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Desaparecido 
A Delegacia de Desco-

berta de Paradeiros (DDPA) 
procura idoso que desapa-
receu no dia 23 de setem-
bro, em Padre Miguel, na 
Zona Oeste do Rio. Cartaz 
pedindo informações so-
bre o paradeiro de João 
Batista Guedes, de 68 
anos, foi divulgado.
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desafios pela frente
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Residência Surtou geral 
O Ministério da Saúde 

vai financiar mais mil no-
vas vagas de residência na 
área da saúde. A expan-
são será feita por meio do 
Pro-Residência, programa 
que incentiva a formação 
de especialistas por meio 
do financiamento de bol-
sas do governo federal.

Policiais militares do 
19º BPM (Copacaba-
na), na Zona Sul do Rio, 
prenderam Diogo Maia 
dos Santos, o Diogo da 
Boiúna, por suspeita de 
disparar contra duas 
mulheres numa casa do 
bairro. As vítimas foram 
socorridas. 

‘Justiceiro’ 
executa suposto 

assaltante em
 Nova Iguaçu

divulgação
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Curiosos observam o corpo do jovem que foi assassinado na passarela

Novo chefão da 
Segurança Pública 

do Rio diz que 
UPP’s seguirão 

“firmes e fortes”

Jovem de cerca de 20 anos foi morto numa passarela de Comendador Soares. 
Segundo testemunhas, ele usava uma arma de brinquedo e teria sido persegui-
do por motoqueiro que fez disparos à queima-roupa.

Ao tomar posse ontem, o novo secretário de Segurança do Rio, Ro-
berto Sá, afirmou que vai focar em ações de combate ao crime orga-
nizado e disse que está prevista uma investigação mais intensa sobre 
o uso de armas de grosso calibre e explosivos por grupos criminosos. 
O objetivo é apreender armamentos das mãos de traficantes.

‘Jogo da morte’ 
incentiva menino  
morrer enforcado

divulgação

Gustavo Riveiros Detter participava de uma brinca-
deira perigosa pela internet. No jogo, participantes 
usam objetos para cortar o suprimento de oxigênio 
ao cérebro e desmaiar.
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  bebê ciumento 

Mau gosto

um vídeo de um 
bebê fez sucesso nas 
redes sociais. a crian-
ça estava feliz e sorri-
dente brincando com 
seus pais, mas mudou 
o semblante ao ver um 
beijo entre o casal e 
começou a chorar. a 
cena foi compartilha-
da na internet e rece-
beu mais de um milhão 
de visualizações. acho 
que alguém é ciumen-
to desde cedo...

um caso chocante 
que começou pela 
internet, em são pau-
lo. o jovem gustavo 
Riveiros, de 13 anos, 
morreu após partici-
par de um desafio de 
‘Choking game’ on 
line, que consiste em 
ver quanto tempo a 
pessoa fica sem ar. o 
adolescente perdeu o 
controle e acabou se 
enforcando no quarto 
do seu pai.

em Johanesburgo, na África do sul, estudan-
tes universitários enfrentaram a polícia ontem 
após a prisão, no final de semana, do líder de 
um movimento que exige educação de nível 
superior gratuito para todos. essa é a quinta 
semana de manifestações.

a seção ‘Maiores e Melhores’ da revista exa-
me revelou o top 10 das empresas que mais pa-
gam impostos no Brasil. Quem lidera esse ranking 
é a petrobras, com um total de R$ 49.485 milhões 
pagos, seguida pela BR distribuidora (R$ 14.638 
milhões) e a Fiat (R$ 8.220 milhões)

Na última segunda-feira, a China enviou dois astro-
nautas para o segundo laboratório espacial do país, o 
tiangong-2, inaugurado no mês passado. os ‘taikonau-
tas’, assim apelidados, farão experimentos de medicina, 
biologia, física, tempestades solares e reparo de equipa-
mentos durante os 30 dias que ficarão no espaço.

Confrontos pela educação

Impostos Chineses no laboratório espacial

um fenômeno tem preocupado cientistas 
americanos da California. o ‘space Brain’, 
como é conhecido, se trata da exposição pro-
longada a raios cósmicos galáticos, que podem 
penetrar na nave espacial e causar alterações 
cognitivas e demência aos astronautas. 

‘Space Brain’

duas famílias encontraram um fóssil semelhante ao 
de um peixe-espada no estado de Queensland, na 
australia. acredita-se que os restos se tratem da espé-
cime australopachycormus hurleiy, um peixe de qua-
se três metros e focinho pontudo. os restos foram en-
contrados no museu Kronosaurus Korner, que oferece 
campos de escavação abertos ao público.

o jornal britânico ‘the telegraph’ publicou 
uma reportagem relembrando que, um ano 
após a queda das barragens da samarco, os 
restos das casas ainda estão cheias de lama. o 
periódico ainda comenta sobre o acidente que 
contabilizou 19 mortes, 700 desabrigados além 
da destruição de estradas e pontes. 

Um ano da tragédia

Supermercado oferece trainee
a empresa abriu inscrições para o programa trainee. os 

interessados devem ter se graduado entre dezembro de 
2013 e dezembro de 2016, nas seguintes áreas: administra-
ção, economia, Comunicação, engenharias, publicidade e 
Marketing. para se informar, basta acessar o site http://www.
mytrainee.com/trainee/zona-sul/ e clicar em ‘inscrições’.

Vaga em Nova Iguaçu
Rede de lojas oferece cinco vagas para assistente 

administrativo. É preciso ter experiência de um ano na 
função. o salário varia entre R$ 1.500 e R$ 1.600. para 
se inscrever, basta acessar o site https://www.riovagas.
com.br/10/17/14/05/assistente-administrativo-segmen-
to-varejista-ate-r-1-60000-nova-iguacu-5-vagas/.

Seleção de caixa no Rio de Janeiro
empresa busca profissionais com experiência de, 

no mínimo, seis meses, para trabalhar em lojas es-
palhadas pelo Rio de Janeiro. a vaga é para o ho-
rário de fechamento. interessados enviar currículo 
no corpo do e-mail para curriculo@simarida.com.
br, com o assunto ‘Caixa’.

Gasolina e diesel mais baratos
após a petrobrás anunciar a redução do preço da 

gasolina e diesel na última sexta-feira, a economia 
no bolso do consumidor já poderá ser visto durante 
essa semana. segundo os distribuidores, os principais 
postos de gasolina do país devem oferecer o com-
bustível já com o preço reduzido em 2,7%.

Natal econômico
uma pesquisa realizada nas capitais brasileiras pelo ser-

viço de proteção ao Crédito (spC) e pela Confederação 
Nacional dos lojistas (CNdl) revelou que apenas 27,9% dos 
comerciantes pretendem investir em seus estabelecimentos 
para o Natal, sejam em mercadorias ou contratações tem-
porárias. o valor é 5,9% a menos que no ano passado.

Abono para nascidos em outubro
o Ministério do trabalho iniciou o pagamento do abono 

salarial do pis/pasep de 2015 para trabalhadores nascidos 
neste mês. para sacar o beneficio, o trabalhador deve ir a 
uma agência da Caixa, já o servidor se dirige ao Banco do 
Brasil. lembrando que só tem direito ao abono quem traba-
lhou pelo menos um mês no ano passado.

Descoberta

ZONA SUL 

MERCATTO

ECONOMIA

pAgAMENTO

Ladrão assalta vítima e se desculpa

Sem prazer
uma pesquisa realizada pelo instituto de psquiatria 

do hospital das Clínicas, em são paulo, revelou que 
quase metade das brasileiras não conseguem atingir 
o orgasmo. a dificuldade de se chegar ao clímax se 
deve a fatores diários, como o estresse, o nervoso, a 
ansiedade, problemas profissionais e físicos que atra-
palham no momento da relação. 

VAREJO

pOUCO INVESTIMENTO

 laKe CouNty sheRiFF’s oFFiCe

um caso bizarro ganhou repercussão nos estados unidos. após 
roubar o dinheiro do vendedor de carros anthony spinella, em 
Bonita springs, na Flórida, Romelson Faustin, de 20 anos, se arrepen-
deu e decidiu se desculpar menos de duas horas depois do assal-
to. o jovem anotou o celular da vítima e enviou uma mensagem 
de texto se desculpando pelo ato. segundo policiais, Faustin teria 
apontado a arma para o vendedor e pedido todo o seu dinheiro. 
após fugir, ele foi capturado durante uma blitz de trânsito, em Fort 
Myers a 46 quilômetros de Bonita springs. Com ele foram encontra-
dos a arma de fogo usada no crime e cocaína.

Maria vai com as outras 
oportunismo é o que não falta em tempos 

de campanha eleitoral. Numa cidade flumi-
nense onde haverá segundo turno, no pró-
ximo dia 30, um conhecido cabo eleitoral já 
está sendo chamado de ‘Maria vai com as 
outras’. e motivos para isso é o que não faltam.

Quem pagar mais...
Fiel escudeiro de político que foi para o se-

gundo o turno, ele, agora, dá sinais de que vai 
mudar de lado. e, para tanto, já estaria con-
versando de forma reservada com aliados do 
candidato que está em vantagem nas pes-
quisas de intenção de votos. tudo indica que 
ele vai debandar para o lado inimigo após 
ter recebido uma proposta tentadora para in-
tegrar o ‘staff’ do futuro prefeito. ganha um 
doce quem adivinhar quem seja?

Transição 
derrotado nas urnas, um prefeito da Bai-

xada promete transformar em um inferno o 
processo de transição com o sucessor, que 
toma posse em 1º de janeiro. avesso à trans-
parência, o chefe do executivo tem o hábito 
de esconder os gastos públicos, e deixar na 
penumbra as contas de seu governo.

Denúncia no MPF 
a nova administração já estuda acionar o 

Ministério público Federal (MpF) para denun-
ciar o então prefeito pelo crime de improbi-
dade administrativa por supostamente desa-
parecer com documentos para dificultar o 
trabalho da nova gestão. 

