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limpeza geral

Tatuagem no braço do adolescente executado tinha a seguite inscrição : ‘Livrai-me de todo mal’

Parentes e amigos, muito emocionados no enterro de Bianca, cantaram hino evangélico durante a cerimônia no Cemitério do Cajú

Bernardo Fellows é suspeito de agredir ex-mulher Daniel Felipe Cruz

Bianca Estevam tinha só 18 anos quando foi morta asfixiada pelo ex-namorado. O enterro do corpo da jovem foi 
marcado por muita revolta no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio. Familiares e amigos usavam camisetas es-
tampadas com os seguintes dizeres: “Não é vingança. É lei de Newton. Tudo que vai, volta”. O assassino está preso.

Depois de Pedro 
Paulo, Justiça 

denuncia mais um 
covarde da equipe 
de Eduardo Paes

‘Liga da Justiça’ pode estar por trás da execução de um jovem suspeito de envolvimento 
com a venda de entorpecentes no Parque das Palmeiras em Nova Iguaçu. A Divisão de 
Homicídios da região (DHBF) estaria investigando a atuação do grupo paramilitar que atua 
na Zona Oeste do Rio em diversos municipios. Segundo relatos de moradores, a ‘Liga’ 
dominou a comunidade e expulsou os traficantes que há décadas se instalaram no bairro. 

Preso, ele foi identificado 
nas imagens de câmeras.
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Amor por seios

Amor por  seios II

por que os ho-
mens heterossexu-
ais dedicam tanto 
tempo para bolsas 
de gordura bulbo-
sa localizadas na 
região peitoral das 
mulheres? os cien-
tistas nunca con-
seguiram explicar 
satisfatoriamente 
a fixação dos ho-
mens pelos seios fe-
mininos.

larry young, um pro-
fessor de psiquiatria da 
universidade de emory, 
acha que a evolução hu-
mana tem aproveitado 
um antigo circuito neural 
que evoluiu originalmen-
te para fortalecer o vín-
culo mãe-bebê, criado 
durante a amamenta-
ção. o que acontece é 
que na fase adulta, este 
circuito cerebral é utiliza-
do para fortalecer o vín-
culo entre os casais

a cerveja tem mais de 5 mil anos. sua re-
ceita no início era escrita em pedras  em for-
ma de música. seus criadores foram os egíp-
cios. as construções das pirâmides do egito 
foram pagas com 4 litros de cerveja por dia.

muitos não sabem, mas tem uma espécie 
de crocodilo que pode subir em árvores.  
de  acordo com informações eles conse-
guem escalar troncos com até 10 metros 
de altura! agora eles vão além do espera-
do para caçar seus alimentos.

um dos melhores filmes de ação dos anos 
80 e 90 o 'rambo', foi inspirado em um fato 
real. a inspiração veio da história do com-
batente audie murphy, que foi soldado com 
maior condecoração na segunda gerra 
mundial.

Santa cerva!

Escalada mortal Inspiração memorável

robbie 'maddo' maddison é o nome des-
se piloto que sempre surpreende o mundo 
com suas aventuras bizarras, e já até apa-
receu aqui em nosso site antes, na matéria 
'motocross insano! piloto desafia a morte em 
pista de esqui'.

Moto-surf-cross

dessa vez o piloto famoso por quebrar re-
cordes e ossos desafiou as águas, misturan-
do motocross e surf em um só esporte pra 
lá de radical!sua moto modificada conta 
com um par de esquis na parte inferior, e 
pneus especiais que funcionam como pás 
em contato com a água.

uma senhorinha de 91 anos resolveu completar umas 
palavras cruzadas que estavam expostas na parede 
de um museu, sem saber que aquilo se tratava de uma 
obra de arte! a peça intitulada 'the reading-work pie-
ce', de um colecionador particular, estava emprestada 
ao neues museum, localizado em berlim, na alemanha. 
ela foi feita em 1970 pelo artista alemão arthur Køpcke.

Que prejú!

Chefe de cozinha  industrial
restaurante abre vaga para chefe de cozinha com experiên-

cia em cozinha industrial e produção de alimentos, ensino mé-
dio completo, ter habilidade de liderança. salário a combinar, 
vale transporte, bônus por resultado, refeição no local. interes-
sados devem enviar currículo no corpo do email para jaqueline.
habibs@yahoo.com.br e colocar no assunto: líder de cozinha.

Mais de mil vagas em todo o estado
o governo do estado do rio de Janeiro e a secretaria de 

estado de trabalho e renda (setrab) divulgam a existência de 
1.211 oportunidades de emprego em todo o estado.as inscrições 
para se candidatar às vagas coletadas pela secretaria podem 
ser feitas nos postos sine/setrab (http://www.rj.gov.br/web/se-
trab/exibeconteudo?) ou no site maisemprego.mte.gov.br. 

Chance para auxiliar de serviços gerais
grupo seres abre vaga para auxiliar de serviços gerais 

temporária com ensino médio completo, experiência na 
função e fácil acesso ao local de trabalho. salário de r$ 
1.080,00, vale transporte e vale refeição. interessados de-
vem enviar currículo para rh.seleciona1@yahoo.com.br co-
locando no assunto: auxiliar de serviços gerais.

Maior patamar des
o principal índice da bolsa de Valores de são paulo (bovespa) 

fechou em alta na tarde de ontem, no maior patamar no ano e 
acima dos 57 mil pontos pela primeira vez desde maio de 2015, 
favorecido pelo tom positivo em wall street e noticiário corpo-
rativo doméstico. o ibovespa avançou 0,64%, aos 57.002 pontos, 
no maior patamar desde 15 de maio de 2015. 

Brasileiros já pagaram R$ 1,1 trilhão
o valor pago pelos brasileiros em impostos neste 

ano alcançou r$ 1,1 trilhão às 14h18 de ontem, se-
gundo o 'impostômetro' da associação comercial 
de são paulo (acsp). no ano passado, esse mesmo 
montante foi alcançado dois dias antes, em 20 de 
junho.

Dólar fecha em queda
o dólar fechou em queda ontem após dia instável, com 

investidores demonstrando cautela após dados econômicos 
britânicos mostrarem forte deterioração após o reino unido 
optar por deixar a união europeia. a moeda caiu 0,72%, co-
tada a r$ 3,2581 na venda. a moeda chegou a r$ 3,2977 na 
máxima do dia e r$ 3,2545 na mínima.

Moto-surf-cross II

RESTAURANTE

GRUPO SERES

bOvESPA

MOEDA AMERICANA

O medonho peixe Candiru

'Plastic Woman'
uma mulher britânica, identificada ape-

nas como star, alega ter gastado £ 100 mil, 
cerca de r$ 425 mil, para ficar o 'mais ar-
tificial possível'.os procedimentos incluem 
duas cirurgias para aumentar os seios, pre-
enchimento extremo dos lábios e até uma 
reconstrução vaginal.

SETRAb

‘IMPOSTôMETRO’

site de curiosidades

um peixinho aparentemente inofensivo, chamado candiru, pode 
causar danos bastante significativos aos seres humanos. o candiru 
é um peixe nativo da amazônia, também considerado um tipo de 
parasita. com formato alongado e pequeno, esse peixe atrevido 
consegue entrar na uretra e no ânus dos seres humanos. o pei-
xe é semelhante a uma enguia pequena, com cerca de 7 ou 8 
centímetros de comprimento. ele entra na uretra ou no ânus dos 
banhistas e se instala na região genital.

Fora da concorrência 
o anúncio do prefeito alexandre car-

doso, de duque de caxias, de não con-
correr mais à reeleição caiu como uma 
luva para os pré-candidatos que vão dis-
putar a prefeitura do maior município da 
baixada.

Soltando fogos 
nos bastidores da política, segundo 

informações enviadas ao sombra por 
um simpatizante de um dos partidos de 
maior bancada na câmara municipal, 
houve quem comemorasse a decisão 
de cardoso. sem o prefeito na disputa, 
a corrida eleitoral dá mais fôlego para os 
concorrentes.

Maldita aliança 
antes querido por todos, um conheci-

do político de magé está sendo execra-
do pela opinião pública por ter se aliado 
a antigos adversários, diga-se família co-
zzolino. a aliança maldita, como muitos 
fazem questão de chamar pode resultar 
no fim da sua carreira política. 

Críticas postadas
nas redes sociais, o que não faltaram 

foram críticas malhando o ex-pré-candi-
dato a prefeito do pequeno município 
da baixada, que desistiu de concorrer à 
prefeitura em prol da tal aliança. agora, 
ao velho ditado 'quem se mistura aos 
porcos farelo come'. 

Polemizado
o mal estar provocado pela deban-

dada do tal empresário teria causado 
uma reação imediata do pré-candidato 
à prefeitura de magé renato cozzolino 
harb. assessores próximos ao membro do 
clã trataram de agir para espantar a po-
lêmica. 
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No ritmo das olimpíadas

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

Tocha chega dia 3 de agosto na cidade em clima de festa e Ponto Facultativo.

O prefeito Nelson Bornier decretou na última quinta-feira ponto facultativo no dia do evento

No total 800 apartamentos foram construídos

O senador desistiu na última de sua candidatura

thiago loureiro

custódio martins
ueslei marcelino/reuters

contagem re-
gressiva para 
nova igua-

çu receber a tocha 
olímpica rio 2016. sua 
chegada será no dia 
3 de agosto, às 17h30, 
último dia da rota de 
revezamento. a pre-
feitura organizou uma 
programação especial 
para celebrar o even-
to. a tocha olímpica 
vai percorrer 10 quilô-
metros pelas ruas do 
município. o jogador 
do Flamengo, emerson 
sheik (ex-morador da 
cidade), o judoca se-
bastian pereira, meda-
lhista de pan-america-
nos e quinto lugar na 
olimpíada de atlanta; 
a jogadora de hande-
bol, lucila Vianna e o 
paratleta de natação, 
adriel de souza são 
os iguaçuanos que 
estarão, entre outros 

atletas, conduzindo a 
tocha na cidade. o 
prefeito nelson bornier 
decretou ponto Facul-
tativo. 

