
21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
Nova Iguaçu - RJ sábado, 15 de outubRo de 2016                    aNo XXvII                       Nº 8467                                       PResIdeNte: José de lemos 

6

7

Um baita reforço na 
segurança 

Miliciano 
Agentes do 40º BPM 

(Campo Grande) pren-
dem quatro suspeitos de 
integrar uma milícia que 
atua na Favela da Carobi-
nha, em Campo Grande, 
na Zona Oeste do Rio.
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das refinarias para as bombas 
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Comandante do 3º CPA, Roberto Oliveira, discursa ao lado do cel. Dantas (c), ...

O comando do 20º Batalhão da Polícia Militar e a Prefeitura 
de Nova Iguaçu inauguram a 1ª Companhia Destacada na re-
gião central da cidade. A unidade, instalada na Rua Tabelião 
Murilo Costa, ao lado da antiga 52ª DP, será composta por 
154 homens, 16 viaturas, e reforçará o policiamento para 
cerca de 100 mil pessoas. Nos próximos dias a cidade tam-
bém ganhará a 4ª Companhia Destacada, em Marapicu; uma 
torre blindada, em Austin, e uma cabine no bairro Prata.
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Foi pro saco Após furacão
Homem morreu depois 

de roubar um carro e se 
acidentar com ele na Vila 
Militar, na Zona Oeste do 
Rio. O bandido estava 
com um comparsa e per-
deu o controle do veículo.

Papa Francisco autoriza 
o envio de US$ 100 mil 
(R$ 317,6 mil) para ajudar 
a população do Haiti após 
a passagem do furacão 
Matthew. que deixou cen-
tenas de mortos e feridos.

Gasolina e diesel caem de preço 
a partir de hoje em todo o país 

Reginaldo ‘Tissonho’ foi preso em apê de Belford Roxo

RepRodução / Whatsapp

.. comandante do 20º BPM, durante a inauguração da 1ª Companhia Destacada
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Terror em Caxias 
Ladrões armados de 

faca causam pânico ao 
embarcar em ônibus da 
empresa Trel e assaltar 
passageiros de um ôni-
bus da linha Saracuruna 
x Petrópolis. 

GAT do 39º BPM 
arranca zero um 
da boca do tráfico 
no Gogó da Ema
Reginaldo de Almeida Xavier, o Tissonho, rodou pelas 
mãos dos agentes do Grupo de Ações Táticas den-
tro de um apartamento do Programa Minha Casa, 
Minha Vida no bairro Santa Tereza. O tenente The-
obald, que comandou a operação que resultou na 
prisão do marginal, disse que uma denúncia anô-
nima informava que no Condomínio Áquila poderia 
ser encontrado o chefão, que foi flagrado dormindo. 
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Inusitado 

Lição negativa 

um vídeo que mos-
tra um suspeito de 
furto se escondendo 
numa máquina de 
lavar louça para evi-
tar a prisão foi divul-
gado pela polícia de 
Glogow, na polônia. 
os agentes foram ao 
imóvel do homem de 
30 anos para prendê-
-lo pela suspeita de 
furtar diversos obje-
tos e até um carro e 
uma moto. 

em Reston, na 
Virgínia (eua), uma 
professora de es-
panhol, de 30 anos, 
foi presa acusada 
de distrair um cai-
xa de uma loja de 
conveniência de 
um posto de com-
bustível enquanto 
um estudante, que 
também foi detido, 
roubava uma cai-
xa de cerveja. 

uma iniciativa para mapear cada célula do 
corpo humano num grande atlas, que poderia 
ajudar na compreensão dos pesquisadores sobre 
as doenças dos humanos, foi lançada ontem por 
cientistas do instituto Broad do instituto de tecno-
logia de Massachusetts (Mit, na sigla em inglês).

o contato entre chineses e ocidentais pode 
ter acontecido mais de 1.500 anos antes da 
chegada do explorador Marco polo, segundo 
uma pesquisa. arqueólogos descobriram que os 
gregos podem ter sido os inspiradores das famo-
sas esculturas do exército de terracota.

de acordo com informações dos pesquisado-
res, o famoso conjunto de estátuas foi encontra-
do a 4 metros de profundidade e reproduzem em 
tamanho real os soldados do imperador da China 
Qin shi huangdi, que reinou o estado chinês de 
Qin de 247 a.C. a 221 a.C. 

Mapeamento 

Mais de 1.500 Mais de 1.500 II

a pesquisa também tem parceria com a uni-
versidade de harvard, nos eua, e instituto san-
ger e o Wellcome trust, no Reino unido. o atlas, 
que provavelmente exigirá mais de uma década 
para ser finalizado, pretende traçar os tipos e as 
propriedades de todas as células humanas.

Mapeamento II

Ruanda apresentou a primeira base de 
drones que serão utilizados para abas-
tecer de sangue 21 clínicas da região 
oeste do país africano. a base fica em 
Muhanga, a 50 km da capital do país, Ki-
gali, e foi inaugurada ontem na presença 
do presidente paul Kagame.

uma complexa cirurgia de separação 
de gêmeos siameses unidos pela cabeça 
foi realizada pela uma equipe liderada 
pelo cirurgião James Goodrich, especia-
lista nesse tipo de cirurgia. o procedi-
mento de mais de 16 horas de duração 
foi bem-sucedido. 

Siamesas 

Empresa oferece trainee
a empresa abriu inscrições para o programa de 

trainee 2017. É preciso ter concluído graduação en-
tre dezembro de 2014 e dezembro de 2016 em cur-
sos de administração de empresas, economia. as 
inscrições devem ser feitas até 3 de novembro pelo 
site www.ldcom.com.br.

Fundação altera data de prova 
a Fundação oswaldo Cruz (Fiocruz) alterou a data 

da prova discursiva de dois editais de concursos públi-
cos para um total de 58 vagas de pesquisador em saú-
de pública. os salários podem chegar a R$ 11.818,59, 
considerando as gratificações. agora, as provas dis-
cursivas serão aplicadas em 11 de dezembro. 

Seleção de candidatos para 633 vagas 
empresa de serviços de gestão de clientes, a aten-

to faz seleção para 633 vagas nos estados de são 
paulo e Goiás. os interessados devem enviar currí-
culo com o nome, cidade e o telefone com ddd 
para recrutamento@atento.com.br até 16 de outu-
bro. Mais informações pelo telefone 0800 771 4014.

Embraer entrega jatos para o mercado 
 no terceiro trimestre de 2016, a embraer entregou 

29 jatos para o mercado de aviação comercial. o 
valor é 38% superior ao registrado no mesmo período 
de 2015. a companhia ainda entregou 12 jatos exe-
cutivos de grande porte, 33% acima da quantidade 
referente ao mesmo período do ano passado. 

Avianca recebe aeronave A320neo
 a avianca, companhia aérea brasileira, recebeu 

na última quinta-feira a primeira aeronave a320neo, 
da fabricante europeia airbus, e é a nova geração 
do a320, já usado pela empresa. o novo modelo traz 
mais espaço para a bagagem dentro da cabine e 
reduz o ruído e a emissão de poluentes da aeronave.

Samsung corta previsão de lucro 
um segundo corte em sua estimativa de lucro, foi 

anunciado ontem pela samsung, devido à retirada 
do smartphone Galaxy note 7 do mercado. pelos 
próximos seis meses, lucro e receita terão impacto 
negativo somado de 3,5 trilhões de wons (us$ 3,1 
bilhões), avalia a gigante sul-coreana. 

Drone 

LOUIS DREYFUS
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PELA 2ª VEZ

Tubarão invade gaiola de mergulhador 

Mamiferos na Terra 
a expansão dos mamíferos na terra pode 

ter sido influenciada pelo impacto de um 
cometa durante o período eoceno, 55 mi-
lhões de anos atrás. a conclusão, divulgada 
na revista ‘science’, aponta que a colisão 
pode ter dado início a uma fase de rápido 
aquecimento global.

OSWALDO CRUZ

AIRBUS

Cheyenne poliCe depaRtMent/ap

um susto daqueles! À primeira vista, um mergulho para observar tubarões-
-brancos quase terminou em tragédia na ilha de Guadalupe, na costa oeste 
do México. pelas imagens capturadas por um cinegrafista amador é possível 
observar os animais se alimentando de grandes pedaços de atum amarrados a 
uma corda. Mas, quando um deles dá o bote, acidentalmente atinge um dos 
lados da gaiola e quebra a proteção de metal, invadindo a jaula. “Quando os 
tubarões mordem algo, ficam temporariamente cegos. e não conseguem na-
dar para trás”, diz o autor do vídeo. do lado de fora, a tripulação age rápido e 
abre a tampa de cima da gaiola. o tubarão finalmente consegue escapar. em 
seguida, o mergulhador sobe calmamente à superfície, aparentemente ileso.

Telhado de vidro 
Chega ser piada de mau gosto a 

ideia de um empresário da mídia na 
Baixada Fluminense de deletar supos-
tos servidores fantasmas que povoam 
uma das maiores prefeituras da região. 
os ‘Gasparzinhos’ do serviço público, 
para quem não sabe, sugam dinheiro 
dos cofres do município sem fazer ne-
nhum esforço. 

Olha quem fala
o irônico dessa história é que o sujo 

está falando do mal lavado porque 
também se transformou em fantasma 
quando era aliado do atual prefeito, 
e durante cerca de três meses teve o 
gordo salário depositado, religiosamen-
te, todo mês, em sua conta bancária. 