Vingativo 
além de perder a eleição, o prefeito em 

questão já responde a processo por supos-
tas irregularidades durante sua administração 
cercada de denúncias que incluem até des-
vio de verbas, inclusive federais. esse merece 
ir pra prisão. 



Bornier ganha apoio de 
Fernandinho Muguet
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ElEiçõEs 2016

O jovem do PT do B disputou no primeiro turno a eleição para comandar a Prefeitura de Nova Iguaçu.
Antonio Carlos

Editoriahorah@ig.com.br

o prefeito Nel-
son Bornier 
não sai mais 

das ruas em busca de 
votos para sua reelei-
ção. ontem, ele par-
ticipou entusiasmado, 
de correatas (mistura 
de carreata com ca-
minhada a passos lar-
gos ) debaixo de uma 
temperatura que 
se aproximou de 40 
graus no Jardim igua-
çu, Zumbi dos pal-
mares, tenda-Mirim e 
outros da região de 
Comendador soares.

Candidato à ree-
leição, ele ganhou, 
no último domingo, 
o apoio de Fernandi-
nho Muguet, o jovem 
do pt do B que dispu-
tou no primeiro turno 
a eleição para co-
mandar a prefeitura 
de Nova iguaçu.

Na noite de sába-
do, durante a inaugu-
ração de uma igreja 
vitória em Cristo, em 
Cabuçu, o líder evan-
gélico silas Malafaia 
disse que já gravou 
um vídeo em que 
pede votos para Bor-
nier continuar prefei-
to de Nova iguaçu. 

Nelson Bornier durante carreata concorrida em um dos bairros de Nova Iguaçu com sua equipe de campanha

Saúde de Guapimirim paga 
mais caro até por uma caneta

Jardim Primavera recebe o 
ônibus da carteira digital

divulgação

Unidade móvel da Fundec ficará estacionada na praça Benzo Cavour

hgNi/ MaRCelle aBReu 

e no próximo sábado 
haverá um ato de 
apoio da juventude 
iguaçuana ao prefei-
to no Centro.

Fernandinho se in-
corporou à campa-
nha de Bornier na 
praça do Manhoso, 
na prata, e afirmou 
que sua opção na 
reta final da campa-
nha neste segundo 
turno foi decidida 
levando em conta 
que o atual prefeito 
é o melhor candida-
to para Nova iguaçu. 
“votar em Bornier é 
votar em mais esco-
las, mais saúde e na 
família”, justificou.

PreFeITo realIza
 CaMINhaDa eM 
CoMPaNhIa De
 VereaDores  

da praça do Ma-
nhoso, a campanha 
de Bornier seguiu 
para os bairros da re-
gião da prata, come-
çando pelo Morro da 
Cocada, totalmente 
urbanizado durante 
seu primeiro manda-
to de prefeito (1997-
2000). do alto de 
uma picape e tendo 
a companhia de seu 
filho, o deputado fe-

deral Felipe Bornier 
(pRos), e dos verea-
dores Marcos Rocha, 
Carlão Cambarelli, 
Fabinho Maringá, ar-
tur legal e Felipinho 
Ravis, o prefeito ace-
nava e cumprimenta-
va eleitores.

durante o roteiro 
(que incluiu ruas do 

posto 13, Monte lí-
bano, andrade de 
araújo, Cruzeiro do 
sul, engenho peque-
no, Jardim tropical, 
Rancho Novo e vila 
operária ), Bornier e 
os vereadores se re-
vezavam em discur-
sos relâmpagos.

eleito vereador pela 

primeira vez no último 
dia 2, Felipinho Ravis 
não poupou críticas 
aos adversários de 
Bornier, especialmen-
te ao pt:

“o pt tomou uma 
surra do povo brasilei-
ro nas urnas, está sen-
do varrido do mapa 
em todas as cida-

des. É hora de Nova 
iguaçu acordar e di-
zer não a esta ame-
aça que paira sobre 
a nossa cidade. Não 
podemos retroceder. 
o avanço é Bornier”, 
disse ele do microfo-
ne do carro de som 
para os eleitores da 
prata.

embora a cidade te-
nha várias lojas comer-
ciais do ramo aptas a 
atender ao pedido, a 
prefeitura de guapimi-
rim resolveu comprar ca-
netas esferográficas de 
uma empresa sediada 
no município de Carmo, 
a 120 quilômetros, pa-
gando pela mercadoria, 
no atacado, mais que o 
preço de varejo, prati-
cado, por exemplo, nas 
lojas americanas. de 
acordo com o Registro 
de preços Nº 58/2016, 
referente ao pregão Nº 
80/2016, a secretaria de 
saúde adquiriu seis mil 
canetas esferográficas 
escrita fina da marca 
Compactor por R$ 0,95 
a unidade, quando uma 
caixa com 25 pode ser 
comprada hoje por R$ 
19,90 nas americanas, 
com a unidade saindo a 
R$ 0,79. Mas não é só isso. 
apesar de faltar pou-
co mais de dois meses 
para o fim da atual ges-
tão foram comprados 

também 15.600 pacotes 
com 500 folhas de papel 
ofício, que vão custar R$ 
352 mil aos cofres da mu-
nicipalidade.

CaNeTas ForaM 
CoMPraDas Da

 Faro CoMerCIal
a empresa vendeu 

ainda papel bobinado 
para fax, grampeador 
de mesa, envelope para 
correspondência, régua 
escolar, tesoura e livro de 
ata, nada que não pu-
desse ser encontrado em 
qualquer loja de gua-
pimirim, que também 
poderia fornecer papel 
adesivo e 60 grampea-
dores com capacidade 
para grampear até 13 
milímetros de altura, ad-
quirido por 96,98 cada 
um no Bazar e papelaria 
MN, no bairro olaria, no 
Rio. ao todo a secreta-
ria de saúde gastou R$ 
623.522,80 na compra de 
material de consumo e a 
aquisição maior foi feita 
na empresa Comercial 

Reys, em são gonçalo, 
contratada para for-
necer R$ 352.644,00 em 
papel ofício. são 12 mil 
pacotes de 500 folhas 
no tamanho a4, ao pre-
ço total de R$ 213 mil e 
3.600 pacotes de 500 fo-
lhas no tamanho a3, por 
R$ 139.644,00. pela gran-
de quantidade o preço 
deveria ser bem menor.

insistindo em ignorar 
as papelarias locais, a 
secretaria foi se abaste-
cer também em Niterói, 
gastando R$ 96.433,80 
na lls Comércio e ser-
viços, comprando mais 
réguas escolares, borra-
cha para desenho, fita 
adesiva, espátula, ca-
neta hidrográfica e en-
velopes de circulação 
interna. Já os clips, alfi-
netes, almofadas para 
carimbo, borracha para 
lápis, cola plástica, lápis, 
e caderno escolar foram 
comprados da parco 
papelaria, no bairro são 
Cristóvão, ao custo total 
de R$ 138.362,40.

a secretaria de tra-
balho, emprego e Ren-
da e desenvolvimento 
econômico de duque 
de Caxias estará até 
a próxima quinta-feira, 
com a unidade móvel 
da Fundec estaciona-
da na praça Benzo de 
Cavour, em frente à 
sede da prefeitura, em 
Jardim primavera, emi-
tindo a Carteira de tra-
balho digital. o serviço 
começa a funcionar 

às 9 horas e é necessário 
chegar cedo para pegar 
senha.

a primeira via da Ctps 
digital pode ser feita a 
partir dos 14 anos. para 
isso, é necessária a apre-
sentação dos seguintes 
documentos originais: 
CpF, Rg ou Certidão de 
dispensa ou Reservista, 
Certidão de Nascimen-
to ou Casamento, Com-
provante de Residência. 
CNh e título de eleitor 

são opcionais. Quem 
tiver mais de 21 anos 
também precisar levar 
o Cadastro Nacional 
de informações sociais 
(CNis). para obter a se-
gunda via, também é 
necessário levar a car-
teira de trabalho an-
terior ou o boletim de 
ocorrência, em caso 
de roubo ou perda, 
junto com um docu-
mento que tenha o nú-
mero da Ctps antiga.
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a prefeitura de são João de Meriti, 
vem promovendo cursos de capacita-
ção para equipes de outras secretarias 
ajudarem no trabalho de erradicação 
do sub-registro civil e ampliação do 
acesso à documentação básica.

estudantes interessa-
dos em fazer o quarto 
e último simulado on-
line do exame Nacio-
nal do ensino Médio 
(enem) neste ano te-
rão mais uma semana 
para realizar a prova, 
que agora ficará dis-
ponível até às 19h59 
do próximo domingo.

vice da chapa derro-
tada de Neilton Mulim 
(pR), a presidente do 
pMdB de são gonçalo, 
graça Matos, anunciou 
que vai apoiar dejorge 
patrício (pRB) no segun-
do turno. o vereador 
já afirmou que terá o 
apoio de 16 vereado-
res da cidade.

os professores das escolas podem acompanhar o de-
sempenho de seus estudantes no simulado do enem, por 
meio do site do pdde, do Ministério da educação. o enem 
será realizado entre os dias 5 e 6 de novembro.

Mais de 100 profissionais devem ser capacitados sobre 
como orientar os pacientes na prevenção do câncer de 
mama, colo de útero e de próstata. as atividades aconte-
cem no auditório da estácio de sá, campus Nova iguaçu.

Aliados Oportunidade

Enem Ação social 

Eles disseram... nós publicamos!
“a gente vai fazer com que essa gestão do conhecimento valorize o policial civil 

e o militar que estão lá na ponta”. Roberto sá, novo secretário de segurança do 
Rio, em seu primeiro pronunciamento de posse. 

a quarta edição do literCaxias, reuniu 
no último domingo, escritores e apaixona-
dos por literatura. o evento tem como ob-
jetivo a disseminação da literatura, além 
de promover rodas de conversa com au-
tores e uma série de atividades.

a secretaria de trabalho, emprego e Ren-
da e desenvolvimento econômico de Ca-
xias estará até quinta-feira, com a unidade 
móvel da Fundec estacionada na praça 
Benzo de Cavour, em frente à sede da pre-
feitura, em Jardim primavera.

diReto ao poNto

o Brasil está caindo ladeira a baixo, e um dos 
principais focos são as ações judiciais que trami-
tam no stF e recentemente foram colocadas em 
pauta. o ponto nodal são os custos com medi-
camentos, que oneram os cofres públicos. Não 
podemos, no entanto, nos olvidar que é obriga-
ção do estado, conforme previsão constitucio-
nal, garantir a saúde aos cidadãos, crendo-se, 
assim, que deve o poder público envidar todos 
os meios para garantir qualidade de vida.

