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eleições 2016

Carlos Moraes foi duas vezes prefeito do município

Jovem, que seria conhecido apenas como ‘Paulistinha’, teve um destino trágico

Bruno, segundo a polícia, é o braço direito de miliciano

Na noite de despedida, o velocista ficou com Jady, ex-mulher de ‘Diná Terror’ (detalhe)

Imagem chocante do cadáver em pedaços circula nas redes sociais. Vítima teria 
sido sequestrada e levada para morro de Engenheiro Pedreira onde foi executada.

7

Câmara embola meio de campo e aprova aumento salarial da Casa
3

Prefeito de Japeri, Tmor havia vetado aumento, já que os vereadores não aprovaram a suplementação orçamentária. 

Bruno Fontela é apontado pela Polícia Civil como 
integrante da milicia que toca o maior terror em bairro 
iguaçuano. A Divisão de Homicídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF), para onde o suspeito foi encaminhado, 
estaria investigando o envolvimento do suspeito em 
diversos assassinatos da região do 3º Distrito.

6

PRF agarra ex-candidato a vereador 
armado com pistola e carregadores 

na Rodovia Presidente Dutra
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Arriscado

Custo alto

angela Nikolau 
é uma russa que 
aprendeu a foto-
grafar sozinha e se 
tornou conhecida 
por tirar as selfies 
mais arriscadas 
do mundo! ela já 
explorou lugares 
como o topo de um 
arranha-céu, terra-
ço de prédios e até 
mesmo o topo de 
uma ponte.

Na abertura de 
cada episódio de 
os simpsons, quan-
do Maggie passa 
pela caixa registra-
dora, aparece o 
valor $847,63 dóla-
res. esse era o valor 
anual médio que 
se gastava para 
criar uma criança 
nos estados unidos 
em 1989.

os astronautas, geralmente, não sabem 
que vão para o espaço. eles passam anos 
em um treinamento sem garantia nenhuma 
de que vão visitar outros lugares no sistema 
solar. Isso sim é uma grande frustração, se 
preparar e não alcançar o que se espera.

a busca por novos planetas que podem 
potencialmente abrigar formas de vida não 
para e, depois de uma porção de descober-
tas muito promissoras nos últimos anos, pare-
ce que os astrônomos conseguiram identificar 
um desses mundos bem pertinho de nós. 

de acordo com Matt williams, do portal 
universe today, o exoplaneta se encontra 
em órbita ao redor de uma estrela chamada 
proxima centauri, uma anã vermelha locali-
zada na constelação de centauro. esta  é a 
estrela mais próxima da terra. 

Pobres astronautas

Parecido I Parecido II

o seu Madruga, personagem do chaves é um 
grande exemplo de superação. ele já trabalhou como 
vendedor de churros, sapateiro, barbeiro, jardineiro, 
vendedor de usados, mecânico, pintor, carpinteiro e 
outras funções para poder pagar seus 14 meses de 
aluguel e dar uma vida digna à chiquinha.

‘Exemplo’ de vida

depois de terminar o almoço, é possível 
que mais da metade do sangue em seu cé-
rebro se concentre em seu estômago para 
ajudar a digerir a comida que você ingeriu. É 
por esse motivo que você sente sono depois 
de comer comidas ‘pesadas.’

projetada pelo arquiteto israelense haim 
dotan, a ponte de seis metros de largura 
une dois penhascos das montanhas. ela é 
feita de 99 painéis com três camadas de vi-
dro e está preparada para receber até 800 
visitantes ao mesmo tempo.

Ponte de vidro II

Jovem Aprendiz
empresa de grande porte contrata para atuar 

como jovem aprendiz com idade entre 17 e 20 anos 
e estar cursando o ensino Médio ou ter ensino Médio 
completo. terá direito a salário, cesta básica, vale 
transporte. Interessados devem enviar currículo no 
corpo do email para psi.recrutando@gmail.com.

Vaga para assistente pedagógico
empresa no ramo de cursos profissionalizantes contra-

ta assistente pedagógico com superior em pedagogia, 
experiência com atendimento ao público. salário inicial 
de r$ 900,00, comissão, entre outros benefícios. Interes-
sados devem enviar currículo para recrutamentorh36@
gmail.com, com assunto: assistente pedagógico.

Chance para operador de caixa
concessionária de alto padrão seleciona operador de 

caixa – pcd (pessoa com deficiência) com ensino médio 
completo, ter foco e seriedade. salário de r$ 1.600,00 e 
benefícios. Interessados devem enviar currículo no corpo 
do email para  rese.esp@gmail.com colocar no assunto 
somente: operador de caIXa recreio – pcd.

Governo deverá fechar Orçamento de 2017
a equipe econômica deverá finalizar nos próxi-

mos dias a proposta de orçamento para o ano de 
2017 e a expectativa, segundo interlocutores do go-
verno, é de que o documento final não contemple 
aumento de tributos. porém,  poderá trazer corte de 
despesas em relação ao estimado anteriormente.

Balança tem superávit de US$ 2,86 bilhões
as exportações superaram as importações, resultan-

do em superávit da balança comercial brasileira, em 
us$ 2,86 bilhões na parcial do mês de agosto até o 
último domingo, informou o Ministério da Indústria, co-
mércio exterior e serviços (MdIc). somente na semana 
passada, o saldo positivo foi de us$ 541 milhões.

Impeachment pode elevar moeda
o dólar operou em alta ontem, reagindo a expecta-

tivas de que a chair do federal reserve, Janet Yellen, 
sinalize na próxima sexta-feira que o banco central dos 
estados unidos pode elevar os juros neste ano e com 
investidores aguardando o início do julgamento do im-
peachment da presidente afastada dilma rousseff.

Sono da tarde

empresa contrata

pcD

proposta

Dólar

Cientistas criam ‘humanos sintéticos’

Ponte de vidro I
a china abriu ao público no último sábado 

a mais alta e longa ponte de vidro do mundo. 
com 430 metros de extensão e a 300 metros 
de altura, ela está localizada no espetacular 
parque natural de Zhangjiajie, local que inspi-
rou as montanhas vistas no filme avatar.

curso profissionalizante

comÉrcio eXterior

reprodução

um grupo de pesquisadores americanos, reunidos pelo curso de medici-
na da universidade de harvard, anunciou que vai levar adiante o human 
Genome project-write (hGp-write). esse projeto de escrita do Genoma hu-
mano, pode permitir a criação de seres humanos sem a necessidade de 
pais biológicos. o líder da equipe é o geneticista Jef boeke, ligado à uni-
versidade de Nova York. ele declarou que o objetivo inicial do hGp-write 
é “criar órgãos humanos para transplantes e produzir células resistentes a 
todos os vírus e tipos de câncer”. contudo, paige cunningham, diretora 
do centro para bioética & dignidade humana, está denunciando o que 
considera um abuso. para ela, existe o risco do uso errado dessa tecnolo-
gia, que poderia cair em mãos erradas e causar muitas mortes.

Ligações perigosas 
a Justiça eleitoral precisa ficar de olho no his-

tórico de alguns candidatos, que teriam ligações 
perigosas com o crime organizado. Na baixada 
fluminense, esses casos parecem recorrentes e 
podem ser decisivos nos votos das urnas, já que 
os currais eleitorais em alguns redutos continuam 
tão fortes quanto são os ataques de certos can-
didatos a seus opositores.

Crime e castigo
de acordo com uma denúncia recebida pelo 

sombra, em duque de caxias tem um candidato 
com forte atuação no terceiro distrito, que es-
taria andando de mãos dadas com integrantes 
da milícia da região. enquanto alguns paramilita-
res tentam posar de bons moços ao lado do tal 
político, para limpar a imagem de criminosos, os 
eleitores são obrigados a engolir a farça a seco. 

Voto no curral 
Na verdade, é empurrada goela abaixo. No 

curral eleitoral, tendenciosamente criminoso, o 
político em questão, segundo muitos afirmam, 
tem voto garantido. em troca, terá que garantir a 
moeda de troca, como um cargo comissionado 
ou apoio financeiro.  

Bastidores da política
corre na boca miúda dos bastidores da políti-

ca de caxias que o candidato já dá como certa 
sua vitória. Isso até a página 02, porque depois 
que a Justiça eleitoral descobrir que os votos fo-
ram conseguidos por obra e graça de um curral 
montado por criminosos, a coisa vai feder. 

Papagaio de pirata 
um candidato que fazia oposição a um pre-

feito de um importante município da baixada, 
agora é carinhos e abraços com seu opositor. a 
mudança de hábito tem nome e endereço: uma 
vaga na câmara Municipal. ao fazer as pazes, o 
duas caras acredita que o chefe do executivo 
vai conseguir votos sufucientes para elegê-lo.  



Vereadores de Japeri votam 
aumento do próprio salários
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Câmara muniCipal de belford roxo

mais uma pra conta do povo

Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

Parlamentares não votaram na suplementação orçamentária do município.
dIvulGação

Câmara pede acréscimo de 5%

MP pede impugnação de 
Carlos Moraes em Japeri

Não houve preocupação de se fazer um estudo de viabilidade e impacto financeiro

No início do ano, 
após a aprovação 
de 2% de suple-
mentação, o pre-

feito enviou a câma-
ra uma mensagem 
pedindo um acrés-
cimo adicional de 

(apenas) 5%, o que, 
segundo o represen-
tante do executivo 
atenderia neste mo-

mento a demanda 
do município, e não 
foi atendido.

