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eleições 2016

Professora Leci - 2%Carlos Augusto - 6%

Adriano Dias - 0%Fernandinho Muguet - 1%

Rosângela Gomes - 9% Rogério Lisboa - 26%

Carlos Ferreira,  do PT

Carlos Moraes, responde pelo crime de improbidade administrativa. Cezar Mello, que é vice na chapa, também está impedido de concorrer. Já Zé Ademar, também está fora do páreo

Capitão reformado da PM Pedro Chavarry Duarte

Os corpos que apresentavam tiros na cabeça foram abandonados em uma estrada de terra 
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Dupla é torturada, executada 
e desovada em Duque de Caxias

Bornier dispara na frente!

Eles estão fora da disputa em Japeri

GrampeadoSalvo pelo gongo Ritmo da crise Chapa quente Carga de drogas Bonde do tráfico 

Polícia prende acusada de entregar criança a pedófilo.

Suspeito de integrar trá-
fico de drogas em comuni-
dade de Duque de Caxias é 
preso após incursão da PM. 

Suspeito de ser miliciano é 
sequestrado e torturado por 
traficantes de comunidade 
em Duque de Caxias. 

UPA de Belford Roxo po-
derá fechar as portas caso o 
governo do estado não re-
passe verbas da saúde. 

Intensos tiroteios entre 
facções rivais no Morro do 
Turano, no Rio, deixam mo-
radores aterrorizados.

Delegacia de Homicídios 
da Capital acha armamento 
pesado em ação para pren-
der ‘Carlinhos Três Pontes’.

Agentes do 20° BPM (Mes-
quita) prendem suspeitos de 
tráfico de drogas malocados 
numa casa em Mesquita. 

reprodução

divulgação

reprodução/reage saracuruna

reprodução

56%
Nelson Bornier, prefeito de 

Nova Iguaçu, seria reeleito se 
a votação fosse hoje, segun-
do o Instituto Brasileiro de 
Pesquisa Social (IBPS)- Con-
sultoria e Pesquisa. O depu-
tado estadual Rogério Lisboa 
(PR), que teve a candidatura 
indeferida pela Justiça Elei-
toral, tem 26%, Rosângela 
Gomes (PRB), 9%, Delegado 
Carlos Augusto (PSDB), 6%, 
Professora Leci (PSOL), com 
2%, e Fernandinho Mu-
guet (PT do B), 1%. Adriano Dias (Rede) não pontuou.

No pequeno município da Baixada, o juíz da 139ª Zona Eleitoral, Leopoldo Heitor de Andrade Mendes Junior, impugnou os registros de dois candidatos 
a prefeito e seus respectivos vice. Tiveram registros negados o candidato a prefeito pelo PP, Carlos Moraes Costa e seu candidato a vice, o vereador Cezar 
de Mello; o candidato majoritário do PSDB, José Alves do Espírito Santo, o Zé Ademar, bem como o seu companheiro de chapa, Reginaldo de Souza Leão. 

Justiça do Rio decreta 
preventiva de coronel 
flagrado com criança 
de 2 anos nua em carro
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Sorvete

iPhone 7

Por incrível que pa-
reça, o sorvete foi cria-
do antes da geladeira, 
há cerca de 3 mil anos 
antes. A origem do sor-
vete está relacionada 
a neve. A sobremesa 
era preparada apenas 
com suco de frutas, 
mel e neve. A evolu-
ção da receita do sor-
vete aconteceu com 
a criação da refrigera-
ção moderna.

Diferente do que 
muitos acreditam, o 
iphone 7 não é a pro-
va d’água. Se você 
coloca-lo debaixo 
d’água, poderá per-
de-lo já que a resis-
tência é válida ape-
nas para acidentes 
em que o smartphone 
acaba escorregan-
do e caindo em uma 
poça de água na rua, 
ou caso alguém der-
rube um copo com 
água nele.

Martin Cooper é um engenheiro da Motorola. Ele re-
alizou um dos maiores e mais populares aparelhos que 
passou por várias atualizações: o celular. Em sua primei-
ra ligação de teste, ele ligou para uma empresa rival e 
pergutou se a ligação estava boa. Um trote perfeito pra 
testar um dos maiores aparelhos tecnológico.

Imagina ter um dos maiores predadores como 
seu animal de estimação. Seria muito estranho e 
muito pavoroso. mas foi o que aconteceu com 
um homem da Costa Rica, que salvou um cro-
codilo de 3 metros após ele ser baleado na ca-
beça. O réptil tornou-se seu animal de estima-
ção por mais de 20 anos.

Existem vários mitos populares com relação à isso, 
mas a verdade é que engolir gomas de mascar não 
faz mal à saúde. O estômago só consegue digerir 
alguns de seus compostos, como açucares, coran-
tes e conservantes, mas a goma em si é feita de 
látex, que as enzimas estomacais simplesmente não 
conseguem digerir, que é liberada pelas fezes.

Trote de iniciante

Crocodilo de estimação Faz mal engolir chiclete?

Este mês é o mês separado para ajudar pessoas com 
tendências suicidas. Se você digitar a palavra ‘suicídio’ 
no google, você será encaminhado para o Centro de 
Valorização da Vida, cujo o número telefone é 141. 
Uma campanha que tem sido abraçada por poucos, 
mas que ajuda a preservar a vida.

‘Setembro Amarelo’

A guilhotina foi criada para ser um projeto hu-
manitário do médico Joseph Ignace Guilliotin, 
no ano de 1789 em Paris. Ele apenas queria di-
minuir o sofrimento dos condenados a morte.Por 
mais estranho que pareça, o médico criador da 
guilhotina passou sua vida inteira tentando dis-
sociar seu nome do invento.

Imagina uma planta cuja flor tem o forma-
to de uma boca bem avermelhada e com 
muito botox, que faz parecer uma boca bem 
grande. É o que acontece com as plantas da 
espécie ‘Psychotria Elata’. Por ser tão extra-
vagante, a flor-do-bejo é muito atrativa para 
borboletas e beija-flores.

‘Psychotria Elata’

Consultor de vendas
Empresa renomada no ramo de decorações e acabamento 

abre oportunidade para consultor de vendas com ensino médio 
completo. A empresa oferece salário dentro do piso, comissão so-
bre vendas e vale transporte. Interessados devem enviar currículo 
no corpo do email para claudiafigueiredorh@gmail.comcolocan-
do no campo assunto: CONSULTOR COMERCIAL DE VENDAS. 

Vaga para farmacêutico
Empresa farmacêntica abre vaga para farmacêutico 

com superior completo em farmácia e CRF ativo. A em-
presa oferece salário de R$ 2.694,99, vale transporte, vale 
alimentação e assistência médica. Interessados devem en-
viar currículo para farmaceutico1990@gmail.com, colocar 
no campo de Assunto Farmacêutico Copacabana.

Chance para auxiliar contábil
Empresa no ramo de ciências contábeis abre oportuni-

dade para auxiliar contábil com ensino médio completo, 
experiência na função, pacote office, legislação, orçamen-
to e relatórios. Salário de 1.270,50 entre outros benefícios. In-
teressados devem enviar currículo no corpo do email para 
veronicapacific.rh@gmail.com.

Mercado prevê mais inflação
Os analistas das instituições financeiras estimaram mais in-

flação para este ano e um ‘encolhimento’ do Produto Interno 
Bruto (PIB) com uma intensidade menor em 2016. As expec-
tativas foram coletadas pelo Banco Central na semana pas-
sada e divulgadas ontem, por meio do relatório de mercado, 
também conhecido como Focus.

Dólar opera em alta
O dólar sobiu ante o real ontem e chegou a bater 

os R$ 3,31, com indicações de que o Federal Reser-
ve (BC dos Estados Unidos) pode elevar em breve a 
taxa de juros do país. De acordo com a Reuters, na 
mínima da sessão, a moeda marcou R$ 3,2815 e, na 
máxima, R$ 3,3102.

Bovespa vira e passa a subir
Após abrir em queda, a Bovespa mostrava ligeira 

alta nos negócios ontem, ensaiando uma melhora 
apoiada na recuperação das ações da Petrobras e 
da Vale, enquanto investidores aguardam novos sinais 
sobre a próxima elevação dos juros nos Estados Uni-
dos neste mês.

Guilhotina

empresa contrata

contaBILIDaDe

pIB

BoLsa De VaLores

O maior equilibrista do mundo!

Herói felino
Em 2011, um gato conseguiu salvar a vida 

de um soldado que cometeria suicídio. No 
momento difícil, o animal miou e acariciou o 
rosto do homem aflito, pulando em seus om-
bros. Continuou o processo batendo a cabe-
ça contra o soldado e emitiu um som, que fez 
com que ele voltasse a realidade.

FarmÁcIa

moeDa amerIcana

ÉPOCA

No dia 7 de agosto de 1974, um homem chamado Philippe Petit fez a 
maior e mais louca façanha de todos os tempos. Ele, com ajuda de amigos 
e cúmplices, extendeu ilegalmente um cabo entre as duas torres do World 
Trade Center, em Nova York e atravessou de uma torre para outra em mais 
de 400 metros de altura. Suas empreitadas em cima de um cabo e muito 
acima do solo não começaram aí. Ele já havia caminhado entre as torres 
da Catedral de Notre Dame e também na ponte da Baía de Sydney. Sua 
fama internacional, claro, veio com a apresentação em Nova York, tanto 
que Petit, desde então, escolheu os Estados Unidos como moradia fixa. 

Decadência 
Uma Prefeitura da Baixada tem seguido na 

contramão quando o assunto é educação. E 
pobres das criancinhas que dependem do go-
verno para continuar na sala de aula. O Sombra 
recebeu uma denúncia de que os pais teriam 
tirado do próprio bolso o dinheiro para compra 
do uniforme escolar. 

Patriotismo 
Se não tivessem adquirido o uniforme, não te-

riam prestado honra à Patria no desfile de 7 de 
Setembro. Uma vergonha o governo do municí-
pio que não tem dinheiro para comprar unifor-
me dos alunos da rede, mas para pagar altos 
salários para funcionários fantasmas não sobra 
disposição. 

Ainda quer levar 
Diante da situação tão decadente, não tem 

como o tal prefeito sair por aí pedindo votos 
para seu candidato, que é vereador do municí-
pio, mas é igualmente pobre de popularidade. 
Ou seja, um cava a sepultura política do outro e 
espera pelo pior como um condenado no cor-
redor da morte. 

Será mesmo?
Dizem que esse candidato está ganhando dis-

parado nas pesquisas de intenção de votos. En-
tretanto, a julgar pela fama de péssimo político 
é difícil acreditar que esse levantamento popu-
lar cheira à credibilidade. Os adversários estão 
rindo à toa e querem a toda hora desmascarar 
o factóide. 

Espelho meu
Com o prazo de validade da beleza vencido, 

uma parlamentar da Baixada decidiu fazer as 
pazes com o espelho e dar uma renovada no vi-
sual. Segundo os críticos de plantão, o resultado 
não causou tanta impressão, mas reacendeu a 
esperança da moça de reacender a chama da 
vaidade há tanto tempo apagada. 