ROTEIRO E 
REVESAMENTO

na última quinta-
-feira, representantes 
do governo municipal 
se reuniram, no cen-
tro de operações de 
nova iguaçu (conig), 
para discutir sobre o 
roteiro do revezamen-
to. entre os presentes, 
estavam os secretá-
rios rubens borborema 
(transporte, trânsito e 
mobilidade urbana), 
adriano santos (es-
porte e lazer), cristi-
na Quaresma (assis-
tência social), maria 
aparecida marcondes 
(educação) e paulo 
cezar pereira (comu-
nicação social); além 
dos subsecretários Va-
nessa Ferreira (trânsi-

Bornier pede a professores que participem ativamente do evento
o prefeito nelson 

bornier reuniu, também 
na última quinta-feira, 

cerca de 300 dirigentes 
de escolas da rede pú-
blica municipal de nova 

iguaçu, na unig, a quem 
pediu que participem 
ativamente do evento. 

cerca de 100 voluntários 
da educação e da assis-
tência social ajudarão 

os agentes da secretaria 
de mobilidade urbana 
para que o trânsito flua 

ao longo do roteiro da 
tocha em nova igua-
çu.

Romário não quer mais ser  
prefeito do Rio de Janeiro

Sonho da casa própria 
mais colorido em Japeri

to, monitoramento e 
segurança) e marcelo 
rezende (mobilidade 
urbana).

rubens borborema 
aproveitou a ocasião 

para apresentar o tra-
jeto do revezamento 
da tocha olímpica na 
cidade. “estudamos 
com afinco e elabo-
ramos o trajeto que 

está pronto. só faltam 
alguns pequenos ajus-
tes. no próximo dia 26, 
faremos uma última 
reunião para definí-lo. 
estamos muito felizes 

com esse momento, 
que será histórico para 
a nossa cidade, e tra-
balhando muito para 
que tudo dê certo”, 
diz.  

o senador romá-
rio (psb-rJ) desistiu 
de sua candidatura 
à prefeitura do rio, 
nas eleições marca-
das para o dia 2 de 
outubro, segundo o 
diretório nacional do 
psb. a informação foi 
antecipada pelo jor-
nal o globo.

o partido também 
confirmou que ro-
mário deixa a presi-
dência dos diretórios 
estadual e municipal 
do rio. ainda não há 
informações sobre 
que candidato ou 
partido romário irá 
apoiar nas eleições 
municipais do rio. a 

definição ocorreu 
após uma reunião re-

alizada em um hotel 
na Zona sul do rio.

os estoques de sangue 
do rio de Janeiro, que 
costumam ficar mais bai-
xos no inverno, precisam 
de um apoio extra da po-
pulação e dos visitantes 
em 2016. calcula-se que 
são necessário pelo me-
nos 400 doadores por dia 
para conseguir manter 
um estoque confortável 
para atender às deman-
das regulares dos pacien-
tes internados no sistema 

de saúde e ao público 
que virá para a olimpía-
da.

atualmente, o hemorio, 
a central de distribuição 
das doações de sangue 
do rio, conta com menos 
da metade dessas doa-
ções. são 150 a 200 do-
adores que se dispõem a 
ajudar. elas também são 
usadas para abastecer 
as necessidades dos pa-
cientes da rede regular.

rhayan Ávila, de 17 
anos, é paciente do hos-
pital estadual da crian-
ça, em Vila Valqueire, na 
Zona oeste e foi diag-
nosticada com leucemia 
em setembro do ano 
passado. com as sessões 
de quimioterapia, ela 
precisou ser submetida a 
transfusões de sangue e 
plaquetas, como explica 
michelini Vitória, irmã da 
adolescente.

Hemorio precisa dobrar número de 
doações de sangue para Olimpíada

o bege e o ama-
relo, que já colo-
rem os prédios do 
condomínio par-
que dos eucaliptos, 
localizado no bairro 
que leva o mesmo 
nome, dão o tom 
do quão aguarda-
do é o empreendi-
mento para milha-
res de japerienses 
que sonham em ter 
uma casa própria. 
o conjunto residen-
cial faz parte do 
programa minha 
casa minha Vida, 
do governo Fede-
ral, que conta com 
a parceria da pre-
feitura de Japeri, e 
vai beneficiar cer-
ca de 800 famílias.

as obras seguem 
dentro do crono-
grama previsto e al-
guns prédios estão 
passando pela fase 
inicial de pintura. 
das 40 torres dividi-
das em três lotes, 11 
delas já receberam 
a primeira demão 
de tinta. ao todo, 
220 apartamentos 
já estão pintados. 
todos os prédios te-
rão o bege como 
cor predominante, 
sendo que cada 
lote terá uma faixa 
de diferente colo-
ração para diferen-
ciar. são elas: ama-

relo, verde e marrom. 
uma das três quadras 
poliesportivas já está 
concluída, faltando 
apenas a instalação 
das redes nas traves 
de futebol e nas ces-
tas de basquete.

ao final da constru-
ção do condomínio, 
800 apartamentos, 
cada um com 41 
metros quadrados, 
distribuídos em cô-
modos como sala, 
cozinha, banheiro e 
dois quartos, estarão 
aptos a receber cer-
ca de 3.200 morado-
res. eles também po-
derão usufruir, além 
das quadras polies-
portivas, salão de 
festas, churrasqueira, 
portaria e estaciona-
mento. Falta d’água 
não será um proble-

ma para os residen-
tes.

“temos grande 
preocupação com 
os japerienses. por 
isso, sabemos que, 
com a entrega das 
unidades habitacio-
nais, muitos deixa-
rão de pagar alu-
guel e de morar em 
área de risco. para 
que estas pessoas 
tenham ainda mais 
conforto e seguran-
ça, estamos melho-
rando o entorno do 
empreendimento 
com serviços como 
saneamento, as-
faltamento e pa-
vimentação, tudo 
custeado pelo po-
der executivo”, con-
ta o prefeito ivaldo 
barbosa dos santos, 
o timor.
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Jandira comemorou a delação de Sérgio Machado

GERAL4

como uma ação preventiva, a po-
lícia Federal colocou atrás das gra-
des dez pessoas suspeitas de ligação 
com o grupo extremista estado islâ-
mico. as prisões aconteceram em di-
versos estados, inclusive o rio. 

para o organiza-
dor da etapa da 
modalidade na bai-
xada, o professor 
de educação Física 
rafael reina, geri-
cinó é um ambien-
te propício para ser 
sede de um extreme 
por ter muito ver-
de, trilhas e magia.   

acontece ama-
nhã, no parque na-
tural de gericinó, em 
nilópolis, o circuito 
extreme de corrida e 
caminhada. o even-
to é uma parceria 
da uniabeu. a larga-
da será às 8h30 na 
rua antônio João de 
mendonça, 1842. 

o Fórum grita baixada percorrerá municípios da bai-
xada com a tocha 'olímpica' da vergonha, no dia 30 
de julho, das 8h às 17h. o ato é uma forma de chamar 
atenção para o aumento da violência na região.

o fórum é  contra a retirada dos efetivos policiais e 
da migração de criminosos para a região. o protesto 
irá passar pela pista lateral da avenida presidente du-
tra, altura de nova iguaçu, por volta de 11h30. 

Circuito Extreme Ambiente propício 

Grita Baixada Violência 

Eles disseram... nós publicamos!
"As operações de segurança foram compartilhadas com um grande número de autoridades de outros 

países. Por dois dias foi feito um briefing sobre o plano e também sobre recursos de inteligência". diretor-exe-
cutivo do comitê olímpico internacional, christophe dubi em entrevista em um hotel na barra da tijuca.

cansados dos casos de assalto, mo-
radores do bairro da prata, em nova 
iguaçu, pedem socorro. os criminosos 
não estão para brincadeira e atacam 
sem dó nem piedade a qualquer hora 
do dia e não escolhem o local.

e em são João de meriti, a coisa 
está feia. mesmo com o policiamento 
intenso do 21º bpm, os ladrões estão 
dando expediente integral. uma pro-
va de que a insegurança é real está 
em um cartaz colado nos postes. 

direto ao ponto

as ações terroristas protagonizadas pelo esta-
do islâmico está assombrando o mundo. ataques 
bem orquestrados na França, em londres e agora 
na alemanha são provas de que o grupo está dis-
posto a varrer do mapa o ocidente. infelizmente, 
os países alvos do terror, por maior que seja o es-
quema de segurança, estão vulneráveis diante do 
ódio descomunal que move seus seguidores, for-
mados por células recrutadas em qualquer parte 
do planeta. como isso vai acabar, só o futuro dirá. 

Alô, poliçada Injustiça Já o povão...
na colagem que foi espalha-

da pelo Jardim Íris o autor da 
mensagem alerta para a pre-
sença de duplas em motocicle-
tas, que tem aterrorizado a re-
gião, assaltando, principalmente 
estudantes nos pontos de ônibus 
da comunidade. 

a câmara municipal de ni-
lópolis foi rápida e aprovou au-
mento para o prefeito alessandro 
calazans, que passa a ganhar 
r$ 20 mil. os vereadores também 
não ficaram de fora: terão todo 
mês depositado em suas contas 
a quantia de r$ 12.500. 

a aprovação da proposta de 
aumento, que foi sancionada pelo 
presidente da casa, vereador Jor-
de 'dedinho', repercutiu mal. a 
população não gostou nada de 
saber que os políticos eleitos por 
eles são rápidos quando o assunto 
é bolso das bancadas. 

Insegurança 

Dominou 
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adolescente é vítima de bala 
perdida no morro do são carlos, 
na Zona norte do rio. a família res-
ponsabilizou a polícia pela tragé-
dia. a corporação admite ter feito 
operação, mas não disparou tiros. 

O planeta à sombra do Estado Islâmico 

pré-candidato a 
reeleição pelo 

pmdb, o prefeito 
aluizio dos santos 
Junior, o dr. aluizio, 
já não está mais na 
situação tranquila 
na qual se imagi-
nava. pelo menos é 
isso que revela pes-
quisa de intenção 
de votos realizada 
pelo instituto gerp 
entre os dias 25 e 
28 de junho e re-
gistrada no tribunal 
regional eleitoral 
(tre), com o núme-
ro rJ 06265/2016. de 
acordo com a con-
sulta que foi enco-
mendada pelo jor-
nal local o debate 
aluizio e o pré-can-
didato pelo pdt, 

Aluizio sai da zona de 
conforto em Macaé

Francisco machado 
neto, o chico ma-
chado, estão empa-
tados na avaliação 
espontânea com 
38%.
a pesquisa na qual 
foram ouvidas 450 
eleitores tem uma 
margem de erro de 
4,71 pontos percen-
tuais para mais ou 
para menos e apon-
ta em terceiro lugar 
o atual vice-prefeito, 
danilo Funke (rede), 
com 10%, seguido 
pelo vereador igor 
sardinha (prb), ano-
tado com 2% da 
preferência dos en-
trevistados, enquan-
to o deputado esta-
dual cristino aureo 
surgiu com 1%.