É importante ressal-

a câmara de ve-
readores de Ja-
peri publicou 

ontem no diário oficial 
o aumento dos salá-
rios dos vereadores do 
município, do prefeito, 
vice-prefeito e secre-
tários municipais. o sa-
lário dos parlamenta-
res, por exemplo, passa 
de r$ 8.680,00 para r$ 
10.500,00.  o reajuste 
aconteceu à revelia do 
poder executivo e sem 
a preocupação de se 
fazer um estudo de via-
bilidade e impacto fi-
nanceiro nas contas da 
cidade. por considerar 
a votação inconstitu-
cional, o prefeito Ival-
do barbosa dos santos, 
o timor, havia vetado o 
aumento, que, mesmo 
assim foi aprovado na 
câmara pelos represen-
tantes do legislativo de 
Japeri.

o interessante é que 
a câmara concedeu o 
aumento dos seus salá-
rios, mas não aprovou 
até hoje a suplemen-
tação orçamentária, 
pedida pelo poder exe-
cutivo. sem a suplemen-
tação o município deve-
rá a qualquer momento 
paralisar todos os servi-
ços essenciais prestados 
a população. (veja na 
nota da câmara).

“estamos atravessan-
do um momento muito 

Nova Iguaçu inaugura 
28ª Clínica da Família

tar ainda que, desde 
a emancipação de 
Japeri, há 25 anos, 
todos os prefeitos ti-

veram suplementa-
ção de 50% apro-
vados pela câmara 
de vereadores.

Carlos Moraes Costa (PP)

difícil no país. de acor-
do com os veículos de 
imprensa, mais de 63% 
dos municípios não con-
seguem pagar a folha 
do funcionalismo públi-
co. Japeri nunca atra-
sou o pagamento dos 
seus servidores. estamos 
com os pagamentos re-
giamente em dia e até 
antecipamos a primeira 
parcela do 13º salário 
de nossos funcionários. 
temos várias prioridades, 
que incluem a saúde, o 
saneamento básico e 
a educação, entre ou-
tros. só este ano asfalta-
mos mais de 60 ruas do 
município com recursos 
próprios. É uma situação 
deprimente saber que 
os vereadores votaram 
em benefício próprio o 
aumento dos seus salá-
rios, mas não votaram 
até agora a suplemen-
tação orçamentária 
necessária para que 
possamos administrar 
o município. particular-
mente, considero o au-
mento aprovado pela 
câmara de vereadores 
abusivo, ele foi votado 
a revelia, sem um prévio 
estudo de impacto de 
viabilidade financeira, e 
sem pensar no bolso do 
cidadão japeriense”.

só com repasses para 
a câmara de vereado-
res, que, este ano, che-
ga a r$ 500 mil mensais, 
a prefeitura de Japeri 
gasta, ainda sem o au-

mento, cerca de r$ 6 
milhões.

 
SUPLEMENTAÇÃO

o prefeito timor 
aguarda, há meses, que 
a câmara Municipal de 
Japeri se manifeste e 
vote a suplementação 
orçamentária necessá-
ria para que o município 
não entre em colapso 
com a paralisação de 
serviços essenciais. ti-
mor chegou, inclusive, 
a anunciar na última 
quarta-feira a interrup-
ção dessas atividades.

há dois meses a câ-
mara votou apenas 2% 
de suplementação or-
çamentária para Jape-
ri, o que inviabiliza toda 
e qualquer prestação 
de serviços. este é con-
siderado um valor mui-
to abaixo do mínimo 
essencial, visto que, na 
maior parte dos muni-
cípios do país a suple-
mentação chega a 
50%. configurando des-
ta forma que Japeri é, 
possivelmente, o único 
município que atraves-
sa um problema desta 
proporção. “temos di-
nheiro em caixa, mas, 
sem a suplementação 
orçamentária, que é 
fundamental para se 
administrar uma cida-
de, não temos como 
adquirir medicamen-
tos necessários para o 
atendimento nas uni-
dades de saúde, com-

prar a merenda escolar, 
fazer a coleta de lixo, 
e cumprir com os com-

promissos assumidos 
com nossos fornecedo-
res, e isto é lamentável. 

a população de Japeri 
não merece este sacri-
fício”, disse o prefeito.

o Ministério público 
ingressou na 139ª Zona 
eleitoral com pedido 
de impugnação da 
candidatura de carlos 
Moraes costa (pp) à 
prefeitura de Japeri. a 
ação tem como base 
no artigo 1º da lei com-
plementar nº 135/2010, 
a lei da ficha limpa, 
segundo o qual “são 
inelegíveis ao exercício 
de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por 
irregularidade insaná-
vel que configure ato 
doloso de improbidade 
administrativa”. carlos 

foi o primeiro prefeito da 
história do município e 
exerceu dois mandatos.

de acordo com o Mp, 
carlos Moraes teve suas 
contas rejeitadas por cin-
co vezes pelo tribunal 

de contas do estado, 
duas delas em tomada 
de contas especiais e 
três em prestações de 
contas de ordenador 
de despesas. em uma 
das contas, sustenta o 
Ministério público, o tce 
apontou irregularidade 
na contratação da em-
presa fN Magalhães re-
presentação e serviços 
para fornecimento de 
merenda escolar, con-
denando o ex-prefeito 
a devolver aos cofres 
públicos r$ 152.766,66 
e a pagar multa de r$ 
6.825,60.

reprodução a clínica da família 
da lagoinha, em Nova 
Iguaçu, foi inaugurada 
no último sábado. a 
unidade, que é a 28ª 
entregue pela prefei-
tura, terá atendimento 
médico com clínico 
geral e dentista. No 
local também será re-
alizado acompanha-
mento de hipertensão 
e diabetes, puericul-
tura, pesagem, verifi-
cação do cartão do 
bolsa família e plane-
jamento familiar, entre 
outros serviços.

a nova unidade foi 
construída, pela se-

cretaria Municipal de 
saúde, em um terre-
no onde não existia 
nada e vai reforçar a 
rede de atendimento 
na região do km32. 
a clínica da famí-
lia conta com quatro 
consultórios sendo dois 
comuns, um odontoló-
gico e outro do pro-
grama cegonha Igua-
çuana, exclusivo para 
as mulheres, onde 
serão realizadas con-
sultas ginecológicas e 
acompanhamento do 
pré-natal.

“tenho visto este 
modelo de clínica em 

outros bairros esta-
va ansiosa para que 
chegasse aqui. hoje 
estamos vendo a rea-
lização de um sonho, 
porque a construção 
de uma unidade de 
saúde era uma reivin-
dicação antiga dos 
moradores”, come-
morou a comerciante 
Marizete lima, de 57 
anos.

a clínica, que fica na 
rua humaitá, s/º, bairro 
lagoinha, começou a 
funcionar desde on-
tem, das 8h às 17h, 
com consultas previa-
mente agendadas.
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o município de Japeri recebeu no 
último sábado a 16ª edição da volta 
esportiva, evento que apresentou aos 
japerienses algumas das modalida-
des esportivas disputadas nos Jogos 
olímpicos do rio de Janeiro.

o ministro Geddel 
vieira lima, afirmou 
ontem que é preciso 
“segurar um pouco” 
os reajustes para ser-
vidores públicos fe-
derais. ele deu a de-
claração após ser 
questionado sobre 
a proposta de or-
çamento para 2017.

dos diretores da 
petrobras envolvidos 
no petrolão, rena-
to duque é o único 
que não aderiu à 
delação premiada. 
ele permanece pre-
so em curitiba, além 
de estar condenado 
a 50 anos na lava 
Jato.

a comissão especial da câmara que discute a 
proposta de emenda à constituição do teto de 
Gastos, aprovou ontem um convite para ouvir o 
ministro da fazenda, henrique Meirelles amanhã.

o prefeito Nelson bornier (pMdb) teve a agenda mo-
vimentada no último sábado, ele participou do lança-
mento das campanhas dos candidatos everton ernani 
( pros) e do vereador carlinhos presidentre ( phs).

Petrolão Reajustes

Audiência  Agenda

Eles disseram... nós publicamos!
“As políticas sociais que transformaram a vida de nossa população, assegurando opor-

tunidades para todas as pessoas e valorizando a igualdade e a diversidade deverão ser 
mantidas e renovadas”. trecho da carta da presidente afastada dilma rousseff.

enquanto o rio ainda respira olim-
píada e praticamente ninguém está 
atento ao diário oficial, o governador 
em exercício, francisco dornelles (pp) 
sancionou a lei de diretrizes orça-
mentárias (ldo) para 2017.

dornelles vetou as sugestões que 
dariam mais equilíbrio as finanças. 
barrou, por exemplo, o artigo que de-
terminava que as despesas fixadas 
na lei não poderiam ultrapassar as re-
ceitas líquidas do estado.

dIreto ao poNto

a presidente dilma rousseff desde que assumiu o 
poder executivo do país pela última vez, enfrentou 
uma pressão social de uma camada da população 
que clamou pela sua saída. alguns inconformados 
alegam omissão administrativa, outros de extrema di-
reita vão longe, pedindo a volta dos anos de chum-
bo com a ditadura militar. uma grande parte tam-
bém se revolta atacando o pt, mas esquecem que 
o problema da corrupção no brasil está na política 
há muito tempo e não envolve apenas um partido.

