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Marcos Fernandes, candidato a vereador em Nova Iguaçu, caminha com o senador Lindbergh Farias durante campanha em comunidades do município

Sequência covarde: os dois jovens, um deles uma garota, levam socos, pontapés e pauladas diante do olhar de curiosos impassíveis com a cena chocante
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Selvageria à luz do dia
CarbonizadoDupla do mal 

‘Semente do mal’Marginais 

Andou com Lindbergh, se fufu!

Pai e filho encaram 
tranca após matar 
homem a tiros em 
Duque de Caxias

Cadáver de homem é en-
contrado em carro incendia-
do no Subúrbio do Rio. Divi-
são de Hominícidios investiga.

Criminosos envolvidos 
numa série de roubos em 
Caxias teriam cometido la-
trocínio em uma das ações.

Adolescente suspeito de 
assalto em Nova Iguaçu é 
apreendido por policiais 
do 20° BPM (Mesquita). 

Polícia Militar aborda ôni-
bus com torcedores que se 
preparavam para confronto 
fora de campo em Mesquita.

Aqui se faz, aqui se paga!

A candidatura a vereador de Marcos Fernandes (SD), ex-presidente da Câmara durante os governos de Lindberg Farias (PT) e Sheila Gama (PDT), em 
Nova Iguaçu, teve o pedido de registro indeferido pela juíza Anna Christina da Silveira Fernandes, da 27ª Zona Eleitoral. Fernandes era ordenador de 
despesa como presidente do Poder Legislativo e teve suas contas de 2010 e 2011 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Ex-prefeito, 
Lindbergh, que participa das caminhadas ao lado do também amigo pelas ruas da cidade, parece ter o pé frio para atrair má sorte ao político. 

Numa das ruas mais movimentadas de um bairro da Zona Oeste do Rio, dois irmãos foram brutalmente espancados. A cena chocante atraiu 
curiosos e indiferentes à covardia que foi postada nas redes sociais por pedestre que filmou tudo pelo celular. Polícia Civil identifica agressores.

Anderson Luiz Aprígio de Caldas e seu pai, Luiz Aprígio 
de Caldas foram presos suspeitos de assassinato após uma 
discusão. O crime aconteceu em um bairro do município 
de Magé. A dupla ainda teria atirado nos policiais militares 
durante tentativa de fuga. 
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Anderson e Luiz Aprígio foram presos em flagrante
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Melhor amigo

Acompanhante

O melhor amigo 
do homem é lem-
brado de maneira 
honrosa no Nepal. 
Eles fazem um festi-
val todo ano para 
agradecer os cães  
por sua amizade e 
lealdade. Em meio 
a tanta crueldade 
com os animais hoje 
em dia, é maravilho-
so saber que existem 
pessoas que amam 
e procuram preser-
var os animais.

O Japão  é um 
país realmente incri-
vel, e incrivelmente 
bizarro, em todos os 
sentidos. Lá tem um 
serviço especialmen-
te dedicado para 
as mulheres. Você 
pode contratar um 
homem pra assistir 
filmes triste até que 
você chore, e então 
ele  poderá enxugar 
suas lágrimas.

Cientistas da ‘Universidade Rutgers’ publicaram novos 
resultados de suas pesquisas na ‘Applied and Environ-
mental Microbiology’, e eles afirmam categoricamente: 
a regra dos 5 segundos não funciona mesmo. Os espe-
cialistas também descobriram que o tipo de comida e de 
superfície podem interferir na quantidade de bactérias.

Um dos maiores dubladores da história passou 
por um momento delicado de sua vida. Mel Blanc 
era o dublador oficial do Pernalonga. Quando 
estava hospitalizado e voltando do coma, um 
dos médicos perguntou: “Está me ouvindo, Se-
nhor Coelho?”. Com a voz fraca e trêmula, res-
pondeu: “O que é que há, velhinho?”.

Provavelmente você já ouviu falar na velha regra 
dos 5 segundos, aquela mesmo, que afirma que se 
um alimento cair no chão pode ser recolhido rapi-
damente, em menos de 5 segundos, para que não 
seja contaminado. A  discórdia entre cientistas co-
meçou há muito tempo, e algumas pesquisas ante-
riores indicavam que a regra poderia funcionar.

A regra dos 5 segundos II

 Pernalonga A regra dos 5 segundos

Um costume muito peculiar na Inglaterra no sécu-
mo XVIII, traz repúdio a muitas  pessoas hoje em dia. 
Para os amantes de animais que gostavam de visitar 
o Zoológico da época, bastava levar um gato ou um 
cachorro para alimentar os leões para ter sua entra-
da garantida no zoo.

Entrada ‘quase franca’

Quando você recebe um grande choque 
elétrico, não é a eletricidade que lhe arremessa 
para o outro lado da cômoda, é a força da 
sua contração muscular. Basicamente você tem 
força suficiente pra se arremessar para o outro 
lado de um cômodo caso tome uma grande 
descarga elétrica.

Henry Ford foi o primeiro grande empresário 
a dar folga aos seus empregados aos sába-
dos e domingos, na esperança de que isso 
encorajaria as pessoas a usarem mais seus 
automóveis em passeios. Graças a isso, popu-
larizou-se o que conhecemos como final de 
semana.

Folga

Porteiro com experiência
Fábrica renomada abre oportunidade para porteiro com 

ensino médio completo, experiência na função, morar pró-
ximo a São Cristovão e preferencialmente possuir CNH B. 
Salário de R$ 1.200,00 e vários benefícios. Interessados de-
vem enviar currículo no corpo do email para rhrecrutamil@
gmail.com, com assunto: Porteiro São Cristóvão.

Vaga para vendedores
Empresa seleciona vendedores para loja de teci-

dos com experiência comprovada em vendas. Salá-
rio comissionado acima de R$ 1.500,00, vale de trans-
porte e carteira assinada. Interessados devem enviar 
o currículo no corpo do email para iconerh@yahoo.
com.br com o assunto: ‘611’.

Cozinheiro industrial
Hospital de médio porte em Niterói abre oportunidade 

para cozinheiro(a) industrial com experiência mínima de 1 
ano e morar próximo a São Gonçalo e Niterói. Salário de R$ 
1.324,44 e vários benefícios. Interessados devem enviar cur-
rículo no corpo do email para curriculorhniteroi@gmail.com 
colocando no assunto”Cozinheiro(a).

Anunciada venda de 25 projetos
O governo Michel Temer anunciou ontem a concessão 

ou venda de 25 projetos nas áreas de energia, aeroportos, 
rodovias, portos, ferrovias e mineração. De acordo com o 
presidente, o pacote tem o objetivo de ampliar os investi-
mentos para reaquecer a economia, em recessão, e esti-
mular a criação de empregos.

Bovespa cai mais de 3%
A Bovespa operou em queda ontem, acompa-

nhando o cenário externo desfavorável, onde os pre-
ços do petróleo recuam ao redor de 2%, e após o 
anúncio do pacote de concessões do governo fede-
ral. Às 13h17, o Ibovespa, principal indicador da Bolsa 
de São Paulo, caía 2,96%, a 56.852 pontos.

Dólar opera em alta
O dólar operou em alta em relação ao real ontem, 

mesmo após discurso na véspera da diretora do Fe-
deral Reserve, banco central dos Estados Unidos, Lael 
Brainard, suavizar a percepção de que um aumento 
dos juros nos Estados Unidos poderia ocorrer em bre-
ve. Foi fechado a R$ 3,3099.

Choque elétrico

CONFECÇÃO

HOSPITAL

GOVERNO

MOEDA AMERICANA

Raríssima lagosta azul é encontrada

Planetário da Meia-noite
Este é um relógio inimaginável até pouco 

tempo. Trata-se de poder carregar no pulso 
todo o sistema solar. Este relógio tem seis jóias 
que representam os planetas que giram cada 
um seu disco e se movem na mesma velocida-
de que circundam o sol, enquanto uma estrela 
cadente indica as horas e os minutos.

ÍCONE RH

MERCADOS

CURTO E CURIOSO

Dentre 2 milhões de lagostas apenas uma será esse tipo raro de lagos-
ta azul. Daí já dá pra perceber a sorte que o pescador precisa ter para 
encontrar um animal como esse. E o sortudo da vez foi Wayne Nickerson, 
um pescador de Boston, nos Estados Unidos, que já está mais de 35 anos 
nessa área, sendo considerado um especialista no assunto, já que ele 
não encontrou apenas uma, mas sim duas dessas lagostas azuis! No Fa-
cebook o homem postou suas fotos comemorando sua pesca, e diz que 
nunca tinha visto um tom de azul tão forte, que até parecia fluorecente. 
Ele e sua esposa Jan, até batizaram a lagosta com o nome “Bleu”.

Big brother cego
A bandidagem está fazendo a festa na cida-

de de Nilópolis, considerada por quem diz que 
zela por ela, como a cidade mais bem monito-
radada da Baixada. A população está usando 
as redes sociais para detonar o prefeito e ques-
tionar por que os ladrões entram e saem do 
berço da escola de samba Beija-Flor sem serem 
vistos pelas 62 câmeras instaladas na região. 

Monitoramento 
E o que acontece com os profissionais que 

trabalham na central de monitoramento? Eis a 
questão, porque ninguém vê quando os crimi-
nosos entram em ação. Nas rodas de conversa 
não se ouve outra coisa, que não a eleição já 
fadada à derrota do prefeito Alessandro Cala-
zans. 

