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Flagrante de imagens feitas por populares mostra atirador saindo de um Grand Siena e disparando

A casa do candidato a vereador de Nova Iguaçu, Ninho do Batuta, ficou com várias marcas de balas em Austin

Bang-bang eleitoral

Candidato pelo Partido Progressista e ex-prefeito de Japeri, Carlos Moraes teve a impug-
nação pedida pelo Ministério Público ao juiz Leopoldo Heitor de Andrade Mendes Junior. 
O magistrado julgou procedente o pedido com base no artigo 1º da Lei Complementar 
nº 135/2010, a Lei da Ficha Limpa, segundo o qual “são inelegíveis ao exercício de car-
gos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável”.

MARCELLE ABREU

Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) foi a 
unidade hospitalar, entre as dez maiores uni-
dades do Estado, que mais internou 

Às vésperas da votação, no dia 2 de outubro, os atentados políticos fazem às honras dos 
candidatos. Em Goiânia, José Gomes da Rocha (PTB), conhecido como Zé Gomes, que 
concorria à Prefeitura de Itumbiara foi executado com vários tiros. Já em Nova Iguaçu, a 
casa de um candidato a vereador foi atingida por disparos durante a madrugada. A Polícia 
Civil investiga os ataques e as Forças Armadas vão reforçar a segurança em vários estados. 
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Secretários de Saúde inauguraram a unidade na Posse

Duas porradas no mesmo dia 
E agora, Carlos Moraes?

7

HGNI ganha 
Central de Alta 
exclusiva para 

desafogar leitos
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Controle
Uma segunda proposta 

de emenda constitucional 
(PEC) que criará um teto 
para os gastos dos estados 
será encaminhada ao Con-
gresso Nacional. 

5

Protesto 
Metalúrgicos fecham 

entrada da Peugeot-Ci-
tröen em Porto Real no 
Dia Nacional de Luta e 
Paralisações realizado em 
todo o país. 
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Procurados 
Disque-Denúncia lan-

ça cartaz que pede in-
formações que levem às 
prisões de assassinos de 
dois policiais militares no 
Rio. 
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Encarcerados 
Bando suspeito de des-

viar carga de produtos ali-
mentícios é grampeado 
em flagrante pela Polícia 
Militar na Zona Oeste do 
Rio. 

0009068-60.2009.4.02.5110 
O PrOcessO 0009068-60.2009.4.02.5110, 
da 6ª Vara Federal de sãO JOãO de Meri-
ti é da cOndenaçãO exPedida nO dia 12 de 
JunhO deste anO. a Pena de susPensãO dOs 
direitOs POlíticOs POr 3 anOs, aleM de Multa 
de r$ 10  Mil POr iMPrObidade adMinistrati-
Va. carlOs MOraes, que cOncOrre à PreFei-
tura de JaPeri, recOrreu da sentença e hOJe 
a 8ª turMa esPecializada dO tribunal regiO-
nal Federal (trF) decidiu Pela ManutençãO 
da sentença, O que enseJa a aPlicaçãO iMe-
diata da decisãO de susPender Os direitOs PO-
líticOs, POis FOi decisãO de uM cOlegiadO. 

00012373.2016.6.19.0139 
aléM dissO, taMbéM OnteM O MinistériO Públi-
cO eleitOral (MPe) deu Parecer Pela Manu-
tençãO dO indeFeriMentO dO registrO da can-
didatura de carlOs MOraes. O JuizO eleitOral 
Já haVia eM agOstO deste anO indeFeridO O 
PedidO de registrO da candidatura dO ex-Pre-
FeitO dO MunicíPiO. ele recOrreu, Mas O MPe 
deu Parecer desFaVOráVel. O PrOcessO tre 
00012373.2016.6.19.0139. 
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Pesquisa 

Pesquisa II

Uma pesquisa TIC 
Educação 2015, di-
vulgada ontem pelo 
Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil (CGI.
br), aponta que 73% 
dos professores já in-
corporaram o com-
putador e/ou a inter-
net como ferramenta 
pedagógica, sendo 
o percentual nas es-
colas públicas (70%) 
um pouco menor 
que nas particulares 
(84%). 

As tecnologias são 
usadas, principal-
mente, em pedidos 
de trabalhos sobre 
temas específicos 
(59%), trabalhos em 
grupo (54%), aulas 
expositivas (52%) e 
para a realização 
de exercícios (50%). 
Apesar disso, ainda 
falta treinamento na 
formação dos profes-
sores em todo o país. 

Pela segunda vez em apenas cinco meses, um aus-
traliano de 21 anos passou por uma experiência ter-
rível. Ele precisou ser hospitalizado ao levar outra pi-
cada no pênis de uma aranha venenosa da espécie 
Latrodectus hasselti, quando usava o banheiro em 
um canteiro de obras em Sydney, na Austrália.

SAP, maior produtora de software da Europa 
vai destinar 2 bilhões de euros até 2020 para in-
vestimentos em produtos que ajudem empresas 
a conectar tudo à Internet, desde máquinas de 
lavar a carros. A chamada Internet das Coisas 
conecta aparelhos comuns à Web para enviar 
e receber dados.

O artista britânico David Shrigley inaugurou 
ontem na Trafalgar Square, no centro de Lon-
dres, na Inglaterra, uma escultura que exibe 
um ‘joinha gigante’. Ele é conhecido por seus 
trabalhos satíricos relacionados a situações 
cotidianas e interações humanas. A obra tem 
sete metros de altura.

Picada 

Investimento ‘Joinha’ 

A sonda europeia Rosetta entrou em contagem re-
gressiva ontem para iniciar uma lenta descida em dire-
ção ao cometa 67P, o que permitirá observá-lo muito de 
perto, antes do impacto final com o corpo celeste. Esse 
desfecho espetacular colocará um ponto final em uma 
odisseia espacial de mais de 12 anos.

Sonda Rosetta 

A viagem foi concluída com 26 meses de ob-
servação, acompanhando o cometa 67P/Churiu-
mov-Guerasimenko em seu périplo ao redor do Sol. 
Primeira missão a orbitar e pousar em um cometa, 
ela foi aprovada em 1993 pela Agência Espacial 
Europeia para explorar as origens e a evolução do 
nosso Sistema Solar.

Uma pesquisa publicada no ‘Journal of Inves-
tigative Dermatology’, afirma que quem enfren-
tou o problema na juventude está mais susce-
tível a ter telômeros maiores (parte da estrutura 
dos cromossomos) em seus glóbulos brancos. 
Isso ajudaria a proteger melhor as células con-
tra os efeitos da idade.

Proteção 

Feira oferece estágios 
 A Feira de Estágio e Trainee da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) será realizada nos dias 5 e 6 de outubro, 
das 13h às 19h, no campus Praia Vermelha, na Zona Sul do 
Rio para universitários e recém-formados. Serão cerca de mil 
vagas abertas para alunos de outras instituições. Mais infor-
mações pelo site http://www.feiradaufrj.com.br/

Sírio-Libanês inscreve para residências 
Estão abertas as inscrições para os programas de residên-

cia do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL), em 
São Paulo. O hospital, um dos mais renomados do país, oferece 
chances para médicos e outros profissionais da área da saúde. 
Os interessados podem se inscrever pelo site https://iep.hospital-
siriolibanes.org.br/web/iep/latosensu até 13 de outubro. 

Exportação cresce 20,5% em agosto 
 A associação que representa o setor da celulose infor-

mou que as vendas externas de celulose do Brasil subiram 
20,5% em agosto ante mesma etapa de 2015, a 1,017 milhão 
de toneladas, enquanto a produção do insumo usado na 
fabricação de papel teve incremento de 1 por cento, a 
1,551 milhão de toneladas. 

Febraban anuncia novo sistema 
Um novo sistema de liquidação e compensação foi anuncia-

do ontem pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em 
desenvolvimento, vai permitir que boletos vencidos sejam pagos 
em qualquer agência bancária. O novo modelo, que está pre-
visto para entrar em operação no início de 2017, também terá 
mecanismos que vão dar mais segurança aos consumidores.

Petrobras deve ser ressarcida em R$ 145 milhões 
 A Justiça Federal determinou que a Petrobras 

deve ser ressarcida em R$ 145,6 milhões. A quantia 
faz parte do dinheiro que o lobista Julio Faerman 
tinha numa conta-corrente na Suíça, acusado 
de propina em contratos entre a Petrobras e SBM 
Offshore.

Plantio de soja dispara 
Apesar do tempo seco em algumas regiões neste início da 

temporada 2016/17, o plantio de soja no Paraná disparou na úl-
tima semana, segundo o Departamento de Economia Rural (De-
ral). O plantio avançou até 26 de setembro para 14% da área to-
tal prevista no Estado, ante 3% uma semana antes. O índice em 
linha com o verificado um ano atrás, de 13 por cento de plantio.

Sonda Rosetta II

UFRJ

CELULOSE

DESENVOLVIMENTO

TEMPO SECO

Gato gordinho cativa hóspedes

Vírus da zika
O vírus da zika está se espalhando pelas Amé-

ricas, pode infectar e alterar células do sistema 
nervoso humano que são cruciais para a forma-
ção dos ossos e da cartilagem do crânio. Um 
estudo pode explicar por que bebês nascidos 
de mães que tiveram o vírus podem ter crânios 
menores do que a média.

IEP/HSL

PREJUÍZO

JIM COLE/AP

Mascote de um hotel nos Estados Unidos, um gato de 14 quilos faz o maior su-
cesso ao vivo e na internet. Logan, como é chamado, cativou os clientes do hotel 
Best Western Silver Fox Inn, em WQaterville Valley, New Hampshire, apesar de estar 
perdendo a guerra para a balança. Ele tem 7 anos e foi adotado há 6 anos por 
Susan e Tor Brunvand. Sua função é ‘receber’ os hóspedes e ser fofo com eles. Se-
gundo seus donos, Logan não gosta de ração de gato e prefere roubar a comida 
dos humanos. Susan diz que, apesar de gordinho, Logan não come muito.

Desespero total 
A cada dia que passa o deputado candidato 

a prefeito de uma certa cidade da Baixada Flumi-
nense entra em desespero e começa a baixar o 
nível de sua campanha. E junto com sua esposa, 
também conhecida por ser mau caráter, teria forja-
do o arrombamento de seu gabinete para chamar 
a atenção da mídia dizendo que ele está sendo 
vitima de perseguição politica.

Fantasmas à vista 
Será que o cargo de prefeito é melhor do que de 

deputado estadual. Para o Sombra, é! Com o man-
dato de chefe do Executivo nas mãos, ele já vis-
lumbra a possibilidade de criar centenas de cargos 
fantasmas e embolsar um pouco mais de dinheiro 
publico, aumentando o seu patrimônio, que já não 
é pouco. Corre na boca miúda que o moço quer 
chegar ao Palácio Guanabara como governador. 

Mar de dinheiro 
O Sombra recebeu de uma fonte que circula na 

Baixada, que em dois anos de mandato de depu-
tado, o pretenso candidato triplicou seu patrimônio. 
Bem que ele poderia ensinar a mágica da multipli-
cação de dindim nas contas bancárias!

Com o mínimo!
Já é sabido de fonte segura que o parlamentar 

não conta pra ninguém como é possível fazer essa 
mágica, de transformar salário mínimo em milhões. 
Nas rodas de conversas não se fala em outra coisa: 
o tal candidato está com a bola toda. 

