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transporte complementar

Moradores da comunidade Ambaí fecharam a Avenida Henrique Duque Estrada Meyer em prostesto contra a morte de Wuanderson Nascimento Marques, de 17 anos

Na esquina da Estrada do Iguaçu com Rua Vasco da Gama motoristas enfrentam sufoco
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Carga e descarga de 
caminhões em rede 

de supermercado em 
Nova Iguaçu deixa 
trânsito no sufoco

Procurados

PM sacode Buraco do Boi e suspeito morre

No bairro Rancho Novo motoristas enfrentam a maior 
dor de cabeça no trecho localizado na Estrada de Igua-
çu com a Rua Vasco da Gama. Nesse endereço, o obs-
táculo criado por caminhões no setor de carga e descar-
ga da rede de supermercados Royal costuma paralisar 
o trânsito e testar a paciência de quem segue tanto na 
pista Centro-bairro quanto no sentido inverso. 

Operação do 20º BPM (Mesquita) na comunidade de Nova Iguaçu foi na madrugada de ontem. Parentes e amigos de Wuanderson Nasci-
mento Marques, de 17 anos, dizem que jovem era inocente. O amigo dele, Lorran Gomes Sant’anna, 18, que a família também alega inocên-
cia, ficou ferido na coxa esquerda, abdômen e mão esquerda. Após a morte do adolescente, moradores revoltados fizeram um protesto na 
Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, no Ambaí, e um deles desabafou: “Queremos paz. Não podemos mais viver nesta guerra. Todo dia 
tem tiroteio e a polícia chega atirando de qualquer maneira”.
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Nova Iguaçu publica hoje edital de 
licitação que regulamenta vans
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Domingos Montagner morre 
afogado no São Francisco

A vida imita a arte
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Greve bancária

Greve bancária II

A greve que man-
tém bancários pa-
ralisados por todo 
o país há mais de 
dez dias tem como 
um de seus objeti-
vos forçar os ban-
cos a repensar os 
modelos de agên-
cias digitais, uma 
opção que tem ga-
nhado força entre 
os clientes devido à 
redução, às vezes a 
zero, das taxas de 
manutenção.

A categoria re-
clama que, embora 
venha embalada 
numa roupagem 
que indica revolu-
ção, as agências 
digitais são basica-
mente centrais de 
atendimento com 
funções bancárias, 
o que moveu par-
te das operações 
para outro tipo de 
ambiente.

Pensava-se que era a de pedras nos rins, mas 
na verdade, a pior dor do mundo é provocada 
pelo veneno do peixe-pedra. Quando uma pes-
soa pisa no peixe pedra é injectada uma grande 
quantidade de veneno que causa uma dor inten-
sa. A dor dura meses e nem o mais forte analgési-
co, a morfina, é capaz de detê-la.

Nosso corpo é uma máquina incrível. Qualquer 
coisa que fizermos nele sem o devido cuidado pode 
gerar consequências severas em nosso organismo. 
Se espirrarmos com muita força, podemos quebrar 
uma costela e se prendermos o espirro, poderemos 
estourar um veia do pescoço ou na cabeça.

Um homem chamado Leo Fender construiu 
um dos melhores instrumentos do mundo, que 
é invejado e procurado por muitos músicos: as 
guitarras e contrabaixos Fender. O mais inusita-
do, é que o próprio criador nunca aprendeu a 
tocar uma guitarra.

A pior dor do mundo

O poder de um espirro Fender

Um cachorro foi parar no veterinário depois que co-
meu um biscoito com maconha dentro. O cão achou 
um esconderijo na mochila, e com muito trabalho, con-
seguiu comer os biscoitos. Como era de se esperar, a 
droga não bateu bem: por ser um cãozinho, o THC agiu 
muito rápido e com muita potência. A pira demorou 10 
horas para passar, de acordo com o proprietário do cão.

Chihuahua chapadão

Os membros da ISIS têm um pavor gigan-
tesco por mulheres militares, eles sempre 
fogem quando as avistam, ou fazem de 
tudo pra mata-las antes de serem mortos 
por elas. Isto porque eles acreditam que se 
forem mortos por elas, eles vão direto para 
o inferno.

Os muçulmanos foram até para parques 
de estacionamento, garagens e becos para 
o tradicional Eid al-Adha, ou Festa do Sacrifí-
cio, através do abate de gado, mas quando 
o sangue fluiu para as ruas, as transformaram 
em rios de sangue. Vários animais foram sacri-
ficados na ocasião.

Rio de sangue II

Chance para vendedor externo
Empresa seleciona vendedores externos para tra-

balhar com seguro de vida. Salário garantia de R$ 
1.191,00 e vários benefícios. Interessados devem ligar 
para 3212-1446 ou 3212-1445 para agendar sua en-
trevista, ou se cadastrar pelo site http://www.sinaf.
com.br/sinaf/TrabalheConosco.aspx.

Vendedora com experiência
Empresa no ramo de farmácia abre vaga para vendedora 

em Madureira com experiência em vendas e cumprimento de 
metas, ensino médio completo. Salário fíxo, comissão sobre ven-
das e outros benefícios. Interessadas devem enviar currículo no 
corpo do email para  vendas.oportunidadesrj@gmail.com Assun-
to: Vendedora MADUREIRAEnvie sua PRETENSÃO SALARIAL.

Vaga para auxiliar de expedição
Empresa contrata auxliar de expedição que tenha a 

CNH de categoria B e carro próprio de 4 portas e dispo-
nibilidade de horário para entrega de material médico. 
Salário fixo e outros benefícios. Interessados devem enviar 
currículo no corpo do email com pretenção salarial para 
vagascnh@gmail.com.

Paralização atinge seis estados
Os trabalhadores dos Correios decidiram em uma 

assembleia na noite da última quarta-feira entrar em 
greve a partir da última quinta-feira, segundo a Fentec, 
federação que representa a categoria. A paralisação, 
que atinge ao menos seis estados, é por tempo inde-
terminado, caso as negociações não avancem.

Temer veta reajuste de servidores
O presidente Michel Temer vetou na última quinta-feira parcial-

mente um projeto de lei aprovado pelo Congresso que estabele-
cia aumento no salário dos defensores públicos, segundo informa-
ções da assessoria do Palácio do Planalto. O maior reajuste era 
da ordem de 60% para uma das faixas da categoria, mas Temer 
autorizou somente o pagamento de 7% para todas elas.

Dólar opera instável após dados dos EUA
O dólar operou instável ontem. A moeda caiu mais 

cedo com fluxo de entrada de recursos e depois 
subiu, influenciada pela inflação nos Estados Uni-
dos acima do esperado, sinalizando que há espaço 
para o banco central norte-americano aumentar a 
taxa de juros na próxima semana, segundo a Reuters.

ISIS

VENDAS

LOGÍSTICA

CORREIOS

MOEDA AMERICANA

Criatura vermelha é achada em praia

Rio de sangue
Um número enorme de sacrifícios de animais 

marca o festival islâmico de Eid al-Adha, e dessa 
vez transformou as ruas da capital de Bangladesh 
em rios de sangue. Autoridades em Dhaka tinham 
designado áreas na cidade onde os moradores 
podiam abater os animais, mas chuvas pesadas 
na última terça-feira causaram um caos.

FARMÁCIA

SITUAÇÃO DO PAÍS

CURTO E CURIOSO

Os oceanos são lugares totalmente desconhecidos para nós. 
Só conhecemos apenas 3% de todo o oceano, e não sabemos 
o que se esconde nas águas profundas. Conhecemos mais sobre 
o espaço sideral do que nossoso oceanos, e quando surge algo 
novo, sempre nos surpreendemos com essas novidades aquáti-
cas. Uma espécie de criatura aquática vermelha com aparência 
gelatinosa e gosmenta foi encontrada recentemente na praia de 
Mudjimba, em Queensland na Austrália. Aparentemente, o animal 
encontrado pela moradora local Debbie Higgs não possui cabe-
ça, olhos ou boca... nem mesmo membros. 

Mau filho
O ditado ‘o bom filho à casa torna’ bem 

que poderia ser aplicado em um político da 
Baixada que entrou na disputa para retor-
nar à Prefeitura após cumprir dois mandatos. 
Mas não é isso o que acontece. o ex-prefeito 
e agora candidato à reeleição, que acumu-
lou baixa popularidde ao longo de seu go-
verno vai comer poeira dos adversários. 

Fama negativa 
Quem conhece o político sabe que seu 

governo andou pra trás e foi coberto por 
uma nuvem de retrocesso. E deixou como 
herança para a população rombo nos co-
fres da Prefeitura, suspeita de desvio de re-
cursos que o levaram para o caminho da 
improbidade administrativo.

Não desiste nunca!
O mais impressionante é que ninguém da 

equipe de sua campanha o convence a de-
sistir da disputa. Aos cabos eleitorais, o políti-
co afirma que vai encarar a corrida, mesmo 
sabendo que a possibilidade de derrota é 
inevitável. 

Só faz m...!
Às portas das eleições no dia 02 de ou-

tubro, um candidato a vereador em Magé 
está pedindo para ser multado pela fisca-
lização da Justiça Eleitoral. O político em 
questão tem promovido encontros com as-
sociações de moradores onde tem prometi-
do mundos e fundos. 

Crime eleitoral 
Quem esteve em um desses encontros 

conta que o moço promete o que não vai 
poder cumprir nem em oito anos de manda-
to, com por exemplo apresentar um projeto 
de lei para incentivar as empresas a gerar 
milhares de emprego. Com essa crise? Não 
sei não!



Contas suspeitas tiram prefeito de 
Paulo de Frontin fora da disputa 
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Marco Aurélio Sá Pinto Salgado responde pelo crime de improbidade administrativa.

Prefeito Marco Aurélio, ao lado de um eleitor, responde por improbidade adminstrativa. Por decisão da juíza Denise Salume Amaral 

A cadeira destinada ao candidato do PR ficou vazia.

