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eleições 2016

Justiça passa o rodo em 
‘fichas sujas’ em Japeri

Os candidatos a prefeito Carlos Moraes (PP), e seu vice, vereador Cezar de Mello, e José Alves do Espírito Santo, o Zé Ademar (PSDB), e seu companheiro de chapa Reginaldo de Souza foram impugnados

Imagem mostra os últimos momentos de Eduardo

André, candidato do PT, durante caminhada da coligação ‘É pra mudar’

Arlei: pego no flagra

Alessandra e Naara são de favelas de Caxias

Vitor da Rocha foi levado para hospital de Saracuruna
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Forte na disputa, André 
Ceciliano deixa adversários 

no chinelo e segue em 
caminhada por Japeri

Oportunidade Xilindró ParalímpicosBaleados

Beleza 
insinuante

Suposto 
miliciano roda 
suspeito de ser 
integrante da 

‘máfia do óleo’

Vingança

‘Trafiquetes’ viram mulas 
de chefão e são agarradas 
com armamento e munição

Bombeiro é baleado 
na cabeça em assalto

Assembleia Legislativado 
Rio abre concurso para mais 
de 40 vagas, com salários de 
R$ 6 mil a R$ 33 mil. 

Três suspeitos de tráfico de 
drogas são grampeados em 
comunidade dominada pelo 
crime em Nova Iguaçu. 

Escola especial em São 
João de Meriti entra no clima 
das competições e promove 
olimpíada para autistas.

Policiais militares da UPP 
são feridos em um intenso 
tiroteio no Complexo do Ale-
mão, na Zona Norte do Rio.
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A Justiça Eleitoral afasta da disputa o candidato a prefeito pelo PP, Carlos Moraes Costa, e seu candidato a vice, o vereador Cezar 
de Mello; além do majoritário do PSDB, José Alves do Espírito Santo, o Zé Ademar, e seu companheiro de chapa, Reginaldo de Souza 
Leão. A decisão do juiz Leopoldo Heitor de Andrade Mendes Junior tem como base a Lei da Ficha Limpa (135/2010). 

Loira maravilhosa, Jessica é pura sensualida-
de. Moradora de Japeri, ela posa para a colu-
na com muita insinuação. É uma gata que vai 
conquistar os leitores com sua beleza. Confira!!!

Cadeirante suspeito de estupro é executado 
com tiro no olho e vídeo mostra tudo.
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Homem de aço

Crescimento

Vários atores já fi-
rezam teste para in-
terpretar o incrível Su-
perman. Nicolas Cage 
quase incorporou o 
Homem de Aço nos ci-
nemas em 1990. Ele iria 
interpretar o Superman 
em um longa metra-
gem dirigido por Tim 
Burton, mas o filme foi 
cancelado antes mes-
mo de começar a ser 
gravado.

Nosso corpo é real-
mente incrível, ele pas-
sa por modificações 
que as vezes nem per-
cebemos. Você pode 
acordar alguns  cen-
tímetros mais alto do 
que estava quando 
foi dormir. Por mais 
bizarro que seja, isso 
acontece porque sua 
coluna expande por 
não precisar aguentar 
a pressão do peso do 
seu corpo quando ele 
está de pé.

Os responsáveis pelas imagens afirmam que o rio ficou 
vermelho da noite pro dia e não faltaram especulações 
de todo tipo para explicar o fenômeno. Desde os mais 
céticos, que cogitaram algum tipo de infestação de al-
gas, até os mais religiosos que acreditavam se tratar de 
um sinal divino, todos se empolgaram a dar palpites.

Imagina viver a vida inteira sem poder fazer uma 
brincadeira irônica com alguém, ou usar de sarcas-
mo quando você estiver estressado e precisa aliviar o 
stress.  Na Coreia do Norte, o imperador  Kim Jong-un 
proibiu o uso de qualquer tipo de sarcasmo e ironia, 
principalmente quando se trata dos costumes do país.

Como pode um rio ficar vermelho de uma hora pra 
outra? Será algo natural e cíclico, apenas mais um triste 
caso de crime ambiental ou algum tipo de profecia re-
ligiosa se confirmando? Foi justamente isso que intrigou 
milhões de internautas pelo mundo, quando fotos do rio 
Daldykan, na Rússia pipocaram pela internet mundial.

‘Rio de sangue’ II

Sem ironia ‘Rio de sangue’

A batata frita é um dos alimentos mais consumidos 
e saboroso de todo o mundo, tirando os hambúrgue-
res e outros. Mas a batata tem causado muitos trans-
tornos a casais apaixonados. Pesquisas realizadas em 
restaurantes afirmam que, pegar a batata frita do 
cônjuge é a causa de maior brigas entre casais.

Batata da discórdia

Estranhas e intrigantes bolas verdes, que mais pare-
cem ovos, tomaram conta da praia de Dee Why, em 
Sydney, Austrália. “Eu toquei em uma bola dessas com 
os pés e com as mãos, e parece ser meio fofa, como 
uma esponja”, comentou o salva-vidas Rae-Maree Hut-
ton, do clube Surf Life Saving. “Eles se parecem com 
ovos alienígenas ou algo assim”.

Em 2012, um mistério intrigou vários apiculto-
res franceses que não conseguiam entender 
por que as colmeias estavam repletas de mel 
azul e verde. Em uma pesquisa realizada na 
região para resolver o problema, eles desco-
briram que os animais estavam visitando uma 
fábrica local de ‘M&M’s’.

Mel variado

Auxiliar administrativo PCD
Empresa multinacional líder no seu segmento de be-

bidas contrata auxiliar administrativo PCD com ensino 
médio completo, experiência na função,  conhecimen-
to do pacote Office e jornadas de 4 horas diárias. Inte-
ressados devem enviar currículo no corpo do email para 
recrutamentooperacional@yahoo.com.br.

Concurso para 44 vagas
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 

divulgou o edital de dois concursos, com 44 vagas 
em cargos de nível superior. Os salários variam de 
R$ 6.972,84 a R$ R$ 33.762. Interessados devem se 
inscrever no site http://fgvprojetos.fgv.br/concur-
sos/alerj2016.

Chance para gerente de contrato
 Empresa de grande porte abre oportunidade para gerente 

de contrato com superior completo, experiência comprovada 
em CTPS na função de no mínimo cinco anos e experiência ad-
ministrativa. Salário de R$ 10.000,00 e benefícios. Interessados en-
viar currículo para marion.silva@gamarecursoshumanos.com.br 
COLOCANDO NO ASSUNTO: Gerente de Contratos – Ipanema.

Inflação desacelera, mas tem taxa maior
O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conside-

rado a inflação oficial do país, atingiu 0,44% em agosto. No 
mês anterior, o indicador havia chegado a 0,52%, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda 
assim, considerando apenas os meses de agosto da série his-
tórica, a taxa é maior desde 2007.

Produção cresce em 6 de 14 locais
A produção industrial cresceu em 6 de 14 locais 

pesquisados em julho na comparação com junho, 
segundo informações divulgadas ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). A produção 
da indústria brasileira ficou em 0,1% em julho na com-
paração com o mês anterior.

Dólar opera em alta
O dólar operou em alta de mais de 1% ontem, em 

meio a um movimento de aversão ao risco no exte-
rior depois que a Coreia do Norte realizou novo teste 
nuclear e com dados fracos de inflação na China, se-
gundo a Reuters. Às 13h40, a moeda norte-americana 
subia 1,78%, vendida a R$ 3,2676. 

Ovos verdes 

multinacional

conStRuÇÃo ciVil

SituaÇÃo EconÔmica

moEDa amERicana

Tubarões brancos são roqueiros

Ovos verdes II
Pode até parecer ovos alienígenas, mas não são. 

Alan Millar, especialista do Instituto Royal Botanic Gar-
dens and Domain Trust disse ao jornal Manly Daily que 
essas estranhas bolas verdes são feitas de algas verdes 
que acabaram nas areias da praia após uma condição 
climática perfeita, que juntou um dia ensolarado, mui-
tas quantidades de algas mais ventos e ondas perfeitas.
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CURIOSOS

Cientistas  na Austrália resolveram atrair tubarões brancos para realiza-
rem um experimento com eles. Existem várias formas de se atraír um tu-
barão branco. seja com o movimento das águas com alguma coisa que 
simule um peixe, ou até como vemos em filmes, um balde cheio de iscas 
recheadas com bastante sangue de peixe. O mais intrigante é que ao 
invés deles usarem qualquer outro articífio eles utilizaram música! De todos 
os estilos musicais que foram tocados para atraí-los, o  que mais chamou 
atenção deles foi o bom e velho rock, especificamente a música ‘Back In 
Black’ do AC/DC, que se tornou a favorita deles. Quem diria que um dos 
animais considerados como assassinos curtiriam músicas de qualidade.

Guerra na rede
A campanha eleitoral em um município da Bai-

xada começa tomar a forma de barraco. Can-
didatos que estão debutando como aspirante a 
um cargo no Legislativo mostram ter munição a 
rodo para disparar contra uma tradicional famí-
lia oligarca, que há anos está no poder e não 
quer largar o osso por nada. E as redes sociais 
são o front de batalha para a rivalidade Política. 

Nas manchetes 
A família em questão já visitou as manchetes 

de capas de jornais com escândalos os mais di-
versos. Só isso está sendo suficiente para candi-
datos mais espertos aproveitarem a deixa para 
achincalhar integrantes do tradicional clã, que 
entraram com tudo na disputa para continuar 
no poder. 

Repercussão negativa 
Nos bastidores da política, repercutiu mal o 

caso de um político que teria contratado supos-
tos ladrões como cabos eleitorais de sua campa-
nha à reeleição. O Sombra publicou a denúncia 
na coluna de ontem, mas foi prudente em não 
dar nomes aos bois. 

Investigação 
Enquanto a investigação corre solta, muita 

gente quer saber quem é o tal candidato, que 
sonha alcançar o segundo mandato, embora 
saiba que essa história está rendendo para os 
adversários eleitorais. Sem sombra de dúvida, 
esse detalhe, que faz toda a diferença, será usa-
do contra o nobre nos palanques tanto das ruas, 
quanto da TV e nas redes sociais. 

