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eleições 2016

Ao lado dos filhos,o deputado federal Felipe, e de Flávia, o prefeito Nelson Bornier agradeceu o apoio de todos os partidos da coligação

O candidato a vice-prefeito, vereador Ailton Marques (PDT), Jorge Serfiotis e o filho, deputado federal Alexandre Serfiotis: união por Porto Real

O colorido da festa foi marcado por fogos de artifício, efeitos especiais cinematográficos e a brasilidade

Convenções do PMDB oficializam as candidaturas do prefeito Nelson Bornier à reeleição em Nova 
Iguaçu e de Jorge Serfiotis a prefeito de Porto Real. Os dois candidatos selaram coligações com di-
versos partidos, sedimentando a disputa para as eleições de 2 de outubro. 
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Miaulimpíada

Árvore mortal

o Canal no You-
tube hallmark, dos 
eua, criou uma 
brincadeira mui-
to fofa. Trata-se da 
'Miaulimpíadas - a 
olimpíadas de ga-
tinhos', com todas 
as modalidades do 
evento esportivo. o 
vídeo já viralizou na 
rede e faz o maior 
sucesso.

a natureza é algo 
belíssimo, e na mes-
ma proporção de 
sua beleza, ela é 
mortal. existe uma 
árvore que é co-
nhecida como Ma-
chineel, é a árvore 
mais perigosa do 
mundo. a seiva de 
seus galhos causam 
bolhas, ingerir seus 
frutos podem ma-
tar, e se você tentar 
queima-la, a fuma-
ça pode cegar.

Mas antes que pudesse fazê-la, ele desco-
briu um menino de 5 anos de idade, chama-
do Brecon vaughan, que também poderia 
ser salvo com a mesma cirurgia. sem pensar 
duas vezes, daniel abriu mão de todo o di-
nheiro para que o menino fosse operado no 
lugar dele.

apesar do nome ser estranho, não é uma do-
ença, é uma condição que é raríssima de se en-
contrar. hipertimesia é uma condição que per-
mite lembrar com detalhe, tudo que aconteceu 
no seu passado. até hoje, somente 20 pessoas 
em todo o mundo tem essa condição.

em 2009, daniel sofreu um acidente de bicicleta, 
que acabou lhe tirando o movimento das pernas. para 
voltar a andar, ele começou uma campanha e con-
seguiu juntar 22 mil euros, para fazer uma operação 
revolucionária com células troncos, que poderia lhe 
trazer os movimentos de volta.

Sem palavras II

Hipertimesia Sem palavras

o consagrado ufólogo, stephen Basset, 
afirmou que 2016 será um grande ano para 
a ufologia. ele acredita que muitas verdades 
serão reveladas neste ano, como o caso 
roswell, por exemplo, que finalmente pode-
ria ser reconhecido como verdadeiro pelo 
governo dos estados unidos.

Ovnis

um caso bastante intrigante vem cha-
mando a atenção de médicos internacio-
nais: a condição de saúde dos meninos so-
lares, dois irmãos paquistaneses que vivem 
normalmente durante o dia, mas ficam to-
talmente paralisados durante a noite.

em algum momento da vida, temos alguns 
casos em que parece que nosso cérebro 
está dando 'tilt'. vemos isso quando estamos 
em plena terça-feira e pensamos que é do-
mingo. se você passa por isso, fique tranquilo: 
seu cérebro está normal e muito saudável.

Dando 'tilt’!?

Vaga para operador ativo
empresa renomada abre oportunidade para 

operador de telemarketing ativo com experiência 
na função. salário de r$ 981,00,  vale transporte, 
vale refeição, premiação por atingir a meta. in-
teressados devem enviar currículo no corpo do 
email para rh@saudavelonline.com.br.

Chance para técnico com experiência
empresa abre oportunidade para técnico de labo-

ratório com experiência em rotinas laboratoriais e ter o 
ensino técnico em laboratório. salário a combinar, vale 
de transporte, assistência médica, odontológica, e re-
feição no local. interessados devem enviar currículo no 
corpo do email para recruta.tijuca@yahoo.com.br.

Vendedor de servçios
empresa  abre vaga para vendedor de serviços 

com experiência com vendas de produtos. salário 
de r$ 1.429,74, vale refeição de r$ 15,00, vT, comis-
são de r$ 150,00 bonificação após experiência. inte-
ressados devem enviar currículo no corpo do email 
para vendas.botafogo.ps@gmail.com.

Governo regulamenta perícia médica
o governo regulamentou a convocação para perícia 

médica dos segurados do inss que recebem benefícios 
por incapacidade, aposentadoria por invalidez e auxílio-
-doença, há mais de dois anos. a portaria prevê que, 
nos dias úteis, as agências do inss poderão agendar até 
quatro perícias médicas por dia, por perito médico.

Dólar opera em queda 
o dólar operou em queda ontem, após ter atin-

gido mais cedo novas mínimas em 1 ano frente ao 
real. investidores analisavam a criação de vagas 
no mercado de trabalho norte-americano que po-
dem levar a ajustes nas apostas sobre alta de juros 
pelo banco central dos estados unidos.

Receita abre consulta ao 3º lote
a receita Federal informou que serão liberadas 

na próxima segunda-feira, a partir das 9h, as con-
sultas ao terceiro lote de restituições do imposto 
de renda 2016 e a lotes residuais, de quem caiu 
na malha fina, de 2008 a 2015. o pagamento será 
feito no dia 15 de agosto.

Os meninos solares

TELEMARKETING

EMpREsA coNTRATA

 INss

IMposTo dE RENdA

Jedis aumentam na Austrália

Os meninos solares II
segundo os médicos, os dois irmãos sho-

aib e abdul, não se movimentam, não fa-
lam, não comem e não abrem os olhos 
depois que o sol se põe. eles receberam o 
apelido de meninos solares justamente por 
esse motivo.

LABoRATÓRIo

MoEdA AMERIcANA

reprodução

parece uma brincadeira inocente, e uma maneira inconsequente de zoar 
com o governo e sua necessidade de saber tudo sobre a vida dos cidadãos, 
mas parece que a ideia de se declarar jedi pode se voltar contra os ateus na 
austrália. pelo menos é o que pensa a atheist Foundation of australia, aFa (Fun-
dação australiana de ateus, em tradução livre). na austrália, o censo popula-
cional é feito a cada 5 anos, e em 2011, 64.390 australianos declararam 'jedi' 
como sua religião, aumentando o número de 2006, que era 58.053. a preocu-
pação é que esta brincadeira acabe refletindo na maneira como o governo 
faz suas políticas e conduz investimentos, já que ‘jedi’ é considerado como 
'religião não definida' pelo governo australiano, em vez de 'sem religião'.

Perseguição partidária 
a  executiva estadual do pr  decretou a proi-

bição de qualquer tipo de aliança do partido 
com candidatos do pp (partido progressista) 
em todo o estado. a ordem é punir com dis-
solução e intervenção os diretórios municipais 
que descumprirem a resolução, mesmo que já 
tenha sido aprovada coligação majoritária en-
cabeçada por esse partido. 

Varrer do mapa 
a  propósito, o partido da república quer 

banir  do rio o pMdB de sérgio Cabral, luiz Fer-
nando pezão, eduardo Cunha e eduardo paes. 
durante a convenção muncipal que aprovou 
o apoio ao senador Marcelo Crivella (prB)  à 
prefeitura do rio, o presidente da executiva fez 
um discurso incisivo contra o que chamou de 
'inimigos do rio' . 

Ala abastada 
anthony garotinho  fez questão de enfatizar 

que o grupo só governa para a elite, deixan-
do de lado as camadas mais humildes, e en-
cheu os  bolsos de dinheiro, negligenciando a 
saúde, educação e  outras áreas prioritárias. 
É mais um capítulo da guerra declarada pelo 
ex-governador do rio contra  o grupo de Ca-
bral. 

 Barca  furada
o vereador laércio alves (pT), da Câmara 

Municipal de paracambi, pode ter entrado 
numa barca furada ao aceitar o apoio do pre-
feito Tarcísio gonçalves pessoa, do mesmo par-
tido.  e motivos para tanto existem aos montes. 

 Imagem suja 
o principal deles é a baixa popularidade de 

Tarcísio como consequência da administração 
ruim protagonizada pelo petista, que está per-
to de  deixar a prefeitura com o fim do manda-
to em dezembro. láercio precisa se preparar 
para os palavrões que vai ouvir nos palanques 
de campanha. será uma prova de fogo. 



Bornier é aclamado por 15 mil 
pessoas candidato à reeleição
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Câmara muniCipal de belford roxo

reeleição chegando

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

A Vila Olímpica ficou lotada para a homologação da coligação ‘A Mudança vai Continuar’.

