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Andrezinho mostra o carro com marcas de tiros

Agentes da Divisão de Hominídios da Baixada fazem perícia nos corpos dos policiais na Dutra

6

Justiça mantém 
Rogério Lisboa 
fora da disputa 
à Prefeitura de 
Nova Iguaçu

Recompensa 

Bandidos executam PMs 
em ataque a caminhão

Portal dos Procurados ofe-
rece R$ 1 mil por informa-
ções que levem ao miliciano 
que atua na Baixada.
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De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no 
último dia 13, ao julgar o pedido de Rogério, a juíza Anna Christi-
na da Silveira Fernandes, da 27ª Zona Eleitoral,já havia negado a 
candidatura. A defesa do deputado apresentou embargos de de-
claração com efeitos infringentes, requerendo a reconsideração 
de indeferimento, mas a magistrada manteve sua decisão.

BRUNA LEMOS / HORA H

A Pajero de André Luís de Oliveira Cristino, 
o Andrezinho (PRP), de 39 anos, tinha mar-
cas de tiros de fuzil. Ele acredita em crime 
político. O caso é investigado pela 63ª DP.

ELEIÇÕES 2016

Roberto e o adolescente tinham mandados de prisão

Divulgação

3
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Carro de político 
é atingido por 19 
tiros em Japeri
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Juju em contagem 
regressiva
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Granada
Uma granada achada na 

escada de uma das entra-
das do Shopping Fashion 
Mall, em São Conrado, na 
Zona Sul do Rio, interditou 
parte da Estrada da Gávea.

3

Sacanagem 
Agenciadores estariam 

agindo há pelo menos 15 
dias na compra de votos 
na Baixada. Justiça Eleitoral 
está de olho nos crimino-
sos que agem nos redutos.
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Indeferido
O Tribunal Regional Elei-

toral do Rio de Janeiro (TRE-
-RJ) indeferiu o registro de 
candidatura de Marcelo De-
laroli (DEM) à Prefeitura de 
Maricá.
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Monstro preso 
A mãe e o padrasto são 

denunciados pela morte de 
um bebê de apenas 1 ano e 
7 meses ocorrido neste ano.

CLEBER JR / EXTRA

55ª DP agarra 
três homicidas 
em Queimados

7

DIVULGAÇÃO
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Sexo na mesquita 

Sexo na mesquita II

Um imã foi flagrado 
em pleno ato sexual 
com uma mulher dentro 
da mesquita que ele di-
rigia na cidade de Fez, 
de Marrocos. Segundo 
o portal ‘lesiteinfo.com’, 
um funcionário, aban-
donado pela esposa, 
não aceitou o fim do 
relacionamento e a se-
guiu até saber que ela 
mantinha relações com 
seu próprio chefe.

Ainda segundo o site, 
ele esperou o casal es-
tar no clímax na sala 
de orações da mesqui-
ta para então entrar 
no local com um gru-
po de moradores. Toda 
a ação foi gravada e 
publicada na internet. 
A polícia foi chamada 
e deteve ambos. No 
Marrocos, relações ex-
traconjugais são consi-
deradas crime passiveis 
de punição.

Uma campanha quer fazer com que os condutores dos 
veículos dirijam com mais cautela. A empresa Longxiang 
tem recebido muitas reclamações dos usuários de que os 
motoristas brecam bruscamente e conduzem os ônibus pe-
rigosamente pela cidade de Changsha. Os motoristas de-
vem manter os baldes cheios de água em cada viagem.

A polícia da Califórnia multou um motorista por di-
rigir com um manequim no banco do carona para 
poder usar a faixa especial. Uma foto do manequim 
feminino foi postada pelo departamento. Um poli-
cial de moto parou o acusado quando ele mudou 
rapidamente de faixa no meio do trânsito pesado 
da Freeway 57. 

Paleontólogos da Universidade Estatal de Tomsk 
acharam os fragmentos dos mais recentes ma-
mutes que habitaram a Terra. O achado foi feito 
durante uma expedição à região de Novosibirsk. 
Os cientistas conseguiram achar mais de 600 frag-
mentos de grandes mamíferos do final da época 
geológica Plistoceno do norte da Eurásia. 

Esquisitice

Multado Fragmentos 

Peixes que vivem em recifes de coral gostam de com-
panhia. Eles ficam estressados e perdem peso quando 
estão separados uns dos outros, o que afeta sua capa-
cidade de sobreviver. Cientistas da Universidade James 
Cook, na Austrália, estudaram peixes-donzela captura-
dos na Grande Barreira de Corais australiana.

Estressados 

O cãozinho Freud, que ficou conhecido por 
ter a missão de amenizar a dor da perda de 
entes queridos no cemitério vertical Memorial 
Necrópole Ecumênica, em Santos, no litoral 
de São Paulo. O cachorro, que ficou famoso 
no Brasil inteiro por meio das redes sociais, era 
da raça schnauzer e tinha 12 anos.

O astrofísico britânico Stephen Hawking ad-
vertiu a humanidade para contatos com extra-
terrestres e ativar a busca a vida fora da Terra 
para ganhar tempo e se defender. Em seu portal 
CuriosityStream, ele relata que seu projeto ‘Bre-
akthrough: Listen’ vai realizar a procura da vida 
extraterrestre, escreve o Cnet.

Extraterrestres

Empresa abre inscrições para trainee 
 Empresa produtora de nitrocelulose, a Nitro Química abriu 

as inscrições para os programas de trainee e estágio 2017. Para 
participar do processo seletivo, os candidatos devem se inscre-
ver até 20 de outubro pelo site: www.programatalentosnitro.
com.br. O processo é composto por inscrição on-line, teste on-
-line, dinâmica de grupo e entrevistas individuais. 

Aberto processo seletivo para estágio 
A Monsanto do Brasil abriu processo seletivo para o Progra-

ma de Estágio Corporativo 2017, direcionado aos alunos do 
penúltimo e último ano de graduação de diferentes formações 
acadêmicas. Os selecionados começarão a estagiar na em-
presa em 16 de janeiro de 2017. As inscrições devem ser feitas 
até 26 de setembro pelo site http://www.monsanto.com.

Companhia ainda tem inscrições abertas 
A Souza Cruz segue com inscrições abertas para o pro-

grama de estágio da companhia. São aproximadamente 40 
vagas distribuídas pelo Rio, São Paulo, Uberlândia (MG), Por-
to Alegre, Cachoeirinha (RS), Rio Negro (PR) e Santa Cruz do 
Sul (RS), podendo surgir mais ao longo do processo e com 
início previsto para o dia 9 de janeiro de 2017. 

Registrado 33,9 mil postos formais fechados 
Números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) apontam que a economia brasileira continua fechando 
vagas de trabalho com carteira assinada. As demissões supera-
ram as contratações em 33.953 empregos no mês de agosto. Os 
dados, divulgados pelo Ministério do Trabalho ontem, revelam 
que este foi o décimo sétimo mês seguido de fechamento.

Ministro defende união dos Brics 
O aprimoramento da cooperação multilateral para garantir a 

segurança alimentar mundial, que necessariamente passa pelo 
fortalecimento da agricultura, foi defendido ontem pelo ministro 
da Agricultura, Blairo Maggi. Maggi falou a ministros dos Brics (boco 
formado pelos seguintes países: Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul) em Nova Délhi, Índia, durante missão oficial pela Ásia. 

Procura por voos tem queda 
Na comparação com o mesmo mês de 2015, a demanda por 

voos domésticos caiu 6,1% em agosto, segundo a Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac). Foi o 13º mês seguido de queda 
nesse indicador. Em reação à menor demanda por passagens, 
as empresas aéreas continuam o processo de redução da ofer-
ta de voos. No mês passado, o corte foi de 6,3%.

Missão cumprida 

NITRO QUÍMICA 

SOUZA CRUZ

ATIVIDADE

DOMÉSTICOS

Milionário compra 8 iPhones 7 para o seu cão 

Pesquisa 
Uma pesquisadora francesa foi detida pela 

Polícia Federal (PF), no Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, na Grande São Paulo, ao tentar 
despachar uma bagagem com cerca de 40 sa-
pos mortos sem a autorização do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama).

MONSANTO

COOPERAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Rico tem cada esquisitice! Olha só o que o filho de magnata fez. Ele comprou oito 
iPhones 7 e ofereceu ao seu cachorro de estimação, Keke, e publicou várias fotos na 
Weibo (uma espécie de Twitter Chinês). Wang Sicong é filho de Wang Jianlin (que no 
ano passado investiu 45 milhões no Atlético de Madrid, ficando com 20% das ações 
do clube espanhol) e é o líder dos fuerdai, uma espécie de comunidade constituída 
pelos filhos dos novos milionários chineses, que gastam fortunas em excentricidades. 
E Sicong é um dos solteiros mais cobiçados na China. A extravagâncai do jovem foi 
alvo de milhões de críticas de muitos dos seus mais de 13 milhões de seguidores. O 
cão já apareceu nas redes sociais com dois relógios Apple, em ouro de 18 quilates.

Mal na fita 
Prefeito que se preze faz de tudo para ganhar 

popularidade. Mas, infelizmente, não é esse o caso 
de um chefe do Executivo da Baixada que tem 
matado o povo de desgosto. Uma das pedras no 
sapato de seu governo é o atraso nos salários dos 
servidores aposentados que já chegou ao quinto 
mês sem apontar uma luz no fim do túnel. 

Faz a festa 
E, é claro que os adversários políticos estão 

aproveitando, igual a pinto no lixo, para deitar e 
rolar em cima das trapalhadas do prefeito, que 
se transformou e um dos mais odiados da Baixa-
da. Mesmo diante de tanta desgraça desabando 
sobre sua cabeça, o cara de pau ainda quer ser 
prefeito. Mas só que não! Ou melhor: nem aqui, 
nem na China. 

Nem choro, nem vela 
Pobre de uma candidata a vereadora que está 

até invocando o nome de Deus em vão ao pe-
dir voto para o eleitorado de seu reduto. O lo-
cal, humilde por sinal, é formado por uma grande 
parcela de evangélicos, mas os moradores já 
disseram que não acreditam em discurso de 
caozeira. 

Explica-se
Na boca miúda corre o boato que a pre-

tendente a política é suja na praça e gosta 
de pedir dinheiro emprestado e não pagar. 
Cheque ‘voador’, então, é o que mais tem. 
Se já tem caráter duvidoso antes de se eleger, 
imagina quando chegar lá. 

Clã maldito
Integrante de uma tradicional família de 

políticos pode virar alvo do Ministério Público 
e da polícia. O Sombra recebeu a denúncia 
que fiéis cabos eleitorais estariam ‘convocan-
do’ eleitores a votarem no ‘chefe’ para evitar 
algum tipo de retaliação, se é que o eleitor 
entende o que o Sombra está falando. 



Rogério segue fora da disputa 
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Justiça Eleitoral mantém indeferimento do candidato a prefeito de Nova 
Iguaçu pela coligação Trabalho, Fé e Humildade. Decisão é da 27ª Zona.