Falta de prudência 
Se confirmadas as denúncias, a eleição do ve-

reador vai descer ribanceira abaixo e sem para-
da pra descanso. Corre na boca miúda que os 
cabos eleitorais criminosos teriam sido contrata-
dos mesmo o político tendo conhecimento de 
suas fichas criminais. 
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Candidato a prefeito do 
PMDB fica de fora em Guapi
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Nova Iguaçu dispara no 
ranking da Educação
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Aparecida Marcondes festeja a ascensão do ensino 

Prefeitura inaugura nova sede 
do Cras de Jardim Paraíso

 A Justiça Eleitoral de 
Guapimirim julgou os re-
gistros de candidaturas a 
prefeito da cidade e dos 
sete nomes inscritos ape-
nas um apresentou gra-
víssimo  problema: Ivan 
Romualdo de Almeida, 
indicado pelo PMB, teve 
o registro indeferido. Pelo 

crivo do juízo da 149ª 
Zona Eleitoral passaram 
Ismeralda Rangel Gar-
cia (PMDB), Marina Pe-
reira da Rocha (PSDB), 
Paulo Alves dos Santos 
(PCdoB), Noemi Augus-
to do Couto (Rede), Jo-
celito Pereira de Oliveira 
(PDT) e Zozimo Pereira da 

Fonseca (PTC). Ao todo 
209 candidatos se inscre-
veram para vereador e 
20 tiveram registro nega-
do, seis renunciaram, ou-
tros seis foram retirados 
por seus respectivos par-
tidos e cinco candidatu-
ras ainda aguardam jul-
gamento.

Os números do Pro-
va Brasil de 2015, orga-
nizado pelo Ministério 
da Educação, trouxe-
ram uma boa notícia 
para Nova Iguaçu: a 
cidade pulou da 85ª 
para a 5ª posição no 
índice do IDEB que 
avaliou o Desenvolvi-
mento da Educação 
Básica (anos iniciais  
do ensino fundamen-
tal).

 Além disso, Nova 
Iguaçu, agora, os-
tenta o título de pri-
meira colocada em 
termos de percentu-
al de crescimento na 
educação na Região 
Metropolitana, com 
acréscimo de 21% 
na avaliação de seus 
alunos da rede públi-
ca. A nota final saltou 
de 3,9 (2013) para 4,7 
em 2015. Estes núme-
ros podem ser consul-
tados desde a última 
quinta-feira no site do 
MEC.

Ao analisar os no-
vos números do IDEB 
para Nova Iguaçu, a 
secretária municipal 
de Educação, Ma-
ria Aparecida Mar-
condes Rosestolato, 
atribuiu esta melhora 
significativa aos inves-

timentos da Prefeitura 
junto às unidades esco-
lares, ressaltando princi-
palmente os cursos de 
formação para os pro-
fessores, notadamente 
para os que lecionam 
para alunos do quinto 
e do nono ano.

“Desde que aqui che-
gamos, há quase qua-
tro anos, para cuidar 
da educação, temos 
investido anualmente 
mais do que determina 
a Constituição Fede-

ral, que é de 25% dos 
recursos orçamentá-
rios. O prefeito Nelson 
Bornier nunca deixou 
de cumprir suas obri-
gações com o ensi-
no público. A vitória 
é de todos. Ninguém 
é forte sozinho” des-
tacou a secretária, 
que atribui também 
estes bons resultados 
ao empenho dos di-
retores e à participa-
ção da comunidade 
escolar.

A secretária de Assistên-
cia Social de Nova Iguaçu, 
Cristina Quaresma, Inaugu-
rou ontem as novas insta-
lações do Centro de Refe-
rência da Assistência Social 
(Cras) do Jardim Paraíso, 
que faz acompanhamen-
to mensalmente de 900 
famílias. A unidade aten-
de também aos bairros KM 
32, Jardim Guandu, Grão-
-Pará, Prados Verdes, Pan-
tanal, Dom Bosco,  Campo 
Belo e Lagoinha, entre ou-
tras localidades.

Cristina Quaresma expli-
cou que além de Jardim  
Paraíso, Nova Iguaçu tem 
mais nove Cras nos seguin-
tes bairros: Austin, Comen-
dador Soares, Miguel Cou-
to, Vila de Cava, Nova Era, 
Dom Bosco, Cerâmica, Val-

verde e Centro. “O Cras de 
Jardim paraíso funcionava 
em um local precário. Ago-
ra estaremos em um local 
melhor com mais conforto 
para as famílias. Pretendo 
implantar aqui também o 
trabalho que é feito no Es-
muti (Espaço Municipal da 
Terceira Idade) para ido-
sos. Cada Cras tem cerca 
de cinco mil famílias refe-
renciadas (já atendidas 
e encaminhadas para a 
rede de proteção social). 
Nova Iguaçu é grande e 
estamos aos poucos indo a 
cada bairro. O trabalho é 
diário”, concluiu a secretá-
ria, ao lado da diretora de 
Proteção Básica, Micheli 
Sobral, da subsecretária 
Cristiane Lamarão e do 
padre João Batista .

A coordenadora do 
Cras de Jardim Paraí-
so, Martha Cristina Ribei-
ro, destacou que o Cras 
oferece diversos serviços 
como acompanhamento 
família;  convivência e for-
talecimento de vínculos; 
cadastro único (que inclui 
programas como Bolsa Fa-
mília e Minha Casa Minha 
Vida, entre outros); além 
de oferecer curso de infor-
mática, inglês, canto, dan-
ça, biscuit. “Temos também 
oficinas de leitura e horta 
comunitária. Oferecemos 
também acompanhamen-
to com assistência social e 
psicólogo”, encerrou a co-
ordenadora, enfatizando 
que a falta de renda sa-
larial é uma das principais 
demandas do Cras.

‘Fichas sujas’ fora da disputa 
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Justiça Eleitoral impugna registro de dois candidatos a prefeito de Japeri. 
Pedido do Ministério Público estadual tem como base Lei da Ficha Limpa.

Carlos Moraes, Cezar de Mello e Zé Ademar estão impedidos por decisão da 139ª Zona Eleitoral

REPRODUçãO

REPRODUçãO A 139ª Zona Elei-
toral impug-
nou os registros 

de dois candidatos 
a prefeito de Japeri, 
seus respectivos vice 
e, de quebra, a can-
didatura a reeleição 
do vereador Kerly 
Gustavo, que já pre-
sidiu a Câmara Muni-
cipal. A  decisão foi 
confirmada na tarde 
de ontem pelo juiz  
Leopoldo Heitor de 
Andrade Mendes Ju-
nior.

Segundo o ma-
gistrado, tiveram 
registros negados 
o candidato a pre-
feito pelo PP, Carlos 
Moraes Costa e seu 
candidato a vice, o 
vereador Cezar de 
Mello; o candidato 
majoritário do PSDB, 
José Alves do Espíri-
to Santo, o Zé Ade-
mar, bem como o 
seu companheiro de 
chapa, Reginaldo de 
Souza Leão. Os im-
pugnados ainda po-
dem recorrer da de-
cisão e os que não 

Contas rejeitadas pelo Ministério Público 

Campanha de Ceciliano vai de vento em popa 

Em sua alegação, o 
MP sustentou que Mo-
raes teve suas contas 
rejeitadas por cinco 
vezes pelo Tribunal 
de Contas do Estado 
(TCE-RJ) duas delas 
em tomada de con-

Com a impugna-
ção dos registros de 
dois adversários por 
improbidade admi-

tas especiais e três em 
prestações de contas 
de ordenador de des-
pesas. 

De acordo com o do-
cumento, em uma das 
contas o TCE apontou 
irregularidade na con-

nistrativa, as chances 
de vitória do candi-
dato do PT à suces-
são em Japeri, André 

tratação da empresa 
FN Magalhães Repre-
sentação e Serviços 
para fornecimento de 
merenda escolar, con-
denando o ex-prefeito 
a devolver aos cofres 
públicos R$ 152.766,66 

Ceciliano, aumentam 
à medida que cresce 
sua popularidade du-
rante a caminhada 

e a pagar multa de R$ 
6.825,60. A promotoria 
também apontou a re-
provação das contas 
dos exercícios de 2002 
e 2003, além da pres-
tação de contas do 
Fundo Mútuo de Assis-

pelo voto.
André foi o único a 

ter o registro deferido, 
e agora corre para 

tência à Saúde e Pre-
vidência do Município 
de Japeri, referente ao 
ano de 2001. O pedido 
de rejeição do registro 
do candidato do PP, as-
sinado pela promotora 
Júlia Valente Moraes, 

expandir aos quatro 
cantos de Japeri suas 
propostas para impul-
sionar o crescimento 

o MP acentuou que 
Carlos, “na qualidade 
de ordenador de des-
pesas cometeu faltas 
graves e que, em tese 
configuram ato dolo-
so de improbidade 
administrativa”.

de um dos menores, 
porém promissores 
municípios da Baixa-
da. 

conseguirem revertê-
-la antes do pleito e 
optarem por concor-
rer com medidas li-
minares correm risco 
de não ter os votos 

contabilizados pela 
Justiça Eleitoral. 

O impedimento de 
Carlos Moraes esta-
va sendo aguarda-
do até por sua equi-

pe e atende pedido 
do Ministério Público 
com base no artigo 
1º da Lei Comple-
mentar nº 135/2010, 
a Lei da Ficha Limpa, 

segundo o qual “são 
inelegíveis ao exer-
cício de cargos ou 
funções públicas re-
jeitadas por irregulari-
dade insanável”.
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A Prefeitura de Nova Iguaçu en-
trega hoje uma praça na Avenida 
Goiânia. O local que antes funciona-
va como vazadouro de lixo, ganhou 
limpeza e o cuidado dos moradores, 
que agora zelam pelo espaço.

