
serão utilizados no keba-
bs de molho na água 
(para evitar que resseque 
ou queime durante o co-
zimento). Na hora de usar 
retire-os da água, seque 
em um pano e forme 
os espetinhos de frango. 
em uma frigideira quente 
doure os espetinhos de 
frango de todos os lados. 
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ol mp adas

anderson luiz

Brasil decepciona na estreia
Palco de sua despedida na Copa de 2014, Mané Garrincha 
presencia outro tropeço da Seleção, agora na Olimpíada.

38

No mesmo lugar 
em que se despe-
diu da copa do 

Mundo de 2014 o Bra-
sil iniciou a busca pelo 
ouro olímpico em casa. 
Mais do que começar 
bem a corrida pela me-
dalha, a seleção tinha 
o objetivo de apagar a 
má impressão deixada 
no último grande even-
to que participou em 
casa, resgatar o orgu-
lho do torcedor. e não 
conseguiu. assim como 
na disputa pelo terceiro 
lugar contra a Holanda, 
há dois anos, a equipe 
saiu do estádio Mané 
garrincha, em Brasília, 
vaiada após o empate 
em 0 a 0 com a África 
do sul, nesta quinta-fei-
ra.  

se na copa o senti-
mento era de indigna-
ção, agora a frustração 
é que toma conta. es-
perava-se uma seleção 
bem diferente da que 
nos acostumamos a ver 
no Mundial e depois 
dele. pelos treinamentos 
e entrevistas de rogério 

Micale e também pela 
impressão deixada no 
amistoso diante do Ja-
pão, no último sábado, 
a expectativa era de 
uma equipe envolven-
te, com toques rápidos, 
marcação no campo 
de ataque e um trio 
ofensivo infernizando 
a vida dos defensores. 
Nada disso aconteceu.

parecendo nervosa 
com a estreia, a jovem 
equipe brasileira abu-
sou dos cruzamentos no 
primeiro tempo e dos 
erros de finalização no 
segundo. decepcionou. 

capitão do time e 
um dos mais experien-
tes, Neymar esteve tão 
afoito quanto os de-
mais. Na etapa final, 
foi fominha em muitas 
oportunidades e não 
conseguiu definir sozi-
nho. É verdade que o 
camisa 10 criou chan-
ces para si e os demais, 
mas esteve longe de 
render o que pode.

aos 14 minutos do se-
gundo tempo, as coisas 
pareciam que ficariam 
mais fáceis, quando 
Mvala foi expulso. an-

tes mesmo disso Micale 
já havia chamado luan 
para entrar no lugar de 
Felipe anderson e pôr 
em prática o esquema 
com quatro atacantes, 
testado várias vezes nas 
duas últimas semanas. 
Nem assim deu certo.

o Brasil teve mais a 
bola, pressionou duran-
te toda a etapa final, 
mas não conseguiu va-
zar o goleiro Khune. as 
decisões tomadas fo-
ram quase sempre er-
radas e também faltou 
pontaria. a chance mais 
clara foi gabriel Jesus, 
que chutou na trave, 
aos 23 minutos, mesmo 
com o gol escancarado 
- o palmeirense estava 
impedido.

a história (da copa e 
da estreia na olimpía-
da) já está escrita, mas 
pode ter seu enredo al-
terado. ainda em Brasí-
lia, a equipe canarinho 
tentará melhorar a im-
pressão deixada contra 
a África do sul e se re-
cuperar na competição 
no próximo domingo, 
quando encara o ira-
que.

Gabriel Jesus era a cara da decepção após o empate sem gols contra a África do Sul

divulgação

FICHA TÉCNICA 
BRASiL 0 X 0 ÁfRiCA 

DO SuL 

local: estádio Mané 
garrincha, em Brasília 
(dF) 

data: 4 de agosto de 
2016, às 16h, quinta-feira

Árbitro: antonio Ma-
teu lahoz (esp)

assistentes: pau ce-
brian devis e roberto 

dias perez (ambos da esp)
cartões amarelos: thia-

go Maia e Marquinhos 
(Bra) / Mvala e Mathoho 
(rsa)

cartão vermelho: Mvala 
(rsa)

público/renda:
Brasil: Weverton, zeca, 

Marquinhos, rodrigo caio 
e douglas santos (William 
39’2ºt); thiago Maia, re-

nato augusto (rafinha 
21’2ºt) e Felipe anderson 
(luan 15’2ºt); gabriel Je-
sus, Neymar e gabigol. 
técnico: rogério Micale

ÁFrica do sul: Khune, 
Mobara, Mathoho, co-
etzee e Modiba; Mvala, 
Mekoa e Motupa; Ma-
suku (Morris 12’2ºt), Mo-
thiba e dolly. técnico: 
owen da gama