Serviço Orçamento Progressivo 
o serviço para emitir a car-

teira digital começa a funcio-
nar às 9 horas e é necessário 
chegar cedo para pegar se-
nha. a primeira via da Cartei-
ra de trabalho e previdência 
social (Ctps) digital pode ser 
feita a partir dos 14 anos. 

No projeto de lei orça-
mentária que enviou à 
assembleia legislativa, o 
governador em exercício, 
Francisco dornelles (pp), 
prevê renúncias fiscais de 
R$ 33 bilhões nos próximos 
três anos!

Na projeção para 2017, o 
executivo abre mão de rece-
ber R$ 10,3 bilhões, valor 18% 
maior do que os R$ 8,7 bilhões 
previstos para este ano.para 
2018, o valor sugerido chega 
a R$ 11 bilhões. um ano de-
pois, a R$ 11,7 bilhões.

Literatura

Emprego
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BRASÍLIA

o primeiro domingo do horário de ve-
rão no Rio de Janeiro registrou tempera-
turas de até 38,1 graus, mas a sensação 
térmica chegou a 42,7 graus. Já em diver-
sos bairros das zonas Norte e oeste, mora-
dores relataram falta de energia elétrica. 

Decadência nos cofres públicos  

No meio rural é co-
mum que produtores 
trabalhem em sistema 
de mutirão. plantar ou 
colher com o apoio de 
parceiros promove eco-
nomia de despesas com 
mão de obra. em italva, 
no Noroeste Fluminen-
se, essa integração na 
agricultura familiar tem 
se fortalecido. a dissemi-
nação dos projetos do 
programa Rio Rural, com 
incentivos do Banco 
Mundial, está dinamizan-
do a produção agrícola, 
aumentando o número 
de áreas cultivadas e 
melhorando a geração 
de renda das comuni-
dades. Na microbacia 

União faz a força e gera 
renda no interior

valão Carqueja, assim 
como em outras áreas de 
italva, algumas famílias 
começaram a trabalhar 
em mutirão desde a dé-
cada de 1950, época em 
que a produção de arroz 
estava em alta. Com a 
desvalorização do produ-
to, os grupos se desmo-
bilizaram. a chegada do 
programa, há quase dez 
anos, renovou o ânimo e 
a tradição do trabalho 
em conjunto. “a queda 
no preço do arroz fez 
as pessoas se mudarem 
para as cidades. Com a 
renovação da agricultu-
ra, muitas famílias querem 
voltar”, conta o agricultor 
almeirindo Corrêa.

Queimados enfrenta crise financeira
gastos púBliCos 

Prefeitura demite comissionados e unifica secretarias para cortar gastos.
Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Moro intima Cunha e dá prazo para defesa 

a Rua oliveira Rodri-
gues alves, no bairro 
Cerâmica, em Nova 
iguaçu, está tomada 
pelo lixo e tornou-se 
um verdadeiro depósi-
to improvisado. os pe-
destres são obrigados 
a caminhar pela pista, 
já que a calçada está 
tomada por restos de 
lixo e móveis despe-
jados por populares. 
Não há coleta de lixo 
no local, e em época 
de chuva, a preocu-
pação dos moradores 
com relação à en-
chente, só aumenta. 

a chegada do programa renovou o ânimo e a tradição do trabalho

RepRodução 

divulgação

o juiz federal sérgio 
Moro, responsável pelos 
processos da operação 
lava Jato na primeira ins-
tância, intimou ontem, o 
deputado cassado e ex-
-presidente da Câmara 
eduardo Cunha (pMdB-
-RJ), réu na lava Jato.

ele é acusado de re-
ceber propina de con-
trato de exploração de 
petróleo no Benin, na 
África, e de usar contas 
na suíça para lavar o di-
nheiro.

a defesa de eduardo 
Cunha tem 10 dias con-
tados, a partir do recebi-
mento desta intimação, 

para protocolar a defesa 
prévia.

Moro retomou na última 
quinta-feira, o processo 
que corria no supremo 
tribunal Federal (stF) con-
tra Cunha. em resumo, a 
ação penal trata da exis-
tência de contas na suíça 

Depósito de lixo improvisado
em nome do ex-parla-
mentar.

Como o stF já havia 
aceitado a denúncia, 
Moro apenas vai con-
tinuar o julgamento do 
caso, a partir de onde 
o processo parou na su-
prema Corte.

Max avisou que vai devolver o próprio salário nesses últimos dois meses de governo

divulgação  

Moro retomou na última quinta-feira, o processo contra Cunha

RepRodução

agora que já 
elegeu o seu 
sucessor, o 

prefeito de Quei-
mados, Max lemos 
(pMdB), voltou a fa-
lar de crise financei-
ra. Na tarde de on-
tem, max anunciou 
um grande pacotão 
de cortes, com de-
missão de comissio-
nados e unificação 
de secretarias.
No teatro Municipal, 
o prefeito reuniu os 
servidores para co-
municar que cerca 
de 850 funcionários 
serão exonerados e 
13 das 25 secreta-

rias devem ser uni-
ficadas a outras. só 
restarão 10% dos 
comissionados e 12 
pastas.
para tentar dar 
exemplo, ainda que 
tardio, Max avisou 
que vai devolver o 
próprio salário nes-
ses últimos dois me-
ses de governo. Já 
os secretários deixa-
rão de receber cer-
ca de R$ 8 mil para 
ter um salário de R$ 
3 mil, e os demais 
cargos terão R$ 880 
de vencimentos.
o pacote de con-
tenção prevê ainda 
o cancelamento e 
redução de contra-

tos de prestação de 
serviços. a prefeitu-
ra conta com 2.405 
servidores concur-
sados, que serão os 
principais responsá-
veis por manter o 
funcionamento da 
máquina adminis-
trativa.
o prefeito afirma 
que o município per-
deu R$ 76 milhões 
em receita líquida e 
a medida é neces-
sária para garantir o 
pagamento em dia 
dos salários dos ser-
vidores efetivos, dos 
aposentados e pen-
sionistas e o cumpri-
mento da lei de res-
ponsabilidade fiscal.
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Semana de Ciência e Tecnologia 
segue a todo vapor em Resende

sul fluminEnsE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Programação termina sexta, mas atrações abertas ao público vão até quinta.

objetivo é apurar casos de danos à saúde e à segurança

Começou on-
tem a sema-
na Nacional 

de Ciência e tecno-
logia, em Resende, 
no sul Fluminense. o 
tema desse ano é 
‘Ciência alimentan-
do o Brasil’. entre as 
principais atividades 
estão as oficinas de 
robótica, visita a mu-
seu e ao horto mu-
nicipal e um mega 
encontro de Ciência 
que reunirá alunos 
de escolas públicas 
e particulares. a pro-
gramação se encer-
ra na sexta-feira, mas 
as atrações abertas 
ao público vão até 
quinta. 

durante o primeiro 
dia de oficina, os vi-
sitantes desfrutaram 
da exposição de 
quadros e sementes 
feita por estudantes, 
no espaço Z, da ave-
nida gustavo Jardim, 
no Centro da cida-
de, além de aprovei-
tarem uma exibição 
do filme verCiência, 

a programação se encerra na sexta-feira, mas as atrações abertas ao público vão até quinta

divulgação pMvR

Vereador Mirim tem seu 
recurso negado em Resende

Manutenção de rede adutora 
paraliza fornecimento de água

MPF de Volta Redonda realizará a 
fiscalização de acidentes de trabalho

RepRodução

Mirim teve o recurso contra a impugnação de sua candidatura negado

divulgação

da Mostra interna-
cional Ciência na tv 
2016. 

além disso, até 
quinta-feira, sempre 
a partir das 8h, have-
rá atividades aber-
tas à comunidade 
no Colégio getúlio 
vargas, no bairro Ci-
dade alegria. serão 
oferecidas aulas de 
dança, oficina de 
saúde bucal, pales-
tra sobre nutrição e 
alimentação saudá-
vel.

hoje
- 14h: oficina de 

robótica na escola 
Bilíngue Rompendo 
o silêncio, no bairro 
alvorada;

- 19h: oficina so-
bre alimentação al-
ternativa que será 
ministrada pela em-
presa de assistência 
técnica e extensão 
Rural do Rio de Ja-
neiro (emater). local: 
Colégio Municipal 
getúlio vargas, na 
Cidade alegria

Quarta-feira
- 8h: palestra com 

a equipe da Área 

técnica de alimen-
tação e Nutrição da 
secretaria Municipal 
de saúde, no Ciep 
489 - augusto de 

Carvalho, na Cidade 
alegria

Quinta-feira
- das 8h às 17h: en-

contro de Ciência e 

tecnologia, no par-
que das Águas, no 
bairro Jardim Jalisco, 
que reunirá alunos 
de escolas públicas e 

particulares para exi-
bição de trabalhos e 
realização de oficinas 
com o tema ‘Ciência 
alimentando o Brasil’. 

desembargado-
res do tribunal Re-
gional eleitoral (tRe) 
negaram na tarde 
de ontem, por una-
nimidade, o recurso 
apresentado pelo 
candidato a verea-
dor de Resende, Je-
remias Casemiro, co-
nhecido como Mirim 
da Comissão de Fá-
brica e mantiveram 
a impugnação de 
sua candidatura, re-
querida pelo Minis-
tério público. Mirim é 
acusado de liderar 
uma organização 
criminosa enquanto 
era presidente da 
Câmara dos verea-
dores. 