Atiradores matam nove em shopping
mundo

Policiais armados chegam à área externa do shopping 

Testemunhas relatam ter visto vários homens com armas de cano longo atirando.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

 Angela Merkel convova reunião

o matagal avan-
ça a olhos vistos na 
rua são cristovão, 
no bairro pirajá, em 
duque de caxias. 
moradores denun-
ciam que o esgoto 
corre a céu aberto 
e um trecho sem 
saída está obstruído 
pela vegetação, in-
clusive com pés de 
bananeiras. e como 
se não bastasse 
tanto problema, 
um buraco enorme 
esconde um perigo 
para quem passa 
pela região. 

matthias balK/dpa/ap

Chico Machado é uma ameaça à reeleição de Dr. Aluizio

diVulgação

a polícia fechou on-
tem a área em torno do 
shopping oeZ (olympia-
-einkaufszentrum) em mu-
nique, na alemanha, de-
pois que houve disparos 
de tiros no local.

há "vários mortos" e fe-
ridos, e "pelo menos três 
suspeitos" estão em fuga, 
disse o ministro do interior 
do estado da baviera Jo-
achim herrmann, citado 
pelo jornal ‘bild’.

"não sabemos onde 
estão os suspeitos. tomem 
cuidado e evitem sair em 
locais públicos", escreveu 
no twitter a polícia de mu-
nique. o jornal ‘die welt’ 
diz que a polícia agora 

trata o caso como "situa-
ção aguda de terror".

segundo um porta-voz, 
testemunhas viram três 
atiradores com armas de 
cano longo.

ainda não há informa-
ção oficial sobre o núme-
ro de vítimas. segundo o 
jornal alemão ‘süddeuts-
che Zeitung’, a polícia dis-
se à publicação que há 
"vários" mortos.  a agên-
cia France presse fala em 
9 mortos, citando uma 
fonte policial.

uma testemunha ouvi-
da pela emissora rtl afir-
mou que ouviu um suspei-
to gritar "estrangeiros de 
merda!". ele estaria com 
uma bota do tipo militar.

um funcionário den-

tro do shopping disse à 
agência reuters por te-
lefone que "muitos tiros 
foram disparados". segun-
do usuários do twitter, as 
pessoas que estavam no 
centro comercial corre-
ram para buscar abrigo.

uma atendente de 
uma farmácia que fica 
dentro do shopping dis-
se por telefone ao jornal 
‘süddeutsche Zeitung’ 
que a polícia ordenou 
que todos os trabalhado-
res do local fiquem em 
suas lojas. ela viu muita 
correria de clientes e ou-
viu tiros. também disse ter 
visto pessoas feridas.o ti-
roteio foi perto do parque 
olímpico

o centro comercial 

fica perto do parque 
olímpico de munique, 
onde aconteceram os 
jogos de 1972.

relatos de um segun-
do foco de tiroteio na 
praça conhecida como 
stachus, no centro de 
munique, foram des-
mentidos pela polícia à 
imprensa local.

os trens metropoli-
tanos de munique es-
tão parados (sistema 
s-bahn). a estação 
central também foi fe-
chada. o metrô não 
para mais na estação 
do shopping e os ôni-
bus pararam de circu-
lar por perto.

a chanceler ale-
mã, angela merkel 
(foto), convocou para 
hoje, em berlim, uma 
reunião emergencial 
do conselho Federal 
de segurança. além 
dela, o colegiado é 
formado pelos minis-
tros de defesa, ursu-
la von der leyen, de 
relações exteriores, 
Frank-walter stein-
meier, o vice-chance-
ler sigmar gabriel, e o 
de Justiça e de Finan-
ças, assim como o mi-
nistro da chancelaria, 
que na alemanha su-
pervisiona a atividade 
dos serviços secretos.

angela estava de 
férias nos alpes quan-

do aconteceu o ata-
que. o ministro do in-
terior também teve 
que interromper uma 
viagem pelos estados 
unidos para retornar a 
berlim. em nota, o go-
verno americano infor-
mou que condena for-
temente o ataque em 
munique. a candidata 
democrata à presi-
dência dos eua, hillary 
clinton, disse no twitter 
que está monitorando 
a “terrível situação” 
na cidade alemã. o 
governo brasileiro tam-
bém condenou o ata-
que, disse que não 
há informação sobre 
vítimas brasileiras e di-
vulgou os seguintes 

números de telefone 
para comunicação de 
emergências consula-
res envolvendo brasilei-
ros na região de muni-
que: +55 61 98197-2284 
(brasil) e +49 17 3378-
3470 (alemanha).
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Comitê Rio 2016 divulgou 12 nomes que participarão do revezamento.

Contagem regressiva para Tocha 
Olímpica chegar a Barra Mansa
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A Tocha Olímpica tem precorrido por todo o Brasil, e chegará no município na próxima semana

Prefeitura divulga alterações no trânsito da cidade

reprodução

entre os dias 5 e 21 
de agosto, 10.500 
atletas de 206 paí-

ses participarão de 306 
provas nos Jogos olím-
picos rio 2016. e faltam 
apenas sete dias para 
que barra mansa re-
ceba o símbolo dos 
Jogos: a chama olím-
pica. a prefeitura está 
se preparando para o 
revezamento da tocha 
olímpica, que tem pre-
visão de chegada às 
16 horas, na próxima 
quinta-feira, no antigo 
rango, no bairro Jar-
dim boa Vista. o per-
curso, que deve durar 
cerca de 1h30, já foi 
divulgado, assim como 
o nome de 14 dos 16 
condutores. além do 
revezamento, a ceri-
mônia de apresenta-
ção da tocha olímpi-

ca será realizada na 
praça da matriz, no 
centro, onde estarão 
presentes autoridades 
e patrocinadores dos 
Jogos.

TRAjETO DA TOChA 
OLíMPICA 

após o acendimen-
to da tocha, o reve-
zamento terá início na 
avenida três de ou-
tubro, seguindo para 
a domingos mariano 
e, logo depois, para 
a avenida Joaquim 
leite, onde aconte-
ce uma pausa de 15 
minutos na praça da 
matriz para a cerimô-
nia de apresentação. 
a solenidade contará 
com a participação 
da orquestra sinfônica 
de barra mansa. após 
o tempo determinado, 
o revezamento será 
retomado pela aveni-

para garantir a 
organização do 
revezamento da 
tocha olímpica, 
as ruas duque de 
caxias; são sebas-
tião; monsenhor 

costa; José cardo-
so guimarães cotia; 
dário aragão; José 
martorano; regula-
dor do café; José 
magalhães; José ca-
etano; José marceli-

no de camargo; luiz 
ponce; e as avenidas 
domingos mariano e 
Joaquim leite, serão 
interditadas a par-
tir das 15h do dia 
28. para chegar ao 

centro, os morado-
res dos bairros Vista 
alegre, Vila nova, 
Vila maria, sauda-
de e bom pastor, te-
rão que seguir pe-
las ruas major José 

bento, tenente José 
eduardo ou sentido 
bocaininha/ dutra. 
Já os condutores dos 
bairros siderlândia, 
bocaininha e bair-
ros adjacentes terão 

que passar pela 
dutra, para che-
gar ao centro. o 
estacionamento 
nas vias centrais 
do município será 
proibido.

Trânsito na Ponte Pequetito 
Amorim flui normalmente

Parte da Avenida Beira Rio segue em fluxo normal

diVulgação

Microempresários recebem instruções para melhorar seus negócios

Franciele bueno

Empreendedores de Piraí 
participaram de palestra  

Campanha vai mobilizar 
população em Resende

da Joaquim leite, pas-
sando pela rua doutor 

Francisco Vilela e ter-
mina próximo a apae 

(associação de pais e 
amigos dos excepcio-

nais), na rua ari Fonte-
nele.

condutores dos bairros 
niterói e aterrado em Vol-
ta redonda já podem tra-
fegar normalmente pela 
ponte pequetito amorim, 
pois o trânsito já flui natu-
ralmente na região. a obra 
de recapeamento asfál-
tico iniciada na manhã 
de ontem foi finalizada. 
o trânsito no local seguiu 
com congestionamento 
em toda a extensão da 
avenida nossa senhora do 
amparo, no bairro niterói 
e parte da avenida almi-
rante adalberto de bar-
ros nunes (beira rio). um 
guarda municipal orien-
tou os motoristas próximo 

a obra que interrompeu 
uma faixa da ponte. equi-
pes da guarda municipal 
se concentraram em al-
guns cruzamentos. devido 

ao reflexo do trânsito, a 
avenida paulo de Frontin, 
no aterrado também ficou 
congestionada. 

o sebrae-rJ, em par-
ceria com a sala do 
empreendedor da pre-
feitura de piraí, na noite 
de ontem, no auditório 
do cederJ-piraí, reali-
zou a palestra “enten-
dendo custos, despesas 
e preço de venda”, mi-
nistrada pelo consultor 
do sebrae, marcelo gil.

microempresários e 
microempreendedores 
do município, totali-
zando 33 pessoas, par-
ticiparam da palestra 
onde tiveram contato, 
alguns pela primeira 
vez, com os conceitos 
básicos de custos, des-
pesas e formulação de 
preço de venda, sua in-
ter-relação e influência 
nos resultados financei-
ros da empresa.

o microempresário 
Ícaro lengruber, que 
está formalizando sua 

empresa de fabricação 
de cachaça de alam-
bique, nas proximidades 
do distrito de santané-
sia, disse que o conheci-
mento disponibilizado na 
palestra proporcionou 
uma ideia do trabalho e 
da atenção necessários 
para a elaboração de 
uma boa relação custos 
e formulação de preços.

