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Os agentes encontraram ‘bicos’ para  puxar combustível em terreno de uma das vítimas: ação apreendeu armas e munições

Ricardo Costa comemora ouro ao lado de guia

Traficante (sem camisa) e o comparsa que levou tiro na cabeça em Caxias

Secretário Luizinho, seu filho Luiz Felipe, o homenageado 
Luiz Antonio e os vereadores Carlão e Mauricio Morais
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Furto de óleo pela milícia 
está ligado à execução 
de políticos na Baixada

‘Bebezão’ foge e comparsa vai 
para o saco em ação da PM

Honraria nota 10 em Nova Iguaçu

Barrado 

Imposto ‘suave’

Carga de drogas 

Justiça impede disputa do 
médico Flávio Campos, o Dr. 
Flávio, que tenta ser prefeito 
de Paracambi.

São João de Meriti oferece 
anistia de até 100% em juros 
e multas de impostos atrasa-
dos para o contribuinte.

Polícia Rodoviária Federal 
apreende carregamento de 
cocaína e maconha em blitz 
na Rio-Teresópolis (BR-116).

A Divisão de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) e o Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco) reviraram municípios da 
região à caça de armas e milicianos. Três 
dos candidatos mortos teriam envolvi-
mento com o esquema do furto de óleo 
da Petrobras. Desde outubro, 13 aspiran-
tes a vereador foram mortos.

divulgação

divulgação

reprodução
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Felipe Bornier puxa caminhada no Valverde
Coube ao deputado federal Felipe Bornier comandar na noite de ontem, pelas ruas do 

bairro Valverde em Nova Iguaçu, a campanha de reeleição de seu pai, o prefeito Nelson 
Bornier, que não pode ir às ruas por causa das dores que ainda sente nas costas.  Bornier 
despachou na Prefeitura, mas ainda sente dores ao caminhar. Ele sofreu um acidente no 
último domingo quando fazia campanha em Corumbá. 

Ao chegar ao ponto de concentração da caminhada, na Estrada de Madureira, acom-
panhado de Thiago Portela, coordenador da campanha,  Felipe disse que seu pai está 
bem e que logo voltará a conversar com o povo. Centenas de militantes, candidatos, ve-
readores e simpatizantes participaram da caminhada da vitória, ao som de foguetório,  no 
corredor da Avenida Abílio Augusto Távora.

Pulo no escuro 
e para história

Cego por conta da Doença de Stargardt, o sul-ma-
to-grossense de Três Lagoas, Ricardo Costa é o primei-
ro brasileiro a conquistar medalha de ouro nos Jogos 
Paralímpicos do Rio no salto em distância.

Pai do secretário estadual 
de Saúde, Luiz Antonio Tei-
xeira Júnior, o ex-vereador 
e ex-presidente da Câmara 
Municipal de Nova Igua-
çu, Luiz Antonio Teixeira, 
foi agraciado com a maior 
honraria iguaçuana. A ceri-
mônia lotou o plenário da 
Casa. Com seu espírito irre-
verente, o homenageado 
arrancou risos e aplausos 
dos presentes ao falar da 
sua história como vereador 
da cidade.
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Loucura!

Loucura! II

Monica Riley é uma 
modelo nos EUA, cujo 
maior objetivo é engor-
dar ao ponto de não 
conseguir mais se mo-
vimentar sozinha. Atual-
mente Monica já pesa 
445 kg, mas ainda fal-
tam 10 kg para atingir 
seu objetivo final. Quem 
está ajudando na mis-
são é o namorado dela, 
Sid Riley, que dedica seu 
tempo livre para cozi-
nhar e dar comida a ela 
através de um funil.

O objetivo final é não 
conseguir mais se mexer, 
de modo que Sid preci-
se alimentá-la, limpá-la 
e fazer tudo para ela. 
A mãe de Monica não 
concorda com a atitu-
de do casal. Monica en-
tende as preocupações 
da mãe, que argumen-
ta que a filha está se 
matando, mas rebate 
dizendo que, na verda-
de, só quer ser feliz. 

A europa é um continente com várias histórias 
e contos que ecoam até hoje. Fatos como a ‘Ida-
de das Trevas’ a ‘Reforma Protestante’ entre outras 
coisas. Um costume muito esquisito na idade média 
é que no café da manhã, era normal as crianças 
tomarem cerjeva em vez de outra bebida.

O ex-presidente do Brasil Fernando Henrique 
Cardoso, disse ser contra a censura que acon-
tecia na ditadura militar. Porém, quando foi pre-
sidente, autorizou a censura de um dos episódios 
da série ‘Os Simpson’ no país em 2002. Será que 
realmente foi necessário esta censura?

O ‘sol da meia noite’ é um fenômeno que ocorre 
perto dos polos terrestres, quando o sol não se põe por 
24 horas. Isso acontece porque a inclinação do eixo 
da terra em relação ao plano de sua órbita faz com 
que o sol incida quase perpendicularmente sobre os 
polos,em posição que se altera a cada seis meses.

Costume esquisito

Censurado! Sol da meia noite

Funcionários de uma empresa de animação re-
nomada nos Estados Unidos têm privilégios de dar 
muita inveja em muita gente. Todos os trabalhado-
res da Pixar tem entrada gratuita no parque da Dis-
ney, e podem levar até três pessoas cada um. Isso 
sim é que é um senhor privilégio.

Inveja!

Os alimentos para cães podem conter substâncias 
que causam danos graves e até fatais, segundo Jona-
tha Self, especialista em alimentação canina, empresas 
de alimentos para cães estão diminuindo a expectati-
va de vida dos animais, já que as companhias estariam 
usando ‘lixo’ para a fabricação dos produtos.

Imagina dormir em um iglu e, ao deitar na cama 
e olhar o céu, se deparar com uma Aurora Boreal? 
Isto é possível no Igloo Village of Hotel Kakslauttanen, 
na Finlândia. A ideia junta o design dos iglus conhe-
cidos, mas a cobertura é de vidro, e a visão é de 
arrepiar de tão linda que é.

Village of Hotel Kakslauttanen

Consultor com experiência
Empresa contrata consultor de vendas com experi-

ência na função. Salário comissionado com média de 
R$ 1.500,00, vale transporte e carteira assinada. Interes-
sados devem enviar currículo no corpo do email para 
iconerh@yahoo.com.br e colocando no assunto a vaga 
que está se candidatando com o número 207.

Atendente de lanchonete
Empresa contrata para seu cliente atendente de lan-

chonete com ensino médio completo, fácil acesso ao 
cachambi e experiência mínima de um ano. Salário de 
R$ 985,00 e vários benefícios. Interessados devem enviar 
currículo no corpo do email para consultoria.workepo-
wer@yahoo.com.br, com o nome da vaga no assunto.

Técnico de enfermagem
Hospital de grande porte seleciona técnico em en-

fermagem com experiência em alojamento conjunto. 
pré e pós parto, cuidados com parturiente e RN. Salário 
compatível com o mercado e vários benefícios. Interes-
sados devem enviar currículo no corpo do email para 
sabrina.santos@perinatal.com.br.

Liberada consulta ao 4º lote
A Receita Federal liberou ontem a consulta ao quarto lote 

de restituições do Imposto de Renda 2016 e a lotes residuais, 
de quem caiu na malha fina, de 2008 a 2015. Estão incluídos 
no 4º lote de restituição do IR deste ano 2.106.171 contribuin-
tes, totalizando R$ 2,5 bilhões em restituições. O pagamento 
será feito no dia 15 de setembro.

Lucro de R$ 72 bilhões
O Banco Central lucrou R$ 72,1 bilhões de janeiro a agosto 

com as operações de intervenção no câmbio, conhecidas 
como contratos de ‘swaps’, que equivalem à compra ou 
venda de moeda estrangeira no mercado futuro. Nos oito 
primeiros meses do ano passado, as operações de ‘swaps 
cambiais’ causaram ao BC uma perda de R$ 74 bilhões. 

Dólar opera abaixo de R$ 3,20
O dólar operou em queda ontem, abaixo de R$ 3,20, após 

registrar na última terça-feira, último dia de negócios antes 
do feriado de 7 de setembro, o maior recuo diário em mais 
de dois meses. Segundo a agência Reuters, a queda era in-
fluenciada pela perspectiva de que o Federal Reserve, não 
deve elevar os juros da maior economia do mundo tão cedo.

Ração diminui vida de animais

VENDAS

hoSpitAl

RECEitA FEDERAl

MoEDA AMERiCANA

Hubble descobre fóssil na Via Láctea

‘Brazil at War’
O Brasil teve uma pequena participação na 

Segunda Guerra Mundial. Ele ajudou as tropas 
americanas a eliminar o poderio do nazismo. Em 
1943, o presidente dos Estados Unidos criou um 
documentário mostrando a todos a importância 
do Brasil na guerra.

EMpRESA CoNtRAtA

BANCo CENtRAl

DIVUlGAçãO

Um remanescente ‘fossilizado’ das primeiras estrelas da Via láctea, de ida-
des extremamente diferentes, foi revelado por uma equipe internacional de 
astrônomos. Este sistema estelar se assemelha a um aglomerado globular, mas 
não é como nenhum outro conhecido. Ele contém estrelas muito semelhantes 
à maioria das estrelas antigas da Via láctea, e pode preencher a lacuna na 
nossa compreensão entre o passado da nossa galáxia e seu presente. O siste-
ma, chamado de Terzan 5, fica a 19.000 anos-luz da Terra. Ele é conhecido há 
mais de quarenta anos, mas, agora, pesquisadores liderados por uma equipe 
italiana descobriram que Terzan 5 é bem diferente do que pensávamos. Eles 
encontraram evidências convincentes de que existem dois tipos distintos de 
estrelas em Terzan 5, que não só diferem nos elementos que contêm, mas têm 
uma diferença de idade de aproximadamente 7 bilhões de anos.