Mirim é acusado 
de liderar uma or-
ganização criminosa 
enquanto presidente 
da Câmara de vere-
adores, o que gerou 
um prejuízo aos co-
fres públicos de mais 

de R$ 880 mil. os cri-
mes foram de frau-
de a licitações e pe-
culato. Mirim ainda 
encontra-se foragido 
da justiça. a decisão 
foi proferida no dia 
30 de setembro.

o pedido de im-
pugnação feito pela 
31ª promotoria eleito-
ral foi deferido pela 
Justiça. Contra o 
candidato a verea-
dor há uma liminar 
expedida a partir de 
uma ação Civil pú-
blica que determina 
o seu afastamento 
do cargo legislativo, 
assim como a deci-
são decretando sua 
prisão preventina 
em ação penal de-
flagrada no tribunal 
de Justiça do Rio de 
Janeiro. a decisão 
aconteceu por ofen-
sa ao princípio cons-
titucional da morali-
dade. 

INVesTIgaDo 
há UM aNo

segundo o Minis-
tério público, Mirim 
seria o líder de um 
grupo criminoso in-
vestigado pela ope-
ração Betrug, reali-
zada em outubro de 
2015, pelo gaeCo, 
promotoria de tutela 
Coletiva de Resen-
de, Coordenadoria 
de inteligência da 
polícia Militar do Rio 
(Ci/pMeRJ), com o 
apoio da Coordena-
doria de segurança 
e inteligência (Csi) 
do MpRJ. Na oca-
sião, foram cumpri-
dos mandados de 
prisão preventiva 
contra um grupo de 
pessoas acusadas 
de fraude a licita-
ção, organização 
criminosa, peculato 
e falsificação de do-
cumentos.

o serviço de manu-
tenção será feito hoje, 
das 7h às 17h. Bairros 
como vila Flórida, pe-
nedo e Maringá/Ma-
romba não devem ter 
o abastecimento in-
terrompido.

Moradores de ita-
tiaia, no sul do Rio de 
Janeiro, devem eco-

nomizar água a partir 
da manhã de hoje. se-
gundo informações da 
assessoria de imprensa, 
a rede adutora passa-
rá por um processo de 
manutenção e limpeza 
e, devido a isso, terá o 
abastecimento inter-
rompido entre 7h e 17h.

em comunicado aos 

moradores, a prefei-
tura informa que a 
previsão para a nor-
malização do abas-
tecimento é após a 
conclusão do servi-
ço e reiterou que os 
bairros de vila Flórida, 
penedo e Maringá/
Maromba não serão 
afetados. 

o Ministério público 
Federal (MpF) de vol-
ta Redonda instau-
rou o inquérito civil 
público para acom-
panhar a fiscaliza-
ção relativa aos aci-
dentes de trabalho 
ocorridos na Compa-
nhia siderúrgica Na-
cional (CsN). a ação 
é realizada pelo Mi-
nistério do trabalho 
e pela previdência 
social, através da 
gerência Regional 
do trabalho e empre-
go e a intenção visa 
identificar as causas 
dos acidentes e de-
terminar a correção 
das irregularidades 
encontradas, com a 
intenção de tornar o 
ambiente de traba-
lho mais seguro. 

a partir da repre-
sentação de entida-
des civis organiza-
das que integram o 

Fórum de Resistência, 
foi relatado que a CsN 
estaria tentando difi-
cultar o acesso às infor-
mações dos acidentes 
de trabalho, inclusive 
do mais recente, na li-
nha de zincagem, em 
que morreram quatro 
funcionários. Nos últi-
mos seis anos, a Com-
panhia foi alvo de 13 
fiscalizações por causa 
de acidentes, sendo 
que cinco destes casos 

resultaram em mortes 
de empregados. além 
disso, a denúncia soli-
cita a intervenção do 
MpF para a questão 
ambiental da empre-
sa, que pelos cons-
tantes acidentes en-
volvendo incêndios e 
quedas de equipa-
mentos, prejudicam 
os trabalhadores e a 
população de volta 
Redonda e de cida-
des vizinhas.
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Sucessor de Beltrame assume 
Seseg com dívida de R$ 100 mi

CofrEs públiCos 

Valor somado a de polícias Civil e Militar chega a R$ 500 milhões, segundo relatório.

o novo secretário de segurança Pública do rJ, roberto sá, 49 anos, tomou posse ontem

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

o novo secre-
tário de se-
gurança do 

RepRodução gloBo NeWs

Homem é preso em flagrante 
após balear duas mulheres

Mulher é presa e menor detida 
vendendo doces com maconha

Diogo Maia dos santos

Polícia acha 1 kg de cocaína em 
mochila na comunidade Camarista

divulgação

Carro é apreendido com 23 pássaros silvestres

a droga foi apreendida em ação no Centro do rio

Messias MaRtiNs

Rio, Roberto sá, de 
49 anos, tomou pos-
se ontem, numa pas-
ta com dívida de R$ 
100 milhões. técnicos 
do governo calculam 

a atrasos no paga-
mento de fornecedo-
res de equipamentos 
para as polícias e a 
contas que não fo-
ram pagas.

que, se juntar esse va-
lor com o déficit das 
polícias Civil e Militar, 
o rombo atinge R$ 500 
milhões. a maior par-
te da dívida se refere 

além de gerir os 
gastos, o novo secre-
tário precisará admi-
nistrar duas polícias 
sem previsão de pa-
gamento de salários 
para o fim do ano. 
a cerimônia de pos-
se foi realizada pela 
manhã no palácio 
guanabara, sede do 
governo do Rio.

o substituto de 
José Mariano Beltra-
me deve anunciar o 
novo chefe da po-
lícia Civil, em substi-
tuição ao delegado 
Fernando veloso, e 
o novo comandante 
da polícia Militar, que 
entrará no lugar do 
coronel edson duar-
te, a saída de edson 
ainda não foi anun-
ciada. desde a última 
quinta-feira, sá ouviu 
delegados e coronéis 
da pM na sede da 
secretaria no Centro 
do Rio.

MoTIVação seM
 INVesTIMeNTo

Nas conversas com 
os candidatos, Ro-
berto sá falou da in-

tenção de retomar o 
programa de metas 
implantado durante 
a gestão Beltrame, 
que media o desem-
penho dos policiais 
e dava prêmios a 
quem atingisse metas 
estipuladas pela se-
cretaria.

a escolha dos no-
mes também passa 
por definir quem está 
mais apto a cobrar 
desempenho dos 
agentes. o secretário 
procurou por um ges-
tor capaz de motivar 
as tropas sem previ-
são de investimento 
neste fim de ano.

até a última sexta-
-feira, a dívida ape-
nas da secretaria de 
segurança estava 
em R$ 100 milhões, de 
acordo com o portal 
da transparência da 
secretaria de Fazen-
da. toda a área de 
segurança estadual, 
reunindo as polícias, 
a administração pe-
nitenciária e os bom-
beiros, tem uma dívi-
da que chega a R$ 1 
bilhão.

diogo Maia dos san-
tos, o diogo da Boiúna, 
foi preso no último do-
mingo por policiais do 
19º BpM (Copacabana), 
em Copacabana, na 
Zona sul, após disparar ti-
ros contra duas mulheres.

segundo a pM, poli-
ciais receberam alerta 
via rádio sobre tiros em 
um imóvel na avenida 
prado Junior. No local, 
encontraram as mulhe-
res feridas e prenderam 
em flagrante diogo. uma 
das mulheres levou dois 
tiros nas costas. a outra 
vítima foi atingida por es-
tilhaços nas pernas. elas 
foram socorridas para o 
hospital souza aguiar.

diogo também suspei-
to de envolvimento na 
morte do sargento pM 
geraldo antonio perei-
ra, executado com tiros 
de fuzil, em frente a uma 
academia do Recreio 
dos Bandeirantes, em 
maio deste ano. Contra 
ele haviam, pelo menos, 
três mandados de prisão 
expedidos em seu nome 

pelo tribunal de Justiça 
do Rio.

o criminoso estava 
num apartamento com 
seis pistolas, 17 carrega-
dores e farta quantida-
de de munição, além 
de algemas e uma 
faca. até o fechamento 
desta edição, não hou-
ve informações sobre o 
estado de saúde das ví-
timas. 

sUsPeITo De ParTICIPar 
Da MorTe De FalCoN
procurado pela polí-

cia e indiciado pela de-
legacia de Repressão 

ao Crime organizado e 
de inquéritos especiais 
(draco), por suspeita de 
chefiar um grupo de mi-
licianos na Boiúna, em 
Jacarepagua, na Zona 
oeste do Rio, diogo 
Maia dos santos, o dio-
go da Boiúna, é inves-
tigado pela delegacia 
de homícidios por sus-
peita de participar da 
morte de Marcos vieira 
de souza, o Falcon, ex-
-presidente da portela, 
que foi assassinado no 
dia 26 de setembro, em 
seu comitê eleitoral em 
oswaldo Cruz, na Zona 
Norte.

Contra diogo já ha-
viam, pelo menos, três 
mandados de prisão ex-
pedidos em seu nome 
pelo tribunal de Justiça 
do Rio. ele também é 
suspeito de envolvimen-
to na morte do sargen-
to pM geraldo antonio 
pereira, executado com 
tiros de fuzil, em frente a 
uma academia do Re-
creio dos Bandeirantes, 
em maio deste ano.

uma mulher foi 
presa e uma me-
nor de 17 anos foi 
apreendida, na 
madrugada do úl-
timo sábado, du-
rante a operação 
lapa presente, 
Centro do Rio. elas 
vendiam doces re-
cheados com ma-
conha.

policiais militares 
da operação abor-
daram a mulher de 
23 anos, que esta-
va com um cigar-
ro de maconha e 
mais de cem briga-
deiros recheados 
com a droga, na 
Rua Mem de sá. os 
agentes a encami-
nharam para a 5ª 
dp (Mem de sá).