Observado pelo filho presidente regional do PROS e deputado federal Felipe Bornier, o prefeito Nelson Bornier fala de se suas realizações e dos projetos para um próximo mandato
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Reabertura do Hospital Iguaçu

Ailton Marques foi definido como vice-prefeito 

outro ponto desta-
cado por nelson Bornier 
foi a saúde. o prefeito 
enfatizou que além de 
construir as clínicas da 
família, revitalizou tam-
bém o hospital da pos-
se, que atende pessoas 
de diversos municípios 
como Belford roxo, são 
joão de Meriti, nilópo-
lis e Mesquita. “Mesmo 

com dificuldade conse-
guimos melhorar a qua-
lidade do atendimento. 
as cidades vizinhas pre-
cisam fazer o dever de 
casa e investir na saúde. 
as clínicas da família de 
nova iguaçu atendem 
em média mais de 60% 
de pessoas de municí-
pios vizinhos. Mas nosso 
trabalho vai continuar e 

um dos meus objetivos é 
a reabertura do hospital 
iguaçu, cujas obras já co-
meçaram”, arrematou o 
prefeito, lembrando ain-
da que reabriu a Mater-
nidade Mariana Bulhões, 
onde já nasceram 15 mil 
crianças.

deputado federal 
mais votado em nova 
iguaçu com 60.489 vo-

tos (em todo o estado 
foram 105.517), Felipe 
Bornier, que é presidente 
regional do pros,  lem-
brou que apesar da crise 
econômica, o município 
não parou e continuou 
crescendo. “É bom dei-
xar claro que os outros 
parlamentares eleitos por 
nova iguaçu não trouxe-
ram nenhum recurso em 

emenda para a cidade. 
Criticar é fácil. Mas estou 
em Brasília firme defen-
dendo os interesses de 
nova iguaçu para fazer-
mos desse município um 
dos melhores do país”, 
resumiu.

a convenção foi en-
cerrada com uma quei-
ma de fogos de mais de 
meia hora.

na campanha deste 
ano, a coligação de 
Bornier será formada 
pelos seguintes parti-
dos:  pMdB, pT, pp, deM, 
pTB, pv, psd, psB, pros, 
psC, phs, pMn, pTC, prp, 
psdC,pTn, pMB e psl. 
são 35 partidos aptos 
pelo Tse a participarem 
das eleições municipais 
deste ano.

em clima de festa, 
o pMdB de nova 
iguaçu e mais 17 

partidos sacramen-
taram no final da 
noite da última quin-
ta-feira, na vila olím-
pica do município, 
o nome do prefeito 
nelson  Bornier  para 
disputar a reeleição 
pela coligação ‘a 
Mudança vai Conti-
nuar’, que terá cerca 
de 200 candidatos a 
vereador e o maior 
tempo de televisão e 
rádio no horário elei-

toral gratuito. dos 29 
vereadores de man-
dato, o prefeito con-
ta com o apoio de 
27. os organizadores 
calculam que 15 mil 
pessoas comparece-
ram ao evento, que 
contou com a pre-
sença da atual vice-
-prefeita dani nicola-
sina,  dos deputados 
federais Felipe Bor-
nier e jair Bolsonaro; 
e dos deputados es-
taduais doutor deo-
dalto e Marcos Miller, 
além do secretário 
estadual de saúde, 
luiz antonio Teixeira 
junior.

A ReSPONSABIlIDADe 
AuMeNTOu

nelson Bornier che-
gou às 20h30 e foi 
para o palanque ao 
lado da esposa lucir 
Bornier e dos filhos 
Felipe e Flávia. Bor-
nier destacou que 
já participou de di-
versas convenções, 
mas, muito emocio-
nado e empolgado 
afirmou que nada se 
comparava ao que 
ele estava vendo na 
vila olímpica. “uma 
quinta-feira e este lo-
cal lotado! vejo aqui 
militantes de todos os 
bairros de nova igua-

PMDB oficializa candidatura de Jorge Serfiotis à Prefeitura de Porto Real
em convenção realiza-

da na última quinta-feira, 
no porto real Country 
Clube, o pMdB oficializou 
a candidatura de jorge 
serfiotis (pMdB) a prefei-
to de porto real, tendo 
como vice o vereador 
ailton Marques (pdT).  du-
rante o evento, também 
foi anunciada a nomina-
ta de vereadores. serfiotis 
é casado, tem 68 anos 
e é pai do deputado fe-
deral, alexandre serfiotis 
(pMdB), vice-presidente 
das Comissões de seguri-
dade social e pl4850/16 

que estabelecem medi-
das contra a corrupção e 
também médico cardio-
logista.

jorge serfiotis ingressou 
na carreira política no 
ano de 1988, sendo elei-
to vereador pela cidade 
de resende e reeleito em 
1992. no segundo manda-
to, foi o responsável pelo 
projeto que determinou 
a emancipação do en-
tão 3º distrito de resen-
de.  porto real passou a 
ser uma cidade a partir 
de 1995.serfiotis foi elei-
to a primeira vez prefei-

to com um total de 4.288 
votos, o que representa-
va um total de 50% dos 
votos válidos. a reeleição 
aconteceu em 2008 com 
7.096 votos, quase o dobro 
do segundo candidato. 
a gestão de serfiotis teve 
momentos de grande re-
presentatividade para o 
desenvolvimento deporto 
real. a cidade foi conside-
rada pela Firjan, uma das 
melhores para se viver no 
estado do rio de janeiro. 
isso rendeu ao município 
a 2ª colocação no ranking 
organizado pela federa-

çu. isso aumenta ain-
da mais a minha res-
ponsabilidade, pois 
esta coligação com 
18 partidos é a maior 
de todo o estado do 
rio de janeiro. agra-
deço o apoio de to-
dos os partidos e dos 
vereadores que sem-
pre são parceiros nas 
questões que benefi-
ciam a cidade”, fina-
lizou Bornier, argumen-
tando que esta foi a 
maior convenção de 
que já participou em 
28 anos de vida públi-
ca.

em seu terceiro 
mandato (os dois an-

teriores foram de 1997 
a 2000 e de 2001 a 
abril de 2002), nel-
son Bornier frisou que 
dedicou atenção to-
tal para reconstruir o 
município, cuja dívida 
passava de r$ 1 bi-
lhão. Foram construí-
das 26 clínicas da fa-
mília (sendo cinco 24 
horas. outras nove se-
rão entregues ainda 
este ano) e 14 escolas; 
500 ruas asfaltadas e 
cerca de 15 mil casas 
populares construídas, 
entre outras realiza-
ções. “as administra-
ções anteriores, em 10 
anos, não construíram 

sequer uma escola. 
em três anos e meio 
de mandato construí 
14 e reformei dezenas. 
só no Corredor da es-
trada de Madureira 
são sete escolas no-
vas. Colocamos mais 
20 mil alunos em salas 
de aula. Minha meta 
agora será construir 
creches nos bairros, 
facilitando assim a 
vida das mulheres que 
precisam trabalhar e 
terão um espaço de 
educação para os fi-
lhos. vamos avançar 
mais ainda e transfor-
mar este município”, 
concluiu Bornier.

ção. outra conquista foi o 
2º lugar em piB per capita 
do Brasil. 

TRAJeTóRIA De SuceSSO
a administração do en-

tão prefeito foi considera-
da uma das 50 melhores 
do país pelo instituto Bio-
sfera.  além disso, a cida-
de figurou entre as 300 
cidades mais dinâmicas 
do mundo pela omemp 
(organização Mundial 
de estados, Municípios e 
províncias). porto real re-
cebeu, durante a gestão 
de serfiotis, vários prêmios 

na área de saúde, como: 
prêmio Qualidade e exce-
lência na saúde pública, 
prêmio Brasil sorridente 
e Medalha dom pedro ii 

de mérito em saúde. em 
oito anos de mandato, o 
então prefeito foi respon-
sável por um total de 337 
realizações.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

Boulevard olímpico no Centro abre com festa 
grátis e atrações radicais. para dar início oficial-
mente à olimpíada ontem, foi possível come-
morar com muita festa em diversos pontos da 
cidade. além de atrações radicais que garan-
tiram adrenalina extra entre cariocas e turistas.

a agenda regional do 
Mapa do desenvolvimen-
to (2016-2025) - Baixada 
Fluminense Área ii, em du-
que de Caxias, será apre-
sentada na próxima se-
gunda-feira, a empresários 
de Belford roxo, duque de 
Caxias, guapimirim, Magé, 
Miguel pereira, paty do al-
feres e são joão de Meriti. 

em parecer à justiça nes-
ta semana, procuradores 
da operação lava jato 
acusam o ex-presidente luiz 
inácio lula da silva (pT) de 
ter ‘participado ativamente’ 
do esquema de corrupção 
na petrobrás e de ser um de 
seus beneficiários. para os 
procuradores, lula sabia do 
esquema.

as propostas servirão como bússola para a retomada 
do desenvolvimento sustentável do estado e do Brasil. e 
o objetivo é fazer do rio o estado com melhor ambiente 
de negócios do país,  através da visão da indústria. 

Faltam pouco mais de 20 dias para o início da propa-
ganda eleitoral no rádio e na Tv, no próximo dia 26. as 
emissoras deverão alterar a programação para que os 
candidatos exponham suas propostas.

Lava Jato Desenvolvimento

Novos Horizontes Contagem regressiva

Eles disseram... nós publicamos!
‘Neste momento, eu não estou em condições físicas de participar da abertura da Olimpíada. (...)”.. de-

claração de pelé sobre não poder participar da festa de abertura dos jogos olímpicos no rio alegando 
problemas de saúde. o maior craque de futebol de todos os tempos se submeteu a uma cirurgia. 

o governo estadual continua castigando e des-
respeitando o funcionalismo público. esta semana 
65% dos servidores estaduais teriam recebido o sa-
lário, pelo menos é o que o governo diz, porque 
ninguém sabe ao certo. o estado diz que pagará 
à medida que for entrando dinheiro em caixa.

os tucanos começam a ficar incomodados com 
o governo Michel Temer (pMdB). as concessões 
políticas que Temer vem fazendo estão provocan-
do aumento de gastos num momento em que é 
preciso fazer cortes, e desagradando ao psdB, fia-
dor do presidente em exercício. 

direTo ao ponTo

Como em todas as situações temos pessoas enga-
jadas em trabalhar sério e pessoas que visam agir 
somente para o bem próprio. as falcatruas sempre 
se sobressaltam quando ganham a mídia em rela-
ção às boas ações e projetos relevantes realizados. 
o Brasil é um pais com excelente potencial para 
crescer. Basta que os políticos ambiciosos deixem a 
ganância de lado e se juntem aos que querem o 
crescimento e o progresso da nação e façam um 
trabalho digno ao povo brasileiro. 