Queda ascendente 
O clã dos Cozzolinos sonha tanto em voltar 

ao poder que pode acabar caindo em desgra-
ça. Em queda ascendente, o nome da tradicio-
nal família de políticos volta à disputa, mas des-
sa vez pode ser devorado pelo Tubarão, que 
lidera a pesquisa de intenção de votos. 

No chinelo 
Corre na boca miúda que o atual prefei-

to pode acabar de vez com a hegemonia 
do clã que há décadas está no poder. Se 
seguir no ritmo que está, Rafael Tubarão vai 
deixar no chinelo a marra dos Cozzolinos, 
que insistem continuar no poder. Amarga 
ilusão. 

Crise ‘braba’ 
A crise bateu com força na porta da cam-

panha eleitoral de Um candidato a verea-
dor da Baixada. O político alega que não 
tem dinheiro para contratar uma equipe 
para trabalhar na sua campanha, e quem 
já está ralando corre o risco de não receber 
porque o caixa está no vermelho. 



Candidatura de Marcos 
Fernandes é barrada
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Registro de candidato a vereador em Nova Iguaçu é indeferido por determinação de juíz.

Ele sabe que seu partido não tem condições de fazer uma legenda nesta eleição

Prazo para pedido de substituição terminou na segunda

Divulgação

reproDução

Rodilândia é um dos bairros de Austin que mais recebeu investimentos do governo Bornier

a Juíza anna 
Christina da 
Silveira Fernan-

des, da 27ª Zona elei-
toral, indeferiu ontem 
o pedido de registro 
da candidatura a 
vereador de Marcos 
Fernandes (SD), ex-
-presidente da Câ-
mara durante os go-
vernos de lindberg 
Farias (pT) e Sheila 
gama (pDT). Marcos 
Fernandes era orde-
nador de despesa 
como presidente do 
poder legislativo e 
teve suas contas de 
2010 e 2011 rejeita-
das pelo Tribunal de 

Contas do estado ( 
TCe-rJ).

úNIco cANdIdAto 
dE SEu PARtIdo

ele era o único 
candidato a verea-
dor do partido Soli-
dariedade (SD). Sua 
pretensão ao lançar-
-se candidato não é 
a de eleger-se para 
defender os interes-
ses da população da 
região do Terceiro Dis-
trito  de Nova iguaçu 
(vila de Cava), mas  
evitar que a popu-
lação eleja alguém, 
prejudicando o povo 
e consequentemen-
te agredindo a de-
mocracia. ele sabe 

Bornier caminha em Rodilândia 
e diz que seu governo vai avançar

que seu partido não 
tem condições de fa-
zer uma legenda nes-
ta eleição, já que se-
rão necessários mais 
de 20 mil votos para 
conquistar uma das 
17 cadeiras da futura 
Câmara de vereado-
res.

enfim, o que Mar-
cos Fernandes quer 
é prejudicar a po-
pulação da região 
de vila de Cava na 
medida em que seus 
votos, mesmo que 
poucos,  poderão 
prejudicar os demais 
candidatos e conse-
quentemente o de-
senvolvimento das 
comunidades.

Cacuia ganha Clínica da Família 

Nova regra pode deixar 
legendas fora das eleições

“Tanto nas eleições 
majoritárias como nas 
proporcionais, a substi-
tuição só se efetivará se 
o novo pedido for apre-
sentado até vinte dias 
antes do pleito, exceto 
no caso de falecimento 
de candidato, quando 
a substituição poderá 
ser efetivada após esse 
prazo”. É o que deter-
mina o inciso 3º do ar-
tigo 67 da resolução Nº 
23.455, baixada pelo Tri-
bunal Superior eleitoral 
para regulamentar as 
eleições deste ano e é 
exatamente este dispo-
sitivo legal que poderá 
deixar algumas legen-
das de fora do pleito 
marcado para o dia 2 
de outubro, algumas 
em plena campanha 
e até com chances 
de vitória nas urnas. É 
que muitos candidatos 
a prefeito e vereador 
tiveram os pedidos de 
registro negados pela 
Justiça eleitoral, entra-
ram com recurso, mas 
se insistirem com as 

candidaturas e perderem 
o processo, não terão os 
votos computados. ai já 
será tarde demais, pois o 
prazo de 20 dias fixado 
pelo TSe para eles serem 
substituídos terminou na 
última segunda-feira.

Na Baixada Fluminen-
se, por exemplo, a Justiça 
eleitoral impugnou cinco 
candidatos a prefeito, 
dois em Japeri (Carlos 
Moraes Costa e José al-
ves do espírito Santo), um 
em paracambi (Flávio Fer-
reira), um em Nova igua-
çu (rogério lisboa) e ou-
tro em guapimirim (ivan 
romualdo), a decisões 
tomadas a partir de pa-

recer contrário firmado 
pelo Ministério público. 
em situação semelhan-
te estão os prefeitos de 
Búzios e Cardoso Mo-
reira. andré granado 
e genivaldo Cantarino 
disputam a reeleição e 
tiveram os registros im-
pugnados. em Casimiro 
de abreu paulo Dames 
(pSB) está em posição 
delicada: teve a can-
didatura deferida, o Mp 
recorreu e no TSe o re-
curso do Ministério pú-
blico já tem o votos de 
dois desembargadores 
em julgamento que foi 
interrompido com pedi-
do de vista.

antes atendida em 
instalações improvisadas 
na associação dos Mo-
radores, a população do 
bairro Cacuia já pode 
comemorar. a Clínica da 
Família Cacuia, eraldo 
Sardinha, foi inaugurada 
no último sábado pelo 
secretário municipal de 
Saúde de Nova iguaçu, 
emerson Trindade e pelo 
secretário estadual de 

Saúde, luiz antônio Teixei-
ra Júnior, que foi secretário 
de Nova iguaçu e  respon-
sável pela implementação 
do programa Nova Saúde 
iguaçu.  

Com estrutura nova, 
moderna, ambiente clima-
tizado, consultórios amplos 
e com acessibilidade, a 
Clínica da Família Cacuia 
oferecerá consultas pré-
-agendadas para clínico 

geral, vacinação, acom-
panhamento para trata-
mento da diabetes, hi-
pertensão, puericultura, 
pesagem e planejamen-
to familiar. outra novida-
de para região são os 
atendimentos odontoló-
gicos. a nova unidade 
conta com um consul-
tório especializado no 
tratamento e prevenção 
de doenças bucais.

Candidato à reeleição 
pela coligação ‘a mudan-
ça vai continuar’, o prefei-
to Nelson Bornier (pMDB) 
fez mais um corpo a cor-
po, ontem, desta vez no 
bairro rodilândia, região 
de austin.

Bornier chegou ao local 
de concentração, ao lado 
da Coca-Cola, à margem 
da via Dutra, acompanha-
do do candidato a vice-
-prefeito Thiago portela, 
de secretários municipais, 
27 dos 29 vereadores com 
mandatos, candidatos à 
Câmara Municipal, corre-
ligionários e simpatizantes 
da candidatura.

rodilândia é um dos 
bairros de austin que mais 
recebeu investimentos do 
governo Bornier. em maio 
de 2014, a região ganhou 
a escola Municipal profes-
sor Bolivar Fernandes.

Com capacidade para 
mais de 400 alunos, a uni-
dade de ensino conta 
com quadra poliesportiva, 
vestiários, banheiros e salas 

adaptadas para portado-
res de necessidades espe-
ciais.

Já todo o entorno e sub-
bairros adjacentes tam-
bém foram contemplados 
com obras de saneamen-
to, drenagem e pavimen-
tação.

Totalmente recuperado 
do acidente que sofreu, 
dia 4, durante uma cami-
nhada no bairro Corumbá, 
Bornier mostrou muita ener-
gia e disposição no corpo 
a corpo que entrou pela 
noite adentro embalado 
pelo jingle da campanha 
em vários carros de som.

“É importante o corpo a 
corpo, a nossa presença, o 
aperto de mão, o olho no 
olho para conversarmos 
com o eleitor e falar das 
nossas propostas. o eleitor 
precisa saber que o nosso 
governo vai avançar ain-
da mais”, anunciou o can-
didato peemedebista.

Cercado de ‘bornietes’ 
e um mar de bandeiras 
coloridas, Bornier cumpri-

mentou moradores e co-
merciantes, que disputa-
vam pelo menos um beijo, 
um abraço ou uma self 
com o candidato, que li-
dera as pesquisas eleitorais 
com 56% dos votos válidos.

o candidato agrade-
ceu a receptividade dos 
eleitores e afirmou que 
sua campanha está atin-
gindo, cada vez mais, um 
número maior de pessoas. 
“gosto desse contato dire-
to com os moradores. Tudo 
isso está sendo uma gran-
de surpresa pelo momento 
difícil que estamos enfren-
tando na política brasileira. 
Mas o país vai reagir”, ga-
rantiu Bornier.

Bornier relatou ainda 
que tem buscado uma 
agenda diversificada com 
vários segmentos da socie-
dade, além de reuniões 
com a população. Desta-
cou também a importân-
cia da propaganda gra-
tuita na Tv e no rádio e o 
trabalho que tem sido feito 
nas redes sociais.

