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Ratinho é fuzilado em Nilópolis

Bandidos executam 
jovem em Nova Iguaçu

Câmara de Nova Iguaçu aprova 
projeto de lei que regulamenta 
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ataque na baixada

As velejadoras Martine e Kahena saltam de alegria após receberem a medalha

Policias da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense fazem perícia no local

bruna lemos/hora h

O vereador Osvaldo Costa, conhecido como Ratinho, candidato à reeleição, pode ser mais uma vítima de 
crime político que está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. O político de 
53 anos foi atingido por sete tiros disparados por um homem encapuzado que já estava rondando a casa da 
vítima. Outras mortes de pré-candidatos foram registradas em Duque de Caxias e Magé, em julho.

as brasileiras martine Grael e Kahena Kunze fizeram história ao vence-
rem a regata da medalha da classe 49er FX dos Jogos olímpicos do rio. 
elas sagraram-se a primeira dupla feminina brasileira a conquistar uma 
medalha de ouro na vela. Com o apoio da torcida, deslizaram pela baía da 
Guanabara e chegaram em primeiro lugar, honrando o Dna da família.

o assassinato ocorrido na tarde de ontem, no Jardim da Viga, em nova 
Iguaçu, está sendo investigado pela Divisão de homicídios da baixada 
Fluminense (DhbF). a vítima, que não teve a identidade divulgada pela 
Polícia Civil foi atingida por cerca de três tiros. horas antes, o jovem havia 
postado nas redes sociais fotos dele acompanhado de uma mulher em 
restaurante na Posse. nenhum parente apareceu na cena do crime. os 
pertences, celulares, carteiras e joias não foram levados pelos criminosos. 
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Rato de ‘sorte’

Abatido

um homem cha-
mado luciano ma-
res, de fort summers, 
novo méxico, jogou 
um rato em uma 
pilha de folhas que 
estavam queiman-
do. o rato então 
correu para casa 
enquanto ainda es-
tava pegando fogo 
e queimou toda a 
casa do homem, 
este fato aconte-
ceu em 2006.

em 1943, na se-
gunda guerra mun-
dial, a fab bombar-
deou um submarino 
alemão apelidado 
de u-513, no litoral 
de santa catarina. 
estima-se que exis-
tam cerca de 12 
embarcações no 
eixo afundadas e 
perdidas na costa 
brasileira, a maioria 
no norte do país.

cientistas descobriram um objeto misterioso loca-
lizado nos confins do sistema solar, e por enquanto 
nós não sabemos muito sobre ele, e o que sabemos 
não faz muito sentido. apelidado de niku, ele pare-
ce ser um objeto transnetuniano, o que significa que 
é um planeta menor que existe além de netuno.

essa foi uma invenção de um chef meio 
descontente que ocorreu em 1853. geor-
ge crum, cansado das reclamações de um 
cliente que insistia em devolver suas batatas 
fritas de volta à cozinha afirmando que eram 
muito grossas e não crocantes o bastante.

ele resolveu cortá-las de forma extrema-
mente finas e fritá-las, fazendo com que seu 
cliente ficasse satisfeitíssimo. depois desse epi-
sódio, a batata se tornou bastante popular. 
não só na europa como em todo o mundo, 
são as melhores batatas.

Ovni em Netuno 

Batata chips Batata chips II

sealand é basicamente uma torre localizada 
no mar do norte, próximo da inglaterra, mas em 
termos, é um pais. durante a segunda guerra 
mundial, a inglaterra construiu várias bases na-
vais no mar, que com o fim do conflito foram 
desocupadas e não foram mais utilizadas.

O menor país do mundo

uma dessas bases era a torre rough towers, 
localizada em águas internacionais, e um sujeito 
chamado roy bates ocupou a base e lá procla-
mou um país em 1967. o governo britânico não 
pôde impedir, pois ficava fora de seu território. 
bates chamou seu país de sealand.

somos orgulhosos por termos coisas que são 
exclusivamente nossa. uma delas é a bossa 
nova. extraída do Jazz, já causou muitos pro-
blemas no exterior. mas também temos que 
nos orgulhar, porque os pratos, coxinha e bri-
gadeiro, são pratos exclusivamente brasileiros.

Feito no Brasil

Vaga para confeiteiro
restaurante renomado abre vaga para confeiteiro 

com experiência na função como doceiro também. 
salário de r$ 1.200,00, vale transporte e refeição no 
local. interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para rh04@jobinrio.com, mencionando no 
assunto o código V37. 

Chance para operador de elevador
empresa no ramo de construção civil abre oportuni-

dade imediata para operador de elevador com ensino 
médio completo e experiência na função cremalheira 
e moto. salário de r$ 1.300,00, vale combustível, e ou-
tros benefícios. interessados devem enviar currículo no 
corpo do email para primerh2014@yahoo.com.br.

Gerente comercial com experiência
curso profissionalizante abre vaga para gerente 

comercial com ensino médio completo ou facul-
dade, experiência com lideranças. salário de r$ 
1.500,00, comissão, plano de carreira e outros bene-
fícios. interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para  recrutamentorh36@gmail.com. 

Serasa tem pior 1º semestre desde 1991
o indicador serasa experian de atividade econômi-

ca, também chamado de ‘pib mensal’ recuou 0,1% 
em junho na comparação com maio. Já em relação 
ao mesmo mês de 2015, foi registrada queda de 3,2%. 
os números indicam que, o pib fechou em baixa de 
4,3% frente ao mesmo período do ano anterior.

Superfaturamento em empresa da Petrobras
o plenário do tribunal de contas da união (tcu) 

aprovou na última quarta-feira relatório que indica 
superfaturamento de r$ 2,1 bilhões, em valores atuali-
zados, em dois grandes grupos de contratos de obras 
da refinaria abreu e lima, que pertence à petrobras 
e está sendo construída em pernambuco.

Moeda opera com instabilidade
o dólar operou com instabilidade nos negócios on-

tem, seguindo o movimento da véspera, voltando a 
operar acima de r$ 3,20. na véspera, o avanço foi mi-
nimizado após a ata da última reunião do federal re-
serve indicar que ainda não há indicadores suficien-
tes na economia para sustentar uma alta dos juros.

O menor país do mundo II
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Como morrer de tanto comer ?

PhD da nobreza
phd é o último nível de grau que alguém pode 

chegar de alguma matéria como física, mate-
mática, engenharia. um fato interessante que fa-
zem na finlândia é dar ao graduado uma carto-
la e uma espada, mostrando que ele alcançou 
o nível máximo do ensino.

CONSTRUÇÃO CIVIL

TRIBUNAL dE CONTAS dA UNIÃO

reprodução

Você exagera na comida de vez em quando, e tem medo de morrer 
de tanto comer? então saiba que isso é possível, e a história registra alguns 
casos de pessoas que morreram de tanto comer como por exemplo: rei 
adolfo frederico da suécia em 1771, morreu de problemas digestivos de-
pois de ter comido lagostas, caviar, chucrute e arenque defumado, tendo 
coroado tudo com champanhe e mais 14 porções de sua sobremesa favo-
rita, sendo lembrado como ‘o rei que morreu de tanto comer’. então fica a 
pergunta: Quanta comida podemos comer, afinal? em geral, um estômago 
‘normal’ pode variar entre 50 mililitros até cerca de 4 litros de capacidade, 
isso significa aproximadamente: 3 cachorros-quentes completos, 2 porções 
grandes de batata frita, 2 refrigerantes de 500 ml, 2 casquinhas de sorvete.

Reduto eleitoral 
em alguns municípios da baixada, o clima 

está ficando tenso e pode piorar por con-
ta da ação da milícia. denúncia recebida 
pelo sombra informa que alguns candidatos 
estão sentindo-se ‘incomodados’, para não 
dizer ameaçados, com o uso excessivo de 
recomendações impostas pelas quadrilhas. 

Marcação de território 
na verdade, é uma marcação de territó-

rio que restringe algumas áreas onde certos 
candidatos não podem realizar campanha 
eleitoral. em miguel couto, bairro de nova 
iguaçu, por exemplo, só a presença de mili-
cianos é suficiente para intimidar os preten-
dentes a cargos no legislativo. 

Intimidar pretendentes
como numa terra sem lei, é a quadrlha 

quem diz quais as áreas os políticos devem 
dar as caras sem correr o risco de serem 
expulsos sob uma saraivada de balas. ‘as-
sessores’ de um candidato já andam pre-
ocupados com o resultado negativo dessa 
proibição. 

Vai perder votos
e não é pra menos. com o espaço para 

fazer campanha cada vez mais restritivo, o 
moço que sonha em chegar à câmara de 
Vereadores de nova iguaçu terá uma baixa 
expressiva de votos em 2 de outubro. cor-
re na boca miúda que ele teria sido avisa-
do para entrar na disputa, mas c... e andou. 
agora aguenta!

Lá em Caxias 
a situação é semelhante em duque de 

caxias, onde o pau come solto por causa 
da ação da mílicia, que toma na marra os 
territórios onde tem candidatos de sua escó-
ria política. pelo jeito, essa será a campanha 
dos acuados pela bandidagem paramilitar. 



Aprovado projeto de lei para 
regulamentar transporte coletivo
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Joyce Mendes
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Prefeitura de nova Iguaçu propõe acerto para motoristas de vans da região.
charles souza

reprodução

Eduardo Paes é multado 
em R$ 25 mil pelo TRE

Donos de vans não vão mais ter que se vincular a cooperativa para trabalharem no transporte

Site da Prefeitura de Nova Iguaçu é hackeado

os Vereadores 
de nova igua-
çu aprovaram 

por unanimidade na 
última terça-feira a 
indicação do projeto 
de lei nº 109/2016 de 
autoria do presiden-
te da casa, mauricio 
morais, e do verea-
dor marquinhos da 

Japeri realiza reformas 
na Rua Maria Cândida 

Vans têm a licitação para trabalhar independente

O prefeito ainda pode recorrer da decisão ao TSE

tia megue, ambos 
do (pmdb), que regu-
lamenta o transporte 
coletivo complemen-
tar da cidade.

com essa nova re-
gulamentação os 
donos de vans não 
vão mais ter que se 
vincular a cooperati-
va para trabalharem 
no transporte alter-
nativo, sendo eles 

mesmos responsáveis 
pelos seus atos a con-
dução do veículo, 
além de submeterem 
às normas da secre-
taria de transporte, 
trânsito e mobilida-
de urbana de nova 
iguaçu. 