Audiência Pública Novela partidária Impeachment
a comissão externa da Câmara 

dos deputados que acompanha as 
obras do governo federal realizou au-
diência pública, na última quinta-fei-
ra, para identificar os principais em-
preendimentos custeados pela união 
que estão paralisados atualmente, a 
fim de retomar suas atividades.

a novela sobre quem o psB vai 
apoiar na disputa pela prefeitura do 
rio chegou ao fim. o partido fechou 
com o psd, e o presidente estadu-
al da legenda, o deputado federal 
hugo leal, será vice na chapa de in-
dio da Costa. os dois anunciaram a 
aliança na tarde de ontem.

Com as próximas votações do 
processo de impeachment previs-
tas para acontecer em agosto no 
senado, o órgão pode desembol-
sar até r$ 201.560,00 em grades de 
proteção para compor o famoso 
“muro” na esplanada dos Ministé-
rios.

Desrespeito

Temer bonzinho

sábado, 06 de agosto de 2016
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o atleta marroquino de boxe hassan 
saada, de 22 anos, foi preso na manhã 
de ontem, suspeito de ter estuprado duas 
camareiras brasileiras na vila dos atletas, 
na última quarta-feira. ele foi encaminha-
do para a delegacia de polícia Civil do 
recreio dos Bandeirantes (42ª dp).

Um novo olhar sobre o Brasil

os cerca de 3.500 
aprovados no con-
curso público reali-
zado pela prefeitura 
de rio das ostras 
em 2012 não acei-
taram até agora a 
anulação do pro-
cesso seletivo pelo 
prefeito alcebíades 
sabino e ainda so-
nham com convo-
cação e posse a 
partir de um resulta-
do cuja homologa-
ção perdeu o valor 
com o decreto do 
dia 15 de março de 
2013, mantido em 
vigor pela justiça 
e defendido pelo 
Ministério público, 
que em maio deste 
ano conseguiu mais 
duas vitórias: a con-

Rio das Ostras quer saber 
quem vai pagar a conta

denação do ex-pre-
feito Carlos augusto 
Carvalho Baltazar a 
devolver cerca de 
r$ 7 milhões aos co-
fres públicos. se os 
aprovados, no en-
tender do Mp, não 
podem ser convo-
cados e um novo 
concurso tem de ser 
realizado, os candi-
datos inscritos que-
rem receber o valor 
pago pela taxa, mas 
seus processos estão 
sendo arquivados 
pela secretaria de 
Fazenda, sem ne-
nhuma explicação. 
os interesses podem 
até ser distintos, mas 
todos querem saber 
quem vai pagar a 
conta.

Programa Prosa de São João de Meriti 
promove cursos dedicados a educadores

Melhorando a eduCação

Palestra foi realizada com objetivo de proporcionar qualificação para os profissionais.
Antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Ponte quebra e 22 pessoas desaparecem

Criminosos armados 
montaram barrica-
das em várias ruas do 
bairro são Matheus , 
são joão de Meriiti, 
complicando o ir e vir 
de moradores e de 
caminhões que fa-
zem entrega na co-
munidade. de acor-
do com a denúncia, 
os traficantes se con-
centram em trechos 
como na avenida 
Tancredo neves, pró-
ximo à linha férrea. 
eles pedem socorro 
ao 21º BpM e à pre-
feitura. 

carlos fez concurso irregular e Sabino anulou 

divulgação

pelo menos 22 pessoas 
que viajavam em dois 
ônibus estão desapare-
cidas após a queda de 
uma ponte na última 
quarta-feira devido às 
inundações no estado de 
Maharashtra, no oeste da 
Índia. a queda da pon-
te, construída antes da 
independência da Índia, 
em 1947, aconteceu por 
volta da meia-noite (hora 
local), perto da cidade 
de Mahad, disse deepak 
pathak, porta-voz da polí-
cia regional.
o porta-voz afirmou 

que, além dos dois ôni-
bus onde estavam os 22 

desaparecidos, ‘outros ve-
ículos’ cruzavam a ponte 
sobre o rio savitri quando 
houve a queda, por isso o 
número de vítimas pode 
ser maior. “a operação de 
resgate está acontecendo, 
mas ninguém foi encontra-
do ainda”, afirmou pathak.

Rua fechada pelo tráfico em Meriti 

o chefe do governo de 
Maharashtra, devendra 
Fadnavis, confirmou o aci-
dente através de sua con-
ta no Twitter.
segundo Fadnavis, no 

local do acidente havia 
duas pontes e a que caiu 
foi a mais antiga. 

uma reunião volta-
da para técnicos da 
equipe de educação 

do programa Municipal 
de Formação Continuada 
(prosa) de são joão de 
Meriti, realizada na última 
sexta-feira, no auditório 
do Meriti previ, apresen-
tou o curso: ‘educação e 
os desafios da gestão de-
mocrática’ com uma aula 
inaugural. neste programa, 
a secretaria de educação, 
Cultura, esporte e lazer 
(semecel) realiza constan-
temente atividades com 
educadores da rede mu-

nicipal de ensino, visando 
proporcionar uma forte fer-
ramenta de qualificação 
aos servidores.
“a formação continuada 

é responsável por um cres-
cimento inigualável. essas 
parcerias despertam para 
a continuidade desse pro-
cesso. 
Com isso, podemos desen-

volver ações diante daqui-
lo que nos é passado. são 
parcerias singulares que fa-
zem o ensino de são joão 
de Meriti ganhar muito em 
qualidade”, comemorou a 
secretária de educação, 
Cultura, esporte e lazer, 
eneila de lucas.

INVeSTINDO NA eDucAçãO
a palestra de abertura 

do curso contou com a 
participação da argenti-
na Marcela pronko, vice-
-diretora de pesquisa e 
desenvolvimento Tecnoló-
gico da escola politécnica 
joaquim venâncio/Fiocruz. 
as coordenadoras do cur-
so e chefes de gestão do 
departamento de educa-
ção gilcilene Barão e iclea 
lages concordam que os 
benefícios gerados pela 
parceria serão aproveita-
dos por todos.
“a educação de são joão 

de Meriti e a Faculdade de 
educação da Baixada Flu-

minense serão beneficia-
das com essa integração. 
a importância do curso: 
“educação e os desafios 
da gestão democrática 
é grande para manter a 
qualidade da educação. 
os profissionais vão passar 
pelo curso, mas o aluno é, 
em última instância, o gran-
de beneficiado”, explicou 
gilcilene Barão.
o curso: “educação e os 

desafios da gestão demo-
crática”, com carga horá-
ria de 80 horas, será divi-
dido em quatro temas. a 
cada encontro mensal, um 
deles será apresentado. a 
intenção também é traba-

Gilcilene e Iclea  são as coordenadoras do evento

lhar o profissional para que 
ele consiga mudar o pen-
samento de uma maioria 

na sociedade, que coloca 
o mundo da universidade 
muito distante do escolar.

glÁuCio Burle / assiMp MeriTi

Dois ônibus e outros veículos caíram da ponte
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As decolagens começaram ontem na Academia Militar das Agulhas Negras 
e programação se estende por todo o fim de semana no município.

Resende sedia festival de balonismo
sábado, 16 de julho de 2016 geral 5sábado, 06 de agosto de 2016 geral 5

Toda a programação do Festival está sujeita à confirmação dependendo da condição meteorológica

MarCo Mariano

a prefeitura infor-
ma que neste 
final de sema-

na será realizado no 
município o Festival 
de Balonismo de re-
sende. o evento foi 
certificado pela lei 
Municipal de incenti-
vo ao esporte e é or-
ganizado pela Maiss 
entretenimento, asso-
ciação esporte para 
Todos e rio go verti-
cal by daniel guerra, 
com o apoio da pre-
feitura de resende, 
por meio das secre-
tarias Municipais de 
esporte e de Turismo.

PROGRAMAçãO
o festival teve iní-

cio às 18 horas de 
ontem, com a re-
cepção e orienta-
ção das equipes no 
auditório da Câmara 
dos dirigentes lojis-
tas (Cdl) de resen-
de. hoje, das 6 às 11 

horas e das 15 às 17 
horas, haverá deco-
lagens na academia 
Militar das agulhas 
negras (aMan), com 
voo e saltos de para-
quedistas.

ainda hoje, às 20 
horas, no estaciona-
mento do parque de 
exposições, no bairro 
Morada da Colina, 
está previsto a reali-
zação do espetáculo 
noturno ‘night glow’, 
que é uma exibição 
dos balões ilumina-
dos e presos ao solo.

amanhã, das 6 às 
11 horas, prosseguem 
as decolagens na 
aMan. Toda a pro-
gramação do Fes-
tival está sujeita à 
confirmação depen-
dendo da condição 
meteorológica, po-
dendo sofrer altera-
ções de horários e 
datas. a entrada é 
gratuita, mas os voos 
são agendados e 
pagos.

Falta de iluminação preocupa 
moradores de Barra Mansa

Felipe rodrigues

‘Corações Solidários’ beneficia 
instituições no Sul Fluminense

Caçada pokémon ganha 
ruas e praças de V. Redonda

Ádison raMos/Tv rio sul

Jogadores do novo aplicativo reunidos na Praça Brasilidosos terão um dia especial com várias atividades

divulgação

Semana do Aleitamento Materno é 
celebrada com ‘mamaço’ em Resende

Mais de 20 locais, 
em todo o sul do es-
tado do rio, estão re-
cebendo doações da 
campanha Corações 
solidários, uma inicia-
tiva da Tv rio sul em 
parceria com a asso-
ciação dos aposenta-
dos e pensionistas de 
volta redonda (aap-
-vr). o objetivo do 
projeto é arrecadar 
donativos para cinco 
instituições de idosos 
da região. esses locais 
abrigam, no total, 130 
idosos, entre homens 
e mulheres. os interes-
sados em ajudar po-
dem doar roupas, ali-
mentos, produtos de 
higiene, produtos de 
limpeza e material de 
construção.

instituições em re-
sende, Barra Mansa, 
volta redonda e pi-
nheiral receberão a 

o game ‘pokémon 
go’ chegou ao Bra-
sil na última quarta-
-feira, e em volta 
redonda, maior mu-
nicípo do sul do rio, 
muitos fãs do dese-
nho animado estão 
caçando os monstri-
nhos em locais como 
a praça Brasil e rua 
33, na vila santa Ce-
cília.

o jogo ganhou 
adesão principal-
mente entre os jovens 
de 15 a 20 anos, que 
utilizam os celulares 
para capturar poké-
mons como pidgey 
e metapod, os mais 
comuns na cidade. 
segundo os jogado-
res que ganharam 
ruas, calçadas e pra-
ças em busca dos bi-
chinhos, o mais raro é 
o dragonite.

os aficcionados 

por pokémons con-
tam com dois ginásios 
de batalha na cida-
de: um na praça Bra-
sil e outro no Colégio 
estadual professor Ma-
nuel Marinho. os locais 
funcionam como pon-
to de encontro entre 
treinadores em busca 
de experiência.