Divulgação
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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 

terça-feira, 13 de setembro de 2016

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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Representantes de diversos movimentos iniciaram mobilizações populares

Ambientalista recusa proposta da CSN 
por afirmar não ter cometido crime

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Advogados da empresa propuseram conciliação para dar fim ao processo criminal em V. Redonda.

A campanha de multivacinação se estenderá até o dia 24 de setembro

os advogados da cSN propuseram ao ambientalista conciliação para dar fim ao processo criminal contra ele

cerca de terreno, sofreu com vandalismo e temporal

o ambientalista 
Sandro Honó-
rio está sen-

do processado pela 
Companhia Siderúr-
gica Nacional (CSN), 
por ter feito críticas à 
empresa em um co-
mentário de uma re-
portagem na internet. 
Na última sexta-feira, 
ele participou de uma 
audiência no Fórum 
da cidade e recusou 
a proposta da empre-
sa.    

os advogados da 
CSN propuseram ao 
ambientalista conci-
liação para dar fim ao 
processo criminal con-
tra ele. os advogados 
de Sandro, acompa-
nhado do presidente 
da ordem dos advo-
gados de volta re-
donda (oaB-vr), alex 
Martins, recusaram a 
proposta por enten-
derem não ter havido 
crime no pronuncia-

vale lembrar que, 
Sandro e represen-
tantes de diversos 

movimentos sociais 
iniciaram uma sé-
rie de mobilizações 

Resende recebe campanha 
nacional de multivacinação

Jorge TriNDaDe - aCoM/pMr

Barra Mansa informa interdição 
de ruas neste fim de semana

Cerca improvisada segue 
tombada de frente a Praça

mento do ambienta-
lista, feito em jornal 
local.

NovA AudIêNcIA FoI 
AgENdAdA PARA A 
PRóxIMA SEMANA
os advogados fize-

ram constar nos autos 
a presença dos Movi-
mentos Ética na polí-
tica (Mep) e Bosque 
dos Bambus, na sala, 
e a presença também 
do Fórum da resistên-
cia com Célia avelino, 
Comissão ambiental 
representada por Dri-
ca vasconcelos, pas-
toral operária com 
Deylor oliveira, Sindi-
cato dos professores, 
o vereador Jerônimo 
Teles que é candidato 
à reeleição, o candi-
dato a prefeito, Dani-
lo Caruso, e sua vice, 
Marina inês, Sindicato 
dos engenheiros com 
João Thomaz, e Cor-
rente do Bem repre-
sentada por raquel 
almeida.

o candidato Dani-
lo Caruso fez questão 
de declarar que, foi 
à audiência prestar 
solidariedade, pois 
no entendimento 
do pSol o que está 
acontecendo é uma 

tentativa de calar os 
movimentos sociais ju-
dicializando qualquer 
crítica e até atacan-
do a liberdade de 
expressão das pesso-
as. Declarou que, na 
realidade, a CSN na 

maioria das vezes dei-
xa de cumprir a legis-
lação ambiental. “Fica 
protelando, às vezes, 
o cumprimento dos 
TaCs firmados e tem 
áreas sem licença. e 
quando os movimen-

tos passam a defen-
der o meio ambiente 
da cidade são tra-
tados dessa forma”, 
declarou, ressaltando 
que foi à audiência 
prestar solidariedade 
ao ambientalista. 

populares no ano 
passado. Com isso, 
fizeram várias decla-

rações visando cha-
mar a atenção da 
Justiça Federal para 

que o poder públi-
co devolvesse parte 
das áreas de terras 

e prédios, que atu-
almente estão em 
nome da empresa.

a Secretaria Municipal 
de Saúde informa que 
no período de 19 a 30 de 
setembro, acontecerá a 
Campanha Nacional de 
Multivacinação para atu-
alização de Caderneta 
de vacinação. No dia 24 
de setembro, sábado, to-
das as unidades de saú-
de estarão abertas para 
o dia D, das 8 às 17 horas.

Durante duas semanas, 
serão oferecidas a crian-
ças menores de cinco 
anos de idade, crianças 
de nove anos e adoles-
centes de 10 a 15 anos, 
vacinas de rotina para 
atualização da caderne-
ta de vacinação com o 
objetivo de aumentar a 
cobertura vacinal.

Serão disponibilizadas 
as vacinas contra a polio-

mielite, difteria, hepatite, 
Hpv e a tríplice viral, que 
imuniza contra sarampo, 
caxumba e rubéola.

voLtA REdoNdA
 AdERE cAMPANHA

Na próxima segunda-
-feira, seguindo até o dia 
30 de setembro, será re-
alizada a Campanha de 
Multivacinação Nacional, 
para crianças e adoles-
centes. Neste período as 
43 unidades de Saúde da 
rede da atenção Básica 
(uBS e uBSF), do municí-
pio, estarão abertas das 
8h às 17h.

Serão vacinadas crian-
ças menores de cinco 
anos (4 anos, 11 meses 
e 29 dias), que deverão 
tomar vacina contra He-
patite B, pneumocócica 

10v, vip, vop, pentavalen-
te, rotavírus, Meningocó-
cica, Triplice viral, DTp e 
Tetra viral.

Já as crianças com 
9 anos e adolescentes, 
com idades entre 10 anos 
a menores de 15 anos (14 
anos, 11 meses e 29 dias), 
deverão receber doses 
das seguintes vacinas: 
Triplice viral, Hepatite B, 
dT (dupla adulto) e Hpv 
para meninas.

esta campanha, que 
terá o Dia D de vacina-
ção no sábado (dia 24), 
terá todas as unidades 
de saúde abertas para 
vacinar o público alvo, 
para atualizar o cartão 
de vacinas, visando a eli-
minação ou erradicação 
das doenças imunoprevi-
síveis.

uma cerca coloca-
da para fechar um dos 
terrenos baldios locali-
zados ao lado de um 
ponto de ônibus e de 
frente a praça oliveira 
Botelho, no Centro de 
resende, segue tom-
bada desde o mês 
passado, quando um 
temporal com ventos 
de até 50 km/h der-
rubou o material feito 
de forma improvisada 
com telhas de alumí-
nio e sustentação de 
madeira.

a cerca ficou derru-
bada por alguns dias, 
até que foi colocada 
também de forma 
improvisada no lugar, 
com uma de suas ex-
tremidades escorada 
por um dos pedaços 

da madeira de susten-
tação, e desde então 
a situação da cerca é 
a mesma. Com isso, a 
passagem para o ter-
reno fica parcialmente 
aberta e representan-
do falta de segurança, 

uma vez que facilita 
o acesso de crimino-
sos que podem fazer 
o local de esconderi-
jo para praticar assal-
tos, e possivelmente 
provocar um aciden-
te.

a prefeitura e a guar-
da Municipal informam 
mudanças no trânsito e 
interdição de ruas nes-
te domingo, devido ao 
Circuito Sest Senat de 
Corrida e Caminhada. a 
partir de 7h, os veículos 
vindos de volta redon-
da serão desviados para 
a rua rômulo Carlos To-
más, sentido bairro São 
Judas Tadeu. De lá, os 
veículos deverão seguir 
pela rodovia presidente 
Dutra.

Já os condutores que 
vão de Barra Mansa para 
volta redonda deverão 
seguir pela rua Major luiz 
alves, sentido bairro Boa 
Sorte, até a Dutra. outra 
opção para os veículos 
que querem chegar à vol-
ta redonda é passar pelo 
bairro Cotiara e seguir pela 
via Dutra.

a guarda Municipal in-
forma que estarão interdi-
tadas totalmente, a partir 
de 7h, a rodovia Sérgio Bra-
ga, e as ruas Dario aragão, 

orozimbo ribeiro, José 
Marcelino de Camargo 
e João Chiesse Filho. as 
avenidas Domingos Ma-
riano e Joaquim leite es-
tarão com fluxo normal 
de veículos. a previsão 
é de que o trânsito volte 
ao normal às 13h. a gM 
orienta que os conduto-
res utilizem os viadutos 
alexandre Fischer, próxi-
mo ao bairro estamparia, 
e Doutor Didácio de Sou-
za da Fonseca, próximo 
a prefeitura.
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Torcidas organizadas armam 
ataque contra torcedores rivais

Rivalidade em campo

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Trio é preso com bombas caseiras e fogos de artifício dentro do carro.

Divulgação

De acordo com 
in fo r mações 
da agência 

de inteligência do 20° 
Batalhão de polícia 
Militar, a torcida orga-
nizada ‘galoucura’, 
do atlético Mineiro, 
estaria recebendo 
apoio da torcida or-
ganizada ‘Força Jo-

carro encontrado na Rua Ricardo Machado

os 66 torcedores abordados no ônibus que ia para o estádio giulite coutinho em Edson Passos, foram conduzidos à 53ª dP (Mesquita).

Divulgação

o coronel teve sua prisão decretada na última segunda

peDro Teixeira

Corpo é encontrado em carro 
incendiado na Zona Norte

Motocicleta roubada apreendida pelos PMs  

Pedófilo é preso na Barra da Tijuca 

Coronel da PM tem prisão 
preventiva decretada no Rio 

vem’ do vasco da 
gama para promo-
ver ataques à torci-
das do Fluminense, 
na última segunda-
-feira. Buscas foram 
iniciadas ao longo do 
dia na localidade.

o ônibus que saiu 
da avenida união, 
em Mesquita, com 
destino ao estádio 
giulite Coutinho (ed-
son passos), transpor-

tava os torcedores 
que estavam sendo 
escoltados por um Ci-
troen/air Cross. os po-
liciais deram ordem 
de parada ao veícu-
lo. iniciada a busca 
pessoal no automó-
vel, foram encontra-
dos em seu interior, 
um material explosivo. 
os ocupantes do car-
ro identificados como 
Diogo gabriel de 

Souza, Willian Cosme 
veríssimo de oliveira 
Santos e agenor Fi-
gueiredo Junior, rece-
beram voz de prisão 
e foram conduzidos 
ao Juizado especial 
Criminal (Jecrim).