IBPS dá vitória de Nelson 
Bornier no primeiro turno
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Pesquisas revelam que prefeito candidato a reeleição em Nova Iguaçu, está na frente dos concorrentes.

Gráfico afirma as intenções de votos sobre os candidatos que disputam a Prefeitura de Nova Iguaçu

O atual prefeito Nelson Bornier, ancorado numa ampla aliança partidária, mantém sólida vantagem sobre os demais competidores da região
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“Os números são consequência de uma administração transparente (...)” diz Bornier
Animado com o 

resultado da pesqui-
sa, Bornier diz que 

os números são con-
sequência de uma 
administração trans-

parente e que ape-
sar da crise, a cidade 
avançou muito em 

Saúde, Educação e 
Obras de Infraestru-
tura. “Continuarei tra-

balhando para que 
em 2017 Nova Iguaçu 
avance ainda mais. 

Vamos, juntos, am-
pliar a nossa vanta-
gem”, comenta. 

Agente do TRE realizando operação para apreender materiais irregulares

O prefeito de Nova 
Iguaçu, Nelson Bor-
nier, seria reeleito hoje 
no primeiro turno com 
56% dos votos válidos 
(quando são excluídos 
os votos nulos e em 
branco), segundo nú-
meros da pesquisa es-
timulada feita nos dias 
2 e 3 deste mês com 
854 entrevistados pelo 
Instituto Brasileiro de 
Pesquisa Social (IBPS)- 
Consultoria e Pesquisa.

O universo pesqui-
sado é o de eleitores 
de todos os Distritos de 
Nova Iguaçu com 16 
anos ou mais de idade. 
A margem de erro é 

de 3,35% para mais ou 
para menos e o inter-
valo de confiança da 
pesquisa é de 95%.

PESquISAS
Contratada com re-

cursos de doações elei-
torais pela coligação 
A Mudança Vai Conti-
nuar (PMDB e mais 17 
partidos), a pesquisa foi 
registrada ontem no Tri-
bunal Superior Eleitoral, 
conforme determina a 
legislação eleitoral.

 Em segundo lugar, 
com menos da meta-
de das intenções de 
votos de Bornier, apa-
rece o deputado es-
tadual Rogério Lisboa 
(PR), com 26%, seguido 

de Rosângela Gomes 
(PRB), com 9%, Dele-
gado Carlos Augusto 
(PSDB), 6%, Professora 
Leci (PSOL), com 2%, 
e Fernandinho Muguet 
(PT do B), 1%.  Adriano 
Dias (Rede) não pon-

tuou.
Para o cientista po-

lítico Geraldo Tadeu 
Monteiro, “a mais re-
cente pesquisa IBPS 
para o município de 
Nova Iguaçu mostra 
um quadro eleitoral 

bastante cristalizado. 
O atual prefeito Nel-
son Bornier, ancorado 
numa ampla aliança 
partidária, mantém só-
lida vantagem sobre os 
demais competidores, 
o que se expressa nos 

números. Numa cam-
panha curta e com 
poucos recursos dispo-
níveis, a vantagem de 
Bornier demonstrada 
pela pesquisa mostra-
-se ainda mais decisi-
va”.

Justiça Eleitoral coíbe propaganda irregular em Magé
O jornal RJTV acompa-

nhou por uma semana o 
trabalho da Justiça Elei-
toral, em Magé, na Bai-
xada Fluminense, onde 
o histórico de violência 
contra políticos preocupa 
as autoridades: três foram 
assassinados nos últimos 
meses. Eles tentam coibir 
a propaganda eleitoral ir-
regular na região com a 
ajuda da população.

Os fiscais orientam tam-
bém para a compra de 
votos. O juiz Vitor Moreira 
Lima faz palestras para 
estudantes sobre a impor-
tância de uma eleição 

limpa. A disputa pelo voto 
dos 178 mil eleitores de 
Magé é um desafio para 
a Justiça Eleitoral. No fó-
rum de Inhomirim, maior 
Distrito do Município, o te-
lefone não para de rece-
ber denúncias.

“Como a legislação 
colocou um prazo mais 
curto para a propagan-
da, essas irregularidades 
estão sendo feitas com 
maior intensidade dado 
ao prazo menor. Então, 
a busca irregular do voto 
está sendo mais ferrenha 
do que era nos pleitos 
passados”, disse o juiz Vi-

tor Moreira Lima.
A câmera dos fiscais 

registra as violações à 
lei eleitoral já que a pro-
paganda irregular está 
espalhada nos postes de 
energia elétrica e a toda 
hora surge um flagrante. 
Os fiscais encontram um 
grupo de cabos eleitorais 
com escadas e material 
de campanha e determi-
nam que os cartazes pen-
durados em lugar proibi-
do sejam retirados.

Em uma rua da Vila 
Serrana eles checaram 
a denúncia de que um 
candidato estaria distri-

buindo internet de graça. 
A rede “Juntos Vencere-

mos” leva o nome do slo-
gam de uma coligação. 

O wifi é liberado e mostra 
sinal potente.

Negada candidatura de Ferreirinha a vice de Lisboa em Nova Iguaçu
A juíza Anna Christina 

da Silveira Fernandes, da 
27ª Zona Eleitoral, inde-
feriu agora pouco o pe-
dido de registro de can-
didatura do Vereador 
Carlos Roberto Ferreira, 
o Ferreirinha (PT), para o 
cargo de vice prefeito 

na chapa do deputado 
estadual Rogério lisboa 
(PR). Lisboa também já 
tivera, no sábado, seu 
registro de candidato a 
prefeito de Nova Iguaçu 
negado pela magistra-
da.

No processo em que 

Ferreirinha requer o regis-
tro de sua candidatura, 
houve impugnação, com 
apresentação de defesa. 
O MP Eleitoral manifes-
tou-se favoravelmente 
ao deferimento do re-
gistro, mas a juíza Anna 
Cristina decidiu, nos ter-

mos do artigo 35, 3º, da 
Resolução 23.455/15, “ os 
pedidos de registro para 
os cargos majoritários 
de uma mesma chapa 
deverão ser apensados, 
processados e julgados 
conjuntamente, poden-
do, a critério do Tribunal, 

ser autuados em um úni-
co processo”.

Não é a primeira vez 
que Ferreirinha enfren-
ta problemas para sair 
candidato a prefeito. Na 
convenção do diretório 
municipal para escolha 
de candidatura majori-

tária e de coligações, a 
maioria dos integrantes 
do PT decidiu pelo apoio 
à candidatura do pre-
feito Nelson Bornier, do 
PMDB, rejeitando o nome 
do vereador, e fechando 
uma coligação propor-
cional com o PTN e o PP.
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A secretária de Assistência Social de 
Nova Iguaçu, Cristina Quaresma, inau-
gurou na última sexta-feira, as novas 
instalações do Centro de Referência 
da Assistência Social (Cras) do Jardim 
Paraíso, que acompanha 900 famílias.

A fiscalização de 
irregularidades na 
campanha eleitoral 
está mais rígida. Pela 
segunda vez, o vere-
ador e candidato à 
reeleição de Del Cas-
tilho, Thiago K.Ribeiro 
(PMDB) teve material 
irregular apreendi-
do no último sábado.

A Prefeitura de Ja-
peri reinaugurou na 
última sexta-feira, a 
base do Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192). 
A unidade, situada 
ao lado da Policlínica 
Itália Franco, no bairro 
Santa Inês, passou por 
reforma geral.

O presidente Michel Temer diz que não vai ser candi-
dato à reeleição em 2018. Mas seu assessor José Yunes, 
andou dizendo o contrário. Agora o Palácio decidiu in-
vestir numa campanha para melhorar a imagem dele.

Nova Iguaçu, agora, ostenta o título de primeira co-
locada em termos de percentual de crescimento na 
educação na Região Metropolitana, com acréscimo 
de 21% na avaliação de seus alunos da rede pública. 

Reforma Apreensão 

Especulações Educação 

Eles disseram... nós publicamos!
“Hoje, ontem e amanhã, não há absolutamente nada de parte do governo que 

não seja estimular a Lava Jato”. Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, ao ser ques-
tionado por jornalistas se “o governo tem a intenção de parar a Lava Jato”. 

A Secretaria de Obras de Caxias está 
melhorando as condições de circula-
ção de pedestres e veículos no bairro 
Jardim Anhangá, no 3° distrito. Ontem, 
máquinas e homens da Prefeitura corri-
giram o piso das Ruas AA, BB e N.

Outra ação da Prefeitura no bairro, 
além da correção do piso com a colo-
cação de brita corrida, é a realização 
da limpeza do valão que corta as vias. 
Com isso, reduz a possiblidade de en-
chente em caso de chuva forte. 

DIRETO AO PONTO

A grave crise fiscal que se instalou no País abalou o 
que há de mais seguro no mercado de trabalho bra-
sileiro: o funcionalismo público. Sem dinheiro em caixa 
e com uma conta que não para de crescer, os Esta-
dos têm deixado de pagar em dia o salário dos tra-
balhadores. Os sindicatos e associações de servidores 
estaduais mostra que 11 unidades da Federação atra-
saram, parcelaram ou escalonaram a folha de paga-
mento desde o início da atual gestão. O problema já 
afeta a vida de 1,5 milhão de trabalhadores. 

Fiscalização Comunicado Divulgação 
O Procon Estadual, realizou 

ontem, uma fiscalização em 
lojas e lanchonetes no Shop-
ping Grande Rio. O objetivo 
é verificar se os estabeleci-
mentos estão cumprindo as 
determinações do Código 
de Defesa do Consumidor.

O Sinduscon-SF (Sindicato 
das Indústrias da Construção 
Civil), a CDL (Câmara de Di-
rigentes Lojistas) e a Aciap 
(Associação Comercial, In-
dustrial e AgroPastoril) con-
vidam à imprensa para uma 
entrevista coletiva. 

A entrevista coletiva será 
realizada para divulgar o re-
sultado da Pesquisa Eleitoral 
de Volta Redonda, realizada 
pelo instituto GPP. A coletiva 
acontece hoje, às 19h30, no 
auditório da Aciap de Volta 
Redonda. 

Melhorias 

Ação 
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BRASÍLIA

Os moradores da Rua Rio Negro, no 
bairro Parque Vila Nova, em Duque 
de Caxias, estão sofrendo com a fal-
ta d’água na região. Diversas recla-
mações foram feitas à Cedae, mas 
o problema ainda não foi resolvido.