ORgAnIzAnDO
 AS nOVAS LEIS

o secretário de 

trânsito e transporte, 
rubens borborema,  
também esteve na 
sessão. “assim como 
a licitação do trans-
porte coletivo para 
os ônibus foi um 
marco para a ci-
dade, essa nova lei 
também é um mar-
co. Vamos licitar, 
por ordem do minis-
tério público e por 

determinação da 
prefeitura de nova 
iguaçu, o transpor-
te complementar. e 
isso dará suporte à 
licitação dos cole-
tivos. as leis antigas 
estavam obsoletas, 
com alguns vícios 
de leitura, que não 
eram tão atuais e 
que, por conta dis-
so, a secretaria es-
tudou e o prefeito 
propôs essa mudan-
ça para a câmara. 
nós ganhamos no 
quesito segurança 
para todos os per-
missionários e auxi-
liares da cidade, ou 
seja, é um contrato 

a ser assinado, en-
tão não há prejuízo 
futuro, de alguém, 
por exemplo, can-
celar uma permis-
são ou outra”, ex-
plicou borborema, 
destacando que 
o contrato é de 20 
anos. “em função 
disso, algumas me-
lhorias serão feitas 
no sistema, assim 
como aconteceu 
após a licitação dos 
ônibus. serão feitas 
exigências que tra-
rão mais qualidade 
no serviço presta-
do à população”, 
completou o secre-
tário. 

por fazer propagan-
da antecipada para o 
deputado federal pedro 
paulo carvalho, o prefeito 
do rio, eduardo paes, foi 
multado em r$ 25 mil. a 
decisão foi aprovada em 
sessão plenária, na tarde 
da última quarta-feira. de 
acordo com informações 
do tribunal regional eleito-
ral do rio de Janeiro (tre-
-rJ), em outubro do ano 
passado, ele pediu votos 
antecipados ao candida-
to pela coligação Juntos 
pelo rio à prefeitura.

na ocasião, paes anun-
ciou pedro paulo como 
o “futuro prefeito do rio” 

durante a inauguração de 
uma obra pública, no bair-
ro do maracanã, na zona 
norte do rio. o prefeito 
ainda pode recorrer da 
decisão ao tribunal supe-

rior eleitoral (tse), em bra-
sília. 

procurada, a prefeitura 
do rio não tinha dado um 
posicionamento oficial so-
bre o caso.

o mau cheiro, os focos 
do mosquito aedes ae-
gypti e outros fatores cau-
sados pelo esgoto a céu 
aberto, estão com os dias 
contados no bairro muca-
já. a prefeitura de Japeri, 
por meio da secretaria de 
obras e serviços públicos 
(semosp), deu início às 
obras para colocação de 
manilhas na localidade, in-
cluindo a rua maria cândi-
da da silveira.

diversas ações como 

esta têm chegado a vários 
bairros do município, com 
objetivo de proporcionar 
acessibilidade e mobilida-
de para a população. toda 
equipe do poder executivo 
vem trabalhando e reali-
zando obras, mesmo com 
a crise econômica que 
atinge o país, em especial 
o estado do rio de Janeiro.

todo este feito pode 
ser executado, graças ao 
pagamento de impostos 
feitos pelo cidadão jape-

riense. toda a arrecada-
ção é revertida em prol de 
benfeitorias que possam 
transformar para melhor a 
qualidade de vida dos mu-
nícipes. “trabalhamos para 
que a população tenha o 
direito de ir e vir com digni-
dade. não descansaremos 
até que todos os bairros do 
município recebam obras 
que proporcione infraestru-
tura adequada”, disse an-
drew renato, secretário da 
semosp.

Diversas ações como esta têm chegado a vários bairros do município

custódio martins

o site oficial da prefei-
tura de nova iguaçu foi 
hackeado pela terceira 
vez na atual adminis-
tração. o fato ocorreu 
por volta das 16h de 
ontem. em vez do por-
tal, aparece a imagem 

de um emoticon tris-
te com a mensagem: 
“olá ademir, parece 
que seu site foi sarrado 
pela evilboyz”.  informa-
mos que já entramos 
em contato com o se-
tor de informática para 

que a mensagem seja 
retirada e os serviços 
restabelecidos. a pre-
feitura também informa 
que pretende registrar 
o caso na delegacia 
de repressão aos cri-
mes de informática.
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a câmara de Vereadores de nova 
iguaçu aprova projeto de lei para re-
gulamentar transporte coletivo com-
plementar na cidade. o projeto foi 
indicado pelo vereador marquinhos 
da tia megue.

o tse divulga a 
conta-gotas as de-
clarações de bens 
dos aspiras. dentre 
as que já estão no 
site, um título é incon-
testável: charlinho 
(pmdb), de itaguaí é 
o milionário da bai-
xada, com patrimô-
nio de r$ 26 milhões.

o juiz federal sér-
gio moro não cedeu 
à ofensiva da defesa 
do ex-presidente luiz 
inácio lula da silva do 
partido dos trabalha-
dores (pt) e decidiu 
na última quarta-feira 
que é de sua com-
petência julgá-lo na 
operação lava Jato.

o partido dos trabalhadores (pt) lançou na 
última quarta-feira, uma cartilha intitulada ‘a 
caçada Judicial ao ex-presidente lula’. e foi 
lançada em quatro idiomas.

em um trecho, a cartilha cita diretamen-
te o procurador-geral da república, rodrigo 
Janot, o juiz sergio moro e o ministro do su-
premo tribunal federal, gilmar mendes.

Julgamento Patrimônio

Cartilha Envolvidos  

Eles disseram... nós publicamos!
“Acho que é uma lei que atende algumas demandas importantes da sociedade brasileira por valores 

como decência política e moralidade administrativa. A lei é boa e nós devemos continuar a aplicá-la.” o 
ministro luís roberto barroso do supremo tribunal federal (stf), fala sobre a lei da ficha limpa.

secretaria municipal de saúde de 
nova iguaçu inaugura amanhã, no 
bairro da lagoinha, mais uma clínica 
da família, a 28ª já entregue à popu-
lação. a unidade foi construída para 
reforçar o atendimento da rede.

a clínica da família da lagoinha 
terá quatro consultórios sendo, um 
odontológico e outro do programa 
cegonha iguaçuana, com atendi-
mento exclusivo para as gestantes e 
consultas em várias especialidades.

direto ao ponto

um sacerdote de uma cidade italiana está 
ameaçando fazer uma denúncia formal na 
Justiça do país contra o jogo de realidade 
virtual pokémon go, a qual ele classificou 
como sendo “fábrica de cadáveres am-
bulantes, diabólico e perigoso”. o jogo dos 
monstrinhos traz para o mundo real ações 
que antes eram virtuais. o jogo usa imagens 
em tempo real, capturadas pelo celular, para 
mostrar os animais onde o jogador está. 

Consultas Debate  Liminar 
a clínica, que fica na rua 

humaitá, funcionará de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h, com consultas pre-
viamente agendadas para 
clínico geral e dentista e 
deve desafogar unidades 
de saúde da região. 

candidato à prefeitura 
do rio pelo psc, flávio bol-
sonaro mudou de posição e 
disse “não” à participação 
de marcelo freixo (psol) no 
debate na band. o psol 
não ocupa nove cadeiras 
na câmara municipal. 

a liminar que impedia o 
repasse de verbas públicas 
para o comitê organiza-
dor dos Jogos olímpicos do 
rio foi suspensa na última 
quarta-feira. a decisão é do 
desembargador federal gui-
lherme couto de castro.

Inauguração 

Mais saúde  
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brasília

cinco pessoas foram baleadas 
em Vila rica, belford roxo, entre elas 
duas crianças. moradores da região 
socorreram as vítimas que foram le-
vadas para o hospital municipal Jor-
ge Julio da costa dos santos (Joca). 

Vade retro Pokémon Go: a nova febre

o governo que atra-
sa salários, que não 
assegura os direitos 
adquiridos pelos ser-
vidores, é o mesmo 
que estaria usando do 
poder para ajudar os 
candidatos apoiados 
pela máquina adminis-
trativa, principalmente 
através das secretarias 
de educação e saú-
de. pelo menos é disso 
que voltam a se quei-
xar funcionários revol-
tados com o uso da 
máquina administrati-
va, pressões e esforço 
para transformar servi-
dores em cabos eleito-
rais, inclusive, afirmam, 
sob ameaça de trans-

Servidores sob 
pressão em Guapi

ferência. esta semana, 
por exemplo, vazou 
uma lista impressa de 
um cd do qual, além 
de vários processos de 
licitação para contra-
tação de fornecimento 
e serviços com recursos 
do fundeb, constam 
nomes de funcioná-
rios da rede municipal 
de ensino, que por te-
rem sido indicados por 
vereadores que de-
cidiram não apoiar a 
candidata a prefeita 
indicada pelo prefeito 
marcos aurélio dias, a 
vereadora marina ro-
cha pereira, a marina 
do modelo (psdb), fo-
ram substituídos.

Projeto Social cria condições para jovens 
educação

Pesquisadores do ‘baixada Pra Cima’ recebem certificados em seropédica. 
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Serra questiona país no Mercosul 
olha só, leitor, a situa-

ção da rua pedro Álvares 
cabral, na região cen-
tral de nilópolis. a equipe 
do hora h registrou esse 
flagrante que prova o 
quanto a administração 
do prefeito alessandro 
calazans anda desleixa-
da com questões como 
urbanismo, rede de esgo-
to e lixo.... muito lixo! mo-
radores afirmam que o 
caminhão de coleta da 
prefeitura está deixando a 
desejar no quesito ‘limpe-
za’. o acúmulo de sujeira 
só se sustenta em um pon-
to: risco de doenças. 