Explica aí 
O político teria recebido de uma grande empre-

sa na Baixada Fluminense malas de dinheiro para 
investir em sua campanha eleitoral. A empresa em 
questão, segundo apurou o Sombra, já foi denun-
ciada por oferecer propinas para ganhar licitações 
nas áreas de serviços públicos e saúde do municí-
pio. E a negociata acontece somente em época 
de eleições, para ajudar a lavar os recursos escusos 
que ela recebe.
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Candidato a prefeito de Japeri, Carlos Moraes, teve a impugnação pedida 
pelo Ministério Público ao juiz Leopoldo Heitor de Andrade Mendes Junior.
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Em magé a disputa ganha atenção especial 

E o vale tudo já começou nas ruas do município de Magé

Projeto Baixada forma 
funcionárias da Prefeitura 

Funcionárias da Secretaria de Assistência Social 

A 6ª Vara Federal 
de São João 
de Meriti confir-

mou a suspensão dos 
direitos políticos por 3 
anos, alem de multa 
de R$ 10  mil por impro-
bidade administrativa 
do candidato a pre-
feito de Japeri, Carlos 
Moraes Costa (PP) no 
processo nº 0009068-
60.2009.4.02.5110. A 
condenação foi ex-
pedida no dia 12 de 
junho deste ano. 

O candidato, que 
concorre à Prefeitura 
de Japeri, recorreu da 
sentença e ontem a 
8ª turma especializa-
da do Tribunal Regio-
nal Federal (TRF) deci-
diu pela manutenção 
da sentença, o que 
enseja a aplicação 
imediata da decisão 
de suspender os direi-
tos políticos, pois foi 
decisão de um cole-

giado. 
No mesmo dia, em 

outra decisão, o Mi-
nistério Público Eleito-
ral (MPE) deu parecer 
pela manutenção do 
indeferimento do re-
gistro da candidatura 
de Carlos Moraes no 
processo TRE (Tribu-
nal Regional Eleitoral) 
012373.2016.6.19.0139. 
O juizo eleitoral já ha-
via em agosto deste 
ano indeferido o pe-
dido de registro da 
candidatura do ex-
-prefeito do municí-
pio. Ele recorreu, mas 
o MPE deu parecer 
desfavorável  

ENQUADRADO NA
 LEI DA ‘FICHA LIMPA’ 

Candidato pelo 
Partido Progressista e 
ex-prefeito de Japeri, 
Carlos Moraes teve a 
impugação pedida 
pelo Ministério Públi-
co ao juiz Leopoldo 
Heitor de Andrade 
Mendes Junior. O ma-

Moraes, que concorre a Prefeitura de Japeri, recorreu, mas TRF decidiu pela manutenção suspendendo os direitos do Político

TJ nega recurso à Sabino 

Condenado por fraude em licitação Sabino perdeu mais 

DIVULGAÇÃO

gistrado julgou proce-
dente o pedido com 
base no artigo 1º da 

Lei Complementar nº 
135/2010, a Lei da Fi-
cha Limpa, segundo 

o qual “são inelegí-
veis ao exercício de 
cargos ou funções 

públicas rejeitadas 
por irregularidade in-
sanável”.

O Projeto Baixada Para 
Cima! concluiu na últi-
ma terça-feira, mais uma 
importante fase de suas 
atividades  Cerca de 20 
profissionais de prefeituras 
da Baixada Fluminense re-
ceberam seus certificados 
de conclusão do Curso de 
Formação de Gestores em 
Políticas Públicas.

A iniciativa foi fruto de 
parceria do projeto com 
professores do Departa-
mento de Sociologia/Pro-
jeto de Extensão Quanti-
dados, da subreitoria de 
Extensão da Universidade 
do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ) e a Prefeitura de 
Seropédica. 

O curso tem como ob-
jetivo contribuir para a 
qualificação profissional 
de gestores e técnicos das 
prefeituras da Baixada Flu-
minense, além de técnicos 
dos CRAS e CREAS destas 

prefeituras, líderes comu-
nitários da região e repre-
sentantes das Organiza-
ções da Sociedade Civil 
parceiras do projeto.

Trata-se de uma inicia-
tiva voltada para a qua-
lificação dos recursos 
humanos das prefeituras 

municipais da Baixada Flu-
minense e sociedade civil 
da região, bem como um 
esforço de aproximação 
desses atores igualmente 
engajados nos debates 
em torno dos temas de 
Educação, Saúde, Cultura, 
Assistência social.

ASSIST/ Divulgação 

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 
última manobra ju-
rídica para escapar 
da Lei da Ficha Suja 
e conseguir reverter o 
indeferimento de sua 
candidatura à reelei-
ção por parte Justiça 
Eleitoral e não conse-
guiu.

O desembargador 
Celso Ferreira Filho, 
terceiro vice-presi-
dente do Tribunal 
de Justiça, rejeitou o 
recurso especial im-
petrado pelas advo-
gadas Flavia Santos 
do Bomfim e Laura 
Marques dos Santos 
Fernandes Alves, que 
pediram a suspensão 
da eficácia de acór-

dão da ação civil públi-
ca em que o prefeito foi 
condenado por “prá-
tica de atos de impro-
bidade administrativa, 
atos que importam em 
enriquecimento ilícito e 
que causam prejuízo ao 
erário, licitação eivada 
de nulidade, violação 
aos princípios da legali-
dade e moralidade ad-

ministrativa”.
O indeferimento do 

recurso dificulta ainda 
mais a liberação do 
registro de candida-
tura do prefeito, que 
dependia da suspen-
são de sua conde-
nação pelo TJ para 
conseguir reverter sua 
impugnação no Tribu-
nal Regional Eleitoral.

O alerta vermelho acen-
deu no quartel general da 
campanha do candidato 
a prefeito de Magé pelo 
PR, Renato Cozzolino Harb 
e a ordem, segundo mem-
bros do grupo, “é partir 
para cima dos adversá-
rios”, reunir esforços para 
tentar vencer a disputa 
eleitoral que pode ser a 
da vida do clã que dete-
ve o poder por cerca de 
20 anos e dele foi retirado 

pela Justiça. O vale tudo 
já ganhou as ruas do mu-
nicípio e nesta semana 
confrontos nada amisto-
sos em Fragoso, Piabe-
tá e Surui aconteceram. 
Nesta última localidade 
quem estava ao micro-
fone era a mãe do can-
didato, a ex-deputada 
Jane Cozzolino, que até 
dia desses se encontrava 
foragida da Justiça, que 
havia decretado a prisão 

preventiva dela. De acor-
do com o blog do jornalis-
ta Elizeu Pires, em Suruí os 
gritos estridentes eram de 
ataque e não de propos-
tas. Ela também falava de 
uma pesquisa de inten-
ção de votos atribuída ao 
IBPS, cujo resultado não 
foi veiculado por nenhum 
órgão de imprensa e nem 
mesmo pelo próprio ins-
tituto em seu site, pági-
na oficial na qual estão 

disponibilizados relatórios 
completos de consultas 
de intenção de votos fei-
tas no Rio, São Gonçalo, 
Nova Iguaçu e Nilópolis, 
não fazendo qualquer 
menção ao município de 
Magé.  Para que os eleito-
res se sintam mais seguros 
a Justiça Eleitoral pediu a 
presença da Força Na-
cional de Segurança, que 
estará atuando no muni-
cípio.
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Para dar mais conforto aos pacien-
tes e acompanhantes, foi inaugurada 
ontem, a nova Central de Internação e 
Alta do HGNI, uma iniciativa da Secreta-
ria Municipal de Saúde em parceria com 
o governo do Estado.

O jornalista André 
Trigueiro defendeu na 
última quarta-feira, 
durante palestra no 
TJRJ, a disseminação 
das informações sobre 
o suicídio, como for-
ma de conscientizar 
a população de que 
se trata de um caso 
de saúde pública.

Os desembargado-
res do TJRJ, decidiram 
manter a interdição da 
casa de shows Barra 
Music, em Jacarepa-
guá. A empresa Crer 
Shows e Entretenimen-
to, dona da casa de 
espetáculos, fez a inter-
dição do local por falta 
de ‘habite-se’.

Estudantes da Escola Modelo de Educação Integral 
(EMEI), na Argentina, conheceram ontem, alguns dos pa-
trimônios culturais de Caxias, como o Museu Ciência e 
Vida e o Teatro Municipal Raul Cortez, no centro. 

Pais e responsáveis têm até hoje para levarem crian-
ças e adolescentes nos 36 mil postos e salas de vacina-
ção de todo o país. A Campanha Nacional de Multiva-
cinação, está sendo realizada desde o dia 19. 

Interdição Saúde pública 

Patrimônios de Caxias Prazo final 

Eles disseram... nós publicamos!
“Se trata de um episódio chocante e deplorável em todos os níveis”. Ministro 

Gilmar Mendes, presidente do TSE ao falar sobre o ataque em uma carreata em 
Itumbiara (GO), que resultou na morte de duas pessoas.      

O Museu da Justiça do Rio vai partici-
par da ‘Semana do Lixo Zero’ a ser reali-
zada no final de outubro, oferecendo os 
seus espaços históricos para os que lutam 
pela melhoria das condições de vida da 
população e do meio ambiente.

Os desembargadores da 21ª Câmara 
Cível do TJRJ, confirmaram a sentença 
que obriga o consórcio que administra a 
Rodoviária Novo Rio a instalar um posto 
médico de urgência no terminal, onde 
passa 50 mil pessoas por dia.

DIRETO AO PONTO

Pressão por resultados e cobrança de cumprimen-
to de metas abusivas. Esta é a rotina de trabalhadores 
bancários! Durante a greve da categoria, iniciada no 
dia 6 de setembro, a prática não tem sido diferente. O 
assédio moral é agora utilizado como forma de evitar 
a adesão à paralisação. Funcionários de agências que 
estão fechadas estão sendo obrigados a trabalhar em 
outras unidades, em bairros distantes. Mais do que isso, 
são pressionados a cumprir metas de venda de produ-
tos, mesmo sem ter condições básicas de trabalho.

Decisão Inauguração Evento 
Em sessão realizada na 

última segunda-feira, o Ór-
gão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro decidiu pela cria-
ção do III Juizado Especial 
Cível da Comarca de Du-
que de Caxias.

O Fórum Regional de Al-
cântara, em São Gonçalo, 
inaugura hoje, a 3ª Vara de 
Família da Comarca. A inau-
guração será no Fórum juíza 
Patrícia Acioli, na Rua Osó-
rio Costa, no bairro do Colu-
bandê, às 11h.

A Coordenadoria Judiciária 
de Articulação das Varas da In-
fância e Juventude e Idoso (Ce-
vij), do TJRJ, vai realizar, no pró-
ximo dia 3 de outubro, o evento 
‘Políticas Públicas e o Desafio da 
Garantia de Direitos Humanos 
para Idosos’.

Lixo Zero 

Urgência 
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CHINA

Quem lê a mensagem de ‘volte sem-
pre’ estampada embaixo do viaduto, 
na Rua Inácio Serra, no bairro Tomazi-
nho, em São João de Meriti, com cer-
teza não deseja voltar ao se depa-
rar com a quantidade de lixo no local.

Bancos e assédio moral   

A votação em todo 
o Brasil vai começar às 
8h e encerrar às 17h do 
próximo domingo, mas 
quando a maioria dos 
municípios já estiver sa-
bendo quem governará 
a partir de janeiro, em 
Casimiro de Abreu, se 
confirmados os números 
das pesquisas eleitorais 
e o Tribunal Superior Elei-
toral não julgar antes do 
pleito o recurso impetra-
do pelo candidato do 
PSB, a disputa deverá 
estender-se um pouco 
mais, com um ‘segundo 
turno’ no tapetão do 
TSE. Pelo menos é isto o 
que tem sido falado nos 
bastidores da campa-
nha do candidato do 
governo. 

Antonio Marcos 
admite derrota no voto

Principal apoiador do 
candidato Fábio Kiffer, o 
prefeito Antonio Marcos 
Lemos já reconhece en-
tre os seus aliados que o 
ex-prefeito Paulo Dames 
deverá ter mais votos 
que o seu afilhado polí-
tico, admitindo a fragili-
dade do seu escolhido 
diante do ex-prefeito, 
que concorre sub judi-
ce, já que seu registro de 
candidatura foi barrado 
pelo Tribunal Regional 
Eleitoral. Como o candi-
dato do PR, o empresá-
rio Wagner Heringer, está 
em situação semelhan-
te a de Dames, Antonio 
Marcos estaria mesmo é 
apostando suas fichas na 
disputa jurídica, no jogo 
a ser jogado no tapetão.

