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Transição complicada

O trio de supostos assaltantes estaria, segundo as informações da Polícia Militar, aterrorisando motoristas e passageiros de ônibus que trafegam pela Via Dutra

De acordo com reportagem do colunista do Hora H, Elizeu Pires, o prefeito Tarciso Pessoa (PT) vai deixar o governo e levar para casa 
a faixa de gestor menos transparente do estado do Rio de Janeiro. Pois desde que assumiu a Prefeitura, em janeiro de 2005, há exa-
tos sete anos, dez meses e treze dias, vem escondendo as contas públicas, não revelando a receita e as despesas da administração 
municipal, o que poderá causar sérios problemas para a sua sucessora, a prefeita eleita Lucimar Cristina da Silva Ferreira (PR), que vai 
assumir janeiro sem conhecer os números de uma contabilidade que a gestão atual faz questão de manter em segredo.

Tarciso tem que abrir a caixa 
preta para a prefeita eleita

Quadrilha da água contaminada 
é caçada pela Polícia Civil do RJ
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divulgação
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Corpo de bebê é abandonado em frente a sede 
da Câmara Municipal de Duque de Caxias

7
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Metanfetamina 

Carona a rato 

a polícia do esta-
do americano do 
Kansas, fez um post 
no Facebook para 
tentar descobrir 
quem é o dono de 
um carregamento 
de metanfetami-
nas abandonado 
em uma loja de 
conveniência no 
mês passado na 
cidade de Cher-
ryvale de cerca de 
2.300 habitantes. 

uma canadense 
deu uma ‘carona’ 
para um ratinho 
que surgiu sobre o 
espelho retrovisor 
de seu carro em 
Winnipeg, Manito-
ba. ela disse que 
se assustou ao ver 
o ratinho, mas que 
preferiu não fazer 
nada e continu-
ar dirigindo para 
casa. 

o tratamento envolveu remédios padrão para 
hiv, conhecidos como terapia antirretroviral, 
além de um anticorpo experimental que atin-
ge o mesmo alvo do entyvio, droga da takeda 
pharmaceutical aprovada em mais de 50 países 
para colite ulcerativa e doença de Crohn.

um quebra-cabeças gigante de 32.256 peças 
foi completado por uma americana em hano-
ver, no estado americano de Michigan. o que-
bra-cabeças, que retrata o panorama da cida-
de de nova York, tem 5,4 metros por 1,9 metro. 
pat levou 20 meses para completar a façanha.

pesquisadores dos estados unidos informaram 
que uma nova combinação de medicamentos 
ajudou a conter uma versão do hiv presente em 
macacos durante quase dois anos após a inter-
rupção de todos os tratamentos, aumentando a 
esperança em uma cura funcional para o vírus. 

Combinação II

Quebra-cabeças Combinação 

pesquisadores do Reino unido isolaram a pri-
meira sequência genômica completa do vírus 
da zika encontrada a partir de uma amostra 
de sêmen. o estudo foi publicado na ‘geno-
me announcements’, uma revista científica 
da sociedade americana de Microbiologia.

Genoma

a organização Mundial da saúde 
(oMs) comunicou ontem a preocupa-
ção com a possibilidade de uma epide-
mia de cólera no haiti, em decorrência 
das inundações provocadas pela passa-
gem do Furacão Matthew, que atingiu o 
país no último dia 4.

turim, é a primeira cidade italiana a 
realizar um transplante de fêmur, osso 
mais longo da coxa, numa criança de 
seis anos de idade. a operação foi feita 
pela equipe de Raymond piana, diretor 
de cirurgia oncológica e ortopédica da 
‘Cidade de saúde de turim’.

Transplante 

Inscrição para Oficiais Temporários 
a Marinha do Brasil abriu ontem 450 vagas para o 

processo seletivo do serviço Militar voluntário (sMv) 
como oficiais temporários, para ambos os sexos, e 
com ensino superior em diversas áreas. as inscrições 
estão abertas até 11 de novembro pelo site www.
ingressonamarinha.mar.mil.br.

Empresas oferecem estágio
as inscrições que terminam em 20 de outubro 

são para quem concluir o curso de educação físi-
ca em dezembro de 2017. as vagas são para são 
paulo, Ceará, espírito santo e Rio grande do sul e 
as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: seletiva-
bt@hotmail.com. 

Consultores prorroga inscrições 
a Falconi Consultores de Resultado prorrogou até 

o dia 16 deste mês as inscrições para o programa de 
estágio e Jovem Consultor 2017. as vagas são para 
Rio, Belo horizonte, Brasília, porto alegre e são paulo. 
os interessados podem se inscrever pelo site www.
jovemconsultor.com.br.

Governo quer lucrar ao menos R$ 4 bi
o ministro interino de Minas e energia, paulo pe-

drosa, disse ontem que o governo brasileiro prevê 
arrecadar com leilões de áreas de exploração e 
produção de petróleo, incluindo a 2ª rodada do 
pré-sal, de R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões, numa esti-
mativa conservadora. 

BBC cortará 300 postos de trabalho 
a emissora pública britânica ‘BBC’ anunciou que 

vai cortar 300 postos de trabalho de sua área de pro-
dução como parte de um plano de reestruturação. 
a BBC studios informou em comunicado que as mu-
danças poderiam ajudar, em contrapartida, a con-
tratação de pessoal para cobrir períodos definidos. 

Bradesco fecha acordo para vendas 
o Bradesco anunciou ontem que vendeu suas 

operações de seguro de alto risco para o grupo 
suíço swiss Re. a operação é estimada em prêmios 
de R$ 750 milhões. a swiss Re terá acesso exclusivo 
aos clientes do Bradesco para comercializar segu-
ros de alto risco.

Alerta de epidemia 

MARINHA

FALCONI

PETRÓLEO

SEGUROS

Mulher rouba banco pra voltar pra cadeia 

Parceria 
em parceria com um laboratório, a 

sociedade Brasileira de angiologia e 
de Cirurgia vascular (sBaCv) promo-
veu ontem uma ação no vão-livre do 
Museu de arte de são paulo (Masp), 
para chamar a atenção e conscienti-
zar as pessoas sobre a enfermidade. 

BODYTECH E EDP

PRODUÇÃO

CheYenne poliCe depaRtMent/ap

uma americana que havia roubado um banco para voltar a cadeia foi con-
denada a seis anos de prisão em Cheyenne, no estado do Wyoming (eua). ao 
ser detida, a mulher admitiu o roubo e disse que “só roubou o banco porque 
queria voltar para a prisão”. linda havia sido solta de uma cadeia no oregon 
em junho. também conhecido pelo nome de Brian thompson, ela roubou us$ 
16.300 de uma agência bancária em Cheyenne, no dia 27 de julho, e podia 
pegar até 20 anos de cadeia. no dia do crime, ao sair do banco, linda distri-
buiu o dinheiro para moradores de rua e jogou parte do dinheiro para o alto. 
em seguida, sentou-se e esperou a chegada da polícia. 

Quem vai pagar?
um cabo eleitoral está comendo o 

pão que o diabo amassou. desde o do-
mingo das eleições, ele vem pagando o 
preço da sacanagem cometida por um 
candidato que concorreu ao cargo de 
prefeito de um dos maiores municípios 
da região, mas não levou.   

Comprou geral 
uma denúncia recebida pelo som-

bra aponta que o político envolvido na 
confusão teria comprado eleitores para 
que votassem nele. Mas depois de per-
der feio nas urnas, não teria entregue a 
bolada para o cabo eleitoral distribuir o 
valor combinado. 

Ameaça de morte 
Chamado de caloteiro, o funcioná-

rio do candidato disse estar recebendo 
ameaças de morte de eleitores compra-
dos que batem à sua porta para cobrar 
o valor prometido durante a campanha 
eleitoral. ao ser questionado, o político 
alega que não recebeu a quantia de R$ 
35 mil para contratar os ‘bocas de urna’. 

Político graúdo 
para quem não sabe, o político que se 

comprometeu a liberar a grana disse a 
assessores ter repassado o valor para o 
tal candidato honrar o compromisso da 
compra de votos e que o calote é uma 
vingaça por ter sido rejeitado nas urnas. 

Inimigo meu 
dois políticos estão se digladiando fei-

to cão e gato por causa de um proje-
to que causou polêmica na Baixada. o 
bate-boca, que começou no plenário 
da Câmara de vereadores, se estendeu 
nas redes sociais e pode virar caso de 
polícia.
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Nova prefeita vai assumir 
Paracambi com caixa preta
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Câmara muniCipal de belford roxo

Falta de transparência 

Desde que assumiu a Prefeitura, Tarciso Pessoa (PT) vem escondendo as contas públicas.

