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As vítimas, conhecidas por Max e Nem, suspeitas de praticarem assalto na região de Austin, levaram vários tiros 

Polícia manda Fat Family 
para o colo do capiroto

DIVULGAÇÃO /  REPRODUÇÃO

MARCADO PRA MORRER

O prédio onde funciona o comitê eleitoral de Marcos fica localizado na esquina das ruas Carlos Xavier com Maria José em Madureira: “Ação criminosa e sumária”, disse delegado

Falcon da Portela é fuzilado 
por homens encapuzados que 
invadiram comitê no Subúrbio

7

7

De policial
 a bandido

6

Polícias Civil e Federal 
agarram ex-agentes e da 
ativa envolvidos  em roubo 
milionário no Rio.

7

Recuperada
Policiais do 21° Batalhão 

de Polícia Militar (São João 
de Meriti) apreenderam 
carga roubada em uma 
casa abandonada no bair-
ro Jardim Metrópole. 

REPRODUÇÃO WHATSAPP

Justiceiros detonam ‘gansos’ que 
tocavam o terror em Nova Iguaçu

Marcos Falcon nem teve tempo de reagir quando os criminosos invadiram prédio na Zona Norte do Rio onde ele preparava companha para vereador.

6

Inocentes 
Quatro pessoas são ba-

leadas na Avenida Brasil 
quando a caminhonete 
em que estavam as víti-
mas foi perseguida pela 
Polícia Militar.

3

Eleições
Renato Cozzolino Harb 

(PR), candidato a prefeito 
em Magé, tentou impug-
nar pesquisa de intenção 
de votos publicada por jor-
nais e sites.

Preso é escoltado

6
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Elefantes na Àfrica 

Elefantes na Àfrica II

Devido a um au-
mento na caça ilegal 
de marfim em todo o 
planeta, a população 
de elefantes na África 
caiu cerca de 20% en-
tre 2006 e 2015, segundo 
a União Internacional 
para a Conservação da 
Natureza (IUCN, na sigla 
em inglês) em relatório 
divulgado no último do-
mingo. A entidade tem 
sede na Suíça.

A IUCN é considera-
da a maior autoridade 
em fauna selvagem no 
mundo e a divulgação 
do relatório na confe-
rência sobre comér-
cio internacional de 
animais selvagens vai 
conferir certa urgência 
ao tema, com alguns 
países buscando man-
ter o comércio global 
de marfim proibido, ao 
passo que outros que-
rem reabri-lo. 

O Facebook está sendo acusado de censurar jornalis-
tas palestinos, após a polêmica em torno da fotografia 
da ‘menina de Napalm’. De acordo com informações 
do site Eletronic Intifada, contas pessoais de editores e 
executivos de dois dos maiores veículos de notícias da 
Palestina foram bloqueadas. 

Os quokkas, são marsupiais com um sorriso que se 
tornou fenômeno viral de selfies na Austrália, onde 
correm o risco de desaparecer devido a incêndios 
florestais e da atividade dos predadores. Ele é um 
herbívoro noturno que mede pouco mais de 40 
centímetros, com pelagem marrom acinzentada e 
uma longa cauda. 

O Snapchat anunciou no último sábado que 
passará a se chamar Snap Inc. A mudança, de 
acordo com o cofundador da empresa, Evan 
Spiegel, foi feita porque a companhia está lan-
çando novos produtos e deixou de ser apenas um 
aplicativo para conversa e compartilhamento de 
imagens e vídeos.

Menina de Napalm 

Ameaça de extinção Mudança 

A companhia admitiu o ‘erro’ e afirmou que o aces-
so já foi restaurado. Quatro editores da Shehab News 
Agency e três executivos da Quds News Network tiveram 
suas contas pessoais bloqueadas. As duas agências de 
notícias atuam nos territórios da Palestina e possuem 6,3 
milhões e 5,1 milhões de seguidores no Facebook.

Menina de Napalm II

Teve um final feliz a história de uma cadela da 
raça pastor australiano que foi negligenciada por 
muitos anos. Layna foi resgatada, em dezembro 
do ano passado, pesando 68kg, quase 50kg aci-
ma do peso ideal. Depois de muitos cuidados, die-
ta e exercícios no abrigo Great Plains SPCA, ela 
perdeu 25kg e acaba de ganhar um novo lar.

Uma família teve uma reunião interrompida por 
uma cena inesperada, na última sexta-feira, em Mel-
bourne, na Austrália. Um falcão lançou sobre eles uma 
cobra ainda viva. Em um vídeo, divulgado no YouTu-
be, uma testemunha registrou quando a ave deu um 
bote certeiro e capturou a presa de dentro de um rio, 
antes de largá-la em cima das pessoas.

Inesperado 

Governo autoriza concurso para 102 vagas 
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

autorizou o Ministério da Saúde a realizar concurso público 
para 102 vagas em cargos de nível superior. São 34 vagas 
para administrador, 34 para analista técnico de políticas so-
ciais e 34 para contador. O prazo para publicação do edi-
tal de abertura é de até seis meses.

Vagas abertas para Programa de Estágio
 A Lojas Americanas abre inscrições para o seu Programa de 

Estágio Líderes do Varejo. Podem se candidatar estudantes dos 
cursos de administração, ciências contábeis, comunicação so-
cial, economia e engenharia de marketing, com previsão de 
formatura para julho de 2017. As inscrições podem ser feitas até 
o dia 31 de outubro, no endereço estagio.lasa.com.br.

Laboratório seleciona estudantes 
 O laboratório farmacêutico Leo Pharma abriu vagas de es-

tágio para as cidades do Rio de Janeiro, Belém e Manaus. As 
oportunidades são para alunos dos cursos de graduação de Ad-
ministração, Marketing, Publicidade e Propaganda e áreas cor-
relatas. Quem quiser concorrer às chances deve se inscrever até 
o dia 27 de setembro no site (http://www.ciadeestagios.com.br/). 

Gastos no exterior sobem em agosto 
Números divulgados pelo Banco Central ontem apontam que 

os gastos brasileiros no exterior somaram US$ 1,29 bilhão em agos-
to. Com isso, registraram pequeno crescimento de 2,3% em re-
lação ao mesmo mês do ano passado, quando totalizaram US$ 
1,26 bilhão. Foi a primeira vez desde janeiro de 2015 que as des-
pesas de brasileiros lá fora cresceram nesse tipo de comparação.

Consumo de gás cai 22%
Dados divulgados ontem pela Associação Brasileira das Em-

presas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) afirmam que o 
consumo de gás natural no Brasil atingiu 56,18 milhões de metros 
cúbicos por dia em julho, queda de 4,95% ante o mês anterior e 
retração de 22,55% ante o mesmo mês de 2015, devido a redu-
ção da demanda para indústria e para a geração de energia.

Expectativa de inflação fica baixa 
A expectativa de inflação para 2016 e para 2017 foi redu-

zida pelos economistas das instituições financeiras, ao mesmo 
tempo em que também previram uma contração menor do 
Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. Segundo relatório do 
mercado, as expectativas foram coletadas pelo Banco Cen-
tral e divulgadas por meio do relatório de mercado.

Final feliz 

SAÚDE

LEO PHARMA

PRIMEIRA VEZ

PREVISÃO

Centenas tomam banho de mar nus 

Orca albina 
Espécie considerada rara por cientistas, uma 

orca albina foi encontrada nadando perto das 
Ilhas Curilas, que formam um arquipélago vulcâ-
nico na Rússia, após quatro anos sem ser vista. O 
mamífero batizado de Iceberg, foi fotografado 
pelo pesquisador americano Erich Hoyt, que faz 
um trabalho com animais da espécie. 

AMERICANAS

DEMANDA TÉCNICA 

DIVULGAÇÃO

Centenas de pessoas tomaram banho de mar como vieram 
ao mundo no último domingo na Baía de Druridge, em Northum-
berland, na Inglaterra, para celebrar o equinócio de outono no 
Hemisfério Norte. Em sua quinta edição, o evento deste ano es-
tabeleceu um novo recorde de participantes. De acordo com os 
organizadores, mais de 400 pessoas se reuniram na praia da Baía 
de Druridge, por volta das 5h30. 

Assim é mole!
A compra de votos é crime previsto na lei eleito-

ral. Mas para um candidato a prefeito da Baixada, 
essa regra não passa de mero detalhe a ser igno-
rado. É com essa mentalidade de político corrup-
to que o moço, tem conseguido juntar apoio... nas 
igrejas! Evangélico por convicção, ele aproveita 
os cultos nas centenas de igrejas espalhadas pela 
região para ‘pedir’ apoio em troca de generosas 
quantias. 

Coisa feia!
Uma denúncia recebida pelo Sombra afirma que 

o político trabalha com um batalhão que tem a 
missão de recrutar o maior número de fiéis para vo-
tação em massa nas urnas no próximo domingo. 
Por trás dele, está um medalhão endinheirado da 
política, que banca sua campanha. 

Barca furada 
Polêmico, o ex-presidente de uma Câmara Mu-

nicipal nadou e morreu na praia. Ele entrou na dis-
puta à Prefeitura, teve a candidatura indeferida e 
voltou com tudo na campanha, mas desistiu e de-
cidiu se aliar a um antigo adversário, que também 
foi impedido pela Justiça Eleitoral a seguir no páreo. 

Sem direção 
O candidato que não desiste da campanha, 

mesmo estando indeferido, desenhou um passado 
sujo durante seu mandato. Ex-prefeito do pequeno 
município, ele teve as contas reprovadas pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral e é visto com desconfiança 
pelo eleitorado. Então tá!

Fechou geral 
As regras eleitorais têm limites que um vereador 

que concorre à reeleição desconhece. No último 
final de semana, o político provocou uma confusão 
no trânsito por causa da carreata de sua campa-
nha, que atravessou a região central a passos de 
tarturaga atiçou a raiva de motoristas e pedestres, 
que se sentiram incomodados com o barulho ensur-
decedor e infernal.



Cozzolino tenta impugnar na 
Justiça pesquisa em Magé

TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2016 geral 3

Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
Tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

ELEIÇÕES 2016

Joyce Mendes

editoriahorah@ig.com.br

O candidato deve divulgar como anúncio uma amostra que nenhum veículo publicou em forma. 

André tem a preferência dos eleitores em pesquisa 

O carro blindado usado pelo candidato do PRP foi alvejado

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Deputado André Ceciliano 
lidera disputa em Japeri

A coligação ‘O 
Trabalho Vai 
voltar’, que 

disputa a Prefeitura 
de Magé em chapa 
encabeçada pelo 
deputado estadu-
al Renato Cozzolino 
Harb (PR), tentou, 
sem sucesso, impug-
nar na Justiça a pes-
quisa de intenção 
de votos. Com o não 
atendimento da re-
presentação jurídica 
do candidato do PR 
confirma-se a valida-
de do resultado da 
consulta feita pela 
empresa SLH Consul-
toria e Pesquisa, na 
qual Rafael Santos 
de Souza, o Rafael 
Tubarão (PPS), apare-
ce em primeiro lugar 
e Renato em segun-
do. Por outro lado, diz 
uma fonte ligada ao 
PR, enquanto busca-
va impugnar a pes-
quisa já publicada, 
cujos dados estão ar-
quivados no cartório 
da Justiça Eleitoral, a 
coligação teria ten-
tado publicar uma 

amostra em favor de 
Renato, o que não 
teria sido aceito por 
nenhum veículo de 
imprensa, pelo fato 
de o relatório não ser 
entregue completo 
em arquivo em PDF. 