A Prefeitura de Du-
que de Caxias con-
cluiu esta semana a 
colocação da grama 
sintética, e a partir 
da próxima semana 
serão instaladas a 
nova iluminação e a 
tela de proteção do 
campo de Vila Bo-
nanza, no 4º distrito.

A três semanas das 
eleições municipais, 
Mesquita passa a 
contar com menos 
um candidato a pre-
feito. Rodrigo Rodri-
gues (PRTB) anunciou 
na última quarta-fei-
ra, sua renúncia à 
candidatura para a 
sucessão municipal. 

Ao fim da sessão de julgamentos, o ministro Celso de 
Mello, saudou o presidente Ricardo Lewandowski pelo en-
cerramento de sua gestão à frente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na caminhada pela Vila Santa Cecília, o candida-
to à Prefeitura de Volta Redonda pelo PV, Samuca Sil-
va, falou sobre finanças e medidas para economizar 
o orçamento. “Dinheiro tem. O que precisa é gestão”. 

Despedida De cara nova 

Saudação Orçamento

Eles disseram... nós publicamos!
“A AGU é um dos órgãos do governo em que metade das áreas de direção e chefia são com-

postas por mulheres. É natural que seja uma mulher a assumir a instituição. Acho um fato relevan-
tíssimo, é uma novidade para a AGU que se fazia madura para acontecer”. Luiz Inácio Adams.

A Defensoria Pública do Rio está 
atenta à situação dos funcionários pú-
blicos, dos quais 30% ainda não rece-
beram os salários do mês de agosto. 
Várias medidas judiciais têm sido to-
madas para o pagamento. 

Os apaixonados por animais pode-
rão conferir, até 18 deste mês, a feira 
de filhotes Cia da Criança. O evento 
acontece no Shopping Grande Rio. A 
entrada custa R$ 7 e crianças até 1 
metro não pagam entrada. 

DIRETO AO PONTO

Mesmo arrasando no quadro de medalhas e na gar-
ra, a cobertura e o falatório sobre as Paralimpíadas são 
historicamente menores. Nossos atletas estão dando um 
show de superação no comecinho desses jogos, além 
de mostrarem que a capacidade de vencer, vai mui-
to além de qualquer deficiência ou preconceito. Estes 
exemplos de excelência em desempenho, superação 
de metas e dos obstáculos impostos pela vida, deve-
riam servir para motivar e inspirar. Afinal, estamos falan-
do de eficiência e não de deficiência!

Candidatos Inscrições Prorrogação
A Escola de Papai Noel do 

Brasil acaba de abrir as ins-
crições para os cursos gra-
tuitos de Papai Noel e Noe-
letes. A instituição já formou 
cerca de 550 bons velhinhos 
e 230 noeletes, suas simpáti-
cas ajudantes.

O curso será realizado du-
rante duas terças-feiras (dias 
18 e 25 de outubro), as inscri-
ções são gratuitas e podem 
ser feitas através do e-mail 
papainoeltapume@gmail.
com ou pelos telefones: 
2532-3066 e 3177-0190.

Após a prorrogação da 
Operação Lava Jato, depu-
tados tucanos elogiaram a 
decisão do Ministério Público 
Federal e a importância das 
investigações que ajudam a 
desvendar o maior escân-
dalo de corrupção do país.

Servidores 

Evento
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Na Avenida Henrique Duque Es-
trada Mayer, próximo ao Hospital 
da Posse, moradores estão assusta-
dos com a falta d’água. Eles estão 
sendo obrigados a ‘se virar nos 30’ 
para garantir o banho de cada dia.

Eficiência, e não deficiência!

Embora tenha con-
tado com mais de R$ 
2,3 bilhões para ad-
ministrar o município 
(receita registrada 
entre janeiro de 2013 
e agosto deste ano), 
o prefeito de Rio das 
Ostras, Alcebíades 
Sabino dos Santos 
(PSDB), deixou muito 
a desejar e o resulta-
do disto está traduzi-
do em números: 61,8% 
dos eleitores definem 
sua gestão como ruim 
ou péssima, 69,4% de-
saprovam o seu jeito 
de administrar e, se as 
eleições fossem hoje, 
somente 9,2% vota-
riam nele para prefei-
to, o que o empurraria 
pela porta dos fun-
dos, grande desastre 

Pesquisa mostra Sabino 
saindo pelos fundos

para um político que 
sempre se apresenta 
como o homem que 
mudou a cidade.
Os dados são de 

uma pesquisa feita 
pelo Instituto GPP nos 
dias 3 e 4 deste mês e 
registrada na Justiça 
Eleitoral sob o núme-
ro RJ- 04181/2016. A 
consulta mostra que 
o ex-prefeito Carlos 
Augusto Balthazar 
(PMDB), atualmente 
exercendo mandato 
de deputado estadu-
al, é o preferido dos 
eleitores, com 41% das 
intenções de votos. O 
GPP ouviu 400 pessoas 
e a margem de erro é 
de cinco pontos per-
centuais para mais ou 
para menos.

Escola para autistas promove Jogos Paralímpicos
EDUCAçãO

A Escola Especial Mariza Catarino, em São João de Meriti, entrou no clima das competições.
antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Ônibus cai de ponte e deixa mais de 20 mortos

Alunos participam de atividades na escola

Usuários do trans-
porte público passam 
o maior sufoco en-
quanto aguardam a 
chegada do ônibus. 
Em pelo menos um 
dos abrigos instalados 
ao longo da Avenida 
Getúlio de Moura a 
população só encon-
tra desconforto. Não 
existem assentos e as 
estruturas precisam de 
reformas. Para uma 
das cidades mais im-
portantes da Baixada 
Fliuminense problemas 
como esse represen-
tam uma vergonha. 

Carlos Balthazar tem 41% e Alcebíades Sabino 9,2%

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

Os pais e responsá-
veis dos alunos acom-
panharam de perto 
as atividades e refor-
çaram as torcidas pe-
las equipes. Com uma 
filha matriculada há 
oito meses na unidade, 
Márcio Nunes, que é 
um atleta paralímpico 
profissional de atletis-
mo e está nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016, 
prestigiou o evento e 
vibrou com a evolução 
que sua filha vem ad-
quirindo na escola me-
ritiense. “Sou morador 
do município de Nova 
Iguaçu, mas quando 
conheci essa escola 

especial, fiz questão de 
matricular minha filha na 
unidade”, disse o atleta 
e pai da aluna Vitória 
Nunes, um dos respon-
sáveis pela condução 
da tocha na abertura 

Mais de 20 pessoas 
morreram e 30 ficaram 
feridas após um ônibus 
despencar de uma pon-
te no estado indiano de 
Odisha, informou ontem a 
polícia local.

Segundo as autorida-
des, o ônibus sofreu o aci-
dente perto da cidade 
de Manitri, onde caiu da 
ponte que atravessa um 
rio com o leito seco.

Entre os feridos, 15 fo-
ram transferidos a um 
hospital próximo e outros 
14 a Angul, enquanto um 
outro passageiro foi leva-
do a Cuttack, a segunda 
cidade em importância 

do estado.
As autoridades levanta-

ram a hipótese de um pos-
sível erro ou negligência do 
motorista.

Cerca de 146 mil pesso-
as morreram em 2015 em 

Abrigo sem assento em Nilópolis acidentes de trânsito na 
Índia, de acordo com da-
dos oficiais, em sua maior 
parte devido à falta de 
respeito às normas de 
condução e ao mal esta-
do das estradas.

Abertura dos Jogos Paralímpicos da Mariza Catarino

REPRODUçãO

Ônibus despencou de ponte perto de Manitri

REPRODUçãO

Durante dois dias, a 
Vila Olímpica da 
cidade foi o palco 

de diversas atividades 
esportivas totalmente 
adaptadas para os 
estudantes. Com direito 
a cerimônia de abertura, 
os 220 alunos da escola 
especial foram divididos 
em cinco equipes 
representando as cores 
dos arcos olímpicos. 
Eles participaram e se 
divertiram com as variadas 
modalidades esportivas, 
como explica o professor 
de educação física, José 
Salomão Dantas.

“Nós procuramos 
desenvolver atividades que 
fossem bem parecidas com 

o que os alunos irão assistir 
nos Jogos, como: corrida, 
arremesso de peso, corrida 
com obstáculos, salto em 
distância, futebol, vôlei, 
tudo totalmente adaptado 
de acordo com a nossa 
realidade de crianças 
e jovens especiais. Até 

mesmo na cerimônia de 
abertura, fizemos questão 
de tocar o hino nacional, 
de desfilar as equipes pela 
pista de atletismo e realizar 
o juramento Olímpico, 
reproduzindo exatamente 
o procedimento dos 
Jogos”, conta o professor.   

das Paralimpíadas. Nos 
jogos do Mariza todos 
sempre são vencedo-
res e foram presentea-
dos com medalhas de 
honra ao mérito pela 
participação. 

Os pais dos alunos acompanharam de perto as atividades

DIVULGAçãO
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Demora para atendimento e transcrição com erro

Rechuan assina troca de pedidos 
de exames do SUS mesmo afastado

sul fluminense

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Prefeito estaria trocando ressonâncias por tomografias computadorizadas.

O sistema foi desativado em maio pelo Estado

DIVULGAçãO

Segundo informa-
ções de jornais 
locais, o prefei-

to de Resende, José 
Rechuan Junior (PP) 
mesmo licenciado 
de suas atividades 
como médico na 
rede municipal tem 
autorizado troca de 
exames de ressonân-
cia magnética por 
tomografia compu-
tadorizada. O caso 
foi denunciado ao 
Ministério Público 
porque pode carac-
terizar fraude no flu-
xo de autorizações 
de exames e abuso 
do exercício da pro-
fissão por parte de 
Rechuan. Os exames, 
segundo denúncias, 
estão sendo troca-
dos no gabinete do 
prefeito, e servidoras 
têm ligado para os 
pacientes marcando 
para fazer a tomo-
grafia no aparelho 
do Hospital de Emer-
gência. “Uma senho-
ra se recusou a fazer 
e disse que ia denun-

ciar”, revelou uma 
fonte do jornal local 
‘Beira Rio’ que pediu 
para não ser iden-
tificada na matéria 
com medo de perse-
guição.