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Tarciso Pessoa, em contagem regressiva para finalizar mandato, vai deixar dívida no escuro para Lucimar

em contagem 
regressiva, o 
prefeito de pa-

racambi, tarciso pes-
soa (pt), vai levar 
para casa a faixa de 
gestor menos trans-
parente do estado 
do Rio de Janeiro. se-
gundo o colunista eli-
zeu pires, desde que 
assumiu a prefeitura, 
em janeiro de 2005, 
vem escondendo as 
contas públicas, não 
revelando a recei-
ta e as despesas da 
administração muni-
cipal. 

a prefeita eleita, 
lucimar Cristina da 
silva Ferreira (pR), as-
sumirá o governo em 
janeiro sem conhe-
cer os números de 
uma contabilidade 
que a gestão atual 
faz questão de man-
ter em segredo.

Nova Iguaçu altera mão 
de rua na região central

Cunha sofre agressão 
em aeroporto do Rio

Rua Dr. Paulo Fróes vai sofrer nova mudança

divulgação

segundo a legisla-
ção as contas públi-
cas. receitas e gastos 
dos governos federal, 
estadual e municipal, 
devem ser disponi-
bilizadas de forma 
clara nos portais de 
transparência para 
facilitar o controle so-
cial, mas essa regra 
não se aplica à pre-
feitura de paracam-
bi. no que o prefeito 
chama de portal da 
transparência exige-
-se senha para o 
contribuinte ter aces-
so aos relatórios de 
gestão e no site não 
há nada sobre os 
gastos com os pres-
tadores de serviços 
ou fornecedores. a 
exigência de senha 
ou cadastro é ilegal, 
pois o acesso tem 
de ser livre, já que as 
contas, como o pró-
prio nome já diz, são 
públicas.

Mais de R$ 900 milhões 
de acordo com 

as estimativas 
nesses quase oito 
anos de governo 
pessoa teve cer-
ca de R$ 900 mi-

lhões para adminis-
trar. só de repasses 
do governo federal 
o município recebeu 
mais de R$ 470 mi-
lhões no período. Fo-

ram R$ 45.478.240,66 
em 2009, R$ 
51.454.760,03 em 2010 
e R$ 61.890.331,58 
no ano seguinte. 
em 2012 os repasses 

da união somaram 
R$ 58.199.255,17 e 
R$ 65.860.134,95 em 
2013.

os valores au-
mentaram para R$ 

72.427.073,37 em 
2014, chegaram a R$ 
72.455.877,12 no ano 
passado e no exercí-
cio de 2016 os repas-
ses feitos até o dia 31 

de outubro somam 
R$ 43.943.230,79, 
mas a prefeitura 
não mostra onde e 
em que aplicou os 
recursos.

a prefeitura de 
nova iguaçu, atra-
vés da secretaria 
Municipal de trans-
porte, trânsito e Mo-
bilidade urbana (se-
MtMu), transformou, 
ontem, em mão du-
pla trecho da Rua 
dr. paulo Fróes Ma-
chado, entre as ruas 
Capitão gaspar so-
ares e Coronel al-
fredo soares. o ob-
jetivo é possibilitar a 
agilidade de loco-
moção das viaturas 
da polícia Militar, 
além de melhorar 
a circulação viária 
da região por conta 
da inauguração da 
1ª Companhia inte-
grada de policia de 
proximidade (Cipp), 
que acontece hoje, 
às 15h, na Rua tabe-
lião Maurício Costa, 
ao lado da antiga 
delegacia (52ªdp), 
no Centro. 

Cassado no mês 
passado, o ex-depu-
tado federal eduardo 
Cunha (pMdB) rela-
tou em seu twitter, 
ontem, que foi perse-
guido por uma uma 
mulher e sofreu agres-
sões ao desembarcar 
no aeroporto santos 
dumont, no Rio. 

em um vídeo pos-
tado no Youtube, o 
ex-deputado é hos-
tilizado com gritos 

de “Fora, Cunha” e 
“vai, ladrão”. as ima-
gens também mostram 
uma mulher agredindo 
o ex-deputado. após 
reconhecê-lo, ela sai 
correndo e parte para 
cima de Cunha na ten-
tativa de golpeá-lo.

“o mesmo grupinho 
da semana passada, 
liderado pela mesma 
mulher, estava ontem 
me esperando no ae-
roporto. Óbvio que ti-

veram a informação 
da minha chegada, 
em horário seme-
lhante da semana 
passada. Continuo a 
dizer, pode vir me es-
perar, será um prazer. 
e não vão me cons-
tranger”, escreveu 
Cunha. a assessoria 
do santos dumont 
confirmou que o 
caso aconteceu na 
noite da última quar-
ta-feira. 

Primeira vice-presidente do 
TJRJ assume presidência 

a primeira vice-
-presidente do tri-
bunal de Justiça 
do estado do Rio 
de Janeiro, de-
s e m b a r g a d o r a 
Maria inês da pe-
nha gaspar, en-
trou ontem, em 

exercício da presi-
dência do tribunal 
em razão de afasta-
mento, por 15 dias, 
do desembargador 
luiz Fernando Ribei-
ro de Carvalho.  ele 
se afasta do cargo 
a fim de se recupe-

rar de um quadro 
de astenia. as ati-
vidades da presi-
dência, portanto, 
serão conduzi-
das interinamen-
te pela desem-
bargadora Maria 
inês.
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a inauguração da 1ª Compa-
nhia destacada da polícia Militar, 
no Centro de nova iguaçu, será 
realizada hoje, às 15h, na Rua ta-
belião Maurício Costa, ao lado da 
antiga sede da 52ª dp.

o sistema intermuni-
cipal rodoviário pode 
passar a ser regulado 
pela agetransp, agên-
cia responsável pelo 
serviço de transportes 
no estado. esta foi uma 
das propostas discu-
tidas ontem, duran-
te reunião da Comis-
são especial da alerj.

uma revisão no cál-
culo utilizado para de-
finir o repasse de royal-
ties e participações 
especiais pela produ-
ção de petróleo pode 
aumentar a receita do 
estado em até R$ 1 bi-
lhão. o assunto foi dis-
cutido na alerj, na últi-
ma segunda.

Com mais dinheiro em caixa, parlamentares e represen-
tantes da agetransp também discutiram a possibilidade 
de abertura de concurso público técnico para o corpo de 
funcionários, visando uma autonomia administrativa.

a previsão orçamentária para o município do Rio no 
ano que vem apresenta uma queda de quase 5% em 
relação a 2016. a pefeitura conta com R$ 29,5 bilhões, o 
que significa R$ 1,36 bilhão a menos nos cofres municipais.

Royalties Agetransp

Funcionários Queda no orçamento 

Eles disseram... nós publicamos!
“Eu não tento nada, eu não tento mais nada. Eu fui no meu limite”. Rodrigo Maia (deM-

-RJ) presidente da Câmara dos deputados afirma que não se opõe para nova tentativa 
de votação que muda a lei de repatriação.

a prefeitura de nova iguaçu divulga o 
calendário 2016 de vistoria dos táxis que 
circulam no Município. veículos com fi-
nais de placa 0, 1 e 2 serão os primeiros a 
serem inspecionados, entre os dias 7 e 11 
de novembro.

as vistorias serão realizadas na sede 
da seMtMu (Rua Reverendo João 
Musch 34, Bairro Califórnia), das 9h às 
12h30, e das 13h30 às 16h. a inspeção 
segue até o dia 25.

diReto ao ponto

em meio à tempestade provocada pela crise na 
economia e pela brutal queda da receita com o petró-
leo (o Rio é o maior produtor nacional), há, pelo menos, 
uma boa notícia. a ação de Francisco dornelles no co-
mando do estado, durante a licença médica do gover-
nador pezão, levantou com autoridade e credibilidade 
a questão do endividamento dos estados, e até mes-
mo dos municípios. e de forma exemplar, no desprendi-
mento e na coragem em que se mostrou aberto a uma 
colaboração do governo federal na gestão do caixa.

Unidades fechadas  Comércio Prazo Final 
os postos de atendimento 

do procon estadual de Bangu, 
Cantagalo, são gonçalo e são 
João de Meriti, localizados nas 
unidades do poupa tempo, não 
vão funcionar na próxima se-
gunda-feira, em virtude do dia 
do Comerciário.

Já que os funcionários do 
poupa tempo são enqua-
drados na categoria dos 
comerciários. os postos do 
Centro do Rio de Janeiro 
e de niterói, vão funcionar 
normalmente na próxima 
segunda-feira.

Falta pouco para o tér-
mino do prazo para entre-
gar a declaração e paga-
mento da multa para quem 
quer regularizar os recursos 
financeiros guardados no 
exterior. a data limite é até 
o final deste mês. 