Para veicular os nú-
meros de uma pes-
quisa, além da com-
provação de que a 
amostra está devida-
mente registrada jun-
to à Justiça Eleitoral, 
os jornais e os sites 
jornalísticos exigem 
que o relatório com-
pleto da consulta 
seja disponibilizado 
em arquivo gerado 
em PDF, para que to-
dos os dados sejam 
conferidos e a maté-
ria jornalística possa 
ser editada. No caso 
do município de 
Magé no sistema de 
registros de pesquisas 
eleitorais do Tribunal 
Superior Eleitoral até 
este domingo cons-
tam seis consultas, 
duas registradas pelo 
IBPS, duas pelo SLH e 
duas pelo GPP, mas 
somente três delas 
estão com os dados 
completos arquiva-

A pesquisa registrada na Justiça Eleitoral mostra Rafael em primeiro lugar e Renato em segundo

Suposto alvo de atentado não é 
citado em pesquisa de intenção

dos em PDF, duas do 
SLH (registradas nos 
dias 25 de agosto e 
16 de setembro) e 
uma do GPP, reali-
zada nos dias 11 12 
de junho, quando 
os partidos sequer ti-
nham realizado suas 

convenções para 
escolher os candida-
tos. De acordo com 
o blog do jornalista 
Elizeu Pires, as úni-
cas pesquisas feitas 
pelo IBPS com ar-
quivos gerados em 
PDF disponibilizados 

até agora são duas 
do município do Rio 
de Janeiro, uma de 
Nova Iguaçu e uma 
de São Gonçalo.

A não liberação do 
arquivo completo im-
pede que as informa-
ções possam ser ana-

lisadas tecnicamente 
e é exatamente por 
isso que as redações 
dos veículos de in-
formação não publi-
cam uma pesquisa 
que não tenha o seu 
relatório integralmen-
te disponibilizado.

Se as eleições fossem 
hoje o deputado esta-
dual André Ceciliano 
(PT) seria eleito prefei-
to em Japeri com oito 
pontos percentuais de 
vantagem sobre o ex-
-prefeito Carlos Moraes 
Costa, que concorre 
pelo PP à sucessão do 
prefeito Ivaldo Barbo-
sa dos Santos, o Timor, 
que está fora da dispu-
ta por ter sido reeleito 
em 2012 para o segun-
do mandato consecu-
tivo. Segundo pesquisa 
realizada pelo Instituto 
RM Mariath, André tem 
36% da preferência 
dos eleitores e Carlos - 
que teve o registro de 
candidatura indeferido 
pela Justiça - 28%.  Re-
gistrada no sistema do 
Tribunal Superior Eleito-
ral, a pesquisa ouviu 
597 eleitores no dia 17 
de setembro.

De acordo com os 
dados coletados, os 
candidatos José Al-
ves do Espírito, o Zé 
Ademar (PSDB), que 
também teve o regis-

tro indeferido, e Jonas 
Cruz (PSC) estão em 
terceiro lugar com 3% 
das intenções de voto, 
seguidos de Marcos 
Paulo Alves, o Marcão 
(Rede), que aparece 
com 2%, enquanto 
André Luiz de Olivei-
ra (PRP), Carlos Lima 
(DEM) e Emerson Moi-
ses (PSOL) não atingi-
ram 1% das citações 
dos eleitores entrevis-
tados.

O instituto perguntou 
ainda quem os eleito-

res acreditam que vai 
ser eleito prefeito 45% 
afirmaram que acham 
que André será o ven-
cedor e 30% citaram 
Carlos Moraes como 
vencedor. Os núme-
ros revelaram ainda o 
percentual de indeci-
sos, votos nulos e bran-
co somam 28%.

A pesquisa tem uma 
margem de erro de 
4% pontos percentuais 
para mais ou para me-
nos e um intervalo de 
confiança de 95%.

Na última sexta-
-feira, enquanto se 
encontrava na 63ª 
DP para falar sobre 
o suposto atentado 
político que teria so-
frido no início da ma-
drugada, em conver-
sa com jornalistas o 
candidato do PRP a 
prefeito de Japeri, o 
policial militar Andre 
Luis de Oliveira Cris-
tino, o Andrezinho, 
afirmou ter certeza 
que os tiros dispara-
dos contra o carro 
blindado no qual se 
encontrava indo para 
casa na companhia 
de um amigo (tam-
bém policial) tinham 
a finalidade de o tirar 
da disputa, já que ele 
estaria crescendo nas 
pesquisas. Entretan-
to, a única consulta 
de intenção de votos 
registrada na Justiça 
Eleitoral foi realizada 
no dia 17 de setem-
bro, divulgada dia 22 
e os resultados apon-
taram que ele não foi 
citado nem por 1% 
dos eleitores entrevis-

tados.
Na Delegacia Andre-

zinho registrou ter esca-
pado de uma tentativa 
de assassinato. “Havia 
deixado integrantes da 
minha equipe e voltava 
dos compromissos da 
campanha, quando, 
perto da minha casa, 
a cerca de 500 metros, 
um carro fez uma ma-
nobra na minha traseira 
e fechou a minha pas-
sagem. Quatro homens 
armados com fuzis e 
pistolas já saíram ati-
rando. Nem anuncia-
ram assalto. Eu revidei 
os disparos e consegui 

acertar dois”.
Ele contou ainda 

que um dos suspei-
tos atingidos estava 
de boné e emendou: 
“Entrei no carro e fui 
até o DPO de Jape-
ri para buscar ajuda. 
Quando voltei, já não 
tinha mais ninguém 
no local”, contou aos 
jornalistas para con-
cluir: “Estou crescen-
do nas pesquisas, e a 
política aqui é muito 
desonesta. Não é no-
vidade para ninguém. 
Já sofri muitas amea-
ças por escolher ser 
candidato”.

DIVULGAÇÃO
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Milhares de pessoas compareceram 
no último dia de comemoração pelo 
17° aniversário de Mesquita. Os shows de 
Alexandre Pires e Imaginasamba leva-
ram o público ao delírio e encerraram a 
programação com chave de ouro.

Ontem começaram 
a circular cinco novas 
linhas de ônibus expe-
rimentais. São ajustes 
feitos pela Secretaria 
Municipal de Trans-
portes depois das inú-
meras reclamações 
de usuários depois 
do projeto de racio-
nalização das linhas.

A Justiça Eleito-
ral já recebeu 32.070 
denúncias de irregu-
laridades durante as 
eleições 2016. Esse 
número representa 
apenas os registros 
do aplicativo Pardal, 
lançado no dia 18 de 
agosto, logo após o 
início da campanha.

O candidato à Prefeitura do Rio, Flávio Bolsonaro (PSC) 
chamou Alessandro Molon (Rede) de “candidato melan-
cia”. O deputado estadual se referia ao passado petista 
de Molon. “Você é verde por fora e vermelho por dentro”.

Rodrigo Neves (PV), que busca se reeleger prefeito de 
Niterói, foi o que mais gastou por conta em sua campa-
nha. O moço disse ter recebido R$ 1,1 milhão em doa-
ções, mas já desembolsou R$ 3,9 milhões.

Denúncias Novas linhas 

Candidato melancia Gastos 

Eles disseram... nós publicamos!
“Enquanto nós estivermos no Ministério da Justiça as operações vão continuar. Seja essa 

semana, seja a semana que vem. Porque desde que eu assumi, há quase 5 meses, nós não 
tivemos uma semana sem grandes operações”. Alexandre de Moraes, ministro da Justiça.

A Secretaria de Saúde de Caxias, pro-
moveu ontem, na Unidade Pré-Hospita-
lar (UPH), no Pilar, a campanha Setembro 
Vermelho- combate das doenças car-
diovasculares. Durante a manhã, deze-
nas de pessoas procuraram a unidade.

O ‘ônibus-biblioteca’ vermelho do 
projeto ‘Livros nas Praças’, vai esta-
cionar amanhã na Praça Vicente Ci-
carino, em Itaguaí e na Vila Olímpica 
de Belford Roxo na quinta-feira, para 
emprestar livros gratuitamente.

DIRETO AO PONTO

A greve dos bancários, fechando mais de 13 mil agên-
cias em todo o país, reivindica desde reajuste salarial 
com ganho real até o fim das metas abusivas e demis-
sões. Não há dúvidas de que a paralisação desses profis-
sionais causa transtornos para a sociedade, mas se mos-
tra cada vez mais necessária para lançar luz à situação 
a que essa categoria é exposta. Nesse cenário, uma afir-
mação: a paralisação é importante caminho para não 
só reivindicar melhorias, mas também chamar atenção 
da sociedade para a patológica organização do setor.

Obras Limpeza Disputa 
O veículo oferece 60 livros 

com ilustrações em brai-
le para crianças, livros em 
fonte ampliada para pes-
soas com baixa visão, au-
diobooks para deficientes 
visuais e 30 livros em braile 
para adultos. 

O combate a enchente em 
Caxias é uma das prioridades 
da Prefeitura, que vem reali-
zando nos quatro distritos do 
município, limpeza de canais, 
valões e galerias, reduzindo a 
possibilidade de alagamento 
em ruas e imóveis. 

Em Nova Iguaçu teve revira-
volta na eleição. O candidato 
do PR, Rogério Lisboa cresceu 
12 pontos percentuais em 
relação à pesquisa anterior 
enquanto o prefeito Nelson 
Bornier (PMDB) despencou 8 
pontos percentuais. 

Setembro vermelho 

Projeto
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SÃO PAULO

Fazer campanha política hoje é 
como se estivesse indo para a guer-
ra e o candidato corre o risco de ir 
para o além! Atualmente os que se 
arriscam a entrar para a vida públi-
ca devem ter cuidado redobrado. 

Greve dos bancários e o reajuste salarial 

Condenado em se-
gunda instância por 
improbidade admi-
nistrativa, sentença 
que o deixou inelegí-
vel até 2023, o prefei-
to de Rio das Ostras, 
Alcebíades Sabino 
(PSDB), tentou uma úl-
tima manobra jurídica 
para escapar da Lei 
da Ficha Suja e con-
seguir reverter o inde-
ferimento de sua can-
didatura à reeleição 
por parte da Justiça 
Eleitoral e não conse-
guiu.
O desembargador 

Celso Ferreira Filho, 
terceiro vice-presiden-
te do Tribunal de Jus-

TJ nega recurso e 
Sabino fica na pior

tiça, rejeitou o recurso 
especial impetrado 
pelas advogadas Fla-
via Santos do Bomfim 
e Laura Marques dos 
Santos Fernandes Al-
ves, que pediram a 
suspensão da eficácia 
de acórdão da ação 
civil pública em que 
o prefeito foi conde-
nado por “prática de 
atos de improbidade 
administrativa, atos 
que importam em en-
riquecimento ilícito e 
que causam prejuízo 
ao erário, licitação ei-
vada de nulidade, vio-
lação aos princípios 
da legalidade e mora-
lidade administrativa”.