Chegando ao es-
tádio, o motorista do 
ônibus tentou esca-
par mas foi impedi-
do pelo setor ‘H’. os 
torcedores foram re-

tirados do coletivo 
e o grupo de ações 
Táticas (gaT) do ba-
talhão, garantiu a 
segurança até a che-
gada da equipe do 
gepe, que procedeu 
a busca no interior do 
veículo e nos torce-
dores.

MAtERIAL
 APREENdIdo

explosivos, uma pe-

quena quantidade 
de drogas, uma caixa 
de rojões, bombas, e 
3 artefatos explosivos 
caseiros com pregos 
foram apreendidos. 
os 66 torcedores 
abordados no ônibus 
foram conduzidos à 
53ª Dp (Mesquita). os 
acusados identifica-
dos foram autuados 
no estatuto do Torce-
dor.

a Justiça decretou na 
última segunda-feira, a pri-
são preventiva do coronel 
pedro Chavarry, oficial re-
formado da polícia Militar, 
acusado de estupro vulne-
rável contra uma menina 
de 2 anos, em ramos, na 
Zona Norte. a juíza Cristina 
araújo goes lajchter acei-
tou o pedido da polícia Ci-
vil. ele foi preso no último 
sábado, após ser flagrado 
com a criança nua dentro 
de um carro, em ramos, 
Zona Norte do rio.

algemado, ele compa-
receu a uma audiência 
no Tribunal de Justiça (TJ). 
Na sessão, Chavarry de-
clarou que mora com a 
mulher na Barra da Tijuca, 
Zona oeste, e que tem 
uma filha maior de ida-
de e uma renda mensal 
de r$ 10 mil. o coronel 
encontra-se preso no Ba-

talhão especial prisional, 
em Niterói, região Metro-
politana do rio.

o mesmo tinha uma lis-
ta com nome de crianças, 
de acordo com izabela 
pimenta dos Santos, de 30 
anos. ela é irmã de Thuan-
ne pimenta dos Santos, 
de 23 anos, que foi presa 
na última segunda-feira, 
acusada de ter deixado 
a criança de 2 anos com 

o militar reformado.
“ele perguntava quan-

tas crianças tinha na co-
munidade e qual o tama-
nho de fralda que elas 
precisavam. Tinha uma 
lista com os nomes de to-
das crianças. Só na (fave-
la) uga-uga eram umas 
dez. Tinha outras favelas 
em Bonsucesso que ele 
também ajudava” conta 
izabela.

Na madrugada 
de ontem, um corpo 
ainda não identifica-
do foi encontrado no 
banco de trás de um 
carro em São Cristó-
vão, Zona Norte do 
rio. Segundo informa-
ções de testemunhas, 
os suspeitos aban-
donaram o veículo 
na rua ricardo Ma-
chado, esquina com 
a avenida Brasil, no 
sentido Centro, e ate-
aram fogo.

vizinhos contaram 
que a ação foi exe-
cutada por quatro 
homens, um deles di-

rigia o carro, enquanto 
os outros três, davam 
cobertura em duas 
motos. após o ataque, 
o grupo fugiu nas mo-
tocicletas. Segundo a 
pM, o veículo foi rou-

bado na área da 19ª 
Dp (Tijuca) no dia 15 
de julho. agentes da 
Divisão de Homicídios 
(DH) da capital rea-
lizaram a perícia no 
local.

um homem foi preso 
por armazenamento de 
imagens pornográficas 
de crianças, ontem, em 
um condomínio de luxo 
da Barra da Tijuca. ga-
briel augusto Santos de 
andrade, de 31 anos, é 
analista de sistemas e foi 
preso em flagrante por 
agentes da polícia Civil 
do rio. 

De acordo com a polí-
cia, a mãe de uma crian-
ça procurou a Delegacia 

de Defesa da Mulher, de 
São paulo, e contou que 
um homem estava man-
tendo conversas com sua 
filha de 10 anos, através 
de uma rede social.

após algumas diligên-
cias, a polícia Civil de São 
paulo localizou o autor 
e o computador utiliza-
do para manter contato 
com a criança.

o mandado de prisão 
expedido pela Justiça 
contra gabriel, foi cumpri-

do pelas delegadas Sami-
ra Fares Negrini e gabrie-
la von Beauvais. Durante 
as buscas, os policiais en-
contraram no computa-
dor do autor, várias fotos 
e mais de 100 vídeos por-
nográficos envolvendo 
crianças e adolescentes.

o suspeito foi leva-
do para a Delegacia de 
atendimento à Mulher, no 
Centro, onde foi formali-
zado a prisão em flagran-
te. 

policiais do 20° Bata-
lhão de polícia Militar 
(Mesquita) apreenderam 
um menor conduzindo 
uma moto roubada em 
vila de Cava, Nova igua-
çu. o criminoso tinha 
acabado de realizar um 
assalto.

os agentes foram ve-
rificar uma denúncia de 
que dois marginais em 
atitude suspeita estariam 
‘rondando’ o bairro. ao 
chegarem na localida-
de, logo avistaram a du-
pla, cada um em posse 
de uma motocicleta. ao 
realizarem a abordagem, 
um dos menores conse-
guiu fugir e o outro foi al-

cançado pelos pMs. 
Com ele foi apreendido 

uma arma de brinquedo, 
os documentos da vítima 
e a motocicleta que teria 
sido roubada minutos an-

tes da abordagem. Com 
a chegada da vítima ao 
local, foi reconhecido o 
acusado e as partes con-
duzidas à 52ª Dp (Centro) 
para o registro do fato.
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Unidos pelo mesmo crime 

um suspeito de 
roubo morreu no 
Hospital geral Cléris-
ton andrade (HgCa) 
após ser linchado 
por populares em 
Feira de Santana, a 
116 km de Salvador. 
Segundo a polícia 
Militar, Marcos viní-
cius de Sousa Con-
ceição, de 18 anos, 
estava com um com-
parsa numa bicicle-
ta quando teriam 
roubado a bolsa de 
uma mulher na rua 
Carlos alberto no 
bairro Cidade Nova. 

Segundo teste-
munhas, morado-

res, ao perceberem a 
ação dos marginais, 
reagiram, derrubaram 
a dupla da bicicle-
ta e a espancaram. 
Marcos vinícius e seu 
comparsa, que esta-
va sem identificação, 
foram socorridos por 
uma equipe do Servi-

ço de atendimento 
Móvel de urgência 
(SaMu) e encami-
nhados ao hospital. 
entretanto, Marcos 
não resistiu aos fe-
rimentos. o outro 
marginal segue in-
ternado em estado 
grave. 

Bandido é linchado após assaltar mulher 

Pai e filho vão em cana suspeitos de executar homem depois de  
desavença em Magé. Vítima foi executada a tiros e dupla tentou fugir.

Anderson e Luiz Aprígio deixam a divisão de Homicídios da Baixada para ixames

Marcos vinicíus foi espancada até a morte por populares

uma antiga de-
savença ter-
minou em tra-

gédia em Duque de 
Caxias. pai e filho fo-
ram presos suspeitos 
de assassinar um ho-
mem após mais uma 
discusão. o crime 
aconteceu na noite 
do último domingo 
no bairro de piabe-
tá, no município de 
Magé. 

Segundo informa-
ções do 15º Batalhão 
de polícia Militar de 

Caxias, durante a dis-
cussão uma viatura 
que realizava patru-
lhamento na região 
passava pelo local. 
os agentes tentaram 
deter anderson luiz 
aprígio de Caldas e 
seu pai, luiz aprígio 
de Caldas, que na 
fuga ainda atiraram 
contra os pMs. 

Houve troca de 
tiros e a dupla aca-
bou presa e enca-
minhada à Divisão 
de Homicídios da 
Baixada Fluminen-
se (DHBF) onde fo-

ram autuados pelo 
asassinato de Mar-
cos vinicius Braz de 
oliveira, que morreu 
no local. No confron-
to um pedestre foi 
baleado e também 
não resistiu aos feri-
mentos. os suspeitos, 
que foram encami-
nhados ao Comple-
xo penitenciário de 
gericinó, em Bangu, 
na Zona oeste, es-
tão à disposição da 
Justiça, onde deve-
rão responder por 
duplo homicídio do-
loso. 

reage SaraCuruNa 

Suspeito de tráfico é baleado em 
ação da PM na Vai Quem Quer

um suposto trafi-
cante foi baleado 
durante um confron-
to com agentes do 
15º BpM (Duque de 
Caxias) na tarde da 
última segunda-feira, 
na comunidade vai 
Quem Quer. alexan-
der Castro de olivei-
ra, conhecido como 
‘N.r’ foi levado para 
o Hospital estadual 
adão pereira Nunes 
(HeapN), em Saracu-
runa, onde está cus-
todiado. 

a corporação in-
formou que agen-
tes da 3ª Cia com 
o apoio do Desta-
camento de poli-
ciamento ostensivo 
(Dpo) de imbariê 
realizavam incursão 
na rua 12 com o ob-
jetivo de reprimir a 

criminalidade da re-
gião quando avista-
ram uma residência 
suspeita. ao entrar 
no imóvel, as equi-
pes encontraram di-
versas cápsulas va-
zias e resquícios de 
entorpecentes. 