Vistoria 

Local 
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PARANÁ

no bairro parque Beira-mar, em du-
que de Caxias, a Rua Maurício de 
abreu tem lixo em todas as esquinas. 
no local, também há vestígios de quei-
ma de material espalhado, onde as 
pessoas têm que desviar da sujeira.

Rio diante da crise  

eleito para seu ter-
ceiro mandato com 
54,64% dos votos, 
Jorge serfiotis pro-
mete um governo 
de pés nos chão, 
iniciando a gestão 
com uma reforma 
administrativa para 
adequar o municí-
pio à realidade fi-
nanceira do país. 
ao mesmo tempo 
em que prega ajus-
te, o prefeito eleito 

Porto Real terá 
reforma administrativa

diz que seu principal 
objetivo no primeiro 
ano será a geração 
de empregos. “Que-
ro fazer uma reforma 
tributária trazendo as 
indústrias para den-
tro, a nível de impos-
tos municipais para 
que possamos jun-
to buscar emprego. 
Quero, de imediato, 
a geração de 400 
a 500 empregos nas 
empresas”, afirmou.

Japeri tem festão do dia das crianças
ação soCial

CRAS Cancela e APAE promovem confraternização para comemorar o 12 de outubro.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Gim Argello é condenado a 19 anos de prisão

há meses um buraco 
permanece sem solução 
na Rua Frederico de Cas-
tro pereira, próximo a um 
shopping na Rodovia pre-
sidente dutra, em nova 
iguaçu. Comerciantes 
colocaram entulho para 
deixar a via transitável e 
com menos transtornos. 
segundo denúncia re-
cebida pelo hora h, na 
Rua pedro Reis que fica 
próximo, há dois buracos 
a menos de 100 metros 
um do outro que estão 
cada vez maiores, por 
falta de manutenção. ou-
tro buraco foi apontado 

Serfiotis (centro) foi eleito para um terceiro mandato

RepRodução 

WandeRson oliveiRa 

a Justiça Federal 
condenou ontem o ex-
-senador gim argello a 
19 anos de prisão, ini-
cialmente, em regime 
fechado em ação da 
operação lava Jato 
pelos crimes de corrup-
ção passiva, lavagem 
de dinheiro e obstrução 
à investigação. esta é a 
primeira condenação 
de argello na opera-
ção. o ex-senador foi 
absolvido do crime de 
organização criminosa. 
o dinheiro da indeniza-
ção, de acordo com o 
juiz sérgio Moro, deve 
ser convertido ao Con-

gresso nacional.
empreiteiros, que apa-

recem como réus em 
outras ações da lava 
Jato, também foram 
condenados a prisão 
em regime inicialmente 
fechado. Moro absolveu 
cinco dos acusados nes-

Transtorno nas ruas de Nova Iguaçu 
te processo, de todos 
os crimes denunciados, 
por falta de provas. o 
ex-senador exerceu 
mandato entre 2007 e 
2014 e está preso desde 
abril, quando a 28ª fase 
da lava Jato foi defla-
grada. 

As crianças puderam interagir com crianças portadoras de necessidades especiais

divulgação  

O ex-senador Gim Argello está preso na região de Curitiba

RepRodução

o dia das Crianças 
foi celebrado 
no dia 12 de 

outubro, mas em Japeri 
a festa está apenas 
começando. ontem, 
uma parceria entre o 
Centro de Referência e 
assistência social (CRas-
Cancela), órgão ligado 
à secretaria de ação 
social, trabalho e Renda 
(seMast), e a associação 
de pais e amigos dos 
excepcionais (apae-
Japeri), promoveram 
uma confraternização 
entre meninos e meninas 
frequentadores dos dois 
espaços. o encontro foi 
uma prévia da grande 

festa que será realizada 
na próxima quarta-feira, 
na sede da apae.
durante toda a manhã, 
crianças do CRas-
Cancela puderam 
interagir com crianças 
portadoras de 
necessidades especiais 
como autismo, síndrome 
de down, entre outros. 
a magia de ser criança 
é isso, brincar, ser feliz, 
e o que parece ser 
diferente, não existir. 
assim, elas brincaram 
de queimada, futebol 
e outras atividades 
propostas.
a coordenadora 
pedagógica da apae, 
Magna Raimundo da 
Rocha, também gostou 

e apoiou a iniciativa, 
comemorando o 
sucesso da ação 
de socialização. 
ela aproveitou a 
oportunidade para 
agradecer ao prefeito 
de Japeri, ivaldo 
Barbosa dos santos, o 
timor, pelo empenho em 
manter a unidade em 
funcionamento. “este 
espaço é alugado pela 
prefeitura, agradecemos 
ao timor por tudo o 
que ele fez por essas 
crianças, apesar da 
dificuldade financeira 
pela qual atravessa o 
município. ele foi sempre 
um prefeito muito 
sensível a esta causa”, 
ressalta Magna.

atualmente a apae 
recebe 100 crianças, 
jovens e até adultos. 
a unidade enfrenta 
dificuldades    para 
manter seu 
funcionamento e está 

recebendo doações. 
“precisamos de 
alimentos em geral, 
temperos, produtos 
de higiene pessoal e 
material de limpeza. 
toda doação é válida 

e quem quiser fazê-
la pode vir aqui no 
sítio do Romero, na 
Rua ennes schiavo 
19, Centro de Japeri”, 
pede a coordenadora 
pedagógica da apae.

por moradores na esquina 
das Ruas Maria leopoldi-
na com plínio Casado, no 

posto 13, local que tem 
grande fluxo de veículos 
pesados.
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Porto Real terá reforma 
sul Fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Prefeito eleito para terceiro mandato, Jorge Serfiotis promete iniciar seu 
governo adequando gestão à realidade enfrentada pelo município.

A 12ª edição da Costa Verde Negócios segue até o próximo domingo

Com 54,64% 
dos votos e 
eleito para 

seu terceiro man-
dato, Jorge serfiotis 
promete um gover-
no de pés nos chão, 
iniciando a gestão 
com uma reforma 
administrativa para 
adequar o município 
à realidade financei-
ra do país. ao mes-
mo tempo em que 
prega ajuste, o pre-
feito eleito diz que 
seu principal objetivo 
no primeiro ano será 
a geração de em-
pregos. “Quero fazer 
uma reforma tribu-
tária trazendo as in-
dústrias para dentro, 
a nível de impostos 
municipais para que 
possamos junto bus-
car emprego. Quero, 
de imediato, a ge-
ração de 400 a 500 
empregos nas em-
presas”, afirmou.

Jorge Serfiotis (c), eleito para um terceiro mandato, participa de carreata ao lado de correligionários que o ajudaram na campanha

divulgação

Fábrica da Coca-Cola 
fecha linha de produção

Samuca Silva se reúne com 
deputado federal Otávio Leite

Samuca que vai, disputar segundo turno no dia 30, arma estratégia política

Festa do morango agita Nova Friburgo

RepRodução

 Fábrica da Coca-Cola em Porto Real, no Sul do RJ

divulgação

divulgação

Costa Verde Negócios chega em Angra 

a fábrica da Coca-
-Cola em porto Real, 
na região sul Flumi-
nense, encerrou a pro-
dução da bebida e 
demitiu cerca de 200 
funcionários. a infor-
mação foi divulgada 
na manhã de ontem, 
quando os emprega-
dos chegavam para 
trabalhar.

a Companhia Flumi-
nense de Refrigerantes 
foi fundada em 1949. 
em 2013, ela foi com-
prada por um grupo 
mexicano, que é o 
maior engarrafador do 
mundo da marca de 
bebidas Coca-Cola. 
hoje, um terço dos cer-
ca 600 funcionários da 
unidade de porto real 
foi demitido. segundo 

MEDIDAS 
PARA GARANTIR 

MELhORIAS 
primeiro município 

do estado a garan-
tir transporte gratuito 
para a população, o 

que foi implantado no 
final o primeiro man-
dato dele, porto Real 
voltará a ter o serviço 
para incrementar o 
comércio local, outra 
maneira de gerar em-

prego e renda, como 
de abrir postos de 
trabalho na realiza-
ção de obras. “desse 
jeito você emprega 
300 ou 400 homens”, 
explica Jorge serfio-

tis, assegurando tam-
bém que vai continu-
ar com o trabalho de 
saneamento básico 
iniciado por ele. “va-
mos voltar a fazer um 
trabalho sério com o 

esgoto de porto Real, 
planejando, porque a 
cidade está crescen-
do muito e temos que 
fazer um planejamen-
to urgente no sistema 
de esgoto”, pontuou.

eles, o turno da noite 
já tinha sido extinto.