Excluído da folha 
segundo uma fonte, em abril des-

te ano o ‘telhado de vidro’ teve seu 
nome excluído da folha de pagamen-
to. dizem as más línguas que o moço 
teria se debandado para o lado inimi-
go que ofereceu mais para o oportu-
nista. 

Lotado em gabinete 
ainda de acordo com a fonte, hoje o 

tal empresário está lotado no gabinete 
de um conhecido deputado federal e 
ganha um salário generoso, longe da 
merreca paga a maioria do funciona-
lismo comissionado na Baixada. 

Ofereceu mais
Corre na boca miúda que ele teria 

debandado para o outro lado porque 
era mais vantajoso, ou seja, pagaram 
caro pela traição dele, que deixou o 
prefeito a ver navios. parece que essa 
punhalada tem troco. 
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HGNI realiza ação infantil 
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Câmara muniCipal de belford roxo

Semana daS CriançaS 

Com oficinas e brincadeiras, voluntários levam alegria e descontração 
às crianças do Hospital da Posse, em comemoração ao dia das crianças.

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

A feira na praça do Rotary funciona todas as sextas-feiras de 11h às 18h

os alunos-pa-
cientes da 
Classe hospi-

talar do hospital Ge-
ral de nova iguaçu 
(hGni) tiveram um 
dia especial na últi-
ma quinta-feira. em 
comemoração ao 
dia das Crianças, 
celebrado no dia 12 
de outubro, diversas 
atividades agitaram 
a pediatria da unida-
de, como contação 
de histórias, oficinas 
e brincadeiras. o 
evento foi desenvol-
vido pela Capelania, 
Classe hospitalar e 
estagiários da Fio-
cruz, estácio de sá e 
unig.

durante a progra-
mação, as crianças 
participaram de brin-
cadeiras diversas, 
atividades de artes, 
show de mágicas, 
contação de histórias 
e ainda receberam 
presentes. de acor-
do com o secretário 
municipal de saúde, 
emerson trindade, 

Comemorado na última quinta-feira, pacientes da Classe Hospitalar tiveram um dia mais colorido 

Banda de Japeri participa 
de concurso estadual

Feiras em praças de Caxias 
estão incentivando artesãos

diVulGação

Alunos e ex-alunos compõem banda de Japeri 

hGni/ MaRCelle aBReu esse tipo de ação faz 
diferença no trata-
mento do paciente. 
“a humanização na 
saúde pública é uma 
das principais metas 
desenvolvidas pela 
gestão atual para 
atender a popula-
ção com mais quali-
dade”, garante o se-
cretário.

CuiDAnDO 
COM ALEgRiA

para o pai do pe-
queno ivan, de 9 
anos, as atividades 
com as crianças in-
ternadas são maravi-
lhosas, uma oportuni-
dade em que eles se 
esquecem de onde 
estão e sorriem de 
verdade. “sabemos 
o quanto elas não 
queriam estar aqui. 
elas se sentem tristes 
pela internação, mas 
com ações como a 
de hoje a mente ig-
nora o ambiente hos-
pitalar e elas se sen-
tem num verdadeiro 
show”, afirma o mo-
rador de Mesquita, 
ivan Martins.

Muitas crianças 
precisam ficar inter-
nadas por um longo 
período até a conclu-
são do tratamento, 
por isso essas ações 
são fundamentais. 

segundo o diretor 
geral do hGni, Joé 
sestello: “a assistên-
cia em saúde dentro 
de um ambiente hos-
pitalar engloba di-
versos fatores, desde 

o tratamento clínico 
até o acolhimento, 
que precisa ser fo-
cado no bem estar 
não só do paciente, 
como se seu familiar, 
especialmente nos 

casos de internações 
por longos períodos. 
por isso a importân-
cia destas ações, le-
vando um pouco de 
conforto”, ressalta o 
diretor.

neste fim de se-
mana Japeri parti-
cipa do Concurso 
estadual de Bandas 
e Fanfarras. a com-
petição acontece 
amanhã, em Cacho-
eiras de Macacu, e o 
município da Baixa-
da Fluminense será 
representado pela 
Corporação Musical 
professor amauri (Co-
Mupa), da escola Mu-
nicipal ary schiavo. a 
banda é composta 
por 110 membros di-
vididos em músicos, 
corpo coreógrafo e 
pessoal de apoio, to-
dos alunos, ex-alunos 
e membros da comu-
nidade.

a CoMupa foi fun-
dada em março de 
2002, sob a regência 
do então maestro 
Mauro Cezar Ramos 
porto. o nome da 
banda é uma home-
nagem póstuma ao 
professor já falecido 
amauri paes leme. 
o grupo começou 
a participar de con-
cursos em agosto de 
2011, em Queimados, 
quando conquistou o 
1ª lugar na categoria 
Regente Mor, 2º lugar 
em Regência e 3º lu-

gar em Banda. desde 
então, a CoMupa 
vem colecionando 
prêmios, agora sob a 
regência do Maestro 
e Coreógrafo Vinícius 
Rodrigues de oliveira.

“temos ex-alunos 
que fizeram parte 
da CoMupa e que 
hoje são músicos até 
mesmo na área mili-
tar. Mas proposta da 
direção da escola 
não é somente que 
os alunos despertem 
aptidão pela música, 
mas que também se 
tornem cidadãos de 
bem. trabalhamos a 
interação da escola 
com a comunidade 
no entorno”, explica 
a diretora da e. M. ary 
schiavo, leila Verôni-

ca da silva.
o prefeito ivaldo 

Barbosa dos santos, 
o timor, manifestou 
seu desejo de boa 
sorte a CoMupa e 
parabenizou o traba-
lho que tem sido feito 
no município. “além 
da CoMupa, temos 
como grande desta-
que a Banda império 
dumont da e. M. san-
tos dumont, que tam-
bém já conquistou 
muitos prêmios. espe-
ro que a CoMupa 
traga novas conquis-
tas no concurso des-
te domingo. trabalhos 
como estes inspiram 
nossos jovens e lhes 
dão a oportunidade 
de um futuro melhor”, 
afirma timor.

o morador de Ca-
xias tem a chance de 
semanalmente com-
prar objetos de de-
coração para casa 
ou bijuterias em uma 
das cinco feiras de 
artesanato existentes 
na cidade. Contando 
com mais de 60 expo-
sitores, que junto com 
familiares, comercia-
lizam seus produtos. 
no primeiro distrito são 
realizadas duas feiras, 
uma na praça Rober-
to silveira, no bairro 25 
de agosto, e outra na 
praça da Bandeira, na 
Vila são luiz, ambas 

funcionando das 9h às 
17h.

 nos bairros Jardim pri-
mavera e saracuruna, 
no segundo distrito, são 
realizadas nas praças do 
Rotary Clube (das 11h 
às 18h) e na praça Viei-
ra neto, das 9h às 17h. 
em santa Cruz da ser-
ra, no terceiro distrito, a 
secretaria Municipal de 
Cultura e turismo promo-
ve a feira de artesana-
to na praça Bahia e seu 
funcionamento é das 9h 
às 17h.

nas barracas encon-
tra-se um pouco de 
tudo, desde porta sacos, 

abajures, caixas de 
joias, toalhas de cro-
chê, panos de prato, 
brincos, colares, enfei-
tes, bolsas e mais uma 
infinidade de objetos 
produzidos pelos arte-
sãos da cidade.

 para  se cadastrar  
os interessados em 
participar dos projetos 
e feiras devem pro-
curar a sMCt na Rua 
ailton da Costa, 115, 
6º andar, de segunda 
a sexta-feira das 9h 
às 17h. outras infor-
mações poderão ser 
obtidas pelo telefone 
2671-1120.
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no primeiro distrito, em Caxias, são 
realizadas duas feiras, uma na praça 
Roberto silveira, no bairro 25 de agos-
to, e outra na praça da Bandeira, na 
Vila são luiz, ambas funcionando das 
9h às 17h de segunda à sexta-feira.

a deputada fede-
ral Clarissa Garoti-
nho pode ser expul-
sa do pR por votar a 
contra da peC 241, 
que congela os gas-
tos públicos por 20 
anos. a orientação 
do partido era que 
a bancada votasse 
a favor do projeto.

hoje presidente, Jor-
ge Felippe (pMdB) é 
candidatíssimo à ree-
leição da presidência 
da Câmara no Rio. ele 
conta com a força da 
maior bancada (dez 
dos 51 vereadores são 
do seu partido) e com 
o apoio dos velhos 
aliados. 

nos bairros Jardim primavera e saracuruna, no segundo 
distrito, são realizadas nas praças do Rotary Clube e na 
praça Vieira neto, das 9h às 17h, um evento de artesana-
to feito por 60 moradores e expositores de Caxias.

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

Disputa Expulsão 

Artesanato Queda no orçamento 

Eles disseram... nós publicamos!
“Há uma preocupação pontual, mas de emergência e importância, com o Rio de Janeiro 

pela importância do estado e pelo pedido do governo do Estado”. Raul Jungmann, ministro 
da defesa, durante Conferência de segurança internacional do Forte de Copacabana.

a dragagem do Rio Meriti, um dos maio-
res programas de combate a enchente 
de Caxias, está próxima de um dos pontos 
de assoreamento do rio, a foz do Canal 
Caboclo.  o serviço tem retirado mais de 
300 mil metros cúbicos de sedimento.

a menos de três meses de deixar a prefei-
tura e a 14 dias do segundo turno das elei-
ções, eduardo paes (pMdB) publicou, no di-
ário oficial de ontem, um decreto criando a 
equipe de transição do Governo (etG).

diReto ao ponto

a parte do drama vivido pelos estados é devida 
aos juros da dívida consolidada junto ao governo 
federal, implacável na cobrança e insensível na 
renegociação que a realidade impõe. acuados, 
os governadores vão procurando sobreviver en-
quanto não surge a inevitável solução. o fim do 
ano já está aí, e as dificuldades tendem a se agra-
var. e o momento é este. os mandatários precisam 
se preocupar menos com a próxima eleição, e 
mais com o futuro do país.