“Vim hoje à pales-
tra para conhecer um 
pouco a dinâmica do 
sebrae-rJ, quanto aos 
cursos, palestras e con-
sultorias. essas informa-
ções são muito importan-
tes para a elaboração 
de um projeto de negó-
cio e desenvolvimento 
de qualquer empresa” 
completou Ícaro.

roberta lima é funcio-
nária da drogaria piraí, 
participou do evento por 
ser uma das responsá-

veis na empresa pela 
formulação dos preços 
dos produtos.

“Vai ajudar muito 
no meu trabalho. aqui 
consegui uma percep-
ção um pouco mais 
apurada de como es-
tipular os preços dos 
produtos no dia a dia”, 
explicou roberta.

na próxima quarta-
-feira,  a entidade re-
alizará, no auditório do 
cederJ-piraí, a oficina 
‘sei Formular preços’, 
com o aprofundar, 
através de exercícios 
práticos as técnicas 
corretas para determi-
nar os preços de um 
produto ou serviço. 
para participar os in-
teressados devem se 
inscrever pelos telefo-
nes 0800 570 0800, (24) 
3347-3481 e (24) 1431-
9995.

prestes a completar 187 
anos no próximo dia 25, a 
santa casa de resende, 
ganhou ontem um refor-
ço a mais. universitários do 
curso de publicidade e pro-
paganda da associação 
educacional dom bosco 
(aedb), lançaram ontem, 
uma campanha de em-
preendedorismo e respon-
sabilidade social para aju-
dar em obras de melhorias 
de infraestrutura e até de 
angariar fundos para a en-
tidade. o lançamento do 
projeto aconteceu no au-
ditório da santa casa, lo-
calizado no bairro lavapés.

de acordo com a univer-
sitária michele geri, mem-

bro do grupo asakasa, que 
idealizou o projeto, a cam-
panha visa estimular as 
pessoas a disponibilizarem 
algum tempo para doar 
seu talento, seja ele profis-
sional e/ou de habilidades 
cotidianas, bens materiais e 
recursos financeiro. “a cam-
panha tem como objetivo 
de arrecadar donativos e 
conseguir serviços volun-
tários para realizar obras 
de reforma e manutenção 
da santa casa de acordo 
com suas necessidades. 
tais serviços vão desde a 
estrutura do prédio à aqui-
sição de equipamentos 
e medicamentos, assim 
como restaurador, jardinei-

ro, artesã, marceneiro, etc. 
enfim, qualquer pessoa que 
queira, que possa e tenha 
um tempo disponível pode 
colaborar com o projeto. 
também serão arrecada-
dos recursos financeiros de 
empresas e quem quiser 
ajudar a entidade e ain-
da por meio de venda de 
camisetas, que serão con-
feccionadas por meio de 
parceria com o slogan da 
campanha.  hoje a enti-
dade está precisando de 
todo tipo de ajuda”, expli-
cou geri, informando ainda 
que a entidade filantrópica 
necessita de diversos obras 
de restauração e manuten-
ção de infraestrutura.  
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Mílicia executa suspeito de tráfico 
Grupo paramilitar que seria da Zona Oeste teria tomado região e expulsado 
traficantes. Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense investiga morte.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br
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o tráfico de dro-
gas da baixa-
da Fluminense 

pode estar perdendo 
terreno para a maior 
milícia da Zona oeste 
do rio. a ‘liga da Justi-
ça’ pode estar por trás 
da execução de um 
jovem suspeito de en-
volvimento com a ven-
da de entorpecentes 
no parque das palmei-
ras em nova iguaçu. 
Vítima, que não teve 
a identidade divulga-
da até o fechamento 
desta edição, foi as-
sassinada com vários 
tiros na cabeça. 

a divisão de homicí-
dios da região (dhbF) 

estaria investigando 
a atuação do grupo 
paramilitar em diversos 
municipios. segundo 
relatos de moradores, 
a ‘liga’ dominou a co-
munidade e expulsou 
os traficantes que há 
décadas se instalaram 
no bairro. informações 
também dão con-
ta que os criminosos 
recrutaram ‘olheiros’ 
que fazem plantão nos 
principais acessos do 
parque das palmeiras.  

TIROS SãO OuVIDOS 
NA MADRugADA 

moradores também 
relatam ter ouvido com 
frequência tiros duran-
te a madrugada. os 
milicianos teriam in-
vadido a maioria dos 

bairros cortados pela 
estrada da palhada. 
denúncias recebidas 
pelo hora h apontam 
a cobrança de taxas 
impostas pelo bando 

a comerciantes, que 
variam entre r$ 50 a 
300. as informações 
estão sendo investiga-
das pela especializa-
da. jovem, não identificado, morreu com vários tiros na cabeça

Milicianos expulsaram traficantes da região

Organização criminosa 
a ‘liga da Justiça, 

liderada pelo ex-po-
licial militar ricardo 
teixeira da cruz, o 
batman, que já tem 
várias condenações 
e está preso em um 
presídio de segu-
rança máxima, tem 
forte atuação em 
campo grande, na 
Zona oeste do rio, 
mas tem expandido 
seus braços arma-

dos para a baixada. 
em fevereiro deste 
ano, a polícia civil 
descobriu que inte-
grantes da quadrilha, 
ligados a  carlos ale-
xandre da silva braga, 
o carlinhos três pon-
tes, principal nome 
do grupo, invadiram 
comunidades dos mu-
nicípios de itaguaí e 
seropédica. 

de acordo com in-

vestigações, a inva-
são ocorreu entre ja-
neiro e setembro de 
2015 e deixou um ras-
tro de mortes. a dhbF 
chegou a admitir que 
parte das execuções 
nos dois municípios 
pode estar ligada a 
uma disputa de terri-
tório travada pela milí-
cia e o tráfico. 

três pontes, bra-
ço direito do ex-pm 

toni angelo de souza 
aguiar, o toni, está de-
tido em um presídio 
federal fora do rio. o 
‘chefão’ encarregou 
três pontes de admi-
nistrar os negócios da 
milícia da Zona oeste. 
Quem tiver informa-
ções sobre as ações 
da ‘liga’ na baixada 
Fluminense, pode ligar 
para disque-denún-
cia (2253-1177). 

reprodução/whatsapp 

Líder da ‘Liga da justiça’, ex-policial Ricardo Cruz

PM agarra trafica em Belford Roxo 
um suspeito foi de-

tido na última quarta-
-feira durante uma 
operação de policiais 
militares do grupa-
mento de ações táti-
cas (gat) do 39° bpm 
(belford roxo). Vander-
son costa da silva, de 
22 anos, foi pego em 
flagrante na comu-
nidade da palmeira, 
em belford roxo, do-
minada por bandidos 
da facção tcp. com 
ele foi encontrado um 
rádio transmissor e um 
revólver calibre 38.

segundo informa-
ções da corporação, a 
equipe realizava uma 
operação para repri-

mir o tráfico de drogas. 
Junto com o detido, 
também foram encon-
trados uma capa de 
colete balístico, cin-
co cartuchos intactos, 

uma mochila com 100 
papelotes de cocaína 
e uma quantia em es-
pécie. o caso foi enca-
minhado para a 64ª dp 
(são João de meriti). 

Arma, colete e rádio comunicador foram apreendidos

Menor roda com muito pó e erva 
do capiroto em Nova Iguaçu 

policiais do 20° bpm 
(mesquita) apre-
enderam na última 
quarta-feira um ado-
lescente de 17 anos, 
na comunidade do 
danon, em nova 
iguaçu, com 1.430 
sacolés de maconha 
e 14 pinos de coca-
ína. 

de acordo com o 
sargento sá, que co-
mandou a ação, o 
menor aproximou-se 
de um grupo que, ao 
perceber a chegada 
dos agentes, fugiu, 
sendo que um deles 
acabou não resistin-

do ao cerco dos pms. 
o mesmo foi captura-
do em flagrante e con-

duzido à delegacia 
de polícia de comen-
dador soares (56ª dp). 

O menor foi apreendido e levado para a 56ª DP (Nova Iguaçu)

abalados pela tra-
gédia, a família da 
adolescente shaya-
ne santos, de 14 
anos, que morreu 
vítima de bala per-
dida na noite da úl-
tima quinta-feira, no 
morro do são carlos, 
Zona norte do rio, 
agora só quer justiça 
para o responsável 
pelo crime e culpou 
a polícia.

a polícia militar 
admite que o bata-
lhão de operações 
policiais especiais 
(bope) realizou uma 
operação no morro 
da coroa, localizado 
em região próxima 
ao são carlos, mas 
disse que a ação 
não deixou balea-
dos.

“mataram mais 

uma inocente, que 
é a minha filha. eles 
são atiradores de 
elite, mas não estão 
acertando nada, 
acertaram outra ino-
cente. minha filha 
era linda, era feliz”, 
afirmou a auxiliar de 
serviços gerais daysi 
dos santos, que che-
gou ao iml, na Zona 
portuária, para a li-

beração do corpo. 
“eles vêm dizer que 

não houve disparo? 
houve sim. Foi lá na 
coroa e eles manda-
ram pro morro onde 
eu moro. minha filha 
foi mais uma vítima 
de bala perdida. de 
quem? dos policiais. 
não foi bandido, 
foram os policiais”, 
acrescentou.

Desolados, família quer os criminosos trancafiados

Polícia Civil agarra suspeito de 
incendiar carros no Subúrbio 

um homem suspei-
to de incendiar car-
ros na tijuca, na Zona 
norte do rio, no início 
da semana foi preso 
ontem. daniel Felipe 
dos santos da cruz 
foi identificado nas 
imagens de câmeras 
de segurança da re-
gião. 

o vídeo mostra da-
niel circulando pela 
rua. depois, ele acen-
de o fogo embaixo 
de um carro e sai 
andando. dez carros 
foram queimados no 
bairro. daniel já era 
procurado pela polí-
cia pelo crime de ex-
torsão. 

a polícia civil apura 

ainda se mais alguém 
participou do crime 
e qual seria a moti-
vação para o ato. 
“a denúncia de que 
uma milícia ofereceu 
segurança para os 
moradores antes do 
crime ainda vai ser 
apurada”, disse o de-
legado celso ribeiro, 
afirmando que esse 
tipo de oferta tem 
que ser denunciada.

 além disso, a polí-
cia acredita que al-
guns carros acaba-
ram pegando fogo 
porque estavam esta-
cionados muito perto 
e podem não ter sido 
alvo de ataques.

os proprietários dos 

veículos prestaram 
depoimento na tarde 
da última terça-feira 
e imagens de câme-
ras de segurança es-
tão sendo analisadas. 
uma das pessoas ou-
vidas afirmou, duran-
te depoimento, que 
viu um carro com três 
homens e um deles 
teria usado um ma-
çarico para provocar 
um incêndio.

alguns carros quei-
mados, que tinham 
seguro, foram leva-
dos pelas compa-
nhias antes mesmo 
da polícia chegar. 

a polícia afirmou 
que este fato atrapa-
lhou a perícia.