Relações perigosas 
Um velho político da Baixada Fluminense 

está no meio de polêmica. Em plena cam-
panha eleitoral para a reeleição de mais 
um mandato de vereador, o parlamentar 
teria contratado cabos eleitorais com con-
duta, no mínimo suspeita. 

Tudo no crime 
Na boca miúda corre a informação que 

os cabos eleitorais em questão estariam 
envolvidos em diversos assaltos. Um deles, 
inclusive, teria sido preso por atacar traba-
lhadores em pontos de ônibus durante a 
madrugada no começo desta semana. 

Será que ele sabe?
Uma fonte informou ao Sombra que um 

dos funcionários da campanha do político 
estaria circulando com uma moto rouba-
da. Ele também teria envolvimento com o 
tráfico de drogas da região que seria re-
duto eleitoral do referido político. Será que 
ele sabia da presença de bandidos em sua 
campanha. 

Adversários fazem a festa 
Sem perda de tempo, os adversários políti-

cos estão fazendo a festa. Nas redes sociais, 
as suspeitas sobre o candidato ter contrata-
do ou não criminosos para sua campanha 
ficam mais evidentes. Com um escândalo 
desse, dificilmente o candidato, que está 
no final do seu primeiro mandato, vai con-
seguir se reeleger. 

Guerra na rede 
As redes sociais estão sendo usadas como 

arma para políticos atacarem adversários. 
Em Magé, por exemplo, candidatos fazem 
a festa na internet apontando os podres e 
um do outro. E o irônico é que todo mundo 
tem telhado de vidro, mas só olha para a 
casa do vizinho. 
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Decisão foi tomada na última quarta-feira pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral.

Desde 2008 que Flavio Ferreira (centro) vem tendo problemas para registrar candidatura

Portela representa Bornier 
em reunião com lideranças

Greve bancária fecha 
mais de 7 mil agências

A juíza Bruna 
Frank Tonial 
obedeceu a 

ordem do Ministério 
Público e contestou o 
registro de candida-
tura do médico Flávio 
Campos Ferreira, o Dr. 
Flávio, que desde 2008 
vem tentando eleger-
-se prefeito no municí-
pio de Paracambi, na 
Baixada Fluminense. 
Flávio teve um man-
dato relâmpago em 
2005 (ficou apenas 
cinco meses no car-
go), tendo sido cas-
sado por compra de 
votos. A impugnação 
imposta na tarde de 
ontem pela Justiça 
foi por conta de sen-
tença transitada em 
julgado no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
a mesma que anulou 
os votos a ele conferi-
dos em 2010, quando 
disputou uma cadeira 
de deputado estadu-

al.

hiSTóRiA DuviDOSA
Em 2005 o médico 

entrou para a história 
do município como 
o prefeito eleito que 
menos tempo ficou 
no cargo. Ele venceu 
as eleições de 2004 
por uma diferença 
de pouco mais de 
500 votos, mas uma 
investigação compro-
vou que um esquema 
de compra de votos 
havia sido montado. 
Flávio foi apeado do 
cargo e substituído 
pelo segundo colo-
cado naquele pleito, 
André Ceciliano, que 
em 2004 correu à ree-
leição. Flávio recorreu 
da decisão, mas esta 
foi mantida no 18 de 
outubro de 2005 pelo 
desembargador Paulo 
Espírito Santo (na épo-
ca atuando no TRE 
do Rio de Janeiro). Ele 
ainda tentou reverter 
a situação no TSE, mas 

Cartazes com aviso da greve dos bancários 

Moradores em reunião com Kadico e o coordenador Thiago Portela

Secretário estadual de Saúde participa 
de homenagem ao pai em Nova Iguaçu

perdeu novamente e 
desde 2008 vem tendo 
problemas para regis-
trar candidatura.

Embora tenha fica-
do menos de um se-
mestre na Prefeitura 
de Paracambi, Flávio 

é considerado o pre-
feito mais processado 
da história do municí-
pio, reunindo contra si 
várias ações judiciais. 
Além da condena-
ção por compra de 
votos em 2004, res-

ponde a processo por 
pagamento indevido 
quando era prefeito 
e ações por supostas 
fraudes em licitação, 
além de 25 processos 
de execução fiscal 
em processos adminis-

trativos julgados pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado. Ainda cabe re-
curso da decisão de 
hoje, do que a defesa 
do candidato impug-
nado deverá cuidar 
nas próximas horas.

Reprodução/Facebook

O ex-secretário de 
Governo e coorde-
nador de Campa-
nha, Thiago Portela, 
representou o prefei-
to de Nova Iguaçu, 
Nelson Bornier, em 
reuniões com lide-
ranças dos bairros 
Mangueira, Andra-
de de Araújo e Boa 
Esperança durante 
a semana. Bornier se 
acidentou no último 
domingo, quando fa-
zia caminhada elei-
toral no bairro Co-
rumbá. Portela ouviu 
as reivindicações dos 
moradores.

A primeira reunião 
aconteceu no bair-
ro Mangueira, com 
a candidata a vere-

adora Erica Borges 
(PTN). Durante o en-
contro com cente-
nas de moradores, 
Portela destacou os 
avanços na área da 
saúde e educação, 
na gestão de Bor-
nier. “Hoje podemos 
dizer que a saúde 
de Nova Iguaçu fun-
ciona. Quando as-
sumimos o Hospital 
da Posse ele estava 
destruído, abando-
nado. Hoje a saúde 
de Nova Iguaçu vive 
uma nova realidade. 
É o Hospital que mais 
atende no Estado do 
Rio de Janeiro”, afir-
ma.

Portela ressaltou 
ainda que, apesar 

da crise, a cidade 
avança em moradia 
e educação. “Nova 
Iguaçu hoje é a cida-
de que mais constrói 
casas populares no 
Brasil. Já construímos 
mais de 14 mil mo-
radias, oferecendo 
melhor qualidade de 
vida à população, 
sem falar na educa-
ção. Ampliamos e 
reformamos mais de 
60 escolas, oferecen-
do mais de 10 mil va-
gas. Construímos ver-
dadeiros complexos 
educacionais com 
quadra poliesportiva 
coberta, sala de in-
formática, biblioteca, 
entre outras melho-
rias”, conclui.

divulgação A greve dos bancá-
rios entrou no terceiro 
dia. A paralisação, que 
começou na última 
terça-feira é por tem-
po indeterminado. No 
primeiro dia, segundo a 
Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT), tiveram as 
atividades paralisadas 
7.359 agências, centros 
administrativos, centrais 
de atendimento (CABB) 
e serviços de atendi-
mento ao cliente (SAC). 
De acordo com o Ban-
co Central, o país tem 
22.676 agências bancá-
rias (dado de julho).

A Federação Na-
cional dos Bancos (Fe-
naban) não divulgou 

balanço de agências fe-
chadas no primeiro dia de 
greve e afirmou apenas 
que a população tem à 
sua disposição uma sé-
rie de canais alternativos 
para realizar transações 

financeiras.
Segundo a Contraf, 

uma nova rodada de 
negociações com os 
bancos foi marcada 
para hoje, a partir das 
11h, em São Paulo.

A noite da última 
terça-feira foi marca-
da com muita emo-
ção. O ex-vereador 
e ex-presidente da 
Câmara Municipal 
de Nova Iguaçu, luiz 
Antonio Teixeira, foi 
agraciado com a 
Medalha de Mérito 
Comendador Soa-
res, maior honraria 
iguaçuana. Seu filho, 

o secretário estadual 
de Saúde, luiz Antonio 
Teixeira Júnior, emocio-
nou a todos ao falar 
da importância do pai 
em sua vida e na da 
sua família.

Familiares, amigos e 
autoridades estiveram 
presentes à cerimônia, 
que lotou o plenário da 
Casa legislativa. Com 
seu espírito irreverente, 

o homenageado ar-
rancou risos e aplau-
sos dos presentes ao 
falar da sua história 
como vereador de 
Nova Iguaçu.

O presidente da 
Câmara, Mauricio 
Morais, presidiu a 
sessão. A autoria do 
projeto foi do verea-
dor Carlão Chamba-
relli.

Fábio Tito/G1
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A secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos de Duque de Ca-
xias (SMASDH) realizou ontem mais 
uma ação para retirada de mora-
dores de ruas e usuários de drogas 
do Centro da cidade. 

O curso de Psico-
logia do Centro Uni-
versitário Uniabeu 
promove amanhã, 
o ‘1º Encontro de 
Empreendedores So-
ciais: Um novo olhar 
para a Baixada Flu-
minense’, no cam-
pus Belford Roxo, 
à partir das 8h30.

A Secretaria Muni-
cipal de Desenvol-
vimento Social de 
Nilópolis firmou par-
ceria com o curso de 
idiomas CEI, que be-
neficiará aos funcio-
nários da Prefeitura 
e seus dependentes 
com descontos de 
até 70%.

O ‘Festival de Teatro de Queimados’ chega à sua séti-
ma edição com 25 espetáculos, que serão apresentados 
de graça, entre os dias 10 e 24 desse mês. A seleção das 
peças foi feita através da Secretaria Municipal de Cultura.

Candidato à Prefeitura de São Gonçalo, Brizola 
Neto (PDT) terá prejuízo em sua campanha. A Justiça 
Eleitoral determinou que ele recolha o material irregu-
lar por não dar o espaço adequado a sua vice.

Parceria Empreendedorismo 

Cultura Prejuízo

Eles disseram... nós publicamos!
“É profundamente preocupante que o exercício do direito constitucional de defesa, com comba-

tividade e determinação, possa ser encarado na mais alta Corte de Justiça do País como fator de 
entrave às investigações ou ao processo”. Defesa do ex-presidente lula ao criticar Teori Zavascki.