Na Rua Joaquim 
silva, os policiais 

apreenderam uma 
menor de 17 anos 
que vendia trufas 
com maconha. Com 
ela, foram encontra-
dos 14 bombons com 
a droga, dinheiro 
proveniente da ven-
da de outras trufas 
e dois pequenos ta-
bletes de maconha. 
a menor também foi 
encaminhada para 

a 5ª dp.
após constata-

ção do instituto de 
Criminalística Car-
los Éboli (iCCe) de 
que havia maco-
nha nos doces, a 
mulher foi presa por 
tráfico de drogas, 
e a menor, apreen-
dida por ato infra-
cional análogo a 
tráfico de drogas.

um veículo aban-
donado na Rua Félix 
da Cunha, na tijuca, 
Zona Norte do Rio, 
foi apreendido na 
manhã do último do-
mingo, por agentes 
da secretaria de or-
dem pública (seop). 
No automóvel foram 
encontrados 23 pás-
saros silvestres presos 

em gaiolas.
a ação foi feita em 

conjunto com fiscais 
da secretaria espe-
cial de promoção e 
defesa dos animais 
(sepda) e polícias 
militares da patrulha 
ambiental. No carro, 
a fiscalização encon-
trou 10 canários-da-
-terra, sete trinca-fer-

ros, três cardeais, dois 
papagaios e um sa-
biá, além de duas 
gaiolas e 20 estruturas 
de papel para o trans-
porte dos pássaros. o 
dono do veículo não 
foi encontrado no lo-
cal. os animais foram 
encaminhados pelos 
agentes à 19ª dp (ti-
juca).

policiais milita-
res da unidade de 
polícia pacificado-
ra (upp) Camarista 
Méier, no bairro do 
Méier, apreende-
ram na tarde do úl-
timo domingo, cer-
ca de um quilo de 
cocaína prensada, 
uma balança de 
precisão, material 
para endolação e 
11 potes de fermen-
to pó.

a ação começou 

quando os agentes 
da unidade, inaugu-
rada há três anos, 
receberam uma de-
núncia com a infor-
mação sobre a exis-
tência de um ponto 
de venda de drogas 
na Rua venâncio Ri-
beiro, localizado den-
tro da comunidade. 
No local, os policiais 
ainda encontraram 
um grupo de pessoas. 
os suspeitos, então, 
fugiram eliminar com 

a aproximação dos 
pMs. segundo os 
agentes, não houve 
troca de tiros na re-
gião.

localizado dentro 
de uma mochila em 
buscas feitas pela 
região, o material foi 
encaminhado à 26ª 
dp (todos os san-
tos), que registrou 
a ocorrência. a po-
lícia informou que 
ninguém foi preso 
durante a ação.
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Trapalhão atira em comparsa 
na troca de tiros com a PM 

uma brincadeira 
perigosa disputa-
da principalmente 
por meninos, trans-
mitida em tempo 
real pela internet, 
acendeu um sinal 
de alerta para pais 
e professores de-
pois que um meni-
no de 13 anos mor-
reu. 

É o Jogo do en-
forcamento, Jogo 
da asfixia ou Jogo 
do desmaio (tra-
duções para ‘the 
Choking game’), 
no qual os partici-
pantes usam cor-
das, cintos, lenços 
ou qualquer outro 
objeto para cortar 
o suprimento de 
oxigênio ao cére-
bro, desmaiar e, na 
sequência, acor-
dar em estado de 
euforia, semelhan-
te o efeito do uso 
de drogas.

Na noite do últi-

mo sábado, gustavo 
Riveiros detter, mora-
dor de são vicente, 
estava em casa, e 
enforcou-se no quar-
to do pai, com uma 
corda usada para 
pendurar um saco 
de areia para treino 
de boxe. durante a 
transmissão online, 
três adolescentes 
que participavam 
do jogo perceberam 
que o menino não 
se mexia e alertaram 
uma prima, que esta-
va no quarto ao lado 
a menina encontrou 
o primo desacorda-

Menino morre em ‘Jogo do Enforcado’ 

Policiais militares receberam denúncia sobre localização de ‘Bebezão’ em comunidade e foram recebidos a tiros.

gustavo riveiros acompanhou o jogo via internet

Divulgação / Polícia Civil do Rio Grande do Sul

do e chamou ime-
diatamente o tio.

o serviço de 
atendimento Móvel 
de urgência (samu) 
foi acionado às 
22h40, prestou os 
primeiros socorros e 
encaminhou gus-
tavo ao hospital 
Municipal de são 
vicente, onde ele 
permaneceu inter-
nado até as 5h30 
de domingo, quan-
do foi transferido 
para o hospital ana 
Costa, em santos. o 
menino faleceu por 
volta das 8 horas. 

uma troca de tiros 
entre agentes do 
15º Batalhão de 

polícia Militar de duque 
de Caxias e crimino-
sos terminou de forma 
inusitada na noite do 
último domingo, em 
saracuruna. um dos 
suspeitos envolvidos 
no confronto acabou 
baleado pelo próprio 
comparsa. 

de acordo com in-
formações da corpo-
ração, pMs da 2ª Cia 
realizaram incursão 
pela comunidade da 
Coreia após recebe-
rem denúncia sobre a 
localização do margi-
nal conhecido como 
‘Bebezão’. ao chegar 
na Rua Carlos gomes, 
os militares tiveram a 

atenção voltada para 
dois marginais que ati-
raram contra a guarni-
ção, que revidou. 

eNCoNTraDo 
CoM FerIMeNTos 

após o cessar fogo, 

um criminoso identifi-
cado como Cleyton 
de assis  Cordeiro, o 
‘adidas’ foi encontra-
do ferido. o comparsa, 
que conseguiu fugir, o 
atingiu durante o con-
fronto. 

Com o bandido feri-
do foram encontrados 
uma uma pistola tau-
rus 58s calibre 380 com 
seis munições intactas 
e 77 tabletes de ma-
conha. ele foi socorrido 
ao hospital estadual 

adão pereira Nunes 
(heapN), em sacaru-
cura. o caso foi regis-
trado na 59ª delegacia 
de polícia (duque de 
Caxias). adidas, que 
está sob custódia, vai 
responder por tráfico 

de drogas. Bebezão 
segue foragido. Qual-
quer informação que 
possa ajudar na cap-
tura do bandido pode 
ser passada para o 
disque-denúncia (21 - 
2253-1177).

Pistola 380 mm e tabletes de maconha foram apreendidos em poder de Cleyton de  assis Cordeiro, conhecido como ‘adidas’

‘Novinha’ roda na ‘boca de fumo’
uma outra equi-

pe da 2ª Cia pren-
deu na localida-
de da divinéia, no 
Jardim primavera, 
uma mulher sus-
peita de tráfico 
de drogas. identifi-
cada como Naya-
ra estéfani de oli-

veira, conhecida 
como ‘Novinha da 
Boca de Fumo’, es-
tava sentada numa 
calçada, segurando 
uma bolsa, e aca-
bou atraindo a aten-
ção dos agentes. 

o local onde ela 
foi encontrada é 

um velho ponto de 
venda de entorpe-
centes. ao fazer a 
abordagem, os pMs 
apreenderam 85 sa-
colés de cocaína 
e 178 trouxinhas de 
maconha.

segundo os milita-
res, a marginal con-

firmou que integra o 
tráfico de drogas e 
que foi contratada 
para ganhar R$ 100 
por cada carga ven-
dida na função de 
‘vapor’. a criminosa 
e o material foram 
encaminhados para 
a 59ª dp. Nayara foi presa em flagrante no Jardim Primavera

PM destrói barricadas em Caxias 
agentes do 15º Bata-

lhão de polícia Militar de 
duque de Caxias (15º 
BpM) retiraram cerca de 
10 toneladas de entu-
lhos durante operação 
realizada na última quin-
ta-feira pelo comando 
da 2ª Cia para destruir 
barricadas erguidas 
pelo tráfico de drogas 
em diversas localidades. 

Com o apoio de uma 
retroescavadeira e tra-
tores, os pMs atuaram 
nas ruas tebas, 21 de 
abril, Jamaica e João 
pessoa na Comunida-
de do Rasta, do Jardim 

primavera. Já em Cam-
pos elíseos os trechos 
atingidos pela ação 
da pM foram as ruas 7, 
guadiana, Cairussu, do 
piano, e avenida tadeu 

Kosciusko. 
a corporação infor-

mou que durante a 
ação não foram regis-
trados troca de tiros e 
feridos. 

Máquina retira barricada de uma das ruas da área

Suspeito de assalto é morto a tiros 
um jovem de cer-

ca de 20 anos foi 
executado a tiros em 
Comendador soares, 
em Nova iguaçu, na 
tarde do último sá-
bado.

de acordo com 
as primeiras informa-
ções, o rapaz, que é 
suspeito de praticar 

diversos roubos usando 
uma arma de brinque-
do, teria sido persegui-
do por um motoqueiro 
que o alcançou na al-
tura da passarela em 
frente ao antigo Colé-
gio Morro agudo e dis-
parou dois tiros na ca-
beça à queima-roupa. 
ele morreu na hora. 

a divisão de ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (dhBF) 
apura a informação 
que a vítima teria 
assaltado um ônibus 
na Rodovia presiden-
te dutra e desceu a 
passarela correndo e 
até ser alcançado e 
morto. 

Polícia caça idoso desaparecido 
um idoso que de-

sapareceu no dia 23 
de setembro, em pa-
dre Miguel, na Zona 
oeste do Rio, está 
sendo procurado 
pela delegacia de 
descoberta de pa-
radeiros (ddpa). Na 
tarde de ontem, a 
polícia Civil divulgou 
um cartaz pedindo 
informações sobre o 
paradeiro de João 
Batista guedes, de 
68 anos. ele foi visto 
pela última vez sain-
do de sua casa e 
não entrou mais em 
contato com os pa-
rentes.

a família relatou 
que o idoso morava 
sozinho, “não tinha 
vícios”, era católi-
co e costumava fre-
quentar a igreja em 
seu bairro, e era bas-

tante conhecido em 
padre Miguel.

a especializada 
instaurou um proce-
dimento e as inves-
tigações estão em 
andamento para 
localizar o desapa-
recido. Quem tiver 
qualquer informação 
que possa ajudar nas 
investigações pode 
entrar em contato 

com a ddpa pelo te-
lefone (21) 2202-0338 
ou 2582-7129. o con-
tato também pode 
ser feito pela Central 
de atendimento ao 
Cidadão (CaC) pelos 
telefones (21) 2334-
8823 e 2334-8835 ou 
pelo chat https://ca-
cpcerj.pcivil.rj.gov.br. 
ou para o disque de-
núncia 2253-1177.