Voto a R$ 100 em Nova Iguaçu
Com a alegação de 

que estariam recrutan-
do cabos eleitorais para 
trabalharem no dia da 
eleição entregando 
panfletos para candida-
tos a vereador nos locais 
de votação da periferia 
de Nova Iguaçu, agen-
ciadores estariam agin-
do a pelo menos 15 dias, 
mas a intenção mesmo 
é a compra de votos, 
até porque a chama-
da ‘boca de urna’ é 
proibida por lei e quem 
insistir em fazê-la pode 
ser detido em flagrante 
e processado por crime 
eleitoral. 

De acordo com o 
blog do jornalista Elizeu 
Pires, a denúncia do 
esquema aponta para 
o eixo da Estrada do 
Iguaçu, via de acesso a 
pelo menos seis bairros, 
onde os agenciadores 
estão anotando nomes, 
número de título de elei-
tor, endereço do locais 
de votação e o número 
do telefone do agencia-
do, para que este possa 
ser convidado para um 
churrasco para o próxi-

mo sábado, véspera da 
eleição, em local que o 
recrutado só ficaria sa-
bendo no dia.

A compra de votos 
nas regiões mais pobres 
do estado é uma práti-
ca antiga e sempre foi 
chamada de ‘boca de 
urna’. Há candidatos 
que chegam a contra-
tar até cinco mil ‘bo-
cas’, mas nem sempre 
o retorno é 100% garan-
tido. O que se ouve nes-
te mercado de explora-
ção da pobreza, que o 
comprador normalmen-
te perde até 40% do 

investimento, pois tem 
eleitor que costuma pe-
gar o dinheiro e não vo-
tar, vendendo, mas não 
entregando o `produ-
to´, sem contar que tem 
aqueles que se cadas-
tram com vários agen-
ciadores diferentes.

No bairro específico 
onde a oferta passou 
de R$ 50 para R$ 100, 
o principal agenciador 
seria uma mulher e, que 
além do churrasco para 
os “bocas de urna”, es-
taria prometendo tam-
bém uma festa para as 
crianças.

Agente do TRE-RJ fazem prisões em boca de urna

Faltando dez dias 
para as eleições 
de 2 de outubro, 

a Justiça Eleitoral man-
teve ontem o indefe-
rimento do pedido de 
registro da candidatura 
do deputado estadual 
Rogério Lisboa (PR) a 
prefeito de Nova Igua-
çu, pela coligação Tra-
balho, Fé e Humildade. 
A juíza Anna Christina 
da Silveira Fernandes, 
da 27ª Zona Eleitoral já 
encaminhou sua deci-

são ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Rio de 
Janeiro. 

De acordo com o 
site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), no últi-
mo dia 13, ao julgar o 
pedido de Rogério, a 
magistrada Anna Chis-
tina já havia negado a 
candidatura. 

A defesa do depu-
tado apresentou em-
bargos de declaração 
com efeitos infringen-
tes, requerendo a re-
consideração de inde-
ferimento, mas a juíza 
manteve sua decisão.

COLIGAÇÃO 
NEGADA PELO TRE-RJ
Não é a primeira vez 

que Rogério tem pro-
blemas com a Justi-
ça Eleitoral. Na última 
eleição municipal, em 
2012, quando pertencia 
ao Partido Democrata 
(DEM), sua coligação 
com o Partido da Repú-
blica (PR) não foi aceita 
ao longo do primeiro tur-
no.

Caso insistir em seguir 
na campanha, Rogério 
não terá os votos com-
pútados e sairá da dispu-
ta derrotado e frustrado. Rogério Lisboa tem problema com a Justiça Eleitoral desde a última eleição municipal

Impugnação de candidaturas 
confunde eleitor na Baixada

Ao todo a Justiça 
Eleitoral impugnou 14 
candidaturas a prefei-
to na região e todos 
aguardam julgamento 
em instância superior. 
O total de impugna-
dos era de 15, mas 
Flávio Ferreira (PR), de 
Paracambi, renunciou 
e indicou a esposa, a 
fisioterapeuta Lucimar 
Cristina da Silva Fer-
reira. De acordo com 
alguns advogados, as 
situações mais com-
plexas são a de Carlos 
Moraes e a de Flávio, 
que é irmão do de-
putado estadual De-
odalto José Ferreira, 
candidato a prefeito 
de Belford Roxo pelo 
DEM, que também 
está com o status ‘in-
deferido com recurso’ 
no sistema de divulga-
ção de candidaturas 
do Tribunal Superior 
Eleitoral. Além de Deo-
dalto estão na mesma 
situação outras duas 
candidaturas em Bel-

ford Roxo, as de Nielsen 
Bezerra (PSOL) e de Eliza-
beth Machado (Rede).

No município de Se-
ropédica dos sete can-
didatos inscritos cinco 
foram impugnados e 
dependem do resulta-
do dos recursos impe-
trados para saberem se 
seus votos serão valida-
dos ou não. Na situação 
‘indeferido com recur-
so’ estão Fausto Teixeira 
(PSDB), Luciano Pereira 
(PRB), Miguel Stfefan 
(PMB), Oscar Goulart 
(PMN) e Antonio Heleno 
(PSC). Em Itaguaí foram 
indeferidos em primeira 
instância os registros de 
Carlo Busatto Junior, o 
Charlinho (PMDB) e Sue-
len Nascimento (PPL), 
enquanto Rogério Lis-
boa (PR) foi impugnado 
em Nova Iguaçu e Ivan 
Romualdo (PMB) em 
Guapimirim.

A impugnação de 
Carlos Moraes foi pedi-
da pelo Ministério Pú-
blico ao juiz Leopoldo 

Heitor de Andrade 
Mendes Junior, que 
julgou procedente o 
pedido feito pelo MP 
com base na Lei da 
Ficha Limpa, segundo 
o qual “são inelegíveis 
ao exercício de cargos 
ou funções públicas 
rejeitadas por irregu-
laridade insanável”. O 
indeferimento do regis-
tro de Charlinho, que 
exerceu mandatos de 
prefeito em Mangara-
tiba e Itaguaí, foi feito 
pelo juízo da 105ª Zona 
Eleitoral. Carlo Busat-
to Junior continua nas 
ruas em campanha 
para retornar ao go-
verno, pois recorreu 
da decisão ao Tribunal 
Regional Eleitoral. Ele é 
o candidato a prefeito 
mais rico da Baixada 
Fluminense: declarou 
patrimônio de R$ 26 
milhões, uma evolução 
de 550% desde a sua 
última eleição (2008), 
quando externou ter 
R$ 4 milhões em bens.

Carlos Moraes (Japeri), Charlinho (Itaguaí) e Deodalto (Belford Roxo) foram impugnados

Bornier ganha apoio das mulheres 
A campanha do can-

didato à reeleição Nelson 
Bornier (PMDB), líder abso-
luto nas pesquisas de in-
tenção de votos, com 56% 
(IPBS), continua a todo 
vapor. Na última sexta-fei-
ra, o corpo a corpo acon-
teceu em dois bairros da 
cidade: Vila Nova e Morro 
Agudo, comandada pelo 
candidato a vice-prefeito 
Thiago Portela e o depu-
tado federal Felipe Bor-
nier. Hoje, Bornier estará às 
10h, na Praça Rui Barbosa, 
no Centro, com mulheres 
de diversos segmentos so-
ciais, representantes de 
movimentos e profissionais 
que apoiam sua reelei-
ção para uma grande e 

festiva caminhada.
Durante corpo a corpo 

no bairro Vila Nova, Porte-
la e Felipe ouviram muitas 
reivindicações dos mora-
dores e apresentaram as 
propostas do candida-
to Bornier. “Nova Iguaçu 
hoje é a cidade que mais 
constrói casas populares 
no Brasil. Já construímos 
mais de 14 mil mora-
dias, oferecendo melhor 
qualidade de vida à po-
pulação, sem falar na 
educação. Ampliamos 
e reformamos mais de 
60 escolas, oferecendo 
mais de 10 mil vagas. 
Construímos verdadeiros 
complexos educacionais 
com quadra poliesporti-

va coberta, sala de infor-
mática, biblioteca, entre 
outras melhorias. Vamos 
avançar ainda mais em 
Educação, Obras de In-
fraestrutura e Seguran-
ça”, conclui Portela.

Antes de seguir para 
a última caminhada 
do dia, Portela foi até o 
Shopping Nova Iguaçu, 
maior empreendimen-
to comercial da cidade, 
para conversar com 60 
funcionários do restau-
rante ‘O Camarão’, se-
lecionados pela Secreta-
ria de Trabalho e Renda 
da cidade. Agradecidos, 
eles aproveitaram para 
declarar apoio ao candi-
dato Nelson Bornier.

TRE-RJ indefere candidatura em Maricá
Na sessão plenária da 

última quarta-feira, o Tri-
bunal Regional Eleitoral 
do Rio de Janeiro (TRE-
-RJ) indeferiu o registro 
de candidatura de Mar-
celo Delaroli (DEM) à Pre-
feitura de Maricá pela 
coligação “Pra Viver Me-
lhor” (PRB / PP / PSL / PSC 
/ DEM / PRTB / PSB / PSDB 
/ PEN / PPL / PSD / PT do 
B / PTC / PROS). A deci-

são deu provimento ao 
recurso interposto pela 
coligação “Experiência 
para Construir a Maricá 
que Queremos” (PDT / 
PPS) contra a sentença 
do Juízo da 55ª Zona Elei-
toral, que havia deferido 
a candidatura.

Em seu voto, a relatora 
do processo, desembar-
gadora Jacqueline Mon-
tenegro, destacou que, 

como Delaroli foi “con-
denado pela prática de 
abuso de poder eco-
nômico, há de ser de-
clarada, na hipótese, a 
causa de inelegibilidade 
estabelecida pela LC nº 
64/90, ainda que a inele-
gibilidade-sanção tenha 
sido afastada”. O candi-
dato ainda pode recorrer 
ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), em Brasília.
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O Centro Cultural Mister Watkins 
apresentará hoje às 18h, o monólogo 
de humor ‘Chegando Junto’, com Mi-
guel Marques. O ator garante um re-
pertório versátil, repleto de diversão e 
muitas risadas.

A pedido do presi-
dente da Assembleia 
Legislativa, Jorge Pic-
ciani, o vereador Cesar 
Maia (DEM) autorizou 
a confecção de seu 
material de campa-
nha com o nome do 
candidato do PMDB 
a prefeito do Rio, Pe-
dro Paulo Carvalho.

Em depoimento de 
Eike Batista aos procu-
radores da Lava Jato 
só foi perguntado so-
bre a Petrobras e o PT. 
Mas poderiam falar 
dos negócios com Sér-
gio Cabral, a quem o 
empresário empresta-
va seus jatinhos para 
viajar pelo mundo.

O TRE negou o registro de candidatura de Marcelo De-
laroli (DEM) à Prefeitura de Maricá. O colegiado aceitou 
o pedido de impugnação feito pela coligação ‘Experi-
ência para Construir a Maricá que Queremos’ (PDT/PPS).