DIVULgAçÃO

Perdeu o mandato em 2013 
Em agosto de 2013, 

Marco Aurélio Sá Pin-
to Salgado perdeu o 

mandato após ser elei-
to pelo PMN em 2012 
para governar o muni-

cípio. No ano seguin-
te, o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-RJ) o re-

conduziu ao cargo. À 
época, a anulação 
da sentença foi de-

cidida pelo pleno do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), por “ausência 

de prova robusta a 
alicerçar a condena-
ção”.

Japeri garante dignidade à população 
com saneamento e pavimentação

Brasil perdeu 1,5 milhão de 
empregos formais em 2015

DIVULgAçÃO/REPRODUçÃO

Barrado pela Justiça Dr. Flávio 
indica esposa em Paracambi

Pela segunda vez conse-
cutiva contido pela lei em 
sua tentativa de disputar a 
Prefeitura de Paracambi, o 
candidato impugnado do 
PR, Flávio Ferreira, repetiu o 
gesto de 2012, quando, às 
vésperas das eleições mu-
nicipais, se encontrando 
em situação jurídica tão 
delicada quanto agora, 
renunciou a candidatura. 
Desta vez, entretanto, ele 
indicou a esposa, a fisiote-
rapeuta Lucimar Cristina da 
Silva Ferreira, para substituí-
-lo. Respondendo a vários 
processos, Flávio foi impug-
nado pela juíza Bruna Frank 
Tonial, que acatou parecer 
do Ministério Público nesse 
sentido. Flávio, que desde 
2008 vem tentando eleger-
-se prefeito, teve um man-
dato relâmpago em 2005 
(ficou apenas cinco meses 
no cargo), tendo sido cas-
sado por compra de votos. 

A impugnação foi por 
conta de sentença transi-
tada em julgado no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
a mesma que anulou os 
votos a ele conferidos em 
2010, quando ele tentou 
eleger-se deputado esta-

dual. Apesar de ter ficado 
menos de um semestre 
na Prefeitura o agora ex-
-candidato Flávio é con-
siderado o prefeito mais 
processado da história do 
município.

Embora tenha renun-
ciado por causa da com-
plexidade de sua situação 
jurídica, Flávio, em pronun-
ciamento pelas redes so-
ciais, optou por culpar os 
adversários que, segundo 
ele, estavam unidos para 
impedir sua candidatura a 
prefeito. Ocorre que ele já 

se inscreveu como candi-
dato sabendo que sua situ-
ação era delicada e que 
dificilmente seu pedido de 
registro seria deferido pela 
Justiça Eleitoral. “Decidi 
retirar a minha candida-
tura para que essa guerra 
judicial não prejudique o 
processo eleitoral na nossa 
cidade, e junto com meu 
grupo e nossa coligação, 
decidimos lançar a Luci-
mar, minha esposa, como 
candidata a prefeita de 
Paracambi”, concluiu o ex-
-candidato.

O Brasil perdeu 1,510 mi-
lhão de empregos formais 
em 2015, segundo dados 
da Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais) 
divulgados pelo Ministério 
do Trabalho ontem. O re-
sultado é o pior da série 
da pesquisa, iniciada em 
1985.

Com tamanha baixa 
no mercado de trabalho 
formal, o estoque de tra-

balhadores que era de 49,6 
milhões no final de 2014 re-
cuou para 48,1 milhões de 
postos no final de 2015.

Além dos dados do Ca-
dastro geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
que englobam os trabalha-
dores celetistas, os números 
da Rais também incluem os 
servidores públicos federais, 
estaduais e municipais, além 
de trabalhadores temporá-

rios. A pesquisa, divulgada 
anualmente, é conside-
rada uma das principais 
fontes de informações so-
bre o mercado de traba-
lho formal brasileiro.

A última vez que o país 
tinha registrado perda de 
empregos formais no acu-
mulado de um ano tinha 
sido em 1992, quando 
foram eliminados 623 mil 
postos de trabalho.

Transformação. Esta é a 
palavra que melhor defi-
ne estes sete anos e nove 
meses de trabalho da atu-
al gestão municipal em Ja-
peri. Neste período, os ja-
perienses acompanharam 
uma grande evolução em 
dois princípios fundamen-
tais para a qualidade de 
vida: saneamento básico 
e pavimentação. Desde 
o início do governo, em 
2009, até hoje, mais de 450 
ruas receberam obras de 
drenagem e foram cober-
tas com cerca de 50 mil 
toneladas de massa asfál-

tica.
As obras realizadas pela 

Prefeitura de Japeri, por 
meio da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos 
(Semosp), beneficiaram 
milhares de moradores em 
todos os bairros em qua-
se 90 quilômetros de ruas. 
Além disso, nove praças 
e quadras poliesportivas 
foram reformadas ou tive-
ram a pintura recuperada, 
uma ponte foi construída, 
duas estão com obras em 
andamento e uma tercei-
ra em fase de licitação.

Mas não foi só a mobi-

lidade urbana que me-
lhorou em Japeri. A edu-
cação também teve um 
salto de qualidade, gra-
ças às intervenções da Se-
mosp. Durante o primeiro 
mandado de Timor, entre 
2009 e 2012, duas escolas 
municipais foram construí-
das, outras duas recebe-
ram revitalização, quatro 
foram reformadas e sete 
foram reformadas e am-
pliadas. Já de 2013 para 
cá, sete unidades de en-
sino receberam serviços 
de manutenção e amplia-
ção.

A juíza eleitoral 
da 74ª Zona 
Eleitoral, Deni-

se Salume Amaral do 
Nascimento, julgou 
procedente o pedi-
do feito ao Ministé-
rio Público pela coli-
gação ‘Mudar para 
Melhorar’, do candi-
dato Jauldo de Sou-
za Balthazar Ferreira, 
do PHS, e declarou 
a inelegibilidade do 
prefeito Marco Au-
rélio Sá Pinto Salga-
do, que concorre à 
reeleição, na última 
quinta-feira. Na mes-
ma decisão, a ma-
gistrada indeferiu o 
pedido de registro 
da candidata a vi-
ce-prefeita Mônica 
Coutinho Balthazar. 
Os dois disputam 
pela coligação ‘Co-
ragem para recome-
çar’. 

De acordo com a 
juíza, o prefeito teve 
as contas de sua ges-
tão rejeitadas pelo 

Tribunal de Contas 
do Estado do Rio 
de Janeiro (TCE-RJ) 
em decorrência de 

irregularidade que 
configurou ato dolo-
so de improbidade 
administrativa tendo 

como alvo a área da 
educação. “Ao não 
aplicar o percentual 
mínimo exigido pela 

Constituição Federal, 
o impugnado causou 
um prejuízo irrepará-
vel a um bem jurídico 

especialmente prote-
gido pela norma ma-
jor: a educação de 
seu povo (...)”. 
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O próximo fim de semana será rico 
de música e exposição cultural no Tea-
tro Sesi Duque de Caxias. A Banda Black 
Rio, com show e exposição ‘1976 – Mo-
vimento Black Rio 40 anos’, fará apre-
sentação única hoje às 20h.

A Prefeitura de Mes-
quita, em razão da 
grave crise financei-
ra do país, decidiu 
cancelar o Desfile 
Cívico Histórico-Cul-
tural que estava pre-
visto para o dia 24 
de setembro, para 
cumprir responsabi-
lidades financeiras.

A inseminação é o 
processo de instalação 
dos programas nas ur-
nas, com os nomes, 
números e fotos de 
candidatos, dados dos 
partidos e coligações e 
a ordem de votação. 
O procedimento inclui 
informações dos eleito-
res de cada seção.

São gonçalo ganhou, na última quinta-feira, o primeiro 
Laboratório de Análises Clínicas Municipal, localizado na 
Rua Siqueira Campos, no Barro Vermelho. A unidade está 
estruturada para realizar 300 exames por dia.

Foi realizado o projeto ‘Saúde e movimento’, que faz 
parte da XIII Semana Municipal de Vigilância Nutricio-
nal. A ação aconteceu em São gonçalo com palestras 
sobre ‘Os dez passos para alimentação saudável’.

Inseminação Comunicado 

Novidade Projeto 

Eles disseram... nós publicamos!
“A profissão mais honesta é a do político”. Ex presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) durante pronunciamento para se defender de denúncia na Opera-
ção Lava Jato.

A Secretaria de Obras de Caxias fina-
lizou a reforma do prédio onde irá fun-
cionar a Unidade Básica de Saúde, em 
Xerém. O serviço incluiu a parte elétrica, 
consultórios e acesso para portadores de 
necessidades especiais.

Os moradores da Vila Bonança, no 
bairro Vila Canaã, em Caxias, terão em 
breve uma praça totalmente reformada 
pela Prefeitura. O serviço está em fase 
de conclusão, e o campo de futebol já 
está com a nova grama sintética.

DIRETO AO PONTO

grande número de pessoas acredita que a vacina-
ção é somente para crianças. Ledo engano, pois exis-
tem alguns tipos que devem ser tomados para o resto 
da vida. É que há doenças crônicas que se manifes-
tam na vida adulta. Isso indica que todos precisam se 
vacinar tanto contra bactérias quanto contra vírus. No 
primeiro caso, a vacinação é feita para controlar surtos 
epidemiológicos. No caso dos vírus, a imunização dura 
a vida toda, sendo necessárias apenas algumas doses 
de reforço, para garantir que a doença não volte.

Audiência Repúdio Eleições
A Prefeitura de Nova Igua-

çu, convoca a população 
para comparecer, no dia 10 
de outubro à audiência públi-
ca do edital de prestação do 
Serviço de Transporte Público 
Coletivo Complementar de 
Passageiro (vans e Kombis).

A Firjan manifesta seu repúdio 
contra a decisão da Prefeitura 
do Rio de tornar permanentes 
as medidas de restrição à cir-
culação de veículos de carga, 
adotadas para os períodos de 
realização dos Jogos Olímpicos 
e Jogos Paralímpicos. 

Os 27 polos de cargas 
das urnas eletrônicas no 
estado do Rio realizarão, 
de 19 a 27 de setembro, o 
trabalho de inseminação 
das urnas que serão utili-
zadas nas eleições deste 
ano.