Prioridade Tesouro Julgamento Dilma 
o governador também 

vetou o trecho que daria 
prioridade ao pagamento 
do aluguel social às vítimas 
dos deslizamentos e inun-
dações que atingiram a 
região serrana do rio em 
2011.

ainda há candidato que 
prefere guardar o dinheiro 
no colchão. entre os 162 as-
piras a prefeito listados no 
site da Justiça eleitoral até 
a última sexta-feira, 58 de-
clararam esconder muitos 
maços de notas em casa.

Na próxima quinta todas 
as atenções estarão voltadas 
para o julgamento final de 
dilma rousseff. são necessá-
rios 54 votos para o impea-
chment ser aprovado. dilma 
está a poucos dias de perder 
definitivamente o cargo.

Orçamento 

Desequilíbrio  
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SANTOS (SP)

Moradores do bairro Jardim Metró-
poles, em são João de Meriti, foram 
acordados com uma forte explosão, 
na madrugada do último domin-
go, em um transformador da light. 
bombeiros controlaram o incêndio.

Impeachment: será que existe base ?

Mesmo fora da 
disputa eleitoral 
por conta de um 
alto índice de re-
jeição, o prefeito 
de cabo frio, alair 
corrêa (pp) decidiu 
meter o bedelho 
para prejudicar seu 
maior adversário 
político, o deputa-
do federal Marcos 
da rocha Mendes, 
o Marquinho Men-
des, candidato a 
prefeito pelo pMdb. 
Marquinhos atribui 
ao atual prefeito 
uma manobra do 
presidente da câ-
mara de vereado-
res, Marcelo correa 
(filho de alair), que 
colocou em vota-

Jogo sujo na Câmara de Cabo 
Frio vai parar na Justiça

ção as contas de 
gestão de 2012, úl-
timo ano da gestão 
de Mendes, mesmo 
sabendo que uma 
decisão judicial im-
pede a votação, 
uma vez que as 
contas estão sob 
suspeita de fraude 
que teriam sido fei-
tas para prejudicar 
o ex-prefeito, ten-
tando impugnar sua 
candidatura. alair, 
aponta Mendes, ain-
da não esqueceu a 
surra que levou dele 
nas ruas em 2008 e 
desde então, apon-
ta o hoje deputa-
do, vem fazendo de 
tudo para tirá-lo das 
disputas eleitorais.

Tocha Olímpica volta à Praça do Pacificador em Caxias
eveNto

O evento que contou com o apoio da Prefeitura, atraiu centenas de pessoas. 
antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Ressaca inunda prédios e causa transtorno

um trecho da rua 
João ferreira pinto, 
no ponto chic, em 
frente a quadra do 
colégio assumpção, 
se transformou em 
depósito de lixo, um 
prato cheio para roe-
dores, insetos e focos 
de doenças. o bairro 
de Nova Iguaçu, que 
possui coleta regular 
de lixo, também tem 
moradores com pés-
simos hábitos, como 
o de jogar detritos 
e entulhos em áreas 
que deveriam estar 
limpas e arborizadas. 

Mendes diz que Alair ainda não esqueceu a derrota 

dIvulGação

a forte ressaca que 
inundou duas pistas da 
avenida da praia de 
santos, no litoral de são 
paulo, no último domin-
go, continua causando 
transtornos em várias par-
tes da cidade. um carro, 
que estava estacionado 
em um prédio que ficou 
alagado, pegou fogo 
na manhã de ontem por 
conta de um curto circui-
to. Ninguém ficou ferido.

o volume de água foi 
tão grande, que chegou 
a invadir alguns prédios 
e clubes que ficam no 
bairro da ponta da praia. 
durante o dia, a base 

aérea de santos registrou 
rajadas de vento de 90 
km/h. a ventania derrubou 
árvores e interrompeu duas 
vezes a travessia de balsas 
entre santos e Guarujá. Já 
a elevação da maré che-
gou a 2,60 metros. Quem 
mora no bairro ponta da 

Calçada vira lixão em Nova Iguaçu praia ficou ilhado no mo-
mento da ressaca, já que 
a água do mar invadiu 
vários edifícios. Imagens 
que circulam nas redes 
sociais mostram carros 
sendo arrastados pela 
força da água dentro 
das próprias garagens.

Empolgada, população foi a Praça do Pacificador, no centro de Caxias, para tirar foto ao lado da Tocha histórica 

dIvulGação

A água do mar invadiu o passeio público da orla

reprodução/horah

divulgação

Quem não conse-
guiu ver pessoal-
mente a passa-

gem da tocha olímpica 
por duque de caxias, teve 
uma grande surpresa no 
último sábado, na praça 
do pacificador, no centro, 
com o footprint happiness 
strike coca cola, que 
atraiu centenas de pes-
soas para tirar foto com 
a tocha, além de poder 
participar das atividades. 
o evento teve o apoio da 
prefeitura de duque de 
caxias. a espera na fila 
valia a pena. afinal, não é 
todo dia que se pode ser 
fotografado com um dos 
símbolos dos Jogos olímpi-
cos do rio 2016. o corretor 

de imóveis david Gomes, 
62 anos, morador do cen-
tro, foi com a filha ester, 7, 
tirar a foto segurando a 
tocha olímpica.

“achei muito boa esta 
ação porque permitiu que 
as pessoas pudessem tirar 
fotos com a tocha olímpi-
ca. Não sabemos quan-
do o brasil sediará outro 
evento deste porte. Gostei 
muito e minha filha ado-
rou. É uma imagem que 
iremos guardar para sem-
pre”, comemorou.

as latinhas de refrige-
rantes e garrafas pet dis-
tribuídas pela fabricante 
de refrigerantes foram 
doadas à cooperativa de 
catadores de materiais re-
cicláveis do bairro Jardim 
Gramacho.
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Turmas de escola municipal 
aprendem sobre poeta regional

Habitação

Joyce mendes

editoriahorah@ig.com.br

Alunos da rede municipal de Rio Claro estudam a vida de Fagundes Varela.

Rede elétrica do Sul fluminense 
passa por manutenção preventiva

Toda a escola tem trabalhado a história do famoso poeta entre as atividades em sala de aula

Obra em viaduto altera trânsito 
na Via Dutra em Barra Mansa

alunos do Nú-
cleo de edu-
cação Infantil 

de rio claro visitaram 
a casa da cultura, 
na  última quarta-fei-
ra, dia do aniversário 
do poeta fagundes 
varela. eles vieram 
acompanhados pela 
professora Ivete Gon-
çalves e pela auxiliar 
ediléia Miranda.

como parte da 
atividade, eles rece-
beram uma aula ao 
lado do busto do fa-
gundes varela, que 
está na praça homô-
nima. Ivete informou 
que os alunos fica-
ram muito interessa-
dos em participar da 
atividade. “É impor-
tante para qualquer 
cidadão rioclarense 

Alunos do Sesi arrecadam alimentos 
para crianças com fibrose cística

conhecer a história”, 
disse ela.

de acordo com a 
professora, toda a 
escola tem trabalha-
do a história do fa-
moso poeta entre as 
atividades em sala 
de aula, no projeto 
fagundes varela. o 
objetivo é mostrar a 
história do município 
de rio claro, citando 
os rioclarenses impor-
tantes.

LEiTUrA DE POESiA
para os alunos do 

pré-escolar II, duran-
te a semana, foi fei-
ta a leitura de duas 
conhecidas poesias 
do autor: flor do Ma-
racujá e vaga-lume. 
em seguida, eles fize-
ram ilustrações sobre 
elas.

as demais turmas 

Doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira na Escola Sesi resende

Motorista de ônibus bateu em árvore na Avenida Adeodato Pires, no bairro Niterói

divulgação

Ônibus bate em árvore em 
bairro de Volta Redonda
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da educação Infantil 
também realizaram 

a visita, com as pro-
fessoras Marilda lima, 

Ivana alves e ana 
cláudia Machado, 

monitoras e estagiá-
rias da escola.

diversas cidades 
do sul do rio de 
Janeiro passam por 
manutenção na 
durante esta sema-
na. a concessioná-
ria responsável pelo 
abastecimento, a 
light, faz o serviço 
em horários e em 
dias determinados.

segundo nota da 
assessoria da light, 
este tipo de manu-
tenção tem como 

objetivo garantir a 
qualidade na dis-
tribuição de luz. No 
período em que o 
trabalho é realizado, 
há o desligamento 
da energia, por isso 
os clientes devem se 
programar. a empre-
sa lembra que a ele-
tricidade pode ser 
restabelecida antes 
do horário previsto e 
que a programação 
está sujeita a altera-

ções.
ainda de acordo 

com o comunicado 
divulgado, na inter-
net está disponível 
a relação de todos 
bairros e municípios 
onde são realiza-
das manutenções 
programadas. Mais 
informações po-
dem ser obtidas 
pelo disque-light 
emergência 0800 
021 0196.