O Presidente Michel Temer sancionou na última quin-
ta-feira, uma série de medidas provisórias que mexem 
na mecânica do ensino médio. Além de influenciar na 
composição de currículo, a carga horária também sofre.

Grandes amigos Campanha 

Impugnação Mudanças 

Eles disseram... nós publicamos!
“Em tempos de crise, a melhor solução é se capacitar”, Henrique Balbino Seita pre-

sidente do Sindicato das Indústrias de Massas Alimentícias, Panificação, Confeitaria e 
Afins da Baixada Fluminense (SIMAPAN), Henrique Balbino Seita.

Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-RJ) flagraram o vereador e candida-
to à reeleição Eduardão (PMDB) usando 
uma obra do Morar Carioca, em Man-
guinhos, na Zona Norte, para promover 
a sua campanha.

O vereador Leonel Brizola Neto 
(PSOL) se recusou a fazer o teste do 
bafômetro ao ser parado por uma 
blitz da Operação Lei Seca, na Aveni-
da Beira Mar, na Glória e teve a car-
teira de habilitação recolhida.

DIRETO AO PONTO

A falta de conscientização nas pessoas é o 
grande fator dos problemas com os lixos jogado 
na rua. É algo enraizado, você percebe quando 
as elas estão andando, por uma ação automá-
tica,  jogam os lixos nas ruas, mesmo tendo as 
lixeiras próximo delas. Precisamos alertar sempre 
as pessoas para que isso encaixe na cabeça e 
que a ação automática não seja jogar o lixo na 
rua, mas sim esperar uma lixeira próxima para 
colocar o lixo no lugar certo. 

Apoio  Palestras Disputa acirrada 
Partidos políticos e candi-

datos são proibidos de forne-
cer transporte ou refeição no 
dia da eleição, seja na cida-
de ou na zona rural. Porém, 
os eleitores residentes podem 
ter o apoio da Justiça Eleito-
ral para que possam votar.

Nos dias 28 e 29 de setem-
bro, as unidades Senai do es-
tado do Rio, através do pro-
jeto Mundo Senai, realizam 
palestras e visitas guiadas 
aos laboratórios e oficinas de 
alta tecnologia com partici-
pação gratuita.

Jandira e Freixo estão tec-
nicamente empatados, um 
ponto percentual os separa 
na pesquisa Datafolha. Só 
que Freixo vem em queda e 
Jandira está subindo. Ela ga-
nhou o reforço de Dilma e na 
reta final Lula virá ao Rio

Flagra 

Dura! 
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SIBÉRIA

O esgoto despejado sem tratamen-
to num valão e vazamentos de água no 
bairro Alvorada, em Nova Iguaçu, são 
alguns dos problemas vividos pelos mo-
radores que reclamam da falta de com-
prometimento e descaso da Prefeitura.

Conscientização sobre o LIXO jogado

A primavera chegou 
e como diria o poe-
ta, é a estação mais 
democrática, pois 
não escolhe jardins. 
Para melhorar, a esta-
ção mais colorida do 
ano, promete florir a 
economia na Região 
Serrana Fluminense, 
onde os floricultores, 
confiantes na reto-
mada das vendas no 
setor, investiram no 
plantio de cultivares 
com tonalidades mais 
vibrantes e maior du-
rabilidade das plantas. 
O objetivo é aumen-
tar a competitividade 
das flores produzidas 
no estado e atender 

Primavera aquece economia 
na Região Serrana

melhor a demanda do 
mercado de decora-
ção, espantando a cri-
se. Incentivados pelo 
Programa Florescer, do 
governo estadual, eles 
investiram na moderni-
zação, substituindo es-
truturas de produção 
para favorecer a cir-
culação de ar, lumino-
sidade e a umidade 
nas estufas. Também 
adotaram práticas 
mais sustentáveis, 
como irrigação por 
gotejamento e com-
postagem, além de 
colaborem para o uso 
racional dos recursos 
hídricos da região e 
recuperação do solo.

Educação Adventista abre nova unidade 
NOVA UNIDADE 

A rede educacional adquire terrenos para novas unidades em Itaguaí e Nova Iguaçu.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Criança de 3 anos sobrevive três dias sozinha

A situação vivida 
pelos moradores do 
Rodilândia é depri-
mente. Eles reclamam 
que o bairro de Nova 
Iguaçu não possui 
obra de saneamento 
básico e as manilhas 
que foram instaladas 
há décadas nunca 
passaram por manu-
tenção. Além disso, o 
esgoto a céu aberto 
provoca um odor in-
suportável e muitos 
transtornos, principal-
mente para quem 
tem alguma defici-
ência física. 

Floricultores investiram na modernização do cultivo 

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

Uma criança que 
desapareceu na taiga 
da Sibéria foi encon-
trada três dias mais 
tarde, viva e saudável, 
segundo o Ministério 
de Emergências.

Tserin, de três anos 
de idade, sumiu de 
sua casa no vilarejo 
remoto de Tyva, no sul 
da Sibéria, no último fi-
nal de semana. Deixa-
do sozinho, ele foi atrás 
de seus cães, que o 
levaram à taiga uma 
floresta entre a tundra 
e as estepes povoada 
por animais selvagens, 
como ursos, lobos, lin-

ces e raposas.
Três dias de buscas 

de mais de 100 poli-
ciais e agentes de res-
gate, cães farejadores 
e um helicóptero não 
deram resultado. Mais 
tarde o menino ouviu 
seu tio chamando e res-

Bairro iguaçuano tem esgoto a céu aberto 
pondeu. Ele estava a 
poucos quilômetros de 
casa.

A primeira coisa que 
o menino pediu foi seu 
carro de brinquedo, 
disse um agente de 
resgate, de acordo 
com a mídia local.

Ao final da implantação do novo prédio serão duas mil vagas

DIVULGAÇÃO  

Tserin, de 3 anos, tinha sumido de sua casa no vilarejo

REPRODUÇÃO/WHATSAPP 

Na próxima terça 
feira, a Rede 
E d u c a c i o n a l 

anuncia o início 
das obras da nova 
unidade educacional 
na cidade de 
Nova Iguaçu, com 
capacidade para 
atender 1.500 
estudantes. O 
município já conta 
com uma unidade 
que hoje atende 500 
estudantes, e ao final 
da implantação do 
novo prédio serão 
duas mil vagas. 
O investimento 
faz parte de um 
estudo da rede, que 
analisou municípios 

com potencial 
de crescimento 
econômico e social. Em 
Itaguaí, outra unidade 
para mil estudantes 
será anunciada.

A Educação 
Adventista vem 
surpreendendo o setor 
neste momento de 
crise enfrentado no 
país. A procura por 
vagas nas unidades 
localizadas na região 
sudeste cresceu cerca 
de 13% no último ano, 
e, impulsionada por 
esse índice, a Rede 
Educacional adquiriu 
terrenos em Itaguaí 
e Nova Iguaçu onde 
serão disponibilizadas 
2.600 novas vagas. 
A novidade será 

apresentada para a 
comunidade na terça-
feira, 27 de setembro, 
no lançamento das 
pedras fundamentais 
e anúncio do início 
das obras.

Pesquisas internas 
realizadas com 
os novos clientes 
apontou que a filosofia 
educacional ainda 
é o maior atrativo, 
e que outros gastos 
foram cortados do 
orçamento familiar, 
mas a educação ainda 
é um investimento 
prioritário. A solidez da 
rede educacional, que 
atua há 120 anos no 
Brasil e tem unidades 
em todo o mundo, é 
outro fator responsável 

pelo crescimento 
estrutural.

A cerimônia de 
lançamento das novas 

unidades acontece 
com a participação 
da comunidade, 
gestores da rede 

educacional e de 
autoridades, como 
os prefeitos dos dois 
municípios. 
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Santa Casa retoma atendimento 
SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Segundo informações, valor da dívida será parcelado em 
três vezes e atendimento seguirá normal em Barra Mansa.  

Os serviços am-
bulatoriais do 
Sistema Único 

de Saúde (SUS) na 
Santa Casa de Miseri-
córdia, suspensos pela 
falta de pagamento 
por parte da Secreta-
ria de Saúde Munici-
pal foram retomados. 
Em uma reunião no 
Ministério Público foi 
assinado pelas partes 
um Termo de Ajusta 
e Conduta (TAC) que 
estabelece que a Pre-
feitura de Barra Mansa 
realize o pagamento 
à instituição.

Segundo a reporta-
gem do jornal ‘A voz 
da cidade’, no encon-
tro ficou estabelecido 
que o valor da dívida, 
de quase R$ 1,5 mi-

lhão, será parcelado 
e os atendimentos na 
Santa Casa retorna-
riam ao normal hoje. 
O prefeito Jonas Ma-
rins (PCdoB) apontou 
que o parcelamento 
será feito em três ve-
zes e que na reunião 
foi tratado também 
sobre a dívida refe-
rente ao Fundamp, no 
valor aproximado de 
R$ 1 milhão.

“A dívida do Fun-
damp com a Santa 
Casa também será 
dividida. A primeira 
parcela no valor de R$ 
500 mil será efetuada 
amanhã (hoje) e o res-
tante será dividido em 
13 vezes. Na segunda-
-feira os servidores já 
poderão ter atendi-
mento na unidade”, 
apontou.

CULPA É DO 
GOVERNO DO ESTADO 

O prefeito informou 
que a dívida se deve 
a falta de repasse do 
Governo do Estado. 
“O governo já está 
sem realizar o repasse 
há 15 meses. O valor 
da dívida somente 
com a UPA chega a 
aproximadamente R$ 
10 milhões”, afirmou.

A Prefeitura infor-
mou em nota oficial 
que já havia feito o 
pagamento de 88% 
do valor nesse mês, 
faltando apenas o 
recurso municipal 
(12%), valor que cor-
responde a comple-
mentação de verba 
do SUS (Sistema Único 
de Saúde). O prefeito, 
depois da assinatura 
do TAC, recebeu a 

equipe do A VOZ DA 
CIDADE e admitiu a 
dívida com a unida-

de. Disse ainda que 
se que se viu surpre-
so com o anúncio da 

Santa Casa e foi até 
o Ministério Público 
tentar um acordo.

Dívida do governo municipal com a instituição é de quase R$1,5 milhão 

FELIPE RODRIGUES

Repasse de cerca de R$ 23 milhões por serviços prestados
A nota apontava 

ainda que desde ja-
neiro deste ano o 
governo municipal 
já havia repassado 
à Santa Casa cerca 
de R$ 23 milhões refe-

rentes aos serviços pres-
tados pela entidade 
filantrópica. O prefeito 
Jonas Marins afirmou 
que o valor correspon-
de a 95% do montante 
que deveria ser repassa-

do, no período de janei-
ro a agosto, à unidade 
de saúde. A nota afir-
mava ainda que a Pre-
feitura enviaria à Santa 
Casa o  cronograma de 
pagamento até dezem-

bro deste ano e que a 
previsão era de que o 
recurso que faltava se-
ria repassado na pró-
xima terça-feira, dia 
27. O prefeito apontou 
ainda que as Unidades 

de Pronto Atendimento 
estão funcionando nor-
malmente.