O advogado luiz Antonio Teixeira re-
cebeu a Medalha ao Mérito Comen-
dador Soares na noite da última terça-
-feira. A indicação da homenagem foi 
uma surpresa feita pelo vereador de 
Nova Iguaçu Carlão Chambarelli. 

Durante o desfile de 7 de Setembro, 
o candidato à Prefeitura de Volta Re-
donda, Samuca Silva (PV), falou sobre 
as opções de lazer e de diversão aos 
feriados e aos domingos. Uma delas é 
o projeto ‘Rua de lazer’.

DIRETO AO PONTO

Estamos cada vez mais descrentes e insatisfeitos 
com o nosso atual cenário político. Todos nós cla-
mamos por melhorias e menos promessas. E mes-
mo com todas as dificuldades que enfrentamos, 
não podemos nos abater ou desacreditar de que 
é possível sim, vivermos em uma sociedade mais 
justa e igualitária. Que tenhamos a consciência de 
que a escolha da nossa base política, é algo que 
pode mudar a nossa vida para melhor ou afundá-
-la durante quatro anos. Vote com sabedoria! 

Multado Irregularidades Eleitorado 
o TRE-RJ reduziu a mul-

ta aplicada pelo juiz da 83ª 
Zona Eleitoral ao prefeito de 
Mesquita, Gelsinho Guerreiro 
(PRB), candidato à reeleição, 
por propaganda antecipa-
da, fixando a condenação 
em R$ 5 mil. 

O Tribunal de Contas da 
União entregou uma lista 
com indícios de irregularida-
des nos relatórios financeiros 
de campanhas encaminha-
dos à Justiça Eleitoral por 
candidatos e partidos até 31 
de agosto 2016.

Desde o pleito de 2000, o 
número de mulheres eleito-
ras ultrapassa o de homens. 
Pela primeira vez, o eleitora-
do feminino será maior que 
o masculino nos 26 estados 
onde haverá votação no 
dia 2 de outubro.

Condecorado  

Projetos  
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BRASÍLIA

A falta de atenção dada pela im-
prensa à cerimônia de abertura das 
Paralimpíadas de 2016 foi percebida 
pelo público. Não faltaram comen-
tários a respeito da pouca visibilida-
de do evento nos canais de TV aberta.

Um cidadão pode mudar o futuro 

“Nós somos fortes 
quando estamos jun-
tos. Independente da 
luta do voto nós temos 
que fazer uma cor-
rente e peitar Antonio 
Marcos antes das elei-
ções. Se ele não quiser 
a gente não ajuda. 
Nós temos que estu-
dar a possibilidade de 
deixar essa lei aprova-
da. Vamos arrumar um 
jeito de votar ela (...) 
com alguma modifica-
ção. Já vamos deixar 
o outro prefeito amar-
rado com a gente. Nós 
precisamos fazer isso”. 
Essas palavras são do 
presidente da Câmara 
de Vereadores de Ca-
simiro de Abreu, Odino 
Miranda. É o trecho de 
uma conversa grava-

Jogo sujo na Câmara 
de Casimiro de Abreu

da por um membro da 
Casa. Antonio Marcos 
é o prefeito da cidade 
e a lei que Odino pre-
tende aprovar é um ins-
trumento inconstitucio-
nal que os membros do 
legislativo tiraram do 
bolso do colete no ano 
passado para pressio-
nar Antonio Marcos a 
negociar com eles, mas 
foi rejeitada em plená-
rio. Pelo que evidencia 
a fala de Odino, o alvo 
é o governante a ser 
eleito no dia 2 de ou-
tubro, seja ele que for 
e de que partido seja. 
“Deixar ele amarrado 
com a gente”, em ou-
tras palavras, significar 
dizer ter ele nas mãos 
e dele fazer o que bem 
entender.

Caxias pronta para a campanha de Multivacinação 
AçãO SOCIAl

Público alvo são crianças entre seis meses e 5 anos incompletos e adolescentes de 9 e 14 anos.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

STF rejeita pedido de Cunha

Há anos sofrendo com 
a falta d´água, mora-
dores do bairro Pilar, em 
Duque de Caxias, estão 
revoltados com um va-
zamento provocado 
por um cano quebrado 
na na Avenida leonel 
Moura Brizola, antiga 
Presidente Kennedy. De 
acordo com a recla-
mação, o desperdício 
de água acontece em 
frente à residência do 
vereador e candidato 
à vice-prefeito, Marce-
lo do Seu Dino. Diversas 
reclamações já foram 
feitas à Cedae. 

Odino defende ideia contra Antonio Marcos

DIVUlGAçãO

AçãO SOCIAl

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) rejeitou ontem 
um pedido do deputado 
afastado Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) para suspen-
der o processo de cassa-
ção de que ele é alvo na 
Câmara.

Por 10 votos a 1, a 
maioria dos magistrados 
não identificou irregula-
ridades no andamento 
do processo na Câmara 
que tivessem restringido o 
direito de defesa, como 
alegou a defesa do pe-
emedebista. O único a 
concordar com os argu-
mentos dos advogados 
do deputado foi o minis-

tro Marco Aurélio Mello. 
Relator do caso no STF, o 

ministro luís Roberto Barro-
so recomendou a rejeição 
do mandado de seguran-
ça sob o argumento de 
que Cunha teve condições 
de se defender ao longo 
do processo, inclusive no 
próprio tribunal.

Cano quebrado jorra água em Caxias O ex-presidente da Câ-
mara responde ao pro-
cesso de cassação por 
quebra de decoro parla-
mentar sob a acusação 
de ter mentido à CPI da 
Petrobras, em março do 
ano passado, sobre a exis-
tência de contas corren-
tes na Suíça em seu nome.

 O Centro Municipal de Saúde é um dos postos para a campanha de vacinação

REPRODUçãO

Cunha responde ao processo de cassação

REAGE SARACURUNA

A Campanha de 
Multivacinação 
para Atualização 

do Esquema Vacinal 
começa em todo o país 
no próximo dia 19 de 
setembro. A Secretaria 
de Saúde de Duque 
de Caxias já preparou 
um esquema para 
atender e atualizar 
a caderneta de 
vacinação das crianças 
e adolescentes de todo 
o município. Todas as 
unidades de saúde 
estarão participando 
da campanha até o 
término no dia 30 deste 
mês, das 8h às 17h. No 
dia 24 de setembro 
(sábado), acontecerá 

o Dia D para atender 
todas as crianças no 
final de semana. Um 
dos focos e novidade 
da campanha deste 
ano, será as meninas 
entre 9 e 14 anos, 
com a vacinação 
específica para o HPV.
Estarão sendo 
d i s p o n i b i l i z a d a s        
todas as vacinas 
do calendário 
básico da criança 
e do adolescente 
c o m p l e t a n d o 
as vacinas que 
e v e n t u a l m e n t e 
estejam em aberto. 
É necessário a 
a p r e s e n t a ç ã o 
da caderneta de 
vacinação ou algum 
comprovante da 

situação vacinal.
PúbLiCO ALvO

Para crianças com 
menos de 5 anos 
estarão disponíveis as 
vacinas BCG, Hepatite B, 
Pentavalente, Rotavírus, 
Pneumo 10, Meningo C, 
Tríplice Viral, Varicela, 
DTP infantil, Poliomielite e 
Hepatite A, entre outras. 
Haverá aplicação de 
doses de reforço da 
vacina contra Influenza 
especificamente para 
crianças que receberam 
a primeira dose durante 
a campanha de maio, 
e ainda precisam 
completar o esquema 
vacinal com a segunda 
dose.
Já para o grupo de 
adolescentes entre 9 e 14 

anos, estarão disponíveis 
as vacinas: Hepatite B, 
Tríplice Viral, Dupla Adulto 
e HPV (específica para 
as meninas).
Devido a mudanças no 

esquema de vacinação 
contra a poliomielite, 
a recomendação do 
Ministério da Saúde 
será vacinar apenas as 
crianças com idades 

entre seis meses e 5 
anos incompletos (4 
anos, 11 meses e 29 dias) 
que ainda não tenham 
completado as vacinas 
do calendário básico.
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Alunos de Três Rios com problemas 
visuais recebem óculos de grau

sul fluminense

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Parceria entre secretarias contempla 350 crianças com problemas visuais.

Conferência foi composta por mesas de debates, painéis e grupos temáticos

Ferrovia deveria ficar pronta em meados de 2010

De fevereiro a 
agosto deste 
ano, cerca de 

350 estudantes da 
rede municipal de 
ensino de Três Rios 
ganharam óculos de 
grau. Em uma parce-
ria da Secretaria Mu-
nicipal de Educação 
com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, os 
alunos da Educação 
Infantil ao Ensino Mé-
dio que apresentam 
problemas visuais 
passam por exames 
oftalmológicos e re-
cebem gratuitamen-
te óculos corretivos.

Nas escolas muni-
cipais de Três Rios, 
profissionais capa-
citados fazem uma 
triagem dos alunos 
que apresentam pro-
blemas visuais. Poste-
riormente, estes são 
encaminhados para 
consulta oftalmológi-
ca. Caso haja a ne-
cessidade do uso do 
óculos de grau, os es-

tudantes têm a opor-
tunidade de ecolher 
qual armação dese-
jam usar e dias após, 
recebem o óculos 
corretivo.

DeFiCiênCiA viSuAL 
COMPROMeTe

 O ALunO
Para a secretá-

ria de Educação de 
Três Rios, Carla Nasser 
Monnerat, as defici-
ências visuais com-
prometem a apren-
dizagem dos alunos. 
“Muitos estudantes 
não apresentam um 
bom rendimento es-
colar pois têm difi-
culdades na leitura, 
o que favorece a re-
petência e até mes-
mo a evasão escolar. 
Com esse programa 
municipal, identifica-
mos e corrigimos es-
ses problemas visuais 
para que a criança 
não apresente difi-
culdade em sala de 
aula”, destacou Car-
la Nasser Monnerat.