alunos do 2º ano 
do ensino funda-
mental da escola 
sesi resende estão 
mobilizados em uma 
campanha de arre-
cadação de alimen-
tos para crianças 
com fibrose cística, 
doença genética 
que desencadeia 
problemas respira-
tórios e digestivos. 
o projeto ‘ajude 
sophia a ajudar’ é 
um pedido de pre-
sente de aniversário 
de uma aluna por-
tadora da doença 
que tem o sonho de 
ajudar outras crian-

ças com o mesmo 
problema.

o pedido de so-
phia Menandro, de 
7 anos, surgiu duran-
te uma aula com o 
tema ‘solidarieda-
de’ realizada em ju-
lho, mês de aniver-
sário da aluna que, 
em vez de ganhar 
presente, gostaria 
de arrecadar e doar 
alimentos necessá-
rios para quem tem 
fibrose cística. porta-
dores desta doença 
necessitam de uma 
alimentação caló-
rica a base de leite 
em pó e suplemen-

tos alimentares, já 
que um dos sintomas 
é a dificuldade de 
ganhar peso.

a campanha de 
arrecadação acon-
tece até o dia 31 de 
agosto e os alimen-
tos arrecadados se-
rão doados para a 
associação carioca 
de assistência à fi-
brose cística, no rio 
de Janeiro. as doa-
ções podem ser en-
tregues de segunda 
a sexta-feira, das 7h 
às 18h, na escola sesi 
resende, que fica 
na av. Marcílio dias, 
468, Jardim Jalisco.

uma obra alterou, o 
trânsito no trecho da 
via dutra que corta 
barra Mansa, no sul 
do rio de Janeiro. o 
viaduto cotiara rece-
berá serviços de mo-
dernização e ficará 
interditado até junho 
de 2017. as informa-
ções são da assesso-

ria da prefeitura.
de acordo com 

o comunicado, por 
conta do serviço, o 
retorno da pista sen-
tido rio de Janeiro 
para a pista sentido 
são paulo, no km 273, 
será bloqueado para 
veículos. a alternati-
va para os motoristas 

é utilizar o retorno no 
viaduto Monte cristo.

Mais informações 
os motoristas devem 
entrar em contato 
com a ccr Novadu-
tra, que é a empresa 
responsável por ad-
ministrar a rodovia. o 
telefone é 0800 017 
3536.

um ônibus da 
viação sul flumi-
nense bateu na 
noite do último 
sábado numa ár-
vore na avenida 
adeodato  pires, 
no bairro Niterói.

No ônibus, esta-
vam o motorista 
e cobrador que 
seguiam para a 
sede da empre-
sa, no bairro vol-

dac.
o subcomandan-

te da Guarda Mu-
nicipal  de volta 
redonda, João ba-
tista dos reis, disse 
que chovia no mo-
mento do acidente 
e que a pista mo-
lhada vez com que 
o veículo derrapas-
se e o motorista 
perdesse o controle 
do ônibus. embora 

o impacto do ôni-
bus na árvore te-
nha sido forte, nin-
guém ficou ferido.

“o ônibus esta-
va sem passagei-
ros e seguia para 
a garagem da 
viação. a Guarda 
colocou uma via-
tura no local para 
evitar outros aci-
dentes” disse ba-
tista
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Ex-candidato a vereador é 
preso na Rodovia Pres. Dutra 

ação PRF

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Durante revista foi encontrada uma pistola calibre 9mm, cinco carregadores e munições

um homem foi 
preso pela po-
lícia rodoviária 

federal (prf) por por-
te ilegal de arma de 
fogo, durante abor-
dagem na rodovia 
presidente dutra (br-
116), em Nova Igua-
çu. o suspeito, que já 
foi candidato a ve-
reador, portava uma 
pistola com a nu-
meração raspada e 
mais de 70 munições. 
o flagrante aconte-
ceu na tarde do últi-
mo sábado.

os policiais faziam 
uma ronda, na pista 
sentido são paulo, 
quando suspeitaram 
de um casal num 
corolla e decidiram 
abordá-lo na altura 
do km 175. o moto-
rista, de 41 anos, es-
tava acompanhado 
de uma mulher e 

Ex-policial é preso com 
pistola e munições no Rio

Homem identificou-se como policial afastado

Dois motoristas de Uber são 
mortos no Rio de Janeiro

Policiais faziam ronda quando suspeitaram de um casal num Corolla e decidiram abordá-lo

Corpo é encontrado no porta-malas

reprodução

logo se apresentou 
como “ex-candidato 
a vereador”. ele dis-
se ter concorrido em 
belford roxo, mas 
não teria consegui-
do se eleger. 

durante a revista, 
foi encontrada uma 
pistola calibre 9 mi-
límetros, de fabri-
cação turca e uso 
restrito. além disso, 
havia cinco carrega-
dores e 79 munições. 
a arma, que estava 
pronta para uso, ti-
nha a numeração 
raspada. o homem 
confessou ter com-
prado a pistola por 
r$ 10 mil, mas não 
deu mais informa-
ções. a ocorrência 
foi encaminhada à 
54ª dp (belford roxo). 
o suspeito foi indi-
ciado pelo crime de 
porte ilegal de arma 
de fogo de uso restri-
to.

iuri morreu no sábado com um tiro na cabeça

dIvulGação / prf

Suposto integrante de Direitos Humanos é preso em Itaguaí
um suposto repre-

sentante de uma 
comissão de direitos 
humanos foi preso 
em flagrante pela 
polícia rodoviária 
federal (prf), por 
porte ilegal de arma 
de fogo, em uma 
blitz na rodovia rio-
-santos (br-101), em 
Itaguaí. além da 
arma, ele ainda por-
tava mais munições 
no bolso da calça. 
o flagrante aconte-

ceu na tarde do últi-
mo sábado.

os agentes pa-
ravam suspeitos na 
altura do km 400, 
quando desconfia-
ram do motorista de 
um carro e resolve-
ram abordá-lo. logo 
após apresentar os 
documentos, o ho-
mem, de 49 anos, 
identificou-se como 
“representante dos 
direitos humanos”. 
ele portava uma 

carteira funcional 
da comissão Nacio-
nal de defesa dos 
direitos humanos e 
cidadania, além de 
outra identificação, 
de capelão cristão.

durante a revista, 
a equipe encontrou 
com o suspeito um 
revólver calibre 38. 
a arma estava car-
regada com cinco 
munições e pronta 
para uso. o homem 
ainda tinha mais 

sete munições no 
bolso da calça. 
ele confessou ter 
comprado o re-
vólver por r$ 2 mil, 
em santa cruz, na 
Zona oeste do rio. 
ainda segundo o 
indivíduo, que dis-
se trabalhar num 
cemitério, a arma 
seria para se de-
fender de assaltos. 
a ocorrência foi 
encaminhada à 
50ª dp (Itaguaí).

policiais rodovi-
ários federais (prf) 
fiscalizavam na rio/
teresópolis (br-116) 
na tarde do último 
sábado, quando 
ao abordarem um 
honda fit na altura 
do km 133, Magé, 
o condutor, de 39 
anos, identificou-se 
como policial militar 
afastado.

foram encontra-
dos numa pochete 
uma revolver calibre 
38, pronta para uso, 
e 46 munições de 
calibres variados. em 
consulta aos siste-

mas de segurança, 
foi verificado que o 
homem não faz mais 
parte do quadro da 
polícia Militar e já 
cumpriu pena por 

extorsão. ele foi en-
caminhado à polícia 
civil em Imbariê, du-
que de caxias, por 
porte ilegal de arma 
de fogo.

Na manhã do 
último sábado, o 
corpo de um ho-
mem foi encon-
trado dentro do 
porta-malas de um 
carro que estava 
pegando fogo em 
Nilópolis, na baixa-
da fluminense. a 

vítima ainda não foi 
identificada.

o caso ocorreu na 
rua sargento Ma-
nuel rodrigues, per-
to do número 797, 
no bairro cabuis. 
corpo de bombeiros 
foi chamado para 
apagar o incêndio 

no carro às 5h25. 
depois de controlar 
as chamas, eles ve-
rificaram que havia 
um homem no por-
ta-malas. a divisão 
de homicídios da 
baixada fluminense 
(dhbf) deve investi-
gar o caso.

a polícia civil re-
gistrou dois casos 
de motoristas de 
uber assassinados 
em poucas horas. 
No último sábado, 
Iuri Martins pereira 
alcântara, de 24 
anos, foi morto com 
um tiro na cabeça 
e outro no peito, na 
avenida visconde 
do rio branco, no 
centro de Niterói, 
região Metropolita-
na do rio. o crime 
foi motivado por 
uma discussão so-
bre uma vaga de 
estacionamento. 

o titular da de-
legacia de homi-
cídios Niterói/são 
Gonçalo (dhNsG), 
delegado fábio 
barucke, informou 
que, após um tra-
balho de investiga-
ção foi identifica-
do o motorista de 
van, Mayk frem dos 
santos, de 38 anos, 
como o autor da 
morte de Iuri. 

com base nas 

provas reunidas na 
investigação ba-
rucke representou 
pela prisão que foi 
deferida pela Justi-
ça. os agentes da 
especializada reali-
zam diligências des-
de a manhã do úl-
timo domingo para 
localizar Mayk que 
ainda encontra-se 
foragido. 

o segundo caso 
ocorreu por volta das 
3h do último domin-
go, na rua cândido 
benício, na praça 
seca, na Zona oeste 
da capital. Marcos 
vinícius de oliveira 
leite, 42, foi morto a 

tiros em seu carro, 
um voyage bran-
co. o autor do cri-
me ainda não foi 
identificado.  