O contrato com o 
Hospital Samer, que 
fazia os exames de 
ressonância mag-
nética, terminou no 
mês março e a Se-
cretaria Municipal 
de Saúde não reno-
vou alegando a cri-
se econômica, assim 
como de outros pres-
tadores de serviço 
que complementam 
o atendimento mé-
dico no município. 
Com a crescente fila 
de espera, no lugar 
de contratar os exa-
mes, o prefeito deci-
diu trocar os exames 
e ele mesmo tem au-
torizado e assinado 
os pedidos, mesmo 
aqueles cuja espe-
cialidade é muito sin-
gular, como a neuro-
logia.

TROCA DE ExAMES
Em nota, a Assesso-

ria de Comunicação 

Documentos apre-
sentados por pa-
cientes revelam que 
apesar do exame 
ter sido pedido no 
dia 8 de março des-
te ano e autorizado 

menos de uma sema-
na depois, a realização 
dele só aconteceu em 
setembro. Um caso 
neurológico, ressonân-
cia magnética de crâ-
nio, cujo diagnóstico 

pode ser fundamental 
para reverter o qua-
dro que o paciente 
apresentava. Como 
se isso não fosse muito 
grave, na transcrição 
para novo pedido de 

exame, agora de uma 
tomografia realizada 
no Hospital de Emer-
gência, há um erro na 
palavra “desmieliniza-
ção” que pode ser a 
possível causa do pro-

blema que o médico 
tentava investigar. A 
palavra virou “desmili-
zação”. “Acreditamos 
que foi a secretária que 
tem ligado para os pa-
cientes lá do gabinete 

que fez a transcri-
ção e não o prefei-
to, ele só assinou e 
aí erros acontecem 
mesmo”, especulou 
a fonte ouvida pelo 
BEIRA-RIO.

MP pede religação de sirenes 
de alerta para deslizamentos

Resende investiga morte por H1N1

Os exames, segundo denúncias, estão sendo trocados e autorizados no gabinete do prefeito

Divulgação

da Prefeitura de Re-
sende não respon-
deu o que foi pergun-
tado, ou seja, porque 
o prefeito está tro-
cando os exames e 
ele mesmo autorizan-
do apesar de estar 
licenciado da rede 
municipal de saúde. 
A nota diz que “não 
houve troca aleató-
ria dos exames”, de 
certa forma, a pala-

vra “aleatória” ad-
mite a troca, e não 
podia ser diferente, 
já que o documento 
que o BEIRA-RIO teve 
acesso (preservamos 
a identidade e outras 
informações do pa-
ciente) mostra a assi-
natura do prefeito, o 
carimbo e o pedido 
original de médico 
neurologista e a au-
torização de médico 

auditor.
Afirma a nota: “A 

Prefeitura informa 
que não houve tro-
ca aleatória dos exa-
mes de ressonância 
magnética por exa-
mes de tomografia 
computadorizada. E 
esclarece que cada 
pedido de exame de 
ressonância, conside-
rado de alto custo, 
foi submetido à ava-

liação, por parte de 
uma equipe técnica, 
visando a elucida-
ção do diagnóstico 
precoce, atendendo 
assim a casos de ne-
cessidade. Também 
é importante salien-
tar que nenhum dos 
pedidos foram des-
cartados, e que se 
encontram na Secre-
taria Municipal de 
Saúde”.

O Ministério Público 
Estadual quer que as 
sirenes do sistema de 
alerta de deslizamen-
tos de Angra dos Reis, 
RJ, sejam religadas. A 
recomendação à Pre-
feitura e à Defesa Civil 
Estadual é que sejam 
restabelecidos o fun-
cionamento e a ma-
nutenção das sirenes e 
dos pluviômetros.

O sistema foi desa-
tivado em maio pelo 
governo do Estado, 
sob justificativa da 
crise financeira. No 
entanto, o Ministério 
Público entende que 
com a proximidade do 
período de chuva, au-
menta a possibilidade 
de desastres naturais e 
a sem as sirenes a po-
pulação fica em situa-

ção de risco.
Mais de 20 áreas 

de Angra dos Reis são 
consideradas perigo-
sas e possuem sirenes. 
A Prefeitura disse à 
produção do RJTV que 
aguarda um posiciona-
mento da Defesa Civil 

Estadual e que se o sis-
tema for religado o ser-
viço de monitoramen-
to será retomado. Até 
a publicação desta 
reportagem o governo 
do Estado não havia 
se pronunciado sobre 
o assunto.

Volta Redonda realiza encontro 
do Centro de Alzheimer na região

A Secretaria de 
Saúde de Resen-
de, está investi-
gando mais uma 
morte por suspei-
ta de gripe H1N1. 
Segundo o órgão, 
o caso é de uma 
idosa, de 92 anos, 
que morreu no fi-

nal de agosto no 
Hospital de Emer-
gência.

Ainda de acordo 
com a Secretaria, 
este ano foram con-
firmadas 10 mortes 
por H1N1 no municí-
pio e outros 10 casos 
ainda estão sendo 

investigados.
Na região, ao 

todo já foram con-
firmadas 12 mortes 
por H1N1, sendo 
que Resende é a 
cidade que regis-
trou o maior núme-
ro mortes pela gri-
pe em 2016.

O Centro Dia Synval 
Santos que atende 
pessoas que possuem 
Alzheimer e os fami-
liares vai promover 
no dia 15 de setem-
bro, às 14h30, no au-
ditório da Universida-
de Geraldo di Biase 
(UGB), no Aterrado, 
o I Encontro do Cen-
tro Dia Synval Santos, 
ligado à Secretaria 
Municipal de Ação 
Comunitária (Smac). 
O evento tem como 
tema “Alzheimer: uma 
readaptação fami-
liar” e receberá pa-
lestra de Fernando 
Aguzzoli, conhecido 
como neto da vovó 
Nilva, que já narrou 
sua história junto a 
sua avó com Alzhei-
mer em vários pro-
gramas como Fátima 
Bernardes, Fantástico 
e outros.

De acordo com a 
diretora do Centro 
Dia, Daniele Freire, 
para participar do en-
contro, os interessa-
dos devem se inscre-
ver gratuitamente até 
14 de setembro, de 8h 
às 16h, pelo telefone 
3339-9601 ou pesso-
almente na sede do 

Centro Dia, que fica na 
Rua 548, nº 10, no bairro 
Jardim Paraíba.

A palestra dará en-
foque às dificuldades e 
descobertas das famí-
lias que convivem com 
um idoso com Alzhei-
mer. Será muito interes-
sante e esclarecedora, 
diante da experiência 
que o palestrante pos-
sui”, ressaltou Daniele, 
frisando que todos os 
presentes receberão 
certificados de partici-
pação. “O encontro e 
aberto às famílias dos 
usuários do Centro Dia 
e ao público em geral, 
porém é bom se inscre-
ver o quanto antes, pois 
as vagas são limitadas”, 
afirmou a coordenado-
ra.

O porto-alegrense 
Fernando Aguzzoli 
acompanhou de per-
to os últimos meses de 
vida de Nilva de Lour-
des Aguzzolli, diagnos-
ticada com doença 
de Alzheimer. Ele tran-
cou a faculdade de 
Filosofia, largou em-
prego e as festas com 
os amigos para se de-
dicar em tempo qua-
se integral aos cuida-
dos com a avó. Vovó 
Nilva, como ficou co-
nhecida, morreu em 
dezembro de 2013. As 
experiências vividas o 
inspiraram a criar uma 
página em uma rede 
social. O sucesso dos 
relatos daquela rotina 
gerou ainda um livro: 
‘Quem, Eu?’.



Material entorpecente encontrado dentro do veículo

Incêndio na Avenida Brasil

Traficante é ligado ao Comando Vermelho 
De acordo com in-

vestigações, Charlinho 
do Lixão ou Chalinho 
da Vila Ideal é ligado 
a facção Comando 
Vermelho e chefia o 
tráfico de drogas na 
Favela do Lixão, em 
Duque de Caxias.

Filho do traficante 
Charles Silva Batista, 

o ‘Charles do Lixão’, 
ele é apontado como 
sucessor do seu pai no 
comando do tráfico 
de drogas na região. 
A Favela do Lixão 
é um dos principais 
pontos de drogas na 
Baixada, e é a base 
principal do trafican-
te Fernandinho Beira-

-Mar. 
Em junho de 2014, 

policiais da 59ª DP 
(Duque de Caxias) 
prenderam, Charlinho. 
Segundo a unidade, 
a prisão aconteceu 
após conclusão de 
um inquérito que apu-
rava três tentativas de 
homicídio, uma delas 

contra um PM, e um 
homicídio que acon-
teceram em 23 de 
março de 2013. O cri-
me aconteceu Rua Ri-
soleta Caetano, bairro 
Engenho do Porto, Du-
que de Caxias. 

Ainda segundo os 
policiais, foi constata-
da a participação de 

cinco pessoas nos 
crimes e que Charles 
seria quem coman-
dou a ação. Assim, 
foi pedida a prisão 
dele, sendo expedi-
da pela 4ª Vara Cri-
minal da Comarca 
de Duque de Ca-
xias, saindo da pri-
são recentemente. 
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Mulheres são flagradas  
com a ‘boca na botija’

Ação dA PolíciA

antonio carlos 
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A dupla foi presa com armas e munições em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Duas mulheres 
da Comunida-
de do Lixão, 

em Duque de Caxias, 
que seriam as encar-
regadas de buscar 
armas e munições à 
mando do chefão 
do tráfico da região, 
identificado como 
Charles Jackson Ne-
res Batista, conheci-
do como ‘Charlinho 
do Lixão’, de 22 anos, 
foram presas na noite 
da última terça-feira, 
em Foz do Iguaçu, no 
Paraná.