Obra na UBS 

Reforma 
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SÃO PAULO

O bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, 
está um verdadeiro caos. Uma gran-
de quantidade de lixo e móveis estão 
sendo despejados em córregos da re-
gião. A Prefeitura realiza a limpeza, 
mas dias depois a sujeira reaparece.

A importância da vacinação 

Em operação realiza-
da na última quarta-
-feira o Ministério Públi-
co apreendeu R$ 120 
mil na casa do vereador 
Alessandro Macabu de 
Araújo, o Pezão, ex-pre-
sidente da Câmara de 
Vereadores de Casimi-
ro de Abreu. O dinheiro 
está declarado no regis-
tro de candidatura do 
vereador, mas a apreen-
são ocorreu porque ele 
é réu em uma ação civil 
pública proposta pela e 
a 2ª Promotoria de Jus-
tiça de Tutela Coletiva 
(núcleo de Macaé), na 
qual ele é acusado de 
ficar com parte dos ven-
cimentos de ocupantes 
de cargos comissiona-

Pezão de Casimiro 
de Abreu perde 

R$ 120 mil
dos e funções gratifica-
das. A ação resultou no 
afastamento de Alessan-
dro do cargo de presi-
dente da Câmara e na 
indisponibilidade de seus 
bens em R$ 500 mil.
Ao pedir à Justiça a 

apreensão do dinheiro 
o MP sustentou: “O pedi-
do de busca e apreen-
são formulado pelo Mi-
nistério Público merece 
acolhimento, pois não 
parece razoável aceitar 
que na atual conjuntura 
seja normal uma pessoa 
possuir em espécie a 
quantia dessa monta em 
casa, o que demonstra 
que o réu evitou o depó-
sito bancário para inibir 
o bloqueio ‘on-line’.

Nova Iguaçu terá 57 pontos de vacinação
VACINAçÃO

A campanha tem como meta vacinar crianças e adolescentes, incluindo a vacina contra o HPV.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Domingos Montagner é enterrado hoje 

Alheio à restrição 
de trafegar por tre-
chos no perímetro 
urbano de Nova 
Iguaçu, o cami-
nhão transportan-
do carga pesada 
atravessa o viaduto 
Dr. Barros Júnior, na 
pista sentido Cen-
tro-bairro. A repor-
tagem do Hora H 
flagrou o transtorno 
provocado pelo ve-
ículo, que estava no 
sistema pare-siga, 
deixando motoristas 
com os nervos à flor 
da pele. 

Alessandro Pezão é acusado de ficar com parte dos salários

DIVULgAçÃO

DIVULgAçÃO

O corpo de Domin-
gos Montagner dei-
xou a funerária em 
Aracaju, no início da 
tarde de ontem, a 
caminho do aeropor-
to da capital sergipa-
na. De lá, segue para 
São Paulo, onde será 
velado e enterrado 
hoje, no Cemitério 
da Quarta Parada, 
na Zona Leste da ca-
pital paulista, em ce-
rimônia restrita para 
familiares e pessoas 
próximas. O velório 
será a partir das 9h, 
no Teatro Fernando 
Torres.

No aeroporto inter-
nacional Santa Maria, 
fãs esperaramm a che-
gada do carro funerá-
rio para dar adeus ao 
astro de ‘Velho Chico’. 
Domingos Montag-
ner morreu vítima de 
afogamento na tarde 
da última quinta-feira, 
ao dar um mergulho 

Caminhão circula em local proibido 
no rio São Francisco, 
principal cenário da 
novela das 21h. Ele es-
tava acompanhado 
de Camila Pitanga, 
seu par romântico na 
novela, quando foi 
puxado pela corren-
teza. Ela conseguiu se 
salvar.

A necropsia con-
firmou que o artista 
paulista morreu por 
afogamento, ele foi 
encontrado a 18 
metros de profundi-
dade, a uma distân-
cia de 320 metros da 
prainha de Canindé 
do São Francisco, 
onde foi visto pela 
última vez.

Todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estarão disponíveis
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Domingos Montagner

BRUNA LEMOS/HORA H

A S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Saúde de 

Nova Iguaçu vai 
disponibilizar para 
Campanha Nacional 
de Multivacinação, que 
começa na próxima 
segunda-feira, 57 salas 
de vacinação em 
todo município. Para 
reforçar ainda mais a 
iniciativa, a cidade fará 
do dia 24/09 o Dia D 
da campanha, com 
ações de mobilização 
que serão realizadas 
simultaneamente em 
diversos os pontos de 
vacinação do município. 
A campanha segue até 
o dia 30/09.

Todas as vacinas 
oferecidas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
no calendário de 
vacinação estarão 
disponíveis. De acordo 
com o secretário 
municipal de Saúde de 
Nova Iguaçu, Emerson 
Trindade, o objetivo 
da campanha é por 
em dia a caderneta 
de vacinação dos 
iguaçuanos que estão 
dentro do público alvo.

“Esta é uma 
campanha nacional de 
atualização das vacinas. 
É importante que os 
pais e responsáveis 
observem a caderneta 
de seus filhos para que 
todos sejam imunizados. 
Nova Iguaçu investe 

em prevenção. Vacinar 
é prevenir doenças”, 
destaca o secretário.

TIPoS DE VACINAção
Entre as vacinas que 

serão oferecidas estão 
as seguintes: Hepatite 
A, VIP, Meningocócica 
C, Rotavírus, HPV 
(meninas), Pneumo 
10, Tetraviral, Varicela, 
Tetravalente, Tripleviral 
e VOP (poliomelite). 
Nesta última, devem 
ser vacinadas crianças 
entre 6 meses e 5 anos 
que ainda não tenham 
completado as doses 
recomendadas, três 
da vacina injetável e 
mais duas doses de 
reforço via (gotinha).

As unidades de 

Saúde de Nova 
Iguaçu funcionam de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

A lista completa 
com o endereço dos 
postos de vacinação 
que participarão 

da campanha está 
disponível no site www.
saudenova iguacu .
com.br.
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Simone leitão tem uma carreia ativa nas Américas

Orquestra de Barra Mansa e 
Simone Leitão realizam turnê 

sul fluminEnsE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

‘Tour Orquestral’ inclui concerto didático para alunos de escola pública.

o evento, gratuito e aberto ao público, discute temas diversos

os concertos da turnê têm quatro obras em seu repertório, que faz uma viagem ao mundo com diversas nacionalidades

o evento teve exposição dos trabalhos desenvolvidos

ANDRÉ SODRÉ

Após mais um 
concerto de 
sucesso de sua 

temporada oficial, 
desta vez exaltando 
a música brasileira, 
a Orquestra Sinfôni-
ca de Barra Mansa 
-OSBM- se prepara 
para mais um desa-
fio. Começa esta se-
mana o Tour Orques-
tral, com a OSBM, sob 
regência do maestro 
Alastair Willis, e a pia-
nista Simone Leitão. 
As apresentações 
acontecem entre os 
dias 16 e 19 de se-
tembro, em Lorena e 
São Paulo, com en-
trada franca.

Ontem, a cidade 
de Lorena, em São 
Paulo,  recebeu o Tour 
Orquestral. O concer-
to aconteceu  no Te-
atro Teresa D´Ávila, 
às 19 horas. Em segui-
da, o Tour Orquestral 
parte para São Pau-
lo. As apresentações 
na capital paulista 
acontecem na Sala 
São Paulo. Amanhã, 
o concerto inicia às 
11h e na segunda-fei-
ra, acontece a partir 
de 10h. 

O concerto de do-

A pianista Simone 
Leitão, idealizadora 
do Tour Orquestral, 
tem uma carreira 
ativa nas Américas, 
Europa e Ásia e é 

uma das pianistas 
brasileiras mais atu-
antes do atual ce-
nário nacional. Lei-
tão mantém uma 
agenda internacio-

Smac de Volta Redonda 
forma mais de mil alunos

Potencial acadêmico do IFRJ 
Pinheiral é exposto ao público

mingo integra a série 
Concertos Matinais 
2016, produzida pela 
Fundação OSESP. Na 
segunda-feira, o con-
certo será exclusivo 
para 800 alunos do 
Ensino fundamen-
tal da rede pública 
municipal de São 
Paulo. Durante este 
concerto, a pianis-
ta Simone Leitão e o 
maestro Alastair Willis 
conversam com os 
alunos sobre o fun-
cionamento de uma 
orquestra e o progra-
ma interpretado.

CoNCERToS
Os concertos da 

turnê têm quatro 
obras em seu reper-
tório, que faz uma 
viagem ao mundo 
com composições 
de diversas nacio-
nalidades. Catedral 
da Luz, de Alexandre 
Schubert, foi estre-
ada pela Orquestra 
Sinfônica de Barra 
Mansa em julho de 
2015. Rachmaninoff  
é representado no 
concerto por meio 
de sua composição 
‘Rapsódia Sobre um 
Tema de Paganini 
em lá menor, Op. 43’, 
considerada uma 

nal frequente e se 
apresenta nas prin-
cipais salas, entre 
elas Carnegie Hall, 
Sala Cecília Meireles 
e Sala São Paulo. Já 

trabalhou como so-
lista ao lado das or-
questras Miami Sym-
phony, Amazonas 
Filarmônica, Neojibá, 
Sinfônica Heliópolis, 

Filarmônica do Espí-
rito Santo e Sinfôni-
ca de Barra Mansa, 
com a qual esteve 
sob a batuta dos ma-
estros Eduardo Mar-

turet, Ricardo Cas-
tro, Apo Hsu, Daniel 
guedes, guilherme 
Bernstein, Helder 
Trefzger e Luiz Fer-
nando Malheiro.

Divulgação
Divulgação

obra de difícil exe-
cução. ‘Rhapsody in 
Blue’, de gershwin, 
traz a mistura da mú-
sica clássica com o 
jazz para o concerto 
e ‘Estância’, do ar-
gentino  Alberto gi-
nastera, completa a 
apresentação com 
um retrato da vida 
nas estâncias argen-
tinas, nas fazendas 

de gados dos pam-
pas.