Quem tiver qual-
quer informação 
que possa contri-
buir com a investi-
gação dos dois ca-
sos pode entrar em 
contato com a polí-
cia civil através da 
central de atendi-
mento ao cidadão 
(cac) pelos telefo-
nes (21) 2334-8823, 
(21) 2334-8835 e 
pelo chat cacp-
cerj.pcivil.rj.gov.br/ 
ou pelo disque de-
núncia 2253-1177. 
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PM fecha cerco à milícia e prende 
um integrante em Nova Iguaçu 

uma briga de casal 
terminou na morte de 
uma mulher na Zona 
rural do município de 
terezinha (258 km de 
recife). a polícia Mili-
tar informou que a víti-
ma identificada como 
cleide teixeira de 
araújo, de 45 anos, te-
ria discutido com José 
carlos leite de araújo, 
49, quando foi atingida 
por várias pauladas na 
cabeça. 

testemunhas contam 
que o acusado des-
feriu vários golpes na 
companheira que caiu 
no chão e não resistiu 

Ação da Polícia Militar agarra um dos homens apontados como um dos braços paramilitares.

aos ferimentos. ainda 
segundo informações, 
a filha do casal presen-
ciou o crime e também 
foi atingida por uma 
paulada. a vítima foi en-
caminhada ao hospital 
regional dom Moura 

onde foi medicada e 
depois liberada. após 
o crime, o marginal fu-
giu. o corpo da mulher 
foi recolhido e encami-
nhado ao Instituto de 
Medicina legal (IMl) 
em caruaru. 

Covarde mata mulher a pauladas 

O acusado desferiu vários golpes contra a companheira

reprodução/plaNtão polIcIal 

Nas redes sociais, ‘Cara de Pedra’ é apontado como braço direito de Marquinho

reprodução/facebook

um suspeito de en-
volvimento com a 
milicia que atua 

no terceiro distrito de 
Nova Iguaçu foi preso 
na manhã de ontem 
por políciais militares do 
batalhão de Mesquita 
(20º bpM) no bairro Mi-
guel couto. ele estava 
em um carro onde fo-

ram encontradas cápsu-
las deflagradas. 

No interior do veículo 
da marca fiat Idea, os 
agentes apreenderam 
duas pistolas, que não 
tiveram o calibre infor-
mado, e dois celulares 
onde estavam armaze-
nadas fotos da equipe 
da divisão de homicídios 
da baixada fluminense 
(dhbf). de acordo com 

as investigações, o gru-
po de bruno fontela, co-
nhecido como cara de 
pedra, impõe o terror na 
região de Miguel couto. 
a divisão de homicídios 
da baixada fluminense 
(dhbf), para onde o sus-
peito foi encaminhado, 
estaria investigando o 
envolvimento do suspei-
to em assassinatos na 
área. 

Terror do terceiro distrito 
Nas redes sociais, 

internautas denun-
ciaram que grupos 
paramilitares estão 
impondo o terror a 
moradores e comer-
ciantes da Grama, 
Miguel couto, figuei-
ra, Geneciano e vila 
de cava e localida-
des vizinhas. um dos 
internautas postou: 
“Não aguentamos 
mais esses bandidos 
acabaram com a 

nossa paz na região. 
eles cobram de todos 
comerciantes, transpor-
tes alternativos vans e 
mototáxitas. 

em outra postagem, 
um morador disse que 
a quadrilha faz amea-
ça de morte a quem 
não paga: “vai pra 
vala. o pior de tudo é 
que eles estão tirando 
a vida dos outros por 
nada. Muitos inocentes 
já morreram por causa 

desses bandidos. Não 
temos mais paz e to-
dos têm medo deles”. 

de acordo com 
uma denúncia rece-
bida pelo hora h, o 
líder da quadrilha é 
identificado apenas 
como Marcos, o Mar-
quinho cascão, que 
estaria planejando 
apoiar candidatos 
políticos da região 
para tentar limpar sua 
imagem de bandido. 

Corpo esquartejado é achado em Japeri 
o corpo esquarte-

jado de um homem, 
que seria mototaxis-
ta, foi encontrado por 
moradores de enge-
nheiro pedreira, em 
Japeri, na manhã de 
ontem. de acordo 
com um áudio, acom-
panhado da imagem 
que mostra o cadáver 
cortado em pedados, 
que circula nas redes 
sociais, a vítima que 
seria conhecida como 
paulistinha, teria sido 
sequestrada e leva-
da por um grupo rival 
para o Morro do piu 
piu onde foi executa-
da. ainda segundo in-
formações, os crimino-
sos teriam sequestrado 
outra pessoa, também 
mototaxista.

Moradores também 
relatam em rede social 
a ocorrência de um in-
tenso tiroteio entre fac-
ções rivais durante a 
madrugada. a divisão 
de homicídios da bai-

xada fluminense está 
investigando a veraci-
dade das informações 
e da imagem. e tam-
bém se esse crime tem 
alguma relação com 
o caso de mãe e filho 
assassinados em Quei-
mados na quinta-feira 
da semana passada. 

Inicialmente, rela-
tos as redes sociais 
apontavam traficantes 
como responsáveis pe-
las mortes dos dois ino-
centes. agora, outros 
comentários afirmam 
que dois mototaxistas 
teriam cometido o cri-
me brutal e covarde. 

O corpo do jovem, que seria mototaxista ficou em pedaços
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Affair de Bolt é ex de chefão
reprodução/facebooka jovem que ganhou 

fama ao ‘namorar’ o 
velocista que levou três 
medalhas de ouro nas 
olimpíadas do rio, usain 
bolt, foi mulher de dou-
glas donato pereira, que 
se intitulava ‘diná ter-
ror da polícia, ex-chefe 
do tráfico no Morro faz 
Quem Quer, em rocha 
Miranda. 

o bandido foi mor-
to em março em uma 
operação policial. em 
seus dois perfis no face-
book, Jady possui fotos 
em que aparece com 
diná. em um deles, ela 
posta a imagem acom-
panhada de uma músi-
ca, se declarando para 
o amado. “sabe aquela 
igreja? tô” aqui na fren-
te, imaginando chuva 
de arroz na gente!”, es-
creveu.

após a morte do 
companheiro, Jady du-
arte, postou a seguinte 

mensagem: “Mais uma 
vez tô aqui sem você... li-
vre e triste, até quando eu 
vou ter que fingir que eu 
tô feliz sem você do meu 
lado aqui? (sic).” ela teria 
pelo menos um filho, fruto 
do relacionamento com o 
traficante. 

as investigações apon-
tam que diná é autor da 
tortura seguida de morte 
de rayssa christine Ma-
chado de carvalho, de 
18 anos, em setembro de 
2014. ela foi filmada pelos 
traficantes enquanto era 
torturada e o vídeo cir-
culou nas redes sociais. a 
jovem foi capturada em 
baile funk na favela faz 
Quem Quer e levada para 
o alto da comunidade. 
após seis dias internada 
no hospital carlos chagas, 
em Marechal hermes, ela 
não resistiu aos ferimentos. 

ele também é procura-
do pelo homicídio da jo-
vem raianne dantas de 

Jesus, de 19 anos, na 
rua tucupi, em rocha 
Miranda, com mais de 
vinte tiros. raianne foi 
alvo de vingança de tra-
ficantes da comunidade 
por namorar um antigo 
aliado dos traficantes. 
leonardo da costa, o 
léo 22, teria abando-
nado a favela e levado 
armas e drogas para o 
complexo da Maré, o 
que sentenciou a jovem 
a morte.

Bolt teria ficado com Jady

Core salva família de turistas 
de afogamento na Zona Sul

agentes da coor-
denadoria de recur-
sos especiais (core) 
salvaram uma fa-
mília de turistas que 
estava se afogando 
no mar, próximo à 
praia vermelha, no 
fim da tarde do últi-
mo domingo. 

de acordo com 
informações, os três 
agentes estavam 
na praia e percebe-
ram quando fortes 
ventos começaram 
a empurrar os tu-
ristas que estavam 
em caiaques para o 
alto mar da região. 

a família, composta 
por um adulto, três 
adolescentes e uma 
criança, que não ti-
veram as naciona-

lidades divulgadas, 
foi socorrida pelos 
policiais e, posterior-
mente, por bombei-
ros.

Os agentes caíram na água ao verem turistas em apuros

dIvulGação
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Defesa Civil de Caxias retira galhos 
e árvores derrubados pela ventania
O episódio do fim de semana deixou vários estragos no município.

ínDia

as inundações deste 
fim de semana deixaram 
ao menos 40 mortos na 
região central da Índia, 
segundo o último balan-
ço divulgado pela as-
sociated press. as fortes 
chuvas provocaram o 
aumento no nível do rio 
Ganges em 20 cidades, 
como Madhya pradesh, 
bihar e uttar pradesh.   