a empresa emitiu 
um comunicado infor-
mando que encerrou 
as atividades da linha 
de produção e vai 
manter apenas o se-

tor comercial e de dis-
tribuição. disse ainda 
que vai priorizar a pro-
dução nas unidades 
de itabirito, em Minas 
gerais, e em Jundiaí, 
em são paulo, que 
são mais modernas.

o candidato à prefei-
tura de volta Redonda 
samuca silva (pv) se 
reuniu ontem com o de-
putado federal otávio 
leite (psdC), na sede da 
associação Comercial, 
industrial e agropasto-
ril de volta Redonda 
(aciap-vR), no aterrado. 

durante o encontro, 
o parlamentar afirmou 
que fará emendas par-
lamentares para vol-

a 12ª edição da Costa 
verde negócios segue 
até o próximo domingo, 
em angra dos Reis, RJ. 
o objetivo é apresentar 
novidades do mercado 
aos empreendedores 
da região, e promover 
uma integração entre 
empresários e consumi-

dores. segundo a asses-
soria, a feira é realizada 
no pavilhão de exposi-
ção, montada na praia 
do anil. a entrada do 
público é de graça e a 
classificação é livre.

a assessoria de im-
prensa do evento infor-
mou que com um foco 

maior nos setores de 
gastronomia, tecnolo-
gia e beleza, o ‘Costa 
verde’ conta com 60 
expositores, sendo 14 
estandes dedicados ao 
público feminino. tam-
bém haverá espaço 
gourmet e shows regio-
nais.

ta Redonda e dará todo 
apoio ao próximo prefeito. 
a reunião foi acompa-
nhada pelo presidente do 
psdC da cidade, pedro 
Magalhães.

“É muito importante 
que tenhamos fortes alia-
dos não só na assembleia 
legislativa do estado do 
Rio de Janeiro (alerj), mas 
também em Brasília com 
os nossos deputados fede-
rais. Receber o apoio do 

deputado (otávio leite) 
e o seu compromisso em 
ajudar volta Redonda 
nos deixa ainda mais se-
guros e confiantes para 
governar em prol de 
melhorar a qualidade 
de vida da população 
e de melhores serviços”, 
afirmou samuca silva, 
que foi acompanhado 
por Maycon abrantes, 
candidato à vice na 
chapa verde.

a 3ª Festa do Moran-
go com Chocolate, 
começou na última 
quarta-feira e vai até 
domingo em nova 
Friburgo. o evento é 
promovido praça der-
meval Barbosa Mo-
reira, no Centro da 
cidade, pela associa-
ção dos produtores 
de Morango de nova 
Friburgo (amorango). 
a festa é uma opor-
tunidade para con-
sumidores e turistas 
conhecerem melhor 
a qualidade da pro-
dução de morangos 

no município. no ano 
passado o evento atraiu 
cerca de 15 mil pesso-
as e registrou a venda 
quase cinco toneladas 
do fruto.

nova Friburgo tem 25 
produtores familiares as-
sociados à amorango 
e registra a maior pro-
dução de morango no 
estado. no município 
existe ainda uma outra 
entidade, esta volta-
da aos produtores de 
morangos orgânicos, a 
associação de agricul-
tores Biológicos do es-
tado do Rio de Janeiro 

(abio). a Festa do Mo-
rango com Chocolate 
foi criada para divul-
gar a qualidade dos 
produtos e fortalecer 
a cadeia produtiva. 
a união do moran-
go com o chocolate 
artesanal, também 
produzido no muni-
cípio, fez com que o 
evento se tornasse um 
dos mais visitados da 
cidade. a festa tem 
apoio do Rio Rural, 
programa da secreta-
ria de agricultura e da 
prefeitura Municipal 
de nova Friburgo.
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Portal oferece recompensa 
por acusados de vender água

esquema ilícito

Água para consumo humano era retirada de piscina em sítio na Taquara e de poços artesianos em Xerém.

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

o portal dos pro-
curados está 
oferecendo re-

compensa de R$1 mil 
por informações que 
resultem na captura 
de acusados de frau-
de em concorrências 
e de fornecer água im-
própria para consumo 
humano para as esco-
las estaduais de duque 
de Caxias, na Baixada 
Fluminense. os acusa-
dos são: hélio Marcelo 
dos santos Ramos, de 
42 anos; Raul de sou-
za, de 57; Raul Junior 
nascimento de souza, 
de 27 e Reinaldo souza 
Rocha de 64 anos.

a água não potável 
era retirada de uma 
piscina em um sítio lo-
calizado na estrada 
soledade, no bairro ta-
quara, e em poços ar-
tesianos na Rua tupã, 
Cantão, em Xerém, 
duque de Caxias. os 
quatro acusados de in-
tegrar o esquema são 
considerados foragi-
dos.

o esquema foi des-
coberto pela opera-
ção hidra. segundo o 

delegado Marcos go-
mes santana, da 62ª dp, 
hélio é proprietário da 
empresa h.M. dos san-
tos; Reinaldo, da em-
presa Bio Água e Raul 
de souza (irmão de 
Reinaldo), proprietário 
da R. de souza servi-
ços de transportes. em 
todas foram cumpridos 
mandados de busca 
e apreensão, além de 
em suas residências

Foram apreendidas 
notas fiscais de entre-
ga de águas nas es-
colas, proposta para 
uma escola já enve-
lopada constando 
as três empresas que 
iriam participar do cer-
tame, carimbo de to-
das as empresas no 
mesmo local, dentre 
outros documentos 
que comprovavam 
que as empresas de 
cada um dos citados 
e mais uma quarta 
empresa, de proprie-
dade de Raul Júnior 
nascimento de souza 
(filho de Raul), frau-
davam a concorrên-
cia para fornecimen-
to de água para as 
escolas estaduais da 
região.

ÁGuA IMPRóPRIA NOS 
ESTAbELECIMENTOS 
além das fraudes 

de concorrência, os 
indiciados também 
forneciam água im-
própria para consu-
mo humano às esco-
las: Ciep 228 – darcy 
vargas; Ciep 208 – 

alceu amoroso; Ce 
Manuel bandeira, 
Ciep 229 – Cândi-
do portinari; Ce hélio 
Rangel; Ciiep 320; Ce 
Círculo operário; Ce 
prof. Francisco portu-
ga neves; Ciep 031; 
Ciep 209; Ce João 
XXiii; Ce abdala; Ciep 

089.
Quem tiver qual-

quer informação a 
respeito da localiza-
ção dos envolvidos 
pode denunciar pe-
los seguintes canais: 
Whatsapp ou tele-
gram dos procurados 
(21) 96802-1650; pelo 

facebook/( inbox), 
endereço: https://
www.facebook.com/
procurados.org/, pelo 
mesa de atendimen-
to do disque-denún-
cia (21) 2253-1177, 
ou pelo aplicativo do 
dd. o anonimato é 
garantido.

divulgação

Homem é baleado dentro de 
shopping em Campo Grande 

um homem foi ba-
leado na noite da 
última quarta-feira 
na praça de alimen-
tação do park sho-
pping Campo gran-
de, na Zona oeste 
do Rio. a vítima foi 
identificada como 
Jonathan Mace-
do Rodrigues, de 37 
anos, 3º sargento da 
Marinha. o motivo 
da briga, seria uma 
disputa por uma ca-
deira na praça de 
alimentação. 

de acordo com 
informações de tes-
temunhas, os dispa-
ros foram efetuados 
após discussão no 
local. Jonathan Ma-
cedo Rodrigues, é 
terceiro sargento da 
Marinha e  foi atin-
gido por três tiros na 
perna, na barriga e 
no braço.

a vítima foi socor-
rida e encaminhada 
ao hospital Munici-
pal Rocha Faria, na 
região.