João guedes saiu de casa e não deu mais notícias
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Secretaria Municipal de Saúde promove palestras e atividades de 
prevenção ao câncer de mama e faz alerta ao grupo masculino.

NIgéRIA

após dois anos de 
espera, 21 estudantes 
nigerianas reencon-
traram suas famílias 
no último domingo. 
as jovens foram man-
tidas durante todo 
esse tempo em cati-
veiro pelo grupo ex-
tremista Boko haram. 

o grupo radical 
que prega a rejeição 
aos valores e à edu-
cação ocidental, se-
questrou 276 meninas 
em uma escola na 
cidade de Chibok, 

Emoção: sequestradas reencontram famílias 

Outubro Rosa em Nova Iguaçu
Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

no nordeste da Nigéria, 
em abril de 2014.

a abdução em mas-
sa chocou o mundo e 
deu início à campanha 
internacional #BringBa-
ckourgirls (#tragaNos-
sasgarotasdevolta”, 
em inglês). das 276 es-
tudantes sequestradas 
em 2014, 197 continu-
am desaparecidas. em 
uma cerimônia na ca-
pital nigeriana de abu-
ja, uma das meninas 
disse que elas ficaram 
40 dias sem comida e 
quase morreram sob 
ataques aéreos. Meninas foram levadas por extremistas do Boko haram

giuliaNo goMes/ agêNCia pR pRess

dormir é o mo-
mento que o cor-
po e a mente têm 
para descansar. 
porém, algumas 
pessoas têm in-
sônia e esse mo-
mento acaba 
se tornando um 
transtorno, a difi-
culdade em ini-
ciar ou manter o 
sono pode deixá-
-las ainda mais 
cansadas e sono-
lentas.

No caso das mu-
lheres, isso é ainda 
mais comum por 
causa das altera-
ções hormonais 
ao longo do dia a 
dia, seja na tpM, 
na gestação, na 
menopausa ou 
até mesmo na 
fase pós-parto.

além disso, 
acredita-se que a 
mulher tenha tam-
bém uma predis-
posição genética 
a esse distúrbio. 
de acordo com 
o médico, além 
das preocupa-
ções das mulhe-
res com o traba-
lho, filhos e com a 
casa, outros pro-
blemas como es-
tresse, ansiedade 
e até mesmo do-

res causadas pela 
enxaqueca ou 
pela fibromialgia 
também podem 
dificultar o relaxa-
mento do cérebro 
e causar a insônia. 
em longo prazo, 
essa privação do 
sono pode au-
mentar o risco de 
doenças, como 
hipertensão, dia-
betes, depressão 
e até mesmo obe-
sidade.

para contornar 
o problema, ai vai 
algumas dicas. No 
caso da atividade 
física, no entanto, 
vale ressaltar que 
ela deve ser feita, 
mas não antes da 
hora de ir para a 
cama, nesse mo-
mento, é impor-
tante também evi-
tar bebidas com 
cola, mate e ca-
feína, remédios 
tranquilizantes e 
alimentos muito 
pesados. além dis-
so, é importante 
também não ficar 
na cama esperan-
do o sono chegar 
- segundo a médi-
ca, ler um livro ou 
assistir à televisão 
pode ajudar a dar 
vontade de dormir. 

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 

Insônia e o risco de 
doenças - Parte I

a a p o s e n t a d a 
Maria da Con-
ceição José 

Ribeiro, de 63 anos, 
ainda mantém o tra-
tamento de fisiotera-
pia mastológica, reco-
mendado para quem 
teve câncer de mama 
e foi submetida à cirur-
gia para retirada total 
ou parcial da mama. 
trinta anos após a ci-
rurgia de mastectomia 
(retirada da mama), 
ela foi uma das cerca 
de 200 mulheres aten-
didas pela secretaria 

Municipal de saúde 
no ambulatório de fi-
sioterapia mastológi-
ca da policlínica dom 
Walmor, no Centro. a 
fisioterapia ajuda a 
minimizar linfedemas 
(inchaço) e dores no 
braço, evitando até 
mesmo a perda de 
movimentos.

ontem, todas se 
reuniram para um 
café da manhã que 
marcou as ações pelo 
outubro Rosa. as pa-
cientes e a equipe, 
junto com as fisiote-
rapeutas Clarice silva 
de santana e Juliana 

de Moraes, distribu-
íram panfletos infor-
mativos sobre o cân-
cer de mama e laços 
rosas, símbolo mundial 
da campanha de 
prevenção à doença. 
a próxima atividade 
delas será no próximo 
dia 26 com o primeiro 
encontro das ‘podero-
sas amigas da Mama’, 
grupo criado pelas 
próprias pacientes. o 
evento acontece no 
auditório do Centro 
Cultural silvio Montei-
ro, em Nova iguaçu, 
com palestras a partir 
das 9h. Programação contou com ações informativas na Policlínica Dom Walmor

FeRNaNda RodRigues

Doença também, atinge os homens 
o secretário mu-

nicipal de saúde, 
emerson trindade, 
disse que Nova 
iguaçu oferece 
uma ampla rede 
de cuidado nes-
te setor, onde as 

mulheres recebem, 
além de tratamento 
adequado, serviços 
de orientação e pre-
venção, com a rea-
lização de exames 
como a mamogra-
fia, indicado para 

mulheres com histó-
rico familiar ou mu-
lheres entre 50 e 69 
anos. “Quanto mais 
cedo o câncer é 
descoberto, maiores 
são as chances de 
cura”, destacou ao 

lembrar que a do-
ença pode também 
afetar homens. “o tu-
mor atinge as células 
do tecido mamário, 
também presente 
nos homens”, escla-
rece.  

a fisioterapia mas-
tológica está disponí-
vel na policlínica dom 
Walmor, (Rua dom 
Walmor, 234, Centro), 
com atendimento de 
2ª a 6ª, das 8h às 16h. 
para agendar a pri-

meira avaliação, 
é necessário ter 
encaminhamento 
do mastologista, 
ginecologista ou 
oncologista e ser 
morador de Nova 
iguaçu.

Justiça precisaria de três anos para 
zerar estoque de processos no país

o relatório ‘Justi-
ça em números’, di-
vulgado ontem pelo 
Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), con-
cluiu que, se nenhu-
ma nova ação fosse 
impetrada no perío-
do, a Justiça brasileira 
precisaria de três anos 
para zerar o estoque 
de processos penden-
tes de decisão. 

de acordo com um 

diagnóstico do do-
cumento, elaborado 
anualmente, nas cor-
tes superiores, federais, 
estaduais, trabalhistas, 
eleitorais e militares 
(sem incluir o supremo 
tribunal Federal (stF), 
em anos anteriores, as 
ações de execução 
fiscal continuam com-
pondo a maior fatia 
dos casos pendentes 
na Justiça.

tratam-se de pro-
cessos em que um juiz 
já decidiu pelo pa-
gamento a uma de-
terminada parte num 
litígio, mas que ainda 
não houve a quita-
ção. em conjunto, es-
ses processos somam 
29 milhões, ou 39% dos 
74 milhões de casos à 
espera de um fim de-
finitivo.

o relatório deste 

ano do órgão tam-
bém mostrou que es-
ses processos trami-
tam, em média, por 
mais tempo que os 
comuns, destinados à 
decisão em si da dis-
puta judicial.

enquanto os proces-
sos comuns passam 
2 anos e 11 meses à 
espera de solução, os 
de execução fiscal le-
vam 8 anos e 6 meses.

Saúde vai financiar bolsas de residência
o Ministério da saú-

de vai financiar mais 
1 mil novas vagas 
de residência, sen-
do 400 de residên-
cia médica e 600 de 
residência em área 
profissional da saú-
de (ênfase nas resi-
dências multiprofis-
sionais). a expansão 
será feita por meio 
do pro-Residência, 
programa que in-
centiva a formação 

de especialistas por 
meio do financia-
mento de bolsas. 

as instituições já 
podem enviar pro-
posta por meio do 
sistema de informa-
ções gerenciais do 
pró-Residência (si-
gresidência), no en-
dereço http://sigresi-
dencias.saude.gov.br.

o prazo para en-
vio de propostas de 
expansão vai até o 

dia 30 de novembro 
deste ano. podem 
concorrer aos editais 
instituições públicas 
estaduais, munici-
pais e do distrito Fe-
deral, e instituições 
privadas sem fins lu-
crativos, exceto as 
instituições federais 
vinculadas ao Minis-
tério da educação 
(MeC) e instituições 
privadas com fins lu-
crativos. o financia-

mento das bolsas 
poderá ser solicita-
do tanto para vagas 
novas, decorrentes 
da criação de novo 
programa de resi-
dência, quanto para 
vagas novas decor-
rentes da expansão 
de programa exis-
tente em situação 
regular junto à Co-
missão Nacional de 
Residência Médica 
(CNRM).
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GLOBO
05:02-hora um
05:59-Bom dia local
07:30-Bom dia Brasil
08:50-Mais você
10:15-Bem estar
10:57-encontro com Fátima 
Bernardes
11:55-praça tv - 1ª edição
12:33-globo esporte
13:00-horário político
13:20-Jornal hoje
13:59-vídeo show
14:56-sessão da tardea super 
agente
16:27-vale a pena ver de No-
voCheias de Charme
17:29-Malhação: pro dia Nas-
cer Feliz
18:04-sol Nascente
18:54-praça tv - 2ª edição
19:16-haja Coração
20:15-Jornal Nacional
20:30-horário político
20:50-Jornal Nacional
21:14-a lei do amor
22:21-Nada será Como antes
23:09-supermax
23:55-Jornal da globo
00:30-programa do Jô
01:11-segredos e Mentiras
01:58-Corujãopassageiros
03:30-Corujão