A Santa Casa em res-
posta a nota da prefei-
tura apontou que os va-
lores mencionados pela 

Prefeitura são valores 
antigos que o Execu-
tivo devia a unidade 
e que esses foram 
usados para pagar 
contas que estavam 
atrasadas.

Alunos do ‘Renascer’ 
visitam biblioteca 

Alunos do Projeto 
‘Renascer’, desenvol-
vido pela Associação 
dos Aposentados e 
Pensionistas (AAP-VR) 
de Volta Redonda, em 
parceria com o Centro 
Universitário Geraldo Di 
Biase (UGB-Ferp), visi-
taram a Biblioteca da 
instituição, no campus 
Aterrado na manhã da 
última quinta-feira. 

Os estudantes foram 
recebidos pela biblio-
tecária Gabriela Leite 
Ferreira e, em seguida, 
assistiram a uma apre-
sentação do músico e 
poeta Rafael Clodo-
miro, que desenvolve 
o projeto ‘A Lira, poe-
mas que encantam’. 
Esse foi criado com o 

objetivo de resgatar 
os versos mais famosos 
da literatura brasileira, 
de autores clássicos ou 
contemporâneos, e os 
conduz a um ambiente 
musical, em canções 
simples e acessíveis ao 
gosto popular. Esta ini-
ciativa, de acordo com 
os idealizadores do pro-
jeto, permite divulgar e 
valorizar duas artes ao 
mesmo tempo, a arte 
poética e a musical.

No final da apresen-
tação, a aluna Maria 
Luciano Canuto, 62 
anos, aprovou a experi-
ência. Disse que achou 
tudo muito bonito. Lem-
brou que foram bem 
recebidos e só podem 
agradecer.

Volta Redonda: candidatos participam de 
Audiência Pública no auditório do UGB

Uma Audiência Pú-
blica, promovida pela 
Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência 
da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, 5ª 
Subseção (OAB-VR), 
reuniu os sete candi-
datos a prefeito do 
município que parti-
ciparam, na noite da 
última quarta-feira, 
no auditório do Cen-
tro Universitário Geral-
do Di Biase (UGB). 

Os organizadores 
garantiram que a 
ação, que teve o ob-
jetivo de discutir so-
bre Inclusão e Aces-
sibilidade, não foi um 
debate, mas sim um 
momento para que 
os presentes pudes-
sem conhecer os pla-
nos de governo dos 
candidatos.  

América Tereza 
- PMDB

A candidata Amé-
rica Tereza (PMDB), 
garantiu que, pro-
mover a inclusão so-
cial e acessibilidade 
em Volta Redonda é 
uma antiga luta sua. 
Lembrou ainda que, 
enquanto vereado-
ra fez várias leis para 
promover a inclusão 
e a acessibilidade 
na cidade. E, como 
prefeita, vai trabalhar 
para que as essas leis 
sejam cumpridas e 
que a cidade seja in-
clusiva.

Jorge de Oliveira 
- PR

Jorge de Oliveira, 
Zoinho (PR), também 
falou sobre seus pla-

nos de acessibilidade. 
Segundo ele, seu go-
verno será participa-
tivo, voltado para to-
das as pessoas e que 
a portas da Prefeitura 
estarão sempre aber-
tas para atender todos 
os segmentos da socie-
dade. Garantiu que vai 
manter o diálogo cons-
tante com as organiza-
ções ligadas a pessoa 
com deficiência como, 
Apae, Apada, Grupo 
de Mães de Filhos Es-
peciais, Apadefi, Co-
penea, Apadem, entre 
outras.

Nelson Gonçalves 
- PSD

O candidato Nelson 
Gonçalves também 
apresentou suas pro-
postas para Inclusão 
e Acessibilidade. De-
fendeu que é impres-
cindível estreitar o re-
lacionamento entre 
a Prefeitura e as enti-
dades que trabalham 
com os portadores de 
necessidades. Lem-
brou que através do 
diálogo, cada entida-
de deve apresentar 
as necessidades dessa 
população, com mais 
precisão. Outro ponto 

defendido pelo candi-
dato é ampliar o núme-
ro de cuidadores para 
portadores de neces-
sidades do município 
para ver quais medidas 
e obras deverão ser re-
alizadas para atender 
a todos.

Sanuca Silva - PV
Sanuca Silva foi outro 

candidato que apro-
veitou a audiência 
para apresentar seu 
plano de governo so-
bre Inclusão e Acessi-
bilidade. Samuca, mais 
uma vez apresentou 
sua proposta de forma 
coerente e realista. No 
final, em uma demons-
tração de carinho e 
apoio da população, 
dessa vez por uma tur-
ma mais que especial, 
o candidato se reuniu 
com os representan-
tes das entidades para 
uma foto.

Danilo Caruso - PSOL
Danilo Caruso (PSOL) 

também falou sobre 
seu plano para o tema 
discutido. Garantiu que, 
em seu governo os por-
tadores de deficiência 
terão mais segurança 
e acessibilidade com 

ações a serem desen-
volvidas pela Prefei-
tura. Lembrou ainda 
que, deixar a cidade 
adaptada para os 
portadores de neces-
sidades, como ram-
pas de acesso, faz 
parte de seu projeto 
de acessibilidade.

Paulo Baltazar - PRB
O candidato da 

Coligação ‘É daqui 
pra melhor’, Paulo 
Baltazar (PRB), falou 
sobre seu programa 
de acessibilidade e in-
clusão para o seu go-
verno. Antes mesmo 
de chegar ao Palácio 
17 de Julho, já apre-
sentou uma ação 
que vai atender cen-
tenas de pessoas, o 
hashtag #PraCegoVer. 
Lembrou que muita 
gente que não pode 
acessar o Facebook 
e utilizam programas 
que transformam tex-
to em voz, mas, se-
gundo ele, este tipo 
de software não con-
segue descrever as 
imagens, limitando-
-se somente ao texto, 
impossibilitando que 
identifiquem todo o 
conteúdo. 

Candidatos a prefeito do município participaram do encontro 

DIVULGAÇÃO

Volta Redonda faz obras
As obras de conclu-

são do trevo de acesso 
da Rodovia do Contor-
no à Avenida Paulo Er-
lei Abrantes (Três Poços/
acesso a Pinheira, foram 
iniciadas na última quin-
ta-feira pela concessio-
nária Acciona. A obra 
é uma das últimas eta-
pas para a conclusão 
da Rodovia do Contor-
no, cujo término está 
previsto para o final de 
novembro, de acordo 
com o secretário de Es-
tado de Obras, José Iran 
Peixoto, que visitou o lo-
cal na semana passa-
da, junto com o prefeito 
Antonio Francisco Neto.

O diretor-presidente 
da Suser (Superinten-
dência de Serviços Ro-
doviários), Paulo Ba-
renco, afirmou que o 
tráfego será desviado 
por uma variante (pista 

alternativa), construída 
pela Acciona.

“Foi construída uma 
variante, que foi discuti-
da com a Acciona para 
que não fosse interrom-
pido o fluxo no local. A 
variante está devida-
mente sinalizada e o 
município vai colaborar, 
com o monitoramento 
pela Guarda Municipal 
de Volta Redonda, prin-
cipalmente nos primei-
ros dias”, disse Baren-
co, apontando que a 
intervenção é a última 
movimentação de terra 
prevista no projeto. “Essa 
obra é essencial para a 
conclusão da Rodovia 
do Contorno, é a última 
etapa que prevê uma 
pequena movimenta-
ção de terra”, disse o di-
retor da Suser. O desvio 
deve durar por cerca 
de 30 dias.
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Candidato a prefeito de Japeri 
sofre atentado no Chacrinha

ATENTADO POLÍTICO

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

‘Se eu não reajo, eles tinham me matado’, contou o candidato.

André Luís de 
Oliveira Cristi-
no, o Andrezi-

nho (PRP), de 39 anos, 
candidato a prefeito 
de Japeri, na Baixa-
da Fluminense, foi ví-
tima de um atentado 
quando chegava em 
casa, no bairro Cha-
crinha, na madruga-
da de ontem. No mo-
mento do incidente, 
Andrezinho, que é 
policial, reagiu e ba-
leou dois dos quatro 
suspeitos. Ele acredita 
ter sido vítima de um 
atentado político.

O candidato estava 

seguindo para casa 
em seu carro particu-
lar pela Rua Santo An-
tônio, próximo do Lar-
go da Chacrinha, por 
volta de meia noite e 
meia, acompanhado 
de um segurança. A 
cerca de 500 metros 
de casa, um carro 
no sentido contrário, 
com quatro homens 
armados, o fechou.

“Não tenho dúvidas 
de que foi por causa 
da minha candida-
tura. Eles (oposição) 
já tentaram de todas 
as formas que eu re-
tirasse minha candi-
datura. Até pagar a 
presidente do meu 

partido eles já paga-
ram. Mas eu não vou 
recuar, vou avançar 
mais” afirmou Andre-
zinho.

O político foi até o 
posto de policiamen-
to comunitário de Ja-
peri, no centro, para 
pedir ajuda e disse 
que abandonou o 
carro próximo à linha 
férrea, atravessou a 
pé e conseguiu che-
gar ao posto. Andrezi-
nho contou que nun-
ca tinha sofrido um 
ataque do tipo. Os 
PMs foram até o local 
indicado, mas os sus-
peitos não foram en-
contrados. Candidato à prefeitura de Japeri conta que alvejou dois criminosos  

ANDREZINHO/ ARQUIVO PESSOAL 

Alvo de disparos 
O carro do políti-

co estava no pátio 
da 63ª DP (Jape-
ri), que investiga o 
caso. O veículo ti-

nha pelo menos 19 
marcas de balas, en-
tre elas, de fuzil. André 
era integrante do Ba-
talhão de Operações 

Policiais Especiais 
(Bope), onde ficou 
por 10 anos.

Segundo o dele-
gado Flávio Loureiro, 

a hipótese de rou-
bo está descartada. 
Para ele, entretanto, 
não pode-se afirmar 
que a motivação foi 

política. A Polícia Ci-
vil vai procurar agora 
câmeras que possam 
ajudar a identificar os 
criminosos. Além disso, 

testemunhas serão 
ouvidas. Os suspei-
tos feridos também 
serão procurados 
em hospitais.

Polícia oferece recompensa 
por informações de miliciano

O Portal dos Procu-
rados oferece R$ 1 mil 
por informações que 
levem à captura de 
Vladmir Melgaço Mon-
tenegro, de 24 anos, 
vulgo Bibi. Ele é acu-
sado de chefiar uma 
milícia em Santa Cruz, 
Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. O grupo tam-
bém teria controle de 
outras áreas na Zona 
Oeste, além da Baixa-
da e da Região Metro-
politana.

Na última quinta-
-feira, numa operação 
para capturar milicia-
nos que passaram a 

cumprir as ordens de 
Bibi, um candidato 
a vereador foi preso. 
O candidato se cha-
ma Germano Silva de 
Oliveira, e também é 
conhecido como Ma-
ninho de Cabuçu. Na 
casa dele, foram apre-
endidos R$ 35 mil e uma 
arma com documenta-
ção irregular.