Transição Segundo turno Horário de Verão 
de acordo com o decre-

to, cada órgão e entidade 
da prefeitura do Rio de Ja-
neiro, deverá encaminhar à 
etG os servidores que fica-
rão à disposição para pas-
sar informações ao novo 
prefeito.

a partir de hoje, nenhum 
candidato a prefeito que 
participará do segundo tur-
no das eleições 2016 pode-
rá ser detido ou preso, salvo 
em flagrante delito. a regra 
também vale para mesários 
e fiscais.

À meia-noite de hoje, os 
relógios deverão ser adian-
tados em uma hora. o ob-
jetivo do horário de Verão 
é poupar energia, fazendo 
com que as pessoas apro-
veitem mais a luz natural du-
rante o horário de ponta.

Rio Meriti 

Governo

Sábado, 15 de outubro de 2016

Haiti

no bairro Cerâmica, em nova igua-
çu, a Rua oliveira Rodrigues alves, 
está cercada de lixos e entulhos. no 
local, também há vestígios de queima 
de material espalhado, o que cau-
sa enchente em épocas de chuva.

As dificuldades vividas pelo Estado 

uma condenação cri-
minal por venda de pro-
duto impróprio ao con-
sumo humano parece 
não ter sido suficiente 
para o empresário Vál-
ber Cesar tinoco, dono 
da rede de supermer-
cados tinoco, com sede 
em silva Jardim. esta se-
mana fiscais do procon 
encontraram na filial Rio 
Bonito 316 quilos de ali-
mentos que não pode-
riam estar à venda. na 
loja, localizada na Rua 
XV de novembro, 210, 
foram descartados 223 
quilos de produtos ven-

Procon flagra alimentos 
impróprios em 

Magé e Rio Bonito
cidos.  além disso, a ge-
rência não apresentou 
aos fiscais o certificado 
do Corpo de Bombeiros, 
o livro de reclamações, 
nem o certificado de 
potabilidade da água 
consumida no estabe-
lecimento. o flagran-
te foi feito na primeira 
ação da operação pé 
de serra, com os agen-
tes vistoriando também 
estabelecimentos loca-
lizados no município de 
Magé, quando foram 
descartados 975 quilos 
de alimentos e 15 litros 
de bebidas.

Litera Caxias chega à sua 4° edição
Mais CultuRa

O público poderá participar de concurso de desenho, jogos literários e sorteios.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Papa doa US$ 100 mil para vítimas de furacão

as ruas no Jardim 
primavera, em du-
que de Caxias, estão 
em completo estado 
de abandono. Mo-
radores reclamam 
que a prefeitura já 
recebeu diversas 
reclamações, mas 
não adotou nenhu-
ma medida para 
implementar obras 
de saneamento bá-
sico e asfaltamento. 
em dias de chuva, 
alguns trechos ficam 
intransitáveis por 
causa dos transtor-
nos. 

Os agentes descartaram quase uma tonelada de alimentos
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 o papa Francisco au-
torizou o envio de us$ 
100 mil (R$ 317,6 mil) para 
ajudar a população do 
haiti após a passagem 
do furacão Matthew, que 
deixou centenas de mor-
tos e feridos, além de ter 
causado vários danos no 
país, informou ontem o 
Vaticano.

a doação será feita 
através do pontifício Con-
selho “Cor unum”, encar-
regado das atividades 
de solidariedade, diz o 
comunicado. o dinheiro 
será repartido nas dio-
ceses “mais afetadas por 
este desastre natural e 

será utilizado na assistência 
às vítimas”.

segundo o Vaticano, o 
dinheiro, que será envia-
do para uma igreja local, 
pretende ser “uma primei-
ra e imediata expressão 
concreta dos sentimentos 
de proximidade espiritual e 

Abandono em Duque de Caxias
apoio paterno” do papa.

além disso, de acordo 
com o comunicado, dife-
rentes Conferências epis-
copais e organismos de 
caridade católicos estão 
já “amplamente compro-
metidos nos trabalhos de 
socorro”.

A 4°edição do evento ‘LiteraCaxias’ será realizada amanhã com entrada franca

diVulGação  

Papa destinou uS$ 100 mil para as vítimas no Haiti

RepRodução

a Biblioteca Mu-
nicipal Gover-
nador leonel 

de Moura Brizola, em 
duque de Caxias, 
recebe amanhã, a 
quarta edição do li-
teraCaxias. Criado por 
um grupo de amigos, 
tendo natália higino 
como precursora e 
idealizadora, e con-
tando com o apoio 
da secretaria Munici-
pal de Cultura e turis-
mo, o evento literário 
tem como intuito dis-
seminar a literatura 
em uma localidade 
onde quase não exis-
tem eventos voltados 

para essa área ou são 
poucos conhecidos. 
na primeira edição, 
em abril de 2015, o 
evento contou com 
quinze autores, dentre 
eles Vinicius Grossos (a 
sereia  negra e o Ga-
roto Quase atropela-
do) e Renata Ventura 
(a arma escarlate e a 
Comissão Chapeleira). 
seis meses depois, na 
segunda edição, além 
de passar por uma re-
formulação, dando te-
mas para cada roda 
de conversa, teve a 
participação da edi-
tora darkside, com um 
palestrante falando 
sobre os lançamentos 
de sua editora, com 

distribuição de parte 
do seu catalogo a vá-
rios leitores presentes. 
o projeto desenvolveu 
ainda outras parcerias 
com editoras, bloguei-
ros e booktubers.
em três edições, o li-
teraCaxias recebeu 
mais de trinta e cinco 
autores de diversos 
gêneros literários, des-
de infantil até terror. 
desde a publicação 
independente e virtu-
al, até de editoras tra-
dicionais. assim como 
divulgar a literatura, 
um dos principais pon-
tos fortes é a valoriza-
ção dos autores que 
fizerem e fazem parte 
dessa empreitada.
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Secretaria de Saúde inaugura 
Central de Imunobiológicos

Sul fluminenSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Com investimento de cerca de R$ 452 mil, central guarda estoque de vacinas do município.

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres

a prefeitura de 
Volta Redon-
da, por meio 

da secretaria Munici-
pal de saúde (sMs), 
inaugurou ontrem, 
a Central Municipal 
de imunobiológicos 
enfermeira Maria de 
Fátima da silva perei-
ra oliveira, localizada 
na sede administrati-
va da secretaria de 
saúde, no bairro nos-
sa senhora das Gra-
ças. o investimento 
de R$ 452.434,00 foi 
destinado à incorpo-
ração tecnológica 
de ponta, para as-
segurar o armazena-
mento e conserva-
ção das vacinas do 
programa nacional 
de imunizações, além 
de soro antiofídico, 
escorpiônico, entre 
outros.

Com a implanta-
ção do sistema de 
monitoramento das 
vacinas em estoque, 
através de um sof-
tware, a Central de 
imunobiológicos con-
ta com 15 câmaras 
de refrigeração, dois 
freezeres, um gerador 
e dois computado-
res. nesta Central de 
imunobiológicos está 

Central de vacinas e soros fica na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde

diVulGação pMVR

Horário de verão começa 
às 00h deste domingo 

Projeto arrecada livros para 
crianças vítimas de violência

Estados em destaque receberão mudança de horário 

Rede de atendimento à mulher

diVulGação
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armazenado todo o 
estoque que abaste-
ce as salas de vaci-
na da rede pública 
de saúde, cerca de 
30.000 doses de vaci-
nas.

a maior quantida-
de se refere à he-
patite B, com seis mil 
doses em estoque. 
no espaço há ain-
da 4.320 doses de dt 
e outras 3.000 doses 
de hpV (human pa-
piloma Virus), utiliza-
da, entre outros fato-
res, para prevenção 
do câncer do colo 
do útero. o espa-
ço armazena ainda 
3.500 doses de BCG, 
2.670 doses de vaci-
na pneumocócica e 
1.520 doses de vaci-
na meningocócica. 
há ainda vacina trivi-
ral, com 1.200 doses; 
pentaviral, com 1.600 
doses; rotavírus com 
1.080 doses, outras 
1.000 doses de pólio 
inativada, além de 
doses de febre ama-
rela, dtp, antirrábica, 
varicela, dtp Gestan-
te e hepatite a.