Nesta edição do 
Tour Orquestral, a re-
gência fica a cargo 
do maestro norte-
-americano Alastair 
Willis, que em dois mo-
mentos já esteve no 
Brasil especialmente 
para dirigir a OSBM. 
O maestro é  diretor 
musical da Orquestra 

Sinfônica de Illinois. 
Anteriormente, foi re-
gente associado da 
Sinfônica de Seattle e 
diretor musical da Sin-
fônica Jovem de Cin-
cinnati. Alastair atua 
intensamente, tam-
bém, como regente 
convidado de deze-
nas de orquestras ao 
redor do mundo – da 
Sinfônica de Chicago 

à Orquestra Sinfônica 
Brasileira, da Filarmôni-
ca de Nova York à Or-
questra Sinfônica de 
Barra Mansa (em 2010 
e 2012). Sua gravação 
de “L’Enfant et les 
Sortilèges”, de Ravel, 
com a Sinfônica de 
Nashville foi indicado 
ao prêmio grammy 
como melhor álbum 
clássico de 2009.

Os 1,5 mil alunos 
das Oficinas de Ca-
pacitação e Inclusão 
Produtiva, realizadas 
pela Secretaria Mu-
nicipal de Ação Co-
munitária (Smac), e 
seus familiares partici-
param de cerimônia 
de formatura na noi-
te da última quarta-
-feira, no Comercial. 
O evento, que con-
tou com a presença 
do secretário munici-
pal de Ação Comu-
nitária, Munir Francis-
co, e do deputado 
federal, Deley, teve 
ainda exposição dos 
trabalhos desenvolvi-
dos pelos formandos 
durante as aulas.

“É um orgulho ver 
mais uma formatura 
com o salão lotado. 
Ficamos muito con-
tentes quando conse-
guimos formar 1,5 mil 
alunos nas oficinas de 
geração de renda, 
onde eles adquirem 
conhecimento e po-
dem partir para uma 
iniciativa própria para 

gerar seu próprio ga-
nho”, afirmou Munir 
Francisco, lembrando 
que Volta Redonda é 
referência em assis-
tência social pelo nú-
mero de CRAS (Cen-
tro de Referência em 
Assistência Social) im-
plantados na cidade. 
“Volta Redonda tem 
35 CRAS e três CAMs 
(Centro de Atividades 
Múltiplas)”o maior nú-
mero de CRAS por 
habitante do Brasil, 
entre as cidades de 
grande porte, mas 
destacamos que não 
adianta ter os CRAS 

e não ter projetos e 
ações. E dentro des-
tes projetos, a gera-
ção de renda é um 
dos mais importan-
tes”  concluiu.

As Oficinas de Ca-
pacitação e Inclu-
são Produtiva são 
oferecidas nos Cen-
tros de Referência 
da Assistência Social 
(CRAS), nos Centros 
de Atividades Múlti-
plas (CAM), nos Cen-
tros de Educação, 
Produção Alimentar 
(Cepa) e no Centro 
de Inclusão Produtiva 
(CIP).

 Mais de cem tra-
balhos científicos 
foram apresenta-
dos na 18ª edição 
da Expocanp, a Ex-
posição Acadêmi-
ca do Campus Nilo 
Peçanha, Pinheiral, 
do Instituto Federal 
do Rio de Janei-
ro (IFRJ), ontem e 
hoje, das 8h às 17h.

O evento, gra-
tuito e aberto ao 
público, discute 
temas como arte, 
música, cinema, 
religião, esporte, 

questões de gênero, 
entre outras temáti-
cas, além de traba-
lhos ligados às áreas 
da educação profis-
sional da instituição, 
com a apresenta-
ção de discussões 
sobre alimentação, 
educação ambien-
tal, produção agro-
pecuária e robótica.

De acordo com a 
organização, a expo-
sição é um momento 
em que se pratica a 
interdisciplinaridade, 
a importância da 

transversalidade e 
a articulação de 
diversos saberes. A 
exposição busca 
proporcionar a in-
tegração entre alu-
nos, servidores e a 
comunidade.

O Campus Nilo 
Peçanha, Pinheiral 
fica na Rua José 
Breves, 550, Centro, 
Pinheiral. Outras in-
formações sobre a 
programação da 
XVIII EXPOCANP 
no site http://expo-
canp.com/.
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Candidato a vereador escapa 
de atentado em Nova Iguaçu

AtAquE à cAndidAtos 

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Valdir Leitão (PHS) teve a casa metralhada por trio na madrugada de ontem. 

O c a n d i d a -
to a verea-
dor de Nova 

Iguaçu Valdir Leitão 

(PHS) teve a casa 
metralhada por três 
homens em posse 
de duas motocicle-
tas na madrugada 
de ontem. Segundo 
informações cedi-

o candidato Valdir Leitão também é sargento do 20°Batalhão de Polícia Militar (Mesquita). Cerca de quatro tiros foram disparados no portão da casa 

Assassinatos contra candidatos 
O assassinato de 

13 pessoas envolvi-
das com política, 
entre novembro 
de 2015 e agosto 
de 2016, na Bai-
xada Fluminense, 
gerou alerta para 
autoridades pú-
blicas e eleitores. 

Mas, apesar do te-
mor de que as mor-
tes tenham relação 
com as eleições des-
te ano, a Divisão de 
Homicídios da Baixa-
da (DHBF) apontou 
motivos distintos para 
os crimes. 

Segundo o dele-

gado giniton Lages, 
da DHBF, só dois ho-
micídios têm motivos 
políticos aparentes: o 
de geraldo Cardoso, 
baleado dentro da 
Câmara Municipal, e 
o de Luciano DJ, am-
bos em Magé.

A polícia revelou 

que as mortes de três 
pessoas em Duque 
de Caxias, crimes 
que serviram como 
estopim para a inves-
tigação, não tiveram 
relação com brigas 
políticas, e sim com 
conflitos entre envol-
vidos com uma milí-

cia que furtava óleo 
de dutos da Petro-
bras no município.

“Esses casos são os 
mais simbólicos e os 
mais violentos. As in-
vestigações mostram 
que as vítimas retira-
vam óleo e combustí-
vel de dutos da Petro-

bras na região, com 
lucro muito alto”, 
explicou o delega-
do responsável pelo 
caso, giniton Lages, 
acrescentando que 
as mortes ocorre-
ram por divergên-
cias dentro deste 
grupo paramilitar.

Gerente da boca cai em 
cerco da Polícia Militar
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Homem é acusado de 
estuprar a própria filha

Material apreendido na operação dos policiais 

Policiais descobrem arsenal em Mesquita

Silas de Souza foi condenado por estupro

PM é morto com tiro na cabeça

Divulgação

das ao Hora H, Val-
dir estava no bairro 
da Posse trabalhan-
do em prol de sua 
campanha quando 
recebeu a informa-
ção que homens te-

riam efetuado vários 
disparos em direção 
ao portão de sua re-
sidência. No total, os 
criminosos dispara-
ram quatro tiros. 

O candidato, que 

também é sargento 
da Polícia Militar, vi-
nha realizando ope-
rações na região 
conhecida como 
complexo do Enge-
nho Pequeno, em 

Nova Iguaçu, para 
combater a ação 
do tráfico de drogas. 
Nenhum familiar foi 
ferido. A vítima sus-
peita de um possível 
atentado.

A equipe do 39° Bata-
lhão de Polícia Militar (Bel-
ford Roxo) a comando do 
1° tenente Mayrink, pren-
deu um suspeito de en-
volvimento com o tráfico 
de drogas na comunida-
de do Castelar, na última 
quinta-feira. O homem foi 
identificado como Bruno 
Júlio Peçanha, conheci-
do como Bilinho, de 23 
anos.

Os policiais militares ao 
receberem informações 
de que haviam marginais 
traficando drogas na co-
munidade, foram imedia-
tamente até o local. Ao 
realizarem o cerco, conse-
guiram prender o suposto 
gerente da boca de fumo 
em posse de 3000 pinos 
para armazenar cocaína, 
395 papelotes da mesma 
droga, 01 capa para co-
lete balístico camuflada, 
600 tiras de maconha, 01 

celular e uma quantia em 
espécie. Além do mate-
rial, uma motocicleta tam-

bém foi apreendida.
Bilinho foi encaminhado 

à 54ª DP (Belford Roxo).

Policiais militares da 
48° DP (Seropédica) 
prenderam na manhã 
da última quinta-feira, 
um homem identifica-
do como Silas de Souza 
Almeida, de 50 anos, 
por força de um man-
dado de prisão de con-
denação pelo crime 
de estupro de vulnerá-
vel, expedido em 30 de 
agosto de 2016, pelo 
cartório da Vara Crimi-
nal de Queimados.

Segundo informa-
ções da PM, o homem 
abusou sexualmente 
de sua própria filha de 
oito anos de idade, por 
diversas vezes.  Ele foi 
condenado à pena de 

16 anos e 8 meses em re-
gime fechado.

O capturado foi locali-
zado na Rua Queluz, em 
Queimados, na Baixada 
Fluminense, e não ofere-

ceu resistência à prisão. 
Silas será encaminhado 
para o Complexo Pe-
nitenciário de Bangu 
onde ficará à disposi-
ção da Justiça.

Policiais do 20º Bata-
lhão de Polícia Militar 
(Mesquita) apreenderam 
na tarde da última quin-
ta-feira, cinco espingar-
das na comunidade da 
Coréia, em Mesquita. As 
armas foram encontra-
das próximo de uma ca-
choeira.

De acordo com agen-
tes do Serviço Reservado 
(P2), foram apreendidas 
três espingardas calibre 
32, duas calibre 28, além 
de 17 munições calibre 
28 e 27 calibre 32. Os 
militares contaram que 
foram verificar uma de-
núncia anônima sobre 

traficantes que estariam 
na comunidade.

Ao avistarem a viatura, 
os bandidos fugiram para 
um matagal, e após rea-
lizar buscas na localida-
de, policiais encontraram 
as armas em uma casa. 
O caso foi registrado na 
53ªDP (Mesquita).