Também houve uma 

popularização de be-
bês com nomes de 
pokémons e pessoas 
que foram assalta-
das por ladrões que 
usavam o aplicativo 
para atrair vítimas 
para crimes. em Cin-
gapura, um homem 
foi demitido após cri-
ticar o país por não 
ter acesso ao jogo.

ajuda da campanha.
no dia 24 de agosto, 

a partir das 14h, have-
rá um evento de mo-
bilização e arrecada-
ção da campanha no 
Centro de prevenção 
à saúde do idoso de 
volta redonda, rua 
535, nº 835, no bairro 
aterrado. o objetivo é 

oferecer um dia dife-
rente e especial para 
os idosos das cinco 
instituições participan-
tes. várias atividades 
de saúde, beleza e 
cultura estão incluí-
das na programação. 
o evento é aberto ao 
público e a entrada é 
de graça.

a falta de iluminação 
na área entre o Centro e 
bairro abelhas tem preo-
cupado os moradores. o 
local tem sido alvo de vá-
rios assaltos e pontos para 
consumo de drogas. al-
guns moradores procura-
ram o a voZ da Cidade 
para relatar a inseguran-
ça em transitar pelo local. 
alguns pontos chegam a 
ter vários postes sem ilu-
minação, em pontos com 
pouca movimentação.

a moradora da rua 
Monsenhor Costa, atrás 
da Matriz, Mônica Cristine 
dos santos, disse que o lo-
cal está sem iluminação, e 
por ser uma rua sem saída 
ela fica preocupada. “a 

luz apaga depois acen-
de, está um perigo. aqui 
se tornou banheiro para 
moradores de rua e local 
para usuários de droga. o 
problema é que isso acon-
tece há anos e eu já can-

sei de ligar para reclamar. 
já vieram há alguns anos, 
trocaram as lâmpadas, 
mas a situação continua. 
na verdade antes nem ti-
nha luz”, disse.

local tem sido alvo de assaltos e preocupa moradores

em comemoração 
a semana Mundial de 
aleitamento Mater-
no, a Casa Útero re-
aliza às 15h hoje, no 
parque das Águas em 
resende, a primeira 
edição do ‘Mamaço’. 
de acordo com a or-
ganização, o objetivo 
é proporcionar as ges-
tantes, mães e famílias 
uma troca sobre ama-
mentação saudável e 
sustentável.

“vamos fazer um pi-
quenique, onde vamos 
trocar experiência so-
bre a amamentação. 
nesse encontro vamos 
ter a participação de 
profissionais de saúde 

como uma fonoau-
dióloga e uma nutri-
cionista que vão tirar 
dúvidas sobre a ama-
mentação. além disso, 
vamos fazer uma gran-
de roda de conversa e 

uma foto do mamaço 
para registrar o nos-
so encontro”, explicou 
a organizadora sofia 
Menz, que também é 
doula e fisiouterapeu-
ta.

divulgação

Objetivo é proporcionar uma troca sobre amamentação



pode ser expulso

polIcia

Boxeador marroquino vai em 
cana por suspeita de estupro 

Antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br
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Pode pegar até 10 anos de prisão 
ainda segundo 

informações da de-
legada, o atleta re-
latou que as cama-
reiras pediram para 
tirar uma foto com 

ele e devido ao pedido 
ele interpretou como 
se elas tivessem inte-
ressadas nele. de acor-
do com a delegada, 
as mulheres realmente 

pediram uma foto com 
o lutador.

hassan responde-
rá por estupro e pode 
pegar até 10 anos de 
prisão. a polícia espe-

ra somente o resultado 
da identificação dati-
loscópica para transfe-
ri-lo para o Complexo 
de gericinó, em Ban-
gu. ele teve a sua cre-

dencial apreendida e 
pode ser excluído das 
olimpíadas.

 o boxeador tem 
uma luta prevista para 
hoje, às 12h30, contra o 

turco Mehmet nadir 
Ünal, de 23 anos. has-
san saada faz parte 
da categoria meio-
-pesado, com peso 
até 81kg.

Atleta teria atacado duas camareiras brasileiras no prédio da delegação marroquina.

o atleta de boxe 
m a r r o q u i n o 
hassan saada,  

de 22 anos, preso, na 
manhã de ontem, por 
agentes da 42ª dp (re-
creio) por suspeita de 
estupro contra duas 
camareiras que traba-
lham na vila dos atle-
tas, onde estão as de-
legações de diversos 
países para as olimpía-
das, na Zona oeste do 
rio, pode ser expulso 
da olímpiada. Contra 
ele, foi cumprido um 
mandado de prisão 
temporária, de 15 dias. 

segundo a delega-
da Carolina salomão, 
titular da unidade, in-
dependente da cultura 
de seu país, o lutador 
precisava respeitar as 
leis do Brasil. “os atletas 
quando chegam aqui 
são obrigados a cum-
prir as leis. Quando va-
mos para o exterior, te-
mos que cumprir as leis 
dos outros países. para 
nós mulheres é um des-
respeito muito grande. 

sábado, 06 de agosto de 2016
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Hassan Saada (de vermelho), boxeador olímpico, foi preso suspeito de estupro dentro da Vila Olímpica

(...) Que sirva de lição 
para outras pesso-
as que estão aqui na 
olimpíada. nossa lei 
não permite que nem 
se encoste nas mulhe-
res”, disse. ainda se-
gundo a delegada, 
há informações sobre 
outros casos de tenta-
tivas de estupro den-
tro da vila dos atletas, 
mas que as possíveis 
vítimas não prestaram 
queixa. 

QueRIA SeR 
MASTuRBADO 

o pedido de prisão 
contra hassan foi ex-
pedido pela juíza laris-
sa nunes saly, do juiza-
do do Torcedor e dos 
grandes eventos, após 
pedido da polícia ba-
seado em provas co-
lhidas pela investiga-
ção. em depoimento, 
as camareiras, ambas 
de 20 anos, relataram 
os momentos de pavor 
dentro do apartamen-
to de hassan. uma de-
las fazia a limpeza da 
sala quando o marro-
quino foi em sua dire-
ção e fez um gesto de 

que gostaria de beijá-
-la. diante da negativa, 
ele agarrou a jovem à 
força, que se desvenci-
lhou do boxeador. ain-
da de forma gestual, 
ele levantou a perna e 
indicou que queria ter 

relações sexuais com 
a funcionária da vila, 
além de mostrar que 
queria ser masturbado 
e que pagaria por isso.

a delegada con-
tou que o marroquino 
não se surpreendeu 

e nem ofereceu resis-
tência, provavelmen-
te porque ele já tinha 
noção do que tinha 
feito”, contou. “Meu 
cliente negou os fatos 
e disse que teve ape-
nas pequeno contato 

com as camareiras”, 
disse Cláudio Bidino de 
soza, contratado pelo 
consulado para defen-
der o pugilista. entre-
tanto, ele não soube 
dizer que “pequeno 
contato” foi esse.

Terroristas fazem ameaças 
no dia da abertura dos Jogos

um canal de propa-
ganda terrorista no Te-
legram publicou men-
sagens de ‘reminder’ 
com sugestões de 
atentados e de méto-
dos de ataques con-
tra o Brasil, no dia da 
abertura oficial dos 
jogos olímpicos do 
rio. a informação foi 

divulgada pela agên-
cia privada de con-
traterrorismo siTe intel.

em julho, foram pu-
blicadas dezenas de 
posts no Twitter e no 
Telegram, em inglês, 
árabe e português, 
sugerindo atentados 
terroristas durante 
os jogos olímpicos. 

até um manual com 
alvos e métodos cir-
culou na internet. a 
cerimônia de abertu-
ra dos jogos do rio 
ocorreram na noite 
de ontem, no estádio 
do Maracanã, com 
80 mil pessoas, sen-
do 11 mil atletas e 45 
chefes de estado.

Técnico da delegação da Coreia 
do Sul é preso por desobediência

um técnico da 
equipe da Coreia 
do sul foi preso por 
desobediência. o 
homem seria austra-
liano e pulou duas 
vezes o raio x da en-
trada da vila olím-
pica. advertido por 
um agente da Força 
nacional, ele debo-
chou do policial e 
acabou sendo leva-
do para 42ª dp (re-
creio).

lá o homem as-
sinou um termo cir-
cunstanciado, no 
qual outra pessoa se 
responsabiliza pelo 

detido, e responderá 
em liberdade. outra 
caso também movi-
mentou a vila olímpi-
ca. na última quarta-
-feira, um alemão que 
é técnico da delega-

ção de angola, foi 
acusado de bulinar 
uma mulher. a víti-
ma prestou queixa e 
o homem foi levado 
para a 42ª dp (re-
creio).