Funcionários da Educação têm se queixado de pressões 

diVulgação

 o ministro das rela-
ções exteriores, José ser-
ra, disse na última quarta-
-feira que a entrada da 
Venezuela no mercosul 
foi um ‘golpe’ conduzido 
pelos governos do brasil e 
da argentina na época 
e reafirmou que o país 
de nicolás maduro não 
pode assumir a presidên-
cia pro tempore do blo-
co.

“a Venezuela não 
cumpriu os pré-requisitos 
do mercosul. o gover-
no venezuelano entrou 
no mercosul a partir de 
um golpe, porque para 
entrar é preciso que os 

outros membros concor-
dem unanimemente e o 
paraguai não concordava. 
então, naquele momen-
to os governos do brasil e 
da argentina lideraram um 
processo para suspender o 
paraguai”, disse o ministro 
em entrevista no itamaraty.

para serra, a Venezuela 

Lixo a perder de vista em Nilópólis não tem condições de 
presidir o mercosul por 
não cumprir requisitos pre-
vistos nas normas internas 
do bloco, entre elas a 
chamada cláusula demo-
crática. segundo o minis-
tro, o país não respeita di-
reitos humanos e vive sob 
um regime autoritário. 

 A entrega dos certificados foi realizada pela secretária municipal neuza Cezário.

diVulgação

 O ministro José Serra ao lado de políticos venezuelanos

bruna lemos/hora h 

o projeto ‘bai-
xada pra 
cima!’ é um 

experimento social 
co-financiado pela 
união europeia, e 
que tem a coorde-
nação de duas insti-
tuições pioneiras em 
elaborar propostas 
cujo foco é o desen-
volvimento humano, 
o comitato interna-
zionale per lo svilup-
po dei popoli (comi-
tê internacional para 
o desenvolvimento 
dos povos) – cisp, 
e a organização 
não governamental 
(ong) brasileira se 

essa rua fosse minha 
– ser. em seropédica 
a iniciativa acontece 
em parceria com a 
prefeitura através da 
secretaria municipal 
de assistência social, 
direitos humanos, 
trabalho e emprego 
(smasdhte), e conta 
também com a par-
ceria do circo baixa-
da e a colaboração 
da regione marche.

o experimento so-
cial foi concebido 
com o objetivo de 
criar condições para 
que jovens dos 13 
municípios que com-
põem a baixada flu-
minense conheçam 
seus direitos como 

cidadãos e, saibam 
elaborar propostas 
de políticas públi-
cas que melhorem 
o acesso aos servi-
ços sociais básicos 
aos quais têm direito. 
na última terça-feira, 
dezoito jovens entre 
16 e 24 anos que par-
ticiparam do projeto 
exercendo a função 
de pesquisadores 
e, receberam auxí-
lio financeiro para o 
exercício da função, 
foram contempla-
dos com certificados 
de participação. a 
cerimônia de entre-
ga dos certificados 
aconteceu no audi-
tório da smasdhte.

divulgação
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Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência é comemorada

transparência

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Porto real celebra grande projeto de trabalho com a secretaria de educação.

Capacitação que tem dado resultado com as crianças

Steinbruch anuncia venda de 
fabricante de latas para bebidas

As dez escolas municipais que participam do evento abordam várias tematicas sobre autismo

Sul Fluminense tem espaço cultural

a professora de 
educação infantil 
da escola muni-
cipal patricia pi-
neschi, dulcimar 
cassiano, tem ex-
periência no as-
sunto e todo co-

nhecimento que 
absorve, destina aos 
alunos. “Já trabalho 
com alunos com au-
tismo há três anos 
e como professora 
regente, pretendo 
colocar em prática 

todo o conhecimen-
to adquirido com o 
aluno autista, que 
atendo hoje. com 
essa capacitação, 
minha convicção é 
auxiliá-lo cada vez 
mais a ser indepen-

dente e ter mais au-
tonomia”.

“o objetivo des-
sa capacitação é 
esclarecer sobre o 
que é o autismo e 
seus níveis, pois esse 
transtorno está cada 

em comemora-
ção à semana 
nacional da 

pessoa com defici-
ência, celebrada de 
21a 25 de agosto, a 
secretaria de edu-
cação, esporte, la-
zer e cultura, promo-
veu a capacitação 
docência aplicada 
para autismo aos 
professores do ensi-
no regular, orienta-
dores educacionais 
e pedagógicos das 
escolas da rede mu-
nicipal de ensino. o 
curso teve como pa-
lestrante o professor 
especialista em edu-
cação, roney an-
drade, e será dividi-
do em dois módulos.

as dez escolas mu-
nicipais representa-
ram o i módulo que 
abordou as temá-
ticas: investigando 
o autismo e ensino 
estruturado. o curso 
trata das técnicas de 
trabalho com alunos 

Moradores de Quatis sofrem 
com falta de coleta de lixo

vez mais próximo de 
nossa realidade. o 
saber entender e li-
dar com o autismo 
é muito importante, 
principalmente por-
que o número de 
alunos, matriculados 

na rede municipal 
de ensino está em 
crescimento”, es-
clareceu a secre-
tária de educa-
ção, esporte, lazer 
e cultura, maria 
madalena ferreira.

autistas em classes 
regulares e de edu-
cação inclusiva. “a 
partir da explicação 
sobre o conceito do 
autismo, elaboramos 
um programa com 
atividades específi-
cas para esse públi-
co como programas 
de intervenção edu-
cacional e ativida-
des estruturadas”, 
explicou o palestran-
te, roney andrade.

MéTODOS DE
 TRABALHO

Já o ii módulo, que 
expõe construções 
dos Jogos e ofici-
nas de materiais es-
truturados, aborda 
de forma dinâmica, 
como construir jogos 
destinados a esse 
público. durante o 
curso são trocadas 
experiências, discuti-
das as dúvidas mais 
frequentes e relata-
das as vivências co-
tidianas. 

“o autismo é um 
transtorno que varia 

em gênero, indo dos 
níveis leve, modera-
do e severo. atual-
mente, a rede muni-
cipal de ensino tem, 

matriculados, 103 
alunos com defici-
ência, sendo 27 au-
tistas, desde a edu-
cação infantil até o 

ensino fundamen-
tal ii. os demais 76 
alunos são pessoas 
com deficiência vi-
sual, auditiva, física, 

mental e múltipla”, 
explicou a assessora 
de educação espe-
cial, giovana de oli-
veira.

benjamin steinbru-
ch, o presidente da 
csn, deve realizar um 
anúncio, em um prazo 
de dez dias, a venda 
da fabricante de latas 
para bebidas metalic, 
que tem atuação no 
norte e no nordeste, 
além de possuir 4% do 
mercado nacional des-
se tipo de embalagem. 
a informação sobre a 
venda foi dada pelo 
presidente da csn em 
teleconferência com 
analistas e investidores, 
na última terça-feira, 
quando foi divulgado 
o balanço da empresa 
do segundo trimestre 
de 2016.

“estamos inician-
do nosso processo de 
desmobilização, que é 
uma coisa que o mer-

Metalic deve ser vendida dentro de dez dias

cado nos cobra. temos 
bons ativos e estamos 
trabalhando em diver-
sas frentes, incluindo a 
desmobilização de ati-
vos core (chave)” afir-
mou steinbruch.

a csn divulgou du-
rante a teleconferência 
os resultados do segun-
do trimestre de 2016. a 

companhia registrou 
prejuízo líquido de r$43 
milhões, bem inferior às 
perdas de r$ 831 mi-
lhões registradas no pri-
meiro trimestre desde 
ano, e aos r$615 mi-
lhões de desempenho 
negativo no segundo 
trimestre do ano pas-
sado.

arquivo pessoal moradores de diver-
sos bairros estão so-
frendo com a falta de 
coleta de lixo no mu-
nicípio. segundo eles, 
já tem duas semanas 
que o problema se es-
tende nos bairros, boa 
Vista e são benedito, 
eles contaram que o 
caminhão não passou 
nenhuma vez nesta se-
mana. os moradores 
apontam ainda que 
mesmo quando o lixo 
chega a ser recolhido 
parte dele fica para 
trás causando diversos 
transtornos para as co-
munidades.

a auxiliar administra-
tiva silvane do bem, 31 
anos, disse que em seu 
bairro, no boa Vista, a 
última coleta foi feita 
na sexta-feira passa-
da, e que o lixo não 
foi todo recolhido. ela 
contou ainda que os 

Lixo está atraindo roedores para o local
dias de coleta em sua 
rua são segunda, quar-
ta e sexta. “essa situa-
ção e difícil, pois eles 
deixam o lixo acumula-
do, os cachorros vão e 

fazem uma bagunça. 
lá no bairro não tem 
varredor, então até o li-
xeiro passar novamen-
te o local fica muito 
precário”, disse.

divulgaçpão

Volta Redonda inicia inscrições para 2017
a secretaria muni-

cipal de educação 
(sme) anunciou que 
as inscrições para a 
chamada escolar 2017 
serão realizadas en-
tre os dias 1º e 30 de 
setembro, atendendo 
crianças na creche, 
pré-escola e ensino 
fundamental, além do 
eJa (educação de Jo-

vens e adultos). a ins-
crição deverá ser feita 
nas unidades escola-
res do município, e os 
responsáveis devem 
procurar a unidade 
mais próxima no pró-
prio bairro.

nas creches se-
rão matriculadas 
crianças nascidas 
entre 03/04/2013 e 

30/11/2016; na pré-
-escola, crianças nas-
cidas entre 03/04/2011 
e 02/04/2013; e no 1º 
ano do ensino funda-
mental, crianças nas-
cidas até 02/04/2011. 
o objetivo da sme é 
que todos os pais e 
responsáveis atendam 
à campanha da cha-
mada escolar 2017.

foi aberto ontem o espa-
ço turisarte, que tem como 
propósito trabalhar com o 
turismo, cultura e sustentabi-
lidade. o projeto foi criado 
pela secretaria de turismo e 
passará a ser um centro de 
referência do artesanato 
produzido no estado do rio 
de Janeiro. a ideia é apre-

sentar as diversas vertentes 
do segmento e auxiliando 
os mais de sete mil artesãos 
fluminenses cadastrados 
pelo governo do estado.

localizado em botafogo, 
na zona sul carioca, o turi-
sarte conta com exposições 
permanentes de peças pro-
duzidas em 26 municípios e 

áreas de convivência, além 
de dezenas de oficinas que 
permitirão ao profissional 
aprimorar suas técnicas e 
expandir os conhecimentos 
para relacionamento com 
o mercado. o local contou 
com o apoio de furnas na 
recuperação e reestrutura-
ção do imóvel.
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Candidato a vereador de 
Nilópolis é executado

até quando?