O soldado Antônio 
Eduardo Matsumo-
to Costa, de 35 anos, 
morreu após uma tro-
ca de tiros com bandi-
dos, durante um patru-
lhamento na Avenida 
Brasil, próximo à comu-
nidade de Acari, na 
Zona Norte do Rio, no 
início da madrugada 
de ontem. O policial 
chegou a ser encami-
nhado ao Hospital ge-
túlio Vargas, na Penha, 

mas não resistiu aos feri-
mentos.

De acordo com o Ba-
talhão de Policiamen-
to em Vias Expressas 
(BPVE), a equipe suspei-
tou de dois homens em 
uma moto que saíam do 
conjunto habitacional 
Amarelinho, em Irajá, e 
realizou a abordagem. 
A dupla desobedeceu 
a ordem de parada e 
fugiu para dentro da Fa-
vela de Acari.

A equipe da polí-
cia foi, então, surpre-
endida por bandidos 
armados em uma das 
entradas da comuni-
dade, que revidaram, 
atingindo a cabeça 
do soldado. O outro 
PM que estava na 
patrulha não se feriu. 
Os criminosos conse-
guiram fugir. A Divisão 
de Homicídios (DH) da 
capital vai investigar o 
caso.
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Polícia Militar agarra dois 
suspeitos no Grão Pará

Na tarde da últi-
ma terça-feira, um 
detento de 25 anos 
foi encontrado mor-
to em uma cela do 
módulo 2 do Presí-
dio Advogado Aris-
ton Cardoso na ci-
dade de Ilhéus (311 
km de Salvador). De 
acordo com o Sin-
dicato dos Agentes 
Penitenciários da 
Bahia (SINSPEB), o 
indivíduo identifica-
do como Alex Silva 
da Hora teria sido 
espancado até a 
morte no mesmo 
dia em que entrou 
na unidade prisio-
nal. Segundo infor-
mações, Alex teria 
sido preso na noite 
do último domingo 
em Una - BA acu-
sado de tráfico de 
drogas e foi enca-

minhado ao presídio 
de Ilhéus na última ter-
ça-feira onde acabou 
ocorrendo o crime. 
Uma equipe do Ser-
viço de Atendimento 
Móvel de Urgência 
(SAMU) ainda foi acio-
nado, mas ao chegar 
no local apenas cons-
tatou a morte de Alex. 
Ainda segundo o sin-
dicato, o presídio não 
possui monitoramento 
eletrônico com câme-
ra de vigilância e que 
no local trabalham 

apenas 10 agentes 
penitenciários por 
plantão para uma 
média de 400 inter-
nos, o que acaba 
favorecendo o do-
mínio de quadrilhas 
dentro do pavilhão. 
O corpo de Alex foi 
recolhido e enca-
minhado ao Depar-
tamento de Polícia 
Técnica (DPT). A Po-
lícia Civil investiga 
a motivação pela 
qual levou a morte 
do detento.

Detento é espancado até a morte

Na ação, agentes do 20º BPM (Mesquita) também apreenderam drogas e recuperaram veículos.

Alex Silva morreu no seu primeiro dia no presídio
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Uma incursão de 
agentes do 20º Ba-
talhão de Polícia 

Militar (Mesquita) para 
reprimir o tráfico de 
drogas na comunida-
de grão Pará, em Nova 
Iguaçu, na tarde da últi-
ma quinta-feira, resultou 
na prisão de dois sus-
peitos de envolvimento 
com o comércio da ven-
da de entorpecentes na 
região. Luiz Carlos Batista 
das Chagas, de 51 anos, 
e Marcos Felipe do Pra-
do gomes, conhecido 
como ‘Tela Plana’, 23, 
foram encaminhados 
para a 53ª Delegacia de 
Polícia (Mesquita).

De acordo informa-
ções da corporação, a 
guarnição comandada 
pelo capitão Wesley foi 
até a comunidade che-
car uma denúncia anô-
nima sobre a ação de 

traficantes. Ao entrar na 
Rua Sudoeste, os poli-
ciais se depararam com 
o primeiro suspeito, que 
estava com uma pistola 
58 mm, com a numera-
ção preservada. 

Em retaliação á pri-
são do marginal, os cri-
minosos atacaram os 
agentes a tiros. Após 
confronto, os bandidos 
fugiram e a guarnição 

realizou um cerco para 
capturar o grupo arma-
do. Depois de intensas 
buscas, um segundo 
suspeito foi encontrado. 
A PM informou que ele 
estava ofegante e com 
o rosto com algumas es-
coriações.

VAPoR DA 
‘BoCA DE FUMo’ 

O marginal confes-

sou aos policiais que 
era ‘vapor’ do tráfico 
(designado pelo chefe 
para vender a droga 
nos pontos), no caso a 
maconha. ‘Tela Plana’ 
contou aos PMs que a 
carga de entorpecen-
tes estava em um terre-
no nas imediações. No 
local foi apreendido 
uma sacola conten-
do 445 papelotes de 

maconha. O marginal, 
que disse não traba-
lhar armado, afirmou 
que as escoriações 
foram provocados por 
acidente de motoci-
cleta na semana pas-
sada. 

Ao ser questionado 
sobre a morte de um 
miliciano, identificado 
apenas como Natan, o 
marginal disse não ter 

envolvimento com o 
crime, e que no passa-
do o paramilitar o teria 
ameaçado de morte 
por ser usuário de dro-
gas, razão pela qual 
foi obrigado a sair do 
bairro Valverde com 
a mãe. ‘Tela Plana’ foi 
autuado por tráfico de 
drogas. Já o comparsa 
responderá por porte 
ilegal de arma. 

Policiais do 20º BPM prenderam dois suspeitos e com eles apreenderam uma pistola, farto material entorpecente e recuperaram veículos roubados

Twister e Citroen prata  
Durante a ação, 

os policiais encon-
traram no interior da 
comunidade um car-

ro Citröen de cor pra-
ta, de placa LKJ 7495, 
produto de roubo na 
área da 56ª DP no dia 

8 deste mês. Além dis-
so, foi recuperada uma 
motocicleta Honda CB 
250 Twister, de cor ver-

melha, sem placa, tam-
bém produto de roubo 
na área da 56ª DP (Co-
mendador Soares).  

Foram apreendidos 
445 sacolés de maco-
nha, uma pistola 380, 
um carregador com 

duas munições intac-
tas, um  carro Citröen 
C3 e uma motocicle-
ta Honda 250.

Supostos milicianos presos na Baixada
A Divisão de Homicídios 

da Baixada Fluminense 
(DHBF) trata como sigilo-
sa a investigação tendo 
como alvo dois supostos 
milicianos que foram bale-
ados por volta das 23 horas 
do último sábado, no esta-
cionamento de um haras, 
na Avenida Abílio Augusto 
Távora (antiga Estrada de 
Madureira), em Nova Igua-
çu. Eles estão internados 
no Hospital geral de Nova 
Iguaçu (HgNI), mas a uni-
dade não divulgou o esta-
do de saúde de ambos. 

Segundo o 20º Batalhão 
de Polícia Militar (Mesqui-
ta), que recebeu a infor-
mação de que os suspeitos 
de serem milicianos teriam 
sido baleados, agentes 
do serviço reservado (P2) 
foram ao hospital na últi-

ma quinta-feira e ouviram 
Junior Leite da Silva, de 30 
anos, que teria participado 
do assassinato do subte-
nente Manoel Primo Lisboa, 
52, lotado no mesmo bata-
lhão, que foi atingido com 
vários tiros, no bairro Cabu-
çu. Pedro Felipe de Olivei-
ra, 19, também foi ouvido 
informalmente. 

Os dois jovens declara-
ram aos policiais que foram 
feridos a tiros quando esta-
vam no estacionamento. A 
PM comunicou à DHBF que 
os suspeitos estavam inter-
nados. A especializada in-
formou que não constava 
nada contra os dois e que, 
caso necessário, enviaria 
uma equipe a unidade. 

Suspeitos foram encaminhados para o HGNI

Fora das ruas, dentro do motel  
Uma viatura do 21º 

Batalhão de Polícia Mi-
litar (São João de Meri-
ti) foi flagrada estacio-
anada no interior de 
um motel localizado na 
Rodovia Presidente Du-
tra, na altura do bairro 
Agostinho Porto. O veí-
culo de placa LRH-0532 
foi fotografado por um 
cliente no interior do es-
tabelecimento durante 
a madrugada.  

Infelizmente, a cena 
levanta dúvidas sobre a 

conduta de alguns policiais 
militares que deveriam es-
tar nas ruas cumprindo o 
papel de proteger a so-

ciedade e honrando a 
farda, ao contrário do 
que supostamente de-
nuncia a imagem. 

Viatura da PM no estacionamento de um motel

REPRODUçÃO/WHATSAPP 

Modelo desiste de prestar queixa sobre nudes 
Por volta das 13h de 

ontem, o modelo e em-
presário Paulo Zulu dei-
xou a Delegacia de Re-
pressão aos Crimes de 
Informática (DRCI), no Ja-
caré, Zona Norte do Rio, 
sem prestar queixa con-
tra o vazamento de uma 
foto íntima. Na saída, ele 
declarou que foi à polícia 
apenas fazer uma consul-
ta sobre o caso. 

Segundo a delegada 
Daniela Terra, detalhes 
sobre o caso só pode-
riam ser divulgados com 
a autorização do mode-
lo. “Ele só veio pedir uma 
orientação. Só posso falar 
sobre o caso se ele qui-
ser falar. Na verdade, ele 
veio só se orientar e saiu 
daqui com a orientação 

correta e vai pensar no 
que vai fazer. Somente 
ele pode dizer como a 
foto foi publicada sem ser 
por hackers”, disse a de-
legada.

Aos jornalistas, Zulu 
confirmou que foi à de-
legacia apenas para ser 
orientado. “Viemos bus-
car orientação para sa-
ber o que devemos fazer, 
tomar uma decisão. Isso é 
uma situação muito cons-
trangedora, queria que 
isso acabasse aqui. “, dis-
se o modelo.