Guarda Municipal recebe novas viaturas 
SEGURANÇA PÚBLICA 

Prefeitura aumenta investimento na segurança pública de Seropédica. 
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Palocci é preso em Operação Lava Jato 

Moradores recla-
mam das obras para-
lisadas de responsa-
bilidade da Prefeitura 
de Nilópolis. É o caso 
da Casa da Luta, pro-
jeto que integra a Vila 
Olímpica do municí-
pio. Quem mora na 
região afirma que essa 
é mais uma promes-
sa não cumprida pelo 
governo, que anuncia 
um mundo de melho-
rias para a popoula-
ção, mas não cumpre. 
Não é à toa que ele é 
chamado de ‘prefeito 
mentiroso’. 

Sabino perdeu mais um recurso no Tribunal de Justiça

DIVULGAÇÃO

HUDSON GLÓRIA

O ex-ministro Antonio 
Palocci (PT) foi preso na 
35ª fase da Operação 
Lava Jato, que foi de-
flagrada pela Polícia Fe-
deral (PF) na manhã de 
ontem. Ao todo, foram 
expedidos 45 mandados 
judiciais, sendo 27 de 
busca e apreensão, três 
de prisão temporária e 
15 de condução coerciti-
va, que é quando a pes-
soa é levada para pres-
tar depoimento e depois 
liberada. A operação 
ocorre em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, 
Bahia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e no Distri-

to Federal. Antônio Palocci 
foi ministro da Casa Civil 
no governo Dilma Rousseff 
e ministro da Fazenda no 
governo Lula. A prisão dele 
foi pedida pela PF e aca-
tada pela Justiça. O ex-mi-
nistro foi detido em apar-
tamento na Alameda Itu, 

Obras paradas fazem parte de Nilópolis 
no bairro Jardins, em São 
Paulo, e foi levado da PF 
na capital paulista para 
a carceragem da PF em 
Curitiba, no início da tar-
de. Os policiais também 
cumprem mandados na 
casa e no escritório do 
ex-ministro.

Novas viaturas já foram disponibilizadas para a segurança dos moradores 

DIVULGAÇÃO  

O ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil foi preso ontem

REPRODUÇÃO

Além da atuação 
em parceria com 
o Governo do 

Estado, que se reflete 
em ações conjuntas 
com a Polícia Militar 
do Estado do Rio 
de Janeiro (Pmerj) 
no patrulhamento 
ostensivo do município, 
outras medidas estão 
sendo tomadas para 
garantir a segurança 
dos moradores de 
Seropédica.

No mês de setembro 
a Guarda Municipal 
recebeu novas 
ferramentas de 
trabalho, além de 
uma renovação no 
que diz respeito aos 

equipamentos, novos 
fardamentos também 
foram disponibilizados 
aos Guardas-
Municipais. A Prefeitura 
de Seropédica 
também disponibilizou 
ao setor de Segurança 
Pública Municipal, que 
faz parte da Secretaria 
Municipal de Ordem 
Pública e Segurança 
(Semops), três novas 
viaturas que já fazem 
parte das atividades 
diárias da repartição.

O prefeito de 
Seropédica, Alcir 
Martinazzo, em debates 
com a alta cúpula da 
Polícia Militar, também 
está buscando reativar 
o Programa Estadual 
de Integração da 

Segurança (Proeis) 
no município, outro 
assunto abordado 
por ele durante as 
reuniões é a ampliação 
do Policiamento nos 
acessos ao município e 
também na BR-493 (Arco 
Metropolitano), além 
da instalação de uma 
Companhia Integrada 
de Policiamento de 
Proximidade (Cipp) em 
Seropédica.

“Nossos esforços em 
prol da Segurança 
Pública continuam, 
além do investimento 
na melhoria da 
infraestrutura, que 
facilitará o trabalho 
da Guarda Municipal 
e do Grupo Tático 
Operacional, o GTO, 

também estreitamos 
relações com as Polícias 
Militar e Civil, o que nos 
permite a realização 

de ações conjuntas 
e a elaboração de 
estratégias  mais 
eficazes e atualizadas 

em relação 
ao combate à 
criminalidade”, explica 
o prefeito Martinazzo.
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Crise no estado afeta obras 
SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Programas nas cidades da região de Barra Mansa e Volta 
Redonda estão comprometidos por cortes nos repasses. 

Barra Mansa e Vol-
ta Redonda são dois 
exemplos de muni-
cípios afetados pela 
redução ou mesmo 
a falta de repasses 
de verbas. A situa-
ção em Barra Mansa 
levou a Prefeitura a 
entrar com uma ação 
judicial para tentar 
regularizar os convê-
nios, principalmente 
aqueles celebrados 
na área da Saúde. 
Em Volta Redonda, 
o governo está re-
correndo a parcerias 
para manter obras 
e projetos em anda-
mento. Segundo infor-
mações da Secretaria 
de Fazenda de Barra 
Mansa, há 15 meses o 
município não recebe 
recursos do governo 
estadual para a área 
da Saúde.
A assessoria de comu-
nicação da Prefeitura 
de Barra Mansa afir-
mou que “em ação 
inédita, a Prefeitura 
de Barra Mansa ajui-
zou uma medida judi-
cial contra o governo 

A UPA de Barra Mansa enfrenta problemas no atendimento por falta de recursos alegado pelo prefeito Jonas Marins

Busca de parcerias e socorro da Alerj 

No município de 
Volta Redonda, pelo 

menos três casos exem-
plificam como a crise 

do estado afeta setores 
importantes: o Hospital 
Regional, Arena Esporti-
va e Restaurante Popu-
lar. A unidade médica 
está em fase final de 
obras no bairro Roma 
e precisou de ‘socorro’ 
da Alerj (Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro) para ter 
recursos garantidos.

“Foi uma articulação 
envolvendo deputados 
e prefeitos de toda a 
região. Com isso, o pre-
sidente da Assembleia, 
Jorge Picciani, nos li-

berou os R$ 4,4 milhões 
que eram necessários 
para conclusão da 
obra”,  disse o prefeito 
Antonio Francisco Neto 
(foto).

Em outro caso, o pre-
feito destacou que a 
Arena Esportiva tam-
bém está em fase final 
de obras, mas que os 
repasses federais e esta-
duais minguaram após 
a crise. No entanto, nes-
te caso Neto disse que 
busca parcerias com 
a iniciativa privada ou 
empresas estatais para 

conclusão. “Falta pou-
co para a obra ser inau-
gurada e estamos dia-
riamente em busca de 
parceiros que permitam 
realizar esse sonho. Será 
um projeto sem igual 
de iniciação esportiva 
para o Brasil”, afirmou o 
prefeito.

O mais recente exem-
plo de como a crise 
afeta as cidades se deu 
na semana que passou, 
quando o Restauran-
te Popular amanheceu 
na segunda-feira com 
as portas fechadas. A 

prefeitura, neste caso, 
teve de arcar com as 
despesas para que a 
unidade pudesse rea-
brir as portas. “Fizemos 
um contrato emer-
gencial que permite 
servir café da manhã 
e almoço até dezem-
bro, que é o final do 
meu mandato. Neste 
caso abraçamos a 
causa, pois trata-se 
de um projeto social 
de grande alcance, 
principalmente neste 
tempo de crise nacio-
nal”, disse Neto.

Votorantim paralisa demissões em massa em Barra Mansa

Sindicalistas ouvem discurssos de representante

DIVULGAÇÃO

do estado, buscando 
regularizar esses re-
passes e garantir o 
atendimento de qua-
lidade para a popula-
ção do município”. Na 
mesma nota, a Pre-
feitura destaca que 
vem assumindo as 
despesas que antes 
eram divididas com 
o Governo do Estado. 
“A Prefeitura vem ar-

cando, apesar das di-
ficuldades financeiras, 
com todas as despe-
sas das unidades de 
saúde de Barra Man-
sa, inclusive das UPAs 
(Unidades de Pronto 
Atendimento) Centro 
e Região Leste”.
Mesmo assim, o aten-
dimento nas unidades 
com gestão compar-
tilhada em algumas 

ocasiões chegou a ser 
interrompido. Os pro-
fissionais em algumas 
UPAs fizeram paralisa-
ções e a população 
ficou com alternativas 
reduzidas para buscar 
socorro médico.

ÁREA MAIS AFETADA 
PELA CRISE

O prefeito Jonas Ma-
rins (PCdoB) destacou 

que a Saúde é mes-
mo a área mais afe-
tada pela crise. “A 
Saúde, sem dúvidas, 
é a área mais atin-
gida pela falta de 
repasses do governo 
estadual. Temos tra-
balhado muito para 
que a população 
continue sendo aten-
dida. Por isso, anun-
ciamos o pacote 

de ações buscando 
reduzir as despesas 
da máquina pública, 
ajuizamos a medida 
judicial para tentar 
receber esses recur-
sos e estamos traba-
lhando incansavel-
mente. A Saúde tem 
pressa, não pode es-
perar e sabemos dis-
so”, disse o prefeito 
Jonas.

Prefeito afirma que pegou 20% da obra do Contorno prontos

Em entrevista ao 
jornal Diário do Vale o 
prefeito Antônio Fran-
cisco Neto (PMDB) 

afirmou que quando 
assumiu o cargo pela 
primeira vez, em 1997, 
encontrou 20% dos tra-

balhos da Rodovia do 
Contorno executados, 
em termos físicos, e cer-
ca de 40% dos recursos 
destinados à obra já 
aplicados. Ainda segun-
do Neto, a construtora 
percebeu “de alguma 
forma” que a quantida-
de de terraplanagem 
necessária era maior do 
que havia sido estimada 
no edital.

“Com isso, eles or-
çaram os preços de 
terraplanagem em R$ 
5,07 por metro cúbico 

para escavação e R$ 
1,61 para aterro, tudo 
em valores da época, 
enquanto os preços 
calculados pela Emop 
(Empresa de Obras Pú-
blicas), uma estatal es-
pecializada em gerar 
preços de referência 
para serviços de enge-
nharia, já incluindo 30% 
de BDI (Bonificação e 
Despesas Indiretas, o 
lucro bruto da constru-
tora) eram de R$ 1,99 
por metro cúbico de es-
cavação e R$ 0,35 por 

metro cúbico de aterro. 
A obra já começou er-
rada”, disparou Neto, 
acrescentando que a 
empresa via nesses va-
lores de terraplanagem 
uma “galinha dos ovos 
de ouro”.