Quando os policiais 
cercavam a casa, o 
suspeito saiu do imó-
vel e, armado, ame-
açou as guarnições. 
para conter o mar-
ginal, os pMs fizeram 
um disparo que atin-

giu ‘N.r’ na perna. ele 
passou por cirurgia e 
se recupera para de-
pois ser ouvido pela 
polícia Civil. 

Com ele, foi apre-
endida uma pistola 
calibre 9 mm com 
12 munições, dois 
carregadores de pis-
tola, um simulacro, 
três rádios transmis-
sores, 108 trouxinhas 
de maconha e 195 
pinos de cocaína. o 
caso foi registrado na 
62ª Dp (imbariê). 

Policiais apreenderam pistolas, munições e rádio

Dupla do mal é suspeita de 
latrocínio em Duque de Caxias 

Dois marginais que 
estariam envolvidos 
em uma série de 
roubos em Campos 
elíseos, Duque de 
Caxias, são apon-
tados pela polícia 
Civil de serem auto-
res de um crime de 
latrocínio, além da 
morte de um jovem 
evangélico identifi-
cado como gabriel 
Nicolau e o espan-
camento de idoso 
que ficou internado 
no Hospital estadual 
adão pereira Nunes 
(HeapN), em Saracu-
runa, com graves fe-
rimentos. 

De acordo com in-
vestigações, na sex-
ta-feira da semana 
passada os crimino-
sos conhecidos com-
mo ‘Jaiminho’ e ‘Da 
prata’ fizeram mais 
uma vítima quan-
do a dupla tentava 
roubar um veículo. 

relatos de testemu-
nhas apontam que o 
motorista, que se apro-
ximava de casa, não 
obedeceu a ordem 
de parada e acelerou 
para fugir da aborda-
gem. os marginais rea-
giram, atirando contra 
o carro e atingido o 
homem. 

ainda segundo infor-
mações de testemu-
nhas, o filho da vítima 
saiu de casa após ou-
vir o barulho dos tiros e 

acabou morto pelos 
bandidos que fugi-
ram levando o carro 
da família. a polícia 
Civil faz um apelo: 
quem tiver informa-
ções que possam 
ajudar na prisão 
dos marginais basta 
enviar para o Dis-
que-Denúncia (21) 
2253-1177 para o 
Whatsapp procura-
dos (21) 96802-1650. 
o serviço garante si-
gilo absoluto.  

Jaiminho é um dos suspeitos de aterrorizar caxias

Civil identifica agressores de irmãos 
Três homens que 

agrediram brutal-
mente dois irmãos 
em Santa Cruz, bair-
ro da Zona oeste do 
rio, foram identifica-
dos pela polícia Civil. 
a covardia, que foi 
registrada em vídeo 
e postada no Face-
book, gerou como-
ção e revolta nas re-
des sociais. 

o delegado Daniel 
Mayr, titular da 36ª Dp 
(Santa Cruz), infor-
mou que dois deles 
foram detidos e o ter-
ceiro está sendo pro-
curado. em depoi-
mento, as vítimas de 
21 e 20 anos conta-
ram que as agressões 
foram motivadas por 
homofobia. “as víti-
mas só vieram à de-
legacia após a mobi-
lização pela internet. 
recebemos muitas 
mensagens pelo Fa-
cebook da 36ª Dp 
e pelo Whatsapp, o 
que foi fundamental 
para nos ajudar no 
caso”, disse. 

Segundo informa-

ções, o espancamen-
to aconteceu na rua 
Senador Camará, em 
plena luz do dia, e 
choca pela cruelda-
de. Num ato de pas-
sividade, pedestres e 
motoristas passam e 
observam a barbárie. 
as vítimas são ataca-
das com pauladas, 
socos e chutes. 

o caso foi registra-
do como homicídio 

tentado com relação 
a uma delas e lesão 
corporal com rela-
ção a outra. a polícia 
pede a quem teste-
munhou as agressões 
que procure a de-
legacia e denuncie. 
o telefone da Dp é 
2333-7246 e informa-
ções também podem 
ser passadas pelo Dis-
que-Denúncia (2253-
1177).

cena de barbáre foi registrada em vídeo por testemunha

reproDução/WHaTSapp

Cartaz de suspeitos do Turano é divulgada
a polícia Civil divulgou 

ontem os cartazes com a 
foto de três suspeitos de 
participar da disputa pelo 
controle do tráfico no 
Morro do Turano, na Zona 
Norte do rio. a briga de 
facções rivais causou um 
intenso tiroteio e assustou 
os moradores da região 
do rio Comprido e Tijuca, 

também no Subúrbio, no 
último final de semana. 
Duas pessoas ficaram fe-
ridas no confronto. 

o suspeitos foram iden-
tificados como luiz Fe-
lisberto da Silva Junior, 
conhecido como JN; le-
onardo Miranda da Sil-
va, conhecido como léo 
empada; e o gilson de 

oliveira galante, conhe-
cido como gilson Baixi-
nho. o Disque-Denúncia 
pede que a população 
colabore denunciando. 
o anonimato é garantido 
e a recompensa pelas in-
formações que levem aos 
suspeitos é de r$ 1 mil. o 
telefone para denunciar 
é o 2253-1177 . 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Reunião teve como objetivo debater assuntos de suma importância da região.

brAsílIA

o ex-deputado e ex-
-presidente da Câmara, 
eduardo Cunha (pMDB-
-rJ), perdeu o apoio de 
mais de 200 deputados 
na comparação entre a 
votação do dia em que 
foi eleito para presidir a 
Casa, em fevereiro de 
2015, e na última segun-
da-feira, quando teve 
o mandato cassado 
pelo plenário. Na elei-
ção do ano passado, 
Cunha teve 267 votos a 
seu favor. Na sessão da 

Mais de 200 deputados votaram contra Cunha

o calor voltou. e o 
desânimo de sentar à 
mesa, também. assim, 
comemos em frente 
ao computador mes-
mo,  pelo menos, tem 
ar-condicionado no es-
critório! para fugir des-
ta armadilha, reforce 
a nutrição e elimine as 
toxinas, com um refres-
cante suco detox que 
ainda ajuda a perder 
peso. Quer aprender a 
minha receita?

a funcão de um 
suco detox é ajudar a 
eliminar toxinas do or-
ganismo, melhorar o in-
testino, ativar o sistema 
imunológico e aumen-
tar a hidratação do 
corpo. e ele funciona 
melhor se os ingredien-
tes forem funcionais 
e complementares. 
Nesta receita, temos 
a combinação perfei-
ta, juntando melancia, 
gengibre e linhaça.

Com mais de 90% 
de água, a melancia 
entra para hidratar e 
limpar o organismo, 
fazendo os rins traba-
lharem melhor. Tem 

também vitaminas, mi-
nerais e as nossas ami-
gas, as fibras, que au-
mentam a saciedade, 
o que nos faz comer 
menos! o gengibre é 
meu ingrediente se-
creto na luta contra o 
peso. Considerado um 
termogênico, ele ajuda 
a acelerar o metabolis-
mo, o que aumenta a 
queima de calorias e 
contribui para eliminar 
a gordura em exces-
so. Já a linhaça ajuda 
a reduzir os níveis de 
colesterol, melhora a 
pressão arterial, regula 
o intestino e tem efei-
to anti-inflamatório. 
vamos lá? a receita a 
seguir é para um copo 
grande. para fazer 
mais, é só dobrar os in-
gredientes.

anote os ingredien-
tes: 3 fatias de melan-
cia sem caroço/1 co-
lher de chá de linhaça 
triturada/1 colher de 
chá de gengibre rala-
do. Modo de preparo: 
bata todos os ingre-
dientes no liquidificador. 
Sirva com muito gelo!