De acordo com in-
formações de poli-
ciais militares do Gru-
pamento Choque do 
14º BPM de Foz do 
Iguaçu, uma denún-
cia dava conta que 

duas mulheres esta-
riam prestes a viajar 
com armas e muni-
ções para o Estado 
do Rio de Janeiro.

PRESAS EM 
FlAGRANTE 

Elas foram identifi-

REPRODUçãO/ REAGE SARACURUNA 

A dupla foi encontrada em posse de quatro pistolas e munições

PMs são baleados no 
Complexo do Alemão

Operação no Rio Comprido para coibir o tráfico de drogas

Policiais foram feridos em intenso tiroteio

Dupla é presa pelo 20º BPM

Policiais da UPP invadem  
Turano em busca de bandidos

TV Globo

Divulgação

Dupla foi presa em ação no conjunto Belga

Uma faixa da pista sentido Centro foi interditada 
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cadas como Carolina 
Costa dos Santos, 18 e 
Angela Venceslau dos 
Santos, 21. Após se-
rem abordadas pelos 
agentes, foram encon-
trados quatro pistolas, 
três de calibre 40, uma 
calibre 9 mm e 440 mu-

nições calibre 556. As 
mulas do tráfico foram 

encaminhadas à uma 
delegacia da Polícia 

Civil onde foi registra-
da a ocorrência.

Dois policiais militares 
da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) foram 
feridos em um intenso ti-
roteio no Complexo do 
Alemão, na Zona Norte, 
na noite da última quinta-
-feira. Um dos agentes foi 
atingido por estilhaços 
de granada. Eles foram 
socorridos no Hospital Es-
tadual Getúlio Vargas, na 
Penha, em estado está-
vel.

De acordo com a UPP, 
policiais faziam um patru-
lhamento e foram rece-
bidos a tiros por homens 
armados, na altura do 
Campo do Seu Zé. A uni-
dade comunicou que o 
policiamento está refor-

çado na região e buscas 
estão sendo realizadas 
para tentar localizar os 
suspeitos.

O tiroteio também foi 
relatado por moradores 
nas redes sociais. Segun-
do testemunhas, o telefé-
rico do Alemão também 

chegou a ficar paralisado 
durante o confronto.

“Infelizmente, essa é a 
realidade de quem mora 
nesse lugar”, lamentou um 
dos moradores. “Cuidado, 
se protejam”, pediu outro. 
“Parece até uma guerra”, 
disse outro internauta.

Policiais da Unidade 
de Polícia Pacificadora 
(UPP) do Turano fizeram 
uma operação na co-
munidade do Rio Com-
prido, na Zona Norte, na 
manhã de ontem, para 
coibir o tráfico de dro-
gas.

De acordo com o co-
mando da UPP, os PMs 
foram recebidos por cri-
minosos armados, por 
volta das 6h, quando 
faziam patrulhamento 
na parte alta da locali-

dade conhecida como 
Sumaré. Houve confron-
to. Até o fechamento 

desta edição, não ha-
via registro de feridos, 
prisões ou apreensões.

Policiais do 20° Bata-
lhão de Polícia Militar 
(Mesquita) prenderam 
na última terça-feira, 
três marginais em uma 
ação no conjunto Bel-
ga, em Nova Iguaçu. 
Marcos Paulo Costa 
da Silva, de 18 anos, 
Ronald Souza da Sil-
va, 20, e um menor de 
idade são suspeitos 
de envolvimento com 
o tráfico de drogas na 
região.

Ao chegarem na 
comunidade com o 
objetivo de reprimir o 
tráfico de drogas, os 
agentes foram rece-
bidos à tiros por crimi-
nosos, mas não revi-
daram. Ao cessarem 
os disparos, os PMs 
conseguiram prender 

os três criminosos em 
posse de 2 granadas, 1 
carregador de pistola 
calibre 380, 1kg de pó 
pronto para embrulho, 
305 pinos de cocaína, 
70 pedras de crack, 83 

trouxinhas de maco-
nha e 2 rádios trans-
missores. Eles foram 
conduzidos junto com 
o material apreen-
dido para à 52ª DP 
(Centro).

Um incêndio em 
um carro, na Aveni-
da Brasil, interditou 
uma faixa da pista 
central do sentido 
Centro, em Ramos, 
na última quinta-fei-
ra. De acordo com 
o Corpo de Bombei-
ros, uma equipe de 
Benfica esteve no lo-
cal para controlar as 
chamas. O incidente 
não ocasionou víti-
mas. Ainda não há 
informações sobre o 
motivo do incêndio.

Divulgação
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PM agarra suposto miliciano da 
máfia do roubo de óleo da Reduc 

Os suspeitos de ma-
tar Tajane de Souza 
Costa e Bruna Souza 
Torres, ambas de 19 
anos, foram captura-
dos pela Polícia Civil. 
Os corpos com golpes 
de faca no pescoço 
foram encontrados nus 
e amarrados em um 
matagal em Petrolina, 
Sertão de Pernambu-
co. Lindolfo Nunes da 
Silva, de 40 anos, e Lu-
cas Conceição Santos, 
38, teriam confessado 
o crime e alegaram 
que a motivação se-
ria o roubo de celular. 
O crime aconteceu na 
última segunda-feira. 
A delegada Sara Ma-
chado, responsável 
pelas investigações, 
informou que notou-
-se que os celulares e 

dinheiro das mulheres ha-
viam sido roubados e en-
tão começou a investigar 
assaltantes da região.

O primeiro suspeito a 
ser achado foi Lindolfo 
após denúncias que in-
formavam que o suspeito 
vinha praticando os cri-
mes em companhia de 
um foragido da Bahia, 
identificado como Lucas 
Conceição, que possui 
dois mandados de pri-
são em aberto por roubo. 

Com Lucas, a polícia 
encontrou o celular de 
Taiane. “Lucas disse ter 
ficado com um apa-
relho da vítima e Dol-
finho (Lindolfo) com o 
outro e que ficou com 
R$ 20 das vítimas en-
quanto o comparsa 
ficou com R$ 17”, con-
tou a delegada. As 
perícias feitas nos cor-
pos não encontraram 
indícios de violência 
sexual. 

Jovens são mortas por causa de celulares 

Prisão aconteceu após polícia receber denúncia anônima sobre duto clandestino.

Tajane de Souza Costa e Bruna Souza Torres

Um homem apon-
tado pela polícia 
como suposto 

miliciano foi preso em 
flagrante na tarde da 
última quinta-feira por 
agentes do 20º BPM 
(Mesquita) por envolvi-
mento com o roubo de 
óleo da Refinaria de 
Duque de Caxias (Re-
duc). Arlei Fernandes 
da Costa, de 40 anos, 
estava com um uni-
forme da Petrobras e 
ferramentas no veículo 

Honda City, conduzido 
por ele. 

De acordo com infor-
mações do batalhão, 
uma denúncia anôni-
ma levou policiais do 
serviço reservado (P2) 
até a Estrada do Simpli-
cio, na altura do nº 46, 
no bairro Figueiras. No 
local, a equipe encon-
trou um duto clandesti-
no usado para furto de 

combustível da Petro-
brás. 

O suspeito, ao avis-
tar a viatura tentou 
fugir, mas acabou cer-
cado e detido. Ele foi 
levado para a Divisão 
de Homicídios da Bai-
xada (DHBF). Segundo 
investigações da espe-
cializada, a “sangria” 
encontrada em Nova 
Iguaçu teria sido feita 

em conjunto com a mi-
lícia de Miguel Couto, 
que seria comandada 
por Bruno Fontella, co-
nhecido como ‘Cara 
de Pedra’, preso por 
policiais do 20° BPM em 
agosto. 

‘CARA DE PEDRA’ 
ESTá EM BANGU  

Bruno Ribeiro Fon-
tella, o ‘Cara de Pe-

dra’, de 29 anos, foi 
capturado na noite de 
22 de agosto. Os agen-
tes cumpriram prisão 
temporária decretada 
por homicídio qualifica-
do. 

Apontado como líder 
da milícia com atua-
ção em Miguel Couto, 
ele foi autuado como 
autor das mortes a ti-
ros de Jonathan Feliz 

da Silva, de 20 anos, 
e Luan da Silva Souza, 
de 19 anos, ocorridas 
no dia 19 de fevereiro 
de 2015, no Parque Ita-
mar, em Nova Iguaçu. 
O criminoso foi enca-
minhado ao Complexo 
Penitenciário de Gerici-
nó, em Bangu, na Zona 
Oeste do Rio, onde 
permanece à disposi-
ção da Justiça. 

Policiais encontraram um duto clandestino usado para furto de combustível da Petrobras. Suspeito tentou fugir quando avistou a viatura

Arlei Fernandes da Costa

Mortes de políticos na Baixada estão ligadas à quadrilha 
Na última quinta-

-feira, agentes da 
Divisão de Homi-
cídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) 
e do Grupo de Atu-
ação Especial de 
Combate ao Crime 
Organizado (Ga-
eco) deflagraram 
uma megaopera-
ção para apreender 

armas e objetos usa-
dos nas execuções de 
candidatos e pessoas 
envolvidas em campa-
nhas eleitorais, na Bai-
xada. 

A Justiça expediu 12 
mandados de busca e 
apreensão em casas e 
galpões usados por sus-
peitos de participarem 
dos crimes em muni-

cípios da região, além 
de 12 pedidos de prisão 
temporária.

Segundo as investiga-
ções, das 14 execuções 
ocorridas nos últimos 
10 meses, três de can-
didatos e de uma pes-
soa envolvida em cam-
panhas eleitorais, têm 
como motivação princi-
pal a disputa entre mi-

licianos que atuam no 
furto de combustível da 
Petrobras e integrantes 
da ‘máfia do óleo’ em 
Duque de Caxias.