Neto afirma que não 
aceitou os preços co-
brados pela empreiteira 
e muito menos os reajus-
tes que a empresa insis-
tia em pedir. Como o im-
passe não foi resolvido, 
ele foi a Brasília e disse 
que a Prefeitura havia 

recebido dinheiro do 
DNER e, como não 
concordava com os 
preços que estavam 
sendo praticados, 
queria devolver.

“Eles ficaram surpre-
sos. Nunca ninguém 
tinha feito isso, mas 
me ensinaram o ca-
minho e devolvi R$ 
2.195.359,38. Depois 
disso, fiquei conheci-
do em Brasília como 
o “prefeito maluco” 
que havia devolvido 
dinheiro”, disse Neto.

A Votorantim Siderur-
gia informou que sus-
pendeu as demissões 
que foram anuncia-
das na semana passa-
da, devido à paralisa-
ção das atividades da 
aciaria elétrica de sua 
unidade Barra Mansa. 
Segundo o Sindicato 
dos Metalúrgicos do 
Sul Fluminense, das 35 
demissões que foram 
anunciadas, doze fo-

ram efetivadas, sendo 
que a maioria dos dis-
pensados já tinham em 
tempo suficiente para 
aposentar.

Após paralisação fei-
ta pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos do Sul Flu-
minense na semana 
passada, a Votorantim 
suspendeu as demissões 
na unidade de Barra 
Mansa. Das 35 dispensas 
que foram anunciadas, 

doze foram efetivadas, 
sendo que a maioria 
dos dispensados já têm 
tempo suficiente para 
aposentar.

O presidente do sin-
dicato, Silvio Campos, 
comemorou a redução 
na quantidade de cor-
tes de pessoal, ocorrida 
depois de mobilização 
promovida pelo sindica-
to.

“Outra conquista do 

movimento foi o com-
promisso assumido com 
o sindicato de realizar 
mensalmente uma reu-
nião para discutir assun-
tos relativos aos traba-
lhadores. Isso para evitar 
que aconteçam surpre-
sas no futuro. Portanto, 
qualquer medida a ser 
tomada será primeira-
mente discutida com o 
sindicato”, disse o sindi-
calista.

DIVULGAÇÃO
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Ex-policiais são presos por 
roubo de US$ 33 milhões

OPERAÇÃO CONJUNTA

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Um ex-policial civil, outro da ativa e um ex-agente da PF são alguns dos investigados.

As polícias Civil e 
Federal defla-
graram na ma-

nhã de ontem uma 
operação para cum-
prir quatro mandados 
de prisão e 40 de bus-
ca e apreensão em 
vários pontos do Rio. 
De acordo com a po-
lícia, os alvos são acu-
sados de participarem 
de um roubo milioná-
rio de cerca de US$ 33 
milhões em dólares e 
euros, do empresário 
Miguel Ângelo Santos 
Jacob, um mês antes 
de ele ser assassinado 
em abril deste ano, 
depois de deixar o fi-

lho na escola, na Bar-
ra da Tijuca.

Marcos Paulo da Sil-
va Rocha, de 42 anos, 
ex- agente da Polícia 
Federal, foi encon-
trado em seu apar-
tamento, na Avenida 
Lúcio Costa, no Re-
creio dos Bandeiran-
tes, e não ofereceu 
resistência. O imóvel é 
de classe média alta. 
Segundo a polícia, 
Marcos foi expulso da 
PF, por furto de drogas 
e dinheiro irregular 
apreendido. Também 
foram detidos um ex-
-policial civil e um ou-
tro homem ainda não 
identificado. A polícia 
ainda procura um po-
licial civil da ativa. Marcos Paulo da Silva Rocha é um dos acusados de participar de roubo milionário de US$ 33 milhões

Operação Fênix 
A Operação Fenix 

conta com agentes 
da Delegacia de 
Homicídios da Ca-
pital (DH), da Corre-
gedoria Interna da 
Instituição (Coinpol); 
e da Corregedoria 
de Polícia Federal. 
Ao todo, são 80 po-
liciais civis e 20 po-
liciais federais. Entre 
os 40 mandados de 

busca e apreensão, 
três estão relaciona-
dos ao sumiço de um 
fuzil da Polícia Federal.

Segundo a Delega-
cia de Homicídios (DH) 
da Capital, a partir da 
captura dos suspei-
tos os investigadores 
esperam descobrir se 
houve mais participan-
tes do roubo milionário 
sofrido pelo empresá-

rio e até a autoria do 
assassinato dele.

De acordo com o 
delegado Fábio Car-
doso, no dia 3 de mar-
ço deste ano, os crimi-
nosos invadiram a casa 
da mãe de Miguel, em 
um condomínio de 
luxo na Barra da Tiju-
ca e roubaram cerca 
de US$ 33 milhões que 
ele havia deixado lá 

guardado. Pouco mais 
de um mês depois, o 
empresário foi assassi-
nado.

Durante as investi-
gações da morte de 
Jacob, a DH desco-
briu que a motivação 
deste crime estava 
relacionada ao roubo 
sofrido pelo empresá-
rio, que foi condenado 
em 2015 a 11 anos de 

prisão por ter vendi-
do remédio falso para 
tratamento de câncer. 
Ele, no entanto, obte-
ve o direito de recorrer 
à sentença em liber-
dade. Distribuído pela 
empresa de Jacob, o 
produto, usado em tra-
tamento de leucemia, 
tinha zero por cento 
de princípio ativo, ou 
seja, não funcionava. 

Ele chegou a ser 
vendido a clínicas 
e hospitais especia-
lizados em pacien-
tes com câncer.

A polícia ainda 
tenta identificar 
outras pessoas que 
possam ter algum 
envolvimento no 
roubo e no homicí-
dio sofridos pela ví-
tima.

MARCELO CARNAVAL

Fat Family é morto em operação 
A incansável busca 

por Fat Family chegou 
ao fim na manhã de 
ontem. O traficante 
Nicolas Labre Pereira 
de Jesus, de 28 anos, 
foi morto durante uma 
operação da Polícia 
Civil em São Gonçalo, 
na Região Metropoli-
tana do Rio.

Fat Family não con-
seguiu escapar dos 
agentes da Coorde-
nadoria de Recursos 
Especiais (Core), que 
invadiram a comuni-
dade de Itaóca, no 
Complexo do Salguei-
ro. O traficante per-
deu a vida durante 
o intenso tiroteio que 
se instaurou no local. 
Além dele, outros dois 
homens morreram. A 
operação de inteli-
gência contou com 
a participação de 30 
agentes e um helicóp-
tero da Polícia Civil. 
Agentes da Core fica-
ram no local, aguar-

dando a chegada da 
perícia.

O bandido virou um 
dos principais alvos 
da polícia em junho, 
quando ele foi resga-
tado por uma quadri-
lha de 20 criminosos 
que invadiu o Hospi-

tal Municipal Souza 
Aguiar, no Centro da 
capital fluminense. Um 
inocente foi morto e 
outros dois ficaram fe-
ridos no resgate ao 
marginal. Fat Family 
era chefe de bocas de 
fumo na Zona Sul.

DIVULGAÇÃO 

O traficante foi morto na manhã de ontem em São Gonça

Quatro baleados em tiroteio 
Quatro pesso-

as foram baleadas 
quando passavam 
pela Avenida Brasil 
na noite do último 
domingo, no trecho 
de Bonsucesso, na 
Zona Norte do Rio. 
A caminhonete em 
que estavam as víti-
mas, foi alvejada na 
pista sentido Centro 
da via expressa. Edi-
lene Freire da Silva, 
de 33 anos, Clayton 
Valério Rodrigues 
Batista, de 39, Car-
los José Ribeiro, de 
40 e Josefa Pereira 
da Silva, de cerca 
de 30 anos, foram 
socorridos e levados 
ao Hospital Geral de 
Bonsucesso.

Agentes do 41º 
BPM (Irajá) foram 
informados de que 

criminosos armados 
realizavam roubos na 
Pavuna a bordo de 
dois carros. A partir da 
descrição dos veículos, 
policiais da unidade ini-
ciaram um cerco para 
prender os ladrões. De 
acordo com a polícia, 
os bandidos fugiram 
em direção à Avenida 
Brasil e foram persegui-
dos pelos PMs. Na altu-

ra do Parque União 
bandidos atiraram 
contra as viaturas e 
houve confronto. Na 
ação, o carro em 
que estavam quatro 
inocentes foi atingi-
do. Os bandidos fugi-
ram. O procedimento 
foi encaminhado à 
21ª DP (Bonsucesso) 
para prosseguimento 
das investigações.  

A caminhote foi alvejada na pista sentido centro

GUILHERME LEPORACE

Mulher do chefe é presa na Dutra
Uma mulher de 43 anos 

que estava foragida da 
Justiça foi presa pela Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF), em uma aborda-
gem a um ônibus interes-
tadual na Rodovia Presi-
dente Dutra, em Piraí, na 
Região Sul Fluminense, no 
último domingo. De acor-
do com a PRF, Adriana 
Gomes dos Santos seria 
esposa de Robson Aguiar 
de Oliveira, o Binho, che-

fe do tráfico de drogas 
no Morro do Chapadão, 
na Zona Norte do Rio.

Segundo a polícia, os 
agentes estavam abor-
dando veículos suspei-
tos, quando pararam um 
ônibus que ia do Rio de 
Janeiro a Aparecida, em 
São Paulo. Ao verificar 
quem eram os passagei-
ros do coletivo, a equipe 
constatou que havia uma 
mulher foragida. Adriana 

tinha um mandado de 
prisão pendente num pro-
cesso em que é acusada 
pelo crime de associação 
ao tráfico de drogas.

Adriana disse aos po-
liciais que estaria indo 
passear em Aparecida. 
O portal Procurados do 
Disque-Denúncia ofere-
cia recompensa de R$ 1 
mil pela captura dela. A 
ocorrência foi encami-
nhada à 94ª DP (Piraí).

Menor roda com drogas no Castelinho
Policiais Militares do 

Grupo de Ações Táticas 
(GAT) do 21º BPM (São 
João Meriti), apreende-
ram no último domingo, 
um adolescente suspeito 
de envolvimento com o 
tráfico de drogas na co-
munidade do Castelinho 
de Éden, em São João de 
Meriti.

Em patrulhamento pela 
comunidade, os agentes 
tiveram a atenção volta-
da para um adolescente 
em atitude suspeita na Rua 
Peri. O marginal foi abor-
dado e na revista foram 

encontrados e apreendi-
dos 194 pinos de cocaína, 
107 trouxas de maconha 
e um rádio transmissor. A 
ocorrência foi encaminha-

da à 54ª DP (Belford Roxo), 
onde foi constatado que 
o adolescente estava fo-
ragido, e foi novamente 
apreendido.

O adolescente foi apreendido com farta quantidade de drogas

DIVULGAÇÃO 
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Dupla leva caroçada e é 
despachada para o além 

Uma briga de famí-
lia terminou em tra-
gédia no distrito de 
Negras, no município 
de Itaíba (333 km de 
Recife). Segundo in-
formações da Polícia 
Militar, um pai e os 
dois filhos bebiam em 
um bar quando aca-
baram se desenten-
dendo por causa de 
uma motocicleta. 