A secretária de 
Saúde de Três Rios, 

Andryelli aires de Mo-
rais, também falou 
sobre a importância 
deste programa. “A 
deficiência visual em 
idades precoces alte-
ra o desenvolvimento 

UBM realiza palestra VER SUS

CSN escolhe executivo para 
ocupar lugar de Ciro Gomes

Alunos que apresentam problemas visuais passam por exames e recebem gratuitamente óculos corretivos

idealização do evento partiu de ex-alunas e aluno do curso

CRIS OlIVEIRA/DIVUlGAçãO

da motricidade, cog-
nição e linguagem 
durante os períodos 
sensíveis do desen-
volvimento da crian-
ça e múltiplas são as 
causas de perda da 

capacidade visual. A 
visão é um dos mais 
importantes meios de 
comunicação com 
o ambiente, pois, 
aproximadamente 
80% das informações 

que recebemos são 
obtidas através dos 
olhos e, por isto, a 
saúde ocular deverá 
sempre ser priorida-
de para nossas crian-
ças”, disse Andryelli.

O UBM (Centro Univer-
sitário de Barra Mansa) 
promoveu, na noite da 
última segunda-feira, a 
abertura do primeiro Se-
minário VER SUS no mu-
nicípio. A organização 
do evento foi feita por 
ex-alunos e alunos do 
curso de Psicologia que 
participaram da ativida-
de em outras cidades. O 
evento tem por objetivo 
divulgar o VER SUS, que 
consiste em um estágio 
de vivência na realidade 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde).

A egressa de Psicolo-
gia, Raphaela Ferreira 
Nunes de Amorim, con-
tou que ficou sabendo 
do programa por meio 
de uma propaganda. Ela 
se inscreveu e participou 
da edição de 2015.2, na 
cidade do Rio de Janeiro.

“O VER SUS é voltado 
para estudantes de gra-
duação ou pós-gradua-
ção e integrantes de mo-
vimentos sociais. A ideia 

é integralizar as pessoas 
na realidade do SUS. Fa-
zemos visitas nos locais de 
atendimento e vemos to-
das as atenções do siste-
ma: primária, secundária, 
terciária e discutimos a 
teoria e a prática” expli-
cou Raphaela.

Para participar do 
programa, que dura em 
média 144 horas, distribu-
ídas conforme a disponi-
bilidade da localidade 
que promove, é preciso 
se inscrever e ser selecio-
nado. O VER SUS recebe 

acadêmicos de qual-
quer área de formação 
e não apenas da Saúde. 
“Qualquer pessoa que se 
interesse em conhecer 
mais sobre o SUS pode 
participar, pois o estágio 
procura atender o maior 
número de áreas profis-
sionais. Pode ser alguém 
de Administração, um bi-
ólogo, alguém de Marke-
ting”, destacou Rafael de 
Oliveira, do 9º período de 
Psicologia, que participou 
do VER SUS 2016.1, em An-
gra do Reis.

Divulgação

A CSN escolheu o 
executivo Sérgio leite 
para assumir a presidên-
cia da Transnordestina 
logística, que era ocu-
pada por Ciro Gomes. 
De acordo com infor-
mações do jornal Valor, 
leite foi uma indicação 
pessoal do presidente 
da CSN, Benjamin Stein-
bruch.

Ele fez carreira na mi-
neradora Vale e desde 
março de 2014, leite 
estava no comando da 

Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP), joint ven-
ture da Vale com as core-

anas Dongkuk e Posco, 
construída em São Gon-
çalo do Amarante (CE).

divulgação

Barra Mansa realiza 6ª 
Conferência da Cidade

Com o tema 
‘A Função Social 
da Cidade e da 
Propriedade: Ci-
dades inclusivas, 
participativas e so-
cialmente justas’, 
a Prefeitura de 
Barra Mansa, por 
meio da Secreta-
ria Municipal de 
Planejamento Ur-
bano, realizou no 
último sábado, no 
auditório do Sest 
Senat, a 6ª Confe-
rência da Cidade. 
O evento reuniu 
representantes dos 
poderes Executivo 
e legislativo, enti-
dades de classe, 
movimentos so-
ciais e moradores. 
Além das propos-
tas apresentadas e 
delegados escolhi-

dos para representar 
o município na eta-
pa estadual, durante 
a Conferência ainda 
foram eleitos os 17 
novos membros do 
Conselho Municipal 
da Cidade. O man-
dato é de três anos.

O secretário mu-
nicipal de Planeja-
mento Urbano, Ro-
naldo Alves, frisou 
a importância da 
Conferência da Ci-
dade, que aconte-
ce a cada três anos.

“Dedicamos um 
dia inteiro à Barra 
Mansa, debatendo 
temas de alto inte-
resse da sociedade. 
São questões impor-
tantíssimas para o 
crescimento do nos-
so município” disse 
Ronaldo, explicando 

que a palestrante 
do dia, laura So-
dré, reuniu-se na 
última sexta-feira 
com os membros 
do Conselho da 
Cidade. “Foi uma 
reunião satisfatória 
e positiva. Ouvimos 
pensamentos, crí-
ticas e propostas 
para o desenvol-
vimento de Barra 
Mansa”, destacou 
o secretário.

Em sua pales-
tra, com o tema 
‘A cidade como 
espaço coletivo’, 
a arquiteta e ur-
banista laura So-
dré falou sobre a 
necessidade da 
participação da 
população na 
construção de 
uma nova cidade.



Material entorpecente encontrado dentro do veículo durante operação

20° BPM visita escola em 
apoio à Semana da Pátria

Maconha e carro roubado
Um casal de jovens 

foi flagrado com um 
carro roubado e uma 
porção de maconha, 

numa abordagem na 
Rio-Teresópolis, na ma-
drugada. Os policiais sus-
peitaram da dupla que 

estava num Gol prata e 
decidiram abordá-la.

Em uma revista, foram 
encontrados um cigarro 

de maconha e um ta-
blete com cerca de 50 
gramas da droga. Du-
rante a vistoria, a equi-

pe ainda constatou que 
o automóvel era rouba-
do. Os suspeitos foram 
levados para a Polícia 

Civil, onde foram in-
diciados por recepta-
ção e porte de entor-
pecentes.
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Traficante roda com drogas em 
operação da PRF na BR-116

apreensão

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Policiais encontram carga de cocaína e maconha no interior de um automóvel em blitz. 

Um carregamen-
to de cocaína 
e maconha foi 

apreendido pela Polí-
cia Rodoviária Federal 
(PRF), em uma blitz na 
Rodovia Rio-Teresópo-
lis (BR-116), em Magé, 
Região Metropolitana 
do Rio, na madruga-
da de ontem. Os en-
torpecentes estavam 
escondidos no carro 
de um homem que 
tentou fugir quando 
viu os policiais paran-
do veículos.

Os agentes faziam 
a blitz, quando viram 
que um carro havia es-
tacionado ao lado da 

rodovia antes da fisca-
lização. Eles seguiram 
até o local e percebe-
ram que o motorista já 
estava na passarela 
atravessando a pista. 
Ao ser abordado, o 
suspeito demonstrou 
bastante nervosismo e 
não soube explicar o 
motivo de estar ali. O 
homem, de 53 anos, 
estava com a chave 
do carro no bolso. En-
tão, a equipe seguiu 
com ele até o veículo, 
onde iniciaram uma 
revista.

Quando abriram o 
porta-malas, os po-
liciais encontraram 
uma sacola plástica 
embaixo do pneu es-

BRUNA lEMOS/HORA H

‘Bebezão’ foge de cerco da 
PM em Duque de Caxias 

Mais de 60 tabletes de maconha foram encontrados com grávida

um dos suspeito conseguiu fugir enquanto o outro foi executado por agentes do 15º bPM

Grávida é presa com mais de 60 
kg de maconha na Novo Rio

Policiais da 55ª DP prendem 
procurado em Nova Iguaçu

tepe. Havia 700 pape-
lotes de cocaína e um 
tablete de um quilo 
de maconha.

O suspeito acabou 
confessando que os 
entorpecentes, ava-
liados em cerca de 
R$ 14 mil, teriam sido 
comprados em Acari, 
na Zona Norte. Ele dis-
se que receberia R$ 1 
mil para levá-los até 
Teresópolis, na Região 
Serrana, onde seriam 
revendidos. O homem 
contou ainda que já 
havia feito o mesmo 
tipo de transporte ou-
tras vezes. A ocorrên-
cia foi encaminhada 
à 59ª DP (Duque de 
Caxias). 

Divulgação

Divulgação

Um suspeito de trá-
fico de drogas conse-
guiu fugir após ser de-
tido por agentes do 15º 
Batalhão de Polícia MI-
litar (Duque de Caxias) 
durante abordagem 
a uma dupla suspei-
ta numa motocicle-
ta no bairro Cangulo, 
na última quarta-feira. 
Na ação, o piloto do 
veículo morreu ao ser 
atingido com um tiro 
na cabeça. 

De acordo com a 
corporação, a guarni-
ção do Destacamento 
de Policiamente Osten-
sivo (DPO) de Campos 
Elíseos realizava patru-
lhamento na região 
quando avistou dois 
homens na moto. Ao 
perceber a aproxima-
ção da viatura, o sus-
peito conhecido como 

‘Bebê’ ou ‘Bebezão’, 
atirou contra os PMs, 
que reagiram ao ata-
que. Ao ser atingido, 
o condutor perdeu o 
controle da moto e os 
dois caíram. Ferido, ele 
morrreu no local. Já 
o marginal foi detido 
com uma pistola cali-
bre 9 mm. 

No entanto, quando 
a PM aguardava re-
forço de outras guar-
nições para isolar a 
área, alguns morado-
res ordenados por tra-
ficantes, iniciaram um 
tumulto generalizado. 
Nesse momento, Be-
bezão aproveitou para 
fugir.

Ele também é suspei-
to de vários roubos na 
região. 