O advogado Daniel 
Blank disse não saber se 
o celular foi realmente 
hackeado. “A gente ti-
nha um receio de que 
outros documentos ti-
vessem sido hackeados, 

subtraídos do telefone 
dele, mas até então não 
tivemos nenhum indício 
que tenha acontecido, 
somente aquela foto. 
Ainda não sabemos, não 
temos certeza se o celu-
lar foi hackeado. Vamos 
estudar o caso no escritó-
rio, falar com alguns téc-
nicos, para saber o que 
será feito. Zulu também  
não levou o celular para 
consertar”, afirmou Blank.

A imagem foi divulga-
da no perfil do modelo 
no Instagram, no último 
domingo. Segundo Zulu, 
inicialmente, ele achou 
que a foto em que apa-
rece em nu frontal pudes-
se ter sido postada por 
hackers, após possível in-
vasão da conta.
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Rota com a participação de funcionários da Ambev teve início em bares tradicionais.

ESTADOS UNIDOS

Os Estados Unidos 
classificaram ontem 
como ‘terrorista glo-
bal’ o recrutador 
extremista francês 
Omar Diaby, fican-
do sujeito a sanções 
econômicas por par-
te de Washington, 
anunciou o Departa-
mento de Estado.

O militante da 
Frente Al-Nosra, de 
40 anos, que tam-
bém usa o nome de 
Omar Omsen, ga-
nhou notoriedade 
no ano passado por 
simular sua própria 
morte com o obje-
tivo de sair da Síria 

Omar Diaby foi classificado como terrorista
para se submeter a 
uma cirurgia.

Segundo o Departa-
mento de Estado, Dia-
by lidera um grupo de 
50 voluntários france-
ses que viajaram à Síria 
para se integrar à Fren-
te al-Nosra, que apa-
rentemente rompeu 
seus laços com a Al-
-Qaeda em julho e se 
designa agora como 
Jabhat Fateh al-Sham.

Acreditava-se que 
ele havia morrido em 
2015, mas Diaby reapa-
receu em maio de 2016, 
afirmando que sua mor-
te havia sido um artifí-
cio para poder viajar à 
Turquia e operar, acres-
centa. “Diaby atraiu a 

Diaby havia forjado a própria morte no ano passado

Dia de Responsa no Rio de Janeiro 
em prol do consumo inteligente

REPRODUçÃO/TWITTER/ LES VA-
CHES À LAIT

atenção da inteligência 
francesa devido ao seu 
envolvimento com um 
grupo extremista fran-
cês e por seus vídeos 
de propaganda na in-
ternet”, prossegue.

Os pais de Diaby 
anunciaram sua mor-

te no ano passado, 
mas em maio ele 
concedeu uma en-
trevista por Skype à 
rede France 2, na 
qual explicou que 
havia viajado para 
se submeter a uma 
cirurgia.

Modelo: Karol Smanfety

A chapa hoje está pra 
lá de quente! Karol Sman-
fety chega causando com 
um ensaio muito ousado e 
sexy , realizado no studio FB 
Produções. Essa danada é 
moradora de Belford Roxo 
e mostra que está com 
tudo em cima. Ela é dan-
çarina de funk e arreben-
ta nos bailes do panca-
dão. Nesta entrevista para 
a ‘garota Hora H’, nossa 
convidada diz que curte a 
praia do Leblon e come de 
tudo. Música pra ela, é cla-
ro, que é o funk. A gostoso-
na gostaria de viajar para 
Conceição de Jacarei, no 

2º distrito de Mangaratiba. 
Sua qualidade é a simpatia 
e seu defeito é ser ciumen-
ta. Do signo de sagitario, 
Karol não perde um jogo 
do Mengão. O seu sonho 
de consumo é comprar 
uma casa. Ela quer pousar 
nua para uma revista mas-
culina e deixar a galera 
louca. Usa perfume Kaiak 
e o homem ideal para ela 
tem que ser sincero, safado 
e com grana. A parte do 
seu corpo que mais gosta é 
o bumbum. Agora, para a 
gata, o melhor lugar para 
fazer amor é na hidromas-
sagem. Então tá!

Iniciou-se ontem, as 
atividades do Dia de 
Responsa. A iniciativa, 

promovida pela  Ambev, 
tem o intuito de divulgar 
o consumo inteligente de 
bebidas alcoólicas. Em 
sua sétima edição, o Dia 
de Responsa foi adotado 
pela Anheuser-Busch In-
Bev (ABI), grupo do qual 
a Ambev faz parte, e é 
comemorado em outros 
24 países onde a em-
presa atua. Só aqui no 
Brasil, a cervejaria mobi-
lizou mais de 32 mil fun-
cionários nas atividades 
propostas para celebrar 
a data. Considerando 
todas as operações da 
ABI, mais de 155 mil pes-
soas estão envolvidas em 
ações para disseminar 
mensagens importan-
tes para comerciantes e 

consumidores.
“Trabalhamos com três 

mensagens de consumo 
responsável: não associar 
bebida e direção, não 
consumir álcool em ex-
cesso e, para os comer-
ciantes, reforçamos que 
não vendam, nem sirvam 
ou estimulem o consumo 
de bebidas alcoólicas 
por menores de 18 anos”, 
ressaltou Pedro Mariani, 
vice-presidente Jurídico 
e de Relações Corporati-
vas da Ambev. Acompa-
nhado do diretor regional 
Rio da marca, João Dah-
ne, e alguns funcionários 
da marca, Mariani co-
mandou uma ronda que 
começou nas primeiras 
horas do dia por bares 
conhecidos do público 
no bairro do Leblon.

RoTAS DA 
PRoGRAMAção

A rota do Dia de Res-

ponsa passou pelos ba-
res Cantinho do Leblon, 
Tio Sam, Belmonte, 
Chico & Alaíde, Jobi, 
Bracarense e Desaca-
to, todos no bairro da 
Zona Sul carioca. A re-
cepção nestes locais 
foi simpática e aco-
lhedora. No Belmon-
te, Pedro Mariani e a 
equipe Ambev foram 
recebidos por Antonio 
Rodrigues, o homem 
que comanda a rede 
de bares carioca. Já 
no Jobi, o papo des-
contraído, e ao mes-
mo tempo responsável, 
foi com o lendário Seu 
Pires. No Chico & Alaí-
de, os donos que dão 
nome ao charmoso bar 
do Leblon, fizeram festa 
para receber a equipe 
da Ambev.

Por onde passavam, 
os funcionários da Am-
bev ouviam boas his-

tórias de balcão e co-
lavam os cartazes da 
campanha. No Braca-
rense, uma curiosidade: 

o cartaz foi fixado em 
cima das mensagens 
veiculadas nos anos an-
teriores. “Sempre deixo 

a mensagem aí para 
os clientes, eu não tiro”, 
disse Rosa Tomé, dona 
do estabelecimento.

Equipe de funcionários da Ambev realizando conscientização em bares 

Município: Belford Roxo

FELIPE BA
R
BO

SA

DIVULgAçÃO

Funcionários da Ambev distribuem materiais informativos
No Dia de Respon-

sa, os funcionários da 
companhia, incluindo 
o presidente da em-
presa e a diretoria, 
saem às ruas para vi-

sitar bares, restaurantes, 
supermercados e distri-
buir materiais informati-
vos à população sobre 
a importância do consu-
mo moderado e os riscos 

do uso indevido de bebi-
das alcoólicas. “O nosso 
grande desafio é fortale-
cer no país a cultura da 
moderação. Na Ambev, 
temos um mantra que 

sempre repetimos e que 
vale reforçar novamen-
te: não nos interessa o lu-
cro proveniente do con-
sumo indevido de nossos 
produtos”, afirmou Ber-

nardo Paiva, presidente 
da empresa. Além dos 
próprios colaboradores, 
uma ampla rede de par-
ceiros da Ambev tam-
bém é acionada no Dia 

de Responsa. Partici-
pam dessa mobiliza-
ção nacional artistas, 
atletas, personalida-
des da web, ONgs e 
associações.

Operação Tapa-buracos nas ruas de São Bento
A Secretaria de 

Obras da Prefeitura de 
Duque de Caxias retor-
nou ontem no bairro 
São Bento, no segundo 
distrito, para realizar a 
recuperação das ruas 
com parte do asfalto 
destruído por causa 
da passagem de ve-
ículos pesados. Equi-
pes do Departamento 
de Obras atuaram nas 
ruas Quaresma, Nelson 

Ramiro e grotão. O ser-
viço prossegue na pró-
xima segunda-feira, na-
quela região.

Realizada nos quatro 
distritos, a Operação 
tapa-buracos é feita 
de segunda a sexta-fei-
ra e o serviço só é in-
terrompido nos dias de 
chuvas porque a água 
prejudica o reparo e a 
aderência do asfalto 
ao piso da via. Rua Nelson Ramires teve asfalto restaurado

SMO/DIVULgAçÃO

Fitch volta a rebaixar notas de crédito do Rio
A Fitch rebaixou na 

última quinta-feira as 
notas de crédito do es-
tado Rio de Janeiro. O 
rating em moeda es-
trangeira foi rebaixado 
em três níveis, de ‘B-’ 
para ‘C’. A nota em 

escala nacional passou 
de BB- para C.

Segundo a agência 
de risco, o Estado en-
trou novamente em pe-
ríodo de carência após 
não pagar obrigações 
financeiras com outra 

instituição multilateral e 
devido à expectativa 
de que a situação seja 
recorrente.

Em junho, a Fitch ha-
via cortado a nota em 
moeda estrangeira do 
Rio de B+ para B-.