Durante a discussão 
o pai, Adeildo Porfírio 
da Silva, teria golpea-
do com uma faca vá-
rias vezes o próprio fi-
lho identificado como 
Genivaldo Porfírio da 
Silva, de 21 anos. que 

ainda foi atingido por 
um tiro. 

A vítima não resistiu 
aos ferimentos. Adeildo 
teve ajuda de seu outro 
filho identificado como 
Carlos Daniel Ferreira 
da Silva que também 
participou no assassina-
to de seu próprio irmão. 

Os acusados fugiram 
a pé após o crime e 
deixaram para trás 
a motocicleta que 
seria o motivo da bri-
ga. A arma de fogo 
e a faca utilizadas no 
assassinato também 
foram localizadas e 
apreendidas pela PM. 

Pai mata o filho durante briga 

Vítimas seriam suspeitas de praticar roubos em distrito de Nova Iguaçu e foram executadas com vários tiros. 

Falcon era candidato a vereador pelo Partido Progressista

O assass inato 
de dois ho-
mens suspei-

tos de praticar as-
saltos na região de 
Austin, no segundo 
distrito de Nova Igua-
çu, está sendo inves-
tigado pela Divisão 
de Homicídios da 
Baixada Fluminense 
(DHBF). O crime teria 
ocorrido na madru-
gada do último sá-
bado, no Parque da 
Biquinha.  

De acordo com 
as primeiras infor- Max e Nem foram atingidos com vários tiros na cabeça e nas costas na Biquinha 

Presidente da Portela 
executado no Subúrbio

PM recupera carga roubada 
em  comunidade de Meriti

Ex-vereador e atual candidato Eduardo Gordo 

‘Da Mamãe’ é grampeado pela polícia do Rio
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Genivaldo levou várias facadas e tiros do pai e do irmão

mações, os dois ho-
mens identifificados 
apenas como Max 
e Nem estariam fa-
zendo arrastão na 
região usando uma 
motocicleta. Teste-
munhas contam que 
eles foram persen-
guidos e alvejados 
com diversos dis-
paros e acabaram 
executados com ti-
ros nas costas e na 
cabeça. 

MORADORES DE 
BAIRRO DA REGIÃO 
Ainda segundo in-

formações obtidas 
pelos agentes da 

REPRODUÇÃO

especializada, as víti-
mas seriam morado-
ras do bairro Santa 
Cecília, localizado 
no distrito. Morado-
res contam que os 
dois homens não 
eram conhecidos 
da região, mas já ti-
nham sido vistos em 
atitude suspeita. 

A DHBF não infor-
mou se a dupla tinha 
passagem pela polí-
cia e não descarta 
nenhuma hipótese 
para o duplo homicí-
dio, como execução 
supostamente prati-
cado por ‘justiceiros’ 
que agem na região. 

O presidente da Por-
tela, Marcos Vieira de 
Souza, o Falcon, de 52 
anos, foi morto na tarde 
de ontem , na sede do 
comitê de campanha, 
localizado na Rua Maria 
José, em Madureira, na 
Zona Norte do Rio. Can-
didato a vereador pelo 
Partido Progressista (PP) e 
subtenente da PM, ele já 
sofreu quatro atentados, 
levou 18 tiros e se subme-
teu a nove cirurgias repa-
radoras. No atentado, o 
tesoureiro da escola, Fe-
lipe Guimarães foi atingi-
do por um tiro de raspão. 

Em março deste ano, a 
Polícia Civil havia confir-
mado que estava inves-
tigando um plano para 
assassinar Falcon. Segun-
do a 29ª DP (Madureira), 
num áudio a voz de um 
homem declara existir a 
intenção de matá-lo. Na 
ocasião, o presidente 
confirmou a investiga-
ção, mas disse que não 
podia dar declarações 
sobre o caso  para não 
atrapalhar o trabalho da 
polícia. Esta teria sido a 
primeira ameaça dele 
após assumir o cargo na 
Portela. 

Em 2011, Falcon che-
gou a ser preso sob a 
suspeita de pertencer a 
uma milícia que atuava 
nos bairros de Oswaldo 
Cruz e Madureira, região 
da Portela, mas foi ino-
centado pela Justiça.

BANDIDOS 
ENCAPUZADOS 

De acordo com teste-
munhas, quatro crimino-
sos vestidos com capuz e 

armados com fuzis inva-
diram o comitê na esqui-
na das Ruas Carlos Xavier 
e Maria José, em Oswal-
do Cruz, no Subúrbio do 
Rio, e atiraram. Falcon 
era casado com a porta-
-bandeira da Beija-Flor, 
Selminha Sorriso.

O vice-presidente da 
Portela, Luis Carlos Ma-
galhães, disse lamentar o 
ocorrido. “Estou viajando, 
soube da notícia por te-
lefone, pessoas importan-
tes da Portela me ligaram 
e posso dizer que a infor-
mação procede. Não sei 
detalhe nenhum, nem 
como aconteceu, mas 

isso também não tem im-
portância porque o caso 
já ocorreu”, comentou.

Falcon é o segundo 
candidato a vereador 
assassinado em dois dias 
no estado. No último 
domingo, José Ricardo 
Guimarães Costa, co-
nhecido como Capitão 
Guimarães, foi morto a 
tiros enquanto fazia cam-
panha em Itaboraí, na 
Região Metropolitana do 
Rio, na comunidade da 
Reta Velha. Com a morte 
de Falcon, sobe para ao 
menos 16 o total de po-
líticos executados no Rio 
de Janeiro. 

Policiais do 21° Bata-
lhão de Polícia Militar 
(São João de Meriti) apre-
enderam no último sába-
do, diversas mercadorias, 
supostamente roubadas, 
em uma casa abando-
nada no bairro Jardim 

Metrópole.
Após verificar denúncia 

recebida pelo serviço re-
servado da corporação, os 
agentes localizaram dentro 
do imóvel, na Rua Tulipa, 
no município diversas em-
balagens vazias, além de 

dois fogões, um carrinho 
de carga, quatro caixas 
lacradas da Avon e ca-
dernos com anotações. 
O material apreendido 
foi encaminhado para a 
64ª DP (São João de Me-
riti).

Warderson Jorge Leres, 
conhecido como ‘Ma-
mãe’, chefe do tráfico da 
Cidade Alta, em Cordovil, 
na Zona Norte do Rio, foi 
preso ontem pela Polinter. 
Cerca de 20 homens par-
ticiparam da operação, 
que apreendeu ainda dois 

fuzis, drogas e uma grande 
quantidade de munição. 

Os policiais foram rece-
bidos a tiros na residência 
onde ‘Da Mamãe’ estava 
escondido, mas consegui-
ram avançar. Reforço foi 
solicitado e ninguém ficou 
ferido. De acordo com a 

Polícia Civil, o criminoso es-
tava se escondendo numa 
casa com as luzes apaga-
das. O barulho do ar-condi-
cionado ligado, porém, fez 
com que os agentes des-
confiassem. Eles entraram 
na residência e prenderam 
‘Da Mamãe’.

Ex-vereador Aristeo Eduardo teria 
desviado R$ 35 bilhões da saúde

O Ministério Público 
Federal (MPF) no Rio de 
Janeiro denunciou o ex-
-vereador e candidato a 
vereador de São Gonça-
lo, Aristeo Eduardo Teixeira 
da Silveira, mais conheci-
do como Eduardo Gordo 
(PMDB), por desvio de re-
cursos da saúde no muni-
cípio. 

O político e três empre-
sários são acusados de for-
mar um esquema para fal-
sificar guias de serviço de 
saúde para receber do SUS 
por serviços não prestados. 
O filho de Eduardo, Aristeu 
Raphael Lima da Silveira, 
também foi denunciado 
por ter recebido em sua 
conta propina destinada 
ao pai. As fraudes acon-

teceram em outubro e no-
vembro de 2005.

De acordo com as inves-
tigações do MPF, o prejuízo 
aos cofres públicos foi de 
R$ 566 mil, mas o total ul-
trapassa os R$ 35 milhões. 
Os denunciados vão res-
ponder por peculato, cor-
rupção ativa e passiva e 

lavagem de dinheiro. 
Ainda segundo o ór-

gão, o esquema consistia 
na falsificação de guias 
de serviços de saúde com 
dados fictícios de supostos 
pacientes e simulação de 
atendimentos inexistentes 
que seriam cobrados de-
pois do SUS. 

Extra / Jorge Casagrande

Homens armados invadiram o comitê do político



ACIDENTE

TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2016geral8

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Acidente aconteceu na Lapa e deixou oito pessoas feridas 
na madrugada de domingo, na Avenida Gomes Freire.

COLÔMBIA

O presidente colombia-
no, Juan Manuel Santos, e 
o número um das Farc, 
Rodrigo Londoño Eche-
verri, conhecido como 
‘Timochenko’, assinaram 
ontem em cerimônia que 
é realizada em Cartage-
na, o acordo de paz que 
coloca um fim ao confli-
to armado que assola o 
país há 52 anos. O acordo 
foi anunciado em 24 de 
agosto, após quase qua-
tro anos de negociações 

Governo e chefão das Farc selam acordo histórico
em Cuba e três fracassos de 
governos anteriores.

A cerimônia conta com 
a presença de mais de 10 
chefes de Estado da Amé-
rica Latina, como os pre-
sidentes Raúl Castro, de 
Cuba, que hospedou as 
rodadas de negociações, 
Nicolás Maduro, da Vene-
zuela, Michelle Bachelet, do 
Chile, Mauricio Macri, da 
Argentina, entre outros. Tam-
bém estiveram presentes 
o secretário-geral da ONU, 
Ban Ki-moon, do secretá-
rio de Estado dos Estados 

Procon autua Light por explosão 

A fibromialgia foi 
reconhecida como 
doença pela Orga-
nização Mundial da 
Saúde (OMS) em 
1992. Atualmente, a 
fibromialgia afeta 4% 
da população, sendo 
que deste total quase 
90% são mulheres.

É conhecida como 
a ‘doença invisível’ 
porque afeta todas 
as partes macias do 
aparelho locomotor 
e não pode ser diag-
nosticada facilmente 
através de exames 
médicos.

A fibromialgia não 
se vê, não deixa 
marcas na pele nem 
provoca feridas que 
outros possam ver. É 
uma dor solitária, de-
sesperadora.

Sofrer de fibromial-
gia é algo muito duro: 
não sei como vou 
acordar hoje, se con-

seguirei me mexer, se 
poderei rir ou só terei 
vontade de chorar… 
O que eu sei com cer-
teza é que não finjo: 
eu sofro uma doença 
crônica.

Atualmente ain-
da se desconhece a 
etiologia desta doen-
ça, mas o que sabe-
mos é que ano após 
ano são mais pessoas 
diagnosticadas, por 
isso a medicina está 
tentando trabalhar 
em uma intervenção 
o mais globalizada 
possível, incluindo, 
evidentemente, o as-
pecto biopsicossocial.