A polícia apurou tam-
bém que a facção de 
Bibi passou a controlar 
os transportes alternati-
vos e o sinal clandesti-
no de televisão a cabo 
no bairro de Cabuçu, 
no município de Nova 

Iguaçu. Há dois man-
dados de prisão contra 
Melgaço, e ele tam-
bém tem uma anota-
ção criminal por recep-
tação.

Miliciano de Santa Cruz

Granada é encontrada 
em shopping da Zona Sul

Uma granada 
encontrada na es-
cada de uma das 
entradas do Shop-
ping Fashion Mall, 
em São Conrado, 
na Zona Sul do Rio, 
na manhã de on-
tem, interditou par-
te da Estrada da 
Gávea, pista que 
dá acesso à Auto-
estrada Lagoa-Bar-
ra. Policiais do 23º 
BPM (Leblon) foram 
para o local e iso-
laram uma faixa da 
via no sentido La-
goa.

O Esquadrão An-
tibomba foi acio-
nado e detonou a 
granada, por volta 
das 11h. No mes-
mo horário, os dois 
sentidos da autoes-
trada Lagoa-Barra 
chegaram a ser 
interditados, mas 
foram reabertos às 
11h15.

De acordo com 
o oficial do Core 
responsável pela 
ação, o artefato é 
uma granada de-
fensiva. O corpo 

dela, ao explodir, li-
bera vários fragmen-
tos. Trata-se de uma 
arma de guerra usa-
da para ferir inimigos 
e com grande poder 
de destruição.

Por estar enferruja-
da, os agentes não 
sabiam se havia al-
gum mecanismo que 
pudesse dar proble-
mas na detonação 
do artefato. Por isso, 
ele foi levado pelo 
esquadrão antibom-
ba para um buraco, 
onde foi realizada a 
detonação.

“Era uma grana-
da defensiva que 
estava deteriorada 
por ser muito an-
tiga. Fizemos uma 
avaliação e acha-
mos mais prudente 
fazer a destruição 
dela”, explicou o 
comissário Cassiano 
Martins, do Esqua-
drão antibomba.

Durante a ação 
da polícia, um pe-
rímetro foi isolado 
dentro do shopping 
e os funcionários 
entravam por uma 
outra entrada. 

Agente veste roupa especial para retirar granada

CRISTINA BOECKEL/G1

Carga roubada é recuperada 
e dois reféns são libertados

Na manhã da última 
quinta-feira, policiais 
militares conseguiram 
libertar motorista e aju-
dante que eram man-
tidos reféns em An-
chieta, na Zona Norte. 
De acordo com os 
agentes, eles realiza-
vam um patrulhamen-
to de rotina pela Ave-
nida Nazaré, quando 

observaram um cami-
nhão frigorífico escol-
tado por um veículo 
em atitude suspeita.

O condutor do car-
ro acelerou ao notar 
a aproximação da 
viatura e foi iniciada 
uma perseguição. 

Os criminosos atira-
ram contra os PMs e 
houve uma breve tro-

ca de tiros na Rua Al-
cobaça.

Os bandidos aban-
donaram o veículo e 
conseguiram fugir. 

O batalhão man-
teve um cerco na 
região para tentar 
prendê-los. A carga 
foi recuperada e as 
vítimas libertadas sem 
ferimentos.

Recuperado caminhão com 45 
mil litros de petróleo na Baixada

Um caminhão-tan-
que com 45 mil litros 
de petróleo in natu-
ra foi recuperado na 
tarde de ontem pela 
Polícia Rodoviária Fe-
deral, na Rodovia Rio-
-Teresópolis,na altura 
de Magé, na Baixada 
Fluminense. O motoris-
ta foi preso, suspeito de 
receptação. O caso foi 
registrado na Delega-
cia de Serviços Delega-
dos (DDSD).

O caminhão tinha 
placa de Minas Gerais 
e foi abordado por po-
liciais da 4ª Delegacia 
da Polícia Rodoviária 
Federal. Após verem 
que o motorista entre-
gou uma nota fiscal de 
carga falsa, os policiais 
revistaram o veículo 
e constataram que o 
conteúdo no caminhão 
tanque era petróleo. 
Os policiais acionaram 

técnicos da Reduc, em 
Caxias, que foram até 
o local e confirmaram 
que tratava-se do pro-
duto, retirado de dutos 
da refinaria da Reduc, 
em Duque de Caxias.

Logo depois os agen-

tes encontraram ou-
tro caminhão tanque, 
abandonado em uma 
rua nas proximidades 
da rodovia. O motorista 
teria fugido e abando-
nado o veículo no lo-
cal.

DIVULGAÇÃO PRF

Policia Rodoviária Federal recuperou petróleo roubado
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PMs são mortos em ataque 
de quadrilha na Via Dutra 

A mãe e o padras-
to denunciados pela 
morte de um bebê 
de apenas 1 ano e 
7 meses ocorrida no 
início do ano partici-
param da audiência 
de instrução do caso 
em Goiânia, na última 
quinta-feira. De acor-
do com as investiga-
ções, o servente de 
pedreiro identificado 
como Alex Lima So-
ares de 33 anos teria 
agredido a criança 
com um soco na bar-
riga onde a menina 

acabou morrendo. Já 
sua companheira, a au-
xiliar de cozinha Rosân-
gela Pereira de Jesus de 
24 anos foi omissa dian-
te da atitude do marido. 
Em depoimento, o ho-
mem confessou parcial-
mente o crime, mas não 
soube explicar a motiva-
ção. 

Segundo informações, 
a criança morreu no dia 
24 de janeiro deste ano 
vítima de uma lesão 
no fígado em virtude 
da agressão. Rosânge-
la também foi indicia-
da por homicídio, mas 
o Ministério Público a 

denunciou somente 
por omissão. Duran-
te depoimento ela 
negou que foi coni-
vente com o ato do 
marido. O magistrado 
agora aguarda as 
alegações finais para 
saber se ambos pas-
sarão ou não por um 
júri popular. Alex Lima 
responderá por homi-
cídio qualificado por 
motivo torpe e de for-
ma que impossibilitas-
se a defesa da vítima. 
Já a mãe da criança 
responderá por omis-
são de tortura, ambos 
permanecem presos.

Padrasto confessa que matou bebê 

Agentes acompanhavam a escolta de caminhão de carga quando foram interceptados pelos bandidos.

Delegado Luiz Otávio ouviu motorista e seguranças

Agentes da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fazem perícia nos corpos dos dois policiais militares que foram atacados por tiros de fuzil e pistola

Especializada ouve depoimentos
No começo da 

tarde, os seguranças 
da escolta, o moto-

rista, dois ajudantes do 
motorista e os ajudan-
tes da empresa privada 

prestaram depoimento 
aos agentes da DHBF. 
“Estamos procurando 

imagens de câmeras na 
avenida Nilo Peçanha, 
em Nova Iguaçu onde 

o caminhão foi recupe-
rado”, explicou Franco. 
No local do ataque, os 

policiais encontraram 
inúmeras cápsulas de 
fuzil e de pistola 9 mm. 

Um ataque ousa-
do de criminosos 
a um caminhão 

de carga de eletro-
-eletrônicos deixou 
dois policiais militares 
reformados mortos, no 
Km 184, da Rodovia 
Presidente Dutra, na al-
tura do bairro de Aus-
tin, em Nova Iguaçu, 
na manhã de ontem. 

William Pires de Car-
valho e Alcemir do 
Carmo foram execu-
tados com tiros de fu-
zil e pistola calibre 9 
mm. No local foram 

Civil cumpre mandados de 
prisão na ‘Baixada Segura’ 

Suspeitos feridos no Rio

Nas ações, os agentes apreenderam roupa camuflada e entorpecentes

encontradas cápsulas 
dos dois calibres. Nas 
laterais dos veículos 
usados na escolta ha-
via diversas marcas de 
tiros. Os bandidos fugi-
ram levando uma es-
copeta 12 de um dos 
agentes. 

Após realizar a pe-
rícia no local do ata-
que, o delegado Luiz 
Otávio Franco, da Di-
visão de Homicídios 
da Baixada Fluminen-
se (DHBF) afirmou à 
imprensa que já tra-
balha com a suspeita 
de que seis bandidos 
estariam envolvidos 
na ação. Segundo ele, 

há indícios de que os 
criminosos sejam do 
Complexo de Favelas 
do Chapadão. “Já te-

mos alguns apelidos 
dos envolvidos, que 
sabemos que podem 
ser do Chapadão, que 

são especialistas em 
roubos de carga”, ex-
plicou.

O delegado relatou 
na dinâmica que por 
volta das 5h, os agen-
tes faziam a escolta 
de um caminhão das 
Casas Bahia, na pis-
ta sentido São Paulo 
quando os criminosos 
interceptaram o veí-
culo. Dois agentes da 
empresa que faziam 
a segurança conse-
guiram fugir do cerco, 
mas os policiais que 
vinham logo atrás re-
agiram e passaram a 
trocar tiros com a qua-
drilha. Eles estavam em 

pelo menos dois outros 
veículos, que seriam 
um Voyage branco e 
um Palio prata. Os ocu-
pantes efetuaram vá-
rios disparos e fugiram. 

“Eles abandonaram 
o caminhão próximo 
a Avenida Nilo Peça-
nha, na altura de Nova 
Iguaçu, depois que o 
veículo foi bloqueado 
pela empresa que faz 
o monitoramento via 
satélite. A carga foi 
toda recuperada. “Já 
temos alguns vulgos 
dos criminosos que se-
riam do Complexo do 
Chapadão, na Zona 
Norte do Rio, disse.

Agentes da 55ª De-
legacia de Polícia Mi-
litar de Queimados 
cumpriram três man-
dados de prisão e de 
busca e apreensão 
durante a Operação 
Baixada Segura. Na 
ação foram presos 
Alex Sandro De Pau-
la Costa, Roberto Dos 
Santos Cordeiro e um 
adolescente. Todos 

são acusados de cri-
me de homicídio. 

Por determinação 
do Departamento Ge-
ral de Polícia da Baixa-
da (DGPB), os policiais 
receberam denúncia 
que havia tráfico de 
drogas na comunida-
de Parque Valdario-
sa. Quando a equipe 
chegou ao local, os 
traficantes fugiram e 

deixaram para trás 
grande quantidade 
de drogas. 

De acordo com in-
vestigações, Roberto 
teria matado um vizi-
nho que tentou esfa-
quea-lo. Já o menor, 
que foi preso na laje 
de uma casa tentan-
do fugir, matou aos 15 
anos um rival de fac-
ção rival. 

Quatro pessoas fo-
ram feridas, na tarde 
da última quarta-fei-
ra, durante um con-
fronto na comunida-
de Vila Aliança, em 
Senador Camará, na 
Zona Oeste do Rio. 

Segundo informa-
ções da Polícia Mili-

tar, os agentes do 14º 
BPM (Bangu) estavam 
fazendo uma opera-
ção na favela, quan-
do foram atacados 
por homens armados 
e revidaram. Na ação, 
os PMs apreenderam 
ainda seis pistolas, 
duas granadas e qua-

tro rádios transmisso-
res. Os suspeitos fo-
ram encaminhados 
ao Hospital Munici-
pal Albert Schweit-
zer, em Realengo, 
também na Zona 
Oeste. A ocorrência 
foi registrada na 34ª 
DP (Bangu).