Atraso no pagamento afeta servidores

Continuam abrigadas 
em uma quadra de es-
portes as nove famílias 
carentes que a Prefei-
tura de Casimiro de 
Abreu retirou das casas 
populares por elas ocu-
padas na localidade 
de Professor Souza. As 
unidades habitacionais 
foram invadidas no ini-
cio deste ano por um 
grupo de sem-tetos e o 
prefeito Antonio Marcos 
Lemos entrou na Justiça 
com um pedido de rein-
tegração de posse e a 
desocupação das mo-
radias foi feita com au-
xílio da Polícia Militar e 
de agentes da Guarda 
Municipal. A retirada dos 
moradores causou revol-
ta na comunidade, pois 
as famílias que haviam 

Prefeito desaloja 
famílias carentes

ocupado as casas o fi-
zeram por não ter onde 
morar.
As casas populares de 

Professor Souza começa-
ram a ser construídas em 
2008 e muitas delas já ti-
nham sido entregues ofi-
cialmente, mas o bloco 
ocupado pelas famílias 
levadas ao abrigo im-
provisado pela Prefeitura 
tinha sido abandonado 
pelo governo municipal 
em 2011. Mesmo inaca-
badas as moradias foram 
adaptadas pelos agora 
ex-moradores, que ne-
las viviam em condições 
melhores da que se en-
contram no local para 
o qual foram removidos 
por força de uma deci-
são judicial provocada 
pela Prefeitura.

Prefeitura de Belford Roxo fecha UPA Bom Pastor
EDUCAçãO

Devido a falta de repasse do Governo estadual, a unidade pode fechar as portas.
antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

STF desbloqueia R$ 2 bilhões da OAS

A Cidade de Niló-
polis está mesmo no 
abandono. Pelo me-
nos é o que afirma a 
população revoltada 
com a administra-
ção do prefeito Ales-
sandro Calazans. Um 
morador que corria 
no Parque Sara Areal 
não perdeu tempo e 
fez esse registro: uma 
área de lazer que 
mais parece uma ci-
dade fantasma. Se-
gundo relatos dos 
próprios moradores, 
esse cenário é de 
doer o coração. 

 As desapropriações ocorreram com força policial 

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

O ministro Marco Au-
rélio Mello desbloqueou 
R$ 2 bilhões da constru-
tora OAS que estavam 
indisponíveis por uma 
decisão do Tribunal de 
Contas da União (TCU). 
O pedido foi feito na 
última sexta-feira, após 
o ministro desbloquear 
valor semelhante para 
a Odebrecht.

Na ação, a OAS ar-
gumentou que o tribu-
nal não poderia efe-
tuar o bloqueio sem 
comprovação de da-
nos e sem garantir direi-
to de defesa por parte 
da empresa.

Além disso, alegou que 
o bloqueio causaria “sé-
rios prejuízos” à empresa 
e aos mais de “50.000 
empregos gerados pelo 
grupo”. “Poderá haver 
a quebra da impetrante 

Parque está abandonado em Nilópólis(OAS), impedindo o pa-
gamento dos credores 
– inclusive da própria 
Petrobras, se o seu su-
posto crédito vier a ser 
reconhecido”, afirma a 
ação.

Na unidade de Pronto Atendimento (uPA), falta medicamentos e material hospitalar

CARLOS HUMBERTO/SCO/STF

O ministro Marco Aurélio Mello em sessão do STF

REPRODUçãO

Devido à crise 
que assola 
o Estado, a 

Prefeitura de Belford 
Roxo está tentando, 
a mais de um ano, 
encontrar meios para 
conseguir manter a 
única Unidade de 
Pronto Atendimento 
da cidade, a UPA de 
Bom Pastor. 

Na  Unidade de 
Pronto Atendimento, 
falta desde 
medicamentos a 
produtos básicos de 
limpeza. Sem contar 
o salário em atraso 
dos profissionais 
de saúde. O que 
vem dificultando o 

atendimento aos 
pacientes. A Prefeitura 
de Belford Roxo, 
através da Secretaria 
de Saúde, vinha, 
desde 2015, utilizando 
recursos próprios para 
sustentar as despesas 
da unidade, o que 
hoje já não está sendo 
mais possível.

Assim, pensando 
no bem estar da 
população, a 
Secretaria Municipal 
de Saúde, enviou 
um ofício para a 
Secretaria Estadual 
cobrando, em 15 dias, 
um posicionamento 
referente ao rombo de 
mais de R$ 9 milhões 
de reais no repasse 
para a UPA. Caso não 

receba o repasse, 
a UPA Bom Pastor 
fechará as portas.

“Já não temos 
mais recursos para 
custearmos, sozinhos, 

os gastos da UPA 
Bom Pastor. Por conta 
da falta de repasse, 
hoje, o Município está 
enfrentando uma 
crise jamais vista. Não 

queremos de forma 
alguma ter que tomar 
esta atitude, mas a 
decisão já não está 
em nossas mãos, o 
Estado deve fazer este 

repasse para que nós 
possamos continuar 
com o funcionamento 
da unidade”, disse o 
secretário de Saúde 
Marcio Valério.
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Palestrante

Profissionais da Educação Especial 
têm palestra com terapeuta 

sul fluminense

assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Professores participaram da ‘Formação Continuada’ em Volta Redonda.

Projeto Mais Leitura oferece livros a preços populares

O tema abordado foi ‘um olhar para as Práticas Inclusivas de alunos com deficiências’

O órgão está implantando na rodovia asfalto modificado com polímero

DIVULGAçãO

Profissionais da 
Educação Mu-
nicipal parti-

ciparam na última 
sexta-feira, no audi-
tório Professora Alba 
Rangel, na própria 
Secretaria de Educa-
ção, no bairro Niterói, 
da Formação Conti-
nuada com palestra 
ministrada pela tera-
peuta ocupacional 
Ana Helena Schrei-
ber.  A palestra foi diri-
gida aos orientadores 
educacionais, super-
visores educacionais, 
professores e auxilia-
res de educação que 
atendem alunos com 
múltiplas deficiências 
na Rede Municipal 
de Ensino de Volta 
Redonda.

DESAFIOS DA 
EDuCAçãO HOJE

De acordo com a 
secretária da pasta, 
Therezinha dos Santos 
Gonçalves Assump-
ção, a Tetê, um dos 

grandes desafios da 
educação hoje é pro-
mover uma inclusão 
bem feita, acolhendo 
o aluno de forma que 
ele se sinta parte do 
meio e não acabe 
sendo excluído den-
tro da própria escola.
“O objetivo do en-
contro era, principal-
mente, enriquecer as 
práticas inclusivas em 
sala de aula, benefi-

ciando alunos e pro-
fessores” disse Tetê, 
acrescentando que 
a inclusão é uma re-
alidade em Volta Re-
donda. “Temos cerca 
de 500 alunos incluí-
dos na Rede Munici-
pal de Ensino, sendo 
em torno de 100 com 
múltiplas deficiências, 
e cabe à Secretaria 
de Educação capa-
citar seus profissionais 

para garantir aten-
dimento de qualida-
de”, concluiu.
Sobre a palestrante, 
Ana Helena Schrei-
ber, Tetê lembrou 
que a profissional 
participou no início 
da inclusão na rede 
de ensino de Volta 
Redonda, em 2005. 
“Foi ela quem orien-
tou a adaptação dos 
materiais em sala de 

aula e apresentou 
materiais alternativos 
para o trabalho de 
inclusão. A terapeuta 
chegou a ir à casa 
dos possíveis alunos, 
junto com a equipe 
da Secretaria Muni-
cipal de Educação, 
para trazê-los para 
dentro de sala de 
aula”, afirmou.
O tema abordado 
foi ‘Um olhar para 

as Práticas Inclusivas 
de alunos com defi-
ciências múltiplas’, e 
foram apresentados 
os aspectos teóri-
cos que envolvem o 
conceito de comu-
nicação alternativa, 
a elaboração de 
atividades pedagó-
gicas adaptadas e o 
uso do computador 
como recurso de co-
municação.

Ana Helena Schrei-
ber é graduada em 
Terapia Ocupacio-
nal (1984) com es-
pecialização em 
Neurologia (método 
neuroevolutivo-Bo-
bath) e Psicopeda-
gogia pelo CEPERJ 
(1999). Coordena o 
Centro de Terapia 
Ocupacional do Rio 
de Janeiro e partici-
pa do Projeto Institu-
to Catarata Infantil. 
Atua principalmente 

nos seguintes temas: 
inclusão escolar, 
tecnologia assistiva, 
baixa visão, comuni-
cação alternativa e 
deficiência múltipla. 
Ao longo dos últi-
mos anos, tem atua-
do com frequência 
na capacitação de 
professores da rede 
de ensino funda-
mental e educação 
infantil para o pro-
cesso de inclusão 
escolar.

DER em Barra do Piraí conclui 
93% dos serviços na RJ-151

O Departamento de 
Estradas de Rodagem 
(DER) iniciou a fase fi-
nal de trabalhos na 
RJ-151, em Barra do 
Piraí. O órgão está ter-
minando os serviços 
de drenagem e sina-
lização, totalizando 
93% da obra concluí-
da. O valor do investi-
mento é de R$ 110 mi-
lhões, e a previsão de 
término para o fim do 
ano. A melhoria gerou 
cerca de 250 empre-
gos. Atualmente, 80 
homens finalizam a in-
tervenção, equipados 
de retroescavadeiras, 
caminhões, rolos de 
menor porte, entre ou-
tros veículos.

O trecho de 32 qui-
lômetros que recebe 
a pavimentação liga 
Parapeúna, na RJ-147, 
até a Ponte de Zaca-

rias, na altura da RJ-
137. O órgão está im-
plantando na rodovia, 
antes em leito natural, 
asfalto modificado 
com polímero, com 
maior durabilidade 

que o convencional.
“A obra está melho-

rando demais a vida 
dos moradores. Isso é 
melhor para nossa ci-
dade, porque mais 
pessoas podem visi-

tá-la com o asfalto 
bom” disse Ana Lu-
cia de Freitas Bastos, 
gerente na Agrope-
cuária Parapeúna, 
empresa localizada 
na região.

REPRODUçãO

REPRODUçãO

Projeto Mais Leitura estaciona 
pela terceira vez em Três Rios

A cidade de Três 
Rios recebe mais 
uma vez o projeto 
‘Mais Leitura’. A uni-
dade itinerante ficará 
montada até o dia 29 
de setembro, na Pra-
ça São Sebastião, no 
Centro, em frente à 
Prefeitura.

São aproximada-
mente 800 títulos, de 
diversos gêneros e 
para todas as idades, 
vendidos por preços 

populares entre R$ 2 e 
R$ 4. O objetivo é ga-
rantir acesso à infor-
mação e ao aprendi-
zado, além de formar 
novos leitores.

O lojão está pela 
terceira vez na cida-
de. A segunda vez foi 
em junho de 2015 e a 
primeira em julho de 
2014. 

A exposição está 
aberta para toda a 
família.

Rio Claro terá aula 
inaugural da Faetec

O secretário de Estado 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Gustavo Tutu-
ca, ministrou, ontem, às 
19h, aula inaugural dos 
cursos profissionalizantes 
da Fundação de Apoio 
à Escola Técnica (Faetec) 
de Rio Claro, na região 
do Médio Paraíba. A ceri-
mônia de abertura acon-
teceu no auditório da uni-
dade, localizado no Km 
44 da Rodovia Saturnino 
Braga, no bairro Guarita.