POLICIAL AuTOR 
DE TIRO é PRESO 

a polícia Militar do 
Rio prendeu o autor 
dos disparos feitos na 
noite da última quar-
ta-feira. o policial 
identificado como 
Robson Rodrigues al-
ves, de 48 anos, do 
14º BpM (Bangu), se 
apresentou ao Quar-
tel general da pM 

Mais de 3 mil produtos 
infantis são apreendidos

policiais da dele-
gacia de Repressão 
aos Crimes contra a 
propriedade imaterial 
(dCRCpiM) apreen-
deram 3.100 produtos 
infantis falsificados, 
durante operação 
que começou no dia 
7 e terminou na última 
quarta-feira.

os agentes autu-
aram vera nilza de 
oliveira lima, antonio 
José nunes, Roni da 
silva pereira, sacho so-
ares e os chineses Wu 
suari, Chen shudi, Bisin 
liu e Chen Yile por vio-
lação de direito auto-
ral. Foram fiscalizados 
300 estabelecimentos 
formais localizados, 
principalmente, nos 
bairros Centro e Ma-
dureira, como o saara 
e o Mercadão de Ma-
dureira. Produtos falsificados encontrados durante operação

divulgação 

do Rio, dizendo ser o 
autor de três disparos 
que atingiram o mili-
tar da Marinha. se-
gundo o delegado-
-assistente da 35ª dp 
(Campo grande), 
Fábio souza, o agen-
te terá a prisão pedi-
da à Justiça. ele está 
preso administrativa-
mente e deve seguir 
para o Batalhão es-
pecial prisional (Bep), 
onde ficam pMs, nos 
próximos dias.

de acordo com a 
assessoria de impren-
sa do Comando do 
1º distrito naval, a 

vítima deu entrada 
no hospital naval 
Marcílio dias, no lins 
de vasconcelos, no 
início da madrugada 
de ontem. ele preci-
sará ser submetido 
a um procedimento 
cirúrgico e permane-
cerá na unidade de 
tratamento intensivo 
(uti) do hospital. Jo-
nathan chegou a ser 
atendido no hospital 
municipal Rocha Fa-
ria, em Campo gran-
de, onde, segundo a 
assessoria da Mari-
nha, passou por dre-
nagem no tórax.

O terceiro-sargento da Marinha foi alvo de três disparos

Polícia estoura desmanche de veículos 
policiais militares do 

21º BpM (são João de 
Meriti), foram à Rua 
doná Jove, no bairro 
são Matheus, em são 
João de Meriti, na úl-
tima terça-feira, afim 
de checar denúncias 
sobre desmanche de 
veículos.

ao chegarem no lo-
cal,  os agentes loca-
lizaram um Fiat punto 
de cor preta (produto 
de roubo) e no inte-

rior do mesmo, diver-
sos documentos das 
vítimas. um menor que 
estava no local foi 

apreendido. a ocor-
rência foi encaminha-
da à 64ª dp (são João 
de Meriti).

Fiat Punto sem placa encontrado no local 

divulgação 

divulgação 
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‘Camaro’ do tráfico é preso 

o corpo encontrado 
‘concretado’ na parede 
de um imóvel em cons-
trução, em piracicaba 
(sp), é da jovem Jéssica 
Miranda Flores, de 22 
anos, que estava desa-
parecida desde setem-
bro, segundo a dele-
gacia de investigações 
gerais (dig) da cidade. 
o laudo de identifica-
ção foi feito pelo exame 
da arcada dentária da 
vítima porque o esta-
do de decomposição 
avançado do cadáver 
impossibilitava a identifi-
cação.

os familiares vão pres-
tar depoimento para 
chegar ao autor do cri-
me, segundo a polícia. 
a causa da morte tam-
bém será investigada 
após laudo necroscó-
pico, de acordo com 
o delegado Fernando 

dultra, da delegacia de 
investigações gerais  de 
piracicaba (sp).

o imóvel em construção 
onde o cadáver estava 
fica na Rua Mello ayres, no 
bairro vila Cristina. o for-
te odor no local chamou 
atenção dos vizinhos, que 
acionaram a polícia. a jo-
vem morava a cerca de 
quatro quadras da casa 
onde o cadáver foi encon-
trado.

a jovem foi dada como 
desaparecida dia 9 de se-
tembro de 2016 e, segun-
do boletim de ocorrência 
feito pela mãe de Jéssica, 
ela era usuária de drogas. 
em novembro de 2015, a 
vítima registrou denúncia 
de estupro. no documen-
to, entretanto, não há indi-
cação de possível suspeito 
do crime. o enterro do cor-
po de Jéssica foi realizado 
na terça-feira em torrinha 
(sp).

segundo informações da 

Corpo ‘concretado’ em Piracicaba

Bandido, que tem passagem pela polícia, foi flagrado pela PM em Caxias com 
bolsa cheia de entorpecentes. Suspeito confessou trabalhar para o tráfico.

um patrulha-
mento de 
rotina levou 

agentes do Bata-
lhão de polícia Mi-
litar de duque de 
Caxias (15º BpM) a 
prender daniel da 
silva alecrim, co-
nhecido como ‘Ca-
maro’, na noite da 
última terça-feira, 
na avenida Beira 
Rio, comunidade 
do Massapê.

de acordo com 
informações da 
corporação, os 
agentes estavam 
se aproximando do 
local onde houve 
a prisão quando 
avistaram um grupo 
suspeito em fuga 
ao perceber a che-
gada da viatura. 

Entre o material apreendido pelo 15º bPM (Caxias) estão um rádio transmissor e celular

Corpo é achado boiando 
no Rio Iguaçu no Lote XV

Feto é encontrado em lixeira 
de Caxias na última quarta

Daniel da Silva Alecrim foi preso em flagrante

Quiosque desaba na orla do Rio 
Reprodução / Facebook

O corpo do homem já se encontrava em decomposição

Vítima estava desaparecida

Reage Saracuruna

Elisa de Souza/ G1

O feto foi encontrado em frente à Câmara de Caxias

Segundo o Corpo de bombeiros seis pessoas ficaram feridas

houve um cerco e 
o criminoso acabou 
detido. Com pas-
sagem pela polícia 
por tráfico de dro-
gas, ‘Camaro’ esta-
va com uma bolsa 
onde transportava 
447 pinos de cocaí-
na, 99 trouxinhas de 

maconha, um rádio 
transmissor e um ce-
lular.

bANDIDO 
CONFESSA CRIME 
ao ser levado 

para a 60ª dele-
gacia de polícia 
(Campos elíseos), 

marginal confessou 
que trabalhava pra 
o tráfico de drogas. 
ele foi autuado pelo 
crime e encaminha-
do para o Comple-
xo penitenciário de 
gericinó, em Ban-
gu, na Zona oeste 
do Rio. 

Quem passava às 
margens do Rio igua-
çu, em duque de Ca-
xias, na manhã de on-
tem, se surpreendeu 
com uma cena ma-
cabra: o corpo de um 
homem já em estado 
de decomposição era 
levado pela corrente-
za na altura do bairro 
lote Xv. 

a divisão de ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (dhBF) foi 
informada sobre o en-
contro do cadáver e 
enviou uma equipe ao 
local para realizar pe-
rícia do corpo que foi 
encaminhado para o 
iMl (instituto Médico 
legal) do município. 

no dia da Criança, 
comemorado na última 
quarta-feira, uma cena 
triste. um feto foi encon-
trado em frente à Câ-
mara de vereadores de 
duque de Caxias, na 
região central, dentro 
de uma lixeira. um mo-
rador que passava pela 
Rua paulo lins achou o 
cadáver do bebê e pe-
diu ajuda a um taxista 
que acionou a polícia 
Militar.

os agentes constata-
ram que o feto foi dei-
xado a poucos instan-
tes no local. agentes da 
divisão de homicídio 
da Baixada Fluminense 
(dhBF, que investigam o 
caso, já estão colhen-
do provas através das 
câmeras de segurança.

um quiosque de-
sabou na manhã de 
ontem na altura do 
posto 4 da avenida 
atlântica, em Copa-
cabana, na Zona sul 
do Rio. o Corpo de 
Bombeiros informou 
que seis pessoas fi-
caram feridas, sen-
do dois funcionários 
e quatro clientes. o 
grupamento marí-
timo do g-Mar foi 
acionado. 

de acordo com 
o subsecretário de 
defesa Civil, Márcio 
Mota, um guindaste 
içou a estrutura para 
que fosse verificado 
como o quiosque foi 
fixado no local. para 
ele, Mota disse que 
é precoce afirmar 
o que pode ter pro-
vocado o acidente, 
mas descartou ven-
tos ou trepidação de 
caminhões na ave-
nida atlântica. para 
ele, houve uma falha 

no projeto. 
“eu quero ver como 

ele foi executado 
e fixado. o projeto 
que está no papel 
é um norteador do 
que deveria ter sido 
feito, mas a gente 
prefere ver como foi 
executado”, disse. a 
defesa Civil quer sa-
ber se a estrutura foi 

presa com solda ou 
parafusos e em que 
condições está este 
material.

em nota, a respon-
sável pela administra-
ção dos quiosques, 
concessionária orla 
Rio, informou que 
está prestando toda 
a assistência aos feri-
dos no acidente. 

polícia Civil, os moradores 
próximos ao local onde a 
jovem estava ‘concreta-
da’ acionaram via Cen-
tro de informações da 
polícia Militar (Copom) 
no dia 23 de setembro  
e chegando ao local, 
notaram que o corpo es-
tava em avançado esta-
do de decomposição no 
subsolo da construção.
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Veículos com finais de placa 0, 1 e 2 serão os primeiros a serem inspecionados.