Hoje queremos 
apresentar algumas 
dicas básicas para 
que você possa en-
frentar a doença com 
força, melhorando 
a sua qualidade de 
vida na medida do 
possível.

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 

Fibromialgia

Unidos, John Kerry, e da di-
retora do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Christine 

Lagarde. Cerca de 2.500 
pessoas foram ao local 
assistir ao evento.

Os presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos (e), 
de Cuba, Raúl Castro (c) e o comandante das FARC
Timoleón Jiménez posam para fotos em junho deste ano

O Procon estadual 
autuou ontem a 
companhia de 

energia elétrica Light, 
que atende a cidade 
do Rio e outros muni-
cípios no estado por 
causa da explosão de 
um bueiro, que deixou 
oito pessoas feridas na 
madrugada do último 
domingo, na Avenida 
Gomes Freire, na Lapa.

De acordo com o ór-
gão, na autuação que 
“as falhas na segurança 
na prestação do servi-
ço ocorrem há muito 
tempo e vêm colocan-
do os consumidores em 
risco”. Segundo nota 
divulgada pelo Procon, 
“no mês passado outros 
três bueiros da Light, um 
no Centro e dois no Le-
blon, explodiram”.

O Procon afirma 
ainda que o Código 

de Defesa do Consu-
midor e a Lei Federal 
8.987/1995, que regula 
a concessão de servi-
ços públicos, determi-
nam que o consumidor 
tem o direito a serviços 
prestados de manei-
ra adequada, ou seja, 
que atendam, entre 
outras coisas, às condi-
ções de segurança, re-
gularidade e eficiência.

RECEBIMENTO 
DE NOTIFICAÇÃO 

A Light tem 15 dias 
úteis, contados a par-
tir do recebimento 
da notificação, para 
apresentar sua defesa. 
A concessionária de-
verá informar as cau-
sas do acidente, se foi 
prestado atendimento 
aos feridos e se a ma-
nutenção periódica 
nas instalações sub-
terrâneas vem sendo 
feita. Funcionários faziam manutenção em caixa subterrânea quando ocorreu o acidente na região central
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Bancários e banqueiros têm nova negociação
Os banqueiros e bancá-

rios voltam para a mesa 
de negociação hoje, às 
14h, após 17 dias de gre-
ve. Será a sexta tentati-
va de acordo. Na última 
reunião foi oferecido aos 
bancários o pagamen-
to de um abono no valor 
R$ 3,3 mil e um índice de 
reajuste dos salários e be-
nefícios de 7%. Nos últimos 
12 anos, a categoria con-
seguiu aumento real acu-
mulado, entre 2004 e 2015, 
de 20,85% e 42,1% no piso.

No final da tarde da últi-
ma sexta-feira , a Fenaban 
encaminhou um ofício ao 
Comando Nacional dos 
Bancários marcando uma 
nova rodada de negocia-
ções hoje. O comando 

respondeu que se reuniria 
em São Paulo para avaliar 
a paralisação.

“Avisamos a Fenaban 
da nossa reunião e infor-
mamos que continuamos 
dispostos a negociar”, dis-
se Juvandia Moreira, pre-
sidenta do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo e 
uma das coordenadoras 
do comando. “A forma de 
resolver a greve é os ban-
cos retomarem a nego-
ciação e apresentar uma 
boa proposta.”

Atualmente os bancá-
rios pedem por reajuste 
salarial de 14,78%, sendo 
5% de aumento real; Par-
ticipação de Lucros e Re-
sultados no valor de três 
salários mais R$ 8.317,90; 

piso no valor do salário-
-mínimo do Dieese (R$ 
3.940,24); vales-alimenta-
ção, refeição, 13ª cesta 
e auxílio-creche/babá no 
valor do salário-mínimo 
nacional (R$ 880); 14º sa-

lário; fim das metas abu-
sivas e assédio moral;  fim 
das demissões, combate 
às terceirizações e preca-
rização das condições de 
trabalho, entre outras rei-
vindicações.

Secretário assina renovação do ‘Mais Médicos’
O atendimento à po-

pulação pelos profissio-
nais do Programa Mais 
Médicos está garantido. 
O secretário-executivo 
do Ministério da Saúde, 
Antônio Nardi, assinou, 
ontem, na sede da Or-
ganização Pan-Ameri-
cana da Saúde (OPAS), 
em Washington, Estados 
Unidos, o contrato que 
mantém, por mais três 
anos, a participação 
dos médicos da coope-

ração internacional no 
Programa.

“É importante ressaltar 
que estamos compro-
metidos em fortalecer 
a atuação dos brasilei-
ros no Mais Médicos. No 
entanto, enquanto hou-
ver necessidade o con-
vênio com a OPAS será 
mantido”, destacou o 
secretário-executivo An-
tônio Nardi.

A formalização do 
acordo foi efetivada 

durante a 55ª Reunião 
do Conselho Diretor da 
OPAS. Ficou acertada 
também a possibilida-
de de prorrogação da 
permanência dos mé-
dicos cooperados que 
tenham se casado for-
malmente (ou reconhe-
cido união estável) no 
Brasil. O governo cuba-
no se comprometeu a 
entrar em contato com 
os profissionais para in-
formá-los a respeito do 

processo para regulari-
zar a situação por mais 
três anos no Programa.

Outra medida defi-
nida foi o reajuste da 
bolsa-formação. O au-
mento de 9% no valor 
das bolsas, de R$ 10.570 
para R$ 11.520, valerá 
para todos os médicos 
participantes. O aumen-
to foi formalizado em 
portaria publicada, on-
tem, no Diário Oficial da 
União.

Agências bancárias seguem fechadas há 18 dias

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

MUNDO DA MÚSICA 

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

‘Laboratório de Rock’ na Baixada
Criançada terá atividade gratuita e pais poderão participar inclusive de jogos.

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
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O TopShopp ing 
será invadido 
pelo mundo da 

música com o ‘Labora-
tório do Rock’, evento 
que contará com di-
versas atividades para 
a garotada, brincadei-
ras musicais, oficinas 
e consoles PlayStation 
com os jogos Guitar 
Hero e Rock Band, su-
cessos em todo o mun-
do.
A primeira atividade 
será o Playground do 
Rock. Neste espaço, 
consoles PlayStation 
ficarão à disposição 
para o público jogar e 
se sentir como um ver-
dadeiro astro do rock. 
Através de um contro-
le especial no formato 
de uma guitarra elétri-
ca, o usuário simula o 
desempenho de um 
guitarrista.
Em seguida é a vez da 
etapa Rock Stars, onde 
a garotada poderá 
se produzir com dife-
rentes figurinos, ma-
quiagem e acessórios 

e ainda tirar fotos em 
um estúdio fotográfi-
co para registrar este 
momento inesquecível. 
A atividade seguinte 
será voltada aos Ga-
mes Musicais. São jo-
gos musicais educati-

vos disponibilizados em 
computadores para a 
criançada se divertir. 

BRINCADEIRA 
GARANTIDA 

Também haverá a 
Oficina de Mini-Tattoos 
a brincadeira é garan-

tida e os pequenos po-
derão escolher um mo-
delo de tatuagem (de 
tinta atóxica) para ser 
aplicado sobre a pele. 
Para encerrar, na Ofici-
na de Palheta a garo-
tada poderá customizar 
a própria palheta com 
cores e formatos dife-

rentes. 
O evento acontece 

de 29 de setembro a 
16 de outubro, das 14h 
às 20h, no 1º piso (pra-
ça de eventos). A faixa 
etária é a partir de 4 
anos. Mais informações 
pelo telefone (21) 2667-
1787. 



Segundo ele, um 
dos principais respon-
sáveis pelo Alzheimer 
é a maneira como 
nossa sociedade se 
organiza. 

É o que mostra o 
neurologista Fabia-
no Moulin em um 
vídeo divulgado 
pelo canal do You-
tube da Casa do 
Saber. Fabiano é 
membro da Aca-
demia Brasileira de 
Neurologia e espe-
cialista em neuro-
logia da cognição 
e do comporta-
mento e explica 
como nossos há-
bitos interferem no 
desenvolvimento 
da doença.

O Alzheimer costu-
ma ser bastante asso-
ciado a fatores gené-
ticos. Porém, eles não 
são a única (e talvez 
nem mesmo a princi-
pal) causa da doen-
ça. Estudos estimam 
por exemplo que 50% 
dos pacientes que 
hoje convivem com 
o Alzheimer poderiam 
não ter desenvolvido 
o problema caso ti-
vessem levado uma 
vida diferente.

DO
Entretenimento
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Porque beijamos mais para o lado direito?
C U R I O S I D A D E S
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Sabrina Sato curte viagem 
com Duda Nagle e se derrete

Thaila Ayala sensualiza 
em Nova York

Thaila Ayala compartilhou um cli-
que em que ela aparece deslum-
brante encostada em um taxi na 
Times Square, em Nova York, nos Es-
tados Unidos, na manhã de ontem. 
"Bom dia NYC, para tudo que eu 
cheguei!", escreveu a atriz na legen-
da do clique anunciando sua che-
gada à cidade, compartilhado em 
sua conta oficial no Instagram.

Sabrina Sato e Duda Nagle são só 
amor. A apresentadora se derreteu 
pelo namorado na madrugada do 
último domingo, ao postar uma foto 
onde o bonitão aparece sem camisa 
exibindo seus músculos. Ela escreveu: 
"Ele me protege". A rainha de bateria 
da escola de samba Unidos de Vila 
Isabel faz planos para depois do car-
naval 2017 e afirma que sonha em 
engravidar e ter um bebê. 

Orgulhosa da Gravidez do seu terceiro filho, 

Kelly Key posou exibindo a sua barriga durante 

a sua vigésima primeira semana de gestação, 

ontem. O clique em que a cantora aparece 

usando uma roupa de ginástica foi comparti-

lhado com seus fãs no Instagram. Aos 33 anos, 

a artista, que já é mãe de Suzanna Freitas, de 

15 anos, fruto do seu casamento com o cantor 

Latino, e Jaime Vitor, de 11, filho do seu atual 

marido, o empresário Mico Freitas, será mãe 

de outro menino, que se chamará Arthur.