Família de menina baleada só quer justiça 
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Justiça manda bandidos para 
presídio bem distante do Rio 

Jovem é executada por traficantes 
uma jovem foi 

morta e o corpo en-
contrado em uma 
mata do parque 
ambiental de utinga 
no bairro de Águas 
lindas em ananin-
deau. 

a polícia militar in-
formou que mayara 
da silva martins de 
19 anos, estava de-
saparecida desde a 
quinta-feira da se-
mana passada. 

o corpo foi acha-
do pelo pai com 
várias marcas de ti-
ros. mayara era de-
pendente química 
e uma das hipóte-
ses da morte é que 
ela foi vítima de um 
acerto de contas 

Seap informou que traficantes e milicianos estão entre os 17 presos.

por conta do tráfico. 
um vídeo que circula 
nas redes sociais mos-
tra o momento em 
que ela é executada 

após ser torturada. 
a polícia civil já 

instaurou um inqué-
rito para investigar o 
crime. 

Mayara era usuária de drogas: vídeo mostrou execução

presos de alta peri-
culosidade foram 
transferidos para 

presídios federais fora 
do rio de Janeiro. a 
medida atende ao pe-
dido do secretário de 
segurança José maria-
no beltrame e integra 
o plano para os Jogos 
olímpicos que come-
çam em agosto. 

policiais militares e 
agentes da secretaria 
de administração peni-
tenciária (seap) escol-
taram os 17 detentos 
até a base aérea do 
galeão, na ilha do go-
vernador. entre os pre-
sos transferidos em um 
avião da polícia Fe-
deral estão thiago de 

souza aguiar. acusado 
de integrar a milícia da 
Zona oeste do rio, ele 
é irmão de toni ange-
lo de souza aguiar, um 
dos principais chefes 
do grupo paramilitar. 
também fazem parte 
da lista os traficantes 
José benemário de 
araújo, o benemário, 

que havia sido preso 
no paraguaí, anderson 
da silva Verdan, o bam-
ba, leonardo marques 
da silva, o sapinho, e 
edson silva de souza, o 
orelha. os quatro são 
acusados de pertencer 
ao terceiro e quarto es-
calão da maior facção 
criminosa do rio.

Traficante josé Benemário foi preso no Paraguai em 2014

Edson Silva, o ‘Orelha’ foi preso acusado de integrar tráfico do Complexo do Alemão

Orelha e Trek estão na lista de detentos 
os presos transferidos 

são: adilson gomes da 
hora Júnior, claudemir 
silva paixão, cieverson 

de souza silva, o trek do 
amor, edson silva de sou-
za, o orelha, eduardo luiz 
paixão, José benemário 

de araújo, o benemário, 
José ricardo couto da 
silva, luiz cláudio gomes, 
o pão com ovo, wallace 

batista soalheiro, o pixo-
te, leonardo marques da 
silva, o sapinho, marcelo 
da silva leitão, thiago 

de souza cheru, ander-
son da silva Verdan, o 
bamba, thiago de sou-
za aguiar, bruno maxwell 

dos santos affonso, o 
chapoca, carlos Viní-
cius lirio da silva, walla-
ce de araújo torres.

Jovem asfixiada é  enterrada no Rio
bianca estevam, 
de 18 anos, morta 
pelo ex-namorado 
douglas Fernandes 
de oliveira, 22, foi 
enterrada na tarde 
de ontem no ce-
mitério do caju, na 
Zona norte do rio. 
Familiarres e amigos 
usavam camisetas 
estampadas com 
os seguintes dizeres: 
“não é vingança. É 
lei de newton. tudo 
que vai, volta”. cer-
ca de 70 pessoas 
acompanharam a 
cerimônia. 
bianca foi asfixia-
da com um fio de 
telefone, na tarde 
desta quarta-feira, 
pelo ex-namorado 
douglas Fernandes 
de oliveira, de 22 
anos, preso em fla-
grante pelo crime 
de feminicídio. o 
crime aconteceu 
na casa da jovem, 
em ramos. segun-
do informações da 
delegacia de ho-
micídios da capital 
(dh), douglas foi 
preso em flagrante 
pelo crime de femi-
nicídio.
após estrangular a ex-
-namorada, douglas 
tomou veneno para 
se matar. na manhã 

de ontem, a direção 
do hospital estadual 
getúlio Vargas infor-

mou que o paciente 
apresentava estado 
de saúde estável.

Francisco e Regina Múrmura foram atacados em 2015

MPRJ denuncia assessor de Paes 
por agressão à ex-mulher no Rio

o ministério públi-
co do rio denunciou 
o assessor-chefe do 
gabinete do prefei-
to eduardo paes por 
agressão à ex-mulher. 
o órgão informou 
ontem que a denún-
cia foi encaminhada 
à Justiça. o secretá-
rio de coordenação 
do governo, pedro 
paulo carvalho, tam-
bém é acusado de 
agredir a ex-mulher 
duas vezes.

“o bernardo e a 
Viviane tiveram um 
relacionamento con-
turbado, porque ele 
sempre teve históri-
co de agressões. há 
2 anos, eles estavam 
no Zazá bistrô, em 
ipanema, e tiveram 
mais uma discussão. 

ele acabou puxan-
do o cabelo dela e 
a sacodindo”, con-
tou a advogada de 
Viviane, Juliana bier-
renbach, do escritó-
rio sérgio camargo.

contra bernardo 
Fellows existem dois 
registros de ocorrên-
cia na delegacia 
especial de aten-
dimento à mulher 
(deam). o primeiro 
deles é por crimes 
de agressão e injúria, 
cometidos contra a 
mulher de bernardo. 
o registro foi feito 
no dia 30 de abril de 
2014, pouco menos 
de um mês antes da 
nomeação de ber-
nardo ao gabinete 
da prefeitura. a outra 
vítima é patrícia pro-

ença dos santos, as-
sessora parlamentar, 
com quem bernardo 
teria mantido um re-
lacionamento amo-
roso nos últimos três 
anos. a denúncia na 
delegacia da mulher 
de Jacarepaguá é 
por ameaça.

Bernardo Fellows

reprodução / plantão policial

Foragido da ação antiterror é preso
o mecânico leonid el 

Kadre de melo, que esta-
va foragido, se entregou 
ontem à polícia Federal 
na cidade de Água boa, 
a 736 km de cuiabá. ele é 
suspeito de ligação com 
o estado islâmico. a pF já 
havia prendido outros dez 
suspeitos de planejar um 
ataque durante a olimpía-
da, na operação hashtag. 

eles são suspeitos, segundo 
o ministério da Justiça, de 
terem realizado ‘atos pre-
paratórios’ visando ações 
terroristas.

na última quinta-feira, a 
polícia chegou a cumprir 
um mandado de busca e 
apreensão na residência 
de leonid, em Vila bela da 
santíssima trindade, a 562 
km de cuiabá. estas foram 

as primeiras prisões no bra-
sil com base na recente lei 
antiterrorismo, sancionada 
em março pela presidente 
afastada, dilma rousseff. 
também foram as primei-
ras detenções por suspeita 
de ligação com o grupo 
terrorista estado islâmico, 
que tem cometido aten-
tados em várias partes do 
mundo.

DIVULGAÇÃO / pOLícIA cIVIL

reprodução / FacebooK

reprodução / FacebooK
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gabriel esteVes

Nilópolis reúne representantes 
da IFRJ para apresentar soluções
Alunos e corpo discente da escola solicitaram mais segurança no local.

bRASílIA

“onde tá a mãe?”, 
perguntou Fernando biz 
a uma das filhas logo 
no amanhecer da últi-
ma terça, ao dar pela 
falta da mulher, delin-
da, sua companheira 
dos últimos 63 anos na 
casa que dividiam em 
araranguá, no sul de 
santa catarina.

aos 82 anos, com al-
zheimer e marca-passo, 
Fernando foi poupado 
de saber que a mulher 
havia sido internada 
na noite anterior, após 
sentir dores no peito. 

“a mãe foi tomar umas 
vitaminas, pode dormir 
descansado, que daqui 
a pouco ela tá boa”, dis-
seram. Fernando tomou 
café, pediu uma blusa e 
voltou para a cama.

pouco depois das 7h, 
a filha foi até o quarto 
levar os remédios, mas 
Fernando já não vivia 
mais. seis horas mais tar-
de, chegava do hospi-
tal a notícia: delinda biz, 
86 anos, também havia 
morrido.

Já com a saúde debi-
litada, os dois há alguns 
anos viviam sob os cui-

dados de uma filha. a 
notícia da morte do ca-
sal, no mesmo dia, sem 
que um soubesse do ou-

arQuiVo pessoal/greysian biZ

V

além disso, fa-
tores ambientais 
como luz e odores 
fortes e barulho alto 
também podem 
funcionar como 
gatilho para alguns 
pacientes. as osci-
lações hormonais 
pelas quais grande 
parte das mulhe-
res passa durante 
a vida contribuem 
para desencadear 
as crises. “durante 
a menstruação, por 
exemplo, o nível de 
estrogênio diminui. 
com isso, os vasos 
sanguíneos se dila-
tam, ocasionando 
as dores.