Homem não teria feito o exame de raio x

Jornalistas filipinos são roubados em alojamento 
dois jornalistas filipi-

nos foram roubados 
dentro do Bv1, aloja-
mento destinado para 
profissionais de mídia 
que fazem a cober-
tura dos jogos olímpi-
cos no rio, no recreio 
dos Bandeirantes, na 
Zona oeste do rio. o 
caso foi registrado na 
42ª dp (recreio). 

de acordo com 
a polícia, o repórter 
Marjon Magoo contou 
que foram retirados 

de sua carteira 300 
doláres (cerca de r$ 
950), onde havia us$ 
1.500. ele estranhou, 
mas não acreditou 
em roubo, até con-
tar para uma colega 
de alojamento, outra 
filipina, que também 
percebeu o sumiço 
de parte de um valor 
de sua bolsa. a repór-
ter, identificada como 
lea Cruz, teve 600 
dólares levados dos 
também us$1.500 que 

tinha. Com a “coinci-
dência”, eles decidi-
ram procurar a polícia.  

os casos aconte-
ceram entre as últi-
mas quarta-feira e 
quinta-feira. a polícia 
acredita que alguém 
possa ter entrado no 
apartamento dos jor-
nalistas com o uso de 
uma chave-mestre ou 
alguém que tenha 
acesso aos locais e 
que não levantariam 
suspeitas. 

Mochila suspeita é deixada  
próximo ao Santos Dumont 

o esquadrão anti-
-bombas da polícia Fe-
deral (pF) e militares da 
Marinha bloquearam 
uma das pistas que 
dão acesso ao aero-
porto santos dumont, 
no Centro do rio, por 
causa de uma mochi-
la esquecida por um 
turista israelense no iní-
cio da tarde de ontem. 
a interdição foi em um 
perímetro de aproxima-
damente 100 metros 
do local onde estava a 
mochila.

o bloqueio provocou 
transtorno aos passa-
geiros que se desloca-
vam para o aeroporto. 
eles tiveram que desem-
barcar no meio da via e 

seguir a pé, carregando 
malas, para não perder 
o horário do voo.

Quando os policiais 
federais se preparavam 
para acessar a mochila 
suspeita, inclusive com 
o uso de um robô, o tu-
rista israelense chegou, 
informando que havia 
esquecido a mochila 

na calçada, enquanto 
esperava um táxi. os 
agentes e um amigo do 
turista foram até a mo-
chila e a esvaziaram, 
para ter certeza de que 
não havia nada sus-
peito nela. o turista foi 
questionado sobre sua 
permanência no Brasil 
e depois liberado. 

especialistas estiveram no local e via foi bloqueada

vladiMir plaTonow/agênCia
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Suspeitos de matar aposentado 
vão sentar no colo do capiroto

Assaltantes morrem em troca de tiros 
dois criminosos mor-

reram num confronto 
com policiais milita-
res no bairro neópo-
lis, Zona sul da ca-
pital do rio grande 
do norte. os militares 
informaram que es-
tavam trabalhando 
como segurança do 
secretário de justiça 
e Cidadania, walber 
virgolino e, ao chegar 
a um posto de com-
bustíveis, perceberam 
que dois criminosos 
estavam tentando 
roubar uma loja de 
móveis. 

os ladrões teriam 
percebido a presen-
ça dos seguranças e 
começaram a atirar 
contra a equipe que 
reagiu atirando na di-
reção dos suspeitos. 

Vítima tentou proteger filho em assalto na porta de casa quando bandido se aproximou e atirou.

os dois marginais não 
resistiram aos ferimen-
tos e morreram antes 
da chegada do aten-
dimento médico. Com 
a dupla foram apre-
endidos um revólver 
calibre 38 e algumas 
munições. os militares 
não ficaram feridos na 
ação. 

Seguranças trocaram tiros com o trio de bandidos

Três dos margi-
nais suspeitos 
de executar um 

idoso em niterói, na 
região Metropoli-
tana do rio, foram 
encontrados mortos 
na tarde de ontem. 
os cadáveres esta-
vam dentro do por-
ta malas de um táxi, 
na rodovia niterói-
-Manilha (Br-101), 
na altura do km 320 
(entrada do Barreto). 
Todos estavam com 
tiros na cabeça. 

um quarto homem 

também suspeito de 
envolvimento com 
o crime ocorrido 
na comunidade do 
Marítimos, no bair-
ro Barreto, foi cap-
turado por policiais 
do 12º BpM (niterói). 
joel gomes vieira, 
de 69 anos, foi morto 
na manhã da última 
quinta-feira quando 
tentava proteger o 
filho de um assalto 
na porta de casa. 

o filho do apo-
sentado chegava 
na casa dos pais 
para tomar um café 
quando um homem 

Agentes da Delegacia de Homicídios chegam ao local do assassinato

sandro vox / agênCia o dia/reprodução

o secretário che-
gou ao local minutos 
após a troca de tiros. 
“Meus seguranças fo-
ram na frente e eu 
fiquei de me encon-
trar com eles no pos-
to. Quando cheguei 
já havia acontecido 
o confronto”, afirma 
walber.

Portal pede informações sobre 
suspeitos de assassinar policial

Portal divulgou cartaz dos três suspeitos 

divulgação

PRF  agarra casal com ‘tijolo’ de 
maconha na Rodovia Mário Covas

Adolescentes fazem rebelião no Degase 

Joel Vieira foi morto covardemente com um tiro

se aproximou para 
tentar roubar o carro 
dele que estava es-
tacionado na frente 
da casa. Quando viu 
a tentativa de assal-
to, joel correu para 
socorrer o filho e um 
dos comparsas do 
assaltante disparou 
em direção à cabe-
ça do idoso.

cHAVe DO VeículO 
ROuBADO cOM

 O lADRãO 
Com o suspeito 

foi encontrada uma 
chave semelhante 
a do veículo rouba-

Os três criminosos foram executados com tiros na cabeça na Niterói-Manilha

do. a ocorrência foi 
encaminhada para 
a delegacia de ho-
micídios de nite-
rói e são gonçalo 
(dhnsg). de acor-
do com o delegado 
Marcus amim, uma 
testemunha e o filho 
de joel já reconhe-
ceram o criminoso. 

agentes da polícia 
rodoviária Federal (prF) 
prenderam, na tarde de 
ontem, um casal suspei-
to de tráfico de entor-
pecentes, durante uma 
blitz na rodovia gover-
nador Mário Covas (Br-
101), em Campos dos 
goytacazes, no norte-
-Fluminense. eles trans-
portavam cerca de um 
quilo de maconha es-

condido num carro.
segundo informações, 

os policiais realizavam 
blitz na altura do pedá-
gio, quando suspeitaram 
dos dois e resolveram 
abordá-los. em uma revis-
ta no carro, encontraram 
um tablete com aproxi-
madamente um quilo da 
droga.o casal confessou 
que tinha pego a ma-
conha em Campos para 

ser revendida em silva 
jardim. 

o homem e  a mu-
lher já haviam sido 
presos anteriormente 
pelo mesmo crime. a 
ocorrência foi encami-
nhada à polícia Civil, 
onde foram indiciados 
por tráfico de entorpe-
centes, cuja pena varia 
de 5 a 15 anos de re-
clusão.

um grupo de menores 
infratores da escola joão 
luiz alves, unidade de 
internação do degase 
(departamento geral de 
ações socioeducativas) 
na ilha do governador, 
Zona norte, se rebelaram 
e incendiaram a própria 
cela, em manifestação 
contra as condições da 
unidade por volta de 10h 
da manhã de ontem. 

segundo o sindicato 
dos funcionários do ór-
gão, a unidade possui 

um cartaz que pede 
mais informações sobre 
os suspeitos de matar o 
policial militar delaney da 
silva Barbosa em nova 
iguaçu foi lançado on-
tem pelo portal dos pro-
curados. 

o crime ocorreu em 
um bar no bairro rosa dos 
ventos, em nova iguaçu, 
no dia 23 de julho. o pM, 
que era lotado no gru-
pamento de policiamen-
to Ferroviário do 5º BpM 
(praça da harmonia), 
chegou a ser socorrido, 
mas não resistiu. as inves-
tigações da delegacia 
de homicídios da Baixa-
da (dhBF) apontam que 
o agente foi assassinado 
após ter sido reconheci-
do por lucas rodrigues 
da silva Falcão, de 19 
anos, conhecido como 
Buchecha; Matheus Fal-

cão pinheiro guimarães, 
de 19 anos, o Matheuzi-
nho; e wallace jefferson 
Marinho, de 18 anos, tam-
bém conhecido como jo-
gador. de acordo com a 
polícia, os suspeitos ainda 
são acusados de praticar 
roubos e de integrar o trá-
fico de drogas da região.

no último dia 27, um 

dos quatro envolvidos foi 
preso. alex pereira de sou-
za, de 22 anos, conhecido 
lequinho, foi capturado 
próximo ao local do cri-
me, em cumprimento a 
um mandado de prisão. a 
polícia informou que alex 
confessou o crime em de-
poimento e contou como 
tudo aconteceu. 

capacidade para 120 
vagas, mas está com 
346 internos. nove ocu-
pantes de uma das ce-
las desencaparam os fios 
da lâmpada e, com a 
faísca provocada, atea-
ram fogo a um pedaço 
de espuma de um dos 
colchões. eles foram le-
vados para o hospital 
souza aguiar com quei-
maduras pelo corpo e 
um deles está em estado 
grave.

os agentes de segu-

rança do degase con-
trolaram o incêndio, que 
deixou dois funcionários 
com queimaduras. se-
gundo informações, os 
funcionários, assim como 
os internos, estão revol-
tados com o descaso 
a que são submetidos 
pelo governo. o órgão 
pertence a secretaria 
de educação. em nota, 
a administração do de-
gase informou que a si-
tuação na unidade está 
normalizada.

divulgação
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Evento esportivo foi chamado de ‘calamidade Olímpica’
Manifestantes tam-

bém aproveitaram 
para criticar a realiza-

ção da olimpíada. anéis 
olímpicos com a foto de 
Michel Temer e faixas 

como ‘calamidade olím-
pica’ podiam ser vistas no 
ato, assim como bandei-

ras de diversos sindicatos. 
Carros de som ditavam 
palavras de ordem.

a manifestação come-
çou na altura do Co-
pacabana palace e, 

Tocha Olímpica termina percurso 
após protesto contra Temer
Dversos movimentos sociais fizeram reinvindicações no Rio.