Meriti promove ação de conscientização 
SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 

Alunos do Projeto Lutando por Vidas, foram convidados à participarem. 
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Deslizamentos deixam dezenas de desaparecidos 

Uma denúncia envia-
da ao Sombra aponta 
que uma área de lazer 
teria sido invadida por 
um grupo de comer-
ciantes que instalaram 
um trailer no espaço 
dedicado aos morado-
res. De acordo com a 
denúncia, a Praça do 
Manhoso, no bairro da 
Prata, teve bancos e 
brinquedos destruídos. O 
vestiário do campo de 
futebol foi transformado 
em banheiro e há furto 
de energia e água. O 
som também é infernal 
e ninguém dorme. 

Antonio Marcos admite que seu candidato terá menos voto 

DIVULGAÇÃO

GLÁUCIO BURLE

Pelo menos 33 pesso-
as estão desaparecidas 
um dia após desliza-
mentos de terra varre-
rem duas aldeias no les-
te da China, informou a 
imprensa estatal ontem, 
enquanto as equipes 
de resgate vasculham 
os escombros em bus-
ca de sobreviventes.

Os ventos fortes e as 
chuvas levadas pelo 
tufão Megi desencade-
aram os deslizamentos 
de terra por volta das 
17h30 (6h30 de Brasília) 
de quarta-feira, que 
atingiram as aldeias de 
Sucun e Baofeng, na 

província de Zhejiang, no 
leste, segundo a agência 
de notícias oficial Xinhua.

Treze pessoas foram 
resgatadas na manhã 
de ontem e 33 continu-
am desaparecidas, infor-
mou.

Imagens divulgadas 

Crime contra a ordem em Nova Iguaçu 
por meios de comunica-
ção locais mostravam 
torrentes de água e 
pedras caindo de uma 
montanha em direção 
às casas localizadas no 
vale abaixo, enquanto 
pessoas aterrorizadas 
gritavam.

Acompanhados pelos agentes, os alunos estenderam faixas no trânsito

DIVULGAÇÃO  

Deslizamentos atingiram as aldeias de Sucun e Baofeng

REPRODUÇÃO/WHATSAPP

O município de 
São João de 
Meriti promoveu 

uma ação especial em 
celebração à Semana 
Nacional de Trânsito. Na 
última quarta-feira, os 
alunos do Projeto Lutando 
por Vidas, da Guarda 
Civil Municipal, foram 
convidados pelos agentes 
para participarem de uma 
ação de conscientização 
por um trânsito melhor e 
mais seguro na cidade.

Sob a orientação 
dos guardas, os alunos 
distribuíram panfletos 
informativos e estenderam 
faixas pedindo mais 
responsabilidade a 
motoristas e pedestres. As 

ações se concentraram 
nos semáforos da região 
do Centro da cidade 
e próximo à Prefeitura, 
na Avenida Presidente 
Lincoln, locais com 
grande fluxo de veículos e 
pedestres.

Um dos responsáveis 
pela iniciativa, o inspetor 
da Guarda meritiense, 
Alexander Azevedo, 
explica a participação 
do Lutando por Vidas 
na ação. “Pedimos a 
colaboração dos alunos 
por entendermos que 
é mais fácil atingir e 
cativar os condutores dos 
veículos com as crianças. 
As pessoas ficam mais 
receptíveis e a aceitação 
é muito melhor do que se 
fosse um adulto fazendo 

a distribuição. Além 
disso, essa também é 
uma maneira de educar 
as crianças sobre as 
responsabilidades no 
trânsito. Hoje elas são 
pedestres, mas amanhã 
serão os condutores de 
nossa cidade”.

Há 16 anos trabalhando 
no trânsito do município, 
o taxista Cícero Gomes, 
aprovou a iniciativa da 
Guarda com os alunos. 
“Achei muito bacana essa 
participação das crianças. 
Assim, desde pequenas 
elas já vão aprendendo 
para no futuro serem 
motoristas responsáveis. 
Eu, que trabalho 
diariamente no trânsito, sei 
como é importante esse 
tipo de conscientização. 

Ainda falta educação 
para algumas pessoas 
no volante. Por isso 
parabenizo a Guarda 

Municipal e os alunos por 
esse trabalho”.

A Semana Nacional 
de Trânsito é definida 

pelo Código de Trânsito 
Brasileiro e celebrada em 
todo o país entre os dias 
18 e 25 de setembro. 
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Sindicato dos Metalúrgicos 
fecha entrada da Peugeot

SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Trabalhadores de Porto Real realizaram manisfestação no Dia Nacional de Luta e Paralisações.

 Ato contra a reforma da CLT 
O ato foi para a 

defesa dos direitos 
(contra a reforma 
da CLT); defesa 
das aposentado-

rias (contra a refor-
ma da Previdência); 
contra o desempre-
go e a terceirização; 
redução dos juros; 

jornada de 40 horas 
semanais, sem redu-
ção salarial; contra o 
desmonte da Justiça 
do Trabalho; investi-

mentos em saúde, 
educação, seguran-
ça, transporte e mo-
radia; renovação da 
Frota de Veículos e 

retomada do desen-
volvimento econômi-
co, com valorização 
da indústria nacional, 
mais empregos e di-

reitos, melhores sa-
lários, trabalho de-
cente, distribuição 
de renda e justiça 
social.

Uma manifesta-
ção na entrada 
da fábrica da 

Peugeot-Citroën em 
Porto Real reuniu tra-
balhadores do Sindi-
cato dos Metalúrgicos 
do Sul Fluminense na 
manhã de ontem. O 
movimento boicotou o 
acesso dos funcioná-
rios na unidade duran-
te três horas. A mobili-
zação fez parte do Dia 
Nacional de Luta e Pa-
ralisações em Defesa 
dos Direitos, organiza-
do pelos metalúrgicos 
de todo país. Mais de 
dois mil trabalhadores 
aderiram à manifesta-
ção, que começou às 
4 horas da manhã. Eles 
entraram por volta das 
7 horas.

Silvio Campos, pre-

Mobilização feita na porta da Peugeot fez parte do Dia Nacional de Luta e Paralisações em Defesa dos Direitos 

DIVULGAÇÃO

Galhos crescem em meio a rede elétrica em Barra Mansa 

Preparação das urnas 
em fase final em Angra 

Na eleição do próximo domingo serão 355 urnas

DIVULGAÇÃO

Cachorro agredido ganha 
um novo lar em Valença 

DIVULGAÇÃO

sidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos do 
Sul Fluminense, enfati-
zou que o Brasil inteiro 
está participando des-
sa mobilização. “Não 
aceitaremos a postu-
ra do atual governo 
federal. Os políticos 
querem retirar os nos-
sos direitos porque eles 
não sabem o que é 
trabalhar em turno. Ou 
acordar às 3 horas da 
madrugada para pe-
gar o ônibus para vir 
para fábrica. Se vocês 
perceberem, eles es-
tão no poder há mais 
de 20 anos”, discursou 

FÁBRICA JÁ TEVE SEIS 
MIL FUNCIONÁRIOS 
A unidade da Peu-

geot-Citroën foi esco-
lhida porque já teve 
seis mil funcionários e 
hoje conta com dois 

mil. “Foi diminuído o 
quadro em um terço. 
Sabemos que o setor 

automotivo sempre é 
o primeiro a sofrer com 
a crise. No entanto, 

não podemos esque-
cer que o trabalhador 
não é apenas uma 

matricula. É um pai de 
família”, ressaltou Silvio 
Campos.

A preparação das 
urnas eletrônicas 
está na reta final 
em Angra dos Reis. 
O trabalho come-
ça cedo. O cadas-
tro eleitoral encerra 
em maio justamente 
para contabilizar os 
eleitores nas seções 
e organizar o traba-
lho. Angra tem qua-
se 130 mil eleitores. 
Nesta eleição, vão 
ser 355 urnas. Da-
dos como nomes, 
números e partidos 
de todos os candi-
datos que disputam 
a eleição ficam em 
cartões que serão 
colocados nos equi-
pamentos. “É o pro-
cesso de instalação 
de programas nas 
urnas eletrônicas 
com os dados dos 
candidatos, coliga-
ções, partidos políti-
cos. Além das infor-
mações dos eleitores 
que vão votar no 
domingo”, explicou 
o juiz eleitoral Ivan 

Mirancos Junior.
A previsão da justi-

ça eleitoral é que as 
urnas cheguem nas 
seções na madruga-
da de domingo. Até 
as 8h tudo vai estar 
pronto para o come-
ço da votação, que 
segue até as 17h. Em 
algumas áreas, as ur-
nas vão chegar mais 
cedo. Na Ilha Grande, 
as urnas seguem de 
lanchas. São 15 locais 
de votação em seis 
localidade e quase 6 
mil eleitores.

Na ilha, o cuida-
do é ainda maior. O 
transporte começa 
no sábado (1º) à tar-
de. Além das baterias 

que acompanham o 
equipamento, sem-
pre tem uma reserva 
por causa do risco de 
falta de energia. 

“Para a Ilha Gran-
de nós temos baterias 
sobressalentes. Ainda 
que falte luz durante 
todo dia, a urna vai 
ficar funcionando de 
oito às cinco horas da 
tarde. Havendo algu-
ma necessidade nós 
temos lanchas para 
fazer deslocamento 
durante o próprio dia 
da eleição para al-
guma intercorrência 
de imediato estar-
mos presentes”, disse 
o juiz Ivan Mirancos 
Junior.

Agredido em Valença 
há duas semanas, o ca-
chorro Amarelo, finalmente 
ganhou um novo lar. Será 
adotado por um velho co-
nhecido: o dono da fábri-
ca onde o animal ia todos 
os dias comer ração. “O 
Cosme, o nosso vigia, pe-
gava a ração, colocava 
pra ele e ele deitava lá e 
ficava com os vigias. E ele 
já fazia aquilo como se fos-
se a casa dele”, contou 
Everton Guimarães Matos, 
economista.

Segundo reportagem 
do jornal Diário do Vale, 
a agressão, flagrada por 
câmeras de segurança do 
próprio estabelecimento, 
na Avenida do Contorno, 
ganhou repercussão após 
as imagens serem compar-
tilhadas centenas de vezes 
nas redes sociais. Nas ima-
gens é possível ver o agres-
sor, o cabelereiro Rodrigo 
Esteves Ribeiro, de 36 anos, 
descer do carro e chutar o 
cão. Ele confessou o crime 
e pediu desculpas em uma 
rede social. O acusado vai 
cumprir uma pena admins-
trativa.

O pedido de poda já foi feito para a Light

Após agressão, cachorro amarelo será adotado

O Cosme é vigilante da 
empresa e ajudou no res-
gate do cachorro. Ele ain-
da está indignado com 
tudo que aconteceu. “Nós 
não temos que fazer isso 
nem com animal, nem 
com ser humano nenhum. 
Porque Deus nos criou pra 
amarmos uns aos outros 
“, disse Cosme Ferreira da 
Paixão, segurança.

O Cosme e o Everton 
trouxeram o Amarelo para 
sede de uma Ong, onde 
ele ficou sob os cuidados 
do Sandro. Ele foi medica-
do, já passa bem e pronto 
para conhecer uma vida 
diferente. “Ele já era super 

dócil mas na realidade ele 
tava com aquela sensa-
ção de dores, né. E, é outro 
cão. É muito tranquilo. Não 
consigo conceber porque 
que ele foi agredido, sen-
do desse jeito”, explicou 
Sandro Alexandre da Silva, 
representante da Ong.

O cãozinho de olhar 
perdido encontrou um 
amigo de longa data. “O 
Amarelo virou um popstar. 
Já recebeu uma casa que 
nós pegar. Vamos tentar 
agora protegê-lo para que 
ele não possa ficar na rua, 
fazendo com que as pes-
soas possam maltratá-lo”, 
garantiu Everton.