Uma das vítimas foi 
o pré-candidato Sér-
gio da Conceição de 
Almeida Júnior, o Be-
rem do Pilar, cuja mor-
te ocorreu no dia de 
2 de julho na porta de 

casa, no bairro do Pilar. 
Ele entrou no mesmo 
ramo de negócios da 
organização criminosa: 
furto de combustível da 
Reduc. As outras mortes 
ligadas à máfia foram 
as de Denivaldo da Sil-
va, assassinado quatro 
dias depois de Berem 
do Pilar, do qual era só-
cio no novo empreendi-

mento, e também de 
Leandro de Xerém. A 
polícia acredita que, 
pela brutalidade dos 
assassinatos, o propó-
sito dos criminosos era 
o de servir de recado 
para outros que vies-
sem a se aventurar 
nos negócios ilícitos 
da máfia dos com-
bustíveis.

Cadeirante é executado por pedofilia 
bahia

A polícia baiana in-
vestiga a execução de 
um cadeirante, ocor-
rida dentro da casa 
onde ele morava no 
município de Simões 
Filho. O corpo de Edu-
ardo Santos Silva, de 
42 anos, foi encontra-

do com marca de tiro no 
rosto, na noite da última 
quinta-feira. 

De acordo com infor-
mações que circulam nas 
redes sociais, ele teria sido 
morto após ser acusado 
de pedofilia. O caso está 
sendo investigado pela 
Polícia Civil, que ainda 
não divulgou mais deta-

lhes sobre o crime. 
Um vídeo que mostra 

a execução de Edu-
ardo circula nas redes 
sociais. Nas imagens, a 
vítima admite a culpa. 

O cadeirante teria 
perdido o celular onde 
foram encontradas fo-
tos e vídeos de possíveis 
vítimas. 

Major do Corpo de Bombeiros 
leva tiro na cabeça em Meriti

Um major do Cor-
po de Bombeiros 
foi baleado na ca-
beça e na mão es-
querda durante as-
salto na Rua Antero 
Pinto Pereira, no 
Jardim Meriti, em 
São João de Meriti, 
na noite da última 
quinta-feira. Vitor 
da Rocha Azeve-
do foi encaminha-
do para o Hospital 
Estadual Adão Pe-
reira Nunes. 

A Polícia Militar 
informou que o 
militar foi atingido 
enquanto saía do 
carro. Testemunhas 
relataram que três 
homens roubaram 
uma bolsa e a pis-
tola da vítima. De-
pois, conseguiram 
fugir. A ocorrência 
foi registrada na 
64ª DP (São João 
de Meriti). Segundo 
a Secretaria de Es-
tado de Saúde, o 
estado de saúde 
de Vitor é grave.

Nos últimos dias, 
dois bombeiros já 
tinham sido assassi-
nados na Baixada. 
No último domin-
go, o terceiro sar-
gento do Corpo de 

Bombeiros André 
Augusto Ferreira 
Costa, de 49 anos, 
conhecido como 
André Bombeiro, foi 
morto a tiros após 
deixar uma boate 
em Vilar dos Teles, 
também em Meriti. 

A vítima passa-
va pela Avenida 
Automóvel Clube 
quando seu car-
ro foi alvejado. Ele 
era conhecido por 
frequentar bares e 
boates da região. 
A Divisão de Homi-
cídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) 
trabalha com a hi-
pótese de execu-

ção. Já na noite da 
última sexta-feira, 
um subtenente do 
Corpo de Bombei-
ros morreu ao re-
agir a um assalto, 
em Nova Iguaçu. 
Roberto Luiz da 
Conceição Batis-
ta, 60, estava em 
um salão de be-
leza, na Rua João 
Batista Rodrigues, 
no bairro Califór-
nia, quando dois 
homens chegaram 
de motocicleta ao 
local e anunciaram 
o assalto. 

Ele reagiu e aca-
bou baleado na 
barriga.

DIVULGAçãO

Major foi baleado durante tentativa de assalto

DIVULGAçãO/POLÍCIA CIVIL

DIVULGAçãO
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Anunciada ontem 
a nova advogada-
-geral da União, Gra-
ce Mendonça, é a 
primeira mulher a in-
tegrar o primeiro es-
calão do governo 
do presidente Michel 
Temer. Ela vai para o 
lugar do agora ex-
-ministro Fábio Medi-
na, demitido também 
ontem.

Nascida em 17 de 
outubro de 1968, a 
nova chefe da AGU 
é natural de Januária 
(MG) e será a primei-
ra mulher a assumir o 
cargo de advogada-
-geral da União, se-

Gace Mendonça assume o AGU

gundo a assessoria do 
órgão. Ela é servidora 
de carreira e está no ór-
gão desde 2001.

A nomeação de Gra-
ce foi publicada em 
edição extra do “Diário 
Oficial da União” no iní-

cio da tarde de ontem. 
Também foi publicada 
a demissão de Medi-
na. A posse da nova 
ministra deve ser na 
segunda-feira, o que 
ainda não foi confir-
mado oficialmente.

Jessica gostosona
Pura sensualidade. É 

assim que a loira ma-
ravilhosa Jessica se 
apresenta para os lei-
tores. Essa leonina, mo-
radora de Japeri, ado-
ra a praia da Barra, 
lasanha e tem como 
qualidade a determi-
nação. E não para por 
aí. Sua música preferi-
da é o funk. 

Ela sonha com uma 
viagem a Nova York, 
mas sem muita an-
siedade, defeito que 
essa flamenguista roxa 
aponta. Mas isso não é 
problema para quem 
tem como objetivo de 
vida ser reconhecida 
para alcançar o ápi-
ce da felicidade, po-
rém com muita saúde. 
Sabe qual é seu sonho 
de consumo? Com-

prar uma BMW. 
Jessica tem como 

passatempo preferi-
do ir ao shopping e 
posaria para uma re-
vista masculina. Para 
isso, mantém forma 
com muita malhação. 
E para hipnotizar os 
homens inteligentes e 
honestos que ela idea-
liza, prefere usar o per-
fume Hypnotc Poison. E 
como cultura também 
é importante, a loira 
dá uma dica de leitu-
ra: o livro ‘O poder do 
coração da mulher’. O 
filme preferido da gos-
tosona é ‘Bruno’, do 
diretor Larry Charles. 

E o melhor lugar 
para fazer amor, Jessi-
ca: “Na rua, no capô 
do carro”, disse na 
lata.  

A nova advogada-geral da União, Grace Mendonça

Soro contra veneno de abelhas 
inédito no mundo é testado

WESLEY MCALLISTER/ASCOMAGU

Vítima de pelo 
menos 400 pi-
cadas de abe-

lhas, uma mulher de 
33 anos foi a primeira 
paciente a receber o 
soro antiapílico (contra 
o veneno de abelhas) 
produzido pelo Instituto 
Vital Brazil, em parceria 
com o Centro de Estu-
dos e Venenos de Ani-
mais Peçonhentos da 
Universidade Estadual 
Paulista de Botucatu 
(Cevap/Unesp). 

A paciente foi aten-
dida no Hospital da Fa-
culdade de Medicina 
de Botucatu, em São 
Paulo, e recebeu seis 
ampolas do soro. Ela 
não apresentou rea-
ções adversas e rece-
beu alta dias após a 
internação.

Desde o início de 
agosto, o medicamen-

to está em fase de tes-
tes para a liberação 
para o consumo huma-
no: além da unidade 
de Botucatu, o Hospital 
Nossa Senhora da Con-
ceição, em Tubarão 
(SC), também recebeu 
as ampolas e prestará 
atendimento a pacien-
tes que tenham sido 
acometidos por múlti-
plas picadas.

“Projetos como este 
mostram como a ino-
vação científica deve 
servir à população. 

O pioneirismo deste 
trabalho reforça a in-
tenção da nossa ges-
tão de fazer do Ins-
tituto um laboratório 
sustentável, que utili-
ze o conhecimento e 
a ciência em prol da 
saúde, principalmente 
quando pensamos na 
produção de medica-
mentos” destacou Luiz 
Antônio Teixeira Jr, se-

cretário de Saúde.

NOVA ETAPA
Nesta fase, que é o 

chamado estudo clínico, 
o soro precisa ser testado 
em pelo menos 20 pes-
soas antes de o medica-
mento ser liberado para 
consumo. O tratamento 
com o soro consiste na 
utilização de 2 a 10 am-
polas, variando de acor-
do com o quadro clínico 
dos pacientes. Para par-
ticipar do teste, é preci-
so ter entre 18 e 60 anos, 
não estar grávida e ter 
sofrido mais de cinco pi-
cadas de abelha.

“A estimativa é de 
que, em aproximada-
mente dois anos, o soro 
antiapílico esteja libera-
do para produção em 
escala industrial”, expli-
cou o infectologista e 
presidente do Instituto 
Vital Brazil, Edimilson Mi-
gowski.

Quase 12 mil casos de envenenamento
Somente em 2015, 

o Brasil registrou quase 
12 mil acidentes com 
envenenamento por 
abelhas, com 42 óbitos. 
O número é 14 vezes 
maior do que o total 
de notificações no ano 
2000, quando foram 

1.440 acidentes, de acor-
do com os dados do Sis-
tema de Informação de 
Agravos de Notificação. 
A maior incidência de 
acidentes está concen-
trada na região sul do 
país.

“Proporcionalmente, 

é muito parecido com 
os casos de óbitos com 
picadas de serpentes, 
que registram cerca de 
120 mortes para apro-
ximadamente 30 mil 
acidentes” comparou 
Rafael Cisne, diretor 
científico do Instituto.

Antiapílico chega à fase de estudo clínico para a liberação de uso em humanos

ROBERTO SOARES GOMES/DIVULGAçãO

Base do SAMU 
é reinaugurada

 em Japeri
Inadimplência no comércio 
do Rio cresceu 2,6% em agosto

A inadimplência 
no comércio cario-
ca cresceu 2,6% em 
agosto, em compa-
ração com o mesmo 
mês do ano passa-
do, mostrou o Serviço 
Central de Proteção 
ao Crédito do Clube 
de Diretores Lojistas 
(CDLRio). Os dados 
foram divulgados on-
tem.

Em relação a ju-
lho, o aumento da 
inadimplência foi de 
1,6%, e no acumula-
do de janeiro a agos-
to, em comparação 
com o mesmo perío-
do em 2015, 1,7%.