No momento do 
tão esperado beijo…  
Você vira a cabeça 
para um lado, e ele 
ou ela, para o outro. 
Não se sabe ao cer-
to qual lado melhor 
se encaixa com o 
do parceiro. Pode 
ser que ambos ten-
tem trocar de lado 
para fazer o beijo 
encaixar, o que gera 
outra confusão. Em 
Amsterdã (Holanda), 
a Univerdidade Vrije 
mostrou que, quan-
do uma pessoa que 
gosta de beijar viran-
do a cabeça para a 

direita beija outra que 
gosta de virar para a 
esquerda, elas não são 
igualmente propensas a 
mudar a cabeça para o 
lado não preferido. pes-
quisadores Dr. John van 
der Kamp e Dr. Rouwen 
Canal-Bruland tiveram 
que observar muitos 
beijos com 57 partici-
pantes, homens e mu-
lheres que tiveram de 
beijar um boneco em 
várias posições seguin-
do as orientações. Este 
estudo mostrou que 
aproximadamente dois 
terços dos jovens adul-
tos ocidentais tendem 

a beijar para o lado 
direito. Já na Alema-
nha, o pesquisador 
Onur Güntürkün, da 
Universidade de Rühr, 
observou mais de 
120 casais se beijan-
do e descobriu que 
o número de pessoas 
que dobra a cabeça 
para a direita é duas 
vezes maior do que 
os que viram para a 
esquerda e que esta 
observação segue, 
pois o possível hábito 
venha ainda quando 
bebês dobramos a 
cabeça para a direi-
ta ainda no útero.
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Kelly Key exibe 

a barriga de grávida 

SpaceX testa o 
foguete que levará 
humanos a Marte

A foto mostra o lan-
çamento do Raptor da 
instalação de McGregor, 
no Texas, EUA, em um 
suporte que pode lidar 
com a pressão extrema 
necessária. Musk afirmou 
que o objetivo do Rap-
tor é atingir um impulso 
específico de 382 segun-
dos e 3 meganewtons 
(ou mais de 305 mil qui-
logramas-força), mais de 
três vezes melhor que o 
atual foguete Falcon 9 
da companhia. O motor 
Merlin do Falcon tem um 
impulso de 282 segundos 
e insignificantes 654 kilo-
newtons. Musk também 
compartilhou uma segun-
da imagem do teste de 
Raptor, que mostra cla-

ramente os ‘diamantes 
de choque’ do foguete, 
os desenhos formados 
pelos gases expelidos 
pelo motor, padrões visí-
veis resultantes de ondas 
de choque que normal-
mente adotam a forma 
de pequenas bolhas de 
fumaça ou discos de luz. 
O Raptor é movido a me-
tano. O plano é que ele 
suporte o chamado ‘Sis-
tema Interplanetário de 
Transporte’ (no original, 
Interplanetary Transport 
System ou ITS), anterior-
mente conhecido como 
‘Transportador Colonial 
de Marte’, uma unida-
de com 100 toneladas 
de carga, em direção 
ao planeta vermelho. 

REPRODUÇÃO
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Trabalho: nessa fase, 
use seu poder criativo 
para otimização de 
recursos. Você tende 
se destacar pela sua 
capacidade profissional 

e administrativa. Finanças: um bom 
astral financeiro paira no ar. Amor: 
nutra o clima de união e afetividade 
em seu lar.

Áries

Trabalho: a vida 
profissional se beneficia 
com seu dinâmico 
empenho e criatividade. 
Produtividade de 
qualidade não está 

descartada. Finanças: parceiros de 
negócios que andavam afastados podem 
voltar. Amor: uma viagem pode alegrar o 
relacionamento.

Touro

Trabalho: o destino 
mostrará o caminho 
certo para você seguir. 
Sua vida tende tomar 
novos rumos. Muita 
coisa deverá acontecer 
e acrescentar sucesso 

profissional e social em sua vida. 
Finanças: chance de êxito financeiro. 
Amor: uma paixão pode acontecer.

Gêmeos

Trabalho: bom momento 
para buscar alternativas 
para tornar seu ramo 
profissional mais 
produtivo e atraente. O 
que optar terá futuro 

promissor. Finanças: aos poucos seus 
rendimentos aumentarão. Amor: sua 
dedicação norteará a vida amorosa. 

Câncer

Trabalho: adeus às 
suas preocupações 
profissionais e 
financeiras, pois você 
está entrando numa 
fase de prosperidade. 
Finanças: tudo indica 

sua atividade se tornará mais 
lucrativa. Amor: é hora de se focar 
nas necessidades da pessoa amada.

Leão

Trabalho: excelente 
período na área de 
negócio. Terá chance 
de vender tudo o que 
produzir e ganhar 
mais. Finanças: o astral 

é de prosperidade e você faturará 
mais. Amor: bom momento para 
resolver pendências e fortalecer 
relacionamento amoroso.

Virgem

Trabalho: sua serenidade 
interior pode fazer 
você fazer ver, que para 
competir basta usar 
lealdade. Com seriedade 
todo mundo se firma no 
mundo dos negócios e 

você é um deles. Finanças: você tende 
progredir financeiramente. Amor: zele 
pela paz no lar. 

Libra

Trabalho: segundo 
os astros, sucesso 
profissional estar por 
vir! Finanças: promete 
melhoras. Vida social: 
lhe proporcionará 

momentos alegres e inesquecíveis. 
Lazer: que tal fazer uma viagem 
recreativa ou ler um bom livro? Amor: 
romance no ar!

Escorpião

Trabalho: você precisa 
descansar mais, para 
recuperar energias gastas 
com inúmeras tarefas. 
É hora de pensar em si 
e viver as boas coisas da 

vida. Para deixar o dia mais ameno, 
foque nas artes. Que tal fazer um 
passeio pelas matas com a pessoa 
amada? 

Sagitário

Trabalho: pode 
ficar sossegado 
pois dificuldades 
profissionais vão passar 
mais rápido do que 

imagina. Saturno regente deste 
signo assinala que uma fase de 
prosperidade está se aproximando. 
Finanças: situação estável. Amor: 
zele pela felicidade familiar. 

Capricórnio

Trabalho: nos 
vindouros dias 
haverá muita 
p r o d u t i v i d a d e 
na sua atividade, 
entretanto, dinheiro, 

não entrará muito. Melhores 
dias virão! Vida social: novas 
amizades estão favorecidas 
Finanças: tende melhorar. Amor: 
o dia promete novidades e 
felicidade.

Aquário

Trabalho: terá 
disposição para 
enfrentar e vencer 
eventuais desafios 
profissionais. Muita 
vontade para progredir 

e se realizar profissionalmente. 
Finanças: boa fase para investir em 
seu trabalho. Amor: sensibilidade 
para captar o que sente por alguém.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

DECRETO Nº 4126 DE 26 DE SETEMBRO DE 2016.

“Dispõe sobre substituição de membros do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente - CMMA do Município de 

Belford Roxo e dá outras providências.”

O Prefeito de Belford Roxo, em pleno exercício 
do cargo e no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam designados para compor o Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Belford Roxo - CMMA, a 
contar da data da publicação do presente Decreto, os 
seguintes membros com suas respectivas entidades:

SEGMENTO: REPRESENTANTE GOVERNAMENTAL

Titular: Ricardo José Elias Zogbi

Em substituição a Rodrigo Rabelo de Matos

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor da data de sua 
publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO Nº 4127 DE 26 DE SETEMBRO DE 2016.

“Dispõe sobre o acréscimo de inciso e dá outras provi-
dências”.

O Prefeito de Belford Roxo, em pleno exercí-
cio do cargo e no uso de suas atribuições legais, que 

lhe confere a Lei Orgânica Municipal. 

    DECRETA:

Art. 1º - Fica acrescentado o inciso IV, do Art. 1º, do 
Decreto Municipal nº 4116 de 02/09/2016 publicado no 
Jornal Hora H de 03/09/2016.

Inciso IV – Ficam excetuadas as Portarias: 0085, 2885, 
1436, 0399, 2344, 0486, 2346, 2347, 2879, 1570, 0401, 
0625, 1644, 2462, 0172, 2481, 0600, 2364, 2482, 2467, 
1572, 2480, 2878, 2468, 2338, 2469, 2339, 1739, 3211, 
2881, 1571, 2882, 2473, 3549, 1392, 2473, 1530, 2340, 
0230, 4880.

Art. 2º – A Secretaria Municipal de Administração e 
Serviços Públicos adotará as medidas necessárias ao 
fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 3º - A Secretaria Municipal de Fazenda adotará as 
medidas necessárias visando à adequação e a imple-imple-
mentação do orçamento, considerando o previsto no 
presente diploma.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor da data de sua 
publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

DECRETO Nº 4128 DE 26 DE SETEMBRO DE 2016.

 “Declara de utilidade pública para efeito de desapro-
priação imóveis situados neste Município”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
no uso das atribuições que lhe conferem os Art. 5º inci-
so XXIV da CF/88, Art.nº 227,inciso II letra “B” da Cons-
tituição do Estado do Rio de Janeiro, Letra “d” do Art. 5º  
do Decreto-Lei nº 3.365/41.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam declarados de Utilidade Pública, para 
efeito de desapropriação amigável ou judicial de acordo 
com as normas em vigor, os imóveis que assim se des-
crevem e caracterizam:

I - Lote nº 72, da Rua Argentina medindo 10,00m de 
frente e de fundos, e 40,00m de ambos os lados, com 
400,00m, confrontando à direita com o lote 71, de Ger-
trudes Guarino e seu marido, à esquerda com os fundos 
dos lotes 79, de Gertrudes Guarino e seu marido ou 
sucessores, 80, 81 e 82, e nos fundos com parte do lote 
78, de Gertrudes Guarino e seu marido ou sucessores, 
distante 40,00m da esquina formadas com a Estrada 
Plínio Casado, à esquerda, situados em Belford Roxo. 

II – Os Lotes nº 79, 80, 81 e 82, da Estrada Plínio 
Casado medindo o Lote 79, 10,00m de frente e de 
fundos, e 40,00m de ambos os lados, com 400,00m, 
confrontando à direita com o lote 80, adiante descri-
to, à esquerda com o lote 79, de Gertrudes Guarino e 
seu marido ou sucessores, e nos fundos com parte do 
lote 72, de Manoel Pedro Ferreira, distante 20,00m da 
esquina formada com a rua Argentina, à direita, Lote 
80, 10,00m de frente e de fundos, e 40,00m de ambos 
os lados, com 400,00m, confrontando à direita com o 
lote 81, adiante descrito, à esquerda com o lote 79, de 
Gertrudes Guarino e seu marido ou sucessores, e nos 
fundos com parte do lote 72, de Manoel Pedro Ferreira, 
distante 20,00m da esquina formada com a rua Argen-
tina, à direita; Lote 81 10,00m de frente e de fundos, e 
40,00m de ambos os lados, com 400,00m, confrontan-
do à direita com o lote 82, adiante descrito, à esquerda 
com o lote 80, já descrito e nos fundos com parte do 
lote 72, de Manoel Pedro Ferreira, distante 10,00m da 
esquina dormada com a rua Argentina, à direita, e Lote 
82 10,00m de frente e de fundos, e 40,00m de ambos 
os lados, com 400,00m, confrontando à direita com a 
rua Argentina, com a qual faz esquina, à esquerda com 
o lote 81, já descrito e nos fundos com parte do lote 72, 
de Manoel Pedro Ferreira, situados em Belford Roxo. 

Art. 2º - Após publicação a Procuradoria do Município 
promoverá a solução amigável ou ajuizar a competente 
Ação Expropriatória.