Na cidade de allaha-
bad, a água do Ganges 
invadiu propriedades e o 
obrigou cerca de 12 mil 

Inundações deixam ao menos 40 mortos

Cachorro fica sentado no teto de uma casa

JIteNdra prakash /reuters

pessoas a se deslocarem 
para áreas em elevada 
altitude, segundo o gover-
no. uma foto da agência 
reuters mostra um cão que 
subiu no telhado de uma 
casa para se proteger da 
inundação. em bihar, 600 mil 
pessoas foram retiradas de 
suas casas. o exército e a 
força aérea estão em aler-
ta, porque mais chuvas es-
tão previstas nos próximos 
dois dias. as inundações 
são comuns em grande 
parte da Índia durante a 
estação chuvosa de mon-
ções, de junho a setembro.

a cor da urina 
é outra forma de 
avaliar o estado de 
hidratação da pes-
soa. uma urina muito 
amarelada e com 
cheiro forte indica 
que os rins estão re-
tendo água. por ou-
tro lado, uma urina 
totalmente transpa-
rente, com cor de 
água e em gran-
des volumes, signifi-
ca que os rins estão 
excretando eleva-
das quantidades de 
água do corpo. em 
geral, a urina sau-
dável é aquela com 
um amarelo bem 
clarinho.

um terceira forma 
de avaliar o esta-
do de hidratação 
é através do peso. 
pese-se antes e de-
pois de fazer alguma 
atividade física. a di-
ferença será a quan-
tidade  de água que 
você perdeu neste 
período. você pode 

fazer o mesmo no 
trabalho, pesando-se 
logo depois do café 
da manhã e antes 
do almoço. se após 
o café você pesava 
71 quilos e antes do 
almoço pesa 70,6 
kg (sem ter ingerido 
nada nesse período), 
isso significa que você 
perdeu cerca de 400 
gramas (400 ml) de 
água neste período. 
Isso serve como uma 
base meio grosseira 
para você calcular 
o quanto perde de 
água por hora no tra-
balho.

portanto, você 
deve beber água 
sempre que tiver 
sede. se você tem 
sede várias vezes por 
dia, isso é um sinal de 
que precisa aumen-
tar o consumo de 
água. aumente a in-
gestão de água tam-
bém caso a sua uri-
na esteja persistente 
muito concentrada.

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 

Como saber se eu preciso 
beber mais água - Parte II 

o vento forte do 
último domin-
go, derrubou 

alguns galhos de ár-

vores em ruas de du-
que de caxias, para 
desobstruir estas vias, 
a equipe técnica de 
arborização da se-
cretaria Municipal de 

defesa civil e políticas 
de segurança, atuou 
durante a manhã de 
ontem.  

Itatiaia e 25 de agos-
to foram alguns dos 

bairros onde a equipe 
trabalhou

os galhos que ame-
açavam fechar ruas 
também foram corta-
dos pelo pessoal do 

setor de arborização. 
a medida impediu 
que vias importantes 
fossem bloqueadas e 
praças afetadas.  

a secretaria de de-

fesa civil disponibiliza 
o telefone:  0800 0230 
199, para casos de 
emergência. enquanto 
o da Guarda Munici-
pal é o 0800 0263 434.

Equipe de  arborização da Defesa Civil  corta galhos  afetados pelo vento. Os galhos que ameaçavam fechar ruas também foram cortados pelo pessoal do setor de Arborização 

dIvulGação

Nova Iguaçu autoriza alteração do ponto final da linha intermunicipal 562
atendendo a pe-

didos dos moradores 
de austin, a prefeitu-
ra de Nova Iguaçu 
autorizou a alteração 
do ponto final de em-
barque e desembar-
que da linha intermu-
nicipal 562l (pavuna 

X austin. a linha passa 
a ter como seu des-
tino final a travessa 
carlos sampaio 2.718, 
via rua coronel Mon-
teiro de barros.

de acordo com a 
portaria de nº 235, 
de 18 de agosto, pu-

blicada no do da 
última sexta-feira, o 
ponto final da linha 
intermunicipal deverá 
ser sinalizado com a 
identificação da em-
presa, itinerário e ho-
rários. “antes, o ponto 
final era na praça do 

batuta, pelo centro. 
agora, é na carlos 
sampaio, cerca de 
dois quilômetros e 
meio depois. essa por-
taria está benefician-
do cerca de 30 mil 
pessoas”, diz rubens 
borborema, secretá-

rio Municipal de trans-
porte, trânsito e Mobi-
lidade urbana.  

a linha intermuni-
cipal faz integração 
ao metrô. “antes, os 
passageiros paga-
vam quatro passa-
gens, duas de ida e 

duas de volta. ago-
ra, eles passarão a 
pagar duas. uma ida 
e uma volta. Isso vai 
gerar uma economia 
bastante significativa, 
no fim do mês, para a 
população”, comple-
ta borborema.

Tempo fica chuvoso no Rio e com temperaturas baixas
após os fortes ventos 

e a chuva que caiu 
sobre a cidade no úl-
timo domingo, o rio 
voltou ao estágio de 
prontidão olímpica on-
tem, por volta das 6h. 
No domingo, por cau-
sa da ventania, o rio 
chegou a entrar em 
estágio de atenção. 
os ventos chegaram a 
122 km/h em copaca-
bana e, por volta das 
20h25, a cidade entrou 
em estágio de aten-
ção.

por volta das 9h de 
ontem, o tùnel Zuzu an-
gel ainda estava sem 
luz nos dois sentidos. 
a light informou que 
restabeleceu pratica-
mente todo o abaste-
cimento de energia na 
cidade durante a ma-
nhã, mas ainda existem 
casos pontuais, princi-
palmente em bairros 
como tijuca, na Zona 
Norte, e laranjeiras, na 
Zona sul, onde caíram 
árvores de grande por-
te sobre a rede elétrica. Trilhos do Corcovado foram obstruídos por galhos

crIstIaNe cardoso / G1

BRT Transolímpica será aberta à população hoje
os Jogos da rio 2016 

chegaram ao fim e, de-
pois da festa, o esquema 
de transporte e trânsito 
da cidade passa a sofrer 
novas alterações para 
atender à população ca-
rioca.

a prefeitura divulgou 
ainda ontem, maiores in-
formações sobre a via 
transolímpica, que liga 
deodoro ao recreio dos 
bandeirantes, e começa 
a operar para toda a po-
pulação hoje. a nova via, 

considerada um dos lega-
dos da olimpíada para a 
população, deve diminuir 
muito o tempo de trajeto 
para os motoristas, mas 
sofrerá cobrança de pe-
dágio, na ida e na volta.

o funcionamento do 

brt no corredor transo-
límpico também foi divul-
gado ontem. o corredor 
transoeste, no trecho do 
Jardim oceânico, entra 
em funcionamento para 
toda a popucação a par-
tir de hoje.
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GLOBO

05:00 - hora um
06:00 - bom dia local
07:30 - bom dia brasil
08:50 - Mais você
10:10 - bem estar
10:50 - encontro com fátima ber-
nardes
12:00 - praça tv - 1ª edição
12:47 - Globo esporte
13:25 - Jornal hoje
14:09 - vídeo show
15:13 - sessão da tardevovó... 
Zona 2
16:53 - vale a pena ver de Novo-
anjo Mau
17:53 - Malhação: pro dia Nascer 
feliz
18:26 - Êta Mundo bom!
19:14 - praça tv - 2ª edição
19:33 - haja coração
20:30 - Jornal Nacional
21:15 - velho chico
22:16 - Justiça
23:07 - por toda a Minha vida
00:23 - Jornal da Globo
00:59 - programa do Jô
01:39 - plantão Noturno
02:26 - corujãoa dona da história
03:40 - corujãoQuatro amigas e 
um casamento

TV RECORD

SBT
06:00 – primeiro Impacto
07:00 – carrossel anima-
do
08:30 – Mundo disney
10:30 – bom dia e cia
14:15 – fofocando
15:15 – casos de família
16:15 – Mar de amor
17:15 – abismo de paixão
18:15 – Meu coração é 
teu
19:45 – sbt brasil 
20:30 – cúmplices de um 
resgate
21:15 - carrossel
21:30 – a Garota da 
Moto
22:15 – programa do 
ratinho
23:15 – cine espetacular
01:00 – the Noite
01:45 – Jornal do sbt
02:30 – okay pessoal
03:30 – dois homens e 
Meio
04:00 – Jornal do sbt
05:00 – Jornal do sbt

REDE TV

Museu

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de deus 
08:30-te peguei 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-Igreja universal do rei-
no de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:00-Igreja universal do rei-
no de deus 
18:00-sem rodeios 
19:15-redetv News 
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de deus. 
21:30-tv fama 
22:45-luciana by Night 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury 
Jr 
01:30-Igreja universal do rei-
no de deus. 
03:00-Igreja da Graça no seu 
lar

Cabelos curtos: 
nova tendência 

reprodução

tereza tem delírios durante o sono 
e Iolanda e Martim se preocupam 
com seu estado. bento conversa com 
beatriz sobre o projeto de Miguel 
para os cooperados. Martim implo-
ra a ceci que ajude tereza. o pajé 
se preocupa com santo. um médico 
cuida de tereza. afrânio culpa carlos 
pelo estado de sua filha e o deputa-
do se revolta. ceci ajuda tereza e ela 
resolve procurar santo sozinha. 