Segundo informa-
ções dos policiais, o 

homem que morreu 
não tinha envolvimento 
com o tráfico de dro-
gas e teria sido forçado 
a transportar (dar um 
bonde) para o crimino-
so, que segue foragido. 

FiChA exTenSA PeLA 
POLíCiA CiviL 

O batalhão informou 
ainda que o traficante 
possui diversas passa-
gens e está em liber-
dade condicional. De 
acordo com investiga-
ções, o bandido utiliza 
o falso poder paralelo 
para revistar morado-
res, ameaçar e execu-
tar quem não cumpre 
as suas ordens. Há pou-
co tempo ele expulsou 
uma família da Rua 
Olinda por supor que 
ela seria informante da 
polícia. 

Reprodução/Reage Saracurura

Uma mulher, grá-
vida, de 39 anos, foi 
presa, na manhã de 
ontem na Rodoviá-
ria Novo Rio, Região 
Central da cidade, 
transportando mais 
de 60 quilos de ma-
conha dentro de 
uma mala. Ela trazia 
a droga de São Pau-
lo. 

Policiais militares 

do Batalhão de Poli-
ciamento em Áreas 
Turísticas (BPTur) foram 
checar uma denúncia 
de que uma passagei-
ra que vinha de São 
Paulo desembarca-
ria na rodoviária com 
aproximadamente 50 
quilos de maconha, 
escondidos em uma 
mala.

Após realizarem bus-

cas, eles consegui-
ram localizar e pren-
der a mulher grávida, 
com uma mala onde 
tinham 62 tabletes de 
maconha. Com ela 
também foi achada 
uma trouxinha da 
mesma droga, além 
de R$ 812 em dinhei-
ro. O caso foi regis-
trado na 5ª DP (Mem 
de Sá).

Policiais do Gru-
po de Investigação 
Continuada da 55ª 
DP (Queimados) jun-
to com o Núcleo de 
Inteligência Policial 
(NIP), prenderam na 
manhã da última 
terça-feira, Renato 

Romualdo Borges, 
acusado de homi-
cídio. O criminoso 
estava foragido e 
contra ele havia um 
mandado de prisão 
expedido pela Co-
marca de Queima-
dos.

A equipe do 20° Ba-
talhão de Polícia Mili-
tar (Mesquita) esteve 
no Colégio Cetecon 
Kappa, em Nilópolis, 
na tarde da última 
quarta-feira. Em apoio 
à Semana da Pátria, 
os agentes participa-
ram de um Desfile Cí-
vico em homenagem 
ao dia 7 de setembro, 
com o objetivo de 
representar todos os 
policiais militares do 
Estado. equipe do 20° bPM esteve no Colégio Cetecon Kappa 

Renato Romualdo borges

Divulgação
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DHBF e Gaeco fecham o cerco 
contra matadores de candidatos 

Um policial militar 
de 25 anos assassi-
nou a ex-namora-
da na noite do úl-
timo domingo, no 
município de Cas-
tanhal (73 km de 
Belém). De acordo 
com a Polícia Civil, 
a vítima identifica-
da como Ariana 

Piedade Farias, 22, 
foi morta em frente 
ao parque de ex-
posições da cida-
de onde um show 
de sertanejo esta-
va sendo realizado 
como parte da pro-
gramação de uma 
feira agropecuária. 

O soldado Daílson 
Brito, que estava à 

paisana, se mostrou 
determinado em 
matar a jovem pois 
ignorou a presença 
de equipes policiais 
da ROCAM e da 
PRF que estavam 
ao lado. Segundo 
informações de tes-
temunhas, a vítima 
foi morta com vários 
tiros nas costas de 

PM mata ex-namorada em festa depois de levar um fora 

Justiça expediu 12 mandados de busca e apreensão e outros de prisão em Duque de Caxias, Belford Roxo e Magé. 

Ariana foi alvejada com vários tiros por Daílson

A Divisão de Ho-
micídios da Bai-
xada Fluminense 

(DHBF) e o Grupo de 
Atuação Especial de 
Combate ao Crime Or-
ganizado (Gaeco) es-
tão fechando o cerco 
contra a morte de polí-
ticos na região. Na ma-
nhã de ontem, as duas 
especializadas defla-
graram uma megao-
peração para apre-
ender armas e objetos 
usados nas execuções 
de candidatos e envol-
vidos em Campanhas 
Eleitorais.

A Justiça expediu 12 

mandados de busca 
e apreensão em ca-
sas e galpões de sus-
peitos de participação 
nos crimes, além de 
12 outros pedidos de 
prisão temporária. De 
acordo com as investi-

gações, das 14 execu-
ções ocorridas nos últi-
mos 10 meses, três de 
candidatos e de uma 
pessoa envolvida em 
campanhas eleitorais, 
têm como motivação 
principal a disputa en-

tre milicianos que atu-
am no furto de com-
bustível da Petrobras, 
na Refinaria de Duque 

de Caxias (Reduc). 
Para a Polícia Civil, in-
tegrantes da quadrilha 
que atua na Máfia do 

Óleo em Duque de Ca-
xias apoiam financeira-
mente políticos que se 
aliam ao grupo. 

... durante operação realizada pelos agentes da DhbF e Gaeco em Duque de Caxias

“bica” para roubar combustível é achada em terreno... 

DIVUlGAçãO

Assassinatos relacionados 
Ainda de acor-

do com as in-
vestigações, o 
pré-candidato a 
vereador Sérgio 
da Conceição de 
Almeida Júnior, o 
Berem do Pilar foi 
morto no dia de 2 
de julho na porta 
de casa, no bair-
ro do Pilar, por-
que ele entrou no 
mesmo ramo de 
negócios da orga-
nização criminosa.

Segundo agen-
tes da DHBF, De-
nivaldo da Silva, 

executado quatro 
dias depois de Be-
rem, seria sócio dele 
no novo empreendi-
mento. A Polícia Civil 
descobriu que nos 
dois crimes foi usada 
a mesma pistola. 

As duas execu-
ções foram filmadas 
e comprovaram as 
semelhanças.

A especializada 
descobriu que os 
assassinatos de De-
nivaldo e Berem 
estão relacionados 
com a morte de 
leandro de Xerém. 

Assim como Berem, 
leandro também 
morava no terceiro 
distrito e tinha fama 
de andar com pa-

ramilitares suposta-
mente ligados à De-
nivaldo. 

Os milicianos se 
apresentavam como 

‘justiceiros’. 
A Polícia Civil acre-

dita que, pela bruta-
lidade dos crimes, o 
propósito dos bandi-

dos era dar um reca-
do para outros que 
viessem a se aventu-
rar nos negócios ilíci-
tos da máfia.

berém, Denivaldo e Leandro de xerém: crimes relacionados ao esquema de roubo de combustível

REPRODUçãO/FACEBOOK 

Traficantes também têm execuções na conta 
A DHBF afirmou 

que outros quatro 
crimes são de auto-
ria do tráfico, porque 
as vítimas, que eram 
líderes comunitários, 
não permitiam bo-

cas de fumo nos bairros 
onde viviam. De acordo 
com o delegado Gini-
ton lages, titular da es-
pecializada, apenas um 
homicídio teria como 
única razão a rivalidade 

política, no caso, o crime 
contra o vereador Osval-
do da Costa Silva (PDT), 
morto em 18 de agosto. 

Outros dois teriam 
cunho passional. “A mi-
lícia é silenciosa e está 

arraigada no poder 
público. Os milicianos 
ainda aprenderam a 
lição com as prisões, 
no passado, de inte-
grantes do grupo mais 
antigo da Zona Oeste 

do Rio”, disse Giniton, 
referindo-se aos irmãos, 
o ex-vereador Jerôni-
mo Guimarães Filho e o 
ex-deputado estadual 
Natalino Guimarães Fi-
lho. Ele acrescentou que 

“por isso, essa facção 
criminosa não coloca 
mais a cara dela de 
frente na política. Ela 
apoia e fica ao lado 
do poder”, explicou o 
delegado.

Deputado é vítima de assalto na Zona Norte do Rio
O deputado es-

tadual luiz Mar-
tins (PDT) escapou 
de um assalto na 
manhã da última 
quarta-feira na 
Rua General Jerô-
nimo Furtado, em 
Rocha Miranda, 
na Zona Norte do 
Rio. 

De acordo com 
informações, os 
criminosos atra-
vessaram um Ford 
K na frente do 
veículo do parla-
mentar, um Toyo-
ta Hilux. Como o 
carro era blinda-

do, o deputado deu 
ordens ao motoris-
ta para escapar. Os 
bandidos, armados 
com pistolas, atira-
ram contra a pica-
pe e acertaram dois 
tiros, um na altura 
da janela do carona 
onde estava Martins. 
“Só deu tempo de 
abaixar a cabeça e 
pedir para o motoris-
ta acelerar porque 
o carro é blindado”, 
afirmou.

Ele ia para uma 
reunião política do 
filho, o candidato 
a vereador Daniel 

Martins, que assistiu 
toda a ação dos as-
saltantes. Daniel re-
cebeu informações 
que um homem foi 
atingido na barriga 
por uma bala perdi-
da. A vítima foi iden-
tificada como Ronal-
do de Oliveira lima, 
baleado na barriga. 
Ele foi levado para 
Hospital Municipal 
Paulino Werneck, 
Ilha, e segundo o 
deputado a família 
informou que passa 
bem. O caso foi re-
gistrado na 29ª DP 
(Madureira).

pistola ponto 40 que 
o militar utilizava na 
PM. Em seguida o 
acusado foi imobili-
zado e preso. 

A jovem era es-
tudante de Educa-
ção Física e atuava 
como modelo de 
desfiles de belezas 
e lojas de moda na 
região.

Luiz Martins (d) estava seguindo para uma reunião de campanha do filho
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Prefeitura melhora condições para contribuintes regularizar suas dívidas.