DIVULGAÇÃO

Os galhos de uma 
árvore cresceram 
no meio da rede 
elétrica na Rua 
Nogueira de Cas-
tro, no bairro Jar-
dim Primavera, em 
Barra Mansa. Preo-
cupados, os mora-
dores enviaram um 

vídeo para o What-
sApp da TV Rio Sul. 
De acordo com um 
morador da região, 
curtos-circuitos têm 
acontecido fre-
quentemente. 

O pedido de 
poda já foi fei-
to para a Light, 

responsável pelo 
fornecimento de 
energia elétrica. 
Segundo eles, ne-
nhuma providência 
foi tomada. 

Através de nota, 
a empresa infor-
mou que já enviou 
uma equipe ao 

bairro e constatou 
que os galhos não 
representam riscos, 
já que os cabos 
têm isolamento. 
Mas, que mesmo 
assim, uma poda já 
está programada 
para ser feita até o 
dia 13 de outubro.
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Dupla roda com muita 
droga em Nova Iguaçu

AÇÃO DA P2

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Os criminosos foram presos em posse de entorpecentes no Jardim Tropical.

Agentes do servi-
ço reservado do 
20º BPM (Mes-

quita) prenderam dois 
homens em posse de 
material entorpecente 
no Jardim Tropical, em 
Nova Iguaçu, na noite 
da última quarta-feira. 
Eles foram identifica-
dos como Rodrigo 
Nunes de Almeida, 23 
anos e Marcelo Felipe 
Andrade da Silva, 28.

Ao verificarem de-
núncias sobre comer-
cialização de entorpe-
centes na localidade, 
os policiais observa-

ram dois homens na 
varanda de uma casa 
que ao avistarem as 
viaturas empreende-
ram fuga pela laje das 
residências e tentaram 
se esconder em uma 
casa vizinha que esta-
va vazia e em obras.

Ao realizarem vas-
culhamento pelo lo-
cal, foram encontra-
dos os dois acusados 
em posse de 01 pis-
tola Sarsilmaz Turca 
calibre 9 mm com 
numeração suprimi-
da, 10 cápsulas de 
cocaína, 05 sacolés 
da mesma droga e 
20 reais em espécie 

(as drogas tinham 
inscrição da Comu-
nidade do Engenho 
Pequeno – CV). A 
ocorrência foi enca-
minhada à 52ª DP 
(Nova Iguaçu) cen-
tral de flagrantes.

Rodrigo Nunes de 
Almeida já havia sido 
reconhecido e quali-
ficado anteriormente 
como pertencente 
ao tráfico de drogas 
da Comunidade do 
Engenho Pequeno e 
um dos responsáveis 
por trazer outros mar-
ginais do Comando 
Vermelho para a re-
ferida comunidade. Droga apreendida com os dois criminosos na ação dos policiais

DIVULGAÇÃO  

Foragido da justiça é capturado em Nilópolis
Agentes do servi-

ço reservado do 20º 
Batalhão de Polícia 
Militar (Mesquita) 
receberam informa-
ções do Disque De-
núncia na tarde da 

última terça-feira, dan-
do conta de que Ro-
naldo Nogueira, de 46 
anos, conhecido como 
Ronaldo Sapinho ou 
Ronaldo Malvadeza, 
encontrava-se na es-

trada Marechal Caste-
lo Branco próximo ao 
nº 76, em Nilópolis. Ele 
foi condenado por ho-
micídio qualificado, no 
ano de 2001 e fugitivo 
do sistema penal des-

de 2012.
Ao chegarem no lo-

cal foram feitas buscas 
pelo indivíduo, sendo o 
mesmo encontrado no 
endereço citado. Con-
tra o marginal, havia 

o mandado de prisão 
em aberto, referente 
ao homicídio qualifi-
cado. O acusado foi 
encaminhado à 53ª DP 
(Mesquita) onde per-
maneceu preso. Ronaldo Malvadeza 

Homem é executado no Rio
Um homem foi mor-

to a tiros no Centro do 
Rio, no início da ma-
drugada de ontem. 
O crime ocorreu por 
volta da meia noite 
no sentido Praça da 
Bandeira da Avenida 
Presidente Vargas, al-
tura da Uruguaiana. 
Segundo a Polícia, a 
vítima, que não teve 
a identificação reve-
lada, não resistiu aos 
ferimentos depois de 
ser atingida por qua-
tro tiros. O corpo jazia 
na calçada da via.

De acordo com tes-
temunhas, o homem 
trabalharia na região 
do camelódromo da 
Uruguaiana. Ele es-
taria acompanhado 
de uma mulher no 
momento em que o 

suspeito se aproximou 
e fez os disparos; um 
deles acertou a re-
gião da cabeça da 
vítima. Ela saiu corren-
do do local após os 
tiroteio.

O caso é investiga-
do pela Delegacia de 
Homicídios (DH) da 
Capital. Agentes da 

especializada foram 
até o local do crime 
e realizaram a perícia. 
Segundo a Polícia Civil, 
não foram encontra-
dos documentos com 
a vítima. Os policiais 
vão buscar câmeras 
de seguranças e rea-
lizar outras diligências 
para elucidar o crime.

A vítima foi alvejada por tiros no centro da cidade

DIVULGAÇÃO 

Traficantes atacam base 
de UPP com bomba na Penha

Uma bomba de fa-
bricação caseira ex-
plodiu perto da base 
da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) da 
comunidade Fé/Sere-
no, no Complexo da 
Penha, no fim da tar-
de da última quarta-
-feira. O artefato teria 
sido deixado no local 
por traficantes.

De acordo com 
agentes da UPP, a 
explosão danificou 
janelas e derrubou 
objetos que estavam 

dentro da unidade. Não 
houve feridos. Até as 
20h, não havia registro 

de tiroteio. O caso foi 
registrado na 22ª DP 
(Penha).

A explosão danificou objetos e a entrada da unidade 

DIVULGAÇÃO 

Polícia apreende granada e drogas

Policiais militares 
do 33° BPM (Angra 
dos Reis) apreende-
ram armas e dro-
gas em uma ação 
no bairro Camorim 
Grande, na última 
quarta-feira. 

O material apreen-
dido foi encaminha-
do à 166ª DP (Angra 

dos Reis). Ninguém 
foi preso.

Após receberem 
denúncia, os agen-
tes realizaram um 
vasculhamento na 
área de mata, e 
apreenderam uma 
granada, 1kg de 
pasta base de co-
caína, um carrega-

dor de fuzil calibre 
556, sete  rádios 
transmissores e uma 
base, duas balan-
ças, munições, um 
colete balístico, ma-
terial para embalar 
drogas, 13 espole-
tas para detonação 
de explosivos e uma 
quantia em dinheiro.

Drogas e armamento apreendido pelos agentes do 33º BPM (Angra dos Reis)

DIVULGAÇÃO

Polícia vai intimar Eduardo Gordo 
para prestar depoimento no Rio

O candidato a vere-
ador de São Gonçalo 
Aristeo Eduardo Teixei-
ra da Silveira (PMDB), 
o Eduardo Gordo, será 
intimado a prestar de-
poimento à Polícia Ci-
vil, ainda essa semana. 
Os investigadores que-
rem saber se ele teve 
participação no caso 
do desvio de jornais 
que traziam denúncia 
do Ministério Público 
Federal (MPF) contra 
ele. Gordo foi denun-
ciado por participar 
de um esquema de 
fraudes com verbas 
da Saúde, em 2005.

“Nós já estamos de 
posse de imagens de 
câmeras do Centro 
Integrado de Seguran-
ça Pública (Cisp) de 
Niterói que mostram o 
momento em que um 
grupo entra na central 
de distribuição para 

recolher os exemplares 
do ‘EXTRA’ e do jornal 
‘O Fluminense’. Quere-
mos ouvir o candidato 
para saber se ele par-
ticipou da ação” afir-
ma Gláucio Paz, titular 
da 76ª DP (Niterói).

Ainda de acordo 
com o delegado, ou-
tras pessoas serão 
chamadas para pres-
tar depoimento e as 
imagens ainda vão ser 
enviadas para a perí-
cia.

De acordo com a re-
portagem do Extra, na 
última quarta-feira, o 
delegado Sérgio Cal-
das, responsável pelo 
4º Departamento de 
Polícia de Área (DPA), 
informou que um pro-
cedimento foi instau-
rado para investigar 
o caso. Caldas pede 
às testemunhas que 
procurem a delegacia 

para prestar mais de-
talhes sobre o ocorrido 
ou entrem em con-
tato com a Central 
de Atendimento ao 
Cidadão (CAC) atra-
vés dos telefones (21) 
2334-8823 e (21) 2334-
8835.

Eduardo é candidato a 
vereador de São Gonça

DIVULGAÇÃO
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Campanha na base da bala 

O ex-prefeito e can-
didato à Prefeitura de 
Itumbiara (209 km de 
Goiânia) identificado 
como José Gomes da 
Rocha (PTB), conheci-
do como Zé Gomes, 
de 58 anos, foi morto 
a tiros durante uma 
carreata eleitoral na 
cidade. O crime foi 
no final da tarde da 
última quarta-feira, 
quando o carro que 
levava o candidato 
e o governador em 
exercício passava 
pela avenida Modes-
to de Carvalho pró-
ximo ao bairro Novo 
Horizonte. 

O autor dos dis-
paros e um policial 
militar também mor-
reram minutos de-
pois do atentado. Já 
o vice-governador 
de Goiás José Eliton 
(PSDB) e o advogado 
da Prefeitura de Itum-
biara Célio Rezende 
que participavam do 
ato foram atingidos 
pelos disparos. 

Ainda segundo in-
formações, o autor 
dos disparos identi-

ficado como Gilberto 
Ferreira do Amaral, 53, 
era servidor público e 
trabalhava como au-
xiliar de serviços gerais 
da Secretaria Municipal 
de Saúde de Itumbiara. 
Ele teria dirigido pela 
contramão da carrea-
ta e utilizou uma pistola 
ponto 40 para disparar 
várias vezes contra as 
vítimas. O cabo da PM 
Vanilson Rodrigues que 
fazia a segurança do 
evento reagiu e houve 
mais confronto. 

José Eliton levou dois 
tiros na região abdomi-
nal, passou por uma ci-
rurgia e não corre risco 
de morte. Levado de he-

licóptero a Goiânia, 
ele está internado no 
Hospital de Urgências 
Doutor Otávio Lage 
de Siqueira. Célio Re-
zende também foi 
transferido para o 
mesmo hospital. Se-
gundo pesquisa elei-
toral divulgada na 
última terça-feira, Zé 
Gomes ganharia as 
eleições com 63,8% 
do eleitorado. Atrás 
dele vinha Álvaro 
Guimarães (PR) com 
17,6% das intenções 
de voto e Cesinha 
(PDT) com 3%. A Po-
lícia Civil investiga 
crime político como 
motivação. 

Candidato a prefeito é executado

Mais um candidato a vereador em Nova Iguaçu tem casa alvejada por 
diversos tiros. Político relata que estava dormindo quando ouviu disparos.

Policiais Júnior e Guimarães foram mortos no final de semana

Os indícios de 
crime político 
nos ataques 

a candidatos nas 
eleições deste ano 
ficam mais eviden-
tes na reta final da 
campanha eleitoral. 
Na madrugada da 
última quarta-feira, a 

Marcas dos tiros foram encontradas nos vidros das janelas e nas portas do imóvel localizada em Austin. Ninho do Batuta registrou ocorrência na 58ª DP

Portal pede informações 
sobre assassinos de PMs 

Morto a facadas na Zona Oeste 

Atirador sai do carro e dispara contra José (detalhe)

Suspeitos de desviar carga rodam no Rio

casa do candidato a 
vereador foi atingida 
a tiros tiros em Austin, 
distrito de Nova Igua-
çu. O caso foi regis-
trado na 58ª Delega-
cia de Polícia (Posse). 