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    
18:30-a gata 
19:45-sBt BRasil   
20:30-CúMpliCes de uM 
Resgate   
21:30-ChiQuititas
22:00-pRogRaMa do Rati-
Nho    
23:15-CiNe espetaCulaR   
01:00-the Noite CoM daNilo 
geNtili 
02:00-JoRNal do sBt  
02:45-sBt NotÍCias

REDE TV

CoRRida CultuRal 

05:00-igreja internacional da 
graça de deus 
08:30-americashop 
09:00-tá sabendo? 
09:30-Melhor pra você 
12:00-igreja universal do Reino 
de deus 
15:00-a tarde é sua 
17:10-igreja universal do Reino 
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-luciana By Night 
00:00-leitura dinâmica 
00:30-programa amaury Jr 
01:30-igreja universal do Reino 
de deus. 
03:00-igreja da graça no seu 
lar

Mario encontra o lenço de alice 
no píer e corre para salvá-la, mas é 
atingido por estilhaços. Cesar impe-
de que Wagner ajude o rival. alice 
tenta se proteger do fogo na trainei-
ra, mas com o impacto da segunda 
explosão bate a cabeça e desmaia. 
Mario se recupera e resgata alice. 
alice desperta, beija Mario e se de-
clara antes de desfalecer.. alice e 
Mario são levados para o hospital. 

Alice e Mario são levados 
para o hospital

o povo cananeu 
tenta fugir

Calebe e Josué entram no reino de 
Jericó liderando o exército de israel. o 
povo cananeu tenta fugir desesperado. 
os soldados hebreus perseguem a todos 
os inimigos. os guerreiros de israel lutam 
com os cananeus. Maquir coloca fogo 
em uma casa cananeia. acã chama 
gibar e Melquias para entrar no palácio 
em busca de ouroial cananeu.

RESUMOS DAS NOVELAS

teodora explica que foi salva por 
epaminondas e anuncia que ele irá 
morar na mansão. Bruna finge ser 
amiga de Camila. Chantageado por 
Jéssica, Felipe termina o namoro com 
shirlei. lucrécia avisa a teodora que 
Fedora foi sequestrada. isabel informa 
a apolo que dulce foi autorizada pelo 
juizado a passear com Bia.

Bruna finge ser 
amiga de Camila

Lurdinha se declara 
para Frederico

Manuela pergunta o motivo de Maurí-
cio ter desaparecido e nunca ter apare-
cido. os dois choram e Maurício explica 
o que aconteceu. priscila vai atrás de 
omar e diz que entende ele. omar diz 
que o pai dele e geraldo eram bandi-
dos. Meire conta para dinho que desde 
que foi para o programa Raul gil deci-
diu que quer ser artista. dinho e Meire 
vestem uma roupa diferente e dançam 
a canção ?saúde? de Rita lee.

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
23h00-série a Bíblia
00h15-programa do porchat
01h15-Fala Que eu te escuto
02h00-programação univer-
sal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Duque de Caxias encerra 
13º festival de teatro
O evento que contou com 36 espetáculos começou no dia 5 deste mês. 

BAND
06:00-Jornal BandNews
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal
09:10-dia dia
10:10-os simpsons
12:30-Jogo aberto deba-
te
13:00-os donos da Bola
15:00-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
22:20-MasterChef - a pré-
via
22:30-MasterChef profissio-
nais
00:50-Jornal da Noite
01:40-Que Fim levou?
01:45-o Melhor da liga
02:15-os simpsons
02:30-pegadinhas
03:00-igreja universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

divulgação

Condições do
Mar no Rio

No próximo dia 23, 
o teatro Municipal 
Raul Cortez, será 

palco do encerramento 
da 13ª edição do Festi-
val Nacional de teatro 
de duque de Caxias, 
que começou no dia 05 
de outubro. a programa-
ção conta com 36 espe-
táculos que concorrem 
nas categorias adulto 
e infantil. participam do 
evento grupos do Rio, 
Baixada, Região Metro-
politana, sul Fluminense, 
além de companhias de 
Minas gerais, são paulo 
amazonas, pernambu-
co, Bahia e santa Cata-
rina. Quatro espetácu-
los serão apresentados 
como convidados, entre 
eles de alunos do curso 
de teatro do Cpt.

o festival é uma re-
alização do Centro de 
pesquisas teatrais (Cpt) o festival é uma realização do Centro de Pesquisas Teatrais (CPT) com apoio da Prefeitura

com apoio da prefeitu-
ra, através da secretaria 
de Cultura e turismo. No 
total, serão distribuídos 
R$ 30 mil em prêmios e 
troféus. 

a abertura do festival 
no teatro Raul Cortez 
teve desfile de modas 
com jovens modelos de 
comunidades e apre-
sentação do grupo Crô-
nicas de Rua. em segui-
da alunos do curso de 
teatro do Cpt apresen-
taram o espetáculo ‘in-
terferências’. a entrada 
foi gratuita. 

saIBa MaIs 
soBre o FesTIVal 

o Festival Nacional 
de teatro de duque de 
Caxias acontece de 06 
a 23 de outubro no te-
atro Raul Cortez (praça 
do pacificador, Centro, 
duque de Caxias). para 
os amantes das artes, a 
entrada é franca.



Neste estudo mostra-
ram a grupos de mais de 
100 homens e mulheres 
uma série de vídeos cur-
tos, em que as moças 
apareciam fazendo ati-
vidades normais e en-
quanto observavam, os 
homens foram instruídos 
a sentir o odor de almo-
fadas embebidas no suor 
que tinha sido recolhido 
de 44 mulheres em situa-
ções estressantes, assim 
como suor de momentos 
não estressantes, colhi-
dos durante exercícios 
físicos. 

um novo estudo 
científico encomenda-
do pela procter and 
gamble, empresa que, 
além de subempresas, 
produz produtos de hi-
giene, sugere que as 
mulheres que cheiram 
a suor são avaliadas 
como menos compe-
tentes e menos confiá-
veis por seus colegas de 
trabalho.
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Por que o paladar muda com o tempo?
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Saiba tudo sobre a festa de 
24 anos de MC Duduzinho

Mateus Verdelho chama 
atenção com corpo tatuado 

Mateus verdelho chamou a atenção 
ao exibir quase todas as suas tatuagens 
em um mesmo clique. Na tarde do últi-
mo domingo, o modelo fez um post em 
seu instagram onde aparece de sunga, 
na beira da piscina e curtindo a tarde 
quente ao lado da namorada, sahantal 
abreu. Na imagem, Matheus deixa em 
evidência seus braços e pernas quase 
que integralmente tatuados. 

aproveitando uma folguinha em sua 
agitada agenda de shows, na noite de on-
tem, MC duduzinho decidiu se reunir com 
vários familiares e amigos, no solarium Casa 
Bonita, famoso espaço de eventos do Rio 
de Janeiro, para festejar seu aniversário 
de 24 anos, celebrado, aliás, há dez dias. 
escolhendo como tema a própria Cidade 
Maravilhosa, o funkeiro conta com uma lis-
ta de aproximadamente 300 convidados 
para a comemoração. 

Crianças, se conse-
guissem, comeriam 
uma bomboniere in-
teira. adultos come-
riam todos os tipos de 
carne em uma chur-
rascaria. afinal, por-
que o paladar muda 
tanto com o passar o 
tempo? a percepção 
dos alimentos muda 
bastante durante a 
vida. Crianças têm 
preferência natural 
por doce. Funciona 
como uma espécie 
de herança do pri-
meiro alimento, o leite 
materno. verduras? 
difícil. o arrepio que 

você sentia frente a uma 
suculenta couve-flor tem 
nome: neofobia alimentar, 
ou seja, medo de experi-
mentar um sabor novo. É 
uma proteção natural do 
organismo contra possí-
veis alimentos danosos. 
esta repulsa é mais co-
mum em crianças mas é 
possível que, com o tem-
po as crianças aceitem o 
alimento novo (e é o que 
geralmente acontece). 
outro fenômeno ligado 
ao paladar acontece na 
velhice quando a percep-
ção geral do gosto decai. 
a culpa é da diminuição 
do número de células sen-

síveis das papilas gus-
tativas. por isso, alguns 
idosos perdem o inte-
resse pela comida. ou 
carregam na pimenta 
para sentir mais gosto. 
para o amargo, sabor 
de muitas hortaliças, 
há reação oposta à do 
doce. o recém-nasci-
do faz uma protrusão 
da língua, ou seja, uma 
careta. estudos mos-
tram que a criança 
sente o amargo com 
mais intensidade. Mas, 
com o tempo, a cora-
gem de experimentar 
e o hábito transformam 
a careta em sorriso.

divulgação
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Aline Riscado exibe corpão 

em foto com Felipe Roque

Pâncreas artificiais 
podem estar 

disponíveis em 2018

pessoas que sofrem 
de diabetes tipo 1 são 
obrigadas a monitorar 
constantemente os seus 
níveis de glicose no san-
gue e administrar insulina 
em si mesmas, caso seja 
necessário. Mas este in-
cômodo diário em breve 
poderá ser reduzido. um 
novo estudo concluiu que 
sistemas de “pâncreas ar-
tificiais” automatizados 
podem estar disponíveis 
em menos de dois anos. 
o estudo, de autoria dos 
médicos Roman hovorka 
e hood thabit, da univer-
sidade de Cambridge, no 
Reino unido, analisou o 
progresso global da tec-
nologia nestes sistemas 
automatizados, incluin-

do o pâncreas biônico 
sendo desenvolvido por 
cientistas da universida-
de de Boston, nos eua. 
atualmente, o tratamen-
to para a diabetes tipo 
1 em geral requer dois 
processos separados. os 
pacientes precisam mo-
nitorar manualmente os 
seus níveis de glicose no 
sangue várias vezes por 
dia com um exame de 
sangue por punção digi-
tal, e se as leituras estão 
altas, eles podem preci-
sar usar uma bomba de 
insulina. estas bombas 
são dispositivos automati-
zados que se conectam 
ao vestuário e adminis-
tram insulina através de 
um cateter sob a pele. 