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

ao sair de casa ratinho foi alvo de nove disparos, um deles atingindo a cabeça.

oswaldo da 
costa silva, 
o ratinho, 

de 63 anos, can-
didato a vereador 
em nilópolis, pelo 
pdt, foi morto a ti-
ros na manhã de 
ontem. segundo in-
formações de poli-
ciais militares do 20° 
bpm (mesquita), ele 
saía de casa, na 
rua pedro Álvares 
cabral, no centro, 

Mais de 10 candidatos assassinados em nove meses 

nos últimos nove 
meses, 11 políticos 
foram executados 
na baixada flumi-
nense. a divisão 
de homicídios da 

baixada fluminense 
(dhbf) investiga se 
todos os crimes tive-
ram motivação políti-
ca. a série de assas-
sinatos começou em 

PM é baleado em confronto 
no Complexo da Penha

Um colega de farda carrega o amigo nas costas com esperança de socorre-lo

Carro foi alvejado com vários tiros. O local do crime foi preservado para ser periciado

Dois suspeitos vão em 
cana em Nova Iguaçu

O ex-candidato já foi vice-prefeito da cidade e presidente do PDT regional

reprodução/facebook

bruna lemos/horah

Jovem é acusado de matar a mãe 

quando foi alvo de 
nove disparos, um 
deles atingindo a 
cabeça. o atirador, 
que estava em um 
carro preto, fugiu.

ratinho chegou a 
ser levado para o 
hospital pronil, mas 
não resistiu aos feri-
mentos. o local do 
crime foi preserva-
do para a realiza-
ção da perícia. a 
vítima que deixou 
duas filhas e um 
casal de netos, tem 

Um revólver 38 mm foi encontrado com a dupla

um longo históri-
co de vida política 
em nilópolis. ele já 
foi vice-prefeito da 
cidade, secretário 
municipal de meio 
ambiente e presi-
dente do pdt regio-
nal.

o prefeito de ni-
lópolis, alessandro 
calazans (pmdb), 
emitiu uma nota 
de pesar pela mor-
te do candidato a 
vereador no face-
book da prefeitura. 

novembro do ano 
passado, quando fo-
ram mortos o vere-
ador darlei gonçal-
ves braga (ptb), em 
paracambi, e o pré-

-candidato luciano 
nascimento batista, 
em seropédica.

Já em dezembro, 
foram assassinados 
nelson gomes de 
souza, do psc, em 
são João de meriti, e 
o ex-vereador marco 
aurélio lopes (dem), 
em paracambi. o 
ano começou com 
mais ataques: em 
janeiro, o vereador 
geraldo gerpe foi 
morto em magé. em 
junho, mais três polí-
ticos foram executa-
dos. o primeiro em 
nova iguaçu. o pré-
-candidato ander-
son Vieira gomes foi 
morto a tiros em uma 
emboscada. lean-
dro da silva lopes foi 
assassinado em du-
que de caixas. ainda 
em nova iguaçu, o 
pm e pré-candidato 

manoel primo lisboa 
foi atingido por vá-
rios tiros. testemunhas 
contaram que qua-
tro homens em um 
carro efetuaram os 
disparos e mais de 20 
cápsulas foram en-
contradas no chão. 

em julho, a polícia 
civil registrou outras 
duas mortes de po-
líticos em duque de 
caxias. o primeiro 
foi no dia 2. a vítima, 
sérgio da conceição 
de almeida, mais co-
nhecido como berem 
do pilar, foi metralha-
da na porta de casa. 
Quatro dias depois, 
bandidos mataram 
o pré-candidato de-
nivaldo silva no esta-
cionamento de um 
shoppping. imagens 
gravadas pelo circui-
to de vigilância do 
shopping mostram 

um homem usando 
uma camisa com a 
inscrição da polícia 
civil atirando sete 
vezes no para-brisa 
do carro da vítima. 
o político morreu 
na hora. a mulher 
dele, que estava 
no carona, foi so-
corrida em estado 
grave. o filho do 
casal, que estava 
no banco de trás 
do carro, não foi 
atingido.

a dhbf descartou 
a participação de 
policiais em todos 
os crimes. o setor 
de inteligência do 
ministério público 
federal (mpf) já 
identificou a atua-
ção de milicianos 
junto a pré-candi-
datos na região e 
também na zona 
oeste do rio.

um policial militar 
da unidade de polícia 
pacificadora (upp) da 
Vila cruzeiro, no com-
plexo da penha, zona 
norte do rio, foi bale-
ado no braço durante 
um tiroteio na comu-
nidade na manhã de 
ontem. alessandro as-
sumpção, de 27 anos, 
seguiu para o hospital 
estadual getúlio Var-
gas, na penha, que 
fica na região. segun-
do a unidade, ele não 
corre risco de morrer. 
o policiamento foi re-

forçado no local após 
o episódio.

este é o segundo 
dia de confrontos na 
Vila cruzeiro, de acor-
do com denúncias de 
moradores. na última 
quarta-feira, eles reco-
lheram cápsulas defla-
gradas na comunida-
de e postaram uma 
foto numa rede social. 
procurada, a assesso-
ria de imprensa das 
upps disse que não 
houve tiroteios envol-
vendo policiais no lo-
cal.

 nOTA DA UPP
“segundo o coman-

do da unidade de 
polícia pacificadora 
(upp) Vila cruzeiro, no 
complexo da penha, 
um policial foi baleado 
no braço na manhã 
de ontem enquanto 
patrulhava a área co-
nhecida como rua 8. 
ele foi socorrido para o 
hospital estadual ge-
túlio Vargas, na penha. 
o policiamento foi re-
forçado com o apoio 
de outras upps e do 
16º bpm (olaria).”

policiais do 20° ba-
talhão de polícia de 
militar (mesquita) 
prenderam na última 
quarta-feira dois sus-
peitos de praticarem 
roubo na rua frederi-
co castro pereira pró-
ximo à rua da lama, 
em nova iguaçu.

de acordo com o 
batalhão da área, 
em patrulhamento, 
os pms foram infor-
mados por morado-
res sobre a presença 
de dois indivíduos em 
atitude suspeita no 
local. imediatamen-
te fizeram a aborda-

gem e apreenderam 
um revólver calibre 
38mm que estava na 
mão de um deles, en-
rolado em uma cami-
sa. os marginais foram 
presos e confessaram 

no caminho à dele-
gacia que o objetivo 
era roubar uma mo-
tocicleta pois ambos 
estavam a pé. eles fo-
ram conduzidos à 52ª 
dp (centro).

um rapaz é o principal 
suspeito de assassinar a 
mãe, ontem de manhã, 
na comunidade do mor-
ro dos macacos, em Vila 
isabel. de acordo com 
o comando da upp da 
região, maria da penha 
dos santos, de 46 anos, 
a vítima teria sido morta 
com um tiro, e um dos fi-
lhos dela contou aos mili-

tares que o autor do crime 
é o próprio irmão, identifi-
cado como Jorge lima 
dos santos, de 27 anos.

depois do crime, Jor-
ge teria fugido armado. 
o irmão dele, que seria a 
única testemunha, pres-
tou depoimento na 20ª dp 
(Vila isabel), mas o caso 
será investigado pela de-
legacia de homicídios da 

capital (dh). 
“o local já foi pericia-

do e o autor é um dos fi-
lhos da maria da penha. 
estamos muito perto de 
prender o criminoso”, 
confirmou o delegado 
titular da dh, fábio car-
doso. “ainda estamos 
investigando o que o 
levou a assassinar a pró-
pria mãe”, acrescentou.

reprodução/pmerJ reprodução/pmerJ
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Ataque a tiros fere cinco 
pessoas em Belford Roxo 

uma caminhonete 
carregada com 1.665 
tabletes prensados de 
maconha, foi aban-
donada na manhã de 
ontem às margens da 
mgc-497, em iturama, 
no triângulo mineiro. de 
acordo com a polícia, 
o motorista do veículo 
perdeu o controle da 
direção, capotou e, 
em seguida, fugiu. 

de acordo com a 
pm de carneirinho, os 
militares foram aciona-
dos a comparecer no 
km 281 da rodovia, por 
volta das 6h30, onde 
uma caminhonete es-
tava abandonada. os 
policiais contaram com 

Duas crianças estão entre as vítimas dos criminosos que passaram atirando no bairro Vila rica. 

o apoio da perícia téc-
nica da polícia civil e a 
polícia rodoviária fede-
ral. 

a suspeita é de que 
o motorista estava sozi-
nho, já que todos os as-
sentos estavam ocupa-
dos com a droga. com 
o acidente, vários table-

tes de maconha fica-
ram espalhados pela 
estrada vicinal. a droga 
foi recolhida e encami-
nhada à delegacia de 
iturama. além das dro-
gas, a polícia encon-
trou dentro do veículo 
galões de gasolina e 
alimentos.

Veículo carregado de drogas 
é abandonado na MGC-497

Drogas ficaram espalhadas em torno do veículo

o final da noi-
te da última 
quarta-feira foi 

de terror para os mora-
dores do Vila rica, em 
belford roxo. um grupo 
de homens armados, 
que estavam em um 
carro, fizeram vários dis-
paros entre as ruas pi-
zolanti com sandra. no 
ataque, cinco pessoas 
foram baleadas, entre 
elas duas crianças. 

de acordo com in-
formações do 39º ba-
talhão de polícia militar 
do município, os bandi-
dos não teriam um alvo 
específico quando pas-
saram atirando. teste-
munhas relataram que 
um veículo honda, de 
cor preta, parou na es-
quina e atirou diversas 
vezes em direção ao 
comércio conhecido 

como ‘sopão do bere’. 