Tereza resolve procurar 
Santo sozinha

O rei avisa que é 
tempo de guerrear

Josué e o povo hebreu avançam pelo 
leito seco do rio Jordão. tibar e kadmo se 
espantam ao observar os hebreus cruza-
rem o Jordão. todas as tribos de Israel se-
guem atravessando o Jordão. tirda tenta 
impedir, mas Gael corre em direção ao 
paredão de água. ele e lila admiram o 
fenômeno milagroso. Marek fica saben-
do sobre a aproximação dos hebreus.

RESUMOS DAS NOVElAS

sandra informa a anastácia o valor 
do resgate. filomena pensa em can-
dinho. pirulito ensina cláudio a jogar 
futebol. candinho pede a pancrácio 
para se disfarçar e tentar encontrar 
pistas do sequestro de filomena. seve-
ro avisa a Maria que irá se casar com 
diana. pirulito vê cara de cão em um 
bar. Josias e paulina se casam.

Gerusa volta para 
o hospital

A mãe de Omar 
não passa bem

Isabela troca de lugar com Ma-
nuela para fazer a prova de ma-
temática. enquanto isso, rebeca e 
Nina estranham o comportamento 
de Isabela, que na verdade é Ma-
nuela. Isabela volta para casa e 
chama a irmã para conversar no 
quarto. a mãe de omar não pas-
sa bem. rebeca entra no quarto e, 
para surpresa das gêmeas, questio-
na porque elas trocaram de lugar. 

os cabelos curtos 
são para as mulhe-
res de personali-
dade marcante e 
que não acreditam 
que a feminilida-
de é definida pelo 
comprimento do 
cabelo. essa possível 
mudança no com-
primento dos fios, 
ainda que pareça 
radical, é uma boa 
alternativa para mu-
dar o visual, rejuve-
nescer e se atuali-

06h00 - balanço Geral Manhã
07h30 - sp no ar
08h55 - fala brasil
10h00 - hoje em dia
12h00 - balanço Geral sp
14h45 - amor e Intrigas
15h45 - chamas da vida
16h45 - cidade alerta
19h30 - escrava Mãe
20h30 - a terra prometida
21h30 - Jornal da record
22h30 - batalha dos cozinhei-
ros
00h15 - a Nova super Máqui-
na
01h15 - fala Que eu te escuto
02h00 - programação univer-
sal

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Mostra de arte do Capd é 
aberta em Volta Redonda
Exposição pode ser vista até 18 de setembro, no Espaço Zélia Arbex.

zar. Muitas mulheres 
temem o corte dos 
fios, mas existem vá-
rias opções de cor-
tes e com certeza 
uma delas se encai-
xará melhor para o 
seu rosto e estilo. ao 
contrário do que se 
pode pensar, o corte 
curto permite pen-
teados que podem 
mudar o visual, com  
a ajuda de grampos 
e alguns produtos 
de textura e fixação.

BAND

06:00 - Jornal bandNews
07:30 - café com Jornal
08:00 - café com Jornal - 
edição brasil
09:10 - dia dia
10:10 - os simpsons
12:30 - Jogo aberto de-
bate
13:00 - os donos da bola
15:00 - Qual é o desafio?
16:00 - brasil urgente
19:20 - Jornal da band
20:25 - sila: prisioneira do 
amor
21:10 - religioso - show da 
fé
22:05 - Masterchef - a pré-
via
22:30 - Masterchef
00:30 - Jornal da Noite
01:15 - Que fim levou?
01:20  o Melhor da liga
01:55 - os simpsons
02:50 - só risos - pegadi-
nhas
03:00 - religioso - Igreja 
universal

As obras foram produzidas durante oficinas de mosaico, desenho, cerâmica, madeira, colagem e bijuteria feitas no projeto.

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

rELACiONAMENTO FELiZ

assim como qualquer 
ser humano, todos nós 
precisamos daquele 
tempo sozinho pra fazer 
o que bem entende-
mos. seja sair pra jantar, 
ver um filme, ler um livro, 
em fim. casais não pre-
cisam fazer tudo junto e 
estarem sempre os dois 
em todas as situações. 
vocês tinham uma vida 
antes de se conhece-
rem, e devem continuar 
a cultivá-la mesmo de-
pois que o relaciona-
mento começou.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

dIvulGação

a 11ª exposição 
do centro de 
atendimento à 

pessoa com deficiên-
cia (capd) de volta 
redonda, pode ser 
conferida até 18 de 
setembro, no espaço 
das artes Zélia arbex, 
na vila santa cecília. 
a mostra reúne 110 
trabalhos produzidos 
por 140 pessoas assis-
tidas pelo projeto.

de acordo com 
o comunicado da 
prefeitura, as obras 
foram produzidas 
durante oficinas de 
mosaico, desenho, 
cerâmica, madeira, 
colagem e bijuteria 
realizadas no projeto.

“as obras de arte 
são o fruto do tra-
balho com o usuário 
para desenvolver a 
autonomia e inde-

pendência. eles fi-
cam motivados e or-
gulhosos do trabalho 

concluído e apresen-
tado para a popu-
lação nesta mostra, 

que simboliza uma vi-
tória para todos nós”, 
explicou a diretora 

do capd, elizabe-
th Melo, através da 
nota divulgada.



os testes foram 
realizados em ra-
tos que receberam 
rvpsl em quanti-
dade equivalente 
ao que pode ser 
encontrado na cla-
ra de seis ovos, re-
sultando no mesmo 
efeito de uma dose 
baixa de captopril 
(medicação usada 
para tratar hiper-
tensão).

segundo os 
cientistas da uni-
versidade Jilin, na 
china, e da univer-
sidade clemson 
(eua), as enzimas 
de conversão de 
angiotensina trans-
formam a angio-
tensina I em angio-
tensina II, que é um 
potente vasocons-
tritor estimulando 
assim a produção 
de aldosterona, 
que promove a re-
tensão de sódio e 
água.

recentemente, 
cientistas anuncia-
ram que a clara do 
ovo tem uma subs-
tância que pode 
diminuir a pressão 
sanguínea.

DO
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Fotografar pode causar danos à memória
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Anitta faz surpresa para fã com 
câncer durante show em Minas Gerais

Neymar e Bruna Marquezine da 
uma nova chance a um velho amor
com bruna na torcida, Neymar 

comandou a seleção brasileira 
de futebol e faturou a medalha 
de ouro. emocionado, ele foi até 
a arquibancada onde estava a 
atriz e os dois trocaram um longo 
abraço diante de todos. após o 
encontro digno de uma cena de 
cinema, a dupla foi vista junta 
pelo menos mais quatro vezes.

anitta, que arrasou na abertura da 
olimpíada ao lado de caetano veloso e 
Gilberto Gil, conta que conheceu a his-
tória da menina por meio de um vídeo 
enviado por um amigo. a criança, que é 
sua fã, não poderia ir ao show devido ao 
tratamento contra a doença. "ela não 
pode ficar no meio da multidão, então, 
eu pedi pra trazerem ela para o cama-
rim e ela não sabe que vai me ver", disse 
a artista na rede social.

Usain Bolt deixou o Brasil com a mesma 

simpatia que exibiu por aqui durante a Olim-

píada rio 2016. Na noite do último domingo,  

o atleta jamaicano que faturou três meda-

lhas nas provas de atletismo, distribuiu selfies 

antes de embarcar no Aeroporto internacio-

nal Tom Jobim, o Galeão, no rio de Janeiro. 

Cercado por seguranças, ele seguiu todo o 

trajeto sendo muito tietado. E, mesmo ao en-

trar na última curvinha antes de entrar nos 

portões, fez questão de acenar para os fãs.

segundo estudos 
publicado na re-
vista psychological 
science, tirar fotos 
de eventos como 
aniversários, casa-
mentos, nascimen-
tos e afins tornou-se 
tão ‘comum’ como 
comemora-lo. tendo 
essa obsessão em 
querer gravar to-
dos os detalhes dos 
momentos pode ser 
prejudicial a nos-
sa capacidade de 
lembrar-se deles da-
qui alguns anos. a 
dr. linda henkel, da 

universidade de fairfield 
(connecticut), descreveu-
-o como o “efeito de de-
ficiência de tirar foto .” 
segundo ela: “Quando as 
pessoas confiam na tec-
nologia para se lembrar 
para eles, contando com 
a câmera para registrar o 
evento e, assim, não preci-
sar atendê-la plenamente 
em si, ele pode ter um im-
pacto negativo sobre a for-
ma como eles se lembram 
de suas experiências.” dr. 
henkel e sua equipe rea-
lizaram um experimento 
e em um museu os parti-
cipantes tiveram de tirar 

fotos das exposições, 
e no dia seguinte che-
garam ao resultado de 
que estava dificultando 
a capacidade de visi-
tantes para lembrar o 
que tinham visto. os re-
sultados mostraram que 
as pessoas eram me-
nos precisas para reco-
nhecer os objetos que 
tinham fotografado 
em comparação com 
aqueles que só tinham 
olhado. verificou-se que 
a sua memória de de-
talhes para os objetos 
que haviam fotografa-
do era mais pobre. 