As consultas, que 
medem o movimento 
do comércio, no en-
tanto, mostrou queda 
de 6,8%, na compa-
ração com o agosto 
do ano passado, 7% 
no acumulado do 

ano. Contudo, em re-
lação ao mês ante-
rior, houve aumento 
de 4,4%.

As dívidas quitas 
também caíram, 
2,1%, em relação a 
agosto de 2015, assim 
como no acumula-
do do ano, 2,2%, mas 
mostraram alta em 
comparação com o 

mês anterior de 3,5%.
O registro de cadas-

tro do LIG Cheque da 
entidade mostrou que 
em agosto, em rela-
ção ao mesmo mês 
de 2015, as consultas 
e as dívidas quitadas 
caíram 11,3% e 1,2%, 
respectivamente, en-
quanto a inadimplên-
cia cresceu 1,9%.

As consultas mostraram queda de 6,8% em agosto

REPRODUçãO/TV GLOBO

A Prefeitura de Japeri, 
por meio da Secretaria 
de Saúde, reinaugurou 
a base do Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192). A 
unidade, situada ao lado 
da Policlínica Itália Fran-
co, no bairro Santa Inês, 
passou por reforma geral 
e dará mais conforto aos 
socorristas que atuam 
no município. A cerimô-
nia de reinauguração 
do espaço foi realizada 
ontem e contou com a 
presença do prefeito Ival-
do Barbosa dos Santos, o 
Timor, e do secretário de 
Saúde, Fabiano Brun.

Sem passar por refor-
mas há muitos anos, a 
base do SAMU estava 
com a estrutura totalmen-
te comprometida, com 
buracos e infiltrações que 
causavam transtornos 
aos profissionais que pres-
tam serviços à unidade. 
Agora o espaço conta 
com um novo almoxari-
fado, dormitório, refeitó-
rio, salas de reunião, ba-
nheiros com chuveiro 
elétrico e farmácia. Esta 
última, por sinal, é a que 
mais preocupa o secre-
tário de Saúde.

O Prefeito Timor clas-
sificou como covardia 
a decisão da Câmara 
e lembrou que os mais 
prejudicados são os ja-
perienses. “Esta câmara 
covarde perde tempo 
perseguindo a atual 
gestão municipal, mas 
esquece que quem sai 
prejudicada é a popu-
lação que elegeu estes 
vereadores. Todos saem 
perdendo, inclusive as 
crianças que têm o seu 
aprendizado compro-
metido pela falta de me-
renda escolar. Temos ver-
ba em caixa, mas não 
podemos utilizá-la para 
pagar os fornecedores”, 
lamentou. 
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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

MúSICA DE QUALIDADE

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

Martim encontra o dossiê que En-
carnação deu a Bento e pede ao 
vereador que se afaste de suas in-
vestigações. Ceci presenteia Martim. 
Encarnação discute com Iolanda. 
Iolanda comenta com Dalva que 
deixará a fazenda. Carlos provo-
ca Bento no bar de Chico Criatura. 
Tereza é chantageada por Carlos. 
Bento desiste de sua investigação e 
Encarnação fica furiosa. 

Ceci 
presenteia Martim

Melquias se irrita
com Josué

Zaqueu segue Acã e escuta o vilão 
dizer algo negativo sobre Josué. Ele 
o questiona, mas Acã nega. Darda 
aconselha Zaqueu a não acusar nin-
guém sem ter certeza. Acsa diz que 
não beijará Gibar antes de firmarem 
um compromisso sério. Melquias se irri-
ta ao ouvir Josué anunciar que Salmon 
será responsável pelo treinamento. 

RESUMOS DAS NOVElAS

Fedora e Tancinha discutem. Ca-
mila convence Giovanni a manter 
segredo sobre o relacionamento 
deles até que ela consiga pro-
var sua inocência. Lucrécia alerta 
Aparício que Fedora está tentando 
convencer Safira a apoiá-la. Dina-
mite cobra dinheiro de Leozinho, 
ameaçando a vida de Fedora.

Tamara e Apolo 
acabam se beijando

Joaquim pensa que 
Manuela desistiu 

Joaquim espera por Manuela no es-
tádio em Goiânia. Regina, que finge ser 
outra mulher chamada Paola, é a dire-
tora da nova gravadora. A mulher diz 
que Omar foi muito bem no teste e que 
basta a mãe dele ir até o local para as-
sinarem contrato. Joaquim pensa que 
Manuela desistiu de ir se encontrar com 
ele para sair com Priscila e Benjamim. 
Alegra e Nico se encontram. Nico diz 
que possui uma surpresa para a mulher.

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

Nando Reis e os Infernais 
agitam noite iguaçuana
O cantor alegra a casa com seus maiores sucessos na Baixada.

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

Cantor apresenta seus maiores sucessos acompanhado de grandes músicos que compõem sua banda

Amor acima de tudo: 
Ame sempre, ame mui-
to, e acima de tudo 
demonstre esse amor. 
Não vou dizer que amar 
a tudo e a todos seja 
tarefa fácil, ainda mais 
quando se trata de 
amar aquela vizinha fo-
foqueira e intrometida, 
mas procure ser amá-
vel e gentil o máximo 
possível. Trate seus filhos 
e companheiro com 
carinho, não importa o 
quão brava você esteja 
com eles.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

REPRODUçãO

Os amantes da mú-
sica alternativa 
não podem per-

der a noite memorável 
com a apresentação do 
cantor Nando Reis can-
tando seus maiores su-
cessos: ‘Pra Você Guar-
dei o Amor’, ‘All Star’, 
‘Espatódea’, ‘Por Onde 
Andei’, ‘Luz Dos Olhos’, 
‘Sei’ e músicas inéditas. 
Abertura com Marcio Fi-
ninho e nos intervalos os 
Top´s DJ´s do Rio deto-
nando o melhor de todos 
os Ritmos. Atendimento 
personalizado e bares 
externos.

O evento será realiza-
do no dia 1º de outubro, 
a partir das 22h, com clas-
sificação de 16 anos e 
ingressos com os valores: 
R$ 30,00 na pista (meia 
entrada),  R$ 60,00  meia 
para pista VIP ( na fren-
te do palco), R$ 70,00  no 
jirau (atrás do camarote) 
e  R$ 100,00 o camarote.



Os fumantes passivos 
também têm chance 
de adquirir a doença, 
sendo que 25% a 46% 
das mulheres que mor-
rem de câncer de pul-
mão e 13% a 37% dos 
homens não são fuman-
tes, mas com certeza 
adquiriram a doença 
através da convivência 
com fumantes.

Quem nunca fumou 
ou não fuma há mui-
to tempo, ao fumar 
apresenta os sintomas 
de uma intoxicação: 
tontura, náuseas, tos-
se, etc. Caso a pessoa 
insista em fumar esses 
sintomas desaparecem. 
Desse ponto em diante, 
o vício e todas as suas 
complicações são qua-
se inevitáveis.

A fumaça do cigarro 
contém Urânio, Plutô-
nio, Tório e Polônio-210 
(e mais outras 60 subs-
tâncias também radio-
ativas). Fumar um maço 
de cigarros diariamen-
te equivale aproxima-
damente, a uma ra-
diografia por dia. Dois 
cowboys que faziam a 
propaganda do Malbo-
ro, ironicamente, mor-
reram de Câncer do 
Pulmão.
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10 geral

Por que sentimos sono após um almoço?
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Anitta deixa parte do seio 
à mostra ao posar para foto

laura Keller planeja 
casório no Brasil

Depois de se casarem à bordo de 
um balão sobrevoando Las Vegas, 
Laura Keller e Jorge Sousa agora que-
rem um casamento no Brasil. O casal 
vai apostar em uma festa tradicional 
e já tem o mês marcado: será em no-
vembro. Além disso, Laura já pensa 
também em convidar o autor, diretor 
e ator Miguel Falabella para ser uma 
das testemunhas do casal.

Usando um vestido side boob, Anitta 
deixou parte do seio à mostra ao posar 
para foto. A cantora aparece com sua 
dançarina e amiga Arielle Macedo em 
imagem divulgada na madrugada de 
ontem, em rede social. “Muito amor. Mui-
ta história”, escreveu Anitta na legenda 
da foto postada no Instagram. O registro 
rendeu elogios à cantora como “mara-
vilhosa”, “perfeição”, “diva”, “gata”, “lin-
da” e “gostosa”.

Mickey Rourke almoçou com um grupo de 

amigos no Cafe Roma, em Beverly Hills, na Ca-

lifórnia, na última quinta-feira, e surpreendeu 

ao trocar um selinho com um dos companhei-

ros. O sortudo foi o cabeleireiro Guiseppe Fran-

co, mas a troca de carinho parece não passar 

de amizade já que Mickey namora há sete 

anos a modelo russa Anastassija Makarenko. 

No ano passado, o ator chamou atenção ao 

ser fotografado sendo empurrado em uma ca-

deira de rodas no aeroporto de los Angeles.