“Iniciamos mais uma 
rodada de cursos profis-
sionalizantes da Faetec. 
É muito gratificante saber 
que podemos garantir 
um ensino público técni-
co de qualidade para a 
população de Rio Claro 
e regiões próximas. Nosso 
compromisso é atender 
as demandas locais for-
mando profissionais quali-
ficados” afirma Tutuca.

Cerca de 150 estudan-
tes deverão participar da 
cerimônia de início das 
aulas. Nesta rodada de 
matrículas, a Faetec vai 
qualificar, aproximada-
mente, 50 mil estudan-
tes em 100 unidades em 
todo estado. No total, 
mais de 130 mil pessoas 
se inscreveram para as 
vagas disponibilizadas.

“Os alunos que bus-
cam os cursos da Fae-
tec procuram a qualifi-
cação necessária para 
entrar no mercado de 
trabalho em um curto 
espaço de tempo” ex-
plica o presidente da 
Fundação, Tande Vieira.

Na unidade de Rio 
Claro, serão oferecidos 
os cursos de Inglês Bá-
sico, Espanhol Básico, 
Assistente Administrativo 
e Assistente de Recursos 
Humanos.

Ensino fundamental 
fica abaixo da meta do 
Ideb no Sul Fluminense

Os resultados do Índice 
de Desenvolvimento de 
Educação Básica (Ideb), 
divulgado na semana 
passada, mostram que 
o ensino na rede estadu-
al do Sul do Rio e Costa 
Verde tem poucos mo-
tivos para comemorar: 
das 24 cidades, apenas 
duas atingiram a meta 
estabelecida pelo Insti-
tuto Nacional de Estudo 
e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) 
para os anos finais do En-
sino Fundamental. 

Criado em 2007, o Ideb 

é um indicador geral da 
educação no país. Para 
chegar ao índice, é cal-
culada a relação entre 
rendimento escolar (ta-
xas de aprovação, re-
provação e abandono) 
e desempenho em por-
tuguês e matemática 
na Prova Brasil. O índice 
é divulgado a cada dois 
anos e tem metas proje-
tadas até 2021. Para que 
o Ideb de uma escola 
ou rede cresça é preci-
so que o aluno aprenda, 
não repita o ano e fre-
quente as aulas.
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Polícia prende acusada de 
entregar criança à coronel 

Ação dA PolíciA

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A mulher que seria vizinha da vítima, foi presa na manhã de ontem pela Civil.

A Polícia Civil pren-
deu na ma-
nhã de ontem, 

Thuanne Pimenta dos 
Santos, de 23 anos, 
suspeita de ter entre-
gue a criança de dois 
anos ao coronel Pedro 
Chavarry Duarte, refor-
mado da Polícia Militar, 
acusado de estupro 
vulnerável, no último 
domingo. A mulher, 
contra quem foi expe-
dido um mandado de 
prisão temporária, é vi-
zinha da criança.

A prisão de Thuanne 
foi decretada pela ju-
íza Maria Izabel Pena 
Pieranti, a pedido da 
delegada Cristiana 
Onorato, da Delegacia 
da Criança e do Ado-
lescente Vítima (DCAV). 
Segundo a assessoria 
de imprensa da PM, 
o coronel reformado 
também é acusado de 
oferecer ‘vantagens’ 
aos policiais militares 
que o prenderam. A 
equipe recusou a ofer-
ta e levou o coronel à 
delegacia.

Ainda de acordo 
com a Polícia Militar, 

além de responder pe-
rante a justiça comum, 
ele também será sub-
metido a um Processo 
Administrativo Discipli-
nar dentro da corpora-
ção que poderá expul-
sá-lo.

A Secretaria Estadual 
de Assistência Social e 
Direitos Humanos divul-
gou no domingo, uma 
nota informando que 
o coronel já havia sido 
preso sob a acusação 
de tráfico de crian-
ças na década de 90, 
quando ele ainda era 
capitão.

Em nota, a Polícia 

Civil afirma que, “com 
base nas provas reu-
nidas, a Delegada 
representou pela de-
cretação da prisão 
temporária de Thuane 
no plantão judiciário 
de ontem, dia 11 de 
setembro. A medida foi 
decretada pela Juíza 
Maria Izabel Pena Pie-
ranti. Na manhã de on-
tem, equipe da DCAV 
realizou diligências na 
comunidade Uga-uga, 
em Ramos, e prendeu 
a criminosa na Travessa 
Leonor Mascarenhas. A 
investigação continua 
em andamento”. O coronel reformado também é acusado de suborno

DIVULGAçãO

Coronel da PM é preso acusado de estupro 
O coronel refor-

mado da Polícia Mi-
litar Pedro Chavarry 
Duarte, de 62 anos, 
foi preso na ma-
drugada do último 
domingo, com uma 
menina de 2 anos 
comp le tamente 
nua dentro de seu 
carro, na rua Barrei-
ros, em Ramos, na 
Zona Norte do Rio. 
O flagrante foi feito 
por policiais do 22º 
BPM (Benfica).

De acordo com 
a polícia, os agen-

tes receberam denún-
cia anônima de que 
um homem estava 
com uma criança nua 
dentro de um veículo 
Jetta branco estacio-
nado em um posto 
de gasolina. Ao per-
ceber que os PMs da-
riam prosseguimento 
à ocorrência, o oficial 
tentou suborná-los.

Logo após, uma mu-
lher, ainda não iden-
tificada, apareceu 
no local e informou 
que era responsável 
por tomar conta da 

criança. Ela foi orien-
tada a comparecer à 
Delegacia da Criança 
e Adolescente Vítima 
para prestar esclare-
cimentos durante a 
semana e, portanto 
não foi presa. No regis-
tro de ocorrência, ela 
aparece como envol-
vida no caso. Logo de-
pois, uma outra mulher 
chegou ao local com 
a certidão de nasci-
mento da menina. Ela 
afirmou para os PMs 
que o oficial dava di-
nheiro para sair com a 

garotinha.
Em nota, a Polícia 

Militar afirma que re-
pudia e combate 
qualquer tipo de cri-
me.

“De acordo com in-
formações do 22º BPM 
(Maré), na noite do úl-
timo sábado, a unida-
de foi acionada para 
checar denúncia de 
estupro de vulnerável 
em Ramos e chegan-
do ao local encontrou 
o veículo informado 
pelo denunciante. O 
carro foi abordado 

pelos policiais militares 
e no seu interior esta-
va um senhor junto de 
uma criança nua. O 
senhor se identificou 
como Policial refor-
mado e pediu que a 
ocorrência fosse en-
cerrada, oferecendo 
vantagens aos poli-
ciais militares. A equi-
pe recusou a oferta e 
o conduziu preso para 
o registro. O Policial já 
foi conduzido para a 
Unidade Prisional em 
Niterói.

A criança foi en-

tregue aos respon-
sáveis legais e será 
encaminhada à De-
legacia da Criança 
e do Adolescente 
Vítima (DCAV) para 
entrevista de reve-
lação. Cópias do 
procedimento se-
rão encaminhadas 
ao Conselho Tutelar, 
para garantir a assis-
tência à criança, e à 
21ª DP (Bonsucesso) 
para prosseguir na 
investigação quanto 
a possíveis envolvi-
dos no crime.

Policiais do 20° Ba-
talhão de Polícia 
Militar (Mesquita) su-
pervisionados pelo 
tenente Caldas, de-
tiveram sete elemen-
tos em uma residên-
cia na Rua Faustino 
Pacheco, na comu-
nidade da Chatuba, 
em Mesquita, na noi-
te da última sexta-
-feira. Identificados 
como Marcus Vinicius 
Marques Athanazio 
conhecido como 
‘Noronha’, gerente 
da Chatuba, de 21 
anos, Wellington Ale-
xandre dos Santos, 
29, Leandro Ribeiro 
de Oliveira, 21, Mi-
chel de Almeida, 28, 
Moisés Ferreira de 
Melo, 20, e mais dois 
menores, foram fla-
grados embalando 
drogas para comer-

cialização.
Após receberem 

denúncia de que ha-
viam marginais trafi-
cando entorpecen-
tes na comunidade, 
a equipe do 20° BPM 
foi até o local e deteu 
os sete criminosos em 
flagrante. Com eles 
foram apreendidos 
dois mil pinos plásti-
cos vazios, dois mil 
trezentos e cinquen-
ta e nove pinos de 
cocaína, uma balan-
ça digital da marca 
SF 400 e dois gram-
peadores. O material 
capturado na ação, 
foi conduzido à 53ª 
DP (Mesquita) junto 
com os criminosos.

No último sábado, 
agentes do 20° Bata-
lhão de Polícia Militar 
(Mesquita) supervisio-
nados pelo tenente 

Caldas e pelo sol-
dado Campolino, 
apreenderam dois 
menores conduzindo 
uma moto roubada 
na Rodovia Presiden-
te Dutra próximo à 
Granfino, em Nova 
Iguaçu.

Em patrulhamento 
pela localidade, os 
policiais avistaram a 
dupla em posse de 
uma motocicleta da 
marca CG 150 FAN, 
suposto produto de 
roubo. Após aborda-
gem, os suspeitos fo-
ram encaminhados 
à 53ª DP (Mesquita) 
junto com o veícu-
lo apreendido.  Ao 
realizarem consulta, 
foi constatado que 
a moto é produ-
to de roubo no dia 
08/09/2016 na Área 
da 58° DP (Posse).

A polícia deteu sete suspeitos e apreendeu material entorpecente

DIVULGAçãO

Confronto entre facções deixa 
feridos na Zona Norte do Rio

O tiroteio começou na madrugada de domingo

Um confronto entre 
facções deixou uma 
pessoa morta e duas 
baleadas na tarde 
do último domingo, 
no Morro do Turano, 
no Rio Comprido, 
Zona Norte do Rio. 
Segundo a Unidade 
de Polícia Pacifica-
dora (UPP) do local, 
a vítima fatal era um 
suspeito que foi ferido 
durante a troca de 
tiros. O criminoso foi 
socorrido para o Hos-
pital Municipal Souza 
Aguiar mas não resis-
tiu. Com ele dois fuzis 
foram apreendidos.

Uma senhora e um 
senhor, foram atingi-
dos no braço e na 
perna. Eles foram le-
vados para a mesma 
unidade hospitalar. O 
estado de saúde dos 

dois não foi divulgado 
pela equipe médica.

O tiroteio na comu-
nidade começou du-
rante a madrugada, 
mas teve um intervalo. 
No início da tarde, os ti-
ros voltaram a assustar 
moradores. O confronto 
também afetou o trân-
sito no entorno do Mor-

ro do Turano. Na Rua 
do Bispo, em frente 
à Universidade Está-
cio de Sá, um trecho 
da via chegou a ficar 
interditado. O policia-
mento na região foi 
reforçado, segundo 
a Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) lo-
cal.

Vítima de sequestro é resgatada
Na noite do último sá-

bado, policiais militares 
do Grupo de Ações Tá-
ticas do 15º BPM (Duque 
de Caxias) entraram na 
comunidade do Sapi-
nho para atender uma 
solicitação do Disque-
-Denúncia sobre um se-
questro. 

Ao entrarem no local, 
os agentes foram surpre-
endidos pelos marginais. 