Em entrevista ao 
Hora H, Luiz Car-
los Magno da Silva 
(PTC), o Ninho do 
Batuta, de 43 anos, 
que concorre a uma 
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vaga na Câmara 
Municipal pela ter-
ceira vez, relatou 
que no momento do 
ataque, por volta das 
4h, dormia quando 
ouviu vários disparos. 
Os tiros atingiram a 
janela e o teto da 
sala do imóvel. “Estou 
temendo pela minha 
vida, mas não posso 
me intimidar. Foi um 

ataque covarde e 
espero que a justiça 
seja feita”, disse. 

BILHETE SUSPEITO 
Ninho do Batuta, 

que é conselheiro 
tutelar, relatou ainda 
que há cerca de três 
meses um bilhete foi 
deixado no portão 
da casa. Nele esta-
va escrito os nomes 

completos de seus 
dois filhos e da mu-
lher. “Só consegui ler 
o nome deles. O res-
tante não dava para 
entender porque era 
uma letra ilegível. 
Não levei em con-
sideração porque 
pensei que fosse uma 
brincadeira”, disse.

Ele disse que mes-
mo não tendo sido 

eleito em pleitos an-
teriores, está cres-
cendo em popula-
ridade. “Não tenho 
nenhuma suspeita 
de quem possa ter 
feito isso. Pode ter 
tido relação tanto 
com a política quan-
to com algum caso 
no Conselho Tutelar 
que eu tenha adota-
do. 

O cartaz que pede 
informações que le-
vem às prisões dos 
assassinos de dois po-
liciais militares assassi-
nados no último final 
de semana, foi di-
vulgado ontem pelo 
Portal dos Procurados. 
Uma das vítimas era 
candidato a verea-
dor e fazia uma ca-
minhada em Itaboraí, 
na Região Metropoli-
tana. Já o outro assis-
tia a uma partida de 
futebol em um cam-
po de Nova Iguaçu. 

O soldado da PM 
Pedro Ferreira Júnior, 
de 33 anos, morto 
na Baixada, era lo-
tado na Unidade de 
Policia Pacificadora 
(UPP) Turano, enquan-
to o capitão refor-
mado José Ricardo 
Guimarães Costa, de 
49 anos, mais conhe-
cido como Capitão 
Guimarães, buscava 
uma vaga na política.

Júnior, como era 
conhecido na UPP, foi 
assassinado no co-
meço da tarde de 
sábado na Comuni-
dade Três Campos, 
em Nova Iguaçu, en-
quanto assistia a um 
jogo de futebol no lo-
cal conhecido como 
Campo do Star. Ele 
foi reconhecido pe-

los criminosos que o 
renderam, balearam 
e fugiram do local le-
vando sua arma. Ele 
chegou a ser socor-
rido, mas não resistiu 
aos ferimentos e mor-
reu após ser atendido 
na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) 
de Comendador Soa-
res.

A arma do militar, 
um revolver calibre 38, 
com sete munições 
intactas, foi achada 
na última terça-feira 
por agentes do Servi-
ço Reservado do 20º 
BPM (Mesquita), du-
rante operação no 
bairro Rosa dos Ven-
tos, em Nova Iguaçu. 
O PM militar estava 
na corporação des-
de 2012, era casado 
e deixou dois filhos.

Já o capitão re-

formado Ricardo 
Guimarães Costa foi 
executado a a tiros 
quando participa-
va de uma carreata 
na comunidade da 
Reta Velha, em Ita-
boraí, no domingo. 

Candidato a ve-
reador, o policial re-
formado acompa-
nhava da garupa de 
uma moto a visita do 
atual prefeito e can-
didato à reeleição 
na região, quando 
percebeu a aborda-
gem dos criminosos, 
em outra motocicle-
ta. Ele tentou fugir, 
mas atingido por um 
tiro de pistola nas 
costas. Levado para 
o Hospital Desembar-
gador Leal Júnior, no 
Centro de Itaboraí, 
não resistiu aos feri-
mentos.

Quatro suspeitos 
de desviarem uma 
carga de produtos 
alimentícios foram 
presos em flagrante 
por policiais do 40º 
BPM (Campo Gran-
de) ontem. Segundo 
informações da Po-
lícia Militar, dois fun-
cionários da empresa 
responsável pela dis-

tribuição do material 
marcaram de encon-
trar dois homens em 
uma Fiat Fiorino na 
Estrada Sete Riachos, 
em Campo Grande, 
na Zona Oeste. 

Os militares relata-
ram ainda que parte 
da carga seria leva-
da pelos criminosos 
no veículo de pas-

seio. Mas os agentes 
chegaram no local 
depois de uma de-
núncia anônima de 
roubo de carga. O 
bando foi conduzido 
para a 35ª Delega-
cia de Polícia (Cam-
po Grande), onde 
foi autuado por furto 
qualificado e os veí-
culos apreendidos.

A Divisão de Homi-
cídios (DH-Capital) 
investiga o assassi-
nato a facadas de 
um homem ocor-
rido na manhã de 
ontem, na Avenida 
Armando Lombardi, 
na Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste do 
Rio. A especializa-
da informou que foi 
acionada por volta 
das 6h para o local 
e uma perícia foi re-
alizada na cena do 
crime. 

Até o fechamento 

desta edição, a iden-
tificação da vítima 
não havia sido divul-
gada. 

A Polícia CiVil co-
meçou o trabalho 
de investigação para 
apurar a motivação 
do crime e prender o 
autor. 

OUTRO CRIME 
No início da madru-

gada de ontem outro 
homem também foi 
morto a tiros, na Aveni-
da Presidente Vargas, 
próximo da Rua Uru-

guaiana, no Centro 
do Rio. O caso tam-
bém é investigado 
pela especializada. 
Segundo o 5º BPM 
(Praça da Harmo-
nia), os agentes fo-
ram acionados para 
a cena do crime e 
encontraram a ví-
tima, também não 
identificada, já sem 
vida, com, um tiro 
na nuca . Ele estaria 
acompanhado de 
uma mulher quando 
o suspeito chegou e 
efetuou os disparos.

Divulgação
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Hospital Geral de Nova Iguaçu ganha setor especial para dar 
mais conforto aos pacientes de alta que aguardam seus familiares. 

BRASÍLIA

O governo encami-
nhará ao Congresso 
Nacional uma segunda 
proposta de emenda 
constitucional (PEC) que 
criará um teto para os 
gastos dos estados. A in-
formação é da secretária 
do Tesouro Nacional, Ana 
Paula Vescovia, segundo 
a qual, o presidente Mi-
chel Temer já enviou ao 
Congresso uma proposta 
do tipo. Ela deveria valer 
para limitar aumento de 
despesas tanto do go-

Governo enviará PEC para controle de gastos 
verno federal, quanto dos 
estados, do Legislativo e do 
Judiciário.

Governadores, ao assi-
narem em junho o acordo 
que permitiu a renegocia-
ção de suas dívidas com 
a União, concordaram em 
submeter seus orçamentos 
ao teto. Entretanto, durante 
a tramitação na Câmara 
dos dois projetos (do teto e 
da renegociação), houve 
pressões por mudanças e 
o governo Temer, que an-
tes dizia que as alterações 
eram inegociáveis, recuou.

Críticos, porém, apon-

Exclusiva para internação e alta 

Botox é uma Toxina 
Botulínica Tipo A, de-
senvolvida para aju-
dar a eliminar ou me-
lhorar rugas faciais 
persistentes. Esse pro-
cedimento não-cirúr-
gico trata as áreas 
de franzimento en-
tre as sobrancelhas, 
“pés de galinha” e 
rugas na testa, atra-
vés de uma série de 
pequenas injeções. A 
Toxina Botulínica “pa-
ralisa” o músculo da 
região injetada, se o 
músculo não pode se 
mexer ele também 
não pode enrugar. 

Duração: A aplica-
ção dura de 10 a 15 
minutos.

Efeitos Colaterais: 
Dependendo de 
onde o Botox é in-
jetado, efeitos cola-
terais podem incluir 
dores de cabeça, 
vermelhidão local. 
Hematomas tempo-
rários no local da in-
jeção também são 
comuns. Pode ocor-
rer ptose palpebral 
(pálpebra caída) 
parcial temporária. 

Recuperação: Ime-
diata. Sem tempo de 

internação.
Riscos: Pequeno ris-

co de reação alérgi-
ca, porém raros.

Resultados: Os efei-
tos das injeções de 
Botox aparecerão em 
7 dias e tem duração 
de até seis meses, po-
dendo ser aplicados 
novamente. 

Técnica Utilizada: 
Estudos mostraram 
que Botox pode ali-
viar dores de cabeça, 
suor excessivo, pisca-
das incontroláveis e 
espasmos musculares 
no pescoço e olhos. 
Também é utilizado 
para tratar síndrome 
da bexiga hiperativa, 
controlar dor duran-
te operações, ajudar 
crianças com parali-
sia cerebral, prevenir 
zumbido nos ouvi-
dos, assistir diabéticos 
com ganho de peso 
e controle de sialor-
réia em alguns pa-
cientes com paralisia 
cerebral. 

Internação: Sem in-
ternação

Anestesia: Aneste-
sia tópica dependen-
do da sensibilidade 
do paciente.

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 

Toxina Botulínica Tipo A

tam que a medida coloca 
em risco a continuidade de 
ações sociais do governo, 
principalmente nas áreas 

de saúde e educação, 
cujos repasses nos últimos 
anos vinham crescendo 
bem acima da inflação.

A informação é da secretária do Tesouro, Ana Paula

MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU 

Dados do Siste-
ma de Informações 
Hospitalares Descen-
tralizado (SIHD2), do 
Ministério da Saúde, 
apontam  que em 
2015, o Hospital Ge-
ral de Nova Iguaçu 
(HGNI) foi a unidade 
hospitalar, entre as dez 
maiores unidades do 
Estado, que mais inter-
nou (cerca de 19 mil 
internações), sendo 
70,3% de Nova Iguaçu 
e 29,7% de outras ci-
dades. Para dar mais 

conforto a estes pa-
cientes, seus familiares 
e acompanhantes, foi 
inaugurada ontem, a 
nova Central de Inter-
nação e Alta da uni-
dade, uma iniciativa 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde, através 
do HGNI, em parceria 
com o governo do Es-
tado.

O evento contou 
com a presença do 
secretário de Estado, 
Luiz Antônio Teixeira 
Júnior - que foi secre-

tário em Nova Iguaçu 
até 2015 e responsável 
pela implementação 
do programa Nova 
Saúde Iguaçu -, do se-
cretário municipal de 
Saúde, Emerson Trinda-
de, do diretor geral da 
unidade, Joé Sestello, 
e demais autoridades.  

“Haverá uma otimi-
zação dos processos 
de internação para 
cirurgias eletivas e alta 
hospitalar para Baixa-
da Fluminense. Vamos 
sempre apoiar os mu-

nicípios com ações 
como esta, que be-
neficiam a população 
como um todo, ofe-
recendo qualidade 
assistencial e dando 
dignidade no atendi-
mento mesmo após a 
alta hospitalar”, desta-
ca o secretário esta-
dual.  

LIBERAÇAO MAIS 
RÁPIDA DE LEITOS 

O setor, que começa 
a funcionar efetivamen-
te na próxima segunda-

-feira, é destinado a 
acolher pacientes de 
alta e que aguardam 
algum familiar para 
irem para casa. Com 
isso, segundo o diretor 
do hospital, haverá a 
liberação de leitos de 
forma mais rápida.

“O hospital tem um 
fluxo muito grande de 
pacientes. Somos a 
maior emergência da 
Baixada Fluminense. 
Antes, o paciente ti-
nha a alta e aguarda 
no leito para ir embora, 

impossibilitando a libe-
ração do mesmo para 
outros pacientes. Ago-
ra, este processo será 
mais rápido”, garante 
Joé  Sestello.  

A Central de Interna-
ção e Alta está locali-
zada no prédio E, entre 
a entrada da emergên-
cia e enfermaria pediá-
trica do hospital. O ho-
rário de funcionamento 
da Central de Interna-
ção e Alta é de segun-
da a sexta-feira, das 8h 
às 19h.