BRUNA LEMOS / HORA H
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A Prefeitura vem promovendo capacitação para equipes de outras secretarias.

SÃO PAULO

As dificuldades do 
setor privado da saú-
de, com a evasão dos 
planos de assistência 
médica devido à crise 
econômica e ao desem-
prego; os altos reajustes 
das operadoras de pla-
nos médicos e a propos-
ta do governo de criar 
planos populares são os 
temas do debate ‘Pers-
pectivas do Setor Priva-
do da Saúde e os Planos 
Populares’ que aconte-
ce no dia 29 de setem-
bro, das 19h15 às 21h30, 
na Escola de Adminis-
tração de Empresas de 
São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/EA-
ESP).

O evento, que faz 
parte do 23º Semestre 
de Debates promovido 
pelo Centro de Estudos 
GVsaúde da FGV, terá 
como convidados os pa-
lestrantes José Cechin, 
presidente da Federa-
ção Nacional de Saúde 
Suplementar – FenaSaú-
de; e Mário Scheffer, pro-
fessor titular do depar-
tamento de Medicina 
Preventiva da Faculda-
de de Medicina da USP. 
O debate terá a mode-

FGV debate impacto da 
crise na saúde privada

ração do professor, cien-
tista político e coordena-
dor da Graduação em 
Administração Pública 
da FGV/EAESP Fernando 
Luiz Abrucio.

A crise econômica e 
o desemprego afetaram 
drasticamente o setor 
privado da saúde. Nos 
últimos doze meses mais 
de 1,6 milhão de pessoas 
perderam os seus planos 
de assistência médica, 
com impacto nas re-
ceitas dos consultórios, 
hospitais, laboratórios e, 
principalmente, das se-
guradoras e operadoras 
de planos de saúde.

Por outro lado, as em-
presas têm tido muitas 
dificuldades em manter 
o benefício saúde de 
seus funcionários, em 
decorrência dos altos 
índices de reajustes so-
licitados pelas opera-
doras, no momento de 
renovação de seus con-
tratos. O governo trouxe 
à discussão a proposta 
de criar planos popula-
res, com coberturas in-
feriores às determinadas 
pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
desde 1998. Todos estes 
temas serão abordados 
no debate na FGV.

Meriti busca erradicar 
a falta de registro civil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em atendimento a 

solicitação dos Senho-
res associados, André 
Santana e Sr. Jorge 
Rondelli, o Vice Pre-
sidente do Conselho 
Administrativo e os de-
mais Diretores, Finan-
ceiro, Planejamen-
to, Esportivo, Social 
e Cultura, no uso de 
suas atribuições e de 
acordo com o Estatu-
to Social, convoca os 
senhores conselheiros 
e associados, Presi-
dente do conselho 
Deliberativo, Presiden-
te do conselho Admi-
nistrativo e Presiden-
te e Vice Presidente 
do Conselho Fiscal e 
Vice de Património, 
a se reunirem em As-
sembleia Geral Extra-
ordinária a se realizar  
no dia 05 de 0utubro  
de 2016, em sua Sede 
na Rua Marcial, 157 – 
Presidente Juscelino 
– Mesquita – RJ, CEP 
26550-800 ; às 20:00 
horas,  em primeira 
convocação com a 
presença de no mí-
nimo 2/3 dos asso-

ciados, ou em segun-
da convocação, na 
mesma data e local, 
às 20:30 horas, com a 
presença de no míni-
mo a metade e mais 
um dos associados; ou 
em terceira e última 
convocação, às 21:00 
horas com a presença 
de qualquer número 
de associados, a fim 
de tratar  da seguinte 
ordem do dia:   

1 - Prestação de 
Contas.

2 - Regularização de 
débitos junto à Light.

3 - Regularização 
de Alvará de Licença, 
junto a Prefeitura Mu-
nicipal de Mesquita.

4 - Negociação de 
débitos do I.P.T.U. junto 
à Prefeitura Municipal 
de Mesquita.

5 - Outros assuntos.

Mesquita, 20 de Se-
tembro de 2016.

Murilo Washington 
Alves Lima

Vice-Presidente Ad-
ministrativo

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA VOLANTES 
DE NOVA IGUAÇU

CNPJ 29.591.021/0001-00

Diante de um dado 
alarmante anun-
ciado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no cen-
so de 2010, que apon-
tava São João de Meriti 
como quarto município 
no ranking com maior 
índice de sub-registro 
entre crianças de 0 a 10 
anos, a Prefeitura reali-
zou diversas ações para 
mudar esse panorama. 
E, após anos de trabalho, 
conseguiu reverter este 
quadro: atualmente, a 
cidade desponta como 

a principal no combate 
a erradicação.

Além de mutirões, 
campanhas e ações de 
mobilização, que foram 
realizados no município 
nos últimos anos, a Pre-
feitura de São João de 
Meriti, por meio da Secre-
taria de Direitos Humanos 
e Igualdade Racial, vem 
promovendo cursos de 
capacitação para equi-
pes de outras secretarias 
ajudarem no trabalho 
de erradicação do sub-
-registro civil e ampliação 
do acesso à documenta-
ção básica.

“A Prefeitura tem rea-

lizado grandes esforços 
para combater o proble-
ma da falta de registro 
civil. É importante forta-
lecer a qualificação dos 
profissionais que estão 
trabalhando para erradi-
car o sub-registro”, infor-
mou o secretário de Direi-
tos Humanos e Igualdade 
Racial, Robison Amaro 
Santos.

Ainda com adultos sem 
registro, que acabam não 
tendo acesso aos serviços 
básicos e ainda ficam ex-
postos a diversas formas 
de violação, membros da 
equipe da Secretaria de 
Direitos Humanos e Igual-

dade Racial e integrantes 
dos Comitês Municipais 
de Erradicação do sub-
-registro da Baixada Flu-
minense realizaram, na 
última quarta-feira, um 
encontro visando avan-
çar na erradicação do 
sub-registro e ampliação 
do acesso à documenta-
ção básica.

A assessora técnica da 
Secretaria de Assistência 
Social do Estado do Rio 
de Janeiro, Carla Ferrei-
ra, revela que será reali-
zado um workshop volta-
do para a qualificação 
de profissionais ligados à 
saúde. 

A Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial investe na capacitação das equipes para erradicar o sub-registro

Modelo: Juju Ampulheta

Agora o municipio de 
Mesquita mostra que 
também é terra de mu-
lher bonita e sensual. 
Prova disso é a gata Juju 
ampulheta, que estreia 
com muita insinuação 
em seu primeiro ensaio 
para a coluna. Ela está 
se lançando como mo-
delo e deseja ser convi-
dada para trabalhos fo-
tográficos e desfiles.

Atenção contratan-
tes, já podem entrar em 
contato para convida-la 
para eventos. Em entre-
vista, nossa Garota Hora 
H disse que adora a praia 
de Copacabana, come 
ovos nevados, ouve MPB, 
e é determinada. 

Seu maior defeito é 

confiar de mais. Do signo 
de gêmeos, a morena 
sonha em colocar silico-
ne e seu point é a aca-
demia, onde mantém a 
forma. Juju diz que posa-
ria para uma revista mas-
culina e o objetivo de 
vida é trabalhar como 
modelo. O perfume des-
sa gata é Ambição. O 
filme preferido da gata 
é ‘50 tons de cinza’ e  o 
homem ideal tem que 
ser alto, louro, olhos azuis, 
com um nariz grande e 
reto, carinhoso e saiba 
tratar uma mulher como 
uma princesa. A parte do 
seu corpo que mais gos-
ta é a cintura e o melhor 
lugar para fazer amor é 
na banheira!

Município: Mesquita
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Alunos do curso de teatro do 
Raul Cortez fazem apresentação

Alunos de uma das tur-
mas do curso de iniciação 
as artes cênicas do Teatro 
Raul Cortez, em Duque de 
Caxias, fizeram na tarde de 
ontem, uma apresentação 
nas comemorações dos 
dez anos da maior casa de 
espetáculos da Baixada 
Fluminense e do terceiro 
maior palco do estado. O 
curso faz parte do projeto 
‘Oficinas Teatrais do Teatro 
Raul Cortez’, que inscreveu 
mais de 400 alunos com 
idade acima dos seis anos 
até a terceira idade. O es-
petáculo ‘Ciladas Urbanas’ 
foi apresentado por alunos 
do professor Jaime Rober-
to que concluíram o curso 
e aplaudido pelo público 
que lotou as dependên-
cias do teatro.

O teatro Raul Cortez é 
dirigido pela atriz e pro-

fessora de teatro Magda 
Resende que conta com 
apoio no curso dos pro-
fessores Jaime Roberto, 
Myke Stevan e Geane Pra-
do, que se surpreenderam 
com o número de inscri-
ções. “Nossa previsão era 
de apenas quatro turmas, 
mas, devido a grande pro-
cura abrimos mais vagas e 
formamos 14 turmas. Hoje, 
estamos inscrevendo mais 
alunos que vão substituir os 
que já concluíram o curso”, 
explicou a diretora Magda 
Resende, responsável pelo 
projeto que é gratuito.   O 
secretário de Cultura e Tu-
rismo, André Oliveira disse 
que outras apresentações 
estão programadas ainda 
este mês com alunos que 
concluíram o curso que 
tem duração de quatro 
meses.