Houve uma breve troca 
de tiros e durante o con-
fronto os criminosos fugi-
ram para um matagal. 
A vítima do sequestro, 
identificada como Ale-
xandre José Campos, 
foi encontrada nas pro-
ximidades de uma torre 
elétrica, com muitos feri-
mentos e desacordada. 

Alexandre havia sido 
sequestrado por mar-

ginais da comunidade 
por deduzirem que o 
mesmo era integrante 
da milícia.

Ele foi socorrido e en-
caminhado ao Hospital 
Estadual Adão Pereira 
Nunes (HEAPN), ficando 
custodiado aos cuida-
dos médicos, pois con-
tra o suspeito, há um 
mandado de prisão em 
aberto.

Traficantes são presos em ação da PM
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Fim de semana violento em 
três municípios da Baixada

Suspeito de parti-
cipar de um assalto 
que teve desfecho 
trágico foi preso na 
manhã de ontem, 
na Vila Bom Jesus, 
em Porto Alegre. no 
Rio Grande do Sul. 
O homem, de 32 
anos, que não teve 
a identidade revela-
da, é terceiro mar-
ginal capturado, 
segundo a polícia, 
e foi encaminhado 
para uma penitenci-
ária da região. 

Outros dois ado-
lescentes suspeitos 
de participar do cri-
me já tinham sido 
apreendidos. Eles 
encontram-se abri-

gados na Fundação 
de Atendimento Só-
cio-Educativo (Fase). 
Um quarto suspeito 
segue sendo procura-
do por agentes da 13ª 
Delegacia de Polícia, 
que investigam o caso.

Sara foi morta no úl-
timo dia 23 de junho. 
Ela estava com a fa-
mília no carro quando 
a quadrilha anunciou 
o assalto na frente da 
casa deles, no bairro 
Cavalhada, Porto Ale-
gre, durante a noite. 
Eles receberam ordens 
de deixar o veículo, 
mas assustada a uni-
versitária demorou a 
atender os criminosos 
e levou um tiro no pei-
to. Ela chegou a ser 
socorrida, mas morreu 

a caminho de um 
hospital de região. 
Sara foi enterrada 
dois dias após o 
crime. Os assaltan-
tes haviam fugido 
do local sem levar 
nada.

Mais um preso do assalto com morte

Cinco pessoas foram assassinadas na região. Em um dos casos, havia sinais de tortura.

Sara levou um tiro 

REPRODUçãO / FACEBOOK

A violência mar-
cou o final de 
semana em 

dois municípios da 
Baixada Fluminense, 
onde quatro homens 
foram assassinados. 

A Divisão de Homicí-
dios da região inves-
tiga os crimes sem 
descartar nenhuma 
hipótese. 

A primeira ocor-
rência foi em Duque 
de Caxias. Os corpos 
de dois jovens fo-
ram abandonados 

na madrugada do 
último domingo, na 
Rua Maringá, Par-
que Eldorado, Du-
que de Caxias. Se-
gundo informações 
de testemunhas, 
as vítimas estavam 
amarradas e havia 
sinais de tortura. Até 

o fechamento desta 
edição, a identifica-
ção dos rapazes não 
havia sido divulgada 
pela Polícia Civil. 

Em nota, a Divisão 
de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DHBF) informou que 
um procedimento 

foi instaurado para 
apurar a morte de 
dois homens, que 
ainda serão identifi-
cados, cujos corpos 
foram encontrados 
na madrugada de 
domingo, na Rua 
Maringá, Parque El-
dorado, ambos feri-

dos por tiros. 
A perícia foi reali-

zada e um minucio-
so trabalho de in-
vestigação está em 
andamento para 
esclarecer todas as 
circunstâncias do 
crime e identificar a 
sua autoria”.

Os corpos dos dois homens foram abandonados numa estrada do Parque Eldorado, em Duque de Caxias. As vítimas, que não foram identificadas, levaram tiros na cabeça

REAGE SARACURUNA 

Dupla é abordada e fuzilada 
Outro crime inves-

tigado pela DHBF é 
a execução de dois 
homens ocorrida na 
tarde de domingo, 
no bairro Eldorado, 
em Queimados. 

A Polícia Civil in-
formou que a dupla 

foi abordada por sus-
peitos em um veícu-
lo por volta de 15h10. 
Ainda segundo a cor-
poração, as vítimas es-
tavam numa bicicleta 
quando um suspeito 
não identificado saiu 
de dentro de um carro 

e efetuou diversos dis-
paros contra as vítimas. 

Os tiros atingiram a 
cabeça e o tórax dos 
jovens que morreram 
no local. A suspeita é 
de que o crime se tra-
te de uma execução. 
As vítimas foram iden-

tificadas como ‘Rafa-
el e Berel’. Moradores 
da área evitaram dar 
informações à polícia 
com medo de repre-
sálias.

E na noite de sá-
bado, outro jovem foi 
morto a tiros próximo a 

Rua Paulo Pastores, em 
São Miguel, também 
em Queimados. A víti-
ma identificada como 
Wanderson, era conhe-
cida como ‘DeDei’, 
foi atingida por vários 
disparos de arma de 
fogo e morreu no local. 

O crime ocorreu por 
volta das 23h30. 

Até o momento, 
ninguém havia sido 
preso. A especializa-
da assumiu as inves-
tigações de mais um 
caso de violência em 
Queimados.

Homem é esfaqueado em Nova Iguaçu 
A DHBD investi-

ga ainda a morte 
de um homem em 
Nova Iguaçu. De-

nilson Pimenta Pes-
sanha, de 31 anos, 
foi esfaqueado na 
noite de domingo, 

no bairro Cabuçu.
Vizinhos relataram 

que o crime ocor-
reu na Rua Penalva 

Transversal, e o as-
sassinato teria sido 
motivado por uma 
briga de família. Uma 

perícia foi realizada 
no local e um traba-
lho de investigação 
está em andamento 

para esclarecer to-
das as circunstân-
cias do crime e sua 
autoria.

Civil apreende fuzis e munição 
em dois veículos abandonados 

Armamento pesado foi 
apreendido por agentes 
da Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DH) em 
dois veículos na Praça Pi-
rapozinho, em Paciência, 
Zona Oeste do Rio, duran-
te operação realizada na 
tarde do último domingo, 
para tentar prender o mi-

liciano Carlos Eduardo da 
Silva Braga, mais conhe-
cido como ‘Carlinhos Três 
Pontes’. O bandido não 
foi localizado. 

Os carros (um Honda 
CRV prata e um Renault 
Duster branco) tinham 
três fuzis (um DPMS, ca-
libre 7.62 mm, e dois de 

calibre 5.56 mm), três 
carregadores e munição. 
A caça a ‘Carlinhos Três 
Pontes’ continua, e a Po-
lícia Civil pede que quem 
tiver alguma informação 
sobre ele entre em con-
tato com a Central de 
Atendimento ao Cidadão 
(CAC) da Polícia Civil.

‘Pepê Moreno’ do tráfico de 
drogas grampeado em Caxias 

Agentes do 15º Ba-
talhão de Polícia Mi-
litar (Duque de Ca-
xias) realizaram uma 
operação para inibir 
e coibir o tráfico de 
drogas na comuni-
dade Vila Sapê. Na  
ação, um suspeito foi 
preso. 

Segundo informa-
ções, os PMs incursio-
naram na localidade 
e um grupo de mar-
ginais empreende-
ram fuga ao avista-
rem a chegada das 
viaturas. Durante bus-
cas pela Rua Altino 
Arantes, os criminosos 
identificados como 
Bruno Souza de Lima, 
Nathan Vieira Martins, 
o conhecido como 

‘Pepê Moreno’, e Luan 
Ferreira da Cruz Freitas 
foram capturados com 
um um revólver calibre 
38, uma granada, um 
rádio transmissor, 112 
pinos de cocaína, 83 
trouxinhas de maconha 
e dois celulares. 

Ainda de acordo 
com os PMs, os margi-
nais teriam confessa-
do que são atuantes 
no tráfico de drogas 
na região. Eles foram 
conduzidos para a 
59ª DP (Duque de Ca-
xias). 

Com o marginal foi apreendido o material

Edmundo é pego na Lei Seca 
Edmundo, de 45 anos, 

ex-jogador de futebol, foi 
pego na Operação Lei 
Seca durante uma blitz 
na Avenida Lúcio Costa, 
na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio. Ele perdeu 
a carteira de habilitação. 
Segundo informações, o 
teste do etilômetro ates-
tou positivo para a inges-
tão de bebida alcoólica.

Em 1999, o ex-atleta 

foi condenado a qua-
tro anos e seis meses de 
prisão após matar três 
pessoas em um acidente 
de trânsito. Quatro anos 
antes de seu julgamen-
to, o ‘Animal’ bateu em 
outro carro na Lagoa. O 
motorista do Uno, Carlos 
Frederico Pontes, e a na-
morada dele, Alessandra 
Perrota, morreram no lo-
cal. Além disso, Joana 

Martins Couto, que esta-
va no veículo do ex-joga-
dor, também não resistiu.

Ele foi condenado a 
regime semiaberto, pelos 
homicídios culposos dos 
três e pelas lesões corpo-
rais culposas em outras 
três vítimas no mesmo 
acidente, e voltou a ser 
preso em 2011. O Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
suspendeu a pena.

DIVULGAçãO
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Importante via que liga o Centro com Vilar dos Teles é reformada.

sírIa

Começou ontem, o 
acordo para cessar-
-fogo na Síria, anun-
ciado por Estados 
Unidos e Rússia na 
última sexta-feira - e 
aprovado pelo go-
verno sírio.

O secretário de 
Estado americano, 
John Kerry, e o minis-
tro russo das Relações 
Exteriores, Sergey La-
vrov, que apoiam la-
dos opostos na guer-
ra, anunciaram a 
trégua durante uma 
reunião em Gene-
bra, na Suíça, com o 

Começa acordo de cessar-fogo no Oriente Médio

A meta-análise 
envolveu mais de 
1,5 milhões de pes-
soas, foi conduzi-
da por médicos da 
Clínica Mayo, no 
estado americano 
do Arizona, e publi-
cada no Journal of 
the American Oste-
opathic Association.

A nova análi-
se corrobora essa 
visão. Apesar da 
variabilidade dos 
dados, os pesqui-
sadores concluíram 
que o aumento da 
ingestão de carne 
vermelha, especial-
mente a vermelha 
e processada, está 
associado com o 
aumento da morta-
lidade por qualquer 
causa.

O estudo acom-
panhou mais de um 
milhão de pessoas 
e considerou a as-
sociação de mor-
talidade e carne 
processada (como 
bacon, salsicha, sa-
lame e presunto), 
bem como carne 
vermelha não pro-
cessada (como 
carne não curada 
nem salgada de 
vaca, porco e cor-
deiro).

Dados 
convincentes

A meta-análise de 
2014 examinou as as-
sociações com mor-
talidade por doença 
cardiovascular e do-
ença isquêmica do 
coração. Nesse es-
tudo de mais de 1,5 
milhões de pessoas, 
pesquisadores desco-
briram que a carne 
processada aumenta-
va significativamente 
o risco de mortalidade 
por qualquer causa.