TECnOLOgiA 
o sistema implan-

tado no município na 
Central de imunobio-
lógicos é o sitrad, um 

software para geren-
ciamento a distância 
das instalações de re-
frigerações e climati-
zação. o programa é 
versátil e possibilita o 
acesso de qualquer 
lugar do mundo, via 
internet, através de 
celular ou computa-

dor. dessa forma é 
possível avaliar, con-
figurar e armazenar 
dados de temperatu-
ra, umidade, tempo, 
pressão, voltagem, 
permitindo a modifi-
cação de parâme-
tros de operação dos 
instrumentos com to-

tal segurança.
a Central de imuno-

biológicos recebeu o 
nome da enfermeira 
Maria de Fátima da 
silva pereira olivei-
ra, que faleceu em 
maio de 2014, aos 
60 anos de idade. 
a homenagem visa 

reconhecer o tra-
balho da enfermei-
ra que atuou desde 
a década de 80 no 
antigo posto de saú-
de do estado, onde 
atualmente funcio-
na a sede da secre-
taria Municipal de 
saúde.

o horário de verão 
entrará em vigor ama-
nhã em dez estados 
mais o distrito Federal. 
a partir de meia-noite 
de hoje, os moradores 
devem adiantar os re-
lógios em uma hora. o 
horário de verão vai 
durar até o dia 19 de 
fevereiro de 2017.

o governo federal 
estima que irá econo-
mizar R$ 147,5 milhões. 
o valor representa o 
custo evitado em usi-
nas térmicas por ques-
tões de segurança 
elétrica e atendimento 
à ponta de carga no 
período de vigência 
do horário de verão.

o horário diferencia-
do vale para os esta-
dos de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso 
do sul, Minas Gerais, 
paraná, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do sul, 
santa Catarina, são 
paulo, espírito santo, 
além do dF.

entre os objetivos 
está a redução da de-
manda durante o ho-
rário de pico, que vai 
normalmente das 18h 
às 21h. Com o horário 
de verão, a iluminação 
pública, por exemplo, 
é acionada mais tar-
de, deixando de coin-
cidir com o horário de 

consumo da indústria 
e do comércio.

REDuçãO 
DO COnSuMO

segundo o governo, 
nos últimos dez anos, 
a medida tem possi-
bilitado uma redução 
média de 4,5% na de-
manda por energia 
no horário de maior 
consumo e uma eco-
nomia absoluta de 
0,5%. isso equivale, 
em todo o horário de 
verão,  ao consumo 
mensal aproximado 
de energia em Bra-
sília, com 2,8 milhões 
de habitantes.

o governo explica 
que o horário de ve-
rão possibilita a am-
pliação do período 
de maior consumo, 

reduzindo o volume 
de carga de energia 
nas linhas de transmis-
são, nas subestações 
e nos sistemas de dis-
tribuição num mesmo 
momento, o que re-
duz os riscos de apa-
gões.

no Brasil, o horá-
rio de Verão tem 
sido aplicado desde 
1931/1932, com al-
guns intervalos.

segundo as pesqui-
sas, o horário de verão 
pode afetar o tempo 
de prática de ativida-
des físicas, no número 
de acidentes de carro 
e até no período em 
que funcionários pas-
sam navegando na 
internet de forma im-
produtiva durante o 
expediente.

o projeto ‘Zumba-
thon VR’ arrecadou 
livros para crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência doméstica on-
tem, em Volta Redonda, 
RJ. o evento de dança, 
que é aberto ao públi-
co, aconteceu no Clu-
be náutico, no bairro 
nossa senhora das Gra-
ças, às 19h.

os instrutores de dan-
ça sandrinho dJ, Géssi-
ca paula, Rosane Faria, 
adriana leal e Zin Wa-

nessa Monteiro animaram 
a festa. “o incentivo à lei-
tura vai de encontro com 
o trabalho desenvolvido 
pelo programa ‘Cuidar’ 
de oferecer novas pers-
pectivas àqueles que so-
frem traumas decorrentes 
da violência vivenciada”, 
disse Wanessa, organiza-
dora do evento.

de acordo com a asses-
soria, o objetivo da arreca-
dação é montar uma bi-
blioteca para os menores 
pelo programa “Cuidar”, 

da Casa da Criança e 
do adolescente. a nota 
informou ainda que 
o programa oferece 
acompanhamento psi-
cológico, fonoaudioló-
gico, psicopedagógico 
e psicoterápico, e tera-
pia de família para 366 
crianças e adolescentes, 
sendo 260 de Volta Re-
donda e 106 de nova 
Friburgo, na região ser-
rana. Mais informações 
pelo telefone (24) 3347-
2409.

a prefeitura de Vol-
ta Redonda realizou 
ontem, às 10h, a ceri-
mônia de entrega da 
nova sede da secretaria 
Municipal de políticas 
públicas para Mulheres 
(sMppM) e Centro es-
pecializado de atendi-
mento à Mulher (CeaM), 
Casa da Mulher Bertha 
lutz. o novo espaço fun-
cionará na Rua antônio 
Barreiros, nº 232, no bair-
ro nossa senhora das 
Graças”

“os serviços funciona-
vam em imóveis aluga-
dos e a mudança de 
sede é mais uma con-
quista para as mulheres 
do município, disse a 
secretária municipal de 

políticas públicas para Mu-
lheres, Glória amorim.

o imóvel foi construído 
com verba federal, por 
meio de convênio. o es-
paço, de acordo com a 
secretária, é adequado 
para o funcionamento 
de serviços especializa-

dos para o acolhimento 
e atendimento das mu-
lheres. possui dois pavi-
mentos: no andar térreo 
funcionará a Casa da 
Mulher Bertha lutz; e no 
andar superior, a secreta-
ria Municipal de políticas 
públicas para Mulheres.
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Policiais prendem acusados de 
integrar milícia na Zona Oeste

ação da polícia

A incursão também teve apoio do 14º BPM (Bangu) e 27º BPM (Santa Cruz).
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

policiais do 40º 
BpM (Campo 
Grande) pren-

deram na manhã da 
última quinta-feira, 
quatro pessoas em 
flagrante, entre elas 
uma mulher, acusada 
de integrar uma milí-
cia que atua na Fave-
la da Carobinha, em 
Campo Grande, Zona 
oeste do Rio. eles fo-
ram localizados por 
equipes do serviço 
reservado (p2) da uni-
dade, em um Kia so-
rento e em um Che-
vrolet Captiva, pela 
estrada sete Riachos.

segundo a pM, o 

objetivo da ação, co-
ordenada pelo major 
Mattos e com efeti-
vo de 62 militares, era 
prender envolvidos 
na morte do cade-
te do exército William 
dos santos Filho, de 23 
anos, que foi execu-
tado na última terça-
-feira à noite na estra-
da sete Riachos, altura 
de santíssimo. o militar 
foi enterrado na tar-
de da última quinta 
no cemitério Jardim 
da saudade, em pa-
ciência. além dos ve-
ículos, com o grupo 
foi apreendido uma 
pistola, carregadores, 
munições, 240 cartões 
de créditos, seis talões 

de cheques, oito celu-
lares, três relógios, dois 
cordões, dois anéis e 
uma carteira falsa do 
exército. o chefe da 
milícia local é conhe-
cido apenas como 
naldo. ele não foi cap-
turado.

dentro da comuni-
dade da Carobinha, 
os pMs recuperaram 
12 carros, três kombis, 
três vans de transpor-
te alternativo e 11 
motos. um caminhão 
roubado na área do 
24º BpM (Queimados) 
também foi localiza-
do. a ocorrência foi 
encaminhada para a 
35ª dp (Campo Gran-
de). Produto de roubo apreendido com o grupo de milicianos em Campo grande

diVulGação 

Homem é preso por porte ilegal de arma
policiais do 40º BpM 

(Campo Grande) 
prenderam também 
na quinta-feira, Walla-

ce alves da silva, 32 
anos, em Campo Gran-
de, Zona oeste do Rio, 
por porte ilegal de arma. 

o marginal estava com 
um revólver calibre 38, 
com cinco munições e a 
numeração raspada.

os pMs desconfiaram 
da atitude do homem 
enquanto patrulhavam 
a Rua Bem-te-Vi, na al-

tura da estrada da posse. 
Quando os policiais revis-
taram Wallace, encon-
traram a arma em sua 

cintura, além de um 
celular e R$ 6. o caso 
foi registrado na 35ª 
dp (Campo Grande).

Granada e drogas apreendidas 
no Complexo do Chapadão no Rio

policiais militares 
do 41º BpM (irajá) re-
alizaram na manhã 
da última quinta-
-feira, operação na 
comunidade do ti-
radentes, no Com-
plexo do Chapadão. 
durante a incursão 
na localidade co-
nhecida como ‘Boca 
dos Crias’, os agen-
tes foram recebidos 
a tiros e houve con-
fronto. na ação, um 
suspeito foi ferido e 
socorrido no hospi-
tal estadual Carlos 
Chagas. Com ele fo-
ram apreendidos 02 
rádios transmissores, 
178 pinos de coca-
ína, 30 tabletes de 
maconha e 01 gra-
nada.

Já na comunidade 
Gogó da ema, os po-

liciais detiveram 02 
suspeitos e apreen-
deram com eles 02 
rádios transmissores, 
86 frascos de loló, 18 
cápsulas de coca-

ína, 117 trouxinhas 
de maconha e uma 
pistola calibre 9 mm. 
as ocorrências foram 
encaminhadas para 
a 39ªdp (pavuna).