ÊMEN

“O grupo Estado 
Islâmico (EI) e Al-
-Qaeda cooperam 
no Iêmen contra seus 
inimigos comuns, os 
rebeldes huthis xiitas 
e as forças gover-
namentais apoiadas 
pela coalizão árabe 
sunita liderada pela 
Arábia Saudita”, afir-
mou o diretor da 
Agência Central de 
Inteligência (CIA), 
John Brennan, ontem.

O EI e a Al-Qaeda 
são duas organiza-
ções rivais e se en-
frentam abertamente 
na Síria.

“Quanto mais nos 
afastarmos da re-
gião sírio-iraquiana, 
mais provável é uma 
colaboração entre 
elementos da Al-Qa-

EI e Al-Qaeda estão unidos no Iêmen

eda, elementos do EI e 
outros grupos extremis-
tas”, explicou o diretor 
da CIA, em uma en-
trevista publicada pelo 
Centro Antiterrorista de 
West Point, a prestigio-
sa escola de oficiais do 
Exército americano.

“Vemos uma coope-
ração no nível tático 
para rejeitar seus inimi-
gos comuns”, afirmou, 

acrescentando que, 
no momento, essa 
“colaboração, ou 
não confrontação” 
não se estendeu à 
preparação de ata-
ques no exterior.

Brennan reiterou 
suas dúvidas sobre a 
possibilidade de que 
Iraque e Síria voltem a 
se unificar sob um go-
verno central.

ei e a Al-Qaeda são duas organizações rivais

Meriti oferece anistia de até 100% 
em impostos municipais atrasados

REPRODUçãO
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Co n t r i b u i n t e s 
com tributos 
municipais em 

atraso ainda podem 
aproveitar a oportu-
nidade de regularizar 
suas pendências com 
até 100% de descon-
to nos juros e multas 
de taxas como: IPTU, 
ISS E ITBI. A Secretaria 
Municipal de Fazen-
da e Planejamento da 
Prefeitura de São João 
de Meriti segue reali-
zando a campanha 
do Programa de Re-

cuperação Fiscal (RE-
FIS), que refinancia os 
valores da dívida ativa 
de pessoas físicas e ju-
rídicas.

A ação concede 
a anistia das multas e 
dos juros relativos aos 
tributos vencidos e não 
pagos, em dívida ativa 
até o dia 31 de dezem-
bro de 2015. A isenção 
chega a 100 % dos ju-
ros e das multas para 
quem efetuar o paga-
mento total do valor à 
vista ou parcelar em 
até quatro vezes.

O secretário muni-

cipal de Fazenda e 
Planejamento, lucia-
no Rolim, faz um aler-
ta sobre as consequ-
ências ao contribuinte 
que não regularizar o 
pagamento de seus 
impostos. “Essa é mais 
uma grande campa-
nha que a Prefeitura 
está realizando para 
ajudar os munícipes a 
regularizarem suas dí-
vidas com o município. 
É importante lembrar 
que quem não apro-
veitar essa oportuni-
dade poderá sofrer as 
sanções que a lei de-

termina. Por isso, é fun-
damental comparecer 
à Secretaria e aprovei-
tar o REFIS, que é por 
tempo limitado”, lem-
bra o secretário.

O atendimento do 
REFIS acontece de se-
gunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h30, nos 
seguintes locais: Secre-
taria Municipal de Fa-
zenda e Planejamento 
(Av. Presidente lincoln, 
899 – Jardim Meriti) e 
Rio Poupa Tempo (Sho-
pping Grande Rio, Rua 
Maria Soares Sendas, 
111 – Centro). Contribuinte tem a chance de colocar em dia as contas

lUIZ AlBERTO/ASSIMP MERITI

Meriti presta homenagem 
ao marinheiro João Cândido 

Com atividades es-
peciais e muita festa, a 
Prefeitura de São João 
de Meriti inaugurou, na 
quinta-feira da semana 
passada, a Sala Mari-
nheiro João Cândido, 
no Complexo Cultural 
Kenedi Jaime de Sou-
za Freitas, após traba-
lho em conjunto da 
Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos e 
Igualdade Racial com 
a Subsecretaria Munici-
pal de Cultura. O nome 
escolhido foi em home-
nagem ao homem que 
lutou pelo fim dos cas-
tigos físicos e pela me-
lhoria das condições de 
trabalho dos marinhei-
ros no início do século 
XX.

João Cândido Felis-
berto, que ficou conhe-
cido como Almirante 
Negro, líder da Revolta 
da Chibata (1910), foi 
morador de São João 
de Meriti nos anos 30, 
município onde ainda 
residem muitos de seus 
familiares. O local tem 
o objetivo de resga-

tar e de manter viva a 
história do “Almirante 
Negro”. Adalberto do 
Nascimento Cândido, o 
Candinho, filho de João 
Cândido, prestigiou a 
cerimônia e foi home-
nageado. Aos 77 anos, 
ele afirma sentir uma 
emoção especial em 
cada evento em que o 
nome de seu pai é lem-
brado.

“Meu pai deixou uma 
história e ela tem que 
continuar. Esse espaço 
em São João de Meriti é 
muito importante para 
preservar e divulgar 
essa história. Em cada 

lugar onde realizam ho-
menagens para o meu 
pai sinto uma emoção 
diferente e hoje foi es-
pecial”, disse Candinho. 

O coordenador da 
superintendência de 
Igualdade Racial de 
São João de Meriti, 
Athaylton Jorge Mon-
teiro Belo, o Frei Tatá, 
explica que a Sala Ma-
rinheiro João Cândido, 
no Complexo Cultural 
Kenedi Jaime de Souza 
Freitas, vai receber es-
tudantes de escolas pú-
blicas e privadas, além 
da população adulta 
meritiense.

Almirante da nome a sala no complexo cultural

GlAUCIO BURlE

Ensino médio e fundamental 
ficam abaixo da meta do Ideb

O ensino médio 
nas escolas do país 
está estagnado des-
de 2011 em patama-
res abaixo do previs-
to pelo Ministério da 
Educação (MEC), en-
quanto os anos finais 
do ensino fundamen-
tal também não al-
cançaram as metas, 
segundo avaliação 
nacional realizada 
pelo governo.

Ontem, o ministério 
apresentou o Índice 
de Desenvolvimento 
da Educação Básica 
(Ideb) 2015. O levan-
tamento aponta que 

o ensino médio segue 
estagnado na média 
das escolas do país 
com índice 3,7 e não 
atingiu a meta de 4,3. 
O patamar se mantém 
desde a avaliação rea-
lizada em 2011.

Do primeiro ao quinto 
ano do ensino funda-
mental, chamado de 
ensino fundamental 1, 
o Brasil alcançou Ideb 
de 5,5 e bateu a meta 
que era 5,2. Entretanto, 
no ensino fundamental 
2, que compreende do 
sexto ao nono ano, o 
Brasil mais uma vez não 
cumpriu a meta nacio-

nal que era de 4,7, fi-
cando com Ideb de 
4,5.

O Ideb é um indi-
cador geral da edu-
cação nas redes pri-
vada e pública, uma 
espécie de nota. 
Para chegar ao índi-
ce, o MEC calcula a 
relação entre rendi-
mento escolar (taxas 
de aprovação, re-
provação e abando-
no) e desempenho 
no Saeb/Prova Brasil 
aplicada para crian-
ças do 5º e 9º ano do 
fundamental e do 3º 
ano do ensino médio.

Ministro da educação, Mendonça Filho apresenta os números do ideb 

GABRIEl lUIZ/G1

Desmontagem da arena do vôlei 
de praia no Rio suspensa pelo MT

Auditores fiscais do 
Ministério do Trabalho 
suspenderam a des-
montagem da arena 
que abrigou os jogos de 
vôlei de praia durante 
a Olimpíada do Rio, em 
Copacabana, na Zona 
Sul da cidade. A fisca-
lização alegou ter en-
contrado situações de 
grave e iminente risco 
à saúde e à integridade 
física dos trabalhadores 
que desmontavam a 
construção.

Em inspeção no lo-
cal, realizada na última 
terça-feira, os fiscais 
constataram que mate-
riais usados no trabalho 
de desmontagem eram 
içados por guindastes 
sem que a circulação 
de pessoas pela área 
fosse bloqueada. Se-

gundo o Ministério, os 
responsáveis pela ope-
ração não fizeram a 
vistoria dos guindastes 
nem a análise de risco 
para trabalhos em altu-
ra.

Os fiscais da Superin-
tendência Regional do 
Trabalho no Rio de Ja-
neiro (SRTE/RJ) notifica-

ram o Comitê Rio 2016 
para que tome provi-
dências, possibilitando a 
retomada da desmon-
tagem da arena. Entre 
essas medidas está a 
instalação de um siste-
ma de monitoramento 
dos ventos que incidem 
sobre os guindastes em 
dias de mau tempo.