VíTIMAS nãO CORREM 
RISCO DE MORTE 

uma das crianças foi 
atingida na cabeça e 
a outra no pescoço. 
as outras vítimas foram 
identificadas como 
mariusa paixão soares 
barros, de 38 anos, atin-
gida por três tiros na 
barriga, e Vanessa silva 

do nascimento, 27, que 
foi atingida nas costas. 
a quinta vítima, andré 
da silva souza, 36, foi 
atendida, medicada e 
recebeu alta. 

os feridos foram en-
caminhados para o 
hospital estadual adão 
pereira nunes (heapn) 
e para o hospital ge-
ral de nova iguaçu 
(hgni). 

Vanessa, uma das vítimas foi atingida nas costas

Policiais militares estiveram no local do ataque com o apoio de um Caveirão

bruna lemos/hora h 

Homem é morto em Nova Iguaçu 
a divisão de homicídios 

da baixada fluminense 
(dhbf) investiga o assassi-
nato de um homem ocor-
rido no tarde de ontem, no 
Jardim da Viga, em nova 
iguaçu. a vítima, que não 
teve a identidade divul-
gada pela polícia civil, foi 
atingida por cerca de três 
tiros, um dos quais no pei-
to, e morreu no local. 

de acordo com infor-
mações de agentes da 
especializada, o homem 
estava soltando pipa com 
um amigo na rua gilda 
quando dois marginais 
chegaram a pé e se apro-
ximaram, anunciando o 
assalto. a vítima ainda ten-
tou desabotoar o cordão 
que usava no pescoço, 
mas entrou em luta corpo-
ral com um dos assaltan-
tes. 

ele estava em vanta-
gem quando o criminoso 
armado atirou para salvar 
o comparsa. 

após os tiros, os suspei-
tos, que aparentavam ser 
menores de idade, corre-
ram em direção a uma 
fiat verde, enquanto a ví-
tima agonizava até a mor-

te. horas antes, o jovem 
havia postado nas redes 
sociais fotos dele acompa-
nhado de uma jovem em 
restaurante na posse. ne-
nhum parente apareceu 
na cena do crime. 

os pertences, celulares, 
carteiras e joias não foram 
levados pelos criminosos. 

Professor de jiu-jitsu mergulha 
no mar do Rio e morre afogado 

Vítima, que não foi identificada levou três tiros

um professor de jiu-
-jítsu e personal trai-
ner morreu afogado 
na manhã de ontem 
na praia de ipanema, 
na altura do posto 10. 
Jódy soares de olivei-
ra morava em brasília 
e estava no rio para 
acompanhar as olim-
píadas. 

segundo informa-
ções, pela manhã ele 
e um grupo de amigos 
foram à praia, mas 
Jódy não conseguiu 
sair do mar após mer-
gulhar. ele chegou a 
ser socorrido por salva-
-vidas e levado para 
o hospital municipal 
miguel couto, na gá-
vea, onde morreu. ho-
ras antes de morrer, o 
atleta havia publica-

do foto na internet di-
zendo que assistiria ao 
jogo de tênis de mesa, 
esporte que ele prati-
cava na capital fede-
ral, onde trabalhava em 
uma academia no lago 
sul, em brasília. 

a federação de Jiu-
-Jitsu do df publicou 

nota afirmando que 
“infelizmente, hoje, nos 
despedimos de mais 
um faixa preta do 
mundo da luta. gran-
de luizinho, é assim 
que nós sempre nos 
lembraremos de você: 
um cara imensamente 
tranquilo e humilde”.

reprodução

Jódy Soares estava no Rio para acompanhar os jogos

Nadadores quebraram posto
a farsa veio à tona. os 

quatro nadadores ameri-
canos que dizem ter sido 
vítimas de um assalto na 
madrugada do último do-
mingo, na verdade se en-
volveram em uma briga 
num posto de gasolina, na 
barra da tijuca, zona oeste 
do rio. 

de acordo com investi-
gadores da polícia civil, os 
quatro atletas saíram em 
um táxi às 5h50 da casa 
frança, na lagoa, zona sul 
do rio. pediram para pa-
rar no posto de gasolina 
shell, na avenida armando 
lombardi, número 370, no 
Jardim ocêanico, para ir 
ao banheiro. câmeras de 
segurança registraram o 
momento em que um dos 
nadadores fica irritado ao 
saber que o banheiro não 
ficava dentro da loja de 
conveniência. ele quebrou 
uma porta do estabeleci-
mento a chutes, além de 
depredar outros objetos.

segundo informações, 

um frentista chamou o se-
gurança que pegou uma 
arma para intimidar os atle-
tas que estavam exaltados. 
“o dinheiro foi solicitado 
para pagar os danos. não 
sei quanto foi a quantia, 
mas eles entregaram em 
tom de deboche ainda”, 
disse uma funcionária que 
pediu para não ser identi-
ficada.

na versão de ryan lo-
chte, ele e outros três atle-
tas foram rendidos por um 
bando armado que exigiu 

todo o dinheiro do grupo, 
em torno de u$$ 400. a 
polícia civil já está com as 
imagens do posto de ga-
solina. eles chegaram ao 
local após traçar o trajeto 
contrário, da Vila dos atle-
tas até o estabelecimento.

o chefe de polícia civil, 
delegado fernando Velo-
so, afirmou que a polícia 
está trabalhando com to-
das as linhas possíveis de 
investigação a respeito do 
suposto assalto sofrido pe-
los atletas. 

Câmera mostra grupo de atletas deixando banheiro

bruna lemos/hora h 

reprodução
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Obras faz limpeza 
de canais em Caxias
secretaria trabalha para evitar enchentes.

gUATEMALA

o vulcão santia-
guito da guate-
mala, que está em 
constante ativida-
de, lançou uma co-
luna de cinza que 
alcançou 4 mil me-
tros sobre o nível do 
mar.

o porta-voz da 
coordenadora na-
cional para a re-
dução de desastres 
(conred), david de 
león, informou que 
esta explosão foi a 
79ª neste ano, sen-
do o período de 
atividade mais forte 
do vulcão em abril 
e maio passado.

o instituto nacio-
nal de sismologia, 
Vulcanologia, me-
teorologia e hidro-
logia (insivumeh) 
disse que o vulcão 
teve a erupção às 
8h08 locais (11h08 
de brasília), com es-
trondos internos e 
fluxos piroclásticos 
que descem pelos 
flancos oeste e su-

Vulcão em atividade lança 
cinzas a 4 mil metros de altura

Vulcão Santiaguito está em constante atividade

o combate a 
e n c h e n t e 
em duque 

de caxias tem sido 
constante por parte 
da prefeitura, que 
realiza nos quatro 
distritos a limpeza 
de canais, valões e 
galerias. 

ações como esta 

contribuem para 
reduzir o impacto 
causado por uma 
chuva forte.

ontem, a equipe 
da secretaria de 
obras concluiu a 
limpeza manual de 
um canal no bairro 
do bananal, primei-
ro distrito. 

entre os serviços 
que foram executa-

dos estão a retirada 
de mato, entulho 
e o lixo jogado por 
moradores daquela 
localidade no valão.

outros bairros que 
também tiveram o 
serviço de limpeza 
de valões e galerias 
foram o centenário, 
prainha, engenho do 
porto, olavo bilac e 
o gramacho. Limpeza  de valões e canais é realizada em todos os distritos de Caxias

diVulgação

Morre autora do Hino de Nova Iguaçu
o prefeito de nova 

iguaçu, nelson bornier, 
lamenta profunda-
mente o falecimento 
da professora tereza 
stella de Queiroz pi-
nheiro lopes, ocorrido 
na última quarta-feira.

autora, ao lado de 
paulo costa navega, 
do hino da cidade de 
nova iguaçu, conside-
rado um dos mais bo-
nitos da baixada flumi-
nense, oficializado em 

1979, tereza stella de 
Queiroz era irmã do 
ex-prefeito ruy Quei-
ros e filha do poeta e 
escritor João barbosa 
pinheiro e da educa-
dora e ex-vereadora 
stella de Queiroz pi-
nheiro.

para bornier, nova 
iguaçu, a baixada flu-
minense e o estado 
do rio de Janeiro se 
despedem de uma 
figura humana muito 

querida e respeitada, 
e que, a exemplo de 
sua família, dedicou 
sua vida em defesa 
da educação, deixan-
do um legado de luta 
por uma sociedade 
mais justa, fraterna, 
humana e democráti-
ca. consternado pela 
perda irreparável, o 
governo municipal 
decreta luto oficial 
de três dias na cida-
de.

Nilópolis divulga data de 
inauguração de creche

falta pouco para 
os moradores do 
paiol ganharem a 
1º creche municipa-
lizada do bairro. a 
prefeitura de nilópo-
lis anunciou que as 
obras estão em fase 
final e a inauguração 
está prevista para o 
dia 29 de setembro.

o projeto visa 
atender crianças de 
0 a 3 anos e benefi-
ciar cerca de 130 fa-
mílias com uma área 
de mais de 1000 m² 
com espaços para 
cozinha, dispensa, 
banheiros, berçários, 
salas de aula além 
de área reservada 
para a recreação in-
fantil. a terceira cre-
che de nilópolis está 
localizada ao lado 

do faetec cVt, centro 
técnico Vocacional, na 
rua general olímpio 
da fonseca.

Vale lembrar que até 
2013 nilópolis não pos-
suía nenhuma creche 
e até o fim de 2016 se-
rão 5 disponíveis na ci-
dade: a creche izaura 
calazans, em funcio-
namento desde 2013; a 

do ciep 186 no bair-
ro do novo horizonte 
também já em fun-
cionamento; a cre-
che da mena barre-
to, em parceria com 
o banco mundial, 
com obra prevista 
para ser iniciada em 
setembro e a do final 
da mirandela, com 
projeto em outubro.