Novo espaço inaugurado é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, através do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) e o governo do Estado

MARCELLE ABREU 

Prefeitura de Japeri entrega Praça reformada
Como uma pedra bruta 

que é lapidada e se torna 
uma linda joia, a praça do 
bairro Pedra Lisa, em Jape-
ri, é agora um belo cenário 
para a diversão e o lazer 
da população. O espaço 
que estava bastante dete-
riorado passou por ampla 
reforma e agora é o ‘point’ 
de crianças, jovens, adul-
tos e idosos.

A melhoria foi feita pela 
Prefeitura de Japeri, atra-
vés da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos (SE-
MOSP). 

O espaço teve as ár-
vores podadas e recebeu 
mesas e bancos de con-
creto, além de novos brin-
quedos para a criança-

da, pintura diferenciada e 
iluminação adequada. A 
reforma, além de garantir 
o lazer, promove também 
maior sensação de segu-
rança aos usuários.

Um dos cartões postais 
da cidade, o bairro ofere-
ce aventura e adrenalina, 
além de uma bela paisa-
gem , para os amantes de 
esportes radicais, onde os 
praticantes de rapel po-
dem saltar do alto da Pe-
dra Lisa. 

O prefeito Ivaldo Barbo-
sa dos Santos, o Timor, disse 
da alegria que sente e da 
sensação do dever cumpri-
do. “Mesmo com toda difi-
culdade, crise econômica 
que atinge todo o país, te-

mos conseguido executar 
um serviço de excelência 
com o objetivo de pro-
porcionar aos munícipes 
melhor qualidade de vida. 
A entrega desta praça é 
resultado de trabalho em 

conjunto com toda equipe 
do Poder Executivo. Conti-
nuaremos trabalhando e 
zelando por toda popula-
ção de Japeri até o último 
dia deste governo”, disse o 
prefeito.

Espaço recebeu novos brinquedos, pintura e iluminação

WANDERSON OLIVEIRA

Sol de Verão quebra regras em Belford Roxo
Sucesso absoluto na XIX 

Feira Integrada 2016, reali-
zada em seu ginásio, que 
está em fase de acaba-
mento, um tema tão impor-
tante para a comunidade 
de Belford Roxo que atra-
vés de seus colaboradores 

e participantes, comovidos 
e emocionados esperam 
novos eventos como este 
para premiar e conscienti-
zar a cidade belforroxense. 
Abordando o tema, adver-
sidade social, alunos da 
educação infantil ao 9º ano 

do ensino fundamental, 
mostraram seus talentos, 
apresentaram e represen-
taram, cantaram e criaram 
peças das diferenças entre 
raça, cor, deficiência física, 
auditiva, visual entre outras. 
Com a coordenação da 

vice-diretora Renata Muc-
ciolo e todo o pessoal de 
apoio, professores e funcio-
nários, o Sol de Verão, na 
pessoa de seu diretor Sér-
gio Mucciolo, agradece a 
todos os participantes pelo 
sucesso do evento.

DIVULGAÇÃO
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GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:10-Bem Estar
10:50-Encontro com Fáti-
ma Bernardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:46-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:58-Vídeo Show
15:03-Sessão da TardeEs-
posa de Mentirinha
16:47-Vale a Pena Ver de 
NovoCheias de Charme
17:54-Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:27-Sol Nascente
19:17-Praça TV - 2ª Edição
19:37-Haja Coração
20:30-Jornal Nacional
21:05-Velho Chico
22:40-A Lei do Amor
22:48-Globo Repórter
23:38-Lista Negra
00:16-Jornal da Globo
00:56-Programa do Jô
01:52-Castle
02:35-Corujão
04:10-CorujãoEu, Tu, Eles

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO  
08:00-CARROSSEL ANIMA-
DO    
08:30-MUNDO DISNEY  
10:30-BOM DIA E CIA   
13:45-FOFOCANDO   
15:15-CASOS DE FAMÍLIA
16:15-MAR DE AMOR    
17:15-ABISMO DE PAIXÃO    
19:45-A GATA
18:15-SBT BRASIL   
20:30-CÚMPLICES DE UM 
RESGATE   
21:30-CHIQUITITAS
22:00-PROGRAMA DO 
RATINHO    
23:15-TELA DE SUCESSOS   
01:00-THE NOITE COM DA-
NILO GENTILI 
02:00-JORNAL DO SBT  
03:45-DOIS HOMENS E 
MEIO   
04:00-MIKE & MOLLY
04:30-DIÁRIOS DE UM VAM-
PIRO
05:00-DALLAS

REDE TV

ENCONTRASTE

05:00-Igreja Interna-
cional da Graça de 
Deus 
08:30-Te Peguei 
09:00-Tá Sabendo? 
09:30-Melhor Pra 
Você 
12:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
15:00-A Tarde é Sua 
17:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus 
18:00-Sem Rodeios 
19:15-RedeTV News 
20:30-Igreja Internacional 
da Graça de Deus. 
21:30-TV Fama 
22:45-Mariana Godoy En-
trevista 
00:05-Leitura Dinâmi-
ca 
00:35-Programa Amaury 
Jr 
01:30-Igreja Universal do 
Reino de Deus. 
03:00-Igreja da Graça no 
Seu Lar

Após uma passagem de tempo, 
Afrânio leva Tereza ao altar. Santo e Te-
reza se casam. Olívia entra em trabalho 
de parto. Miguel se desespera porque 
não dá tempo de levar a gestante ao 
hospital. Ceci traz ao mundo um casal 
de gêmeos, que recebem os nomes de 
Belmiro e Rosa. Depois, essas crianças 
aparecem com cinco anos e escalam 
o colo do bisavô Afrânio. Martim obser-
va as famílias rivais felizes e juntas. FIM.

Santo e Tereza 
se casam

Raabe é levada 
até a masmorra

Irritada, a soberana ordena que 
prendam Raabe na masmorra. Tibar 
pede para Marek libertar sua ama-
da, mas o rei se recusa e avisa que 
a moça vai pertencer ao lutador que 
vencer o torneio. Josué insiste, mas 
Aruna chora e diz que simplesmente 
não pode revelar a verdade. Raabe 
é levada até a masmorra. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Tamara decide contar a verdade 
para Apolo. Bruna pensa em levar Gio-
vanni para fora do país. Márcia afirma 
a Carol que sua bolsa de estudos está 
ameaçada, caso Afonso não a procu-
re. Aparício mente para ajudar Agilson, e 
Lucrécia acredita. Camila tem uma lem-
brança com Giovanni e fica abalada. 
Tancinha sente falta de Beto.

Giovanni aceita 
viajar com Bruna

 Téo sonha que 
começou a enxergar

Geraldo ameaça Regina e diz que eles 
devem se ajudar para que todos saiam 
com vantagens. Otávio e Rebeca dizem 
para Manuela e Isabela que vão se casar. 
As duas comemoram. Omar segue cui-
dando da mãe. Téo sonha que começou 
a enxergar, mas acorda desesperado ao 
notar que continua cego. Frederico des-
confia que Navarro pode estar por trás da 
armação de Tomas para prejudicá-lo. O 
estilista levanta provas para sua teoria.

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Ma-
nhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h45-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h30-Escrava Mãe
20h30-A Terra Prometida
21h30-Jornal da Record
22h30-Super Tela – Velozes e 
Furiosos
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

‘Retratos do EncontrArte’
Mostra reúne fotos referentes aos 15 anos de Encontros 
de Artes Cênicas no Sesc da Baixada Fluminense.

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
12:30-Jogo Aberto Deba-
te
13:00-Os Donos da Bola
15:00-Qual é o Desafio?
16:00-Brasil Urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-Sila: Prisioneira do 
Amor
21:10-Show da Fé
22:00-Mundo Miss - Bole-
tim
22:05-Pânico na Band
23:45-O Mundo Segundo 
os Brasileiros
00:35-Jornal da Noite
01:25-Que Fim Levou?
01:30-Copa do Mundo 
Fifa de Futebol Feminino 
Sub 17
02:55-Só Risos - pegadi-
nhas
03:00-Religioso - Igreja Uni-
versal

Leis de incentivo fiscal

Ao passo que, nos pri-
meiros dias do relacio-
namento, vocês simples-
mente não conseguiam 
ficar longe um do outro, 
agora vocês quase não 
se vêem, além de no fi-
nal de semana. É natu-
ral que as pessoas con-
tinuem com suas vidas 
profissionais e pessoais, 
não importando as flu-
tuações emocionais, 
mas ao mesmo tempo é 
igualmente importante 
que os dois passem um 
tempo gostoso juntos.

Previsão do tempo - Rio de Janeiro

ALZIRO XAVIER

O EncontrArte conta 
com o patrocínio da Pe-
trobras por meio das leis 
de incentivo fiscal e da 
Secretaria de Estado de 
Cultura e da Lei Estadu-
al de Incentivo à Cultura 
do Rio de Janeiro e en-

O S h o p p i n g 
Nova Iguaçu 
apresenta a 

exposição fotográfi-
ca ‘Retratos do En-
contrArte’ que fica 
em cartaz no tercei-
ro piso até dia 28 de 
novembro. A mostra 
reúne quinze ima-
gens que retratam 
parte da trajetória do 
EncontrArte, projeto 
que se consolidou na 
Baixada Fluminense 
como um dos mais 
importantes eventos 
culturais no estado 
do Rio.

Ao longo desses 
15 anos de sucesso, 
o evento trouxe aos 
palcos do Sesc Nova 
Iguaçu e Complexo 
Cultural Sylvio Mon-
teiro, mais de 450 
espetáculos teatrais, 
além de várias atra-
ções que acontece-
ram pelas ruas da ci-
dade e também no 
Shopping Nova Igua-

çu.
As fotos exibidas 

são dos fotógrafos 
locais Alziro Xavier, 
Danilo Sérgio, Marce-
le Pontes, Mazé Mixo 
e Paulo César Rega 
e traduzem o retrato 
do artista, a expres-
são no momento da 
cena, um registro dos 
bastidores antes de 
os atores entrarem 
em cena e a dra-
maticidade que se 
expressa no corpo in-
teiro.

Para os idealiza-
dores Claudinah Oli-
veira, Fábio Mateus 
e Tiago Silva, a ideia 
é mostrar ao público 
algumas cenas que 
marcaram a história 
do EncontrArte ao 
longo desses quinze 
anos e homenagear 
os atores que parti-
ciparam dessas edi-
ções. “Foi uma sínte-
se difícil devido ao 
número de imagens 
que temos registra-
das.” A ideia é mostrar ao público algumas cenas que marcaram a história ao longo de 15 anos

cerra a 15ª edição hoje, 
às 19h, no Sesc Nova 
Iguaçu com a peça ‘Luiz 
Gama – Uma Voz pela Li-
berdade’ de Deo Garcez.

‘Retratos do EncontrAr-
te’ está exposto no 3º Piso 
do Shopping Nova Igua-

çu. O horário de funcio-
namento é de de se-
gunda a sábado das 10 
às 22h, aos domingos, 
das 12 até 22h. A en-
trada é gratuita. Outras 
informações pelo tele-
fone (21) 3812-1900.
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Central será entregue hoje durante cerimônia

legislação em vigên-
cia.

3. Negado provimento 
ao agravo regimental.

Recurso Especial Elei-
toral nº 8380 – T. S. E. Julga-
mento: 25/02/2016. Re-
lator: GILMAR FERREIRA 
MENDES. DJE - Diário de 
justiça eletrônico, Tomo 
76, Data 20/04/2016, Pá-
gina 35. (grifo nosso)

Em seu voto, no ACÓR-
DÃO Nº 45/2008 - TCU 
- 1ª CÂMARA, o Ministro-
-Relator VALMIR CAMPE-
LO grifa que:

“10. Acerca do tema, 
dispõe o § 2º do art. 12 
da Lei Orgânica do TCU 
que dita forma de res-
sarcimento pode ocorrer 
se reconhecida, pelo Tri-
bunal, a ocorrência de 
boa-fé. Contudo, con-
siderando tratar-se de 
pagamentos indevidos, 
não vislumbro como 
possa aplicar-se este 
conceito ao caso em 
concreto, ora em exa-
me. Assim, acompanho 
as instruções.” (grifo nos-
so)

Diante do exposto, 
nos resta convicção 
que a decisão de con-
denação na Tomada 
de Contas Especial nº 
020.497/2005-9 preenche 
os requisitos acima refe-
ridos para caracterizar 
causa de inelegibilidade 
ao ora candidato CAR-
LO BUSATTO JUNIOR.