Além disso, uma 
revisão com mais de 
500.000 participantes 
feita em 2003 reve-
lou uma diminuição 
do risco de 25% para 
quase 50% de todas 
as causas de morta-
lidade em pessoas 
com consumo muito 
baixo de carne em 
comparação com 
pessoas com alto 
consumo.

Os cientistas tam-
bém descobriram 
um aumento de 3,6 
anos na expectativa 
de vida das pessoas 
que levavam uma 
dieta vegetariana 
durante mais de 17 
anos, em compara-
ção com os vegeta-
rianos de curto prazo. 

Dr. Renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade Unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro (CREMERJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MEC (Ministério da Educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
E-mail do doutor Renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Comer Carne está nos 
Matando? Parece que Sim!

objetivo de encontrar 
uma solução política 
para a crise da Síria. O 
país vive em guerra há 
seis anos e já registrou 
mais de 290 mil mor-
tes neste período. Os 
EUA apoiam os rebel-
des moderados e cur-
dos que lutam na Síria, 
além de liderar a co-
alização internacional 
que bombardeia alvos 
do Estado Islâmico no 
país. A coalização lide-
rada pelos EUA defen-
de o fim do regime do 
presidente Bashar al-
-Assad.

A Rússia, por sua vez, é 
aliada do governo sírio. 

Mas tanto a Rússia quan-
to os EUA têm um alvo 
em comum: os extremis-
tas do Estado Islâmico. O 
EI perdeu um terço de 
seus territórios, conquis-

O país vive em guerra há 6 anos com mais de 290 mortes

São João de Meriti recebe nova obra 
de pavimentação da Prefeitura 

GEORGE OURFALIAN / AFP

O P r o g r a m a 
Prefeitura na 
Sua Porta 

segue realizando o 
trabalho de recape-
amento do asfalto 
das ruas da cidade 
de São João de Me-
riti. Diariamente seis 
equipes da Opera-
ção Tapa-Buraco 
atuam na recupe-
ração das principais 
vias do município, 
sob a coordenação 
da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Pú-
blicos.

Na última sexta-
-feira, o Programa 
chegou a uma im-
portante via do mu-
nicípio, a Avenida 
Comendador Teles, 
que liga o centro 
de Vilar dos Teles 
ao bairro de Coelho 

da Rocha, passan-
do pela Rua Belkiss. 
No local está sendo 
realizado um gran-
de trabalho de pa-
vimentação, com a 
colocação de cer-
ca de 1,5 km de as-
falto.

 
SERvIçOS

O subsecretário 
municipal de Pavi-
mentação, Windson 
Bruno, explicou o 
serviço feito no lo-
cal. “Essa é uma das 
principais avenidas 
da cidade, por onde 
passam centenas 
de ônibus e auto-
móveis diariamente. 
Apesar das manu-
tenções periódicas 
realizadas, chega 
um momento que a 
via não suporta mais 
e tem a necessida-
de da realização de 

uma nova pavimen-
tação, é isso que 
estamos fazendo. 
Do centro de Vilar 
até Coelho da Ro-
cha a cidade con-
tará com um novo 
asfalto na Avenida 
Comendador Teles”, 
conta o subsecretá-
rio, acompanhado 
do engenheiro ci-
vil da Secretaria de 
Serviços Públicos, 
Diogo Tavares.

Há mais de 40 anos 
morando no bairro 
da Praça da Ban-
deira, por onde pas-
sa a via, o aposen-
tado Paulo Roberto 
da Silva comemorou 
o novo asfalto. “Di-
rijo diariamente por 
essa avenida e es-
távamos precisando 
muito desse serviço. 
O novo asfalto vai 
melhorar bastante a 

circulação dos au-
tomóveis na região, 
além de não dani-
ficar nossos veículos 
em irregularidades 

da via. Está ficando 
muito bom, nós mo-
radores agradece-
mos”.

O trabalho das 

tados em 2014: agora 
controla apenas 20% 
do Iraque e 35% da Sí-
ria, um total de 150.000 
km² habitados por 4,5 
milhões de pessoas.

equipes seguirá ao 
longo dos próximos 
dias até a conclusão 
de toda a pavimen-
tação.

Equipes trabalham na nova pavimentação da Avenida Comendador Teles

ASSIMP MERITI/LUIZ ALBERTO

Governo lança editais de cultura em Caxias
Duque de Caxias foi 

escolhida pelo Gover-
no do Estado, através 
da Secretaria de Cul-
tura, para lançar um 
pacote de editais que 
destinará R$ 6,5 mi-
lhões, para projetos de 
pessoas físicas e jurídi-
cas. Durante a soleni-
dade no Museu Ciên-
cia e Vida, no Centro, 
foi anunciado que a 
cidade será mapeada 
em suas áreas culturais 
e incluída no aplicati-
vo que a secretaria irá 
desenvolver.

A secretária estadu-
al de Cultura, Eva Doris 
Rosental, destacou a 
importância dos editais 
e da verba que será 

destinada da através 
da Lei Estadual de In-
centivo à Cultura do 
Rio de Janeiro, com 
apoio da Light.

Segundo o secretá-
rio de Cultura e Turismo 
de Duque de Caxias, 
André Oliveira, os edi-
tais oferecem a opor-
tunidade de setores 
da cidade buscarem 
recursos para seus pro-
jetos. “Lançar em Ca-
xias estes editais é de 
grande importância 
para os representantes 
de movimentos cultu-
rais no município. Por 
isso, a Secretaria de 
Cultura e Turismo está 
oferecendo um servi-
ço de orientação para 

aqueles que desejam 
se inscrever em um dos 
editais”, diz o secretá-
rio.  

 “O anúncio do ma-
peamento de marcos 
culturais de Caxias, re-
força o trabalho que a 

Prefeitura tem realiza-
do nesta área. Somen-
te outras duas cidades 
farão parte do aplicati-
vo que a Secretaria de 
Estado de Cultura irá 
desenvolver”, conclui 
André Oliveira.

Editais oferecem oportunidade à setores da cidade 

DIVULGAçãO

Prefeitura do Rio inaugura Areninha Carioca Renato Russo
A Secretaria Muni-

cipal de Cultura inau-
gurou, na manhã do 
último domingo, a 
Areninha Carioca Re-
nato Russo, na Ilha do 
Governador. A antiga 

Lona Cultural reabriu 
com um roteiro de ati-
vidades culturais, após 
quatro meses de obras 
e investimento total de 
R$ 570 mil.

O formato de areni-

nha, mais intimista, teve 
diversas melhorias e 
agora mistura o confor-
to das Arenas Cariocas 
com o espírito das Lo-
nas Culturas.

O secretário munici-

pal de Cultura, Junior 
Perim, participou da 
inauguração junto com 
o público que assistiu 
aos espetáculos pro-
gramados para o even-
to.
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GLOBO
05:02 - Hora Um
05:59 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:15 - Bem Estar
10:56 - Encontro com Fátima Ber-
nardes
11:55 - Praça TV - 1ª Edição
12:33 - Globo Esporte
13:00 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
13:10 - Jornal Hoje
13:49 - Vídeo Show
14:50 - Sessão da Tarde
16:23 - Vale a Pena Ver de Novo-
Anjo Mau
17:37 - Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:10 - Sol Nascente
19:05 - Praça TV - 2ª Edição
19:27 - Haja Coração
20:30 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
20:40 - Jornal Nacional
21:25 - Velho Chico
22:23 - Justiça
23:22 - Por Toda Minha Vida
00:34 - Jornal da Globo
01:09 - Programa do Jô
01:50 - Plantão Noturno
02:44 - Corujão

TV RECORD

SBT
06:00 – Primeiro Impacto
07:00 – Carrossel Animado
08:30 – Mundo Disney
10:30 – Bom dia e Cia
14:15 – Fofocando
15:15 – Casos de Família
16:15 – Mar de Amor
17:15 – Abismo de Paixão
18:15 – Meu Coração é 
Teu
19:45 – SBT Brasil 
20:30 – Cúmplices de um 
Resgate
21:15 - Carrossel
21:30 – A Garota da Moto
22:15 – Programa do 
Ratinho
23:15 – Cine Espetacular
01:00 – The Noite
01:45 – Jornal do SBT
02:30 – Okay Pessoal
03:30 – Dois Homens e 
Meio
04:00 – Jornal do SBT
05:00 – Jornal do SBT

REDE TV

ESPAçO DE MONSTROS

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de Deus 
08:30-Te Peguei 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra Você 
12:00-Igreja Universal do Reino 
de Deus 
13:00-Horário Eleitoral Gratui-
to 
13:10-Igreja Universal do Reino 
de Deus. 
15:10-A Tarde é Sua 
17:15-Igreja Universal do Reino 
de Deus 
18:15-Sem Rodeios 
19:30-RedeTV News 
20:30-Horário Eleitoral Gratuito 
2 
20:40-Igreja Internacional da 
Graça de Deus. 
21:40-TV Fama 
22:45-Luciana By Night 
00:00-Leitura Dinâmica 
00:30-Programa Amaury Jr 
01:30-Igreja Universal do Reino 
de Deus. 
03:00-Igreja da Graça no Seu 
Lar

Queiroz e Raimundo contam para 
Carlos que Beatriz se candidatará à 
prefeitura com o apoio de Bento. En-
carnação exige que Afrânio coloque 
a parte que lhe cabe na herança da 
família em seu nome. Afrânio decla-
ra guerra contra a família Dos An-
jos. Martim fotografa a empresa que 
aparece no dossiê entregue a Bento. 
Miguel e Olívia orientam os funcioná-
rios da fazenda na plantação. 

Encarnação decide 
se confessar

Kalesi afirma que 
Sandor será dela

Samara flagra uma mulher desco-
nhecida roubando um saco de grãos 
no celeiro e a ameaça com uma foi-
ce. Adara se faz de vítima e conse-
gue atacar Samara. Elas começam a 
lutar. Em meio ao ritual pagão, Kalesi 
afirma que Sandor será dela. Sama-
ra consegue levar a melhor na luta e 
amarra Adara no celeiro. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Bruna avisa a Camila que lutará por 
Giovanni. Dinalda deduz que Aparício 
está enganando Rebeca. Adônis despre-
za Carmela. Jéssica e suas amigas ten-
tam humilhar Shirlei. Tancinha comenta 
com Shirlei que fica sensibilizada quando 
se encontra com Apolo. Fedora orienta 
Leozinho sobre como convencer Safira 
a assinar o documento de transferência.

Tamara 
seduz Apolo

Sabrina se imagina 
casando com Matheus
Lola pensa em vender Beijoca para 

conseguir dinheiro para ajudar o pai. Er-
mínio convida Flávia para almoçar com 
ele e seus pais. Lola chora após vender a 
peixe Beijoca. Sabrina se imagina casan-
do com Matheus. Meire diz para Alicia 
que viu Lola vender seu peixe no prédio. 
Isabela volta para a cidade e se des-
pede da família. Alguns instantes mais 
tarde, Isabela conta que pensou e que 
decidiu morar de vez no Vilarejo. 