RICARDO MORAES/REUTERS

Desmontagem oferece risco à saúde do trabalhador
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GLOBO
05:58 - Via Brasil
06:58 - Como Será?
09:00 - É de Casa
11:55 - Praça TV - 1ª Edição
12:33 - Globo Esporte
13:00 - Horário político
13:10 - Jornal Hoje
13:44 - Sessão Comédia
14:31 - Estrelas
15:27 - Caldeirão do Huck
18:09 - Êta Mundo Bom!
19:10 - Sol NascenteApresenta-
ção especial
19:16 - Praça TV - 2ª Edição
19:33 - Haja Coração
20:30 - Horário políticoDF assiste 
ao Jornal Nacional
20:40 - Jornal Nacional
21:19 - Velho Chico
22:19 - Zorra
23:03 - Altas Horas
00:51 - SupercineSede de Vingan-
ça
02:23 - CorujãoGolpe Fulminante
03:56 - CorujãoS.O.S. do Amor

TV RECORD

SBT
06:00 - Chaves
07:00 – Sábado Animado
10:30 – Mundo Disney
12:30 – Kenan e Kel
13:00 – Horário Eleitoral
13:10 – Kenal e Kel
14:15 – Programaa Raul Gil
18:30 - Chaves
19:15 – Corre e Costura
19:45 – SBT Brasil
20:30 – Horário Eleitoral
20:40 – Esquadrão da Moda
21:40 – Mão na Massa
22:45 - Sabadão
01:00 – Cine Belas Artes 
03:00 – Big Bang: A Teoria
04:00 – Dois Homens e Meio
04:30 – How To Rock
05:00 – The Middle
05:30 – Sullivan & Filho
05:45 – Jornal da Semana SBT

REDE TV

OBRAS DE ARTE

05:00-Programa Ultrafar-
ma 
08:05-America Sub 
08:40-Familia Debaixo da Gra-
ça. 
09:15-Vitória em Cristo 
10:20-Rompendo em Fé 
10:55-Proclamai 
11:32-Igreja Universal do Reino de 
Deus 
12:33-Assembleia de Deus no 
Bras 
13:00-Horário Eleitoral Gratui-
to 
13:10-Assembleia de Deus do 
Brás . 
13:49-Voz da Verdade 
14:22-Camisaria Fascynius 
14:50-CAMPEONATO PAUlISTA DE 
BASQUETE 
15:45-Super Extremo 
16:20-Série B 
18:30-Ritmo Brasil 
19:30-Amaury Jr. Show 
20:30-Horário Eleitoral Gratuito 
2 
20:40-Igreja Internacional da Gra-
ça de Deus. 
21:40-RedeTV News 
22:30-Operação de Risco 
23:30-Mega Senha 
01:00-Encrenca - Reprise 
01:30-Jackpot Game 
02:30-Igreja Bola de Neve 
03:00-Igreja da Graça no Seu lar

O fim do tabu no 
mundo da tatuagem

Martim discute com Bento e Beatriz 
o defende. Bento conta para Beatriz 
como conseguiu pistas sobre o esque-
ma da Prefeitura. Afrânio sofre com o 
afastamento de Martim. Martim pede 
que Beatriz conte a verdade para ele. 
Ceci tem um pressentimento. Zé Piran-
gueiro encontra Martim dormindo em 
uma canoa. luzia e Piedade sentem 
falta de Beatriz. Iolanda percebe os 
olhares de Martim para Beatriz. 

Afrânio sofre com o 
afastamento de Martim

Nobá vai até a casa de 
Milah procurar Kalu

Samara corre para encontrar léia 
e Adara. A vilã diz que a Cana-
néia se passará por mãe de Aruna. 
Após o ritual pagão, Kalesi chama 
a atenção de todos no palácio por 
sua beleza. Farduk fala sobre Raabe 
com Sandor. Melquias afia a espa-
da roubada para sabotar o treina-
mento comandado por Salmon. 

RESUMoS DAS NoVELAS

Bruna pergunta a Camila sobre seu 
interesse no caso da explosão. Shirlei 
se emociona com um jantar à luz de 
velas preparado por Felipe. Adônis 
confessa a Apolo que está apaixona-
do por Shirlei. Apolo recebe flores de 
Tamara. Bruna acredita na explica-
ção de Camila, que consegue aces-
so ao arquivo de Giovanni.

Tancinha é atropelada 
por Fedora

Flora tenta animar 
o sobrinho

Felipe fica triste em ter sido esque-
cido. Flora tenta animar o sobrinho. 
Os cumplices ficam na piscina do 
hotel. Joaquim e Julia ligam para 
Flora para saber como está Felipe. 
Flora diz que fará de tudo para ten-
tar fazer com que Felipe vá para 
Goiânia, mesmo ela estando sem 
dinheiro. Os cúmplices passeiam por 
um parque em Goiânia. Flora pede 
ajuda financeira para Tomas.

A tatuagem amadure-
ceu. Cada vez mais, ela 
deixa de ser vista como 
marginal, como um sím-
bolo de contestação ou 
uma escolha exclusiva-
mente juvenil. Na nova 
fase que vem se conso-
lidando, os desenhos na 
pele ganharam um cres-
cente número de adep-
tos entre as pessoas com 

06h30 - Programação Universal
07h00 - Fala Brasil Especial
10h15 - Esporte Fantástico
12h00 - The love School
13h00 - Horário Político
13h10 - Record Kids – Todo Mun-
do Odeia o Chris
15h15 - Cine Aventura
17h00 - Batalha dos Cozinheiros – 
Reapresentação
18h00 - Cidade Alerta Especial
19h45 - Jornal da Record Especial
20h30 - Horário Político
20h40 - Programa da Sabrina
23h00 - legendários
01h15 - Fala Que Eu Te Escuto
02h00 - Programação Universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Exposição ‘Eila’ reúne pinturas 
da artista plástica em Resende
Mostra fica no Centro Cultural, no Shopping Aldeia dos Imigrantes.

mais de 50 anos. O que 
antes era símbolo de re-
beldia se tornou expres-
são de liberdade. Hoje, 
elas ultrapassaram as 
barreiras do precon-
ceito, transformando 
o corpo em poesia, 
cor e arte por meio de 
traços que exprimem 
identidade, sentimen-
tos e ideologias.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 - Religioso - Mudança de 
Vida
09:30 - Infomercial Galinha Morta
11:30 - Infomercial Top Therm
11:45 - Mackenzie em Movimento
12:00 - Religioso - Vitória em Cristo
13:00 - Horário Político
13:10 - Só Risos - pegadinhas
13:25 - iCarly
14:40 - Sábado Animal
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:30 - Horário Político
20:40 - Sila: Prisioneira do Amor
21:25 - Religioso - Show da Fé
22:20 - Mundo Miss - Boletim
22:22 - Show Business Preview
22:30 - Top Cine
00:20 - Show Business
01:10 - Cinema na Madrugada
03:25 - Glee
04:50 - Só Risos - pegadinhas

A mostra reúne as obras de pintura a óleo, placas de cimento com tinta e tecelagem da artista plástica eila Ampula.

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

Manter a ligação 
numa base diária vita-
mina a relação. Uma 
das formas mais efi-
cazes de o fazermos é 
perguntarmos, ao final 
do dia: “como correu o 
dia?” e ouvirmos as ale-
grias e preocupações 
um do outro. Adicional-
mente “temos” o beijo 
de bom dia e de boa 
noite, a manifestação 
diária de afeto genuí-
no e a saída semanal 
a dois, como formas de 
mantermos a ligação.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

DIVUlGAçãO/CENTRO CUlTURAl

CAMIlA COElHO

A exposição ‘Eila’ 
pode ser conferi-
da em Visconde 

de Mauá, distrito de Re-
sende, no Sul do Rio de 
Janeiro. As pinturas estão 
expostas no Centro Cul-
tural, no Shopping Aldeia 
dos Imigrantes. As visitas 
poderão ser feitas sába-
dos, domingos e feriados, 
das 10h às 18h, até o dia 
16 de setembro. A classifi-
cação é livre e a entrada 
é gratuita.

A mostra reúne as 
obras de pintura a óleo, 
placas de cimento com 
tinta e tecelagem da ar-
tista plástica Eila Ampula. 
A homenagem é pelos 
100 anos que a artista fin-
landesa completaria este 
ano. Ela representava 
pessoas e a natureza mis-
turando a tecelagem a 
pintura. Em 1929, a artista 
fino-brasileira participou 
da fundação da colônia 
Finlandesa em Penedo.



Os pesquisadores 
acreditam que sucos 
com alta concentração 
de nitrato, podem ser a 
solução para a pressão 
arterial. Mas ingerir mui-
to nitrato pode ser um 
perigo à saúde. O que é 
reconfortante no que diz 
respeito à ingestão de ni-
trato de frutas e vegetais 
é que eles contêm antio-
xidantes que ajudam a 
manter os níveis de nitra-
to regulados. Mantenha 
o consumo de frutas e 
vegetais.

Foi comparado entre 
um grupo de pessoas 
que beberam água e 
outro o suco de beter-
raba, o segundo grupo 
teve a queda de pres-
são arterial em apenas 
uma hora. Completan-
do as 24 horas, o resul-
tado continuou sendo o 
mesmo.

Segundo um pe-
queno estudo desco-
briu que beber suco 
de beterraba ajuda a 
baixar a pressão arte-
rial, mas antes de sair 
bebendo litros este 
estudo está cheio de 
ressalvas e há muito 
o que se estudar, mas 
inicialmente, veja isso 
como algo promissor.
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Laura Keller e Jorge Sousa fazem
 tatuagem de casamento em Vegas

Beyoncé e Blue Ivy capricham 
no visual colorido em NY

A cantora Beyoncé já ensinou para sua 
filha Blue Ivy Carter que ter estilo é funda-
mental. Mãe e filha aproveitaram a quin-
ta-feira da semana passada, para fazer 
compras e passear com seu cachorrinho 
pelas ruas de Manhattan, em Nova York. 
Usando saia rosa e blusa multicolorida, a 
cantora apostou em argolas douradas e 
sandálias rasteirinhas nos pés para bater 
pé em pleno verão americano. 

laura Keller e Jorge Sousa não trocaram so-
mente alianças para oficializar o casamento 
que aconteceu em um balão na cidade de 
las Vegas, no dia 29 de agosto. O casal resol-
veu eternizar o relacionamento com mais uma 
tatuagem que fizeram durante a viagem. No 
novo desenho, eles escreveram a hashtag "Ka-
mikaze" e a data da cerimônia. Durante a lua 
de mel, os dois fizeram um programa um pou-
co inusitado. Os dois foram a um campo de tiro 
durante o último dia deles em las Vegas.