BRAsíLIA

o presidente da Câ-
mara dos deputados, 
rodrigo Maia (deM-
-rj), disse ontem não 
concordar com o pe-
dido feito pela defe-
sa do deputado afas-
tado eduardo Cunha 
(pMdB-rj) ao supremo 
Tribunal Federal (sTF) 
para tentar suspender 
a votação no plenário 
da Câmara do pro-
cesso que pede a cas-
sação dele.

na avaliação de 
Maia, o pedido não 
é cabível porque tan-

o equívoco mais co-
mum é acreditar que, 
para melhorar fisica-
mente, deve-se parar 
de comer. o que pre-
cisa mudar é a com-
posição corporal. não 
se trata apenas de 
reduzir a ingestão de 
calorias, é necessário 
melhorar a qualidade 
e quantidade dos ali-
mentos. e quais são os 
alimentos que devem 
ser consumidos antes, 
durante e depois de 
qualquer esporte? É 
muito importante a 
comida antes e de-
pois do treinamento. 
ela deve ser de quali-
dade e ajustada para 
o tipo de atividade fí-
sica. 

ANTeS DO 
exeRcícIO

estima-se que um 
treino cardiovascular 

normal em uma aca-
demia gaste cerca de 
900 calorias.

É aconselhável co-
mer carboidratos com-
plexos, como massas, 
arroz, batatas, pão e 
vegetais cerca de duas 
horas antes da prática.

a ideia é que esse 
tipo de alimento é di-
gerido rapidamente 
e fornece ao corpo 
a energia necessária 
para o movimento.

no entanto, muitas 
pessoas não possuem 
duas horas, especial-
mente na parte da ma-
nhã, para digerir um 
prato de macarrão ou 
de legumes com arroz.

essas pessoas são 
aconselhadas a con-
sumir carboidratos sim-
ples, como leite ou 
iogurte, que são digeri-
dos mais rapidamente. 

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 

O que se deve comer antes 
e depois de fazer exercícios 

Parte I

Maia não suspende cassação de Cunha
to o Conselho de Ética 
quanto a Comissão de 
Constituição e justiça 
(CCj) seguiram as re-
gras previstas no regi-
mento.

“eu acho que não 
cabe [o pedido para 
suspender a votação], 
até porque o Conselho 
de Ética e a CCj cum-
priram todo o regimen-
to, todo o direito de 
defesa, não tem muito 
motivo..., não faz muito 
sentido o recurso. não 
acredito que [o sTF] vá 
acatar, não”, disse Maia 
ao site de notícias g1 
por telefone.

Protesto contra Temer na orla de copacabana fez organização desviar trajeto 

reprodução

"O pedido não é cabível", relata o deputado

agênCia Brasil

duas manifes-
tações, uma 
contra o pre-

sidente em exercício 
Michel Temer e ou-
tra organizada por 
servidores públicos 
do estado do rio de 
janeiro, desviaram 
o trajeto da Tocha 
olímpica em Copa-
cabana, na Zona sul 
do rio, no fim da ma-
nhã de ontem.
imagens do jornal 
rjTv 1ª edição mos-

traram o desvio, e as 
informações foram 
confirmadas pela or-
ganização da olim-
píada. após o atra-
so, a tocha voltou 
ao percurso normal 
e seguiu por outros 
bairros da Zona sul.

cAMINHADA DA 
cHAMA OlíMPIcA

por volta das 15h, a 
chama terminou o 
trajeto no aterro do 
Flamengo, junto ao 
Monumento aos pra-
cinhas. a cerimônia 

de abertura da olim-
píada está marcada 
para as 20h.
dois grupos de orga-
nizadores pediam a 
saída do presidente 
em exercício, Michel 
Temer. integrantes 
da Central Única dos 
Trabalhadores (CuT) 
pediram ainda a 
volta da presidente 
afastada dilma rous-
seff. já Csp Conlutas 
de são paulo, segun-
do representantes, é 
a favor de eleições 
gerais.

por volta das 14h, 
seguiu em direção 
ao posto 4.

Bairro Bonfim recebe  
intervenções em Japeri

a prefeitura de japeri, 
através da secretaria de 
obras e serviços públicos 
(seMosp), está promo-
vendo inúmeras melhorias 
pelo município. os serviços 
são constantes e as ações 
estão a todo vapor, como 
pode ser comprovado na 
obra de saneamento no 
bairro Bonfim, que inclui a 
rua são sebastião, e vai 
dar fim aos transtornos 
vividos pelos moradores 

da localidade.
um dos maiores proble-
mas encontrados no lo-
cal é a falta da rede de 
esgoto, que agora faz 
parte do passado para 
os moradores, que usa-
vam um sumidouro. uma 
equipe da seMosp já fez 
a ligação às manilhas e, 
aos poucos, os resultados 
positivos estão aparecen-
do. para o secretário da 
pasta, andrew renato, o 

saneamento básico e o 
asfalto na porta de casa 
são o resgate da dignida-
de do cidadão. “estamos 
comprometidos a fazer o 
melhor para a população. 
Muitas pessoas têm vergo-
nha da rua onde moram, 
mas estamos trabalhando 
para mudar essa realida-
de. estas obras represen-
tam não só mais conforto 
para estes moradores, mas 
também a elevação da 

autoestima”, disse.
o prefeito ivaldo Barbosa 
dos santos, o Timor, lem-
brou que esta e outras 
obras por toda a cidade 
estão sendo realizadas 
com verba do município 
e agradeceu aos jape-
rienses pela colaboração. 
“este dinheiro que está 
sendo aplicado em infra-
estrutura e saneamento 
básico vem dos impostos 
pagos pela população. 
se não fosse pelos nossos 
munícipes, dificilmente te-
ríamos condições de fazer 
tantas obras como temos 
feito em toda a cidade”, 
revelou Timor.
nessa semana, foi reali-
zado o lançamento do 
programa Bairro legal na 
cidade, que é uma ação 
que visa transformar a 
vida dos japerienses, dan-
do a todos mais dignidade 
e garantindo o direito de ir 
e vir pelas ruas com total 
infraestrutura. até o fim do 
ano diversas melhorias irão 
chegar a todos os bairros 
ainda não contemplados.

Os serviços são constantes e as ações estão a todo vapor no município

CusTódio oliveira
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GLOBO

06:00 - via Brasil
07:00 - Como será?
09:06 - olimpíada 2016
09:30 - handebol FemininoBrasil x 
noruega
11:00 - vôlei de praia Masculino-
Brasil x Canadá
11:55- olimpíada 2016
13:03 - praça Tv - 1ª edição
13:30 jornal hoje
14:12 - olimpíada 2016
15:00 - vôlei FemininoBrasil x Ca-
marões
17:00 - Caldeirão do huck
18:32 - êta Mundo Bom!
19:19 - praça Tv - 2ª edição
19:35 - haja Coração
20:30 - jornal nacional
21:02 - velho Chico
22:00 - Futebol FemininoBrasil x 
suécia
23:57 - Balada olímpica
02:10 - Corujãogamer
03:39 - Corujãodo além
04:48 - CorujãoCheque em Bran-
co

TV RECORD

SBT
06:00 – Chaves 
07:00 – sábado animado
10:30 – Mundo disney
12:30 -  kenan e kel
14:15 – programa raul gil
18:30 – Chaves 
19:45 – sBT Brasil 
20:30 – esquadrão da 
Moda
21:30 – Mão na Massa
22:30 – sabadão
01:00 – Cine Belas artes
02:45 – Big Bang: a Teoria
03:30 – dois homens e 
Meio
04:00 – how to rock
04:30 – The Middle
05:15 – sullivan & Filho
05:45 – jornal da semana 
sBT

REDE TV

enChendo a pança

05:00-programa ultrafar-
ma 
08:00-america sub 
08:30-Familia debaixo da gra-
ça. 
09:00-vitória em Cristo 
10:00-rompendo em Fé 
10:30-proclamai 
11:00-igreja universal do reino 
de deus 
12:00-assembleia de deus no 
Bras 
13:00-voz da verdade 
13:30-Camisaria Fascynius 
14:00-CaMpeonaTo paulisTa 
de BasQueTe 
16:00-super extremo 
17:00-super Faixa do espor-
te 
18:30-ritmo Brasil 
19:30-amaury jr. show 
20:30-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-redeTv news 
22:15-operação de risco 
23:00-Mega senha 
00:30-encrenca - reprise 
01:30-jackpot game 
02:30-igreja Bola de neve 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

Novo conceito de barbearia vira 
febre entre homens modernos 

reprodução

piedade tem um mau pressenti-
mento com santo. santo é levado 
pela correnteza do rio. Martim comen-
ta com o delegado germano sobre 
a presença do homem que amea-
çou santo. dalva avisa a Tereza que 
Cícero desapareceu depois de falar 
com Carlos. Cícero visita o túmulo de 
Clemente. Carlos flagra dalva em seu 
quarto. Carlos afirma a afrânio que 
não terá mais problemas com Tereza. 

Santo é levado pela 
correnteza do rio

Josué ajuda aruna 
a pegar frutas

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

Candinho expulsa sandra com a aju-
da de policarpo, e ernesto cuida de sua 
comparsa. romeu dança com sarita, e 
Mafalda se incomoda. leonardo gosta 
de conhecer Filomena, que se preocu-
pa com a falta de notícias de Candinho. 
Candinho pensa em buscar Filomena e 
seu filho na fazenda. severo e diana se 
aproximam. Braz manipula ilde. 