TRATAMENTO
enxaqueca é 

igual incêndio. 
Você tem que tra-
tar logo senão ela 
piora muito.existem 
pacientes que, pela 
falta de tratamento 
adequado, passam 
a ter crises diárias 
de dor. no entanto, 
é preciso cuidado: 
o abuso de anal-
gésicos e o aumen-
to progressivo das 
doses necessárias 

para alívio das cri-
ses podem resultar 
em um efeito rebo-
te cujo resultado é 
o agravamento dos 
sintomas.

existem medica-
mentos específicos 
para os casos de 
dor recorrente. na 
prática, o paciente 
tem que fazer um 
tratamento preven-
tivo com remédios 
que diminuem a 
frequência e a in-
tensidade das crises. 
para os momentos 
de dor aguda, o 
médico pode indi-
car o uso da droga 
que reverte a dilata-
ção dos vasos e di-
minui a transmissão 
da dor e da droga 
que diminui a infla-
mação.

além dos medi-
camentos, é impor-
tante praticar ativi-
dade física. se você 
tem dores recorren-
tes, procure fazer 
ioga, pilates ou ca-
minhada, pois esses 
exercícios liberam 
endorfinas, que são 
ótimos aliados no 
controle da dor.

dr. renato parreira palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade unig-rJ. Fez residência em 
cirurgia no hospital municipal miguel couto-rJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo conselho regional de medicina do es-
tado do rio de Janeiro (cremerJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo mec (ministério da educa-
ção), além de membro do colégio brasileiro de cirurgiões.  
e-mail do doutor renato palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Dor de cabeça e enxaqueca: 
um problema sério - Parte II

Casal de idosos morre no mesmo dia

Delinda e Fernando tiveram dez filhos, netos e bisnetos

com o objetivo de 
buscar soluções aos 
pedidos feitos à pre-

feitura de nilópolis sobre a 
segurança no entorno do 
campus, representantes 
do iFrJ – instituto Federal 
de educação e tecnolo-
gia do estado do rio de 
Janeiro se reuniram com o 
chefe de gabinete, marcio 
Ferreira, no último dia 20.

entre as solicitações es-
tavam: choque de ordem 
nas ruas do entorno; cons-
trução de uma segunda 
rampa na passarela que 
liga a avenida carmela 
dutra à rua getúlio de 

moura; a implantação de 
mais uma linha de ônibus 
circula; ronda escolar rea-
lizada pelos guardas muni-
cipais em parceria com a 
polícia militar e a coloca-
ção de placas de sinaliza-
ção indicando a localiza-
ção do iFrJ.

RESOLVENDO 
quESTõES 

DO CAMPO
segundo o chefe de ga-

binete, marcio Ferreira, as 
demandas são legítimas e 
têm que ser respeitadas, 
mas a competência de 
atuação nem sempre é 
atribuição de quem está 
sendo cobrado e algumas 

questões solicitadas não 
podem ser resolvidas so-
mente pela prefeitura de 
nilópolis.

“a construção de uma 
nova passarela é de com-
petência da supervia, terá 
peso se for um pedido em 
conjunto. também precisa-
remos do apoio da popu-
lação para a implantação 
de uma nova linha de ôni-
bus. Já estamos realizando 
a reforma da Vila olímpica, 
que constitui uma série de 
melhorias no entorno da 
instituição, mas muito do 
que se cobra a prefeitura 
não pode fazer, maioria é 
de competência do esta-
do”, explicou. Choque de ordem foi uma das questões abordada em encontro

paul saKuma/ap

Chefe de gabinete conversa com o grupo estudantil
o chefe de gabi-

nete também solici-
tou uma conversa 
com o grupo estu-
dantil coletivo nós 
por nós, o que foi 

aceito pelos profes-
sores, que mediarão 
o encontro. “acho 
importante esse en-
contro, para escla-
recer algumas ques-

tões que não ficaram 
bem resolvidas, já 
que a prefeitura não 
teve voz. tenho certe-
za também que eles 
têm muito mais solici-

tações para fazer e 
eu gostaria de ouvir”, 
finalizou. a reunião 
contou com a pre-
sença do diretor ge-
ral do campus niló-

polis, wallace Vallory 
nunes; do diretor de 
infraestrutura, carlos 
alberto amaral; dos 
professores cleber 
dos santos e Vitor de 

Jesus e também da 
representante do 
coletivo nós por 
nós e aluna do ba-
charelado em quí-
mica, eduarda terra.

Inscritos em concurso público de 
Mesquita irão refazer provas amanhã

tro, foi um baque para 
a família, são dez filhos, 
23 netos, 17 bisnetos e 
uma tataraneta. 

candidatos que 
prestaram concurso 
público para o magis-
tério em mesquita no 
turno da tarde do últi-
mo dia 22 de maio irão 
refazer as provas ob-
jetivas no próximo do-
mingo, dia 24 de julho, 
em locais previamente 

definidos pela Funrio, 
instituição organizado-
ra do concurso.

em função das seme-
lhanças entre as provas 
aplicadas no turno da 
manhã e da tarde do 
dia 22 de maio, a se-
cretaria de educação 
e a organizadora do 

processo optaram por 
aplicar novos exames 
para aproximadamen-
te 12 mil inscritos que 
fizeram as provas no 
período da tarde.

os candidatos aos 
cargos de professor ii 
(anos iniciais), professor 
ii  (educação especial 

e secretário escolar) e 
professor i (todos) terão 
que fazer nova prova 
objetiva. as informa-
ções pertinentes ao 
concurso constam no 
cartão de inscrição do 
candidato, disponível 
no site da organizado-
ra: www.funrio.org.br .

Caxias recebe o ônibus do consumidor
o ônibus de atendi-

mento à população da 
comissão de defesa do 
consumidor (codecon) 
da assembleia legisla-
tiva do estado do rio 
de Janeiro (alerj) estará 
em duque de caxias, 
na baixada Fluminense, 
na próxima semana. da 
próxima segunda a ter-
ça-feira , o serviço será 
realizado na esquina da 
rua nova Friburgo com 
a rua teresópolis, na Vila 
leopoldina. na quarta-
-feira, o atendimento 
será na rua himaláia, 
próximo à escola estadu-

al hermínia caldas, na 
Vila centenário.Já na 
quinta-feira, será a vez 
da Vila sarapuí, na rua 
herman lundgren rece-
ber o ônibus. na sexta-
-feira, o atendimento 
será na praça do reló-
gio, na esquina da ave-
nida nilo peçanha com 
a avenida governador 
leonel de moura brizola. 
os consumidores terão 
seus casos analisados 
nos locais, das 8h às 16h.
as questões que não pu-
derem ser resolvidas no 
mesmo dia serão envia-
das online para a sede 

da comissão, no edifício 
leonel de moura brizola, 
na rua da alfândega, 
8, centro da capital. os 
consumidores podem, 
ainda, se dirigir ao tér-

reo deste endereço, 
onde estão disponíveis 
guichês de atendimento 
à população. o serviço 
funciona nos dias úteis, 
das 10h às 16h.

Tenda do consumidor em Caxias recebe moradores
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GLOBO
06:00 - Via brasil
07:00 - como será?
09:00 - É de casa
12:00 - praça tV - 1ª edi-
ção
12:47 - globo esporte
13:20 - Jornal hoje
14:03 - sessão comédia
14:46 - estrelas
15:37 - caldeirão do huck
18:28 - Êta mundo bom!
19:12 - praça tV - 2ª edi-
ção
19:32 - totalmente demais
20:30 - Jornal nacional
21:16 - Velho chico
22:11 - Zorra
22:54 - altas horas
00:45 - supercine
02:08 - corujão
04:29 - corujão

TV RECORD

SBT
06:00 - chaves
07:00 – sábado animado
10:30 – mundo disney
12:30 – Kenan e Kel
14:15 – programa raul gil
18:30 - chaves
19:45 – sbt brasil 
20:30 – esquadrão da 
moda
21:30 – mão na massa
22:30 - sabadão
01:00 – cine belas artes
03:00 – big bang: a teoria
03:30 – dois homens e 
meio
04:15 – how to rock
04:45 – the middle
05:15 – sulivan & Filho
05:45 – Jornal da semana 
sbt

REDE TV

teatro

05:00-programa ultrafar-
ma 
08:00-assembléia de deus mi-
nistério belem 
08:30-Familia debaixo da gra-
ça. 
09:00-Vitória em cristo 
10:00-rompendo em Fé 
10:25-Familia debaixo da 
graça 
10:45-proclamai 
11:15-cristo eterno 
11:45-show da saude . 
12:00-assembleia de deus no 
bras 
13:00-Voz da Verdade 
13:30-camisaria Fascynius 
14:00-nbb 
16:00-super extremo 
16:15-série b 
18:30-ritmo brasil 
19:30-amaury Jr. show 
20:30-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:30-redetV news 
22:15-operação de risco 
23:00-mega senha 
00:30-encrenca - reprise 
01:50-te peguei 
02:30-igreja bola de neve 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

MODA
Kimono e calça jeans

Justlia

luzia tenta se desculpar com olí-
via. sophie questiona isabel sobre os 
sentimentos de sua irmã por miguel. 
ceci e beatriz cuidam de bento. o 
delegado germano interroga o ve-
reador, que afirma não lembrar o 
que aconteceu. bento confidencia a 
martim que desconfia de quem foi o 
mandante de sua agressão. Queiroz 
conta para afrânio que bento não se 
intimidou com o atentado.

Miguel admira Olívia e 
Sophie percebe

Ioná e Eló trocam
 palavras de amor

durgal se surpreende ao notar que 
marek está dentro do aposento. o rei 
de hai se desculpa e sai constrangido. 
marek diz amar Kalesi e pede para a 
festa começar. ioná ajuda elói a voltar 
para a tenda. inconveniente, mara diz 
que o genro pode ser um traidor. aiú-
de diz que a esposa deve apoia-los. 
ioná e elói trocam palavras de amor. 

RESuMOS DAS NOVElAS

araújo e ernesto se enfrentam. can-
dinho ajuda Filomena a se levantar da 
cama. mafalda se enfurece quando 
sarita decide levar biscoitos para Zé 
dos porcos. diana e severo saem para 
passear. braz convida ilde para morar 
com ele. ernesto se muda para o casa-
rão de sandra. Josias pede para Zé dos 
porcos se casar com sarita. 