EUA

por unanimidade, 
a assembleia-geral 
da onu aprovou 
o português antó-
nio guterres para 
o cargo de secre-
tário-geral da onu. 
ele irá suceder o 
sul-coreano Ban 
Ki-moon, que per-
manece na função 
até 31 de dezem-
bro.

“visitei zonas de 
guerra e campos 

ONU aprova Guterres como novo secretário-geral 

Táxis têm calendário para 
vistoria em Nova Iguaçu

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

de refugiados onde 
você se pergunta le-
gitimamente o que 
aconteceu com a 
dignidade da pessoa 
humana. o que nos 
tornou imunes aos 
apuros dos mais des-
privilegiados?”

guterres pediu às 
grandes potências 
que superem suas 
divisões sobre a síria, 
ante a proximidade 
das novas discussões 
internacionais sobre 
o conflito.

uma pesquisa fei-
ta pela Faculdade 
de saúde pública 
da universidade har-
vard, nos estados 
unidos, concluiu que 
pessoas com mais 
de 65 anos que têm 
o hábito de comer 
peixes ricos em ôme-
ga 3, têm menor risco 
de morrer por doen-
ças cardiovasculares 
e por qualquer outra 
causa de morte, me-
lhorando sua expec-
tativa de vida. 

os autores avalia-
ram dados de 2.700 
americanos com 65 
anos ou mais, colhi-
dos ao longo de 16 
anos. nenhum par-
ticipante do estudo 
fazia uso de suple-
mentos de óleo de 

peixe. segundo os 
resultados, as pesso-
as com os maiores 
níveis de ácidos gra-
xos ômega 3 no orga-
nismo apresentaram 
um risco 27% menor 
de morrer por qual-
quer causa durante o 
período da pesquisa, 
se comparados com 
quem apresentava os 
níveis mais baixos do 
nutriente. são apro-
ximadamente 2,2 
anos a mais de vida 
do que aqueles que 
não consomem o nu-
triente. essas pessoas 
também tiveram uma 
chance 35% menor 
de morrer por doen-
ças cardiovasculares 
no geral - benefício já 
conhecido do ôme-
ga 3.

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 

Idosos que comem peixes têm 
maior expectativa de vida - Parte I

ban Ki-moon observa Guterres sendo aplaudido 

seth Wenig/ap

os táxis que 
circulam em 
nova igua-

çu serão vistoriados 
através do calen-
dário 2016 divulga-
do ontem pela pre-
feitura. 

os veículos com 
finais de placa 0, 1 
e 2 serão os primei-

ros a serem inspe-
cionados, entre os 
dias 7 e 11 de no-
vembro.

de acordo com 
portaria n° 292, do 
dia 11 de outubro 
de 2016, as vistorias 
serão realizadas na 
sede da secretaria 
de transporte, trân-
sito e Mobilidade ur-
bana (seMtMu), no 
bairro Califórnia), 

das 9h às 12h30, e 
das 13h30 às 16h. 

a inspeção segue 
até o dia 25. Já a 
aferição do taxíme-
tro será realizada 
concomitantemen-
te à vistoria veicular, 
porém no aeroclu-
be de nova iguaçu 
(avenida governa-
dor Roberto silveira 
1.580).  

o prazo deverá 

ser respeitado, in-
dependentemente 
da data da realiza-
ção da última visto-
ria do veículo.

REQuERIMENTO 
PROTOCOLADO 
o requerimento 

para vistoria deve-
rá ser protocolado 
na seMtMu, acom-
panhado dos se-
guintes documen-
tos: Cnh atualizada 
com atividade re-
munerada  – per-
missionário e Moto-
rista auxiliar (cópia); 
nada consta da 
Cnh – permissioná-
rio e Motorista auxi-
liar (documento do 
detRan); Certidão 
de quitação com 
tributos Municipais 
- permissionário; 

Comprovante de 
residência na Cida-
de de nova igua-
çu  – permissionário 
e Motorista auxiliar 
(cópia); CRlv no 
nome do permis-
sionário e licencia-
do na Cidade de 
nova iguaçu (có-
pia); Certificado de 
curso de relações 
humanas, direção 
defensiva, primeiros 
socorros, mecânica 
e elétrica básica de 
veículos, promovido 
por entidade reco-
nhecida pelo res-
pectivo órgão auto-
ritário – lei Federal 
nº 12.468, de 26 de 
agosto de 2011 – 
permissionário e Mo-
torista auxiliar; Csv 
– Certificado de se-
gurança veicular do 

gnv, se for o caso 
(cópia); Certificado 
de verificação de 
taxímetro expedido 
pelo ipeM-RJ, válido 
para o exercício de 
2016 (cópia); Com-
provante de paga-
mento da taxa de 
expediente; Com-
provante de paga-
mento da taxa de 
vistoria referente ao 
exercício de 2016 
(cópia); Certificado 
de vistoria 2015 (có-
pia); duas fotos co-
loridas no tamanho 
5x7 – permissionário 
e Motorista auxiliar; 
issQn – permissioná-
rio e Motorista auxi-
liar (cópia); Cartão 
do motorista auxiliar 
(cópia); nada cons-
ta de multa referen-
te ao veículo.

Tarifa reajustada a partir de hoje 
a partir de hoje, 

a tarifa de táxi 
terá um reajus-
te de 9.30%, de 
acordo com de-
creto que será 
publicado no 
diário oficial. o 
anúncio foi feito 

ontem pela prefeitu-
ra de nova iguaçu, 
através da seMtMu. 
a bandeirada vai 
passar de R$ 5,30 
para R$ 5,80. “des-
de 2013, o reajuste 
tarifário é feito anu-
almente. o objetivo 

desse reajuste anual 
é prestar um serviço 
de qualidade a po-
pulação. antes da 
atual gestão, o rea-
juste não era dado 
desde 2011”, expli-
ca o secretário Ru-
bens Borborema. Os novos valores das tarifas para os serviços de transporte na modalidade

As vistorias serão realizadas na Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade urbana

Auditores fazem protesto no Galeão
uma manifesta-

ção reuniu cerca de 
100 auditores fiscais 
na área de desem-
barque do aeropor-
to internacional do 
galeão, na ilha, na 
manhã de ontem. a 
categoria protestava 
contra as modifica-
ções, anunciadas na 
última terça-feira, no 
texto do pl 5864/16, 
que reivindica melho-
res condições de tra-
balho para a classe. 
o projeto vinha sendo 
negociado há cerca 
de um ano com o go-
verno e foi alterado 
na Comissão especial 

da câmara dos depu-
tados.

“o que acontece 
é que o relatório que 
foi lido na Comissão 
especial, na Câma-
ra dos deputados, e 
o relator, Wellington 
Roberto (pR), simples-
mente desconfigurou 
toda a Receita Fede-
ral. ele está misturando 
algumas prerrogativas 
do cargo de auditor 
com o cargo de au-
xiliar. além de ser um 
absurdo é ilegal” disse 
o auditor leonardo pi-
canso.

no Rio, 43 cargos da 
Receita Federal foram 

entregues por conta 
das mudanças do tex-
to original. a categoria 

estuda, a partir hoje, a 
possibilidade de entrar 
em greve.

A categoria protesta contra as modificações

Tabela com datas e finais de placas dos veículos a serem vistoriados

DIVULGAÇÃO
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GLOBO
05:02-hora um
05:59-Bom dia local
07:30-Bom dia Brasil
08:50-Mais você
10:17-Bem estar
10:58-encontro com Fátima Ber-
nardes
11:57-praça tv - 1ª edição
12:34-globo esporte
13:00-horário político
13:20-Jornal hoje
14:00-vídeo show
14:55-sessão da tardetá todo 
Mundo louco
16:30-Cheias de Charme
17:32-Malhação: pro dia nascer 
Feliz
18:07-sol nascente
18:57-praça tv - 2ª edição
19:18-haja Coração
20:15-Jornal nacional
20:30-horário político
20:50-Jornal nacional
21:14-a lei do amor
22:22-globo Repórter
23:16-lista negra
00:06-Jornal da globo
00:46-programa do Jô
01:27-Castle
02:09-Corujãoonde o amor está
04:03-Corujãoonde está a Felici-
dade?