dIvulGação

terça-feira, 23 de agosto de 2016

dIvulGação

dIvulGação

Usain Bolt mostra simpatia 

ao embarcar em aeroporto

O primeiro carro Uber 
robótico começa a 

operar este mês

se você mora em pitts-
burgh, nos eua, pode ter 
a chance de pegar um 
uber autônomo, capaz 
de se dirigir sozinho, ainda 
este mês. em 2015, a com-
panhia multinacional nor-
te-americana de trans-
porte privado anunciou 
que estava trabalhando 
em carros de autocon-
dução. No início deste 
ano, a empresa admitiu 
abertamente que estava 
testando tais veículos em 
pittsburgh. apesar disso, 
com rivais como o Goo-
gle na disputa pelo mer-
cado dos carros autôno-
mos, creio que ninguém 
imaginava que os esfor-
ços do uber dessem resul-
tados mais cedo do que 

os de seus concorrentes. 
Mas esse é exatamente 
o caso. em entrevista ao 
portal bloomberg, o ceo 
da empresa, travis kala-
nick, revelou que o uber 
está se preparando para 
adicionar carros autôno-
mos a sua frota ainda 
este mês. a empresa vai 
implantar cerca de 100 
volvos Xc90 à sua frota. 
os suvs serão modifica-
dos com equipamentos 
de autocondução, mas 
não vão circular por aí to-
talmente sozinhos. cada 
veículo será composto 
por um engenheiro, que 
pode tomar a direção 
quando necessário, e um 
copiloto para observar e 
tomar notas. 

reprodução



TERÇA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2016

Elemento: fogo. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Libra. Regente: Marte. 
Você percebe melhor os 
prazeres da vida. Cultive 

a autoestima e o amor-próprio. Fique 
perto das pessoas com interesses 
parecidos com os seus. Boa fase para 
amar. Número: 01.

Áries

Talvez seja preciso 
recorrer às energias 
armazenadas para dar 
conta dos desafios e 
pressões que vier a 
enfrentar. É tempo de 

cuidar de si mesmo, você é seu maior 
instrumento de trabalho. Novas relações 
de amizade e amor darão um gás à sua 
vida. Número: 04

Touro

O mundo está lhe 
sorrindo, portanto, 
sorria e pense em 
como tudo isso é 
maravilhoso. Abra 
os braços e colha as 
coisas boas que virão 

a partir desse momento favorável e 
feliz. O momento favorece romances 
secretos, paixões misteriosas. Cor: 
verde-escuro. Número: 07.

Gêmeos

Elemento: água. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Capricórnio. Regente: 
Lua. Sua vida afetiva vai 
melhorar muito, tudo 

indica um período tranquilo e cheio de 
alegrias junto a quem você ama. Procure 
sempre encarar os romances de uma 
perspectiva construtiva.

Câncer

Cultive o otimismo em 
todos os aspectos de 
sua existência. E sorria. 
A simpatia é uma 
arma poderosíssima 
e poderá lhe abrir 
muitas portas daqui 

para frente. Faça atividades que 
aumentem sua autoestima. Você 
estará motivado(a) a cuidar de suas 
emoções. Número: 10.

Leão

Amor: à noite, fique na 
companhia das pessoas 
queridas. Trabalho: 
devagar se vai ao longe. 
É o que diz um velho 
ditado. As conquistas 

atuais serão duradouras e não vale 
desanimar quando algo não dê certo. 
Dará mais tarde. Concentre suas 
energias para o que deseja.

Virgem

Amor: não deixe que um 
relacionamento acabe por 
bobagens. Trabalho: ver os 
resultados do que foi feito 
até agora será o estímulo 
para ir mais e mais além. 
O clima à sua volta é 

de colaboração. De reconhecimento 
também. Seus sentimentos estão fluindo 
espontaneamente.

Libra

Exercite a paixão e 
não permita que esta 
fase de amor passe 
em brancas nuvens 
por causa de birras ou 
mal entendidos. Não 

cultive culpa e arrependimento. 
Excelentes vibrações protegem a 
sua vida material. Os negócios dão 
certo, projetos avançam e o dinheiro 
começa a aparecer.

Escorpião

Elemento: fogo. 
Modalidade: mutável. 
Signo complementar: 
Gêmeos. Regente: 
Júpiter. Não é hora de 
colocar novos objetivos 

em sua vida? Use a intuição para 
achar novas formas de ganhos e de 
lucros. Boa disposição e espírito 
cooperativo tornarão o período 
agradável.

Sagitário

Elemento: terra. 
M o d a l i d a d e : 
impulsivo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Câncer. Regente: 

Saturno. Seu lado mais 
introspectivo se destaca hoje. 
Pense em maneiras de melhorar 
os relacionamentos. Para isso, 
aproveite que você não quer 
badalação. O clima é de perfeito 
entrosamento

Capricórnio

Elemento: ar. 
M o d a l i d a d e : 
fixo. Signo 
c o m p l e m e n t a r : 
Leão. Regente: 
Urano. O dia 

favorece a comunicação em suas 
relações e o(a) ajuda a estabelecer 
acordos. Cuidado ao se envolver 
com os problemas dos outros. 
Não se sobrecarregue. Cor: verde-
esmeralda. Número: 13.

Aquário

O astral estará ótimo 

para você soltar seu 

lado criativo. Tudo 

o que tem de fazer, 

faça com espírito 

amoroso. Bom momento para você 

arriscar mudanças nos padrões de 

comportamento, especialmente no 

âmbito familiar e afetivo. Realização 

de antigos sonhos.

Peixes

11entretenimento
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A lista da seleção de Tite 
Técnico anuncia convocação para os jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo 2018, na Rússia. Primeiro jogo é contra o Equador.

Anderson Luiz

38

A primeira lista 
com os convo-
cados para os 

jogos da equipe prin-
cipal pelas Eliminató-
rias Sul-Americanas 
para a Copa do Mun-
do 2018, na Rússia, 
foi anunciada ontem 
pelo técnico Tite, dois 
dias depois da sele-
ção brasileira olímpica 
conquistar o inédito 
ouro na Rio-2016. 

O time encara o 
Equador e a Colôm-
bia em setembro. Dos 
medalhistas nos Jo-
gos Olímpicos, ape-
nas sete deles foram 
chamados, como o 
goleiro Weverton, do 
Atlético-PR. Mas as no-
vidades são o lateral 
Fágner (Corinthians), 
os meias Giuliano (Ze-
nit) e Rafael Carioca 
(Atlético-MG) e o ata-

cante Taison (Shakhtar 
Donetsk), além do 
meia Paulinho que re-
torna à equipe.

O Brasil encara o 
Equador no dia 1º de 
setembro, às 18h (de 
Brasília), no Estádio 
Olímpico Atahualpa, 
em Quito. Depois, no 
dia 6, o adversário 
será a Colômbia, às 
21h45 (de Brasília), na 
Arena da Amazônia. 
“Essa lista foi feita há 
sete dias e foi firmada 
já na Fifa, pois havia 
essa necessidade pelo 
regulamento. Tivemos 
um cuidado em ter-
mos de equipe para 
deixar a seleção olím-
pica focada. Eles esta-
vam pré-convocada 
desde o jogo contra 
Honduras”, disse na 
coletiva.

Tite explicou por que 
deixou de fora muitos 
atletas que estão bem 

Tite deixou de fora muitos atletas que estão bem em seus clubes: sem bala Juquinha para atletas

MOWA PRESS
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em seus clubes. “Exis-
te uma série de joga-
dores que poderiam 
estar convocados, 
um pequeno detalhe 
acaba determinando 

uma convocação. É 
assim com relação a 
Geromel, Fernandi-
nho, do City, Elias em 
uma retomada, Luan 
que fez uma sequ-

ência do trabalho. O 
Arão do Flamengo, 
que está crescen-
do. Não estou dando 
bala Juquinha para 
ninguém. Mas é um 

acompanhamento de 
trabalho, em vídeo e 
nos jogos. Na conver-
sa com seus técnicos. 
Tem toda essa cono-
tação”, disse.

Confira os convocados
GOLEIROS (co-

locar em negrito)
Alisson (Roma)
Marcelo Grohe 

(Grêmio)
Weverton (Atlé-

tico-PR)
ZAGUEIROS
Gil (Shandong 

Luneng)
M a r q u i n h o s 

(PSG)
Miranda (Inter de 

Milão)

LATERAIS (colo-
car em negrito)

Daniel Alves (Ju-

ventus)
Fagner (Corin-

thians)
Filipe Luís (Atléti-

co de Madrid)
Marcelo (Real 

Madrid)

MEIO-CAMPISTAS 

(colocar em negri-
to)

Casemiro (Real 
Madrid)

Giuliano (Zenit)
Lucas Lima (San-

tos)
Paulinho (Guan-

gzhou Evergrande)

Philippe Couti-
nho (Liverpool)

Rafael Carioca 
(Atlético-MG)

Renato Augusto 
(Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)

ATACANTES (co-

locar em negrito)
Gabigol (San-

tos)
Gabriel Jesus 

(Palmeiras)
Neymar (Barce-

lona)
Taison (Shakhtar 

Donetsk).