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 

Detoxificante de melancia

cassação, 450 deputados 
votaram contra ele. ou-
tros 10 votaram a favor de 
Cunha, 9 se abstiveram e 
42 não compareceram à 
sessão (o presidente da 
Casa, rodrigo Maia (DeM-
-rJ e Cunha não votaram). 
as ausências e abstenções 
favoreciam Cunha, já que 
a cassação precisava ser 
aprovado por 257 dos 513 
deputados.

além da perda do 
apoio individual dos cole-
gas, Cunha também não 
teve o suporte das ban-
cadas dos partidos na vo-

tação da última segunda. 
Mesmo entre o pMDB, par-
tido do deputado cassa-

Mais de 400 candidatos votaram contra ele

Secretarias de Japeri realizam a 
2ª Conferência Municipal da Cidade

em um esforço 
conjunto entre 
a prefeitura de 

Japeri, por meio da 
Secretaria de urba-
nismo e Habitação 
(SeMurB), Conselho 
da Cidade e socie-
dade civil, foi realiza-
da no último sábado, 
a 2ª Conferência Mu-
nicipal da Cidade. 
Cerca de 30 pessoas 
se reuniram no au-
ditório da e.M aristi-
des arruda, no bairro 
Nova Belém, para 
debater questões de 
suma importância 
para que o município 
seja cada vez mais 
efetivo, com ações 
que possam transfor-
mar para melhor a 
qualidade vida dos 
cidadãos japerien-
ses.

o evento foi uma 
convocação do 
Conselho da Cida-

de e Sociedade Civil 
de Japeri, referente 
à etapa municipal 
da 6ª Conferência 
Nacional das Cida-
des. Todos os muni-
cípios precisam se 
reunir para debater 
um tema e um lema, 
para ser levado às 
esferas estadual e fe-
deral. Com o tema: 
“a função social da 
cidade e da pro-
priedade”, e o lema: 
“Cidades inclusivas, 
participativas e so-
cialmente justas”, a 
conferência desen-
volveu como ideia 
central a importân-
cia do coletivo para 
uma gestão de su-
cesso dentro do mu-
nicípio.

 
coNvocAção

Com o crescimen-
to da participação 
popular dentro da 
administração públi-
ca, as conferências 

são convocadas 
para que a socieda-
de possa apresentar 
ao poder executivo e 
legislativo, de forma 
efetiva, quais os prin-
cipais pontos e maio-
res urgências dentro 
do município. Deste 
modo, em conjunto 
é possível traçar me-
tas e ações imedia-
tas que possam ga-
rantir a população 
uma prestação de 
serviços com infraes-
trutura adequada.

assuntos como re-
gularização fundiá-
ria, habitação, meio 
ambiente, desenvol-
vimento rural, acessi-
bilidade, mobilidade 
urbana, educação, 
esporte, cultura, la-
zer, educação, saú-
de, entre outros es-
tiveram presentes 
durante a conferên-
cia. além da eleição 
dos delegados, com-
posto por membros 

da sociedade civil e 
poder executivo, que 
vão representar Ja-
peri na conferência 
nacional, que será 
realizada em 2017.

Foram realizadas 
palestras ministradas 
pelo Secretário da 

do, a grande maioria (52 
dos 66 deputados) votou 
pela saída de Cunha.

Além da eleição dos delegados, composto por membros da sociedade 

WaNDerSoN oliveira

reproDução

Parcitipações de representantes na 2ª Conferência Municipal 
a 2ª Conferên-

cia Municipal de 
Japeri contou 
com a participa-

ção de representan-
tes do instituto Keryg-
ma ambiental (iKa), 
Federação das asso-

ciações de Morado-
res urbanos e rurais 
de Japeri (FaMeJa), 
Sindicato estadual 

dos profissionais de 
educação (Sepe), 
associação de pro-
dutores rurais de pe-

Protetores lutam para construir canil para 
animais abandonados em Nova Iguaçu

inconformados com a 
ausência de atenção do 
poder público com os ani-
mais, um grupo de proteto-
res de Nova iguaçu resol-
veu arregaçar as mangas 
e partir pra luta.

Mesmo sem ajuda de 
nenhum órgão público 
o grupo decidiu iniciar a 
construção de um canil 
no quintal da dona gira, 
de 60 anos, uma proteto-
ra bastante conhecida na 
região que há aproxima-
damente 25 anos recolhe 
e recebe animais abando-
nados e os acolhe em sua 
residência, que atualmen-
te somam 110 cães e 58 
gatos.

o canil que está sendo 
construído no bairro Cerâ-
mica, terá a capacidade 
de acolher 200 animais e 

irá oferecer uma melhor 
estrutura e conforto para 
o trato dos mascotes. “Fico 
muito feliz em ver um sonho 
meu sendo realizado. Com 
este canil, ficará bem me-
lhor”, disse dona gira.

para conseguir alimen-
tar esses quase 200 animais 
que cuida atualmente, 
dona gira conta com do-
ações de pessoas que co-

nhecem e acompanham 
a sua luta, e mesmo diante 
das dificuldades, ela não 
demonstra desânimo, pelo 
contrário, sempre otimista 
e sorridente.

um dos colaboradores 
é o comerciante Denílson 
Marques, 46 anos, que 
também é bastante co-
nhecido na região por atu-
ar na defesa e proteção 

dos animais, que inclusive 
está criando uma organi-
zação Não governamen-
tal (oNg) que terá como 
o objetivos receber denún-
cias de maus tratos,  reali-
zar a triagem e o cadastro 
de animais que forem re-
colhidos.

“Já que o poder públi-
co não toma uma atitude, 
nós como cidadãos de 
bem não podemos ficar 
de braços cruzados diante 
dos inúmeros abandonos 
e maus tratos desses bichi-
nhos, por isso estou criando 
essa oNg, visando a prote-
ção e defesa dos animais.

esses amigos dos animais 
pedem para quem puder 
ajudar doando ração ou 
medicamentos veterinários 
que entre em contato com 
o telefone 98665-8482. 

Divulgação

Local está sendo construiído para abrigar 200 animais

SeMurB, Denis gus-
tavo ribeiro, e Julia-
na arruda, professora 
graduada em licen-
ciatura em Ciências 
agrícolas na univer-
sidade Federal rural 
do rio de Janeiro 
(uFrrJ), com temas 

sobre o cenário atu-
al de Japeri e de-
senvolvimento rural, 
respectivamente. No 
período da tarde, o 
grupo presente foi di-
vidido em dois para 
a realização de uma 
dinâmica.

dra lisa e Marajoara, 
associação de Mo-
radores dos bairros: 
Santa amélia, Ma-

rajoara, Jaceruba, 
Jardim primavera, 
Nova Belém e Belo 
Horizonte.
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GLOBO
05:02 - Hora Um
05:58 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:48 - Mais Você
10:15 - Bem Estar
10:56  Encontro com Fátima Ber-
nardes
11:53 - Praça TV - 1ª Edição
12:30 - Globo Esporte
13:00 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
13:10 - Jornal Hoje
13:50 - Vídeo Show
14:53 - Sessão da TardeMinha 
Mãe Quer Que Eu Case
16:26 - Vale a Pena Ver de Novo-
Anjo Mau
17:43 - Malhação: Pro Dia Nascer 
Feliz
18:17 - Sol Nascente
19:08 - Praça TV - 2ª Edição
19:27 - Haja Coração
20:30 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
20:40 - Jornal Nacional
21:02 - Velho Chico
21:45 - Futebol
23:45 - Profissão: Repórter
00:24 - Jornal da Globo
01:01 - Boletim Paralimpíada 2016
01:12 - Programa do Jô
01:53 - Plantão Noturno
02:45 - Corujão72 Horas

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

SHAKESPEARE

05:00-Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus 
08:30-Te Peguei 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra Você 
12:00-Igreja Universal do Rei-
no de Deus 
13:00-Horário Eleitoral Gratui-
to 
13:10-Igreja Universal do Rei-
no de Deus. 
15:10-A Tarde é Sua 
17:10-Igreja Universal do Rei-
no de Deus 
18:10-Sem Rodeios 
19:25-RedeTV News 
20:30-Horário Eleitoral Gratui-
to 2 
20:40-Igreja Internacional da 
Graça de Deus. 
21:40-TV Fama 
22:30-SuperPop 
00:00-Leitura Dinâmica 
00:30-Programa Amaury 
Jr 
01:30-Viagem Cultural 
02:00-Igreja Universal do Rei-
no de Deus. 
03:00-Igreja da Graça no Seu 
Lar

Saia longa é para todas
Encarnação revela seu maior se-

gredo a Padre Benício. Afrânio tenta 
descobrir algo sobre a mudança na 
fazenda de Santo. Martim fotografa 
Carlos recebendo dinheiro de um 
empreiteiro. Encarnação termina de 
tecer sua mortalha. Carlos persegue 
Martim por uma estrada sinuosa per-
to do Rio São Francisco. Carlos atira 
contra Martim e Encarnação tem um 
mau pressentimento com o neto.

Encarnação revela 
seu maior segredo

Gibar tenta 
encontrar com Acsa

Samara e Léia conversam sobre Aruna 
e Josué. As vilãs são surpreendidas com 
a chegada do líder hebreu. Josué pede 
para falar com Quemuel e eles conver-
sam sobre a circuncisão dos guerreiros de 
Israel. Gibar tenta encontrar com Acsa. 
Sandor e Grok chamam Tobias para lu-
tar na sala do trono. Aruna diz que levará 
Adara para um local seguro. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Bruna discute com Giovanni. Apa-
rício pede a Dinalda que não revele 
sua identidade a Rebeca. Camila vai 
à loja de explosivos em busca do ven-
dedor João Romantini. Fedora anun-
cia que, se ganhar a presidência, 
demitirá Aparício e Agilson. Carmela 
e Leonora combinam de sabotar as 
modelos que participarão do teste. 

Adônis 
despreza Carmela

Arthur conta para 
Safira o que aconteceu
Os C1R voltam para casa. Manue-

la está triste por não saber o motivo de 
Joaquim estar afastado dela. Priscila diz 
para Arthur ser machista e falar de fu-
tebol para conquistar seus avós. Arthur 
conta para Safira o que aconteceu. Lola 
chora e conta para os irmãos Vaz que 
Alicia e Vicente podem se separar. Safira 
chama a atenção de Priscila. André vai 
até a gravadora concorrente para ten-
tar trabalhar em uma nova banda.