TV RECORD

SBT
06:00-pRiMeiRo iMpaCto  
08:00-CaRRossel aniMado    
08:30-Mundo disneY  
10:30-BoM dia e Cia   
14:15-FoFoCando   
15:15-Casos de FaMÍlia
16:15-MaR de aMoR    
17:00-lÁgRiMas de aMoR    
17:45-aBisMo de paiXão    
18:30-a gata 
19:45-sBt BRasil   
20:30-CÚMpliCes de uM Res-
gate
21:30-ChiQuititas  
22:00-pRogRaMa do Rati-
nho    
23:15-tela de suCessos   
01:00-the noite CoM danilo 
gentili 
02:00-JoRnal do sBt    
02:45-diÁRios de uM vaMpiRo
03:30-dallas  
04:15-dois hoMens e Meio   
05:00-MiKe & MollY

REDE TV

noite do aMoR

05:00-igreja internacional da 
graça de deus 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do Rei-
no de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:10-igreja universal do Rei-
no de deus 
18:10-Master game 
19:10-Redetv news 
20:30-tv Fama. 
20:50-igreja internacional da 
graça de deus. 
21:50-tv Fama 
22:45-Mariana godoy entre-
vista 
00:05-leitura dinâmica 
00:35-programa amaury 
Jr 
01:30-igreja universal do Rei-
no de deus. 
03:00-igreja da graça no 
seu lar

Cesar pedeque Mario ajude a con-
vencer tanaka a aceitar o auxílio de seu 
investidor para salvar a empresa. vittorio 
disfarça quando loretta pede que o ex-
-marido faça Milena desistir da ideia de 
visitá-la. vittorio implora para que lenita 
converse com Milena. alice fecha um 
novo negócio para a arraial pescados e 
pede ajuda a Chica e Quirino. Yumi fica 
constrangida ao encontrar dora. Yumi 
questiona alice sobre seus sentimentos.

César planeja armar um 
desastre ambiental

Tibar é avisado sobre a 
aproximação dos hebreus
os soldados cananeus avistam a apro-

ximação do exército hebreu. tibar chega 
com Raabe disfarçada à saída da ci-
dade. o comandante manda os oficiais 
abrirem os portões. o exército de israel 
começa a rodear Jericó. ao tentar deixar 
a cidade, tibar é avisado sobre a apro-
ximação dos hebreus. os guerreiros de 
israel seguem na ronda. 

RESUMOS dAS NOVELAS

tancinha tenta acalmar Beto. apolo 
garante que descobrirá o que aconte-
ceu com ele na noite anterior ao seu 
casamento. Felipe afirma a Jéssica que 
provará a inocência de shirlei. guido des-
confia que vitória tenha armado contra 
shirlei. Carmela sente medo de adônis. 
Beto pede tancinha em casamento. le-
ozinho organiza sua fuga com Fedora. 

Beto pede Tancinha 
em casamento

Isabela ensaia 
pela primeira vez

Rebeca conversa com nina sobre 
Maurício. isabela ensaia pela primeira 
vez com segurança e acerta na afi-
nação. todos ficam impressionados e 
parabenizam ela. andré conta para 
os amigos da C1R que paola, que na 
verdade é Regina, está desconfiada 
que ele e andrês são a mesma pes-
soa. Manuela diz para isabela que 
está preocupada com a discussão 
entre Rebeca e otávio. 

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço geral Manhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-hoje em dia
12h00-Faixa Regional
13h00-horário político
13h20-Faixa Regional
14h45-amor e intrigas
15h45-vidas em Jogo
16h30-Cidade alerta
18h00-Cidade alerta
19h30-escrava Mãe
20h30-horário político
20h50-a terra prometida
21h50-Jornal da Record
22h45-super tela
01h15-Fala Que eu te escuto
02h00-programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Exatamente we love 
Grupo vai cantar sucessos como ‘Te Merecer’ e ‘To na Zuação’ na Lalu Lounge. 

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 debate
13:00-os donos da Bola
15:00-game phone
16:00-Brasil urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-sila: prisioneira do 
amor
20:55-show da Fé
21:50-os simpsons
22:30-pânico na Band
00:15-o Mundo segundo os 
Brasileiros
01:05-Jornal da noite
01:55-Que Fim levou?
02:00-os simpsons
02:45-pegadinhas
 03:00-igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

divulgação

Condições do
Mar no Rio

o grupo exata-
mente vai can-
tar seus maiores 

sucessos na festa We 
love, que acontece 
no próximo sábado na 
lalu lounge. além dos 
pagodeiros, se apre-
sentam Melk santan-
na, Cacá e dodô, e 
dj Márcio Frenético. a 
festa, que começa às 
23 horas, vai ter um cli-
ma a mais de romantis-
mo, e o amor vai rolar 
solto.  a festa We love 
lalu golden acontece 
no polo gastronômico 
(Rua arcelino pereira 
neves, 33), Centro de 
nova iguaçu. 

LANçADO EM 2009
em maio em 2009 

nascia o grupo exata-
mente, composto por 
sete jovens, todos de 
nova iguaçu. o pago-
de romântico já fazia 
parte da característica 
desses meninos, e qua-
lidade musical já era 
um diferencial em suas 

apresentações, com 
muita molecagem e ir-
reverência artística.

o grupo vem cati-
vando seu publico em 

Além dos pagodeiros, se apresentam Melk Santanna, Cacá e Dodô, e Dj Márcio Frenético

todas as suas apre-
sentações. Com de-
dicação e vontade 
de transformar seus 
sonhos em realidade, 

o grupo encanta seus 
fãs, com muita presen-
ça de palco e carisma, 
apresentando um re-
pertório eclético com 

o melhor do pagode 
romântico, samba e 
pop, transformando 
seus shows em um ver-
dadeiro espetáculo. 



em amostras co-
letadas nos rios pira-
cicaba e Capivari e 
na estação de trata-
mento de água de 
piracicaba, as águas 
contaminadas fica-
ram livres dos princí-
pios ativos após o tra-
tamento, para o qual 
as cascas de banana 
são trituradas e penei-
radas após serem se-
cas em forno a 60ºC.

R e c e n t e m e n t e 
uma  pesquisa foi re-
alizada no Centro de 
energia nuclear na 
agricultura (Cena) da 
usp, em piracicaba, 
na qual identificou a 
potencialidade da 
casca de banana na 
descontaminação de 
águas poluídas pelos 
agrotóxicos atrazina 
e ametrina, utilizados 
em plantações de ca-
na-de-açúcar e milho.

DO
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Até quando a Terra aguenta?
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Regina Casé reencontra 
estilo  do novo 'Esquenta!'

deborah Secco mostra 
foto do marido e da filha 

deborah secco compartilhou uma 
foto em seu perfil no instagram na úl-
tima segunda-feira, do marido, hugo 
Moura, e da filha, Maria Flor. na le-
genda, a atriz aproveitou para se 
declarar: "Meus amores", escreveu 
ela na legenda do registro em que 
o maridão aparece de sunga e de 
mão dada com a pequena em praia 
em trancoso, na Bahia. 

Regina Casé recebeu a imprensa na úl-
tima segunda-feira, em um restaurante da 
Zona sul do Rio, para apresentar o novo 
formato do ‘esquenta!’, que retorna a pro-
gramação da globo no dia 16. após a 
exibição do primeiro programa da quinta 
temporada da atração, a apresentadora 
contou como surgiu o novo formato, que 
une as atrações musicais gravadas em es-
túdio com entrevistas feitas com famílias 
de diferentes regiões do Brasil. 

pesquisadores afir-
mam que o aqueci-
mento global causará 
uma catástrofe pla-
netária, resta saber 
em que grau. lembra 
daquela sensação es-
tranha que boa parte 
das pessoas sentia na 
década passada de 
que as agressões am-
bientais iriam provocar 
alguma resposta do 
planeta, mas ninguém 
sabia exatamente 
quando e como? pois 
é: para a maioria dos 
pesquisadores, a ter-
ra já começou a dar 
sinais de que está res-

pondendo às agressões ao 
ambiente. no momento, a 
ameaça maior como você 
está cansado de saber é o 
aquecimento global. o 4º 
relatório do painel intergo-
vernamental de Mudanças 
Climáticas da onu, (ipCC, 
na sigla em inglês), divul-
gado em maio passado, 
revela que o problema já 
está entre nós e tem cau-
sado mudanças no clima 
e na vegetação em vários 
continentes. poucos, mes-
mo dentre os cientistas do 
clima e ecologistas, pare-
cem perceber plenamen-
te a gravidade potencial, 
ou a iminência, do desas-

tre global catastrófico, 
alerta o cientista britâ-
nico James lovelock, 
que ficou famoso na 
década de 1970 por 
ter concebido a teoria 
de gaia, que trata a 
terra como um organis-
mo vivo. em seu livro a 
vingança de gaia, ele 
diz que a questão não 
é mais se vai ou não 
acontecer uma catás-
trofe e tão simplesmen-
te qual será o tamanho 
do estrago. É preciso 
esclarecer que, para 
os cientistas, o que está 
sob ameaça não é o 
planeta físico em si. 

divulgação
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Ex-BBB Cacau mostra a barriga 

seca em novo ensaio fotográfico

Alemanha quer proibir 
motor de combustão 

interna até 2030

o motor de combustão 
interna moderno veio da 
alemanha, e agora seu 
criador quer exterminá-lo. 
o Bundesrat (Conselho 
Federal) acaba de passar 
uma resolução para ba-
nir motores de combus-
tão interna, começando 
em 2030. o objetivo é 
permitir que apenas ve-
ículos com emissão zero 
de Co2 circulem nas ruas 
e estradas do país, e que 
futuramente a decisão 
seja adotada também 
pela união europeia (ue). 
a resolução pede que a 
união europeia proíba a 
venda de veículos novos 
que usem gasolina ou 
diesel a partir de 2030. 
veículos vendidos antes 
desta data ainda pode-

riam circular. o Bundes-
rat não tem autoridade 
direta sobre a união eu-
ropeia, mas como eco-
nomia mais poderosa 
da ue, as decisões do 
governo alemão têm 
enorme influência sobre 
a europa. “se o acordo 
de paris for levado com 
seriedade para limitar as 
emissões que causam 
mudanças climáticas, 
nenhum carro com mo-
tor de combustão deve 
ser permitido nas estra-
das depois de 2030”, 
defende oliver Krischer, 
legislador do partido 
verde alemão. para 
cumprir com o acor-
do, a alemanha preci-
sa reduzir a emissão de 
Co2 em 95% até 2050. 