RepRodução

Na manhã de ontem, aline riscado já mos-

trou que seu dia começou animado. em uma 

foto que postou nas redes sociais, ela apare-

ce gargalhando ao lado do namorado, Felipe 

roque, enquanto eles curtiam uma praia. Na 

imagem, não foi possível não reparar na óti-

ma forma de aline, que deixou suas curvas 

e sua barriga sequinha em evidência. "Bom 

diaaaa! #Parceria #Meuamor", escreveu ela 

na legenda do post. Felipe roque também 

não fez feio com relação à boa forma, já que 

exibiu sua barriga tanquinho na foto. 

de acordo com os 
cientistas, as mulheres 
nas cenas de vídeo fo-
ram classificadas como 
sendo mais estressadas 
tanto por homens quan-
to por mulheres quando 
eles haviam cheirado o 
suor de estresse não tra-
tado.
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Hoje temos o novo 
movimento do planeta 
Vênus pelo setor de viagens 
e conhecimentos. Está 
favorecida a ampliação dos 
seus horizontes emocionais 

e uma atitude mais independente e 
libertária. O contato com pessoas de 
outros países, bem como viagens e 
estudos, estão favorecidos.

Áries

Hoje, o seu planeta regente 
Vênus passa a atuar no 
setor de transformações 
emocionais, taurino. 
O momento é muito 
importante para você 

perceber a força da união emocional, 
profissional e material. É uma fase em que 
você fica mais consciente da necessidade de 
se libertar de antigos padrões emocionais.

Touro

O planeta do amor e 
dos relacionamentos, 
Vênus, passa a atuar 
no signo oposto ao 
seu, favorecendo as 
relações. Há uma 
melhor possibilidade 

de compreensão e entendimento nos 
seus relacionamentos. O casamento, 
as associações e as parcerias ficam 
beneficiadas com essa posição astrológica.

Gêmeos

O planeta Vênus 
passa a atuar no setor 
de saúde e trabalho 
dos cancerianos. 
Benefício para 
cuidados estéticos, 

prática de exercícios e uma vida 
mais saudável. Favorecimentos 
em relações, contratos e parcerias 
associados ao trabalho.

Câncer

O planeta Vênus passa 
a atuar no setor afetivo 
dos leoninos. Tendência 
a uma atitude mais 
espontânea e natural 
em relação aos seus 
sentimentos. Uma fase 

oportuna para acreditar mais na 
sua capacidade criativa e de auto 
expressão.

Leão

Hoje temos a mudança 
de movimento do 
planeta do amor e 
dos relacionamentos, 
Vênus. Passam a estar 
beneficiadas as relações 

familiares e o convívio com pessoas do 
passado. É um momento importante 
para fortalecer a autoestima e se 
centrar emocionalmente.

Virgem

Seu regente Vênus 
passa a atuar no 
signo de Sagitário, 
libriano. O momento 
é oportuno para 
estabelecer contatos, 
viajar e também para 

comércio e negociações. Uma 
fase em que você tende a se 
sentir mais livre e independente, 
libriano.

Libra

O planeta Vênus 
passa a atuar no 
setor de talentos, 
recursos e valores 
e s c o r p i a n o s . 
B e n e f í c i o s 

financeiros e uma melhor 
percepção de suas habilidades e 
potenciais.

Escorpião

Uma boa notícia aos 
sagitarianos com o 
ingresso do planeta 
Vênus em seu signo. 
Um novo ciclo em 
relação ao amor, 

às parcerias e expressão de 
sentimentos. O seu carisma e 
magnetismo pessoal tendem a 
ficar evidenciados.

Sagitário

O planeta Vênus 
passa a atuar no signo 
anterior ao seu e há 
uma forte lição de 
amor-próprio nesse 

posicionamento astrológico. O 
momento é importante para ter 
mais tempo para si, para refletir e 
se interiorizar. Reflexões sobre os 
ideais e valores que regem sua vida 
afetiva e relações.

Capricórnio

O planeta Vênus 
passa a atuar no 
setor de amizade 
dos aquarianos. 
É um momento 
interessante para 

intensificar as relações de 
amizade e para conhecer novas 
pessoas. Contato com grupos e 
empresas estão favorecidos neste 
ciclo.

Aquário

O planeta Vênus 
passa a atuar no 
setor de carreira e 
de realização dos 
piscianos. Benefícios 
na vida profissional 

com possível apoio de chefias. 
Uma fase interessante para se 
engajar mais emocionalmente no 
que faz.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

aviso de licitação

Pregão Presencial nº 066/2016

contratação de empresa para fornecimento de máquina 
fotocopiadora, atendendo a solicitação efetuada pela 
secretaria Municipal de administração  (sMa). retirada 
do edital em horário comercial. local: departamento 
de licitação da Prefeitura Municipal de Porto real 
localizado na rua hilário ettore, 442 – centro – Porto 
real – rio de janeiro – rj – ceP 27570-000 ou então 
através do portal de transparência link http://www.
portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura da proposta 
dia 08/11/2016 às 09:00 h no endereço acima. as 
sociedades empresariais interessadas deverão trazer: 

1 (uma) resma de papel sulfite modelo A4, procuração 
com firma reconhecida em cartório e contrato social 
autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

aviso de licitação

Pregão Presencial nº 067/2016

contratação de empresa para fornecimento de botijão 
de gás liquefeito de petróleo de 13KG, em sistema 
de comodato, atendendo a solicitação efetuada pela 

secretaria Municipal de administração  (sMa). retirada 
do edital em horário comercial. local: departamento 
de licitação da Prefeitura Municipal de Porto real 
localizado na rua hilário ettore, 442 – centro – Porto 
real – rio de janeiro – rj – ceP 27570-000 ou então 
através do portal de transparência link http://www.
portoreal.rj.gov.br/transparencia/. abertura da proposta 
dia 08/11/2016 às 14:00 h no endereço acima. as 
sociedades empresariais interessadas deverão trazer: 
1 (uma) resma de papel sulfite modelo A4, procuração 
com firma reconhecida em cartório e contrato social 
autenticados.

álvaro alex Neves do Nascimento
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Belford Roxo
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

ERRATA:

Na PORTARIA Nº 2017/GP/2016 DE 14 DE SETEM-
bro de 2016, publicada em 15/09/2016.

onde se le: a contar de 01 de julho de 2016;

leia-se: a contar de 01 de setembro de 2016.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS

PREFEITO

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Presidente do conselho Municipal de saúde vem res-
peitosamente CANCELAR A REUNIÃO ORDINÁRIA 
do dia 18/10 e CONVOCAR todos conselheiros titula-
res e suplentes a participarem da reunião extraordiná-
ria que acontecerá no dia 20 de outubro de 2016, às 10 
horas no ceo com a seguinte pauta:

•	LOAS 2017;

•	Plano Municipal de Enfrentamento da Sífilis Con-
gênita;

•	Relatório de Gestão 2º quadrimestre;

•	Informes gerais;

Célio Davi de Souza Calado

Presidente do CMS-BR

http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
http://www.portoreal.rj.gov.br/transparencia/
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Dragagem Esporte Clube 
faz a festa das crianças

Anderson Luiz

38

baixada

Equipe de Japeri realiza festa e apresenta seus craques do futuro para a torcida.

Foi impressionante 
o que realizou o 
dragagem espor-

te Clube em sua fes-
ta das crianças. Com 
seus quadros nas 
categorias de base, 
fez uma apresenta-
ção onde a petiza-
da pôde apresentar 
a seus papais e ma-
mães o seu futebol, o 
que agraciará ainda 
mais o futuro do es-
porte na região. Com 
o quadro de pré-mi-
rim e mirim com duas 
equipes bem mon-
tadas pelo técnico 
Zé Ricardo. depois, 
os infantis enfrenta-
ram um combina-
do do Benfica, tam-
bém apresentado 
um futebol bonito e 
envolvente. Marcan-

do os festejos para 
a criançada, houve 
distribuição de bolos, 
cachorros quente, 
refrigerante, picolé e 
muita brincadeira foi 
feita no dia festivo.

o presidente gugu, 
emocionado, ressal-
tou a importância 
do trabalho que o 
clube vem realizan-
do e acredita que 
este será um gran-
de começo para o 
próximo ano. “sem 
dúvida. eu fico até 
emocionado com o 
que essas crianças 
representam para o 
nosso clube. estamos 
sempre trabalhando 
para que a cada dia, 
mais e mais crianças 
estejam sempre pre-
sentes aqui no dra-
gagem”, disse gugu.

Crianças de todas 

em cima o time de infantil e no detalhe o time de mirim e pré-mirim do Dragagem

aNdeRsoN luiZ

Time perde chance de bater os grandes
Não foi desta 

vez que Bota-
fogo e Flamen-
go tiveram seus 

recordes de in-
vencibilidades su-
perados. Mas, ga-
nharam um que 

se manteve, assim 
como eles, com 
52 jogos invictos. o 
time misto do dra-

gagem foi derrota-
do e não conseguiu 
bater o recorde, 
mas aumentou a 

vontade de fazer 
tal façanha. a dire-
toria espera agora, 
registrar cada jogo 

para que em 2018 
possa bater o re-
corde brasileiro de 
invencibilidade.  

as idades estiveram 
presentes ao evento, 
aumentando ainda 
mais a expectativa 

para uma sequên-
cia de trabalho no 
clube que vem dan-
do um verdadeiro 

exemplo de cida-
dania, enriquecen-
do ainda mais o fu-
tebol em Japeri. Foi 

um verdadeiro show 
a festa das crianças 
do dragagem espor-
te Clube.