Chega o dia do 
julgamento de Sandra

Isabela decide dar mais 
uma chance ao vilarejo
no capítulo da novela Cúmplices de 

um resgate do dia 8 de agosto, segun-
da-feira, isabela conversa com Manue-
la e diz para irmã que não vai ficar no 
vilarejo e que quer voltar a morar na ci-
dade. Manuela tenta convencer a irmã 
do contrário e pede que ela dê uma 
chance ao vilarejo para viver junto com 
ela e também com rebeca. isabela 
decide escutar o conselho de Manuela 
e aceita ficar por mais um tempo.

as primeiras barbea-
rias se resumiam a uma 
cadeira, bacia com 
água e sala de espera.  
há décadas elas atingi-
ram seu auge e passa-
ram a ter um novo sen-
tido. atualmente essa 
ideia voltou com tudo, 
caindo na graça de ho-
mens modernos que gos-
tam de se cuidar. a me-
lhor parte desse retorno 
é que, agora, os serviços 
vão muito além de ‘bar-
ba, cabelo e bigode’: 
também são variados e 
querem atrair a atenção 
dos clientes não só pelo 
tratamento estético.

a Baixada Fluminense 
vem investindo e apos-

06h30 - programação uni-
versal
07h00 - Fala Brasil especial
09h30 - esporte Fantástico
12h00 - olimpíadas rio 
2016
21h00 - jornal da record 
especial
22h00 - olimpíadas rio 
2016
00h15 - olimpíadas rio 
2016
01h15 - Fala Que eu Te es-
cuto
02h00 - programação uni-
versal

Antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Shopping Grande Rio recebe 
feira ‘Sabores do Mundo’
Cerca de 27 food trucks e food bikes participarão do evento gastronômico.

tando cada vez mais nes-
sa moda personalizada. 
as novas barbearias que-
rem reforçar o conceito 
original de um ponto de 
encontro para homens. 
e para isso, oferecem 
mesas de sinuca, flipera-
mas, bar, venda de rou-
pas, restaurante e até dia 
de noivo. não é legal?! 
o aumento do público 
masculino em busca dos 
serviços mostra que os 
homens estão cada vez 
mais desprendidos de 
conceitos antigos e que 
cuidados estéticos tam-
bém servem para eles. 
afinal, quem é que não 
quer estar ao lado de 
pessoas bem cuidadas?

BAND

06:00 - power rangers - super sa-
murai
06:20 - Fanboy e Chum Chum
06:40 - as aventuras e Bucket & 
skinner
07:00  infomercial vendo na Tv
07:15  religioso - Conexão com 
deus
07:30 - religioso - palavra de vida
08:30 - religioso - seicho-no-iê na 
Tv
09:00 - diário dos jogos olímpicos 
rio 2016
09:30 - jogos olímpicos rio 2016
11:00 - jogos olímpicos rio 2016
14:15 - jogos olímpicos rio 2016
15:00 - jogos olímpicos rio 2016
17:30 - jogos olímpicos rio 2016
19:20 - jornal da Band
20:25 - sila: prisioneira do amor
20:40 - religioso - show da Fé
21:30 - Mundo Miss - Boletim
21:35 - jogos olímpicos rio 2016
22:00 - jogos olímpicos rio 2016
00:00 - diário dos jogos olímpicos 
rio 2016
01:15 - show Business
02:05 - jogos olímpicos rio 2016 
– compacto
02:35 - Cinema na Madrugada
04:50 - glee
05:35 - só risos - pegadinhas

divulgação

‘American Way’ é um dos destaques do festival, junto com mais comidas típicas do mundo

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

RelAcIONAMeNTO FelIZ

Autoestima: Cui-
dem-se sempre. o 
primeiro segredo 
para ser amado (e 
continuar sendo) é 
amar-se. após o ca-
samento, junto com 
a rotina, filhos, etc. 
muitas vezes vem o 
descuido pessoal. 
não deixem de cui-
dar da saúde, da hi-
giene e da beleza. 
um cabelo diferente, 
uma roupa nova, um 
hábito saudável, po-
dem fazer milagres.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

Que tal viajar 
pelo mundo 
através da 

gastronomia? essa é 
a proposta da feira 
gastronômica 'sabo-
res do Mundo', pro-
movida pelo shop-
ping grande rio. o 
evento começou on-
tem e vai até ama-
nhã, a partir das 13h. 
a entrada é gratuita. 
Cerca de 27 food tru-
cks e food bikes par-
ticiparão do evento.

para a gerente de 
Marketing do shop-
ping grande rio, va-
nessa Mourão, esta 
é uma ótima oportu-
nidade de famílias e 
amigos se reunirem, 
para saborear pratos 
de diferentes países. 
“sempre buscamos 
trazer novidades aos 
nossos clientes. nos 

inspiramos nos jogos 
olímpicos e trouxe-
mos um pouco do 
costume culinário de 
outros países para a 

Baixada Fluminense. 
nosso objetivo é sur-
preender nossos visi-
tantes, oferecendo 
mais uma opção de 

lazer para as famí-
lias se divertirem com 
seus filhos, principal-
mente, no período 
das férias escolares. 

além de experimen-
tar uma gastronomia 
variada, as crianças 
poderão aproveitar 
as atrações esporti-
vas que estarão sen-
do oferecidas no lo-
cal” diz a executiva.

entre os exposito-
res, um destaque é 
o american way, um 
autêntico burguer 
americano, que che-
ga direto da terra do 
Tio sam. o vulcano 
Food Truck apresen-
tará sanduiches de 
costela desfiada, de 
dar água na boca. 
a marca Cariocão 
estará presente com 
cachorros-quentes 
de diversos tama-
nhos. os apaixo-
nados por waffles, 
poderão conferir a 
marca love waffles, 
com waffles de diver-
sos sabores, além dos 
espetinhos da marca 
el gato e muito mais.



Tirar uma soneca 
rápida no escritó-
rio pode deixar seu 
chefe irritado? in-
forme-o que você, 
na verdade, mere-
ce uma promoção 
de acordo com os 
últimos resultados 
dos estudos sobre 
o sono. um breve 
cochilo pode me-
lhorar a sua me-
mória, mesmo que 
dure apenas seis 
minutos.

enquanto um leve 
nervosismo pode 
melhorar o desem-
penho cognitivo, 
períodos de estresse 
intenso nos transfor-
mam em neander-
tais. Tente controlar 
a sua respiração.

a cafeína do chá 
verde e preto faz o 
corpo pegar no tran-
co e afia a mente. 
não é bom beber 
café e energéticos. 
para um ganho ce-
rebral excelente faça 
pausas regulares para 
beber chá. doses pe-
quenas durante o 
dia são melhores do 
que tomar uma única 
grande dose.

DO
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Sorrir faz bem e melhora a autoestima
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ludmilla admite ter medo do vestido 
rasgar na abertura da Olimpíada

Biel tem show cancelado por 
rejeição do público em Minas Gerais

o Festival de Música jovem em Belo 
horizonte (Mg) cancelou a apresenta-
ção do MC Biel devido a rejeição do 
público após o nome dele ser envolvido 
em novas polêmicas esta semana. se-
gundo a produção do evento afirmou 
ao ego, o Baile da pan anunciou o 
show da karol Conka no lugar do funkei-
ro no show que acontecerá no parque 
das Mangabeiras, no dia 14 de agosto.

uma das atrações confirmadas na aber-
tura da olimpíada rio 2016, ludmilla está 
ansiosa para o evento. ela quer fazer bo-
nito na apresentação que será transmitida 
para o mundo inteiro e confessa ter um re-
ceio comum a muitas mulheres. o vestido é 
bem justo. Bem justo mesmo", frisa a canto-
ra. "então não vou poder dançar muito, dá 
medo de rasgar. Mas essa foi a única inse-
gurança que senti quando o experimentei", 
admite ela, em conversa com o ego.

Gusttavo lima, 26 anos, está curtin-

do dias de folga nos estados unidos. O 

cantor chegou ao país na manhã da úl-

tima terça-feira, na companhia de  An-

dressa Suita, para realizar a sétima turnê 

em solo norte americano. eles aprovei-

taram o primeiro dia de folga do can-

tor em Orlando para visitar o ‘universal 

Studios’, famoso parque de diversões.  

esta é a primeira viagem internacional 

do casal depois que se casaram.

  ao escutar uma 
piada, daquelas 
que nos fazem dis-
parar a rir, são pro-
duzidos na boca 
uma série de sons 
vocálicos que du-
ram de 1/16 segun-
dos e repetem a 
cada 1/15 segundo. 
enquanto os sons 
são emitidos, o ar sai 
dos pulmões a mais 
de 100 km/h. uma 
gargalhada provo-
ca aceleração dos 
batimentos cardía-
cos, elevação da 
pressão arterial e 

dilatação das pupilas.os 
adultos riem em média 20 
vezes por dia, e as crian-
ças até dez vezes mais. rir 
é um aspecto tão ineren-
te à existência humana 
que esquecemos como 
são interessantes esses 
ataques repentinos de 
alegria. por que as pesso-
as riem quando escutam 
uma piada? segundo o 
escritor húngaro arthur 
kostler (1905-1983), o riso 
é um reflexo de luxo, que 
não possui utilidade bio-
lógica. entretanto a natu-
reza não investe em algo 
inútil, acredita-se que o 

impulso de rir possa ter 
contribuído para a so-
brevivência no decur-
so da evolução. a ge-
lotologia que pesquisa 
sobre o riso, aponta 
que esta é a mais an-
tiga forma de comuni-
cação. os centros da 
linguagem estão situa-
dos no córtex mais re-
cente, e o riso origina-
-se de uma parte mais 
antiga do cérebro, res-
ponsável pelas emo-
ções como o medo e 
a alegria. razão pela 
qual o riso escapa ao 
controle consciente. 
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Gusttavo lima aproveita o dia 

de folga nos Estados unidos

Pokémon Go 
chegou ao Brasil! 

o dia que nós está-
vamos esperando final-
mente chegou: temos 
pokémon go no Brasil! 
depois de muita espe-
ra, a niantic (em cola-
boração com a ninten-
do) lançou o game por 
aqui na última quarta-
-feira, bem a tempo 
dos jogos olímpicos. já 
são quase 6 mil comen-
tários na app store e, 
no total, a classificação 
do app está em 4,5 es-
trelas, ou seja, muito 
melhor do que aplica-
tivos populares como 
o snapchat, que, com 
seus erros constantes, 

amarga apenas 2,5 
estrelas. Mas antes de 
você entrar na onda 
de bater em postes de 
rua por andar com a 
cara enfiada no ce-
lular, nós já jogamos e 
preparamos algumas 
dicas para você já co-
meçar detonando. 