Cabe à diante enfren-
tar as teses da defesa 
quanto ao termo inicial 
da inelegibilidade e 
quanto ao prazo aplicá-
vel, cinco ou oito anos.

Da Aplicabilidade da 
Lei da Ficha Limpa

O Plenário do Supre-
mo Tribunal Federal já 
examinara a controvér-
sia nos autos das ADCs n° 
29 e 30 e da ADI n° 4.578, 
assentando expressa-
mente a constituciona-
lidade da incidência a 
Lei dos “Fichas Limpas” 
a fatos anteriores à sua 
vigência. Entendeu que 

a aplicabilidade da 
Lei Complementar nº 
135/2010 a fatos já ocor-
ridos não macularia prin-
cípio constitucional da 
irretroatividade das leis, 
corolário do postulado 
da segurança jurídica 
(CRFB/88, art. 5º, XXXVI).

Segue julgado nesse 
sentido:

ELEIÇÕES 2012. RECUR-
SO ESPECIAL ELEITORAL. 
CARGO DE VEREADOR. 
REGISTRO DE CANDIDA-
TURA. INDEFERIMENTO. 
CANDIDATO CONDE-
NADO PELA PRÁTICA 
DE CAPTAÇÃO ILÍCITA 
DE SUFRÁGIO (ART. 41-A 
DA LEI Nº 9.504/97). IN-
CIDÊNCIA DO ART. 1º, I, 
j, DO ESTATUTO DAS INE-
LEGIBILIDADES (LC Nº 
64/90), ACRESCENTADO 
PELA LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 135/2010 (LEI DOS 
“FICHAS LIMPAS”). APLI-
CAÇÃO DA NOVEL DIS-
CIPLINA LEGISLATIVA A 
FATOS ANTERIORES À SUA 
VIGÊNCIA. HIPÓTESE DE 
RETROSPECTIVIDADE, E 
NÃO DE RETROATIVIDA-
DE. DECISÃO DO PLENÁ-
RIO DO SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL NAS ADCS 
Nº 29 E 30 E NA ADI Nº 
4578 ASSENTANDO A 
CONSTITUCIONALIDADE 
DE TAL APLICAÇÃO A 
FATOS PRETÉRITOS, BEM 
COMO DO PRAZO DE 8 
(OITO) ANOS. RECURSO 
A QUE SE NEGA PROVI-
MENTO.

1. As inelegibilidades 
introduzidas pela LC nº 
135/2010 a fatos ocorri-
dos anteriormente à sua 
vigência não macula o 
princípio constitucional 
da irretroatividade das 
leis, corolário do postu-
lado da segurança jurí-
dica.

2.A Lei Complemen-
tar nº 135/10, ao incidir 
sobre o processo eleito-
ral posterior à respecti-
va data de publicação, 
consubstancia uma hi-
pótese clara e inequí-
voca de retroatividade 
inautêntica (retrospecti-
vidade), ao estabelecer 
limitação prospectiva 
ao ius honorum (o direito 
de concorrer a cargos 

eletivos) com base em 
fatos já ocorridos.

3.A elegibilidade é a 
adequação do cidadão 
ao regime jurídico consti-
tucional e legal comple-
mentar do processo elei-
toral, consubstanciada 
no não preenchimento 
de requisitos negativos 
(as inelegibilidades) no 
momento do registro de 
sua candidatura, razão 
pela qual inexiste direito 
adquirido a candidatar-
-se, mas, ao revés, mera 
expectativa de direito 
que deve ser legítima.

4.É que o cidadão 
que tenciona concorrer 
a cargo eletivo deve 
aderir ao estatuto jurídi-
co eleitoral, por isso que 
em razão da necessida-
de de sua adequação 
a esse regime de direito, 
impede que antes do iní-
cio do período eleitoral 
o ius honorum ingresse 
no respectivo patrimônio 
jurídico, gerando o cog-
nominado direito adqui-
rido.

5. superveniência de 
causas de inelegibilida-
de não ofende a coisa 
julgada nos casos em 
que a mesma decorre 
de condenação judicial, 
na medida em que não 
significa interferência no 
cumprimento de deci-
são judicial anterior. Vale 
dizer, o Poder Judiciário 
fixa a penalidade, que 
terá sido cumprida antes 
do período eleitoral, sem 
prejuízo de que nas re-
lações jurídicas ex lege 
novos requisitos possam 
ser exigidos.

6. Consectariamente, 
a aplicação da LC nº 
135/2010 a fatos ocorri-
dos antes de sua vigên-
cia se impôs à luz da 
atual quadra histórica, 
em que se verifica uma 
crise do sistema repre-
sentativo brasileiro e o 
anseio da população 
pela moralização do 
exercício dos mandatos 
eletivos no país.

7. Deveras, a cidada-
nia, fundamental à Re-
pública, erigiu a probi-
dade como condição 
inafastável para a boa 
administração pública.

8. Recurso Especial 
Eleitoral a que nega pro-

vimento.
RESPE Nº 29135, de 

23/10/2012. RELATOR: 
MARCO AURÉLIO MEN-
DES DE FARIAS MELLO. 
PSESS - Publicado em 
Sessão, Data 23/10/2012. 
(grifo nosso)  

Dessarte, não resta 
dúvida que o prazo de 
inelegibilidade aplicável 
para a incidência do art. 
1º, I, “g”, da LC 64/90 é o 
de sua vigente redação, 
oito anos, ainda que os 
fatos sejam pretéritos à 
sua nova redação. 

Do Termo Inicial da 
Inelegibilidade

Segundo a defesa, de-
ve-se considerar a data 
de 21/03/2008 como o 
termo inicial da inelegibi-
lidade, no que concerne 
à Tomada de Contas Es-
pecial nº 020.497/2005-9, 
eis que seria essa a data 
do transitou em julgado, 
de modo que a referida 
sanção já restaria devi-
damente cumprida.

Noutro giro, como 
bem apontou o Parquet, 
no que tange à Tomada 
de Contas Especial nº 
6721/2012-5 – Operação 
Sanguessuga, a defesa 
alega que ainda não 
haveria decisão defini-
tiva, eis que há recurso 
de embargos de decla-
ração com pedido de 
vista e pendente de jul-
gamento.

Ora, cotejando as duas 
situações, percebe-se 
que a Defesa pretende 
manejar seus argumen-
tos sem preocupar-se 
com a coerência entre 
eles. Se no primeiro caso 
acima requer seja con-
siderado o trânsito, da 
decisão de 29/01/2008, 
em 21/03/2008,  mesmo 
estando aquela decisão 
ainda pendente de re-
curso, como pode usar 
para a segunda Toma-
da de Contas, listada 
acima, o argumento de 
que ela ainda está pen-
dente de análise de em-
bargos de declaração? 
Portanto, não se consu-
maria esta em decisão 

irrecorrível.

Não se pode olvidar 
que um dos requisitos 
para a causa da inele-
gibilidade em comen-
to é a irrecorribilidade 
da decisão. Sendo as-
sim, forçoso reconhe-
cer que para a Tomada 
de Contas Especial nº 
6721/2012-5 – Operação 
Sanguessuga ainda não 
ocorreu a irrecorribilida-
de, mas para a Tomada 
de Contas Especial nº 
020.497/2005-9 esta se 
deu com o Acórdão nº 
2144/2010.

Considerando que o 
termo inicial da inelegi-
bilidade, previsto no art. 
1º, I, “g” da LC 64/90, é 
a data da decisão irre-
corrível, esta se deu em 
27/04/2010 (Acórdão nº 
2144/2010).    

Da Lista dos Tribunais 
de Contas

Insta dizer que as listas 
dos Tribunais de Contas 
são acessórias à análise 
dos Requerimentos de 
Registro de Candidatura 
e não vinculativas, uma 
vez que exista situação 
fática que vá de encon-
tro com seu conteúdo. 

Do Julgamento

Considerando todo 
o exposto, com rela-
ção às AIRC’s propostas 
pela Coligação PARA 
CUIDAR DAS PESSOAS 
e pelo MINISTÉRIO PÚ-
BLICO ELEITORAL, por 
identidade de funda-
mentos, entende-se que 
o candidato CARLO BU-
SATTO JUNIOR está INE-
LEGÍVEL, em razão da 
condenação na Toma-
da de contas do TCU nº 
020.497/2005-9, em deci-
são irrecorrível do Acór-
dão nº 2144/2010-TCU-
-1ª Câmara, datada de 
27/04/2010, por aplica-
ção do prazo de 8 (oito) 
anos previsto no art. 1º, I, 
“g” da Lei Complemen-
tar nº 64/1990, pelo que 
JULGO PROCEDENTE as 
AIRC’s em face de CAR-
LO BUSATTO JUNIOR.    

No que se refere ao 
impugnado ABEILARD 
GOULART, candidato a 
vice-prefeito, por não 
encontrar dentre os ar-
gumentos apresenta-
dos nada específico em 
face do mesmo, JUL-
GO IMPROCEDENTE as 
AIRC’s em face de ABEI-
LARD GOULART DE SOU-
ZA FILHO.  

No que se refere às 
impugnações à COLI-
GAÇÃO POR UMA ITA-
GUAÍ MELHOR, não há 
litisconsórcio passivo ne-
cessário, razão esta que 
foram ajuizadas AIRC’s 
no respectivo processo 
do DRAP, pelo que DE-
TERMINO a exclusão da 
Coligação do polo pas-
sivo.

Tratando-se de pedi-
do de registro de Chapa 
Majoritária, faz-se mister 
a análise individualiza-
da de cada pedido de 
registro de candidatura, 
n/f do art. 49 da Res. TSE 
nº 23.455/2015. Destarte, 
registra-se que não há 
óbice ao deferimento 
do RRC do candidato a 
vice-prefeito ABEILARD 
GOULART DE SOUZA FI-
LHO. No entanto, impõe-
-se o indeferimento da 
Chapa em razão de o 
candidato a prefeito 
CARLO BUSATTO JUNIOR 
ter sido considerado INE-
LEGÍVEL, consoante art. 
1º, I, “g” da Lei Comple-
mentar nº 64/1990.    

Isto posto, acolho a 
manifestação dos im-
pugnantes, e INDEFIRO 
o pedido de registro da 
Chapa Majoritária da 
Coligação POR UMA ITA-
GUAÍ MELHOR (PMDB/
DEM/PT/PT DO B/PMN/
PC DO B/PP/PSD/PTB), 
para concorrer aos car-
gos de prefeito e vice-
-prefeito, haja vista o 
candidato a prefeito 
CARLO BUSATTO JUNIOR 
não preencher todos os 
requisitos previstos na 
Res. TSE nº 23.455/2015. 

Publique-se. Ciência 
ao MPE.

Após o trânsito em jul-
gado, arquive-se.

Posse inaugura Central 
de Internação e Alta 

Prefeitura de Meriti faz 
ação com Ronda Escolar 

O Hospital Ge-
ral de Nova Igua-
çu (HGNI) inaugura 
hoje, às 10h, a Cen-
tral de Internação 
e Alta da unidade. 
Entre as autoridades 
que confirmaram 
presença está o se-
cretário Estadual de 
Saúde, Luiz Antônio 
Teixeira Júnior, o se-
cretário Municipal 
de Saúde, Emerson 
Trindade, e o diretor 
geral do HGNI, Joé 
Sestello.

A Central de Inter-
nação e Alta está 
localizada no pré-
dio E, entre a entra-
da da emergência 
e enfermaria pedi-
átrica do hospital. 
No local será reali-
zado o acolhimento 
aos acompanhan-
tes e visitantes dos 
pacientes interna-
dos nas enfermarias 
adulto e pediátrica 

e também aos visi-
tantes das unidades 
de tratamento inten-
sivo e sala vermelha.