Delegacia de Polícia na Pavuna, Zona norte 
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Homem rouba carro e morre 
em acidente na Vila Militar

um homem mor-
reu na noite da últi-
ma quinta-feira de-
pois de roubar um 
carro e se aciden-
tar com ele na Vila 
Militar, na Zona oes-
te do Rio. o bandi-
do estava com um 
comparsa e perdeu 
o controle do veí-
culo, colidindo con-
tra um poste, quan-
do passavam pela 
avenida duque de 
Caxias, em deodo-
ro, e foi baleado.

o 14° BpM (Ban-
gu) foi chamado 
ao local e lá en-
controu uma via-
tura do Corpo de 
Bombeiros pres-
tando socorro. o 

homem, identifica-
do como Marcos al-
ves da silveira, de 24 
anos, morreu na hora. 
o segundo assaltante 
conseguiu fugir.

de acordo com a 
polícia, uma pessoa 
se apresentou no lo-

cal como dona do 
veículo e informou 
ter sido roubada 
horas antes.  um in-
quérito foi aberto 
na delegacia de 
homicídios (dh-Ca-
pital) para apurar o 
caso.

O bandido perdeu o controle do veículo e bateu no poste

diVulGação 

Homens são presos por fornecer veículos 
adulterados para venda em rede social

policiais da polinter 
prenderam, na últi-
ma quinta-feira, em 
santa Cruz, na Zona 
oeste do Rio, Walla-
ce Martins araújo, 
27 anos, e isaac da 
silva pereira, de 20, 

acusados de forne-
cer veículos adulte-
rados para que fos-
sem vendidos pela 
internet por preços 
abaixo dos de mer-
cado. de acordo 
com a polícia, foram 

encontrados com a 
dupla, uma moto e 
quatro carros, todos 
adulterados.

no dia 7 deste 
mês, uma mulher 
suspeita de integrar 
o bando já havia 
sido capturada por 
equipes da polinter. 
Roberta Reis Belfort 
de abreu estava em 
niterói, e é suspeita 
de vender pela in-
ternet dois veículos 
clonados, além de 
adulterados, eles ti-
nham documentos 
falsos.

todos os três res-
pondem por recep-
tação, que corres-
ponde ao artigo 180 
do Código penal.

A dupla vendia os veículos abaixo do preço 
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Preso traficante que atacou policiais
policiais da 20ª dp 

(Vila isabel), coordena-
dos pelo delegado hil-
ton alonso, com o apoio 
da unidade de polícia 
pacificadora (upp) an-
daraí, prenderam na últi-
ma quarta-feira Rodrigo 
da silva Venâncio, co-
nhecido como ‘Frango’.

de acordo com as 
investigações, Rodrigo 
e paulo daniel Mattos 
da silva, o ‘tizil’, foram 
identificados como os 
autores da tentativa de 
homicídio sofrida por 
policiais militares, ocorri-
da no dia 6 de outubro, 
no Beco do diogo, na 
Favela do andaraí, Zona 
norte do Rio.

segundo os agentes, 
pMs da upp entraram 
em confronto com os 
criminosos. um dos poli-
ciais foi atingido na per-
na, tendo fraturado o 

fêmur, e no peito, com o 
projétil ficando alojado 
no colete.

Com base nas provas 
reunidas, o delegado re-
presentou pela decreta-
ção da prisão dos auto-
res, medida aceita pela 
Justiça. paulo ainda não 
foi encontrado.

Quem tiver qualquer 
informação sobre a lo-

calização de paulo 
pode entrar em con-
tato com a Central de 
atendimento ao Cida-
dão (CaC) pelos tele-
fones (21) 2334-8823 e 
(21) 2234-8835 ou pelo 
chat https://cacpcerj.
pcivil.rj.gov.br. a denún-
cia também pode ser 
feita através do disque 
denúncia (21) 2253-1177.

Rodrigo da Silva Venâncio coenhecido como ‘Frango’

Messias MaRtins
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Polícia arranca nº 1 do 
‘Gogó’ de Belford Roxo 

suspeita de mandar 
matar o pai após ter 
sido retirada de uma 
procuração que lhe 
dava acesso a uma 
herança de R$ 300 mil, 
uma mulher acabou 
presa pela polícia Ci-
vil. o crime aconteceu 
na última quarta-feira, 
em Bom Jesus, na serra 
Gaúcha. demétrio piar-
di da silva, de 62 anos, 
levou um tiro no cora-
ção. além da mulher, o 
companheiro dela e o 
sobrinho dele também 
foram presos.

o delegado Flade-
mir de andrade, que 
investiga o caso, infor-
mou que a vítima havia 
ganhado dos pais uma 

herança em terras, que fo-
ram vendidas e renderam 
R$ 300 mil. o dinheiro seria 
recebido até o fim deste 
ano.

“há dois meses, ele 
(demétrio) fez uma pro-
curação para que a filha 
administrasse essse dinhei-
ro. Mas, há cerca de um 
mês, ele se arrependeu 

Mulher suspeita de planejar morte do pai 

Tissonho foi preso dentro de apartamento do ‘Minha Casa, Minha Vida’ com arma e drogas. 

apontado pela 
polícia como 
o número 1 do 

tráfico de drogas da 
comunidade Gogó 
da ema, em Belford 
Roxo, Reginaldo de 
almeida Xavier, co-
nhecido como tisso-
nho, de 25 anos, foi 
preso na manhã de 
ontem por agentes 
do Batalhão de polí-
cia Militar de Belford 
Roxo (39º BpM), den-
tro de um aparta-
mento do program 
Minha Casa, Minha 
Vida no bairro santa 
tereza.

segundo o tenen-
te theobald, que co-
mandou a operação 
do Gat (Grupo de 
ações táticas) que 
resultou na prisão 
do marginal, uma 
denúncia anônima 
informava que no 
Condomínio Áquila, 
poderia ser encon- Reginaldo ‘Tissonho’ de Almeida Xavier foi preso após denúncia anônima encaminhada ao batalhão

Nova Iguaçu ganha mais 
reforço na segurança 

Homem é esmagado por 
trem próximo de estação

Ladrões fazem a ‘limpa’ em 
ônibus na Rodovia Rio-Magé

Vítima que não foi identificada teve corpo esmagado

Filha e comparsas foram presos suspeitos pelo crime 
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Passageiros são roubados dentro do coletivo da TREL

divulgação

e revogou o documen-
to. ele, então, nomeou 
um amigo para cuidar 
do dinheiro. ele (a víti-
ma) estava desconfia-
do que a filha e o genro 
queriam roubá-lo e que 
tinha assinado a procu-
ração quando estava 
alcoolizado”, explicou o 
delegado.

trado o chefão do 
Gogó da ema. 

ainda de acordo 
com a denúncia, tis-
sonho havia saído de 
uma festa e decidiu 
se esconder no imó-
vel que fica na região 
controlada pela ada 
(amigos dos amigos), 
da qual ele também 
é integrante. 

FLAgRA EnquAnTO 
DORMiA nO APê
a guarnição infor-

mou que o crimino-
so estava dormindo 
quando os agentes 
chegaram no apar-
tamento. Com ele, 
foram apreendidos 
uma pistola Glock 
9mm e material en-
torpecente. a quan-
tidade da droga 
encontrada não foi 
divulgada pela pM. 

o traficante foi en-
caminhado para a 
central de flagrantes 
da 64ª delegacia de 
polícia (são João de 
Meriti). 

um importante re-
forço para a segu-
rança pública ago-
ra é parte da rotina 
dos iguaçuanos que 
ganharam ontem a 
1ª Companhia desta-
cada, no Centro da 
cidade, inaugurada  
pela prefeitura e o 
comando do 20º Ba-
talhão da polícia Mili-
tar (20º BpM).

a unidade irá fun-
cionar em uma área 
de 1.400 metros qua-
drados, na Rua ta-
belião Murilo Costa, 
ao lado da antiga 
delegacia (52ª dp), 

com 154 homens, 16 
viaturas, reforçando 
o policiamento na re-
gião central e bairros 
vizinhos, beneficiando 
cerca de 100 mil pes-
soas. 

nos próximos dias 
serão inauguradas a 
4ª Companhia desta-
cada, em Marapicu; 
uma torre blindada, 
em austin, e uma ca-
bine no bairro prata. 
a Companhia desta-
cada tem recepção, 
alojamento, cozinha, 
refeitório, sala para 
guardar materiais e 
três salas de coman-

do, além de uma 
área interna para es-
tacionar as viaturas. 
o espaço, cedido 
pela família papaleo, 
representada na sole-
nidade por Maurício 
papaleo, foi reforma-
do pela empresa KMJ.

o secretário de de-
fesa Civil e ordem 
pública, luiz antunes, 
que representou o 
prefeito nelson Bor-
nier na solenidade, 
fez um rápido balan-
ço das ações feitas 
pela prefeitura na 
área de segurança 
pública.

passageiros de um 
ônibus da linha sara-
curuna X petrópolis, da 
empresa trel, viveram 
momentos de terror e 
pânico nas primeiras 
horas da manhã da úl-
tima quinta-feira. 

segundo testemu-
nhas, por volta das 6 
horas dois marginais 
armados de faca, 
embarcaram no co-
letivo em saracuruna. 
ao chegar na Rodo-
via Rio-Magé, na altu-
ra de parada Morabi 
anunciaram o assalto. 
usando de violência 
e ameaças de morte, 
os marginais recolhe-
ram os pertences das 
vítimas e desceram na 
avenida Coronel sis-

son, fugindo para o in-
terior da comunidade 
Vila sapê.

o caso foi registra-
do na 62ª delegacia 
de polícia (imbariê). 

agentes do 15º BpM 
realizaram buscas pela 
região, mas até o fe-
chamento desta edi-
ção nenhum dos crimi-
nosos havia sido preso. 

um trem da con-
cessionária superVia 
atropelou e matou, 
na manhã de on-
tem, um homem na 
altura do viaduto do 
bairro Rodilândia, 
em nova iguaçu. a 
vítima, que não foi 
identificada, teve 
parte do corpo mu-
tilado e morreu na 
hora. 

até o fechamento 
desta edição, não 
havia sido divulgada 
informações sobre 
as circunstâncias 
de como aconte-
ceu acidente, mas 
testemunhas acre-

ditam que ele estaria 
andando próximo a li-
nha férrea e não per-
cebeu a aproxição 
da composição, sen-
do atingido em cheio. 