06h00 - Balanço Geral Manhã
07h30 - SP no Ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - Hoje em Dia
12h00 - Balanço Geral SP
13h00 - Horário Político
13h10 - Balanço Geral SP – 
Continuação
14h45 - Amor e Intrigas
15h45 - Chamas da Vida
16h45 - Cidade Alerta
19h30 - Escrava Mãe
20h30 - Horário Político
20h40 - A Terra Prometida
21h45 -Jornal da Record
22h45 - Batalha dos Cozinhei-
ros
00h15 - Programa do Porchat
01h15 - Fala Que Eu Te Escuto
02h00 - Programação Univer-
sal

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Escola Monster High chega 
ao Shopping Nova Iguaçu
Evento gratuito com estações de atividades interativas com os personagens.

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
Edição Brasil
09:10 - Dia Dia
10:10 - Os Simpsons
12:30 - Jogo Aberto De-
bate
13:00 - Os Donos da Bola
15:00 - Qual é o Desafio?
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Sila: Prisioneira do 
Amor
21:10 - Religioso - Show da 
Fé
22:05 - Masterchef - A pré-
via
22:30 - Masterchef
00:30 - Jornal da Noite
01:15 - Que Fim Levou?
01:20  O Melhor da Liga
01:55 - Os Simpsons
02:50 - Só Risos - pegadi-
nhas
03:00 - Religioso - Igreja 
Universal

O espaço conta com um circuito de estações interativas montado na Praça de Eventos

Não deixe de demons-
trar seus sentimentos: a 
felicidade é construída 
tijolo a tijolo e isso não 
tem fim, ou seja, é uma 
casa que você construi-
rá pela vida inteira. Por-
tanto, saiba que a boa 
relação de vocês não 
é algo dado, é fruto dos 
esforços de ambos. En-
tão demonstre gratidão 
por tudo o que o seu 
(sua) companheiro (a) 
fizer por você e demons-
tre, também, seus senti-
mentos por ele (a).

Previsão do tempo - Rio de Janeiro
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Até 28 de setem-
bro o Shopping 
Nova Iguaçu re-

cebe a atração Esco-
la Monster High. O es-
paço conta com um 
circuito de estações 
interativas montado 
na Praça de Even-
tos, onde as crianças 
podem participar de 
diversas atividades lú-
dicas envolvendo os 
personagens como se 
estivessem no primeiro 
dia de aula na escola 
de monstros.

Com duração de 25 
minutos, as crianças 
terão uma experiência 
única participando de 
atividades multissen-
soriais passando pelo 
corredor monstromSor-
fose para conhecer 
as regras da escola e 
se caracterizar com 
acessórios e adereços 
dos personagens favo-
ritos se transformando 

num verdadeiro Mons-
ter High. Também par-
ticipam da reunião de 
Pais & Monstros onde 
será possível montar 
árvores monstroló-
gicas dos persona-

gens, se aventurar no 
Laboratório Monster 
montando bonecos 
assustadores, confe-
rir uma exposição de 
bonecas em diversas 
versões com histórias 

eletrizantes e curiosi-
dades sinistras e ga-
rantir uma carteirinha 
de estudante Monster 
High ao finalizar a ati-
vidade.

A atividade é gra-

tuita e direcionada 
para meninas e me-
ninos de 4 a 12 anos. 
No local, os fãs pode-
rão também tirar fotos 
com a grande ilustra-
ção do cenário.



E doutro lado fi-
cou evidente, aos 
pesquisadores, que 
as mulheres que 
estão insatisfeitas 
com o próprio cor-
po, pois são afeta-
das negativamente 
pela visão de mo-
delos com corpo 
normal.

Foram realiza-
dos quatro expe-
rimentos com 671 
estudantes univer-
sitários. Uma das 
responsáveis pela 
pesquisa, Blanca 
Ortega-Roldán Oli-
va, explica que 
corpos femininos 
de modelos profis-
sionais com peso 
normal foram ava-
liados por homens 
e mulheres.

A Universidade 
de Granada, na 
Espanha, realizou 
um estudo e nele 
concluiu que na 
verdade são os 
homens que prefe-
rem um corpo fe-
minino magro. Ao 
contrário do que 
pensávamos, eles 
acham os corpos 
mais ‘volumosos’ 
desagradáveis.

DO
Entretenimento

10 geral

A maconha deixa os usuários mais preguiçosos!
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Wesley Safadão apoia 
carreira musical de Neymar

Anitta posa com top 
transparente e recebe elogios 

Anitta, que recentemente causou tumul-
to ao chegar em uma feira de beleza, re-
solveu postar uma foto de um momento 
preguiça na noite do último domingo, no 
Instagram. A cantora fez uma selfie em que 
aparece com um top transparente e se-
gurando uma manta. A imagem recebeu 
diversos elogios de fãs. "Maravilhosa", disse 
um. "Até uma espinha na bochecha fica 
linda em você", afirmou outra. 

Wesley Safadão aprovou a decisão de 
Neymar de se lançar como músico. No úl-
timo domingo, o jogador usou as redes so-
ciais para anunciar que amanhã irá lançar 
sua primeira faixa. "Galera, quarta eu come-
ço minha carreira musical e vou lançar a 1ª 
música no meu face. Vai ter #Neymusico nos 
palcos sim. Cola lá", escreveu Neymar. Assim 
que soube da novidade, Safadão usou a 
mesma rede social para apoiar o jogador e 
ainda fazer um convite para o atleta. 

Luan Santana se apresentou no villa Mix 

Festival São Paulo, no Allianz Parque, no últi-

mo domingo, e contou com dois integrantes 

especiais na plateia: os atores Camila quei-

roz e Klebber Toledo. O casal posou para fotos 

com o cantor nos bastidores antes da apre-

sentação, mas não quis dar entrevistas. Cami-

la e Luan se aproximaram quando ela foi con-

vidada por ele para participar de seu DvD. Os 

dois cantaram juntos e chegaram a trocar um 

beijo durante a participação da atriz.

Fumar maconha 
realmente torna as 
pessoas mais pre-
guiçosas e menos 
motivadas, dizem 
pesquisadores da 
Universidade da 
Califórnia em um 
trabalho publicado 
na revista Psycho-
pharmacy. “Apesar 
de cannabis ser fa-
mosa por reduzir a 
motivação, esta é 
a primeira vez que 
isso foi testado de 
forma confiável e 
quantificada usan-
do um grupo e me-
todologias apro-

priadas”, explica Will 
Lawn, autor principal do 
estudo. Um estudo ante-
rior realizado pela Impe-
rial College London em 
2013, publicado na re-
vista Biological Psychia-
try, apontou que o uso 
em longo prazo da dro-
ga destrói a dopamina, 
neurotransmissor respon-
sável pela sensação de 
bem-estar, aprendizado, 
cognição e memória.O 
que a maconha faz 
com o seu corpo Lawn 
e seus colegas desco-
briram que os efeitos 
em curto prazo da ma-
conha na motivação é 

significante. O estu-
do foi conduzido em 
duas partes: primeiro, 
17 voluntários adultos 
que usavam maco-
nha ocasionalmente 
inalaram vapor de 
cannabis através de 
um balão em uma 
ocasião, e em outro 
momento separado 
inalaram vapor pla-
cebo. Imediatamen-
te depois disso, os 
participantes tinham 
que completar uma 
tarefa em que sua 
motivação para ga-
nhar dinheiro era 
avaliada.
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Luan Santana sobre affair com 

Miss: “Ficamos um tempo atrás”

SpaceX pode ficar um ano 
parada depois de explosão 

em teste com Falcon 9

A enorme explosão 
da nave Falcon 9 que 
levava o satélite do 
Facebook no início 
do mês de setembro 
pode atrasar toda a 
programação da em-
presa SpaceX em até 
um ano. Quem traz 
a informação é Tony 
Bruno, CEP da United 
Launch Alliance (ULA), 
principal competidor 
da SpaceX. “Tipica-
mente leva entre 9 a 
12 meses para as pes-
soas voltarem aos lan-
çamentos”, afirmou 
Bruno. Até agora, a 
SpaceX não respon-
deu a esta previsão 
da concorrência. A 
ULA é uma joint ventu-
re dos gigantes Boeing 

e Lockheed Martin, 
que realizou na última 
sexta-feira o 110º lan-
çamento com suces-
so, do foguete Atlas 5, 
que leva equipamen-
tos da NASA para o 
espaço em uma mis-
são que pretende 
analisar amostras de 
um asteroide a 195km 
de distância da Ter-
ra. Enquanto isso, a 
SpaceX se dedica a 
examinar os erros que 
levaram à explosão e 
como evitar que eles 
aconteçam no futuro. 
Até agora, a empresa 
não anunciou nenhu-
ma novidade sobre 
o incidente, já que a 
investigação ainda 
está na fase inicial.

REPRODUçãO
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Trabalho: As exigências 
aumentarão muito. Vale 
aprender com quem sabe 
mais e chegou lá. Amor: 
É sua descontração 
e felicidade que 

tornam sua presença praticamente 
irresistível. Aproveite. Faça tudo 
para o bem-estar e para trazer paz 
interior. Cor: bege. Número: 03.

Áries

Pense antes de falar e 
busque mudanças na 
relação com os colegas 
de trabalho. Amor: O 
clima de paixão vai falar 
alto. Aproveite essa boa 

fase para ficar mais próximo da pessoa 
amada. Faça com que seu ânimo contagie 
quem está de baixo-astral. Cor: rosa. 
Número: 06.

Touro

Elemento: ar 
modalidade: mutável 
Signo complementar: 
Sagitário. Regente: 
Mercúrio. No campo 
profissional, muitos 
dos seus projetos 

poderão ser realizados. Para os 
solitários, um amor do passado volta 
para alegrar sua vida. Bom momento 
no campo familiar. Número: 09.

Gêmeos

O trabalho será bastante 
produtivo, mesmo que o 
ambiente esteja um pouco 
competitivo, não desista, 
acredite em você, no 
seu potencial. Lute por 

seus ideais e por melhores dias. No plano 
familiar, boas notícias referentes a dinheiro. 
Bom momento no campo sentimental.

Câncer

Elemento: fogo. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Aquário. Regente: Sol. 
Você está motivado(a) 
para fazer parcerias 
com pessoas com 

interesses similares aos seus. Seja 
flexível para ouvir conselhos e 
críticas. Não deixe suas vontades 
de lado, cuide de seu bem-estar.

Leão

Que tal começar a 
planejar alguma coisa 
que a faça vibrar com 
mais energia? Saia do 
chão, aproveite o bom 
momento astral e sonhe 

mais. O que você precisa é acreditar 
que vai realizar seus sonhos. Esqueça 
o que passou de ruim e deixe a alegria 
entrar em sua vida.