SERVIÇOS E 
INSTALAÇÕES DO 
NOVO ESPAÇO 

A internação para 
realização de cirur-
gias eletivas (progra-
madas) será feita no 
local, que também 
será usado  para a 
alta hospitalar, des-
sa forma o pacien-
te que tiver alta irá 

aguardar no local, 
disponibilizando o 
leito para outros pa-
cientes que necessi-
tem de internação.

O novo espaço é 
climatizado e conta 
com poltronas con-
fortáveis e recliná-
veis destinadas aos 
pacientes de alta 
hospitalar. O horário 
de funcionamento 
da Central de Inter-
nação e Alta é de 
segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 19h. 

A preocupação 
com o quadro de 
violência crescente 
apresentado no mu-
nicípio de São João 
de Meriti faz a impor-
tância da Ronda Es-
colar, projeto desen-
volvido pela Guarda 
Civil Municipal desde 
1999, ganhar cada 
vez mais importância 
no dia a dia dos me-
ritienses. O objetivo 
principal é garantir, 
com tranquilidade e 
segurança, o acesso 
às escolas, realizan-
do o patrulhamento 
das unidades duran-
te o período de aula. 
No entanto, os agen-
tes têm um trabalho 
ainda mais amplo 
para fazer. Eles já 
conseguiram evitar 
agressões físicas, fur-
tos, roubos, estupros 
e até tentativas de 
homicídio.

“A importância da 

Ronda Escolar em nos-
so Município é muito 
grande, digo que é es-
sencial. Com ela, atra-
vés de palestras e da 
nossa permanência 
nas escolas, consegui-
mos trabalhar a base, 
fazendo um trabalho 
preventivo, para ter-
mos cidadãos melho-
res no futuro. E, com 
o trabalho do dia a 
dia, também evitamos 
infrações penais de 
menor potencial ofen-
sivo e até crimes mais 
graves”, explicou o co-
mandante da Guarda 
Civil de São João de 
Meriti, Worton Câmara 
Junior.

Os atos preventivos 
capazes de administrar 
situações de conflito no 
ambiente escolar dife-
renciam a Ronda Esco-
lar dos demais depar-
tamentos da Guarda 
Civil meritiense. Apesar 
disso, em ação efetiva 

para averiguar uma 
denúncia de alicia-
ção e exploração 
de menores e uso de 
drogas em uma festa 
rave, os agentes aca-
baram com o evento, 
apreenderam drogas 
e prenderam alguns 
aliciadores.

A Guarda Civil Mu-
nicipal de São João 
de Meriti não fica 
restrita ao trabalho 
de proteger praças, 
prédios e equipa-
mentos públicos. A 
corporação também 
realiza operações de 
segurança pública, 
em parceria com os 
órgãos competen-
tes, e exerce diver-
sas ações sociais no 
município. A Ronda 
Escolar é um proje-
to desenvolvido em 
parceria com a Se-
cretaria Municipal de 
Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer.
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Trabalho: seu poder 
criativo será o seu grande 
aliado para realizar 
tudo que almeja. Força 
de vontade também 
será importante para 

alcançar o que deseja. Finanças: essa 
fase promete alegrias financeiras. 
Amor: vai nutrir alegria e afeto por 
onde passar. 

Áries

Trabalho: às vezes 
é preciso ceder um 
pouquinho para fazer 
um grande negócio. Esse 
é o seu atual panorama 
profissional. Finanças: 

poderá surgir uma ótima oportunidade de 
realizar um negócio e faturar bem. Amor: 
procure manter diálogo com quem ama. 

Touro

Trabalho: Mercúrio, 
regente deste signo, 
estimula você a fazer 
estudos sobre sua 
situação profissional. 
Se perceber estagnação 
na sua atividade terá 

que fazer alguma reformulação. 
Finanças: situação estável. Amor: 
cuidado para não magoar quem ama.

Gêmeos

Trabalho: defina o que 
você quer e bola pra frente! 
Seus caminhos estão 
abertos para o progresso. 
Finanças: poderá ter lucros 
acima dos esperados com 

trabalhos criativos ou de boa qualidade. 
Amor: vai valorizar mais os familiares e 
todos os amigos leais. 

Câncer

Trabalho: você está 
bem protegido pelos 
astros e grandes 
negócios surgirão 
de fontes até, então 
d e s c o n h e c i d a s . 
Finanças: boa fase para 

ganhar dinheiro e aumentar o seu 
patrimônio. Amor: alguém muito 
querido poderá lhe surpreender 
com uma visita. 

Leão

Trabalho: será bom 
você ficar no seu canto 
para descansar, pois 
nos próximos dias suas 
tarefas aumentarão e 
você precisará de mais 

energias para dar conta das suas 
obrigações. Finanças: lucratividade 
tende aumentar. Amor: bom clima 
para romance.

Virgem

Trabalho: concorrência 
ferrenha pela frente. 
Tornar-se até difícil saber 
o caminho a seguir para 
livrar-se dela. Entretanto, 
terá chance de inovar o 
que faz e dar a volta por 

cima. Finanças: tenha cuidado com sua 
grana, viu? Amor: dias felizes a dois.

Libra

Trabalho: invista 
numa atividade que 
possa lhe dar prazer e 
maior produtividade. 
Os astros favorecem 
atividades culturais ou 

artísticas. Finanças: excessos devem 
ser cortados. Evite gastar em demasia. 
Amor: muita sintonia com a pessoa 
amada. 

Escorpião

Trabalho: acontecimentos 
envolvendo suas 
atividades e negócios 
podem impulsionar as 
transformações que anseia 
fazer. Finanças: valorize 

tudo que lhe traga lucros. Vida social: 
promete muita badalação e bons 
papos. Amor: valorize quem gosta de 
você. 

Sagitário

Trabalho: dia agitado. 
Terá quer correr atrás 
de seus objetivos para 
não ficar para trás, pois 
a concorrência não 

dorme no ponto! Finanças: sua 
situação financeira tende melhorar 
de acordo com seus esforços. 
Amor: seu lado romântico deve vir 
à tona. 

Capricórnio

Trabalho: terá 
coragem para 
encarar concorrentes 
desleais e vencê-los, 
pois sua disposição 
para vencer 

profissionalmente está imensa. 
Finanças: vai ralar muito, mas 
vai faturar bem. Amor: bom 
momento para quem está só, pois 
não faltarão paqueras. 

Aquário

Trabalho: ótimo 
momento para trocar 
idéias sobre projetos 
e repensar planos. As 
atividades em grupo são 
favorecidas. Finanças: 

ótimas oportunidades permitirão 
o seu progresso financeiro. Amor: 
permita-se viver um grande amor ou 
um feliz romance. 

Peixes

11atos oficiais

ATOS OFICIAIS

Câmara Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

PORTARIA Nº 024 / PREVIDE / 2016, 
DE 29 DE SETEMBRO DE 2016

 O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO 
DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICIPIO DE BELFORD ROXO/RJ, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o § 3º, do artigo 46, da Lei 
Complementar nº 083, de 27 de dezembro de 2006 e LC 
147, de 14/06/2013 e considerando a crise financeira 
que assola o Município que, revela a necessidade de 
reduzir os gastos desta Administração,

R E S O L V E: 

EXONERAR, a contar de 30/09/2016, todos os 
servidores de cargo em comissão do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Belford 

Roxo – PREVIDE, excetuando os abaixo:

- Diretor de Contabilidade;
- Diretor de Informática;
- Procurador;
- Assessor Especial I – Kenia Rodrigues Quintal;
- Coordenador de Recursos Humanos;
- Coordenador da Divisão de Patrimônio;
- Coordenador de Protocolo;
- Chefe da Divisão de Tesouraria;
-  Chefe da Divisão de Previdência e Atuaria;
- Assessor Técnico de RH;
- Assessor Técnico de Almoxarifado;
- Assessor Técnico I - Ingrid de Jesus Marcos;
- Assessor Técnico I - Valfredo Felipe de Jesus;

- Assessor Técnico I - Alex Soares Lobato;
- Assessor I – Ana Paula Ribeiro Sampaio.

Belford Roxo, 29 de Setembro de 2016.

GUILHERME LINS CREPALDI
Diretor Presidente - PREVIDE

Extrato de Dispensa Para Passagens Aéreas
Processo nº 2016/00667
Fundamento: Art.24, inciso II, da lei 8.666/93.
Objeto: Passagens Aéreas
Firma: LOPESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 00.626.885/0001-39
Valor: R$ 1.568,88 (hum mil quinhentos e sessenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos).
 Data: 29/09/2016.

Prefeitura Municipal de Porto Real
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2049 DE 29 DE SETEMBRO DE 2016.

Abre ao Orçamento, a favor da Secretaria Municipal de Saúde – FMS - 
Crédito Suplementar no valor global de R$ 307.000,00 (trezentos e sete 

mil reais), para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no artigo 41º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da Lei Municipal Nº 565 de 21 
de dezembro de 2015, 

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 307.000,00 (trezentos e 
sete mil reais), para atender as programações constantes do Anexo I deste Decreto;

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decor-
rerão das anulações de dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal Nº4. 320, 
de 17 de março de 1964;

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

05.02.10.301.101.2.031 31901101 1611 200.000,00

05.02.10.302.101.2.031 31901101 1612 107.000,00

Total 307.000,00

Anexo II
Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

05.02.10.301.101.2.031 31901303 1611 200.000,00

05.02.10.302.105.2.086 33903905 1612 107.000,00

Total 307.000,00

Legenda:
Descrição da Fonte e Vínculo:

 1611 – Atenção Básica
 1612 – SUS - MAC

José Roberto Pereira da Silva
-- Prefeito Municipal –

Em exercício
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Na luta pelo sonho de 
ser jogador profissional

Anderson Luiz

38

BAIXADA

Depois de morar na rua, jogador de futebol quer realizar sonho de jogar nos EUA.

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

Atenção!

Edson (D) acredita que conseguirá reunir a ajuda necessária para conquistar seus objetivos

Edson Santos, passou 
por muitas dificulda-
des, mas sempre man-

teve vivo o seu sonho de 
poder jogar futebol. Órfão 
de pai desde os 5 anos, 
Edson trabalhou duro para 
ajudar a família. Evangéli-
co, Edson foi morador de 
rua por sete meses. Hoje, 
ele está morando com 
a avó do Gerson Santos, 
que jogou no Fluminense 

e que está Atuando hoje 
no Roma da Itália. O joga-
dor, inclusive, ajudou Edson 
com roupas e outras situa-
ções, que o motivou a ter 
esperança de ser um Jo-
gador de futebol. Driblan-
do as dificuldades, Edson 
pesquisou clubes que es-
tavam realizando penei-
ras no Rio de Janeiro, e o 
único que ele achou foi o 
Next Level Sports, que faz 
intercâmbio com os EUA 
e Portugal. Após esperar, 

o jogador foi contatado 
pelos dirigentes e comuni-
cado de sua aprovação. 
O clube vem ajudando o 
jogador que agora preci-
sa de dinheiro para poder 
viajar. O atleta acredita 
que conseguirá reunir a 
ajuda necessária para 
conquistar seus objetivos. 
A sede do clube aqui no 
Brasil fica na Avenida das 
Américas, no Espaço Lo-
nier, Centro de Excelência 
do Boa Vista F.C.

Sonho cada vez mais próximo
Edson espera ainda 

este ano poder seguir 
com seu projeto de vida 
e chegar aos EUA. Segun-
do ele, o que mais quer é 
poder ajudar sua família. 

“O que eu mais quero na 
vida é vencer e realizar to-
dos os meus Sonhos, pois 
estou disposto a ultrapas-
sar qualquer objetivo para 
vencer na vida. Estou de-

sempregado e nem está 
tendo como juntar dinhei-
ro, eu estou trabalhando 
de vendedor de doces 
nos trens da SuperVia”, 
disse.  

DIVULGAÇÃO