A Prefeitura anunciou que as obras estão em fase final

diVulgação

guatemala’s national seismological institute/ap

Repasses para a Rio 2016 estava 
previsto em contrato, diz Paes

o prefeito do rio 
de Janeiro, eduardo 
paes, voltou a afirmar 
na última quarta-fei-
ra que recorrerá da 
decisão da Justiça 
que viu fins eleitorei-
ros no repasse de r$ 
150 milhões para o 
comitê organizador 
rio 2016. o prefeito 
havia anunciado a 
transferência na úl-
tima segunda-feira 
para garantir a para-
limpíada, em setem-
bro. a organização 
do evento busca re-

cursos no governo ou 
em um mega patro-
cinador para garan-
tir a realização das 
competições.

segundo paes, o 
contrato assinado 
entre a prefeitura do 
rio e o comitê orga-
nizador, quando a ci-
dade se candidatou 
para receber os jo-
gos, em 2009, já pre-
via a possibilidade 
de repasse público à 
rio 2016. 

o prefeito vai usar 
esse argumento para 

pedir que a Justi-
ça eleitoral libere o 
aporte.

a rio 2016 alertou 
à Justiça que a de-
cisão de barrar os 
recursos paralisa suas 
atividades e com-
promete as compe-
tições. 

o comitê organi-
zador dos Jogos ar-
gumenta que os gas-
tos são transparentes 
e estão na internet, 
incluindo balanços, 
contratos e demons-
trações financeiras.

doeste.
devido a tal si-

tuação, o vulcão, 
que está situado no 
departamento de 
Que t za l t enango , 
pode lançar cinzas 
em áreas de são fe-

lipe, mazatenango 
e retalhuleu. por 
isso que, é reco-
mendável não per-
manecer em suas 
cercanias e cobrir 
as caixas de água 
potável.

Prefeitura realiza o recapeamento de ruas em Parada Angélica
a prefeitura de 

duque de caxias 
iniciou na última 
quarta-feira, o ser-
viço de recape-
amento asfáltico 
das ruas José ro-
cha e Álvaro ro-
cha, em parada 

angélica. o trabalho 
faz parte da urba-
nização da região 
que começou com 
a construção da ci-
clovia que liga o 
bairro à imbariê. na 
primeira etapa, fun-
cionários da secre-

taria municipal de 
obras retiram o as-
falto antigo através 
da fresagem. em se-
guida, após prepa-
rem o solo, é realiza-
da a pavimentação. 
a previsão é que o 
serviço seja finaliza-

do até o final da se-
mana.

recentemente ou-
tra via importante 
do bairro, a avenida 
coronel sisson, rece-
beu novo piso asfálti-
co, um desejo antigo 
dos moradores da-

quela localidade, e 
já foi toda sinalizada.

funcionário de 
uma oficina na rua 
José rocha, lucas 
da silva, 18 anos, 
acha as melhorias 
positivas para o bair-
ro. “É bom para gen-

te e principalmente 
para os moradores. 
É importante me-
lhorar a qualidade 
das ruas”, disse o 
morador de piabe-
tá, que trabalha 
há quatro anos em 
parada angélica.

Trens e metrô têm aumento 
de passageiros nas Olimpíadas

entre os dias 5 e 15 
de agosto, o metrô re-
gistrou 2 milhões de en-
tradas a mais no siste-
ma, sendo 1 milhão de 
embarques adicionais 
apenas na linha 4. ao 
todo, as linhas 1, 2 e 4 
transportaram 8,8 mi-
lhões de passageiros 

no período.
Já os trens da super-

Via contabilizaram au-
mento de mais de 962 
mil embarques entre 3 
e 15 de agosto. foram 
transportados 6,8 mi-
lhões de passageiros. 
a estação engenho 
de dentro teve recor-

de no último sábado, 
com 48.915 entradas, 
o que representa um 
crescimento dez vezes 
maior em relação aos 
sábados fora do perío-
do dos Jogos. no último 
domingo, houve recor-
de com 26.283 embar-
ques na estação.
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GLOBO

05:00 - hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:51 - olimpíada 2016
09:30 - handebol feminino
10:45 - olimpíada 2016
11:00 - Vôlei de praia feminino
12:00 - praça tV - 1ª edição
12:37 - globo esporte
13:20 - Jornal hoje
14:02 - Vale a pena Ver de no-
voanjo mau
14:08 - olimpíada 2016
16:00 - Vôlei de praia mascu-
lino
16:55 - olimpíada 2016
16:56 - Vale a pena Ver de no-
voanjo mau
18:04 - Êta mundo bom!
19:00 - praça tV - 2ª edição
19:18 - haja coração
20:20 - Jornal nacional
21:02 - Velho chico
21:50 - olimpíada 2016
22:00 - futebol feminino
23:55 - olimpíada 2016
00:10 - Jornal da globo
00:52 - balada olímpica
03:01 - corujão
04:23 - corujãosuper-huma-
nos

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 rati-
nho
23:15 – tela de sucessos
01:00 – the noite
01:45 – Jornal do sbt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homems e meio
04:00 – mike & molly
04:30 – diários de um Vam-
piro
05:15 - dallas

REDE TV

música popular brasileira

05:00-igreja internacional da gra-
ça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-melhor pra Você 
12:00-igreja universal do reino de 
deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-igreja universal do reino de 
deus 
18:00-sem rodeios 
19:15-redetV news 
20:30-igreja internacional da gra-
ça de deus. 
21:30-tV fama 
22:45-mariana godoy entrevis-
ta 
00:05-leitura dinâmica 
00:35-programa amaury Jr 
01:30-igreja universal do reino de 
deus. 
03:00-igreja da graça no seu lar

Moda para gestantes

reprodução

luzia decide se abrir com a fa-
mília. tereza despreza carlos. afrâ-
nio questiona se iolanda está a seu 
lado. sophie surpreende lucas. ben-
to tenta convencer piedade a per-
doar luzia. miguel conta a iolanda 
que está se entendendo com olívia. 
miguel e bento tentam encontrar 
uma solução para a cooperativa. 
tereza garante a ceci que santo 
está vivo. santos chama por tereza.

Santos chama 
por Tereza

Tibar diz que acabará
 com os hebreus

tibar diz que acabará com os he-
breus. eleazar e calebe avisam a Jo-
sué que alguns líderes tribais não es-
tão satisfeitos com a distribuição das 
tribos. o líder avisa que todos deverão 
se contentar com a vontade de deus. 
tibar conversa com kadmo e diz que 
é preciso fazer ataques surpresa aos 
hebreus, em pontos isolados.

RESuMOS DAS NOVELAS

cara de cão consegue enganar 
maria. candinho leva filomena para a 
pensão. clarice canta em sua estreia no 
dancing. Josias pede a Quinzinho que 
leve paulina até o altar. romeu tenta 
convencer mafalda de sua fidelidade. 
sandra repassa com cara de cão e er-
nesto o seu plano. araújo confidencia a 
celso que está se aproximando de olga.

Araújo se aproxima
 de Olga

Ermínio leva flores 
para Flávia

arthur convida safira para jantar 
com ele, pois precisa conversar. sa-
fira aceita. isabela fica chateada 
que rebeca precisa voltar para o 
vilarejo. todos reclamam com meire 
sobre as pulgas. ermínio leva flores 
para flávia. tomas frauda as fotos 
de laura que frederico apresenta-
ria para a coleção da on-enterprise. 
manuela se despede de Joaquim e 
da c1r para voltar ao vilarejo.

ao menor sinal da bar-
riga crescendo, a preo-
cupação vem com for-
ça: que look escolher? 
pense em jeans, vestidos 
e shorts bem confortá-
veis, de tecidos maleá-
veis e que não irritam a 
pele! calças rasgadas 

06h00 - balanço geral ma-
nhã
07h30 - sp no ar
08h45 - fala brasil
10h10 - hoje em dia
12h00 - balanço geral sp
14h45 - amor e intrigas
15h15 - chamas da Vida
16h00 - olimpíadas rio 2016
18h30 - cidade alerta
19h35 - escrava mãe
20h30 - a terra prometida
21h15 - Jornal da record
22h00 - olimpíadas rio 2016
00h15 - olimpíadas rio 2016
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Ana Carolina faz show 
em Duque de Caxias
Cantora ícone da mPb apresenta o show ‘Grandes sucessos’ no sesi.

são charmosas e mo-
dernas e, quando com-
binadas com acessórios 
divertidos, como maxi-
-colares e bolsas atuais, 
ficam melhores ainda! o 
sapato de salto anabela 
é o melhor investimento 
nessa época!

BAND

06:00 - Jornal bandnews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - edição 
brasil
09:00 - diário dos Jogos olímpicos 
- agenda
09:30 - Jogos olímpicos rio 2016
10:00 - Jogos olímpicos rio 2016
10:45 - Jogos olímpicos rio 2016
11:30 - Jogos olímpicos rio 2016
14:00 - Jogos olímpicos rio 2016
14:15 - Jogos olímpicos rio 2016
16:00 - Jogos olímpicos rio 2016
16:45 - Jogos olímpicos rio 2016
18:15 - Jogos olímpicos rio 2016
18:50 - Jogos olímpicos rio 2016
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do amor
20:45 - religioso - show da fé
21:35 - Jogos olímpicos rio 2016
22:00 - Jogos olímpicos rio 2016
22:30 - Jogos olímpicos rio 2016
00:30 - diário dos Jogos olímpicos 
- resumo
01:00 - Que fim levou?
01:30 - Jornal da noite
02:20 - Jogos olímpicos rio 2016 
- compacto
03:00 - religioso - igreja universal

Ao longo da sua carreira, a artista já fez parcerias com Seu Jorge, Luiz Melodia, gilberto gil e guinga, entre muitos outros

natália mariano tem 20 anos e é estudan-
te de jornalismo. ela pretende se especializar 
em moda após o término do curso. 