Segundo a Fitch, o Rio 
de Janeiro não cumpriu 
muitas de suas obriga-
ções entre maio e mea-
dos de setembro junto a 
instituições federativas 
e multilaterais, somando 
US$ 160 milhões.
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GLOBO
05:59 - Via Brasil
06:59 - Como Será?
09:00 - É de Casa
11:53  Praça TV - 1ª Edição
12:31 - globo Esporte
13:00 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
13:10 - Jornal Hoje
13:50 - Sessão Comédia
14:37 - Estrelas
15:32 - Caldeirão do Huck
18:20 - Sol Nascente
19:10 - Praça TV - 2ª Edição
19:31 - Haja Coração
20:30 - Horário políticopara todos 
os estados menos DF
20:40 - Jornal Nacional
21:19 - Velho Chico
22:19 - Zorra
23:01 - Altas Horas
00:50 - SupercineO Tempo e o 
Vento
02:47 - Boletim Paralimpíada 2016
03:03 - CorujãoLadyhawke, o Fei-
tiço de Áquila

TV RECORD

SBT
06:00 - Chaves
07:00 – Sábado Animado
10:30 – Mundo Disney
12:30 – Kenan e Kel
13:00 – Horário Político
13:10 – Kenan e Kel
14:15 – Programa Raul gil
18:30 - Chaves
19:15 – Corre e Costura
19:45 – SBT Brasil
20:30 – Horário Político
20:40 – Esquadrão da Moda
21:40 – Hell’s Kitchen
22:45 - Sabadão
01:00 – Chine Belas Artes
03:15 – Big Bang: A Teoria
03:45 – Dois Homens e Meio
04:15 – How to Rock
05:00 – The Middle
05:30 – Sullivan & filho
05:45 – Jornal da Semana SBT

REDE TV

ESPETÁCULO

09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra Você 
12:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
13:00-Horário Eleitoral gra-
tuito 
13:10-Igreja Universal do 
Reino de Deus. 
15:10-A Tarde é Sua 
17:10-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
18:10-Sem Rodeios 
19:25-RedeTV News 
20:30-Horário Eleitoral gra-
tuito 2 
20:40-Igreja Internacional 
da graça de Deus. 
21:40-TV Fama 
23:45-Mariana godoy En-
trevista 
00:45-Leitura Dinâmica 
01:00-Programa Amaury 
Jr 
01:30-Igreja Universal do 
Reino de Deus. 
03:00-Igreja da graça no 
Seu Lar

Dietas da moda

Bento e Cícero se enfrentam. Cícero 
avisa a Tereza que todos correm perigo 
até que Martim seja encontrado. Cíce-
ro enfrenta Encarnação. Encarnação 
reconhece o valor de Afrânio. Tereza 
e germano analisam as pistas sobre o 
sumiço de Martim. Bento revela a Bea-
triz que Martim havia roubado o dossiê 
contra os de Sá Ribeiro. Santo conversa 
com Miguel sobre Carlos. Encarnação 
caminha até a fazenda de Santo. 

Cícero enfrenta 
Encarnação

Adara começa 
a enganar Aruna

Sandor consegue despistar Kadmo. 
Raabe se recusa a dizer o nome de seu 
cliente. Acsa vai até a tenda de Darda 
para visitar Otniel. Salmon conversa com 
Lila e diz se sentir culpado. Acsa pede 
perdão a Otniel. Discretamente, Aruna 
levanta a noite e vai ao encontro de 
Adara. Ela pergunta se a mulher miste-
riosa conheceu sua mãe.

RESUMOS DAS NOVELAS

Tamara pede desculpas a Apo-
lo por ter hostilizado Tancinha. Shirlei 
aconselha Tancinha. Bruna se deses-
pera ao saber que Camila está viva. O 
médico avisa a Aparício que Camila 
sofreu traumatismo craniano. Henrique 
diz a Carmela que ela jamais será mo-
delo. Carmela descobre que Henrique 
e Penélope estão juntos. 

Fedora interrompe 
inauguração da cantina

André conversa 
com Felipe e Julia

Sabrina diz que viu homens em uma 
barraca com veneno próximo do rio, na 
floresta. Dóris está com intoxicação após 
beber a água. André conversa com Fe-
lipe e Julia sobre Benjamim ter assinado 
contrato com a gravadora concorrente 
da Dó-Ré-Music. Os dois dizem que acei-
tam André de volta como baixista da C1R. 
O garoto explica que a dona da grava-
dora, Paola, é ‘boazinha’ e liberará ele 
dos compromissos assinados no contrato. 

Para emagrecer, 
é preciso planeja-
mento, mudança 
nos hábitos alimen-
tares, prática de ati-
vidades físicas e, o 
mais importante, for-
ça de vontade! Mas 
leva um certo tem-
po eliminar os qui-
los indesejados. Não 
dá para emagrecer 
dezenas de quilos 
da noite para o dia. 
Contra essa afirma-
ção, as “dietas da 
moda” prometem 
um emagrecimento 
rápido e eficaz. São 
as famosas dietas 

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

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Teatro de Bolso apresenta a 
peça ‘As Quatro Estações’
Companhia de teatro realiza programação infantil no fim de semana.

restritivas, aquelas 
que proíbem você 
de comer determi-
nados alimentos.

Só que essas die-
tas são muito perigo-
sas e podem causar 
sérios danos à saú-
de. Embora pare-
ça ser um caminho 
mais fácil, elas não 
suprem todas as ne-
cessidades do nos-
so corpo, além de 
poder desencade-
ar doenças, como 
a anemia. Antes de 
mais nada, alimen-
te-se e preocupe-se 
com a sua saúde!

BAND
06:00 - Ei! Arnold
06:30 - Avatar
07:00 - Infomercial Vendo na TV
07:15 - Religioso - Conexão com 
Deus
07:30 - Religioso - Palavra de 
Vida
08:30 - Religioso - Seicho-No-Iê 
Na TV
09:00 - Religioso - Mudança de 
Vida
09:30 - Infomercial galinha Morta
10:00 - Religioso - Cristo Eterno
10:30 - Religioso - Família Debaixo 
da graça
11:00 - Tr - e Jackson
11:2 - Planeta Sheen
11:30 - Infomercial Top Therm
11:45 - Mackenzie em Movimen-
to
12:00 - Religioso - Vitória em Cris-
to
13:00 - Horário Político
13:10 - Magazine da Euro
13:45 - iCarly
14:50 - Sábado Animal
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:20 - Sila: Prisioneira do Amor
20:30 - Horário Político
20:40 - Sila: Prisioneira do Amor
21:15 - Religioso - Show da Fé
22:20 - Mundo Miss - Boletim
22:25 - Show Business Preview
22:30 - Top Cine
00:30 - Show Business
01:20 - Copa do Mundo de Futsal 
da FIFA 2016
02:55 - Cinema na Madrugada
04:40 - glee
05:25 - Só Risos

a Rainha do Inverno, não quer deixar o seu reinado. Ela pretende fazer o inverno durar para sempre e, para isso, sequestra a Rainha Primavera

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

A palavra companhei-
ro vem do latim e signi-
fica “com panis”, que é 
a pessoa com quem se 
partilha o pão, é aquele 
com quem se segue o ca-
minho por serem namora-
dos, também do latim “in 
amor atu”, ou seja, aque-
le com quem alguém se 
envolveu por amor. Um 
relacionamento conjugal 
se caracteriza por três 
coisas: entre eles precisa 
existir sexo, amor e nego-
ciação, ambos precisam 
ter um diálogo.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

DIVULgAçÃO

CAMILA COELHO

No próximo do-
mingo, o Teatro 
de Bolso apre-

sentará a peça ‘As 

Quatro Estações’, no 
TopShopping. Todos 
estão envolvidos com 
a chegada da nova 
estação, mas gélida, 
a Rainha do Inverno, 

não quer deixar o seu 
reinado. Ela pretende 
fazer o inverno durar 
para sempre e, para 
isso, sequestra a Rai-
nha Primavera. Verão 

e Outono precisam 
salvar Primavera antes 
que gélida congele 
tudo para sempre. A 
peça será apresenta-
da amanhã, no cor-

redor da Leader, no 3º 
andar, a partir das 16h. 
Companhia de teatro 
aguarda você e sua 
família para o grande 
espetáculo!



Enquanto um leve ner-
vosismo pode melhorar 
o desempenho cogniti-
vo, períodos de estresse 
intenso nos transformam 
em neandertais. Tente 
controlar a sua respira-
ção. Pratique os tipos de 
questões que aparecem 
nos testes de inteligência. 
Ao se preparar para pro-
blemas verbais, numéri-
cos e espaciais, típicos 
dos exames psicrométri-
cos, você pode melhorar 
o seu escore.

Peixes oleosos são 
ricos em DHA, um áci-
do graxo Omega-3 res-
ponsável por 40% da 
formação das membra-
nas celulares e podem 
melhorar a neurotrans-
missão. A cafeína do 
chá verde e preto faz o 
corpo pegar no tranco 
e afia a mente. Não é 
bom beber café e ener-
géticos.

Enquanto o seu Q.I. 
parece ser determi-
nado geneticamente, 
portanto imutável, há 
ainda várias maneiras 
ficar mais inteligente, 
maximizando a sua in-
teligência funcional. Use 
bem a lista abaixo, pois 
estará investindo no seu 
maior patrimônio, sua 
mente.
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Os principais sinais de um resfriado
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Laura Keller e Jorge Sousa 
fazem ensaio poderoso na praia

João Guilherme e Larissa
 comemoram um ano de namoro

João guilherme e Larissa Manoela usa-
ram as redes sociais para comemorou um 
ano de Namoro na tarde da última quinta-
-feira. "Meu presente, meu amor #1anoJoLa-
ri", escreveu a atriz. Já o ator, que é filho do 
cantor leonardo, se limitou a usar a hashtag 
com o apelodo do casaL "#1anojolari". Os 
pombinhos já postaram diversas vezes de-
clarações de amor um para o outro na 
web. “Que casal mais fofo” disse uma fã.

Recém-casados, Laura Keller e Jorge Sousa 
fizeram um ensaio belíssimo na praia do Leme, 
na Zona Sul do Rio de Janeiro. A sessão de 
fotos foi feita  para divulgar o novo canal de 
Youtube do casal. "Estamos eufóricos! grava-
mos muita coisa bacana, desde nosso passeio 
pela Ilha do Marajó até nossa viagem e casa-
mento em Las Vegas. Tudo o que aconteceu 
em Las Vegas vai estar no canal, inclusive a 
hora do 'sim' que aconteceu dentro do balão 
sobrevoando o deserto", antecipou Laura.