Curiosos cercaram 

o corpo da vítima 
de cerca de 30 
anos, que foi enca-
minhado para o iMl 
(instituto Médico le-
gal) de nova igua-
çu. 

divulgação
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Petrobras anuncia redução em 3,2% nos combustíveis em suas refinarias, a 
partir da zero hora de sábado. Baixa será repassada para bolso de consumidor.

BRASíLIA

o acordo de de-
lação premiada 
do engenheiro Zwi 
skornicki foi homo-
logado pelo ministro 
do supremo tribunal 
Federal (stF), teori 
Zavascki. o Ministé-
rio público Federal 
(MpF) protocolou um 
documento no sis-
tema da Justiça Fe-
deral do paraná in-
formando a decisão 
ao juiz federal sérgio 
Moro, responsável 
pelos processos da 
lava Jato na primei-
ra instância. 

skornicki foi deti-
do na 23ª fase da 
lava Jato, batiza-
da de acarajé, e 
atualmente cum-
pre prisão domiciliar. 

STF homologa delação de Zwi Skornicki 

Gasolina cai de preço no país
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

na mesma etapa da 
operação, foi preso o 
casal de marqueteiros 
João santana e Môni-
ca Moura, responsá-
veis pelas campanhas 
presidenciais de dil-
ma Rousseff em 2010 
e 2014. o casal teve 
pedido de liberdade 
provisória concedido 
pelo juiz sérgio Moro 
em agosto deste ano.

o engenheiro é réu 
na lava Jato sob a 
acusação de interme-
diar propinas do es-
quema de corrupção 
que atuava na petro-
bras. dentre as afirma-
ções dadas no acordo 
com o MpF,  Zwi con-
fessou que pagou us$ 
4,5 milhões a João san-
tana, como caixa 2 da 
campanha de dilma 
Rousseff. 

Modelo: Geovana

essa é a representante 
de Magé! uma mulata 
pra lá de sensual, chega 
para causar nas bancas 
de toda a Baixada, com 
seu ensaio abusado na 
coluna Garota hora h. 
Geovana é dançarina 
de axé e espera ser con-
vidada para vários even-
tos.

então, produtores e 
contratantes, já podem 
entrar em contato e con-
vidá-la para trabalhos 
fotográficos e shows. sua 
entrevista é bem revela-
dora. sua praia preferida 
é a do Futuro, na Bahia. 
ela adora comer chur-
rasco, é fã da legião 

urbana e deseja viajar 
para Floripa. uma de suas 
qualidades é ser justa e o 
maior defeito é a posses-
são, traço predominante 
para quem é do signo de 
leão como Geovana. 

torcedora do Cruzeiro, 
a gata tem um sonho: 
adquirir uma casa. a ‘Ga-
rota’ que quer posar nua 
para uma revista mas-
culina, adora o perfume 
Gaultier, e para manter a 
forma dança...e muito! a 
parte do corpo que mais 
gosta é o bumbum e per-
guntada sobre o melhor 
lugar para fazer amor, ela 
responde na lata: “em 
qualquer lugar”. 

Município: Magé

Messias MaRtins

O engenheiro é um dos presos da Operação Lava Jato 

Giuliano GoMes/ aGênCia pR pRess

pelo acordo de 
delação, conforme 
o MpF, Zwi terá de 
devolver us$ 23,8 mi-
lhões mantidos em 
offshores e obtidos 
ilicitamente, além de 
mais de 50 obras de 
arte, algumas delas 

de artistas como sal-
vador dalí e Romero 
Brito. skornicki tam-
bém poderá pegar 
no máximo 15 anos 
de prisão em penas 
unificadas nos pro-
cessos relacionados 
à lava Jato.

a redução do 
preço da ga-
solina em 3,2% 

em suas refinarias, a 
partir da zero hora 
de hoje, foi anuncia-
da ontem pela petro-
bras. a estatal tam-
bém reduziu em 2,7% 
no preço do diesel. 
segundo a empresa, 
os reajustes são refle-
xo da nova política 
de preços aprovada 
na última quinta-feira. 

a redução é para 
o combustível vendi-
do no atacado para 
postos de gasolina. 
para a estatal, o im-
pacto dessas redu-
ções no bolso do 

consumidor depen-
derá das estratégias 
de cada posto. Mas, 
se o repasse da redu-
ção no preço na refi-
naria for feito integral-
mente para o preço 
ao consumidor, as re-
duções serão de 1,4% 
na gasolina e 1,8% no 
diesel.

REMunERAçãO
 DE RiSCOS 

a nova política 
terá preço de pa-
ridade internacio-
nal (ppi), margem 
para remuneração 
de riscos inerentes 
à operação e nível 
de participação no 
mercado. a empre-
sa estabeleceu, en-

tre outras coisas, que 
nunca terá preços 
abaixo da paridade 
internacional. 

a política de preço 
de paridade interna-
cional (ppi) inclui os 
custos com frete de 

navios, custos inter-
nos de transportes e 
taxas portuárias. os 
preços serão revistos 

pelo menos uma vez 
por mês. eles podem 
ser reduzidos, aumen-
tados ou mantidos.

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles afirmou que o reajuste deixou de ser defendido pelo governo

Preços independentes do governo  
a redução dos 

preços da gasolina 
e do diesel nas re-
finarias foi comen-
tada pelo ministro 
da Fazenda, henri-

que Meirelles, ontem. 
de acordo com ele, 
a estatal pode fixar 
seus preços indepen-
dentemente do go-
verno.

“É uma decisão 
da petrobras. o re-
ajuste de gasolina e 
óleo diesel deixaram 
de ser definidos pelo 
executivo, tendo em 

vista alguns objetivos 
de politica econô-
mica. o importante 
agora é que a petro-
bras fixa os seus pre-
ços”, declarou Mei-

relles após participar 
de uma reunião com 
a presidente do su-
premo tribunal Fede-
ral.

Meirelles disse ain-

da que “não há 
dúvida” de que a 
redução do preço 
nas refinarias vai 
ajudar a conter a 
inflação no país.

Governo segue frequência de quase 
14 milhões de alunos do Bolsa Família

Quase 14 milhões de 
crianças que integram 
o programa Bolsa Famí-
lia tiveram a frequência 
escolar registrada pelo 
governo federal no bi-
mestre de junho a julho 
deste ano. desse total, 
95,55% cumpriram o mí-
nimo de presença exigi-
do, de 85% (crianças e 
jovens de 6 a 15 anos) e 
de 75% (jovens de 16 e 
17 anos).

o monitoramento 
contínuo da assiduida-
de dos alunos integra as 
chamadas condiciona-
lidades do Bolsa Família, 
que são compromissos 
assumidos pelas famílias 
e pelo poder público 
com o objetivo de ga-
rantir o acesso aos ser-

viços de saúde e edu-
cação. Manter os filhos 
na escola está entre as 
condições para que as 
famílias sigam receben-
do o benefício.

o diretor de Con-
dicionalidades do Mi-
nistério do desenvolvi-
mento social e agrário 
(Mdsa), eduardo perei-

ra, ressalta que o acesso 
à educação é funda-
mental para que crian-
ças e jovens possam 
ter mais oportunidades 
de trabalho no futuro 
e melhores condições 
de vida, o que contribui 
para a redução das de-
sigualdades sociais.

“a ideia é que se in-

cremente o capital hu-
mano destas crianças 
e jovens fazendo com 
que elas tenham maior 
frequência na escola 
e, assim, quando cres-
cerem, possam ter mais 
chances de superarem 
as condições de pobre-
za dos seus pais”, afirma 
pereira.

integrantes do programa têm monitoramento contínuo de frequência escolar

diVulGação
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GLOBO
05:57-Via Brasil
06:57-Como será?
09:00-É de Casa
11:56-praça tV - 1ª edição
12:34-Globo esporte
13:00-horário político
13:20-Jornal hoje
14:02-sessão Comédia
14:48-estrelas
15:44-Caldeirão do huck
18:13-sol nascente
19:01-praça tV - 2ª edição
19:19-haja Coração
20:15-Jornal nacional
20:30-horário político
20:50-Jornal nacional
21:14-a lei do amor
22:14-Zorra
22:56-altas horas
01:44-supercineFerrugem e 
osso
03:36-Corujão se... Você tivesse 
uma segunda Chance?