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

diVulgação

considerada íco-
ne da mpb e 
uma das maio-

res intérpretes do brasil, 
a cantora ana carolina 
apresenta o seu show 
‘grandes sucessos’ no 
sesi duque de caxias 

no dia 27 de agosto.  
os portões do evento 
abrem partir das 21h e 
ingressos saem a partir 
de r$ 50,00.

cantora, composi-
tora, arranjadora, pro-
dutora, instrumentista 
e musicista, ana caro-
lina já vendeu mais de 

cinco milhões de cds 
e dVds. seu primeiro 
disco foi lançado em 
1999 e, hoje, sua car-
reira já inclui 12 álbuns 
e seis dVds. ganhou 
sete prêmios multishow 
de música brasileira, 
três vezes o troféu im-
prensa e uma vez o 
prêmio tim de música. 
o primeiro grande su-
cesso, ‘garganta’, viria 
já no primeiro álbum e, 
depois dele, ana ca-
rolina emplacou cerca 
de 30 singles nas para-
das brasileiras.

ao longo dos seus 
15 anos de carreira, a 
artista já fez parcerias 
com seu Jorge, luiz 
melodia, gilberto gil 
e guinga, entre mui-
tos outros, além de 
ter suas composições 
gravadas por nomes 
importantes como 
maria bethânia, gal 
costa, John legend, 
esperanza spalding e 
mart’nália.

o sábado, 23 de ju-
lho, foi de celebração 

para a família Won held. 
os filhos do renomado ad-
vogado bosco Won held 
armaram o maior festão 
para comemorar mais um 
ano de vida. gabriel, que 
faz aniversário no dia 6, e 
marianna, 22, reuniram fa-
miliares e amigos na cen-
tenária fazenda dos na-
vegantes, de propriedade 
de seu pai, em engenheiro 
paulo de frontin. a bada-
lada festa contou com a 
presença em peso da so-
ciedade iguaçuana e ca-
rioca em torno de gabriel, 
advogado, e marianna, 
dentista. um culto da igre-

ja evangélica assembleia 
de deus e uma cavalga-
da com mais de 100 ca-
valeiros marcaram a ce-
lebração. o ponto alto 
da festança foi o almoço 
servido aos convidados: 
um boi no rolete, feito na 
brasa por um especialis-
ta vindo do rio grande 
do sul. a delicia da car-
ne foi um dos principais 
comentários feitos pelos 
convidados. Won held, 
orgulhoso, fez um breve 
discurso para agradecer 
pela família abençoada 
que deus o presenteou. 
felicidade total!!!

arQuiVo pessoal 



de acordo com 
edzard ernst, professor 
de medicina da uni-
versidade de exeter, na 
inglaterra, existem dois 
tipos de desintoxica-
ção: um que funciona 
e o outro, que não. o 
que funciona, segun-
do ernst, é aquele rea-
lizado em pessoas que 
têm algum tipo de ví-
cio em drogas e que 
correm risco de morte.

essa foi a pergunta-
-base de uma publi-
cação do the guar-
dian, e a conclusão 
não mediu palavras: 
“[o detox] é um con-
ceito pseudo-médi-
co projetado para 
vender coisas”. pois 
é, essa doeu.

Você não precisa 
ir muito longe para 
encontrar a palavra 
‘detox’ em produtos 
nas prateleiras do 
supermercado ou 
em cardápios de res-
taurantes naturais. a 
ideia por trás desse 
nome tem a ver com 
saúde e desintoxica-
ção, mas será que 
os produtos detox 
realmente cumprem 
esse papel de limpar 
nosso organismo?

DO
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O poder de um mamão
C u R I O S I D A D E S
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Michel Teló comemora primeiro 
Dia dos Pais: “Dom maravilhoso”

Cacau posta foto antes de se 
submeter a cirurgia estética
maria claudia, mais conhecida 

como cacau, está prestes a ter a sua 
aparência mudada. a ex-bbb, que 
passou por uma dieta rigorosa para 
perder 10kg, entrou na sala de cirur-
gia do hospital center, de natal (rn), 
para fazer algumas intervenções es-
téticas, na última segunda-feira. a 
informação foi confirmada ao ego 
por um funcionário do hospital.

michel teló está todo feliz por comemorar 
seu primeiro dia dos pais. no último domingo 
em seu perfil no instargam, o cantor sertanejo  
compartilhou uma foto da família. na legen-
da, teló falou sobre a emoção desse senti-
mento novo que vem descobrindo aos pou-
cos. mais cedo, foi a vez de thais parabenizar 
teló pelo dia. em seu perfil nas redes sociais, 
a atriz se derreteu pelo marido. "o melhor do 
mundo. sempre tive certeza que você seria 
perfeito para nossa filha, meu amor. 

Luan Santana movimentou, ainda 

mais, um evento fechado no Boule-

vard Olímpico, zona Portuária do Rio, 

na noite do último sábado. Mesmo 

com o cancelamento de sua apre-

sentação no palco princpial do espa-

ço público na Praça Mauá por ques-

tão de segurança, o cantor sertanejo 

subiu ao palco da Parada Coca-Co-

la e levou à loucura os fãs que foram 

conferir seu show.

o mamão maduro 
é altamente digesti-
vo (cada grama de 
papaína, fermento 
solúvel contido no 
fruto, digere 200g 
de proteína); tem 
mais vitamina c que 
a laranja e o limão; 
contribui para o 
equilíbrio ácido-al-
calino do organismo 
é diurético, emolien-
te, laxante e refres-
cante; cura prisão 
de ventre crônica e, 
em jejum, pela ma-
nhã, faz bem ao es-

tômago; é eficaz contra a 
diabete, asma e icterícia; 
bom depurativo do san-
gue; não pode faltar na 
alimentação da criança, 
pois favorece o seu cres-
cimento. depois de co-
mer-se o mamão, esfre-
ga-se a parte interna da 
casca sobre a pele para 
tirar manchas, suavizar a 
pele ásperae eliminar ru-
gas. mastigar de 10 a 15 
sementes frescas elimina 
vermes intestinais, rege-
nera o fígado e limpa o 
estômago. comidas em 
quantidade, são eficazes 

contra câncer e tuber-
culose. faltava dizer 
que qualquer uso que 
se faça de qualquer 
parte desta planta traz 
consigo uma ação 
vermífuga poderosa, o 
que bastaria para des-
tacar sua importância. 
melhor que consumir 
frutos do supermerca-
do (colhidos verdes 
e amadurecidos à 
força no carbureto), 
é colhê-los já madu-
ros no pé, no próprio 
quintal, pois serão li-
vres de  agrotóxicos.

diVulgação
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Luan Santana lota show e movimenta 

evento no Boulevard Olímpico

Engenheiros criam 
sensores do tamanho 

de grãos de poeira

engenheiros da uni-
versidade da califórnia, 
berkeley, criaram senso-
res wireless do tamanho 
de grãos de poeira, que 
podem ser implantados 
dentro do corpo. os sen-
sores, que foram cogi-
tados pela primeira vez 
na década de 1980, são 
muito pequenos para 
carregar uma bateria, e 
aí entra a genialidade 
dos inventores, eles são 
alimentados por ultras-
som. em um primeiro mo-
mento, os engenheiros 
pensaram em usar ondas 
de rádio, só que elas têm 
um problema sério, a pe-
netração delas no cor-
po humano é muito pe-
quena. Já a tecnologia 

de ultrassom, além de 
ser bem desenvolvida e 
conhecida, é capaz de 
atingir todo o corpo, em 
qualquer posição. Quan-
do colocados em um 
músculo ou nervo, eles 
podem não apenas fa-
zer leituras dos sinais elé-
tricos que estão sendo 
passados ali, mas tam-
bém podem ser usados 
para estimular o músculo 
ou nervo. além disso, o 
tamanho atual dos sen-
sores é de 1 milímetro, ou 
o tamanho de um grão 
de areia, o que permite 
que os mesmos sejam 
colocados em contato 
direto com os nervos ou 
músculos que se preten-
de monitorar. . 

reprodução
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Elemento: Fogo. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: 
Libra. Regente: Marte. 
Reconheça seu valor 
e busque melhorias 

para sua vida. Que tal pensar nos 
interesses pessoais e fazer planos? 
Tome decisões responsáveis. Procure 
ser feliz. Cor: amarelo. 

Áries

Uma paixão pode 
surgir para bagunçar o 
seu coreto e provocar 
mudanças em sua vida. 
Convém avaliar bem 
tudo antes de se jogar de 

cabeça. Procure estar perto de pessoas 
que gosta e confia. Elas podem trazer as 
respostas que procura.

Touro

Momento muito 
favorável para os 
nativos deste signo. 
Você começa a 
ver seus sonhos 
realizados. Tudo isso 
graças ao seu total 

empenho. Afaste de você todos os 
pensamentos negativos e acredite 
sempre no seu poder de realização. 
Cor: verde. Número: 21.

Gêmeos

O cosmo aponta o 
momento adequado para 
pensar no seu bem-estar e 
dedicar mais tempo à sua 
vida. Novas oportunidades 
em sua carreira podem 

surgir, trazendo um momento de 
conquistas profissionais. Não desperdice as 
chances que tiver. Cor: Azul.

Câncer

Este período provoca 
em sua vida uma série 
de acontecimentos 
novos, que obrigam 
você a agir com firmeza 
e determinação e 
também com muita 

perseverança. Fique alerta e 
procure tirar de cada dificuldade 
um aprendizado. Aceite as 
transformações. Número: 22.

Leão

Por mais sociável e de 
bem com a vida que 
você seja, não deixe 
nada por conta do 
destino. Dispersar sua 
energia e perder tempo. 

Você poderá fazer vários programas 
em família e esses encontros serão 
animados. Neste momento poderá se 
divertir muito.

Virgem

Hoje você pensa mais 
sobre as necessidades 
de sua família. Você 
pode assumir novas 
responsabilidades, já que 
sua segurança está em 
alta. Amor: Você não 

depende de ninguém, Mais não seja 
arrogante e arrogante com as pessoas 
queridas. Número: 23. 

Libra

Tendência a um 
c o m p o r t a m e n t o 
mais audacioso e 
incisivo, que será 
positivo para a sua 
vida profissional. 

Você sabe exatamente do que está 
precisando e tem a energia para 
conquistá-lo. Portanto, ninguém lhe 
segura. Aproveite o seu bom astral. 
Cor: marrom.