Alunos apresentaram o espetáculo Ciladas urbanas

ALUNOS-01/ RAFAEL BARRETO

DIVULGAÇÃO
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GLOBO
05:58-Via Brasil
06:58-Como Será?
09:00-É de Casa
11:56-Praça TV - 1ª Edição
12:34-Globo Esporte
13:00-Horário políticopara todos 
os estados menos DF
13:10-Jornal Hoje
13:48-Sessão Comédia
14:37-Estrelas
15:37-Caldeirão do Huck
18:22-Sol Nascente
19:13-Praça TV - 2ª Edição
19:34-Haja Coração
20:30-Horário políticopara todos 
os estados menos DF
20:40-Jornal Nacional
21:17-Velho Chico
22:17-Zorra
22:59-Altas Horas
00:40-UFC Combate
02:12-CorujãoOs Especialistas
04:14-CorujãoCocoon

TV RECORD

SBT
06:00-CHAVES
07:00-SÁBADO ANIMADO
10:30-MUNDO DISNEY   
12:30-KENAN E KEL 
13:00-HORÁRIO ELEITORAL GRA-
TUITO   
13:10-KENAN E KEL
14:15-PROGRAMA RAUL GIL
18:30-CHAVES   
19:15-CORRE E COSTURA 
19:45-SBT BRASIL 
20:30-HORÁRIO ELEITORAL GRA-
TUITO   
20:40-ESQUADRÃO DA MODA
21:40-HELLS KITCHEN   
22:45-SABADÃO COM CELSO 
PORTIOLLI  
01:00-CINE BELAS ARTES    
03:30-BIG BANG: A TEORIA  
04:00-DOIS HOMENS E MEIO    
04:30-HOW TO ROCK
05:00-UMA FAMÍLIA PERDIDA NO 
MEIO DO NADA    
05:30-SULLIVAN & FILHO
05:45-JORNAL DA SEMANA SBT

REDE TV

EVENTO

05:05-Programa Ultrafar-
ma 
08:09-America Sub 
08:44-Familia Debaixo da Gra-
ça. 
09:19-Vitória em Cristo 
10:25-Rompendo em Fé 
11:00-Igreja Universal do Reino de 
Deus 
12:04-Proclamai 
12:37-Assembleia de Deus no 
Bras 
13:00-Horário Eleitoral Gratui-
to 
13:10-Assembleia de Deus do 
Brás . 
13:54-Voz da Verdade 
14:27-Camisaria Fascynius 
15:00-CAMPEONATO PAULISTA DE 
BASQUETE 
16:20-Série B 
18:25-Ritmo Brasil 
19:30-Amaury Jr. Show 
20:30-Horário Eleitoral Gratuito 
2 
20:40-Igreja Internacional da 
Graça de Deus. 
21:40-RedeTV News 
22:30-Operação de Risco 
23:30-Mega Senha 
01:00-Encrenca - Reprise 
01:30-Desafio Premiado 
02:30-Igreja Bola de Neve 
03:00-Igreja da Graça no Seu Lar

Afrânio ameaça Santo, que mostra 
ao coronel as fotos tiradas por Martim. 
Doninha e Cícero se preocupam com 
o estado de Afrânio. Matilde encora-
ja Iolanda a voltar a cantar. Afrânio 
ameaça a vida de Carlos. Dalva can-
ta no bar de Chico Criatura, acom-
panhada por Faísca. Tereza confronta 
Afrânio, que afirma à filha que encon-
trará Martim. Carlos alerta Queiroz so-
bre as intenções do coronel.

Tereza 
confronta Afrânio

Calebe aconselha Josué
 a esquecer Aruna

Josué discursa para seu povo e elogia 
Einat. Ruth cuida de Boã e se decepcio-
na ao ouvi-lo dizer que ela é apenas uma 
amiga. Ainda muito abalada, Sama pede 
para passar mais uma noite na tenda de 
Darda. Ruth inicia um confronto interno e 
diz que não pode se apaixonar por Boã. 
Livana pede para Darda examiná-la. Ca-
lebe aconselha Josué a esquecer Aruna. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Tancinha diz a Beto que entenderá se 
ele quiser terminar o namoro com ela. 
Apolo desconfia de que Carol esconde 
um segredo. Camila chega à mansão e 
logo demonstra sintonia com Safira. Bru-
na pede desculpas a Giovanni pelo que 
fez para mantê-lo separado de Camila. 
Carmela fala mal de Henrique para Feli-
pe. Shirlei aceita viajar com Felipe. 

Shirlei aceita 
viajar com Felipe

 Aparício faz uma 
surpresa para Rebeca

Tancinha se arrepende de ter beijado 
Apolo e garante que está apaixonada 
por Beto. Shirlei tenta convencer Felipe 
de que os dois vivem em mundos dife-
rentes. Vitória pede ajuda a Jéssica para 
afastar Shirlei da vida de Felipe. Aparício 
pede paciência a Giovanni, até Camila 
se recordar de que estava apaixonada 
por ele. Henrique insiste para conversar 
com Beto. Tito se recupera, e Apolo e 
Tancinha comemoram.

06h30-Programação Universal
07h00-Fala Brasil
10h15-Esporte Fantástico
12h00-Love School
13h00-Horário Político
13h10-Record Kids – Pica-Pau
15h15-Cine Aventura – As Api-
mentadas
17h00-Batalha dos Cozinheiros
18h30-Cidade Alerta
19h45-Jornal da Record
20h30-Horário Político
20h40-Programa da Sabrina
23h00-Legendários
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Magé apresenta festival de MPB
O evento é uma realização do Unidos Pela Cultura de 
Magé (UPCM) e acontecerá no Rotary Club da cidade.

BAND
06:00-Ei! Arnold
06:30-Avatar
07:00-Infomercial Vendo na TV
07:15-Conexão com Deus
07:30-Palavra de Vida
08:30-Seicho-No-Iê Na TV
09:30-Infomercial Galinha Morta
10:00-Cristo Eterno
10:30-Família Debaixo da Graça
11:00-True Jackson
11:20-Planeta Sheen
11:30-Infomercial Top Therm
11:45-Mackenzie em Movimento
12:00-Vitória em Cristo
13:00-Horário Político
13:10-Magazine da Liga UEFA
13:45-iCarly
14:50-Sábado Animal
19:20-Jornal da Band
20:20-Sila: Prisioneira do Amor
20:30-Horário Político
20:40-Sila: Prisioneira do Amor
21:25-Show da Fé
22:25-Mundo Miss
22:30-Show Business Preview
22:35-Top Cine
00:40-Show Business
01:30-Mundo Miss
01:35-Copa do Mundo de Futsal 
da FIFA 2016
03:10-Cinema na Madrugada
04:40-Glee
05:20-Só Risos

Se vocês preferem ti-
rar conclusões precipita-
das em vez de conver-
sarem e entenderem o 
que vai mal, é hora de 
mudar essa postura. Não 
existem espaços para 
suposições e ‘achismos’ 
dentro do relaciona-
mento. O entendimento 
é imprescindível, se você 
possui dúvidas, esclare-
ça-as com seu parceiro. 
Se cada um tem uma 
opinião, é preciso uma 
conversa para entrar em 
um acordo.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO

No dia 24, o 
UPCM pro-
moverá a 15ª 

edição do Festival 
MPB em Magé. O 
evento tem o ob-
jetivo de promover 

artistas da região e 
revelar novos talen-
tos. Durante o festi-
val, 10 concorrentes 
apresentarão seus 
trabalhos no even-
to que contará ain-
da com show do 
grupo Gostinho de 

Arte, distribuição de 
livros e exposição 
de artistas plásticos 
sobre a história da 
música. O festival 
também será espa-
ço para um apelo 
a Fundação Edu-
cacional e Cultural 

de Magé em prol 
da criação de um 
teatro na cidade.

SAIBA MAIS SOBRE 
O EVENTO 

O XV Festival MPB 
em Magé aconte-
ce amanhã, no Ro-

tary Club de Magé 
(Avenida Rotary, 
4 – Centro), a par-
tir das 18h. Mais in-
formações podem 
ser obtidas pelos 
telefones (21) 2633-
4770 / 98958-0386 / 
96750-5196. 

O festival também será espaço para um apelo a Fundação Educacional e Cultural de Magé em prol da criação de um teatro na cidade



O primeiro teste foi 
pular corda durante 
dez minutos em se-
guida um repouso 
de cinco minutos e 
repetir por mais duas 
vezes e por fim des-
cansar por duas ho-
ras. No segundo teste, 
repetiram o exercício 
usando uma bicicleta 
estática. E no tercei-
ro teste, não fizeram 
nada e apenas des-
cansaram por duas 
horas e meia.

Para chegar a este 
resultado, realizaram 
esta pesquisa com 15 
homens a partir de 
20 anos e pediu-se 
que eles jejuassem 
por 12 horas antes 
de participar de uma 
experiência para ver 
que tipo de exercício 
funcionava melhor.

No Japão a Univer-
sidade de Waseda, 
realizou uma pesquisa 
que diz que curiosa-
mente, pular corda 
pode ser a maneira 
perfeita de reduzir o 
apetite e perder peso. 
Segundo a pesquisa, 
este é o excercício em 
que o atleta não sente 
fome, por se tratar de 
um exercício aeróbico.

DO
Entretenimento

10 geral

Cientistas americanos criam capa da invisibilidade
C U R I O S I D A D E S
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Jorge, dupla de Mateus, mostra 
o rostinho do filho Davi na web

Duda Nagle e Sabrina Sato 
posam poderosos no Líbano
Duda Nagle e Sabrina Sato estão 

curtindo os momentos de folga duran-
te viagem ao Líbano. O casal está no 
país para gravações do ‘Programa da 
Sabrina’, mas quando pode aproveita 
para ‘turistar’ juntinho. O ator postou 
uma foto com a apresentadora na úl-
tima quinta-feira, em que os dois apa-
recem poderosos com um figurino ele-
gante em frente a uma iate.

Jorge, que faz dupla com Mateus, 
mostrou pela primeira vez o rostinho do 
filho Davi. O sertanejo postou foto do 
momento do parto na última quinta-fei-
ra, no Instagram. “O mundo em nove 
meses torna a renascer. Como ele é 
lindo gente”, se derreteu o músico na 
legenda da imagem. Davi nasceu na 
última terça-feira. O anúncio do nasci-
mento foi feito na página pessoal de 
Ina Freitas, mulher de Jorge. 

Ah, o amor! A cantora Lexa dividiu on-

tem, um momento romântico com seus 

seguidores do Instagram. A jovem mostrou 

uma imagem em que aparece abraça-

dinha com o noivo, Mc Guimê, e se de-

clarou ao amado na legenda do clique: 

"Te amo  #4meses #noivado". Na imagem, 

Lexa aparece com um belo buquê de flo-

res. Seguidores se encantaram pelo regis-

tro: "O casal que mais admiro", disse um. 

"Casal perfeito", acrescentou outro.

O novo traba-
lho da Universida-
de de Rochester, 
localizada em 
Nova York, nos 
Estados Unidos, 
já mostrou que 
é possível tornar 
coisas invisíveis. 
Os pesquisadores 
da faculdade de-
senvolveram um 
método simples 
para replicar o 
efeito da invisibili-
dade. 

De acordo com 
o estudo, a capa 
seria eficiente 
graças ao uso de 

lentes e ferramentas 
do dia a dia. 

Ao contrário dos 
projetos super tecno-
lógicos que usavam 
técnicas modernas 
para criar um man-
to ótico, a equipe 
do professor de física 
John Howell resolveu 
apostar numa ati-
vidade pioneira. Os 
pesquisadores cria-
ram um aparelho 
capaz de trabalhar 
em três dimensões e 
de maneira multidire-
cional. 

O novo sistema 
transmite raios para 

um espectro visí-
vel. Eles utilizaram 
o conceito do 3D 
para criar o efeito 
da invisibilidade.
Esta é a primeira 
vez que os pes-
quisadores conse-
guem fazer os ob-
jetos sumirem com 
uma observação 
mais ampla. Para 
comprovar a efi-
cácia do projeto, 
os estudiosos de 
Rochester disponi-
bilizaram um passo 
a passo do expe-
rimento no site da 
universidade.