TV RECORD

SBT
06:00-ChaVes  
07:00-sÁBado aniMado    
10:30-Mundo disney   
12:30-Kenan e Kel    
14:15-pRoGRaMa Raul Gil    
18:30-ChaVes
19:15-CoRRe e CostuRa 
19:45-sBt BRasil   
20:30-esQuadRão da Moda   
21:30-hells KitChen   
22:45-saBadão CoM Celso 
poRtiolli  
01:00-Cine Belas aRtes
02:45-ataQue de Risos   
04:30-duas GaRotas eM 
apuRos   
05:15-MiKe & Molly   
05:45-JoRnal da seMana sBt

REDE TV

aRte

05:00-programa ultrafar-
ma 
08:09-america sub 
08:44-Familia debaixo da Gra-
ça. 
09:19-Camisaria Fascynius 
09:54-Rompendo em Fé 
10:24-proclamai 
11:00-igreja universal do Reino 
de deus 
12:00-Vitória em Cristo 
13:00-polishop 
13:24-assembleia de deus no 
Bras 
14:24-Voz da Verdade 
14:57-super Faixa do espor-
te 
16:20-série B 
18:30-Ritmo Brasil 
19:30-amaury Jr. show 
20:30-tV Fama. 
20:50-igreja internacional da 
Graça de deus. 
21:55-RedetV news 
22:35-operação de Risco 
23:30-Mega senha 
01:00-encrenca - Reprise 
01:30-desafio premiado 
02:30-igreja Bola de neve 
03:00-igreja da Graça no seu 
lar

Cesar explica o plano para Ca-
rolina. Milena ofende Vittorio, por 
acreditar que é o pai quem não 
permite que ela veja loretta. Mario 
visita alice. Wagner vai à casa de 
Chica e Quirino, e nuno se incomo-
da. Júlia confessa a elisa seu amor 
pelo marido de sua irmã. nuno não 
gosta quando Wagner conversa 
com Júlia. sinhá aprova o novo 
plano de Cesar contra tanaka. 

Elisa se desespera com 
chegada de Dom Manfredo

Marek se mostra confiante 
na ajuda de Durgal

o rei ordena que confisquem toda 
comida e água potável da cida-
de. Kadmo e outros oficiais cananeus 
apoderam-se de toda comida e água 
do povo. Marek se mostra confiante 
na ajuda de durgal, mas tibar chama 
atenção para a demora de arauto. no 
reino de ai, yussuf alerta o rei sobre um 
possível confronto com Jericó.

RESUMOS DAS NOVELAS

tancinha quase reconhece Guido. 
shirlei se surpreende com a visita do pa-
drasto de Felipe. apolo decide dar uma 
chance a tamara. aparício descobre 
que Fedora e leozinho fugiram. lucrécia 
e safira se escondem de agilson. Camila 
conta para aparício a verdade sobre le-
ozinho. aparício desconfia da investiga-
ção de agilson sobre leozinho. 

Shirlei sente medo 
das outras detentas

Nina é rude 
com Maurício

Manuela diz que viu a mãe se en-
contrando com um homem desco-
nhecido e que deram as mãos. isa-
bela acha que otávio ficou sabendo 
disso e por isso brigou com Rebeca. 
nina é rude com Maurício ao se de-
parar com ele. helena diz para Fiorina 
que ela e pedro vão morar um tem-
po na casa de nina. Manuela conta 
para Rebeca que lhe viu com outro 
homem, mas Rebeca desconversa.

06h30-programação univer-
sal
07h00-Fala Brasil especial
10h15-esporte Fantástico
12h00-the love school
13h00-pica-pau
16h00-Cine aventura
18h00-Cidade alerta espe-
cial
19h50-Jornal da Record es-
pecial
20h30-programa da sabrina
23h00-legendários
02h15-Fala Que eu te escuto
03h00-programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Luz, câmera, ação em Caxias
Alunos do Curso Livre de Cinema da Casa Brasil de Imbariê são 
preparados para filmar curta-metragem ‘Filtro dos Sonhos’.

BAND
06:00-Minúsculos
06:10-ei! arnold
06:30-avatar
06:50-as aventuras de Jimmy 
neutron
07:00-infomercial Vendo na tV
07:15-Conexão com deus
07:30-palavra de Vida
08:30-seicho-no-iê na tV
09:00-Mudança de Vida
09:30-infomercial Galinha Morta
10:00-Cristo eterno
10:30-Família debaixo da Graça
11:00-Central prime
11:30-infomercial top therm
11:45-Mackenzie em Movimento
12:00-Vitória em Cristo
13:00-Vídeos incríveis
13:20-Magazine da liga ueFa
14:00-iCarly
14:50-sábado animal
16:00-Brasil urgente
19:20-Jornal da Band
20:25-sila: prisioneira do amor
21:05-show da Fé
22:00-os simpsons
22:30-show Business preview
22:35-top Cine
00:45-Cinema na Madrugada
01:25-show Business
02:15-Cinema na Madrugada
03:55-pegadinhas
04:00-igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

amigos e familiares 
se reuniram em torno 
de Creonice Macedo 
dos Reis, que celebrou 
ontem, mais uma pri-
mavera de vida. ale-

gre, extrovertida e ilumi-
nada. assim é Creonice, 
que enfrenta os desafios 
com altivez, coragem e 
determinação. tem muito 
no coração e está sempre 

aRQuiVo pessoal 
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luz, câmera, ação! no 
final de outubro, alu-
nos do Curso livre de 

Cinema, da Casa Brasil de 
imbariê, em duque de Ca-
xias, começam a filmar o 
curta-metragem ‘Filtro dos 
sonhos’, o filme de peque-
na duração é resultado de 
um trabalho que vem sen-
do realizado desde março, 
com 17 participantes do 
primeiro curso gratuito de 
cinema de duque de Ca-
xias.

de acordo com infor-
mações do diretor da 
Casa Brasil de imbariê, 
alex Fabiani, o curso foi di-
vidido em quatro módulos 
(roteiro, direção, produção 
e montagem) e a previsão 
de entrega do material fi-
nalizado é dezembro.

“essa é uma iniciativa 
inédita na cidade que a 
secretaria Municipal de 
Cultura e turismo está pro-
porcionando aos jovens. 
É importante incentivar a 
produção audiovisual”, 
destacou. alunos do Curso Livre de Cinema, da Casa Brasil de imbariê, começam a filmar o curta-metragem ‘Filtro dos Sonhos’

pensando no próximo.  
ela é tia de um dos po-
líticos mais populares, 
luiz Fernando pezão, 
governador do Rio de 
Janeiro, e leva a vida 
com a certeza de que 
amanhã sempre será 
melhor que hoje, e a es-
perança, uma luz que 
deus concede a todos 
nós como uma chama 
que jamais se apagará. 
sua amiga Maria lucia, 
deseja muita saúde, 
paz e prosperidade es-
pitual para você, que 
está sempre com um 
sorriso no rosto. 



Mas como deve-
mos fazer para alcan-
çar um visual bonito e 
caprichado, com as 
maquiagens certas? 
o dermatologista luiz 
Carlos Cucé do hos-
pital das Clínicas da 
FMusp, ligado à secre-
taria de estado da saú-
de, diz que não há pro-
blemas em utilizar esses 
produtos diariamente, 
desde que usados com 
o devido cuidado.

no combate ao 
envelhecimento vale 
tudo. ou quase tudo. 
o que muitas mulhe-
res não sabem que 
nem todo tipo de ma-
quiagem faz bem à 
pele e, até pelo con-
trário, pode ajudar do 
envelhecimento dela.

DO
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Esmalte pode causar câncer
C U R I O S I D A D E S
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Thais Fersoza faz post 
romântico para Michel Teló

Letícia Spiller é flagrada em nova 
companhia em shopping no Rio
letícia spiller foi flagrada em nova 

companhia em um shopping na Gávea, 
Zona sul do Rio. a atriz, que se separou 
recentemente do diretor de fotografia 
lucas loureiro, foi fotografada de mãos 
dadas com um rapaz na última quinta-
-feira. letícia que está no ar como leni-
ta de ‘sol nascente’, novela das seis da 
Globo, e lucas ficaram juntos por sete 
anos e são pais de stella, de cinco.

thais Fersoza fez uma homenagem co-
memorativa para Michel teló. a atriz cele-
brou o segundo ano de casamento com o 
sertanejo. thaís e teló oficializaram a união 
no dia 14 de outubro de 2014 em uma ce-
rimônia íntima na casa deles, em são pau-
lo. "Mais um ano ao seu lado, meu marido, 
meu amor, meu porto seguro, meu com-
panheiro, pai da minha filha. Que orgulho, 
quanta alegria e quanta certeza no meu 
coração!...", começou ela.