Uma das queridinhas 
do mundo da moda para 
os dias de calor é a saia 
longa. Tão feminina quan-
to as minissaias, elas tam-
bém são versáteis e muito 
confortáveis. E o melhor é 
que não é preciso procu-
rar muito para encontrá-
-las nas vitrines, em di-
versas cores, materiais, 
modelagens e estampas. 

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 - Gugu
00h15 - Programa do Porchat
01h15 - Fala Que Eu Te Escuto
02h00 - Programação Univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Companhia apresenta peça 
teatral Shakespereana
Cia Atores da Fábrica estreia seu novo trabalho em Nova Iguaçu.

Em alta, seus preços e 
estilos estão bastante de-
mocráticos. Para os dias 
mais quentes, o melhor 
é escolher saias de teci-
dos mais leves, como as 
malhas frias e as viscoses. 
No entanto, as rendas, os 
plissados e as transparên-
cias além de fresquinhas 
dão um ar mais sofistica-
do para a produção.

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 Debate
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 prévia
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 - pegadinhas
03:00 - Religioso - Igreja Uni-
versal

Com atuação de Alexandre Gomes, a peça conta com a direção de Wellington Fagner

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

Deixe o trabalho e as 
preocupações de lado 
quando estiver junto da 
pessoa amada. A vida 
passa e você pode estar 
deixando de dar impor-
tância a algo que lhe faz 
bem ao coração. Planeje 
sua vida ao lado da pes-
soa amada: sonhem e 
busquem juntos conquis-
tar os objetivos que vocês 
têm em comum. Tenham 
experiências juntos: via-
gens, carnavais, estudos, 
entre outras coisas que 
acharem devidas.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO

CAMILA COELHO

A Cia Atores da Fábri-
ca estreia seu novo 
trabalho Ricardo III -  

Um homem do seu tempo, 
que é uma adaptação da 
obra de William Shakespe-
are nessa adaptação a cia 
resolveu  resumir a história 
conservando o seu eixo 
principal, que é a relação 
de poder, a ambição e 
corrupção do ser humano, 
retratando o Ricardo do 
século XV correlacionado 
aos Ricardos do século XXI, 
mantendo a essência da 
obra Shakespereana. Ricar-
do III um homem do seu 
tempo, discute com pro-
funda clareza questões da 
atual política. 

O espetáculo será apre-
sentado nos dias 17 e 24 de 
setembro às 20h, na Sala 
de Espetáculo Amir Ha-
ddad, na Avenida Getúlio 
de Moura, 1302,no Centro 
de Nova Iguaçu, com in-
gressos no valor de R$ 20,00 
a inteira e R$ 10,00 a meia.



Entretanto a Nature-
za não investe em algo 
inútil, acredita-se que o 
impulso de rir possa ter 
contribuído para a so-
brevivência no decur-
so da evolução. O riso 
pode apresentar um 
aspecto físico, cognitivo 
e emocional. Aconte-
cimento este, que não 
reduz o senso de humor 
a uma única região do 
cérebro.

Os adultos riem em 
média 20 vezes por dia, 
e as crianças até dez 
vezes mais. Rir é um as-
pecto tão inerente à 
existência humana que 
esquecemos como são 
interessantes esses ata-
ques repentinos de ale-
gria.

Ao escutar uma pia-
da, daquelas que nos 
fazem disparar a rir, são 
produzidos na boca 
uma série de sons vocá-
licos que duram de 1/16 
segundos e repetem 
a cada 1/15 segundo. 
Enquanto os sons são 
emitidos, o ar sai dos 
pulmões a mais de 100 
Km/h. Uma gargalhada 
provoca aceleração 
dos batimentos cardía-
cos, elevação da pres-
são arterial e dilatação 
das pupilas.

DO
Entretenimento

10 geral

Como o nosso corpo reage a excitação?
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Miss Bumbum fala sobre invasão 
ao jogo do Grêmio: 'Sonho antigo'

Bruno Gagliasso passeia com a 
filha antes de deixá-la na escola

Bruno Gagliasso tem mostrado cada 
vez mais que não basta ser pai, tem 
que participar. Na última segunda-feira, 
o ator foi fotografado por paparazzi ao 
deixar a filha Titi na escola, na Barra 
da Tijuca. Estiloso, Gagliasso combinou 
uma camisa estampada com calça 
verde e boné de aba reta e mostrou 
que a pequena já tem seguido os pas-
sos da família no quesito estilo.

Danny Morais, a Miss Bumbum Santa Catari-
na 2016 que invadiu o gramado da Arena do 
Grêmio, em Porto Alegre, no jogo Grêmio e 
Palmeiras no último domingo, contou ao EGO 
que a sua intenção não era aparecer na mí-
dia. Danny, gremista desde criança e prima 
da modelo Sabrina Boing Boing, sonhava em 
um dia entrar no campo e abraçar os joga-
dores de seu time de coração. Ela disse que 
nunca conseguiu concretizá-lo porque sua fa-
mília não tinha condições financeiras.

Morando há 16 anos no mesmo endereço  

uma cobertura de 130 m² localizada em um 

luxuoso condomínio da Barra da Tijuca, Zona 

Oeste do Rio, David Brazil fez recentemente 

uma reforma daquelas no imóvel. Dos fios e 

tubulações aos móveis, o promoter mudou 

tudo. A transformação radical, que contou 

com o aval do arquiteto e decorador Jairo 

de Sender, levou seis meses para ficar pron-

ta, mas o local em nada lembra ao que o 

EGO visitou antes da reforma começar.

Se você acha que 
a excitação sexual 
só envolve os órgãos 
sexuais saiba que seu 
erro é imenso! Aliás, 
esses carinhas são 
os últimos a sinalizar 
que você está com 
um baita tesão por 
alguém. Graças aos 
nossos 5 sentidos e 
uma coisinha peque-
na, mas poderosa, 
chamada cérebro, 
que processa todos 
os nossos sentidos 
e converte em hor-
mônios. Vamos co-
nhecer o quinhão 
de cada um nessa 

jornada de excitação. Vi-
são: A excitação sexual 
depende, inicialmente, 
do estímulo visual. Às ve-
zes sentimos atraídos por 
alguém ‘fora’ dos nossos 
padrões de beleza (ou 
gosto), mas algo naquele 
ser chama nossa atenção. 
Cabelo ou a forma de me-
xer neles, seios, ombros, 
bumbum, postura, jeito de 
dançar ou simplesmente 
observando nosso atrati-
vo conversar com outrem.  
Ao chegarmos mais perto 
temos o segundo contato. 
Audição: A voz. Doce, ma-
cia, quente. A risada leve e 
solta… Como a pessoa fala 

é algo extremamente 
excitante. Ainda mais 
se vier acompanhada 
de olhos nos olhos. Ai, 
mata, pisa em cima, 
judia. Chegando mais 
perto do 'alvo'. Olfato: 
Quer coisa mais gostosa 
que homem ou mulher 
perfumada? Cabelos 
com cheiro de banho 
longo recém toma-
do? Pele naturalmente 
adocicada… Mas, pelo 
amor de Deus, nada 
de gel de cabelo com 
cheiro de pinho, tipo 
aquele Bozz@ano anti-
go, que nossos tatatata-
ravós usavam. 
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David Brazil abre a 

casa para o EGO

Avanço que era o ‘sonho da 
tecnologia nos últimos 20 

anos’ vira realidade

Há décadas, cien-
tistas procuram formas 
eficazes de aproveitar 
as propriedades úni-
cas de nanotubos de 
carbono para criar 
eletrônicos de alto 
desempenho, mais rá-
pidos ou que consu-
mam menos da vida 
útil da bateria do que 
os materiais atuais. 
Esse avanço é impor-
tante porque levaria 
a uma comunicação 
sem fio mais rápida 
e a maior processa-
mento de velocidade 
para dispositivos como 
smartphones e laptops. 
Porém, uma série de 
desafios têm impedido 
o desenvolvimento de 
transistores de nanotu-

bos de carbono, com 
apenas um átomo 
de espessura, de alta 
performance. Agora, 
pela primeira vez, en-
genheiros de mate-
riais da Universidade 
de Wisconsin-Madison 
(EUA) criaram transis-
tores de nanotubos de 
carbono que superam 
os de silício. A equipe 
chegou a um transis-
tor 1,9 vezes melhor do 
que os atuais. Os resul-
tados foram publica-
dos na revista Science. 
“Esta conquista tem 
sido um sonho da na-
notecnologia pelos 
últimos 20 anos”, disse 
um dos principais au-
tores do estudo, Mi-
chael Arnold. 

REPRODUÇÃO
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O amor promete bons 
momentos. Para quem 
está livre, a ordem é se 
aventurar, pois alguém 
especial poderá surgir. 
Sua comunicação está 

mais forte, o que facilita a expressão 
de seus sentimentos e virtudes. 
Aproveite as coisas boas que estão 
acontecendo. Número: 02.

Áries

Elemento: terra 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Escorpião. Regente; 
Vênus. Aproxime-se das 
pessoas. Que tal cuidar 

melhor de sua casa e tornar o ambiente 
mais confortável? O momento é favorável 
para fazer acordos. Cor: verde-escuro. 
Número: 05.

Touro

Amor: Dias de euforia 
(ou quase isso), com 
ares de festa, de 
comemoração e de 
muitas expectativas 
de encontrar o 
parceiro perfeito. Se 

já o encontrou, curta intensamente. 
Nesta fase você encontrará alegria 
nas coisas mais simples da vida como 
um almoço em família.