Ernesto muda para 
casarão de Sandra

Marina dá bofetada 
em Regina

marina, ofélio e laura deixam regina 
amarrada na sala da mansão até que 
ela revele aonde está isabela. a vilã gri-
ta ainda mais após laura jogar agua em 
seu rosto. regina diz que não dirá nada 
e que isabela irá passar frio e fome até 
apodrecer. irritada, marina lhe dá uma 
bofetada. regina sorri de toda a situa-
ção e debocha dos três. otávio diz para 
raul que acha que regina pode estar 
envolvida com seu acidente.

esse look é espe-
cial pra mim porque 
é repetido! eu já tinha 
usado de uma forma 
quase igual dois anos 
atrás, antes de sonhar 
que hoje estaria com 
esse barrigão (na foto 
são 33 semanas!). gos-
to dessa sensação de 
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06h30 - programação universal
07h00 - Fala brasil especial
10h15 - esporte Fantástico
12h00 - the love school
13h00 - record Kids – todo 
mundo odeia o chris
15h15 - cine aventura – ponte 
para terabítia
17h00 - power couple brasil – 
reapresentação
18h30 - cidade alerta especial
19h45 - Jornal da record espe-
cial
20h30 - programa da sabrina
23h00 - legendários
01h15 - Fala Que eu te escuto
02h00 - programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Mesquita abre temporada de 
espetáculos até o fim do ano
Grupo de teatro Cochicho na Coxia abre evento com a peça ‘A Festa no Céu’.

ainda ser a mesma 
pessoa depois de 
tantos meses com 
tantas mudanças… 
Falei um pouco sobre 
isso no instagram es-
ses dias, sobre como 
é difícil você se sentir 
“você mesma” du-
rante a gestação.

Baseado no conto popular o espetáculo resgata as clássicas cantigas de roda

BAND
06:00 - dragon ball Z Kai
07:00 - infomercial Vendo 
na tV
07:15 - conexão com 
deus
07:30 - palavra de Vida
08:30 - seicho-no-iê na tV
09:00 - mudança de Vida
09:30 - infomercial gali-
nha morta
10:00 - power rangers
11:30 - infomercial top 
therm
11:45 - mackenzie em mo-
vimento
12:00 - Vitória em cristo
13:00 - magazine da liga 
ueFa
13:35 - magazine da euro
14:05 - icarly
14:50 - sábado animal
16:15 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25  sila: prisioneira do 
amor
21:20 - show da Fé
22:10 - show business pre-
view
22:15 - top cine
00:10 - show business
01:00 - Jungle Fight
02:00 - cinema na madru-
gada
04:55 - glee

diVulgação

o grupo cultu-
ral cochicho 
na coxia 

apresenta o espetá-
culo infantil ‘a Festa 
no céu’ na segun-
da edição do proje-
to Vamos ao teatro 
- Formação de pla-
teia, que acontece 
de julho a dezembro 
no centro cultural 
oscar romero - te-
atro cássia Valéria 
- que fica na rua 
elpídio, 530, centro, 
mesquita. as apre-
sentações teatrais 
de ‘a Festa no céu’ 
ocorrerão na última 
semana de julho, 
dias 29, 30 e 31, com 
sessões sexta às 10h 
e 15h e sab e dom 
às 17h. para maiores 
informações entre 
em contato pelo te-
lefone: 2796-4862.

baseado no conto 

de tradição popular, o 
espetáculo resgata as 
clássicas cantigas.                     

o grupo convida o 
público a viajar até o 
céu onde acontecerá 
uma festa que causa 
uma grande agitação 
entre os bichos da flo-
resta, sendo que so-
mente os animais que 
voam foram convida-
dos. o sapo cururu, 
muito esperto e ma-
landro apronta várias 
para tentar chegar a 
essa festa.

com texto e direção 
de thaissa Vascon-
cellos, os atores ayris 
santana, mateus Zi-
ppel, marcela benites, 
diego lessa, Jéssica 
alves, paula moura e 
suzane mello prome-
tem prender a aten-
ção do público com 
essa linda e engraça-
da história. a produ-
ção ficou por conta 
de renato penco.
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Trabalho: não 
deixe passar por 
você oportunidades 
profissionais. Selecione 
as melhores e tire 
proveito delas. Você 

é dinâmico por natureza e saberá 
dar conta delas. Amor: o clima 
amoroso será dos melhores nessa 
fase, aproveite para ver o luar e fazer 
declarações. 

Áries

Trabalho: procure 
acompanhar o fluxo das 
novidades profissionais. 
Busque se informar 
da evolução de todos 
os setores das suas 

atividades. Isso futuramente irá lhe 
beneficiar. Amor: antigo sonho amoroso 
poderá se concretizar com o retorno da 
pessoa amada. Cor: lilás. 

Touro

Trabalho: terá que 
lutar muito para 
chegar onde deseja. 
Sua disposição 
é invejável 
para alavancar 
o seu objetivo 

profissional. Sua força de vontade 
será o veículo que lhe conduzirá 
ao sucesso. Amor: você está 
com todo gás e sua animação 
contagiará a pessoa amada. 

Gêmeos

Trabalho: aproveite 
essa fase produtiva 
para dar um impulso 
na sua atividade. 
Isso contribuirá para 
sua independência 

financeira. Amor: seu carisma será 
notado por quem estiver perto de 
você. As pessoas de sua convivência 
lhe tomarão como exemplo positivo. 

Câncer

Trabalho: o Sol 
estimula o seu lado 
financeiro. Poderá 
ganhar muito dinheiro 
com sua atividade 
profissional e saberá 
como investi-lo da 

melhor forma possível. A maré está 
para peixe, aproveite. Amor: estar 
entre familiares e queridos amigos 
pode ser uma ótima pedida. 

Leão

Trabalho: aprenda com 
quem sabe mais que 
você na sua atividade e 
invista o máximo que 
puder na experiência 
deles. Saber não 

ocupa lugar. Amor: está na hora de 
harmonizar o seu dia ou de quem 
estiver ao seu lado. Tudo que você 
fizer contará pontos a seu favor. 

Virgem

Trabalho: Será bom 
renovar seus contatos, 
mas cuidado ao 
selecionar novos 
parceiros pela qualidade 
e não pela quantidade. 
Amor: compartilhe 

bons momentos com quem você 
gosta. Explore afinidades através de 
boas conversas. Finança: sucesso nos 
investimentos. 

Libra

Trabalho: não se 
cobre tanto. O mundo 
é menos rigoroso 
que você! Para se dar 
bem num negócio 
não é preciso usar 

toda perfeição na sua atividade. 
Ela por melhor que seja nunca é 
perfeita. Amor: o momento é de 
muita serenidade e alegria na vida 
amorosa. Cor: Bege. 

Escorpião

Trabalho: ótimo 
momento compartilhar 
afinidades e objetivos 
com quem têm os 
mesmos interesses 
que você. Parceria 

profissional está na ordem do 
dia. Ela poderá desenvolver sua 
atividade. Amor: bom momento 
no setor afetivo. Carinho e muita 
alegria no romance.

Sagitário

Trabalho: no 
momento, Saturno 
lhe ajuda progredir 
no setor profissional. 
Terá mais visão de 

negócios. Lucros fartos não 
faltarão. Agilize sua atividade 
e não se arrependerá. Amor: o 
romance está no ar. Colabore com 
ele alegrando e se declarando a 
pessoa querida, tá?

Capricórnio

Trabalho: não perca 

de vista seus objetivos. 

Aproveite o tempo 

para planejar melhor 

os seus projetos. 

Talento não lhe falta para concretizar 

seus ideais. Pé no acelerador! 

Amor: aposte na sua simpatia para 

conquistar de vez a pessoa querida. 

Ela poderá ficar feliz. 

Aquário

Trabalho: encontre 

equilíbrio entre seus os 

seus interesses e dos 

outros. Desta forma 

tudo caminhará bem. O 

bom senso é o eixo para conquistas 

profissionais. Amor: compartilhe 

suas ideias com a pessoa amada. Ela 

poderá ter uma visão melhor do que 

você pretende. 

Peixes
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Ingredientes

Modo de preparo

CARNE NA CHAPA

1/2 kg de carne ( a gosto )
2 tomates/200 g de pre-
sunto picado em cubinhos
200 g de muçarela pica-
do em cubinhos/100 g 
de mandioca cozida e 
picado em cubinhos/100 
g de bacon picado em 
cubinhos/sal e temperos 
a gosto.

Frite o bacon em uma fri-
gedeira funda.
após dourar, acrescente a 
carne e os temperos.
em seguida deixe refogar 
por 30 minutos acrescen-
tando água aos poucos.
por último acrescente o 
presunto, a mussarela e a 
mandioca.
cozinhe até a mussarela 
derreter um pouco.
sirva com alface e arroz 
branco.

Ingredientes

Modo de preparo

ESCONDIDINHO DE 
CARNE SECA

600 g de mandioca cozi-
da/500 g de carne seca 
dessalgada, cozida e des-
fiada/1 cebola cortada 
em rodelas finas/2 colhe-
res (sopa) de manteiga 
ou margarina/200 g de 
requeijão cremoso/cheiro-
-verde a vontade/sal a 
gosto/queijo ralado para 
gratinar (mussarela, coa-
lho, padrão).

dessalgue e desfie a carne 
seca em panela de pressão.
cortar a carne seca em 
cubos e levar na panela de 
pressão coberta com água
Quando começar a pres-
são, contar 30 minutos.
repetir o processo nova-
mente, mas utilizar água 
já quente para colocar na 
pressão novamente.
escorrer a água, fechar a 
panela e chacoalhar a pa-
nela, em movimentos rápi-
dos para cima e para baixo 
por mais ou menos 1 minuto
a carne ficará desfiada, 
caso ficar alguns pedaços, 
bater com uma colher.

Ingredientes

Modo de preparo

FRANGO ASSADO 
COM REQuEIJÃO

1 kg de frango à passari-
nho/1/2 kg de batata
alho/1 cebola/1/2 copo 
de maionese/1/2 copo de 
requeijão/queijo ralado a 
gosto/sal a gosto.

tempere o frango com o 
alho, cebola e sal.
enquanto isso deixa o for-
no preaquecer por cerca 
de 10 minutos.
misture a maionese com o 
requeijão e unte o frango.
coloque em uma forma e 
cubra com papel alumínio
leve ao forno médio por 
cerca de 30 minutos.
enquanto isso cozinhe as 
batatas por 5 minutos.
unte com a mistura de 
maionese com requeijão, 
retire o papel alumínio e 
coloque as batatas.
deixe por mais ou menos 
1 hora ou até que fique 
dourado, virando de vez 
em quando.
antes de apagar o fogo, 
jogue queijo ralado em 
cima e deixe por mais 5 
minutos.

PORTARIA Nº 1704/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art.87, da lei or-
gânica Municipal, ANTONIO MOISES SANTOS DO 
NASCIMENTO, do cargo em comissão de assessor ad-
ministrativo IV, símbolo das-7, da assessoria de apoio 
administrativo, da secretaria Municipal de Governo e 
desenvolvimento econômico.