a proteste associa-
ção dos Consumidores 
comparou a qualida-
de dos esmaltes, con-
siderando a sua dura-
bilidade, abrasividade, 
tempo de secagem e 
brilho. entre as conclu-
sões da avaliação a 
mais grave foi encon-
trar um produto que 
continha ingredientes 
que podem causar 
não apenas alergia, 
mas câncer. em ge-
ral, os esmaltes trazem 
vários componentes 
que podem ser pre-
judiciais à saúde. por 
isso, a equipe da pro-

teste mediu a concentra-
ção dos mais prováveis de 
serem encontrados nesse 
tipo de produto. o resul-
tado não foi nada bom, 
uma vez que a quantida-
de encontrada apontava 
para altas concentrações 
na maioria dos produtos 
testados. as substâncias 
analisadas e apontadas 
com altamente perigosos 
foram foramdibutyl phta-
late (banido em cosméti-
cos, inclusive esmaltes, em 
toda a europa), nitrotolue-
ne, toluene e furfural (com-
postos comprovadamente 
cancerígenos). segundo 
a proteste, no caso do di-

butyl phtalate e do ni-
trotoluene, não existem 
referências aos mesmos 
na legislação brasilei-
ra. Já toluene e furfu-
ral não possuem limites 
para uso na legislação 
brasileira. analisando 
pelas normas europeias, 
a quantidade máxima 
permitida de toluene é 
de 25% (250.000 mg/kg) 
e a de furfural, 360 mg/
kg. deriva do benzeno, 
que pode ser usado 
como solvente. em mu-
lheres grávidas o risco 
é até maior, podendo 
comprometer a forma-
ção do feto.
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Laura Keller vira sereia sexy 

em ensaio e mostra o corpão

E não é que um físico 
conseguiu criar um 

cristal do tempo

sem entrar em muitos 
detalhes, um cristal do 
tempo é um objeto que 
parece ter movimento 
enquanto está em seu 
estado fundamental, o 
estado de mais baixa 
energia. esta ideia foi 
proposta pelo ganhador 
do prêmio nobel, Frank 
Wilczek, em 2012. até en-
tão, o cristal só era possí-
vel na teoria, sem nunca 
ter sido observado na 
prática. agora, cientistas 
da universidade de Ma-
ryland (eua) consegui-
ram construir um cristal 
do tempo que funciona. 
o experimento envolveu 
criar um sistema quânti-
co, onde um grupo de 
íons forma uma estrutu-
ra em forma de anel em 

seu estado fundamental. 
para observar a movi-
mentação, os pesquisa-
dores usaram um siste-
ma que muda com o 
tempo. eles usaram íons 
de itérbio, prendendo-os 
em um estado fora do 
equilíbrio que os manti-
nham em um determi-
nado local, com spins 
interagindo entre eles. 
depois, um laser foi usa-
do para mudar o spin 
de alguns íons, criando 
oscilações contínuas. 
os resultados foram sur-
preendentes: depois de 
observar e permitir que 
o sistema quântico se 
desenvolvesse, as intera-
ções contínuas estavam 
acontecendo com o do-
bro do período original. 

RepRodução

Laura Keller arrasou e muito em um en-

saio em que aparece vestida de sereia 

sexy, A atriz mostrou toda sua sensualida-

de e boa forma durante as fotos feitas por 

Adriana Duarte. "Sereias são seres repletos 

de sensualidade e mistério, que invadem a 

imaginação masculina com suas histórias 

de encanto e sedução. Muitas vezes se tor-

nam vilãs de contos. Eu sempre fui apaixo-

nada pela figura da mitologia. não foi tão 

simples fotografar com a cauda mas o re-

sultado ficou incrível, amei", disse a atriz

Já para aquelas 
mulheres que nunca 
se lembram de utilizar 
o protetor solar, o mer-
cado de cosméticos 
oferece novidades: 
produtos que contêm 
o fator de proteção já 
na fórmula. “eles não 
têm a mesma eficácia 
que o creme sepa-
rado, mas já ajudam 
bastante nos cuidados 
com a pele”, explica o 
médico.
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Trabalho: ótimo 
momento para realizar 
tarefas atrasadas, pois 
você recebendo boas 
energias de Marte que 
está lhe dotando de 

excelente disposição. Finanças: 
muita produtividade profissional 
poderá aumentar seus ganhos. 
Amor: êxito na vida a dois.

Áries

Trabalho: busque se esforçar 
bastante na sua atividade, 
pois o momento tende ao 
crescimento profissional. 
Vida social lhe reserva 
novidades. Finanças: tende 

a bons ganhos financeiros. Amor: alegrias 
na vida afetiva farão você se sentir mais leve. 

Touro

Trabalho: a semana lhe 
estimula a correr atrás 
e seus interesses e fazer 
aquilo que mais gosta. 
Momento perfeito para 
deslanchar sua atividade, 
pois você dinâmico 

e ambicioso. Finanças: possível êxito 
financeiro. Amor: a vida amorosa merece 
atenção. 

Gêmeos

Trabalho: bom momento 
para investir tempo e 
energia na sua atividade, 
pois a Lua, regente deste 
signo, lhe abastece de 
muita criatividade para 

produzir o que desejar. Finanças: lucros 
nos negócios. Amor: muita compreensão e 
harmonia na vida a dois.

Câncer

Trabalho: procure 
reforçar sua área 
comunicativa e 
novos horizontes 
profissionais se 
abrirão, pois, o Sol, 
regente deste signo, 

está favorecendo o progresso dos 
nativos deste signo. Finanças: êxito 
financeiro à vista! Amor: romance 
promete alegrias.

Leão

Trabalho: suas 
ambições profissionais 
têm tudo para serem 
concretizadas, pois você 
está correndo atrás de 
seus interesses. Vida 

social promete novidades. Finanças: 
chance de receber um dinheiro 
atrasado. Amor: clima de ternura e 
imensa felicidade. 

Virgem

Trabalho: procure 
estimular a solidariedade 
no seu meio profissional 
isso, poderá gerar 
gentilezas e maior 
produtividade. Vida social 
lhe reserva momentos 

felizes. Finanças: boa fase para negociar 
e aumentar lucros. Amor: possíveis 
dúvidas a dois.

Libra

Trabalho: seu senso de 
observação aumenta e 
você percebe que pode 
melhorar o que faz, pois 
vislumbra meios mais 
eficientes para valorizar 

sua atividade. Finanças: faturará 
na medida do que produzir. Amor: 
afetividade marcará o seu dia amoroso.

Escorpião

Trabalho: os astros 
estão trazendo à tona 
seu interesse por novas 
atividades. Sua visão de 
negócios está ampliada. 
Possível êxito em 

seus empreendimentos. Finanças: 
o momento favorece transações 
financeiras. Amor: poderá arrasar na 
conquista.

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: você pode 
estar mais observador 
e deve tomar cuidado 
para não idealizar 
negócios fantásticos, 
pois essa não é a 

realidade do momento. Finanças: 
você poderá fazer bons negócios, 
mas aos poucos. Amor: semana 
muito feliz para os casados. 

Aquário

Trabalho: coloque foco 
em tudo que pretende 
realizar, para não 
perder oportunidade 
de progredir. Finanças: 
momento oferece 

inúmeras possibilidades de 
crescimento na área financeira, mas 
terá que saber negociar bem. Amor: 
que tal uma viagem a dois?

Peixes

11entretenimento
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Domingo tem decisão 
da Copa TMJ 3º Distrito

Anderson Luiz

38

baixada

O Campo do Barros será palco para a grande finalíssima da competição que agitou a Baixada Fluminense.

enfim foram conhe-
cidos os finalistas 
da Copa tMJ 3º 

distrito. Bnh e Cabuçu 
decidirão o título de 
campeão no próximo 
domingo, às 13h, no 
Campos do Barros, em 
santa Rita. ao cam-
peão, o troféu, e a ba-
gatela de R$ 20 Mil Re-
ais.

as duas equipes fize-
ram uma campanha 
memorável conquistan-
do o direito de estar 
nessa decisão. no últi-

mo fim de semana, o 
Bnh, mesmo perdendo 
para o amizade por 1 
a 0, carimbou seu pas-
saporte para a decisão, 
pois havia vencido o 
jogo de ida por 3 a 0. Já 
o Cabuçu venceu o Ju-
ventus por 4 a 0 e levou 
a vaga.

o organizador do 
evento, Carlinhos Bnh, 
presidente da liga in-
dependente do terceiro 
distrito, ressaltou a im-
portância dos clubes na 
competição e espera 
uma grande decisão no 
domingo.

“sem dúvida alguma 
todos os clubes que 
participaram foram im-
portantes para o bom 
desenvolvimento da 
competição. todos ti-
veram sua importância 
e somente dois conse-
guem chegar na final, 
assim como somente 
um conseguirá ser cam-
peão. o importante é 
que houve uma con-
fraternização e todos 
foram importantes para 
o bom desenvolvimen-
to da Copa tMJ”, disse 
Carlinhos Bnh, eleito ve-
reador por nova iguaçu. BnH e Cabuçu decidem competição que dará 20 Mil ao campeão

andeRson luiZ

Oitavas da Baixada Champions League pega fogo
Foram realiza-

dos os jogos válidos 
pela oitava de final 
da Copa Baixada 
Champions lea-
gue. apenas estrela 
Vermelha e Califór-
nia não entraram 
em campo, o que 
acontecerá na pró-
xima semana. o que 
chamou a atenção 
nessa fase da com-
petição foram as vi-

tórias dos visitantes 
nos jogos realizados. 
os resultados foram 
os seguintes: Milioná-
rios 1 x 0 River plate; 
az de ouro 2 x 2 são 
Vicente; Boca Jrs 0 x 
0 pombal; Kaneteiros 
5 x 1 saideira; Chá-
cara 3 x 1 aCeMpa; 
alta Voltagem 2 x 1 
experimenta e nova 
esperança 2 x 0 Ge-
lobol. os jogos de 

volta acontecerão 
no próximo fim de 
semana com os se-
guintes confrontos: 
az de ouro x são 
Vicente, às 15h, no 
campo do aCeM-
pa; Milionários x Rí-
ver, às 9h, no cam-
po do Guaraciaba; 
estrela Vermelha x 
Califórnia, às 11h, no 
campo do aCeMpa; 
Boca Jrs x pombal, 

às 13h, no Coelho da 
Rocha; Kaneteiros x 
saideira, às 11h20m, 
no campo do olaria; 
Chácara x aCeMpa, 
às 14h, no campo 
do Rocha sobrinho; 
alta Voltagem x ex-
perimenta, às 13h, 
no campo do Gua-
raciaba; nova espe-
rança x Gelobol, às 
13h, no campo do 
aCeMpa.  Rodada definirá classificados para a próxima fase 

andeRson luiZ