Escorpião

Elemento fogo. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Gêmeos. Regente: 
Júpiter. No momento a 
sua disposição está mais 

otimista. Você vislumbra muitas 
possibilidades para a sua vida 
profissional. Você poderá progredir 
muito e aumentar a sua conta 
bancária. 

Sagitário

É inevitável aprender 
a amar. Esse desafio 
se materializará por 
meio de pessoas que 
vão solicitar sua 

presença e seu afeto. Deixe as 
emoções fluírem e se permita 
amar e ser amado. Permita que 
coisas boas entrem em sua vida. 
A felicidade está aí mesmo.

Capricórnio

Muito entusiasmo e 
bom humor, vontade 
de ser feliz, curtir 
as boas coisas da 
vida, disposição de 
conhecer pessoas, 

trocar ideias e afeto. Sentirá 
confiança no futuro, é um bom 
momento para movimentar o seu 
dinheiro, procure colaborar com 
os outros. 

Aquário

O momento é positivo 
para cuidar do seu 
bem-estar, investindo 
em hábitos saudáveis e 
em boas Companhias. 
Não é de hoje que o 

dinheiro anda meio escasso, mas 
anime-se, pois a perspectiva da fase 
é de melhora. Cor: Azul-celeste. 
Número: 20. 

Peixes

11atos oficiais

reCibo Nº 0121

hoje completa mais um ano de 
vida o ex-vereador e secretário 
de ordem pública de nova 
iguaçu, luiz antunes e o seu filho 
luiz antunes Júnior lhe presta 
esta homenagem, desejando 
muita paz, saúde e sucesso.
“pai, feliz aniversário! Você é 
e sempre será meu principal 
espelho a sua hombridade e 
integridade é algo que herdei 
e procuro sempre levar comigo 
por onde quer que eu vá. muito 
obrigado por tudo que você me 
ensinou e ainda ensina até hoje. 
Você é meu grande herói e eu 
tenho muito orgulho de ser seu 
filho.
te amo muito e isso nunca vai 
mudar!
um forte abraço e um beijo do 
seu filho, luiz antunes Júnior”

Parabéns, 
Luiz Antunes! 

diVulgação

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos ofiCiais

de acordo com o art. 4°, 
xxii da lei federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO 
o resultado classificatório da presente licitação, o 
PREGÃO No 049/2016-FMS, que visa a aQuisiÇÃo de 
COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, à Empresa 
Posto Pilotos ltda ePP no valor de R$ 142.072,50 
(cento e quarenta e dois mil, setenta e dois reais e 
cinquenta centavos), classificada conforme Mapas às 
fls. 308.

Porto real, 16 de agosto de 2016.

Cyrano Santos
Secretário Municipal de Saúde

de acordo com o art. 4°, 
xxii da lei federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO 
o resultado classificatório da presente licitação, o 
PREGÃO No 050/2016-FMS, que visa a aQuisiÇÃo 
DE EQUIPOS COM COMODATO DE 30 (TRINTA) 
boMbas iNfusoras Para utiliZaÇÃo Nos 
MESMOS, à Empresa KASA MED DISTRIBUIDORA 
de MediCaMeNtos e Materiais hosPitalares 
ltda Me no valor de R$ 46.099,80 (quarenta e seis 
mil, noventa e nove reais e oitenta centavos), 
classificada conforme Mapas às fls. 307.

Porto real, 16 de agosto de 2016.

Cyrano Santos
Secretário Municipal de Saúde

extrato do 2º terMo de ProrrogaÇÃo ao 
CoNtrato de loCaÇÃo Nº. 001/2014 sMasdh.

01 – LOCATARIA: Prefeitura Municipal de Porto Real.

02 – loCador: iVaNi sebastiaNa da Costa

03 – OBJETO: Locação de imóvel para atender a 
Secretaria Municipal de Ação Social (SMASH).

04 – EMBASA/MODALIDADE: Dispensa de licitação, 
conforme Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93.

05 – CrÉdito orÇaMeNtário: P.t. 
10.01.04.122.101.2.073 – Elem. Desp. 33.90.36.01.

06 – VALOR DO CONTRATO: R$ 12.600,00 (doze mil 
e seiscentos reais), sendo que o valor mensal será de 
R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

07 – PRAZO: 07 (sete) meses.

08 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2921/2013.

09 – DATA DA ASSINATURA: 07/06/2016.

extrato do 5º terMo de ProrrogaÇÃo ao 
CoNtrato de loCaÇÃo Nº. 002/2011 sMdtr

01 – LOCATARIA: Prefeitura Municipal de Porto Real.

02 – loCadora: aNa Paula berNardelli.

03 – OBJETO: Locação de imóvel para atender a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Renda (SMDTR)

04 – EMBASA/MODALIDADE: Dispensa de licitação, 
conforme Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93.

05 – VALOR DO CONTRATO: R$ 6.370,80 (seis 
mil, trezentos e setenta reais e oitenta centavos), 
sendo que o valor mensal será de R$ 1.274,16 (hum 
mil, duzentos e setenta e quatro reais e dezesseis 
centavos).

06 – PRAZO: 05 (cinco) meses.

07 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3114/2011

08 - DATA DA ASSINATURA 05/05/2016.

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07 
ao CoNtrato Nº 012/2014

01 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Porto 
real.

02 – CONTRATADA: Dita Construções e Infraestrutura 
em ti ltda-Me.

03 – OBJETO: conclusão da construção de Creche 
Pró-Infância, localizada na Avenida Salvador, Bairro 
Jardim das Acácias (Obra Remanescente).

04 – PRAZO: 60 (sessenta) dias.

05 – PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1268/2014.

06 – DATA DA ASSINATURA: 11/07/2016.
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Dupla do Brasil é ouro na vela
Desde 1996, quando robert scheidt fez sua primeira disputa olímpica, brasil sempre 
esteve presente no pódio; prata fica com a nova Zelândia e bronze com a Dinamarca.

Anderson Luiz

38

ol mp adas

era a última regata da 
vela na olimpíada do rio, 
a chance final de meda-
lha para o brasil na se-
gunda modalidade que 
mais rendeu pódios ao 
país na história dos Jogos. 
e não dava para pas-
sar em branco logo em 
casa. a redenção veio 
com emoção. teve es-
tratégia, ultrapassagem 
na reta final e uma atu-
ação perfeita da dupla 
martine grael e kahena 
kunze na classe 49erfX. 
as brasileiras venceram a 
medal race com o tem-
po de 21m22s e deixa-
ram claro que na baía de 
guanabara são elas que 
mandam. uma medalha 
de ouro para fazer jus à 
fama do esporte na his-
tória brasileiro.

em uma categoria mui-
to equilibrada, com qua-
tro duplas chegando à 
regata da medalha na 
disputa pelo ouro, mar-
tine e kahena fizeram 
valer o fator casa. de-
pois de vencerem os dois 
eventos testes que foram 
realizados no local, che-
garam ao dia decisivo 
da classe praticamente 
empatadas com os bar-
cos da nova zelândia, 
dinamarca e espanha. e 
a vitória do ouro, dispu-
tada na raia do pão de 
açúcar, veio por uma di-
ferença de apenas dois 
segundos. para celebrar? 
mergulho coletivo nas 
águas criticadas e que 
geraram apreensão du-
rante todo o ciclo olímpi-
co. mas que garantiram 
ao brasil uma sequência 
importante na vela: des-

de 1996 que o país con-
quista pelo menos uma 
medalha no esporte.

a prata ficou com a 
dupla da nova zelân-
dia, alex maloney e molly 
meech, o bronze para 
as dinamarquesas Jena 
hansen e katja steen sal-
skov-iversen.

a 49erfX fez sua estreia 
olímpica nos Jogos do 
rio. seu primeiro mundial 
foi em 2013 e desde en-
tão todo ano teve uma 
campeã diferente. marti-
ne e kahena venceram 
em 2014, o primeiro ouro 
em um mundial da vela 
feminina do brasil, e ga-
nharam o primeiro even-
to-teste da olimpíada. 
no ano seguinte alterna-
ram vitórias e segundos 
lugares, mas viram as 
adversárias crescerem. 
faturaram o segundo 

As brasileiras venceram a medal race com o tempo de 21m22s

diVulgação

Provas finais agitaram a tarde no Rio
as provas finais 

da vela começa-
ram no início da 
tarde de ontem. 
no 470 feminino, 
o ouro ficou com 
a dupla eslovaca 

tina mrak e Veronika 
macarol. a prata para 
as holandesas afrodi-
te zegers e anne loes. 
o bronze ficou com 
a dupla da nova ze-
lândia Jo aleh e polly 

powrie. no masculino, 
o pódio ficou assim: 
sime fantela e igor 
marenic, da croácia, 
com o ouro; mathew 
belcher e Will ryan, 
da austrália, com a 

prata; e bronze com 
os gregos panagiotis 
mantis e pavlos ka-
gialis. na 49er mas-
culina, os neozelan-
deses peter burling e 
blair tuke terminaram 

a regata da medalha 
em primeiro lugar e 
puderam comemorar 
a vitória com sobras. 

a austrália, com 
nathan outteridge 
e iain Jensen che-

gou em 4º lugar e 
levaram a prata. o 
bronze ficou com 
os alemães erik heil 
e thomas ploessel, 
que fecharam a re-
gata no 8º lugar.

evento-teste e perderam 
o mundial de 2015 na re-
gata da medalha para 

as italianas giulia conti e 
francesca clapcich. este 
ano ficaram em sexto no 

mundial vencido pelas 
espanholas tamara eche-
goyen e berta betanzos.

Parabéns, Bruno Lemos!
Você tem qualidades peculiares como hu-

mildade, respeito, generosidade e caráter. 
essas virtudes formam o tesouro mais precio-
so que um ser humano pode acumular na 
terra. nos campos de batalhas, você con-
segue sair vencedor, sempre de cabeça er-
guida. são por essas razões que celebrar a 
vida a cada minuto é um presente de deus. 
Feliz aniversário! são os votos de seus fami-
liares e amigos. 

arQuiVo pessoal 