Virgem

Você ainda estará bastante 
mobilizado pela tensão 
entre os astros. Até o 
final deste aspecto, cultive 
a calma e a paciência. 
Cuidado com os 
entusiasmos passageiros 

e com os ódios instantâneos. Se você 
quer ver seu trabalho realizado, passe a 
acreditar num resultado bom.

Libra

Ouvidos atentos: 
podem surgir soluções 
para questões afetivas 
que estão perturbando 
seu sono. Lance mão de 
tudo para aprender hoje. 

Assim você aumenta a possibilidade de 
pôr as questões do coração nos eixos. 
Período de muita esperança. Cor: 
verde-alface. Número: 12.

Escorpião

O pensamento está 
progressista e construtivo. 
Aproveite a ocasião para 
sair da rotina; convide a 
pessoa amada para um 
programa diferente e 

original. Você poderá se sentir mais 
desprevenido(a) do que de costume e 
terá vontade de levar uma vida cheia 
de aventuras.

Sagitário

A maré é boa quando 
o assunto envolve 
dinheiro. Mas cuidado 
para não gastar demais 
com futilidades. No 

trabalho, desenvolva um projeto 
inovador e de sucesso. Paz! A 
Lua aumenta sua necessidade de 
recolhimento e meditação. Cor: 
verde-esmeralda. Número: 15.

Capricórnio

Mente objetiva 
e clara. Fase 
positiva de muito 
companhe i r i smo 
e sinceridade. Os 
romances em geral 

estão muito favorecidos. Você 
terá a oportunidade de iniciar as 
mudanças necessárias para atingir 
melhores níveis de renovação e 
liberdade. Cor: branca. Número: 
18.

Aquário

Sua capacidade de 
comunicação está em 
alta, fazendo com 
que você se relacione 
melhor com as pessoas 
e, assim, favorecendo 

as relações sociais. O momento é 
positivo para sua vida profissional. 
Nessa área, haverá harmonia tanto 
entre você e os colegas. Número: 21.

Peixes

11atos oficiais

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Mesquita
estado do rio de jaNeiro

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/8540/14

Concorrência Pública Nº 001/2016
Objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de deposição final de materiais 
diversos, conforme especificações contidas no Projeto 
básico, a pedido da secretaria municipal de meio am-
biente.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

Data, Hora e Local: dia 14/10/2016 às 10:00h, na sala 
de reuniões da CPL, situada a Rua Arthur de Oliveira 
Vecchi, nº 120 – Centro – Mesquita – Rio de Janeiro/
RJ.

Edital e informações: o edital estará disponível para 

leitura e aquisição, mediante a apresentação do carim-
bo do CNPJ e a entrega de 01 (uma) resma de papel 
A4, no Setor da CPL de 2ª a 6ª feira no horário comer-
cial, das 10:00h às 16:00h.

Tel: (21) 2696-2126.

Joelma S. C. do Nascimento
Presidente da C P L

DECRETO Nº 2046 DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor da secretaria municipal de saúde – fms - crédito 
Suplementar no valor global de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), para 

reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
Lei Municipal Nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 
46.000,00 (quarenta e seis mil reais), para atender as programações constan-
tes do anexo i deste decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constan-
tes do Anexo II deste Decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágra-
fo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

05.02.10.302.105.2.086 33903003 1612 46.000,00

Total 46.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.302.105.2.086 33903001 1612 12.000,00

           05.02.10.302.105.2.086                  33903002             1612 16.000,00

05.02.10.302.105.2.086 33903905 1612 12.000,00

05.02.10.302.105.2.086 44905200 1612 6.000,00

Total 46.000,00

Legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 1612 – SUS - MAC
 

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

em exercício

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL 

CNPJ 01.612.355/0001-02

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO

em 02 de setembro de 2016 foi concedido pela secretaria municipal de meio 
ambiente - smma, através do processo n° 1518/2016 a liceNça ambieNtal 
DE INSTALAÇÃO Nº 004/16, para execução de serviços de pavimentação em 
intertravado, drenagem, calçadas e sinalização na rua Duque de Caxias, locali-
zada no loteamento Parque Mariana, com validade até setembro de 2018. 

                                    republicado por incorreção

DECRETO N° 4.121, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016. 

Dispõe sobre substituição de Membros no Conselho 
municipal dos direitos da criança e do adolescente de 

belford roxo e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Belford Roxo, Estado do 
Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

  DECRETA:

Art. 1º- Fica designado para compor o Conselho Mu-
nicipal dos direitos da criança e do adolescente de 
Belford Roxo, o seguinte membro:

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS.

titular: flaVia barreto ferreira 
Em substituição a MARIANA MORAES RODRIGUES

Suplente: NELBIA CAROLINE LIMA PRATA
Em substituição a NAIANE CATARINE LIMA PRATA

REPRESENTANTES  GOVERNAMENTAIS.

titular: reNato moreira oliVeira
em substituição a joNas barbosa de mello

Suplente: ETIENE DE AZEVEDO PINTO
Em substituição a RENATA LUGÃO PIMENTEL

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação quando são revogadas as disposições em 
contrario

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO 

DECRETO N° 4.122, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.

 “Dispõe sobre substituição de membros do Conselho 
municipal de meio ambiente - cmma do município de 

belford roxo e dá outras providências.”

O Prefeito de Belford Roxo, em pleno exercício 
do cargo e no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados para compor o Conselho Mu-
nicipal de meio ambiente de belford roxo - cmma, a 
contar da data da publicação do presente decreto, os 
seguintes membros com suas respectivas entidades:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
SANEAMENTO:

Titular: Gilmar Humberto Belone Pereira

em substituição a henrique alves

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DESEN-
VOLVIMENTO ECONÔMICO:

suplente: renato moreira oliveira
em substituição a jose antonio lunz da silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBA-
NISMO:

Titular: Diego Ribeiro dos Santos
Em substituição a João Carlos Nogueira Montanholi

Suplente: Pamela Aires Fortunato
Em substituição a Jorge Ricardo Zuzarte Ferreira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPOR-
TE, CULTURA E TURISMO:

titular: Valesca dos santos botelho
em substituição a ediraldo matos da silva

suplente: célia maria freitas félix
em substituição a bruna motta bittencourt andrade

ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL:

Titular: Francisco de Assis Freitas(CCIC BAIXADA)

Em substituição a Mariana Moraes Rodrigues(CCIC 
BAIXADA)

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor da data de sua 
publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

PORTARIA Nº 2006/GP/2016 DE 12 DE SETEMBRO 
DE 2016.

EXONERAR, a contar de 01 de julho de 2016, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, e ainda , consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
n.º 3954/2015, CLAUDIO JOSE DOS SANTOS do car-
go em comissão de Assessor Especial I, da Assessoria 
Especial de Gabinete, Símbolo SE-1, da Secretaria Mu-
nicipal de captação de recursos.

PORTARIA Nº 2007/GP/2016 DE 12 DE SETEMBRO 
DE 2016.

NOMEAR, a contar de 01 de julho de 2016, com fun-

damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
n.º 3954/2015, GABRIEL CABRAL DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Especial I, 
da Assessoria Especial de Gabinete, Símbolo SE-1, da 
secretaria municipal de captação de recursos.

PORTARIA Nº 2008/GP/2016 DE 12 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 23 de agosto de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâni-
ca municipal, JESSICA DA COSTA E SILVA, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor Administrativo I, 
símbolo DAS-10, da Assessoria Especial de Gabinete, 
da Procuradoria Geral do Município.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA: 

No DECRETO Nº 4118/GP/2016 DE 02/09/2016 publi-
cada no Jornal Hora H em 03/09/2016.

Onde se Lê: ZÍPORA LISBOA LEITE PEREIRA DOS 
SANTOS

Leia-se: ZÍPORA LEITE LISBOA PEREIRA SANTOS

Na PORTARIA Nº 1999/GP/2016 DE 05/09/2016 pu-
blicada no Jornal Hora H em 06/09/2016.

Onde se Lê: CLAUDIA MARIA BATISTA

Leia-se: CLAUDIA MARIA BATISTA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

COMUNICADO

Atendendo Determinação do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro, comunico ao Sr. Alcides 
de Moura Rolim Filho, que encontram-se a sua dis-
posição na Secretaria Municipal de Controle, infor-
mações referentes ao processo nº 229.249-9/09

Belford Roxo, 05 de Setembro de 2016. 

JOÃO MAGALHÃES DA SILVA

Secretário Municipal de Administração e Serviços Pú-
blicos
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Miguel Couto vence a primeira, 
Iguaçu e Raça lideram o campeonato
O Miguel Couto derrotou o Horizonte pelo placar de 3 x 0 vencendo pela primeira vez na competição.

anderson Luiz

38

bAixAdA

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

vitória deixou o Tricolor Iguaçuano mais próximo dos líderes empolgando o grupo

A 3ª rodada do Cam-
peonato Iguaçuano 
de Futebol 1ª Divisão 

manteve as equipes do 
Iguaçu e Raça na liderança 
da chave A com 7 pontos 
cada um. O Miguel Couto 
conquistou sua primeira vi-
tória na competição assu-
mindo o terceiro lugar com 
5 pontos.

Na partida de abertura 
na jornada dupla realizada 
no Estádio Joel Pereira do 
EC Miguel Couto, o Raça 
FC derrotou o Revelação FC 
pelo placar de 2 x 1.

No Silveirão o Iguaçu FC 
venceu o Carmary por 3 x 2 
obtendo sua segunda vitória 
na competição chegando 
aos 7 pontos na liderança 
ao lado do Raça.

Na partida de fundo no 
Estádio Joel Pereira, o Mi-
guel Couto derrotou o Ho-
rizonte pelo placar de 3 x 0 
vencendo pela primeira vez 
na competição após dois 
empates, somando agora 5 
pontos em terceiro lugar na 
chave A.

O Miguel Couto terá pela 
frente no dia 17 de setembro 
no Estádio Silveirão, o Iguaçu 
FC um dos líderes da chave 
A. O Horizonte vai enfrentar 
em seu campo o Raça, outra 
equipe com 7 pontos na dian-
teira da chave.

O Campeonato Iguaçuano 
de Futebol 1ª Divisão tem o 
Palmares como única equipe 
a vencer as três partidas dis-
putadas até o momento na 
competição, se mantendo na 
liderança isolada na chave B 
com 9 pontos.

O Ferroviário jogando em 
seu campo no bairro de Aus-
tin, conquistou a primeira vitó-
ria na competição ao derro-
tar o Aymoré pelo placar de 3 
x 0 pulando para o quarto lu-
gar na zona de classificação 
com 4 pontos.

No campo do Aymoré no 
bairro Palhada, Tradição e 
Ferrari ficaram no empate em 
1 x 1, com as duas equipes di-
vidindo a segunda colocação 
na chave B com 5 pontos.

O líder Palmares foi até o 
Estádio Severino Pereira para 
vencer o a equipe da casa 
o Cabuçu pelo placar de 2 x 
0,m gols marcados por Jona-
than e Neco, disparando na 
liderança isolada com 9 pon-
tos, garantindo de forma an-
tecipada classificação para 
fase quartas de final do Cam-
peonato Iguaçuano.

DIVULGAçãO