Lucas Lucco postou um vídeo em seu perfil 

do instagram na sexta-feira da semana pas-

sada, enquanto praticava crossfit. De sunga 

e exibindo o corpo com uma barriga de tan-

que, o gato pulou corda à beira da piscina. 

Logo, fãs do cantor começaram a comentar 

na rede social. "Que disposição, hein?", "É 

isso aí, mente e corpinho sãos", disseram al-

guns admiradores. "Pensa numa pessoa que 

queria namorar esse homem. Pensou? então, 

prazer", confessou uma seguidora.

No Japão a nuni-
versidade de Wa-
seda, realizou uma 
pesquisa que curio-
samente, pular cor-
da pode ser a ma-
neira perfeita de 
reduzir o apetite e 
perder peso. Segun-
do a pesquisa, este 
é o excercício em 
que o atleta não 
sente fome, por se 
tratar de um exercí-
cio aeróbico. Para 
chegar a este re-
sultado, realizaram 
esta pesquisa com 
15 homens a par-

tir de 20 anos e pediu-se 
que eles jejuassem por 12 
horas antes de participar 
de uma experiência para 
ver que tipo de exercício 
funcionava melhor. O pri-
meiro teste foi pular corda 
durante dez minutos em 
seguida um repouso de 
cinco minutos e repetir por 
mais duas vezes e por fim 
descansar por duas horas. 
No segundo teste, repe-
tiram o exercício usando 
uma bicicleta estática. E 
no terceiro teste, não fize-
ram nada e apenas des-
cansaram por duas horas 
e meia. E ao longo dessa 

escala de exercícios os 
voluntários relataram 
seu nível de fome.

Os resultados saíram 
da seguinte forma:

participantes que 
pularam corda e an-
daram de bicicleta ti-
veram menos fome do 
que não fazer nada. 
A teoria dos cientistas 
é de que o movimen-
to rápido para cima e 
para baixo de pular ou 
correr perturba o intes-
tino e, possivelmente, 
interfere com a libera-
ção de hormônios que 
regulam o apetite. 
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Lucas Lucco pratica crossfit de 

sunga e recebe elogios de fãs

Cientistas criam rato 
transparente que brilha 

no escuro

Quando cientistas da 
Era Vitoriana queriam 
analisar a anatomia de 
um animal, eram força-
dos a cortar seu objeto 
de estudo. Essa era a sua 
única opção, uma vez 
que técnicas como raios-
-X e ressonância magné-
tica ainda não existiam. 
Hoje em dia, os pesqui-
sadores podem dar uma 
espiada em corpos sem 
precisar abri-los. No en-
tanto, os efeitos visuais 
ainda não podem captar 
completamente a essên-
cia interior dos indivíduos. 
A opacidade teimosa da 
pele e dos órgãos é um 
desafio que nós ainda 
não tínhamos superado. 
Para nos dar uma forma 
completamente nova 

de percepção, cientis-
tas da Alemanha, de 
instituições como a Uni-
versidade de Munique 
ludwig-Maximilians e do 
Centro Alemão para Do-
enças Neurodegenerati-
vas, criaram ratos trans-
parentes que brilham 
no escuro. Para deixar 
um rato transparente, os 
pesquisadores primeiro 
removem sua pele. Eles 
então começam a in-
jetar e banhar o animal 
com uma série de pro-
dutos químicos, incluin-
do um agente desidra-
tante e um solvente 
orgânico. Esse processo 
leva alguns dias, gradu-
almente removendo a 
água e lipídios a partir 
das células do rato.

REPRODUçãO
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Trabalho: tudo indica 
que conseguirá sucesso 
profissional na sua 
carreira. Pois, dias 
excelentes estão vindo 
aí! Prepare-se para o 

melhor: Amor: Hoje é preciso ficar 
alerta à vida espiritual. Você pode 
estar precisando de uma ajuda do 
céu. Conecte-se com oração. 

Áries

Trabalho: a semana 
vindoura vai exigir de 
você muito empenho para 
concretizar suas tarefas. 
Pois, tudo seguirá num 
ritmo lento. Amor: clima 

de muita confiança. Entrega total de 
sentimentos e sinceridade no amor. Esse 
é o seu panorama amoroso. Cor: azul-
celeste.

Touro

Trabalho: você deverá 
iniciar bem o dia de 
amanhã. Pois, os astros 
prometem sucesso 
em sua atividade. 
Ainda lhe sobrará 
tempo para cuidar 

da sua vida social. Amor: o excesso 
de ciúme geralmente resulta em 
aborrecimentos. Deixe-o distante do 
seu relacionamento. 

Gêmeos

Trabalho: a vindoura 
semana será muito boa 
para concretizar mudanças 
iniciadas recentemente. 
A sua atividade merece 
maior atenção para 

acompanhar o ritmo do progresso. Amor: 
acredite na possibilidade de um novo 
romance e desta vez duradouro.

Câncer

Trabalho: nestes 
dias, não bastarão só 
criatividade para dar 
andamento ao seu 
trabalho. Será preciso 
também, perseverança. 
Ela alavancará o 

seu serviço. Amor: a lunação 
traz compreensão e mais alegria 
no relacionamento amoroso e 
também, muita curiosidade.

Leão

Trabalho: Use o poder 
da mente e pense 
positivo para sua 
iniciativa dar certo. 
Para chegar onde 
deseja será necessário 

dar o primeiro passo e o resto fluirá 
naturalmente. Amor: exercite a 
generosidade e melhore o convívio 
familiar e social. Boas surpresas 
amorosas. 

Virgem

Trabalho: é tempo de 
definir melhores suas 
estratégias de ação. A 
concorrência é grande 
e para enfrentá-la e 
necessário preparar o 
terreno com antecedência. 

Amor: não prometa nem se comprometa 
com nada que não tenha sido aprovado 
pela sua alma. Escute o coração. 

Libra

Trabalho: você 
percebe as melhorias 
que precisam ser 
implementas em suas 
atividades profissionais. 
A evolução agradece! 

Amor: não se iluda com um romance 
passageiro. Ouça o seu coração e veja 
se ele percebe que isso é fogo de palha. 
Não ultrapasse seus limites. 

Escorpião

Trabalho: não fique triste 
com os atrasos. Eles fazem 
parte do seu cotidiano. 
Mas vão dar resultados 
num futuro bem próximo. 
Não se apresse, tá? Amor: 

a lunação traz momentos felizes no 
seu relacionamento amoroso. Muita 
coisa ainda está por vir! Cor: azul-
marinho. 

Sagitário

Trabalho: você ficará 
encantado com suas 
ideias criativas que 
circula na sua cabeça. 
Saturno pede que você 

tire-as da cabeça e faça bom uso 
delas na prática. Amor: Discutir 
a relação nestes dias? Nem 
pensar! O desejo é de curtir cada 
momento com o maior ardor. 

Capricórnio

Trabalho: os astros 
conspiram a seu 
favor e você vive 
uma excelente fase 
para planejar suas 
atividades e, assim, 

buscar resultados satisfatórios. 
Amor: evite fazer cobranças para 
não estragar o relacionamento. 
Procure dar carinho e 
compreensão aos seus familiares.

Aquário

Trabalho: você está 
bem protegido por 
Netuno. Suas iniciativas 
tendem serem aceitas 
pelos interessados. A 
proteção vinda do céu 

lhe trará sucesso e alegria na sua vida 
pessoal e profissional. Amor: da sua 
compreensão é de que dependerá o 
sucesso da sua relação. 

Peixes

11entretenimento
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ouro com gosto especial 
Ricardo Costa ganha primeira medalha para o Brasil na Paralimpíada. Ele fica com a primeira 
colocação no salto em distância ao fazer a melhor marca da prova em seu último salto.

Anderson luiz

38

emocionante!

Melhor feijoada de Nova Iguaçu
Toda sexta-feira por R$ 12,00

De maneira impres-
sionante e um 
tanto inesperada, 

Ricardo Costa faturou 
a primeira medalha de 
ouro no salto em dis-
tância da categoria T11 
(para deficientes visu-
ais) em seu último salto 
para delírio do público 
no Engenhão na manhã 

de ontem nos Jogos Pa-
ralímpicos do Rio de Ja-
neiro. 

O saltador de 34 anos 
chega ao ápice de sua 
carreira, porque, apesar 
da idade, ele disputa 
sua segunda competi-
ção importante na ca-
pital carioca. A primeira 
tinha sido o Mundial de 
2015, no Qatar, menos 
de um ano antes. Indes-

critível.
Após liderar quase 

toda a disputa, o atle-
ta foi ultrapassado pelo 
americano lex Gillette 
no penúltimo salto por 
um centímetro: 6,44m 
contra 6,43m. Até que 
chegou o momento de 
encerrar a prova. O bra-
sileiro foi justamente o 
último a saltar. O atleta 
correu, caiu na caixa de 

areia e com a ajuda de 
seu guia caminhou para 
esperar o resultado. 
Aí, apareceu no telão: 
6,52m. Foi então, que 
o público explodiu de 
emoção. O guia logo 
passou a pular. Já Ricar-
do, ao perceber tudo, 
não escondeu a alegria. 
A volta olímpica com a 
bandeira do Brasil foi a 
coroação de tudo.

Descoberta da doença de Stargardt  
Com apenas dois 

anos de idade, Ri-
cardo já apresenta-
va dificuldade para 
enxergar. Em 1996, 
descobriu que pos-

suía a doença de Star-
gardt, que já estava 
em estágio avançado 
e o deixou cego total. 
Iniciou no esporte com 
corridas de rua e depois 

passou para as provas 
de pista do atletismo. 
Um medalhista não tão 
novo pela idade atual, 
mas precoce no tempo 
em que compete. 

Um detalhe: o sal-
tador é irmão de Sil-
vana Costa, campeã 
mundial e recordista 
do mundo no salto 
em distância T11. Ricardo Costa conquistou o ouro nos jogos 

DANIEl ZAPPE/MPIX/CPB