RepRodução

A ex-bbb Maria Claudia está mais em for-

ma do que nunca. Na última segunda-feira, 

Cacau esbanjou boa forma em clique pos-

tado no Instagram. Na imagem, a gata deixa 

a barriga seca de fora. "Resiliência, capaci-

dade de o indivíduo lidar com problemas, 

superar obstáculos ou resistir à pressão de 

situações adversas, dando condições para 

enfrentar e superar adversidades. Traduzin-

do: levantar a cabeça, dar a volta por cima 

e gritar: chupa mundo! hahahaha", escre-

veu Cacau na legenda da foto.

a casca da bana-
na apresenta gran-
de capacidade de 
adsorção de metais 
pesados e compos-
tos orgânicos princi-
palmente devido à 
presença de grupos 
hidroxila e carboxila 
da pectina em sua 
composição.
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Trabalho: dinamismo 
e produtividade serão 
as palavras que ditarão 
as regras neste dia. 
Saberá como alcançar 
suas metas profissionais 

e desenvolver suas tarefas com 
facilidade. Finanças: prosperidade 
à vista! Amor: clima de alegria na 
vida a dois. 

Áries

Trabalho: não haverá 
limitações nas suas 
atividades, pois você não 
estará dispersivo e fará 
seu serviço com muita 
satisfação. Finanças: 

faturará mais dinheiro, pois saberá como 
produzir e negociar o que faz. Amor: ciúmes 
podem tumultuar o romance. 

Touro

Trabalho: vá à luta com 
toda garra e atingirá seus 
objetivos. A dedicação 
ao que faz será o fator 
decisivo para ter êxito 
profissional. Finanças: 
você conta com estímulos 

astrais para crescer financeiramente. Amor: 
flexibilidade a dois gerará harmonia. 

Gêmeos

Trabalho: espere por um 
período bastante agitado, 
porém, com muita 
produtividade profissional. 
Finanças: a Lua, regente 
deste signo, aumenta 

sua imaginação. Saberá tirar partido da 
criatividade para ganhar muito dinheiro. 
Amor: querer é poder! Ame!

Câncer

Trabalho: disposição, 
ousadia e vontade de 
vencer são ingredientes 
que os astros 
estimulam para você 
crescer e se realizar 
p ro f i s s iona lmente. 

Finanças: o Sol aumenta sua 
criatividade e capacidade de 
negociar bem. Amor: um novo 
amor pode surgir. 

Leão

Trabalho: boa 
disposição astral 
pode beneficiar suas 
atividades profissionais. 
Sucesso em negócios 
não estão descartados. 

Finanças, êxito em transações 
comerciais e financeiras. Amor: a 
cumplicidade e a afetividade serão 
essenciais para a felicidade. 

Virgem

Trabalho: busque 
acrescentar melhor 
qualidade ou originalidade 
no que faz para crescer 
p r o f i s s i o n a l m e n t e . 
Inovação valoriza sempre 
serviço ou produto. 

Finanças: os astros prometem bons 
momentos financeiros. Amor: cuidado 
com atitudes impulsivas.

Libra

Trabalho: saberá 
conduzir o seu serviço 
com eficiência. O que 
produzir poderá ter 
maior aceitação. Vida 
social: promete felizes 

momentos. Finanças: novos recursos 
financeiros não estão descartados. Amor: 
busque pela harmonia em sua vida 
afetiva. 

Escorpião

Trabalho: dê a si, a 
oportunidade de iniciar 
um novo negócio que 
lhe proporcione mais 
satisfação e chance de 
aproveitar melhor os seus 

talentos. Finanças: perspectivas de se 
dar bem financeiramente. Amor: se 
estiver, só alguém poderá surgir na 
sua vida. 

Sagitário

Trabalho: não projete 
nada que não tenha 
perspectiva de rápido 
retorno. Segurança é 
a palavra de ordem 

do momento. Finanças: você 
saberá desviar de negócios que 
não têm futuro e preservar o seu 
dinheiro. Amor: momentos felizes 
fortalecerão romance. 

Capricórnio

Trabalho: o 
dinamismo será 
fundamental para 
você desenvolver 
com muito êxito 
suas atividades 

profissionais. O astral do momento 
favorece trabalho e produtividade. 
Finanças: possível êxito financeiro. 
Amor: há previsão e uma grande 
alegria amorosa. 

Aquário

Trabalho: seu jeito de 
apresentar o seu serviço 
vai despertar o interesse 
das pessoas. Finanças: 
sua simpatia irá lhe 
ajudar atrair atenções 

das pessoas e fechar bons negócios. 
Amor: momentos quentíssimos 
e envolventes incendiarão o 
relacionamento!

Peixes

11entretenimento
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Show de gols no início da Copa 
danopé Champions League 

Anderson Luiz

38

baixada

Competição teve início no último fim de semana com a participação de catorze clubes na luta pelo título.

teve início a Copa 
danopé Cham-
pions league, or-

ganizado pela liCoM 
(liga independente de 
Comendador soares). 
a bola rolou com sete 
jogos onde as redes 
foram balançadas por 
26 vezes, com a média 
de 3.7 gols por partida. 
destaque para o jogo 
entre nova geração 4 
x 2 vM, com seis gols. 
John (duas vezes), Car-
los henrique e Welling-
ton marcaram os gols 
do nova geração. 
gabriel e alisson des-
contaram para o vM. 
Com gols de Renan 
(duas vezes) e paulo 
henrique, o dom Ro-
drigo bateu o peladão 
por 3 a 1, com Bebeto 
descontando. o MMa 
bateu o dínamo por 1 
a 0 com gol de tiago. 
vinícius e Carlinhos fo-

ram os autores dos gols 
da vitória do Fla união 
sobre o ajax por 2 a 0; 
já tradição 3 x 2 sem ta-
lento fizeram um jogão. 
diogo, vitinho e vinícius 
marcaram para o tradi-
ção e leonardo Rodri-
gues e abraão para o 
sem talento. Com emo-
ções até o último mi-
nuto, Madry, com gols 
de Mabson e daniel, e 
Jeito Moleque, com gols 
de paulinho e Matheus, 
empataram em 2 a 2. o 
Meia lua, com gols de 
Falconne (duas vezes) 
e Flavinho, venceu o 
Família por 3 a 1, paulo 
vítor descontou.

C l a s s i F i C a ç ã o : 
gRupo a: 1º) Meia lua, 
3; 2º) Madry e Jeito Mo-
leque, 1; 4º) Família, 0.

gRupo B: 1º) Fla união 
e MMa, 3; 3º) dínamo e 
ajax. gRupo C: 1º) nova 
geração, dom Rodrigo 
e tradição, 3; 4º) sem ta-
lento, peladão e vM. Emoções sobraram na primeira rodada do campeonato onde as redes balançaram por 26 vezes

andeRson luiZ

Próxima rodada já agita a galera
a próxima roda-

da da Copa da-
nopé Champions 
league já começa 

a agitar os torcedores. 
os jogos serão os se-
guintes: Família x Ma-
dry, às 13h, campo do 

Brasileirinho; Jeito Mo-
leque x Meia lua, às 
12h30m, no campo do 
Morro agudo; ajax x dí-

namo, às 11h, campo 
do Roma; MMa x Fla 
união, às 9h, no cam-
po do aymoré; pela-

dão x vM, às 9h, no 
campo do nacional; 
nova geração x tradi-
ção, às 10h, no cam-

po do dois de ouro 
e sem talento x dom 
Rodrigo, às 9h, no 
campo do Mundial. 