Gêmeos

Dois astros transitam pelo 
seu signo e isso favorece 
a todos os cancerianos. 
Ficarão muito mais 
atraentes e alegres e, neste 
momento, mais confiantes 

do seu lugar no mundo exterior. Momento 
bastante favorável para as artes em geral e a 
comunicação. Cor: rosa. Número: 08.

Câncer

Neste momento, você 
estará mais flexível. 
Isso vai ajudá-lo(la) 
a lidar melhor com 
diferentes situações. 
O dia é favorável para 
conquistas. O período é 

favorável para que grandes chances 
e novas amizades apareçam. Faça 
sua parte usando todo o poder de 
comunicação.

Leão

Bom momento para o 
romance e a criatividade 
artística, assim como 
para as atividades 
ligadas ao lazer e a 
diversão. Preste atenção 

naquilo que deseja realizar e vá atrás 
da felicidade. Que tal renovar o visual 
e fazer aquela surpresa para seu amor? 
Capriche!

Virgem

Esta é uma fase propícia 
para rever pessoas que 
foram importantes para 
você. Sabe aquele papo de 
“nunca vou te esquecer, 
meu grande amigo”, que 
falamos no decorrer da 

vida? Pois é. Momento de rever essa 
gente, relembrar velhos tempos e se 
divertir Número: 11.

Libra

Seu regente recebe 
um forte aspecto 
planetário e você 
poderá ficar agitado(a). 
Em compensação, 
os romances estão 

favorecidos. Procure pôr amor e 
paixão em tudo o que fizer, evite agir 
mecanicamente, tornando as coisas 
banais. Solte as emoções. Número: 14.

Escorpião

Alguns astros transitando 
no seu signo trazem 
movimento colorido para 
a sua vida, principalmente 
no que diz respeito aos 
relacionamentos afetivos. 

Se está só, poderá encontrar uma 
pessoa romântica e carinhosa. No 
campo profissional, a hora é de 
esperar confiante.

Sagitário

Amor: O clima de 
paixão vai falar alto. 
Aproveite essa boa 
fase para ficar mais 
próxima da pessoa 

que ama. Cultive o hábito da 
leitura. Busque o conhecimento 
e compartilhe o que souber 
com pessoas próximas. Ótimo 
dia para o amor. Cor: amarelo-
canário. Número: 17.

Capricórnio

Amor: Conciliar é a 
palavra destes dias 
e conta mais que 
beleza, simpatia 
e bom humores 
juntos. Teste suas 

habilidades para contornar o que 
não sai como o desejado. Paixões 
a vista. Bom momento no campo 
profissional e sentimental. Cor: 
vermelho sangue. Número: 20.

Aquário

O dia é bom para se 
divertir e relaxar ao lado 
de pessoas de quem 
você gosta. Aproveite 
que sua imagem está 
em destaque para 

conquistar seus objetivos. Será bom 
ficar longe de pessoas que só fazem 
intrigas. Leve mais a sérios seus 
compromissos! Número: 23.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

DECRETO 2047 DE 13 DE SETEMBRO DE 2016. 

declara facultativo o ponto nas repartições públicas 
municipais no dia 16 de setembro de 2016, e dá outras 
providências.

              o Prefeito em exercício do município de Porto 
real, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Artigo 1º - fica decretado ponto 
facultativo nas repartições Públicas municipais o dia 16 
de setembro do corrente ano.

Artigo 2º - Ficam ressalvados 
os serviços essenciais que não podem sofrer 
interrupção no funcionamento, sob pena de 
risco à saúde, segurança da população e o bom 
desempenho da administração.

Artigo 3º - o presente decreto 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em exercício

eXtrato do coNtrato Nº 014/2016.

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto 
real.
02 – coNtratada: biota construções, serviços e 
transportes ltda-ePP
03 – objeto: serviços de desobstrução e limpeza de 
rede coletora de esgoto sanitário e rede coletora de 

águas pluviais com caminhões de hidrojato combinado 
com alta pressão e sucção à vácuo para o perímetro 
urbano do município de Porto real.
04 – embasa/modalidade: Pregão Presencial, com 
fulcro na lei federal 10520/02, com aplicação subsidiária 
da lei 8.666/93, bem como na lei municipal 255/06, 
regulamentada pelo decreto 1.237/09.
05 – crÉditos orçameNtários: 
26.01.17.512.123.2.068 – 33.90.39.05
06 – Valor do coNtrato: r$ 77.625,00 (setenta e 
cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais).
07 – PraZo: 06 (seis) meses.
08 – Processo admiNistratiVo: 2354/2016. 
09 – data da assiNatura: 27/07/2016.

errata da PublicaçÃo do

eXtrato do termo de suPressÃo Nº 01 ao 
coNtrato Nº 003/2012.

Publicado No dia

02/09/2016 – jorNal diário do Vale /

jorNal hora h

ONDE SE LÊ: 
02 – coNtratada: sanevix engenharia ltda.
LEIA-SE:
02 – coNtratada: dita construções e infraestrutura 
em ti ltda-me

eXtrato do 7º termo de ProrroGaçÃo ao 
coNtrato de locaçÃo Nº. 006/2009 sme

01 – locataria: Prefeitura municipal de Porto real.

02 – locadora: liVia fraNco ciaNelli
03 – objeto: locação de imóvel para atender a 
secretaria municipal de educação (sme).
04 – embasa/modalidade: dispensa de licitação, 
conforme artigo 24, inciso X, da lei 8.666/93.
05 – crÉdito orçameNtário: P.t. 
29.01.12.361.101.2.073 – elem. desp. 33.90.36.01.
06 – Valor do coNtrato: r$ 39.000,00 (trinta e 
nove mil reais), sendo que o valor mensal será de r$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
07 – PraZo: 06 (seis) meses.
08 – Processo admiNistratiVo: 2703/2009.
09- data de assiNatura 22/06/2016.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016-FMS.

objeto: aquisição de material de consumo 
odontológico. 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 28/09/2016 às 09:00horas 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
Pregoeira

PORTARIA Nº 2009/GP/2016 DE 13 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Exonerar, a contar de 01 de agosto de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica municipal, dos seus respectivos cargos em co-

missão, da secretaria municipal de educação, esporte, 
cultura e turismo, os seguintes agentes:

marcio moreira saNt’aNa

aliaNe do NascimeNto silVa

julio cesar costa

leoNardo domiNGos seVolela

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO
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Copa Zeca Leão na reta final
Primeira fase está chegando ao fim com Colorado e Vila na luta por uma das 
vagas em cada grupo pela quarta rodada do campeonato que agita a Baixada.

Anderson luiz

38

baixada

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

Muitos gols pela competição que agita quatro municípios da Baixada Fluminense

a bola rolou pela quar-
ta rodada da Copa 
Zeca leão com mui-

tos gols e a retomada da 
liderança por parte do Bar-
ça Japeri. o destaque fi-
cou com o olympique que 
bateu o união por 4 a 2. os 
gols do jogo foram marca-
dos por Wellington (duas 
vezes), alexandro e Felipe 
vieira para o olympique 
e Dídio e gerson para o 
união. pelo placar mínimo 

o Barça Japeri venceu o 
Chacrinha com gol de 
paulo roberto. Com gols 
de Charles e Wendel (duas 
vezes cada um), Thaynan, 
renato e anderson, o Co-
lorado goleou o Chelsea 
por 7 a 0. o esquadrilha 
da Fumaça venceu o City 
por 3 a 0.  em Belford roxo, 
o CFC venceu o Águias 
por 2 a 1. Jhonis e Denis 
anderson fizeram para o 
CFC, com elton Júnior des-
contando. Fechando a 
rodada, o vila, com gols 

de alex Silva, rodrigo, luiz 
Felipe e Jeferson, venceu 
o Colombiano por 4 a 2. 
Hélio Teodoro descontou.

Com isso, a classifica-
ção ficou da seguinte for-
ma: grupo a: 1º) Barça 
Japeri, 10; 2º) olympique, 
9; 3º) Chacrinha, 7; 4º) 
união, 5; 5º) Colorado, 3; 
e 6º) Chelsea, 0. grupo B: 
1º) esquadrilha da Fuma-
ça, 10; 2º) CFC, 7; 3º) Co-
lombiano e Águias, 6; 5º) 
vila Medeiros, 4; e 6º) Man-
chester City, 1.

aNDerSoN luiZ

A próxima e última rodada
Chelsea x Barça Japeri, 

às 9h, arena Marambaia; 
olympique x Chacrinha, 
às 9h, arena Delama-
re; Colorado x união, às 
11h, arena Centauro; vila 
Medeiros x Machester, 
às 14h, arena vila Maia; 
Águias x esquadrilha da 

Fumaça, às 10h, arena dos 
40; e Colombiano x CFC, 
às 10h, arena esmael. ar-
TilHaria: Wellington, do 
olympique, e Hélio Teodo-
ro, do Colombiano, lideram 
a artilharia da Copa Zeca 
leão com 8 gols marca-
dos cada um. Com um gol 

a menos, Maycon ander-
son, do Machester City, 
está logo atrás. Johny 
(CFC), Bruno Nogueira 
e edmilson (olympique), 
paulo roberto (Barça), 
luan (Águias) e Waldemir 
(Colombiano), somam 3 
gols cada.  