Art. 3º  - As despesas para o cumprimento do presente 
Decreto correrão por verbas e dotações próprias do or-
çamento vigente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº 2046/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido, a contar de 01 de Setembro de 
2016, com fundamento no disposto no inciso V,do 
art.87, da Lei Orgânica Municipal, HARRISON ALBER-
TO OLIVEIRA DE MEDEIROS,  do cargo em comissão 
de Assessor Administrativo da Coordenadoria do Bolsa 
Família – Assessor Administrativo II - Símbolo DAS 09 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2047/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido, a contar de 25 de Agosto de 2016, 
com fundamento no disposto no inciso V,do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, ALINE DA SILVA RIBEIRO,  do 
cargo em comissão de Assessor Administrativo da Co-
ordenadoria do Bolsa Família – Assessor Administrativo 
II - Símbolo DAS 09 da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2048/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido, a contar de 03 de Setembro de 
2016, com fundamento no disposto no inciso V,do 
art.87, da Lei Orgânica Municipal, - ANA MARIA ARAU-
JO,  do cargo em comissão de Assessor Administrativo 
da Coordenadoria do Bolsa Família – Assessor Admi-
nistrativo II - Símbolo DAS 09 da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2049/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido, a contar de 05 de Setembro de 
2016 , com fundamento no disposto no inciso V,do 
art.87, da Lei Orgânica Municipal,  GABRIELA DOS 
SANTOS SILVA , do cargo em comissão  – Coorde-
nador - Símbolo DAS 10 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2050/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido, a contar de 12 de Setembro de 
2016, com fundamento no disposto no inciso V, do 
art.87, da Lei Orgânica Municipal, EUDES FELIPE 
GONÇALVES DA SILVA , Do cargo em comissão - As-
sessor Administrativo da Coordenadoria do Bolsa Fa-
mília – Assessor Administrativo II - Símbolo DAS 9 da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2051/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido, a pedido á contar de 10 de Se-
tembro de 2016, com fundamento no disposto no inciso 
V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, ENELITA DE 
MELO ALVES D ASSUNÇÃO, do cargo em comissão 
Coordenador - Símbolo DAS 10 da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SE-
MASDH.

PORTARIA Nº 2052/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido, a contar de 03 de Setembro de 
2016, com fundamento no disposto no inciso V ,do 
art.87, da Lei Orgânica Municipal, RAIMUNDA NONA-
TA FONSECA,  do cargo em comissão do CRAS II –
Assessoria de Apoio administrativo- Assessor Adminis-
trativo III - Símbolo DAS 7 da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2053/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Exonerar a pedido, a contar de 21 de Setembro de 
2016, com fundamento no disposto no inciso V,do 
art.87, da Lei Orgânica Municipal, FLAVIA DE MENE-
ZES DA SILVA,  do cargo em comissão de Assessor 
Administrativo da Coordenadoria do Bolsa Família – As-
sessor Administrativo II - Símbolo DAS 09 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMASDH.

PORTARIA Nº 2054/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 01 de Setembro de 2016, com 
fundamento no disposto no inciso V,do art.87, da Lei Or-
gânica Municipal, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela Comissão criada pelo DECRETO nº4123 
de 15/09/2016  - ANDREZA DE MELLO BARBOSA,  
para cargo em comissão de Assessor Administrativo 
da Coordenadoria do Bolsa Família – Assessor Admi-
nistrativo II - Símbolo DAS 09 da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2055/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 01 de Setembro de 2016, com 
fundamento no disposto no inciso V,do art.87, da Lei Or-
gânica Municipal, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela Comissão criada pelo DECRETO nº4123 
de 15/09/2016  - RAFAELA DOS SANTOS ALMEIDA 
RODRIGUES,  para cargo em comissão de Assessor 
Administrativo da Coordenadoria do Bolsa Família – As-

sessor Administrativo II - Símbolo DAS 09 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMASDH.

PORTARIA Nº 2056/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 03 de Setembro de 2016, com 
fundamento no disposto no inciso V,do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela Comissão criada pelo DECRETO 
nº4123 de 15/09/2016  - CLAUDIA DE MORAES,  para  
exercer o cargo em comissão de Assessor Administra-
tivo da Coordenadoria do Bolsa Família – Assessor Ad-
ministrativo II - Símbolo DAS 09 da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2057/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 05 de Setembro de 2016 , com 
fundamento no disposto no inciso V,do art.87, da Lei Or-
gânica Municipal, consubstanciado no que restou esta-
belecido pela Comissão criada pelo DECRETO nº4123 
de 15/09/2016   JULIA NEVES DE OLIVEIRA RIBEIRO 
, para exercer o cargo em comissão  – Coordenador - 
Símbolo DAS 10 da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2058/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 12 de Setembro de 2016, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela Comissão criada pelo DECRETO 
nº4123 de 15/09/2016     JOSIANE CARDOSO PE-
RES DA COSTA , para exercer o cargo em comissão 
- Assessor Administrativo da Coordenadoria do Bolsa 
Família – Assessor Administrativo II - Símbolo DAS 9 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2059/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a pedido á contar de 12 de Setembro de 2016, 
com fundamento no disposto no inciso V, do art.87, da 
Lei Orgânica Municipal, consubstanciado no que res-
tou estabelecido pela Comissão criada pelo DECRETO 
nº4123 de 15/09/2016 EVERTON DE MATOS CARVA-
LHO, do cargo em comissão Coordenador - Símbolo 
DAS 10 da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2060/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

NOMEAR, a contar de 19 de Setembro de 2016, com 
fundamento no disposto no inciso V ,do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal consubstanciado no que restou 
estabelecido pela Comissão criada pelo DECRETO 
nº4123 de 15/09/2016, MARIVONE CARDOSO DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão do CRAS 
II –Assessoria de Apoio administrativo- Assessor Admi-
nistrativo III - Símbolo DAS 7 da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH.

PORTARIA Nº 2061/GP/2016 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2016.

Nomear, a contar de 26 de Setembro de 2016, com 
fundamento no disposto no inciso V,do art.87, da Lei 
Orgânica Municipal, consubstanciado no que restou 
estabelecido pela Comissão criada pelo DECRETO 
nº4123 de 15/09/2016  - DARLENE MARTINS GENTIL 
SILVA,  para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Administrativo da Coordenadoria do Bolsa Família – As-
sessor Administrativo II - Símbolo DAS 09 da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – 
SEMASDH.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

A P O S T I L A M E N T O 
N º 0 0 1 / 2 0 1 6            

APOSTILAMENTO RELATIVO AO CONTRATO Nº 26/
SEMED/2015.

PROCESSO: Nº 070767/2014

PARTES: Município de Belford Roxo e TR COMÉRCIO 
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - EIRELE

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa 
especializada – Fornecimento de materiais de papela-
ria.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Correção por erro 
material do número do CNPJ da empresa. 

Onde se lê: 19.354.938/0001-83

Leia-se: 18.869.716/0001-95

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE  MEIO AMBIENTE

Ficam convocados todos os membros Titulares e Su-
plentes do Conselho Municipal de Meio Ambiente, con-
forme Decreto do Exmo. Sr. Prefeito, para a Posse e 
deliberações do mesmo ás 10h do dia 27/09/2016 na 
sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sito a 
Av. Atlântica, 1520 – Recantus.

Gilmar Humberto Belone Pereira
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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ELITE! Nova Iguaçu está de 
volta à Série A da 1ª Divisão

Anderson Luiz

38

BAIXADA

Nova Iguaçu celebra acesso, mas mantém foco pelo tricampeonato da Série B.

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

Atenção!

O Nova Iguaçu 
já está garan-
tido na Primei-

ra Divisão do Cam-
peonato Carioca em 
2017, mesmo faltando 
ainda duas rodadas 
para o encerramento 
da Série B. Mas o tra-
balho não terminou. 
No último domingo, 
houve treino normal 
debaixo de uma fina 
chuva no Estádio La-
ranjão, e o Orgulho da 
Baixada vai em busca 
do tricampeonato da 
Segunda Divisão.

Serão duas oportu-
nidades para o Nova 
Iguaçu conseguir o tí-
tulo e repetir os feitos 
de 1994 e 2005. Na 
terça-feira, a Laranja 
da Baixada encara 
o Campos, também 
já promovido à Série 
A, às 15h, no Estádio 
Aryzão, em Campos, 
e quem vencer será o 
campeão. Em caso de 
empate, o Nova Igua-
çu vai precisar vencer 
o já eliminado Itabo-
raí, na próxima sexta-
-feira, no Laranjão.

“Temos de estar feli-
zes mesmo, mas desde 
o princípio colocamos 
como meta ser cam-
peão, porque conse-

quentemente você su-
biria. O foco continua, 
os jogadores também 
são inteligentes e sa-
bem que é importan-

tíssimo ganhar títulos, 
porque isso credencia 
o profissional. É impor-
tante até para coroar 
ainda mais o nosso 
trabalho”, afirmou o 
técnico Edson Souza.

A Série B come-
çou ainda no mês de 
março, e era para ter 
acabado em julho. 
Mas uma briga nos 
tribunais envolvendo 
Itaboraí e Americano 
acabou paralisando 
a competição por 
mais de dois meses. 

Campeão do primei-
ro turno, o Nova Igua-
çu ficou quase três 
meses só treinando, à 
espera do Triangular 
Final. Posto isso, Edson 
Souza diz o que foi 
mais importante para 
a conquista do aces-
so.

“Comprometimen-
to. Costumo dizer que 
nós treinadores somos 
vendedores de ideias, 
então trabalhamos di-
reitinho nesse aspec-
to, fomos convincen-

tes. Ficamos mais de 
60 dias trabalhando 
sem saber quando 
iríamos jogar, o que 
é muito complicado, 
mas a experiência de 
já ter vivido isso an-
tes pelo São João da 
Barra me ajudou. O 
mais importante foi a 
mobilização de todos, 
pois sempre falei que 
quem se preparasse 
melhor naquele pe-
ríodo colheria os fru-
tos. Costruímos isso lá 
atrás”, disse Edson.

Garantidos na elite, foco é o título
Nova Iguaçu e 

Campos, já garanti-
dos na Primeira Divi-
são no próximo ano, 
já se enfrentaram 
duas vezes nesta Sé-
rie B, com uma vitó-
ria para o Campos 
em seu estádio e um 
empate no Laran-
jão. Agora, a partida 
será no Estádio Ary 
de Oliveira, casa do 

Goytacaz, em Cam-
pos. O treinador igua-
çuano projeta um 
confronto de alto ní-
vel.

“O Campos tem 
uma equipe qualifi-
cada. Nós vamos lá 
e não vamos mudar 
nada. Eu trabalho o 
jogador seis, sete me-
ses para ser agressivo, 
e não vamos mudar 

agora. Vamos defen-
der e atacar com 
o maior número de 
jogadores possível. 
Creio que tem tudo 
para ser um gran-
de jogo, o Campos 
também já conse-
guiu o acesso e eles 
também sabem que 
o título consagra ain-
da mais o profissio-
nal”, ressaltou.

Laranja da Baixada terá ‘decisão’ contra o Campos hoje, no Norte Fluminense e time mostra sintonia para vencer a partida

BERNARDO GLEIZER