DIVULGAÇÃO
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Lexa posa com MC Guimê em 

clima romântico e se derrete

Microsoft quer ‘resolver o 
câncer’ em 10 anos usando 

inteligência artificial 

Uma equipe de cien-
tistas da computação, 
programadores, enge-
nheiros e outros especia-
listas estão trabalhando 
nos laboratórios da Mi-
crosoft para investigar 
um vírus que infecta 
uma rede complexa: o 
câncer. Especificamente, 
a equipe quer encontrar 
maneiras melhores de 
diagnosticar e tratar a 
doença. A principal meta 
do projeto é desenvolver 
uma tecnologia que per-
mitiria que os cientistas 
reprogramassem célu-
las para combater con-
dições como o câncer. 
Os pesquisadores estão 

trabalhando na criação 
de um computador fei-
to de DNA que poderia 
viver dentro de células 
humanas e detectar 
doenças. Se células po-
tencialmente cancerí-
genas são encontradas 
por este computador, 
ele então reinicia o siste-
ma, por assim dizer, para 
limpá-lo das células do-
entes. A Microsoft quali-
fica este projeto como 
um ‘moonshot’, ou seja, 
um projeto ambicioso, 
exploratório e inovador 
que não se sabe se vai 
dar certo. Mas os pes-
quisadores estão con-
fiantes. 

REPRODUÇÃO
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Trabalho: seu caminho 
será marcado pela 
busca de evolução 
profissional o que lhe 
permitirá ampliar suas 
expectativas de sucesso 

nas suas atividades. Finanças: saiba 
que dinheiro não está fácil. Preserve 
o que tem. Amor: aguarde visita de 
parente.

Áries

Trabalho: ninguém 
é imprescindível em 
qualquer atividade, 
portanto dê o melhor de 
si e capriche no que faz e 
ganhará reconhecimento 

de superiores. Finanças: dinheiro andará 
de mãos juntas com produtividade. 
Amor: uma declaração amorosa no ar!

Touro

Trabalho: ótimo 
momento para investir 
na carreira. Um curso 
p ro f i s s iona l i zan te 
cairia bem. Finanças: 
a maior consciência 
acerca de sua realidade 

profissional e financeira pode trazer 
benefícios. Amor: bom momento 
para assumir compromissos 
amorosos. 

Gêmeos

Trabalho: desafios serão 
vencidos por meios 
de determinação e 
criatividade. Nada lhe
Impedirá de alcançar seus 
objetivos, pois você está 

consciente do que quer. Finanças:
Êxito financeiro não está descartado. No 
amor, previsão de surpresas agradáveis.

Câncer

Trabalho: sua vida 
profissional tende 
decolar, pois o Sol, 
regente deste signo, 
ativa sua criatividade 
e aliada ao seu 
dinamismo ajudarão 

você crescer na sua atividade. 
Finanças: chance de sucesso 
financeiro. Amor: nova paixão 
pode complicar sua vida. 

Leão

Trabalho: você só não 
ganhará muito dinheiro 
se não quiser, pois o 
momento astral favorece 
grandes negócios. Mas, 
não esqueça de correr 

atrás deles! Finanças: tende decolar 
através de expressivos serviços. Amor: 
invista na harmonia do seu lar, viu?

Virgem

Trabalho: excelente 
capacidade de realização. 
O que fizer na sua 
atividade refletirá nos 
seus ganhos. Finanças: 
aproveite esse ótimo 
momento para divulgar o 

que faz. Isso pode aumentar vendas ou 
salário. Amor: o diálogo será o veículo 
de paz no l

Libra

Trabalho: aposte na 
criatividade e o seu 
serviço melhorará 
muito. Aproveite que 
sua inspiração está em 
alta para produzir o que 

deseja. Finanças: sucesso profissional 
aumentará seus rendimentos. Mexa-se! 
Amor: clima de reciprocidade na vida 
a dois. 

Escorpião

Trabalho: sua intuição 
poderá lhe indicar 
meios para deslanchar 
sua atividade. Seus 
interesses estarão em 
destaque. Chance de 

evolução profissional. Finanças: existe 
perspectiva de progresso financeiro. 
Amor: convívio amoroso alegrará a 
vida a dois. 

Sagitário

Trabalho: suas 
perspectivas acerca 
da vida profissional, 
agora são ampliadas. 
Grandes descobertas 

serão alcançadas. Finanças: esteja 
aberto para os contatos, pois deles, 
bons negócios serão conseguidos. 
Amor: curta os bons momentos da 
vida familiar. 

Capricórnio

Trabalho: Êxito nos 
empreendimentos 
p r o f i s s i o n a i s 
estão previstos 
pelos astros. Pode 
correr atrás de 

seus objetivos, que facilmente 
irá alcançá-los. Finanças: nessa 
fase, faturará mais grana. Amor: 
lembrança de um romance 
complicado pode vir à tona. 

Aquário

Trabalho: o dia traz 
possibilidade de fazer 
alianças profissionais 
e abrir caminhos para 
o crescimento da sua 
atividade. Finanças: 

tudo indica que ira ganhar muito 
dinheiro com serviço feito em 
conjunto. Amor: compartilhe sua 
felicidade com quem te ama. 

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 2430 DE 13 DE SETEMBRO DE 2016

O PREFEITO EM EXÉRCICIO DO MUNICÍPIO DE 
PORTO REAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  PRORROGAR, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, os contratos de trabalho dos servidores abaixo 
relacionados, em razão de ainda existirem excepcional 
necessidades dos serviços dos mesmos:

Nomes     Função
Andre Luis Carneiro dos Santos  Motorista
Fernando dos Santos Barbosa  Motorista

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

José Roberto Pereira da Silva
Prefeito em Exercício

  CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2° QUADRIMESTRE DE 2016

 O Secretário Municipal de Saúde de Porto 

Real, no uso de suas atribuições legais, consoante o 
disposto no Art. 36, da Lei Complementar nº 141, de 
13/01/2012, vem por meio deste Edital, convocar a 
todos os interessados, a participarem da Audiência 
Pública, de Apresentação do Relatório das Ações e 
Serviços de Saúde referente ao 2º quadrimestre de 
2016, a ser realizado no dia 30 de setembro de 2016 
às 11horas, nas dependências da Câmara Municipal de 
Porto Real, sito à Av. D. Pedro II nº 1550- Centro.

Dr. Cyrano Santos
Secretário Municipal de Saúde

Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 063/2016

Contratação de empresa para fornecimento de 
medalhas, atendendo a solicitação efetuada pela 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer  (SMECEL). Retirada do edital em horário 
comercial. Local: Departamento de licitação da 
Prefeitura Municipal de Porto Real localizado na Rua 
Hilário Ettore, 442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro 
– RJ – CEP 27570-000 ou então através do portal 
de Transparência link http://www.portoreal.rj.gov.br/
transparencia/. Abertura da proposta dia 06/10/2016 às 
09:00 h no endereço acima. As sociedades empresariais 
interessadas deverão trazer: 1 (uma) resma de papel 

sulfite modelo A4, procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Álvaro Alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

 Aviso de Licitação
Pregão Presencial nº 064/2016

Contratação de empresa para fornecimento de 02 (dois) 
veículos automotores 0 KM, atendendo a solicitação 
efetuada pela Secretaria Municipal de Administração 
e Fazenda (SMAF) e Secretaria Municipal de Ação 
Social e Habitação (SMASH). Retirada do edital em 
horário comercial. Local: Departamento de licitação da 
Prefeitura Municipal de Porto Real localizado na Rua 
Hilário Ettore, 442 – Centro – Porto Real – Rio de Janeiro 
– RJ – CEP 27570-000 ou então através do portal 
de Transparência link http://www.portoreal.rj.gov.br/
transparencia/. Abertura da proposta dia 06/10/2016 às 
14:00 h no endereço acima. As sociedades empresariais 
interessadas deverão trazer: 1 (uma) resma de papel 
sulfite modelo A4, procuração com firma reconhecida 
em cartório e contrato social autenticados.

Álvaro Alex Neves do Nascimento
Pregoeiro                            
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Esquenta a Copa Zeca Leão
Anderson Luiz

38

BAIXADA

Quartas de final serão realizadas com jogos em Belford 
Roxo, Duque de Caxias, Japeri e Engenheiro Pedreira.

A bola vai ro-
lar hoje pelas 
quartas de fi-

nal da Copa Zeca 
Leão. A rodada clas-
sificatória marcou 
os seguintes resulta-
dos: O União bateu 
o Colorado por 2 a 
0, com gols de Dou-
glas Costa e Enéas; o 
Barça Japeri goleou 
o Chelsea por 8 a 0, 
Paulo Roberto (qua-
tro vezes), Mateus 
(duas vezes), We-
lington e Guilherme 
marcaram os gols. 
Olympique e Chacri-
nha empataram em 
1 a 1, Thiago Silva fez 
para o Chacrinha e 
Nelinho para o Olym-
pique. O Águias, com 
gols de Luan Barbosa 
(duas vezes), Ederson 
e Renan, venceu o 
Esquadrilha por 4 a 
1, com Arthur des-
contando. Valdemir 
e Carlos marcaram 
os gols do Colombia-
no na vitória por 2 a 
1 sobre o CFC, que 
teve Airton descon-
tando. Com os resul-
tados, as quartas de 
final ficaram defini-
das e a bola vai ro-
lar para os seguintes 

confrontos: Barça x 
Japeri, Esquadrilha 

DIVULGAÇÃO

Tupy x Nova Iguaçu fazem a 
primeira decisão no sub-17

O Campeonato 
Iguaçuano de Fute-
bol Sub-17 entra na 
fase final hoje com a 
realização da primei-
ra partida da decisão 
a ser disputada às 9h, 
em Paracambi entre 
as equipes do Tupy SC 
e do Nova Iguaçu FC.

Com a classificação 
conquistada no último 
sábado após vencer a 
Escola de Futebol Olé 
por 4 x 1 em seu cam-
po, o Tupy SC chega 
pela primeira vez a 
decisão com muita 
disposição para lutar 
pelo inédito título.

O Nova Iguaçu FC 

duas partidas, a deci-
são do título de 2016 
será definido nas co-
branças de pênaltis.

A partida cercada 
de grande expecta-
tiva deverá levar um 
grande público para 
prestigiar as duas 
equipes que se desta-
caram durante a re-
alização da competi-
ção.

O jogo de volta da 
decisão que vai de-
finir o campeão do 
sub 17 será realizado 
no sábado 01 de ou-
tubro no Centro de 
Treinamento do Nova 
Iguaçu.

Novo e-mail da Somel Outdoor
empresasomeloutdoor@hotmail.com

Atenção!

conquistou os últimos 
quatro títulos da cate-
goria, com uma ótima 
campanha em toda 
competição onde so-
freu apenas uma der-
rota para o próprio 
Tupy na 1ª fase. Na 
fase semifinal, após 
dois empates por 2 x 
2 com o Morro Agudo, 
o Nova Iguaçu ficou 
com a vaga na final 
por ter melhor cam-
panha que o adver-
sário.

Na fase final o re-
gulamento prevê em 
caso de empate em 
número de pontos e 
no saldo de gols nas 

da Fumaça x União; 
Colombiano x Cha-

crinha e Olympique 
x Águias. A rodada 

volta dia 8, após as 
eleições, já com a 

semifinal da compe-
tição.

José Ricardo Mannarino (C), já passou pela ABTF. Jair Pereira (E) e Fernando Lins são os diretores que marcaram a rodada 