Muitas vezes, você 
vai acabar se depa-
rando com pokémons 
mais fracos, comuns e 
que você já tem, mas 
não passe reto por 
eles! Com a captura, 
você ganha xp e Can-
dy, item essencial para 
evoluir seus pokémons. 

reprodução
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Trabalho: seu lado 
empreendedor vai 
ganhar mais destaque 
nessa fase, já que 
Marte, estará enviando 
impulsos positivos para 

o seu crescimento profissional e 
financeiro. Parece que chegou sua 
hora de prosperar. Amor: momentos 
felizes no seu relacionamento a dois. 

Áries

Trabalho: é tempo de 
começar a pensar em si 
mesmo. Explore o que 
pode lhe trazer bem estar 
e paz. Vênus faz você 
pensar que a vida não 

consiste só de trabalho, mas também, de 
diversão e prazer. Amor: de um encontro 
informal poderá surgir uma grande 
amizade. 

Touro

Trabalho: não deixe 
nada no meio, 
procure concretizar 
seus planos. As 
perspectivas de 
sucesso são imensas. 
Use o seu dinamismo 

para avançar profissionalmente, pois 
tudo favorece o seu crescimento 
profissional. Amor: uma paixão 
poderá reaparecer. Cuidado! 

Gêmeos

Trabalho: será bom 
equilibrar suas energias, 
pois você entrará numa de 
muitas tarefas e precisará 
de muito vigor para dar 
conta das demandas que 

surgirão nessa fase. Você terá prazer em 
realizar essas  tarefas. Amor: não fique na 
defensiva dialogue com seu par.

Câncer

Trabalho: dia indicado para 
fazer novos contatos, pois o 
Sol está iluminando os seus 
caminhos profissionais e 
boas vibrações não faltarão 
para fazer melhores negócios. 
Arregace as mangas, tá? 

Amor: surpresas na vida íntima não estão 
descartadas. 

Leão

Trabalho: será 
fundamental você 
estabelecer conexões 
profissionais para abrir 
os seus caminhos e ter 
condições de conquistar 

novos negócios. As perspectivas são 
melhores para elevar sua situação 
financeira. Amor: a discórdia é a 
inimiga da felicidade. Ignore-a! 

Virgem

Trabalho: procure não 
se livrar das tarefas. 
As melhorias delas e 
que trarão resultados 
positivos e paz de espirito. 
Foque sua atenção na 
produtividade é ela que 

lhe trará prosperidade e estabilidade 
profissional. Amor: dedique seu tempo 
a melhoria do romance. 

Libra

Trabalho: chegou 
o seu momento 
de se projetar 
profissionalmente e 
colher os resultados 
dos seus esforços 

dispensados ao longo dos anos. Sua 
vontade progredir cada vez mais 
te levará ao sucesso. Amor: seu 
carisma está em alta,  chance de 
muito sucesso amoroso. 

Escorpião

Trabalho: boa fase 
astral para você. Júpiter, 
regente de seu signo, está 
colaborando para   o seu 
progresso profissional 
por meio de vibrações 

positivas lá do alto! Você não terá 
dificuldade para conquistar o que 
deseja. Amor: não finja que não 
precisa de carinho, tá?

Sagitário

Trabalho: a experiência 
de uma pessoa amiga será 
fundamental para suas 
realizações. Procure se 
aproximar das pessoas que 

gostam de você. Um elo profissional 
será bem possível com algumas 
delas. Amor: nessa fase possíveis 
reconciliações e aproximações. 

Capricórnio

Trabalho: na 
vindoura semana, 
você desfrutará 
de uma fase 
de iniciativas 
e importantes 

contatos profissionais. Você terá 
ânimo para correr atrás do que de 
fato, poderá lhe ajudar progredir 
na sua atividade. Amor: desfrute 
com a pessoa amada o doce sabor 
do amor!  

Aquário

Trabalho: brevemente, 
sua vida profissional 
poderá melhorar se você 
for mais atuante e correr 
atrás de seus objetivos. 
Netuno, regente de seu 

signo lhe dará disposição para isso.  
Mas, corra, mesmo! Amor: aproveite 
esse dia calmo para fazer planos  e 
passeios a dois. 

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do RIo de jaNeIRo

atos ofIcIaIs

aviso de licitação
tomada de Preços nº 005/2016

contratação de empresa para prestação de serviços de 
atividades de corte e poda de 720 (setecentos e vin-
te) exemplares arbóreos presentes nas vias públicas 
do município de Porto Real, para atender a solicitação 
efetuada pela secretaria Municipal de Meio ambiente 
(sMMa). Retirada do edital em horário comercial. local: 
departamento de licitação da Prefeitura Municipal de 
Porto Real localizado na Rua hilário ettore, 442 – cen-
tro – Porto Real – Rio de janeiro – Rj – ceP 27570-
000 ou então através do portal de transparência link 
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura 
da proposta dia 24/08/2016 às 09:00 h no endereço 

acima. Informações gerais: as sociedades empresariais 
interessadas que retirarem o edital no departamento de 
licitação deverão trazer: 3 (três) resmas de papel sulfite 
modelo A4, procuração com firma reconhecida em car-
tório e contrato social autenticados.

leticia Klotz de almeida
Presidente da comissão de licitação

PORTARIA Nº2398 DE 05 DE AGOSTO DE 2016.

o PRefeIto eM eXeRcÍcIo do MuNIcÍPIo de 
PoRto Real, No uso de suas atRIbuIÇoes le-
gaIs

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, a pedido, a partir de 05/08//2016, 
GRAZIELA OLIVEIRA FONSECA, cargo em comis-
são cc2 de coordenador de execução orçamentária 
e custos da secretaria Municipal de obras, urbanismo 
e Infra estrutura. 

Art. 2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

José Roberto Pereira da Silva

Prefeito em exercício

http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
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Remo vive o glamour na Olimpíada
Modalidade foi a mais popular na cidade e fundou três grandes clubes cariocas; 
Lagoa passa por transformação no decorrer dos anos; provas começam hoje.
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Atenção!

Anderson Luiz

a partir de hoje, a 
raia olímpica da 
lagoa rodrigo de 

Freitas começa a rece-
ber as provas de remo 
mais importantes da sua 
história e que se confun-
de com a trajetória do 
esporte no rio de janeiro. 
antes da consolidação 
definitiva do futebol, a 
partir da Copa de 1950, 
as regatas tinham alta na 
popularidade, principal-
mente até a década de 
20. Também havia espa-

ço no roteiro esportivo do 
carioca para patinação, 
corridas de cavalo e tou-
radas.   

o estádio de remo 
atraía grandes públicos 
para acompanhar as 
disputas, cheias de rivali-
dade. era uma prévia do 
que passaria a represen-
tar o Maracanã. primei-
ro goleiro profissional do 
Flamengo, Fernandinho, 
de 103 anos, viveu inten-
samente aquela época, 
que ainda guarda na me-
mória com detalhes.

“o remo fazia parte da 
sociedade carioca. eu 
gostava de ver e torcia, 
mas na "xepa". eu ia de 
bonde. até 1928 existia o 
pavilhão de regatas, mas 
lá só entrava quem tinha 
convite dos clubes, pesso-
as influentes e com dinhei-
ro. eu frequentava muito 
a garagem de remo no 
Flamengo, onde o clu-
be foi fundado. Tinha um 
jogo de pelota de mão 
(squash sem raquete) lá 
e eu sempre ia jogar com 
várias pessoas, entre elas 
remadores. uma vez, che-
guei a fazer uma regata 
e ganhei. na chegada, 
quase coloquei "os bofes 
para fora", contou Fernan-
dinho.

Com tanta influência 
no dia a dia da cidade, os 
remadores conquistavam 
status de ídolos e também 
entravam para o imaginá-
rio carioca. alguns até ga-
nhavam apelidos curiosos. 

o ex-goleiro disse que a 
convivência com os joga-
dores de futebol era boa. 

“Tinha o antonio re-
bello jr., chamado de "en-
gole garfo", ex-remador 
de Flamengo e vasco, o 
"Boca larga" e o angelú. 
eram os famosos da épo-
ca. eles tinham uma vida 
tranquila, não era profis-
sional, mas tinha mídia. 
o remo era muito queri-
do, assim como o futebol. 
não tinha rivalidade entre 
eles, o remo era pela ma-
nhã, e o futebol de tar-
de”, recordou. 

até a década de 20, 
as provas de remo no 
rio eram disputadas na 
Baía de guanabara e só 
depois passaram para a 
lagoa rodrigo de Freitas. 
a modalidade foi a ori-
gem de três dos quatro 
grandes clubes da cida-
de, Botafogo, Flamengo 
e vasco. os cruz-maltinos 
foram dominantes nas 
regatas nos anos 40 e 50 
(campeão durante 16 
anos consecutivos, de 
1944 a 1959), e depois o 
Fla passou a ter hegemo-
nia no final da década 
de 60, o que se estendeu 
nos anos 70 e 80 - teve tí-
tulos seguidos de 1983 a 
1997. em 2013, o Botafogo 
quebrou um jejum de cin-
co décadas. o alvinegro 
bateu o rival rubro-negro, 
então tetracampeão, e 
ficou com a quinta taça 
no total, o primeiro título 
desde 1964. 

Até a década de 20, as provas de remo no Rio eram disputadas na Baía de Guanabara
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