Preta Gil, que na noite da última quarta-

-feira, foi a convidada de Mr. Catra em seu 

programa de TV, conversou com o EGo nos 

bastidores da atração sobre a recuperação 

do pai, o cantor Gilberto Gil, que está fa-

zendo um tratamento para recuperação de 

insuficiência renal e já foi internado cinco 

vezes neste ano. A cantora garantiu que o 

artista está bem e, apesar das diversas pas-

sagens pelo Hospital Sírio Libanês, em São 

Paulo, não corre riscos mais graves.

Espirros, gargan-
ta arranhada, na-
riz entupido, todos 
sabem os primeiros 
sinais de um resfria-
do, provavelmente 
a doença conhe-
cida de maior in-
cidência. Embora 
o resfriado comum 
seja geralmente 
leve, com sintomas 
durando uma ou 
duas semanas, nos 
Estados Unidos ele 
é a principal causa 
de visitas a médicos 
e faltas à escola e 
trabalho. Resfriados 
são predominantes 

em crianças, e parecem 
estar relacionados à rela-
tiva falta de resistência a 
infecções nos mais jovens 
e ao contato com outras 
crianças em creches e 
escolas. Crianças têm 
em torno de 10 resfriados 
ao ano. Em famílias com 
crianças na escola, o nú-
mero de resfriados por 
criança pode chegar a 
12 por ano. Os adultos 
têm em média de dois 
a quatro resfriados por 
ano, embora essa faixa 
varie muito. Mulheres, es-
pecialmente entre os 20 
e 30 anos de idade, têm 
mais resfriados do que 

os homens, provavel-
mente por causa do 
contato mais próximo 
com crianças. Na mé-
dia, pessoas com mais 
de 60 anos têm me-
nos de um resfriado 
por ano. O impacto 
econômico do resfria-
do comum é enorme. 
O National Center 
for Health Statistics 
(NCHS) estima que, 
em 1996, 62 milhões 
casos de resfriado 
comum nos Estados 
Unidos precisaram de 
atenção médica ou 
resultaram em restri-
ção de atividades. 
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Preta Gil fala sobre a recuperação 

do pai: “internação virou rotina”

Tobogã construído 
no meio de um 

tanque de tubarões

Quem visita Paradise 
Island, nas Bahamas, 
pode se preparar para 
uma atração única 
durante sua estadia: 
descer de um tobogã 
transparente construído 
em meio a um tanque 
com tubarões. A atra-
ção está funcionando 
no parque aquático do 
resort Atlantis Paradise 
Island, o Aquaventure, 
ao qual todos os hós-
pedes têm acesso livre. 
O toboágua, localiza-
do em uma réplica de 
um templo maia, passa 
pelos tubarões em uma 
queda vertical de 18 
metros, aumentando 
ainda mais a adrena-

lina. O assustador es-
corregador ganhou o 
nome de Leap of Faith. 
No mesmo templo há 
também outra atração 
para quem quer ob-
servar os animais com 
calma: é o Escorrega-
dor da Serpente, que 
permite que os hóspe-
des façam um passeio 
embaixo d´água com 
boias e observem os 
tubarões. A atração 
tem cinco andares e 
é disposta em forma-
to espiral. Apesar de 
começar em alta ve-
locidade, a queda se 
torna lenta justamente 
quando encontra com 
os animais.

REPRODUçÃO
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Elemento: fogo. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: 
Libra. Regente: 
Marte. O céu deixa 
sua imaginação 

excepcionalmente ativada e 
aumenta o desejo de encontrar uma 
parceria adequada e estimulante 
para uma jornada profissional. Cor: 
rosa. Número: 01.

Áries

Fase de progresso. 
Grande possibilidade 
de melhoria em seu 
desempenho profissional. 
Até o início do próximo 
mês, você obterá maior 

retorno financeiro. Passe sua vida 
amorosa a limpo e, se fez o caso, abra 
espaço para ser feliz de verdade. Cor: 
verde-esmeralda. Número: 05.

Touro

Invista toda energia 
para melhorar a vida 
e se sentir mais feliz. 
O que decidir fazer 
para se aproximar 
dos familiares será 
bastante positivo. E 

ficar o máximo possível com quem 
ama encherá o seu coração de 
alegria. Bom momento no campo 
espiritual. Número: 09

Gêmeos

É importante respeitar o 
que a intuição estará lhe 
mostrando. Nessa fase, 
você deve se recolher 
na intimidade de casa, 
perceber os próprios 

mistérios e repensar alguns valores e 
atitudes, inclusive no relacionamento 
amoroso. Bom momento no campo social. 
Número: 13.

Câncer

Elemento: fogo. 
Modalidade: fixo. Signo 
complementar: Aquário. 
Regente: Sol. É tempo de 
deixar a imaginação invadir 
a mente e transformá-la num 
campo fértil de boas ideias. 

A vida social garante bons momentos nesta 
fase, sendo indicado o convívio com amigos 
e a aproximação de colegas. Bom momento 
no campo financeiro. Cor: verde-escuro. 
Número: 17.

Leão

Elemento: terra. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Peixes. Regente: 
Mercúrio. Cuidado com 
seus gastos direcionados 

ao lazer. Tenha mais disciplina com 
seu orçamento. Escolha atividades 
mais econômicas e divirta-se. 
Bom momento no campo pessoal. 
Número: 21.

Virgem

É provável que a maneira 
de organizar a sua vida 
passe por um processo 
de renovação, devido ao 
interesse de experimentar 
novos métodos de 
trabalho. A vida é boa, 

desde que saiba levá-la. Momentos 
ótimos para emplacar um novo romance. 
Cor: amarelo-ouro. Número: 25.

Libra

Não aceite intromissões 
em sua vida, mas faça o 
possível para manter a 
paz. O importante é a 
consciência tranquila. 
A vida familiar pede 

reflexão e carinho. Período de alto 
astral fornecendo mais energia e vigor 
à sua personalidade. Bom momento no 
campo familiar. Número: 29.

Escorpião

Elemento: fogo. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Gêmeos. Regente: Júpiter. 
Os astros mandam 
recados para estes dias; 

solte-se e liberte a pessoa romântica e 
insinuante que existe em você. Delete 
todas as regras que o mundo diz serem 
as certas. Número: 33.

Sagitário

Fase de muita ação. 
Momento de muita 
energia. Já deu para 
perceber que a fase 
atual é totalmente 

favorável a você? Tomar a frente 
para fazer as coisas acontecerem 
chega a ser até obrigação. O sinal 
que vem dos céus é verde o tempo 
todo. Cor: azul-celeste. Número: 
37.

Capricórnio

Elemento: ar. 
Modalidade: fixo. 
Signo complementar: 
Leão. Regente: Urano. 
A tensão que andava te 
rondando dará lugar 

a um novo sentimento de otimismo 
e animação. O convívio com as 
pessoas será agradável. As atitudes 
calcadas na intuição são de grande 
ajuda para que alcance seus objetivos. 
Bom momento no campo pessoal e 
familiar. Cor: cáqui. Número: 41.

Aquário

Você se sente mais 
disponível na vida 
social e afetiva. 
Usando seu carisma, 
incentivo a convivência 
com as pessoas de 

forma criativa e agradável. No que 
depender dos astros, você tem tudo 
para vencer as adversidades e obter 
o reconhecimento que merece no 
trabalho.

Peixes
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Dragagem quer quebrar 
recorde no campeonato
Equipe de Japeri pode ultrapassar marcas de Botafogo e Flamengo, recordistas em invencibilidade.

Anderson Luiz

38

bAixAdA

Há muitos anos 
os clubes do fu-
tebol brasileiro 

não conseguem su-
perar a marca de Bo-
tafogo e Flamengo, 
que ficaram por 52 
jogos invictos. Eviden-
temente, as épocas 
eram bem diferentes 
das que vivemos hoje 
em dia, e a dinâmi-
ca apresentada pe-
los clubes, também. 
Mas, seguindo essa 
máxima de se man-
ter invicto, o Draga-
gem, de Japeri, pode 
se igualar aos clubes 
grandes, amanhã, 
quando terá pela 
frente o Real Amigos, 
em seu campo, às 9h. 
Caso não seja derro-
tado, o Dragagem já 

se iguala a Botafogo 
e Flamengo em nú-
meros de invencibi-
lidade, e poderá na 
próxima semana ba-
ter o recorde nacio-
nal. Na semana pas-
sada, em mais uma 
partida bastante 
disputada, a equipe 
venceu o As de Ouro 
(Nova Iguaçu) pelo 
placar de 1 a 0.

O Dragagem, que 
estava bastante mo-
dificado, viu a sua 
invencibilidade ame-
açada dada a apli-
cação tática e o 
bom futebol desen-
volvido pela equipe 
do As de Ouro.

O Dragagem jogou 
com Mizico (Léo), Lui-
zinho, Russao, Zé grilo 
(Felipe) e gil, Fabi-
nho, Nakaiama, Pe-

reba e Juninho, guer-
ron e Marcos Paulo. 
O gol da partida foi 

assinalado pelo joga-
dor guerron, aos 23 
minutos do primeiro 

tempo.
O Dragagem au-

mentou a sua inven-

cibilidade para 51 
(cinquenta e um) jo-
gos.

Seguindo essa máxima de se manter invicto, time pode se igualar aos clubes grandes

ANDERSON LUIZ

Clube completou 62 anos
O Dragagem 

Futebol Clube 
comemorou 62 
anos de funda-

ção no último dia 7 
de setembro. Ocor-
reu uma belíssima 
festa com jogos de 

todas as categorias 
e uma boa roda de 
samba e pagode. O 
simpático clube é a 

paixão dos morado-
res de Japeri, e vem 
mantendo as suas 
tradições fortale-

cendo ainda mais o 
esporte na cidade. 
E equipe já disputou 
competições pela 

Liga de Desportos 
de Nova Iguaçu e 
pretende retornar 
em 2017. 