PORTARIA Nº 1705/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art.87, da lei or-
gânica Municipal, e ainda, consubstanciado no que 
restou estabelecido pela comissão criada pelo decreto 
nº 3954/2015, NIVIA DOS SANTOS DIAS DO NASCI-
MENTO, para exercer o cargo em comissão de asses-
sor administrativo IV, símbolo das-7, da assessoria de 
apoio administrativo, da secretaria Municipal de Gover-
no e desenvolvimento econômico.

PORTARIA Nº 1706/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Exonerar, a contar de 01 de julho de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica Municipal, GeoRGe da sIlVa cRIsosToNo, 
do cargo em comissão de assessor especial I, símbolo 
se-I, da assessoria especial de Gabinete da secretaria 
Municipal de Governo e desenvolvimento econômico. 

PORTARIA Nº 1707/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar de 01 de julho de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica Municipal, e ainda, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, jeoRGeaNe caValcaNTe alVes, para 
exercer o cargo em comissão de assessor especial I, 
símbolo se-I, da assessoria especial de Gabinete da 
secretaria Municipal de Governo e desenvolvimento 
econômico. 

PORTARIA Nº 1708/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

exonerar, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica 
Municipal, ThaIs cRIsTINa MaRcos alVes lIMa, 
do cargo em comissão de assessor de Gabinete 
II, símbolo das-9, na assessoria de Gabinete da 
secretaria Municipal de Meio ambiente e saneamento.

PORTARIA Nº 1709/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Nomear a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica 
Municipal, e ainda, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela comissão criada pelo decreto nº 
3954/2015, feRNaNda saNTos GoulaRTe, do 
cargo em comissão de assessor de Gabinete II, sím-
bolo das-9, na assessoria de Gabinete da secretaria 
Municipal de Meio ambiente e saneamento.

PORTARIA Nº 1710/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
KellY feRNaNda cRIsTINa souZa baRReTo, do 
cargo em comissão de assessor administrativo IV, sím-
bolo das-7, da assessoria de apoio administrativo, da 
secretaria Municipal de Meio ambiente e saneamento.

PORTARIA Nº 1711/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, Ka-
TIa ReGINa VIceNTe da sIlVa, para exercer o cargo 
em comissão de assessor administrativo IV, símbolo 
das-7, da assessoria de apoio administrativo, da se-
cretaria Municipal de Meio ambiente e saneamento.

PORTARIA Nº 1712/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo do cargo em comissão 
de assessor Técnico IV, símbolo das-7, na assessoria 
Técnica da coordenadoria de licenciamentos ambien-
tais, Planejamentos e Projetos da secretaria Municipal 
de Meio ambiente e saneamento.

RobsoN WIllIaN de souZa

eRIValTeR de olIVeIRa lIMa

PORTARIA Nº 1713/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda,consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015,  para 
exercer o cargo em comissão de assessor Técnico IV, 
símbolo das-7, na assessoria Técnica da coordena-
doria de licenciamentos ambientais, Planejamentos e 
Projetos da secretaria Municipal de Meio ambiente e 
saneamento:

adeNaIlToN MaRQues de olIVeIRa,

cleYToN baRRos da sIlVa

PORTARIA Nº 1714/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de assessor administrativo IV, símbolo 
das-7, da assessoria de apoio administrativo, da se-
cretaria Municipal de Meio ambiente e saneamento.

RoNaldo de caMPos feRReIRa

josÉ WaldeMIR de souZa

PORTARIA Nº 1715/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, os 
nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de assessor administrativo IV, símbolo 
das-7, da assessoria de apoio administrativo, da se-
cretaria Municipal de Meio ambiente e saneamento.

Nalu da cosTa GaMa

claudIo esPosITo

PORTARIA Nº 1716/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, dou-
Glas MaRIaNo bRaGaNÇa, o cargo em comissão de 
assessor administrativo V, símbolo das-6, da assesso-
ria de apoio administrativo, da secretaria Municipal de 
Meio ambiente e saneamento.

PORTARIA Nº 1717/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, Ra-
Quel Machado da sIlVa, o cargo em comissão de 
assessor de Gabinete II, símbolo das-9, da assessoria 
de Gabinete, da secretaria Municipal de Meio ambiente 
e saneamento.

PORTARIA Nº 1718/GP/2016 DE 22 DE JULHO DE 
2016.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
e ainda, consubstanciado no que restou estabelecido 
pela comissão criada pelo decreto nº 3954/2015, os 
nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de assessor especial II, símbolo se-2, da 
assessoria especial de Gabinete, da secretaria Munici-
pal de Meio ambiente e saneamento.

MaRcus VINIcIus de olIVeIRa Guedes

ThaIs dos saNTos TaVaRes.

       ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:
Na PORTARIA Nº 1663/GP/2016 DE 19 DE JULHO 
DE 2016, publicada em 20/07/2016.

onde se lê: matrícula nº 10/46.672;

leia-se: matrícula nº. 10/46.372;

      ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Por que nós ficamos de cabelos grisalhos?
C u R I O S I D A D E S
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todos nós não te-
mos como fugir des-
ta realidade: um dia 
nossos cabelos fica-
rão grisalhos. ou seja, 
totalmente brancos. 
esta transformação, 
que é um ‘presen-
te’ da maturidade 
para todos os seres 
humanos, tem a sua 
explicação médica e 
científica. 

a melanina, um 
tipo de hormônio 
produzido pela pele 
é que determina a 
intensidade da cor 
do cabelo. sua ca-

pacidade é determinada 
geneticamente, o que ex-
plica o fato de algumas 
pessoas ficarem com os 
cabelos brancos antes das 
outras. 

além disso, alterações 
como estresse ou medo, 
podem acelerar o proces-
so. mas a idade (envelhe-
cimento) é a principal cau-
sa da descoloração do 
cabelo. ou seja, em algum 
momento da nossa vida, a 
produção de melanina vai 
diminuindo. existem alguns 
cientistas que afirmam que 
o acúmulo de peróxido de 
hidrogênio (o mesmo da 

‘água oxigenada’ que 
também é produzido 
pelo nosso organismo) 
acaba impedindo a 
produção de melanina 
com o passar dos anos. 
agora o momento exa-
to em que ficaremos gri-
salhos, não tem como 
saber. depende, em 
parte, da genética de 
cada um de nós ou de 
outras condições, ine-
rentes a nossa vontade, 
como o estresse, trau-
mas ou doenças, que, 
inevitavelmente, vão 
acelerar o embraqueci-
mento do nosso cabelo. 

Internet 
reprograma o cérebro 

segundo uma pes-
quisa, jovens estão per-
dendo a concentração 
e a capacidade para 
estudar, pois a internet 
está reprogramando seu 
cérebro. para essa pes-
quisa, se fez necessário 
que 100 adolescentes 
respondessem algumas 
perguntas sobre ‘pes-
quisas na internet’ e o 
resultado foi que os mais 
novos pesquisavam bem 
menos que os mais ve-
lhos. pesquisando de-
terminado assunto, eles 
não ‘perdiam’ tempo 
em duas ou mais do que 
três páginas, quando na 

verdade havia diversas 
páginas com milhares 
de resultados. segundo 
professores universitá-
rios, quando calouros 
entram na faculdade, a 
primeira coisa que eles 
perguntam é “o que de-
vemos ler?”. Quando os 
professores respondem 
que é um livro a próxi-
ma pergunta é “quan-
tas páginas ele tem?”. 
isso acontece por que, 
eles não lêem um livro 
há mais de dez anos e 
estão acostumados a 
fazer pesquisas na inter-
net, de forma mais dinâ-
mica e menos profunda.

reprodução
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baixada

Anderson luiz

Todo mundo na briga pela Copa
Rodada será quente nesse fim de semana com todas as equipes 
na luta por uma das vagas para próxima fase da TMJ 3º distrito.

anderson luiZ

a copa tmJ 3º 
distrito, organi-
zada pela liga 

independente do 3º 
distrito chega ama-
nhã a mais uma ro-
dada que promete 
ser quente. todos os 
clubes reúnem con-
dições de chegar no 
fim da primeira fase 
da competição en-
tre os oito melhores, 
e, com isso, chegar 
na segunda fase do 
certame e brigar pelo 
título. abrindo a roda-
da, o barros recebe o 
cabuçu, às 10h, em 
seu campo; já o ami-
zade pega o beira rio, 
às 13h, no marcelão; 
palco para o encon-
tro entre bnh x Juven-
tus, às 15h. no campo 
do cobrex, o barroca 
enfrenta o nova ge-
ração, às 15h. biriba 
x ldu foi adiado. lor-
ran, atacante do bnh 
é o artilheiro da com-
petição com oito gols 
assinalados.

 para destacar a 
rodada passada, o 
cabuçu que venceu 
o beira rio por 8 a 0. 
Foram computados 

dois empates em 2 a 
2: Juventus x barros e 
nova geração x ami-
zade. bnh venceu por 

2 a 1.
 a classificação 

até o momento é a 
seguinte: 1º) bnh, 15 

pontos (saldo: 16); 2º) 
cabuçu, 13 (saldo: 
16); 3º) barros, 11 (sal-
do: 8); 4º) Juventus, 9 

(saldo: 3); 5º) ldu, 6 
(saldo: 5); 6º) amizade 
e biriba, 5 (saldo de 
ambos: -3); 8º) nova 

geração, 4 (saldo: -9); 
9º) beira rio, 4 (saldo: 
-16) e 10º) barroca, 3 
(saldo: -4).

Copa está pegando fogo e rodada será emocionante. No detalhe, Lorran, artilheiro da competição que promete ser acirrada

Nova Cidade encerra bem o primeiro turno
o nova cidade en-

cerrou bem a sua par-
ticipação no primeiro 
turno da série c do 
campeonato carioca. 
no estádio romário de 
souza Faria, em duque 
de caxias, o Quero-

-Quero de nilópolis em-
placou a terceira vitó-
ria seguida ao derrotar 
o duquecaxiense. com 
o resultado, o time do 
técnico Jaílton carave-
la chegou aos 10 pon-
tos dentro do grupo a 

e está em quinto.
como folga na pri-

meira rodada do re-
turno, o nova cidade 
volta a campo daqui a 
dez dias contra o serra 
macaense, no marren-
tão, às 15h.