Após as refeições 
o organismo sofre 
algumas altera-
ções que nos dá a 
sensação de falsa 
hibernação. Essa 
sensação ocorre 
quando o alimento 
chega ao estôma-
go, pois nesse mo-
mento concentra 
maior quantidade 
do fluxo sanguíneo 
corpóreo nessa re-
gião com a finali-
dade de facilitar 
o seu processo. A 
concentração do 
fluxo sanguíneo 

na região do estômago 
(que se estende até o 
intestino) faz com que 
o cérebro fique menos 
oxigenado e o sistema 
nervoso menos irrigado. 
Também acontece a in-
terrupção do estado de 
alerta cerebral. Essa in-
terrupção acontece por 
causa do açúcar pre-
sente nos alimentos que 
faz com que as células 
nervosas, que nos dei-
xam alertas, parem de 
liberar os sinais neces-
sários para tal estado. 
Dessa forma, o açúcar 
faz com que as células 

nervosas enviem ao 
cérebro o estado de 
saciedade que pro-
move o ciclo descrito 
acima e conseqüen-
temente o sono. Por 
causa dos efeitos pro-
movidos pelo açúcar 
é que se recomenda 
diminuir a ingestão 
de alimentos ricos em 
glicose nas refeições, 
principalmente no al-
moço quando ainda 
se tem algo para fa-
zer, para que os sinais 
de alerta das células 
nervosas não sejam 
interrompidos.
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Mickey Rourke é flagrado 

dando beijo na boca de amigo

Propulsão ‘impossível’ 
está para ser testada 

no espaço

Um EmDrive real está 
prestes a ser lançado ao 
espaço pela primeira 
vez. Esse teste finalmen-
te dirá aos cientistas se 
é possível que um motor 
de foguete gere empu-
xo sem qualquer tipo de 
escape ou propulsor. Por 
essa característica bizar-
ra, o EmDrive tem sido 
chamado de ‘motor im-
possível’. Muitas equipes 
de pesquisa, incluindo 
a NASA, estão traba-
lhando em uma versão 
funcional do motor, por-
que esta seria uma ex-
celente aquisição para 
viagens espaciais. Cons-
truído pelo inventor e 
engenheiro químico 
americano Guido Fetta, 
o EmDrive que será tes-

tado é controverso por-
que, enquanto certos 
experimentos têm suge-
rido que tal motor pode 
dar certo, ele também 
vai contra uma das 
leis mais fundamentais 
da física que temos. A 
Terceira Lei de Newton 
afirma que “para cada 
ação, há uma reação 
igual e oposta”. Para 
um propulsor ganhar 
impulso numa determi-
nada direção, tem que 
expelir algum tipo de 
propulsor ou de esca-
pe na direção oposta. 
Mas o EmDrive simples-
mente vai em uma di-
reção sem propulsor e, 
portanto, viola a lei de 
conservação do mo-
mento.

REPRODUçãO
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Trabalho: Por melhor 
que seja a situação, 
inovar é a palavra que 
deve ficar martelando 
na sua cabeça. Amor: 
Avalie fazer um balanço 

de sua vida afetiva urgente. Você 
precisa estar a postos para o que 
der e vier. Preste atenção aos novos 
contatos. Cor: havana. Número: 01.

Áries

A posição da Lua nesta 
semana é um forte sinal 
de que você precisa 
rever seus conceitos, 
principalmente os que 
envolvem valores de sua 

parceria. Analise seu comportamento e 
procure modificá-lo. Fase de progresso. 
Seu espírito empreendedor está em 
evidência.

Touro

No campo afetivo 
haverá seriedade 
e respeito mútuo, 
sem, entretanto, 
ressecar o afeto e 
o romantismo, que 
estarão muito fortes. 

Muita franqueza e sinceridade trarão 
novas energias para as suas relações 
O momento é de muita lucidez no 
seu mundo emocional. Número: 04.

Gêmeos

Muita facilidade no 
trato com as pessoas, 
especialmente no setor 
profissional. Encontrará 
pessoas que agem com 
justiça e responsabilidade, 

o que o(a) deixará mais à vontade 
e animado(a) O trabalho deverá ser 
produtivo e você não se sentirá cansado(a). 
Número: 07.

Câncer

A autoconfiança faz 
com que o desânimo 
não encontre espaço 
para se instalar, 
independentemente 
das eventuais 
dificuldades. É tempo 

de cumprir os planos traçados 
sem hesitação. Incentivo a buscar 
intensamente a satisfação pessoal. 
Cor: azul-claro. Número: 10.

Leão

É óbvio que fazer o 
que gosta é interessante 
e necessário, mas às 
vezes é preciso resolver 
pendências e executar 
coisas chatas. Não 

desanime se ainda estiver tentando 
brilhar, pois seu momento vai chegar. 
Você estará mais confiante e com 
determinação para lidar com apertos.

Virgem

Não permita que a 
ansiedade atrapalhe seus 
planos futuros. Saiba 
esperar, pois o momento 
certo está próximo e tudo 
será colocado em pratos 
limpos. Invista em um 

visual novo. Hoje você está com o maior 
gás. Aproveite para colocar a vida em 
dia. Cor: bege. Número: 13.

Libra

Elemento: água. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Touro. Regente: Plutão. 
Você estará mais 
consciente a respeito do 

que esperar de seus relacionamentos. 
Saiba reconhecer seus defeitos e exaltar 
suas qualidades. Bom momento no 
campo sentimental. Número: 16.

Escorpião

Disposição tolerante 
e bem-humorada; 
muita afetividade, que 
facilitará enormemente 
as suas relações sociais. 
Neste momento você 

está um confidente ideal e vai ser 
muito procurado(a) pelas pessoas 
necessitadas de falar, o que é muito 
bom, pois você aprende com elas.

Sagitário

Neste período você 
terá a oportunidade 
de vencer obstáculos 
Explore ao máximo 
sua força de trabalho 

e planeje suas atividades futuras. 
Os astros também favorecem a 
vida amorosa. Você estará apto 
a escolher pessoas que no futuro 
vão lhe trazer muitas alegrias. 
Número: 19

Capricórnio

M u d a n ç a s . 
Algumas coisas 
serão rapidamente 
abandonadas em 
favor de outras 
novas. Há indicação 

que essas mudanças devem 
ocorrer principalmente na vida 
profissional ou na imagem 
pública. Você pode mudar agora 
o rumo da sua vida profissional. 
Número: 22.

Aquário

Hoje suas relações 
familiares estão em 
evidência. Procure 
compartilhar suas 
mudanças com as 
pessoas mais próximas. 

Fique perto de quem você ama. O 
céu traz para você, vibrações de 
intuição e inspiração e você poderá 
improvisar e inventar soluções 
geniais para os problemas.

Peixes
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atos oficiais

Prefeitura Municipal de Mesquita
estado do rio de jaNeiro

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

AVISO DE SUSPENSÃO
    resta SUSPENSO, por período indeterminado, 
‘siNe die’, a critério da administração, o Pregão 
Presencial de nº. 27/2016, processo nº. 03/3346/16, 

que tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada para organização e execução de 
Desfile Cívico-Cultural do Município de Mesquita, 
tendo como requisitante a secretaria municipal de 

educação.

    Levy Silva de Oliveira
Pregoeiro

 RESULTADO PROCESSO SELETIVO 03/2016

         relação nominal em ordem de 
classificação dos cargos:
carGo de medico Pediatra PlaNtoNista 
materNidade 

jessica Gomes Pereira 1º
               
carGo de mÉdico reumatoloGista 

silas hermanson carvalho 1º

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2016-FMS.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos/ Material 
Permanente. retirada do edital em horário comercial. 
Local: Departamento de Licitações do Fundo Municipal 
de saúde de Porto real localizado na rua hilario 

ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio de janeiro 
– RJ – Cep 27570-000, maiores informações pelo 
telefone (0XX24)3353-3520. abertura da proposta 
dia 26/09/2016 às 10:00 horas no endereço acima. 
Informações gerais: o interessado deverá trazer 02 
(duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Pregoeira

AVISO DE ERRATA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016-FMS.

OBJETO: Contratação de Empresa para  Construção 
da academia da saúde que será localizada à rua das 
flores, bairro Novo horizonte. 

a comissão Permanente de licitação do fundo 
municipal de saúde de Porto real, informa que o 
presente edital tem uma errata que está disponível para 
todos os interessados no Departamento de Licitações 
do fundo municipal de saúde de Porto real localizado 
na rua hilario ettore, n° 442 – centro – Porto real – rio 
de Janeiro – RJ – Cep 27570-000, maiores informações 
pelo telefone (0XX24)3353-3520 e que a abertura das 
proposta será dia 27/09/2016 as 10:00horas no endereço 
acima. Informações gerais: o interessado deverá trazer 
02 (duas) resmas de papel sulfite modelo A4, através de 
preposto munido de procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Janaina Reis de Andrade
Comissão Permanente de Licitação

Presidente
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Esquadrilha da Fumaça faz o 
‘vira-vira’ em Belford Roxo
A terceira rodada da Copa Zeca Leão teve uma verdadeira chuva de gols nos seis jogos realizados.

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

Em jogo movimentado, o Esquadrilha conseguiu boa vitória sobre o CFC

Em partida váli-
da pela tercei-
ra rodada da 

Copa Zeca Leão, 
Esquadrilha da Fu-
maça e CFC se en-
frentaram na Arena 
Cairú, no bairro Bom 
Pastor, em Belford 
Roxo. O jogo de mui-
ta correria teve duas 
equipes que busca-
ram a todo o mo-
mento o gol adver-
sário. Mas foram os 
visitantes que saíram 
na frente. Aos 30 mi-
nutos, boa trama de 
ataque do CFC que 
lançou a bola para 
Sidney, o atacante 
teve tranquilidade e 
colocou a bola no 

fundo da rede: CFC  
1 a 0. Com o gol a 
favor, o time visitan-
te buscou o segun-
do gol, mas esbarrou 
na falta de pontaria. 
Na etapa comple-
mentar, logo aos 2 
minutos, o Esquadri-
lha da Fumaça rea-
giu. William fez boa 
jogada pela direita, 
centrou a bola que 
encontrou Peu, que 
acabara de entrar, 
colocar a bola no 
canto do goleiro 
Alex, que nada pôde 
fazer: 1 a 1. O jogo 
ganhou emoção e 
ficou no lá e cá, até 
os 18 minutos quan-
do o grande nome 
da partida fez o seu 
golzinho. William, re-

cebeu a bola e es-
tufou no fundo da 
rede, marcando o 
gol da virada para 
o Esquadrilha da Fu-
maça: 2 a 1. O CFC 
não teve alternativa 
e partiu para o em-
pate. Com a saída 
do goleiro Leonar-
do, que se machu-
cou, a missão ficou 
teoricamente fácil, 
mas não foi o que 
se viu. 

A equipe da casa 
soube se postar e se-
gurou o ímpeto dos 
visitantes, segurando 
o resultado positivo 
que os colocou na 
liderança do grupo. 
Placar final: Esqua-
drilha da Fumaça 2 
x 1 CFC.

ANDERSON LUIZ


