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Bote certo da PRF: menos 100 
quilos de pó nas bocas do Rio

Feriadão teve desFalque

Fuga de criminoso acabou na paraíba

esportes

Mecão anuncia 
primeiro reforço para 

temporada 2019

Hora H em Foco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abortou o carregamento em abordagem na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica. Um ho-
mem, de 58 anos, foi preso suspeito de tráfico de entorpecentes. Ele e a droga foram levados para a delegacia da Polícia Federal na Praça Mauá. 
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O candidato do DEM ao 
governo do estado esteve 
em Belford Roxo e con-
versou com eleitores no 
feriado. Prometeu priorizar 
a Segurança, se for eleito. 

Liminar proíbe o candi-
dato a governador do Rio, 
Wilson Witzel (PSC), de 
usar imagens de Flávio 
Bolsonaro (PSL) em pro-
grama eleitoral.

Em Nilópolis, mo-
rador filmava a passa-
rela sem iluminação e 
foi assaltado no mo-
mento que registrava 
seu protesto..

Policial Rodoviário Fe-
deral Leandro Marques Ver-
li foi fuzilado na manhã de 
ontem dentro do carro, no 
bairro Tomazinho, São João 
de Meriti. DHBF investiga.

Paes na Baixada

Witzel proibido

Filmou e foi roubado

Tiro na cabeça

prevenção e orientação
CLauDiO NuNES / PMBR 

7

Cabo eleitoral 
foi na curimba 

agradecer vitória 
de deputado

2

Primeira pesquisa do 
Ibope no segundo turno

3

a titular da Delegacia Especializada no atendimento à Mu-
lher (Deam) foi uma das palestrantes no evento realizado pela 
Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc) em 
parceria com a Secretaria de Saúde no auditório ii da abeu.
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Delegada fala no 
evento ‘Outubro Rosa’ 

em Belford Roxo 

eleições 2018
aRTE METRóPOLES SOBRE FOTOS WiLTON JuNiOR/aE E GaBRiELa BiLó/ESTaDÃO CONTEÚDO
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Ivan Reis começa 
trabalho na 
Independentes de Olaria
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Daniele Amorim palestrou sobre o tema ‘violência contra mulher’

DiVuLGaÇÃO/PRF

Além dos tabletes  de cocaína,  200 mil  reais  em dinheiro vivo foi  achado no fundo falso do veículo

51% 49%

Capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro, 
candidato a presidente pelo PSL abriu 18% percen-
tuais de vantagem sobre o ex-ministro de Lula e Dil-
ma, Fernando Haddad (PT). Votos brancos, nulos e 
indecisos não compõem o resultado final da disputa. 



‘‘PéPequeno’’

Sanne Belucci retorna à Sapucaí
como musa da Unidos da Ponte
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Por Jota Carvalho
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jota.carvalho@yahoo.com

Começo do trabalho: coreógrafo fará audição no dia 21 deste mês no Clube 18 de Julho 

Aquele cabo eleitoral baiano, adepto do candomblé 
e que, segundo pessoas ligadas a ele, até bota saia nas 
rodas de uma ‘roça’ famosa na Baixada Fluminense, 
foi agradecer ao ‘painho’ a vitória de seu candidato. “Ô 
meu pai! Vim dizer muito obrigado pela campanha vi-
toriosa e confirmar a visita do deputado, aqui. Só tem 
uma coisa meu pai: ninguém pode saber que ele veio. A 
família dele detesta macumba”.

Baiano foi agradecer

GRUPO D DO CARNAVAL

O painho, contrariado com o que ou-
vira, foi curto e grosso: “se for para vir 
com má vontade, é melhor ele ficar lá 
do lado da família. Senão vou jogar no 
ventilador o que os búzios me disseram 
de sujo sobre ele. Ele que abra o olho!”, 
ameaçou o pai-de-santo.

O azar do cabo eleitoral é que um dos 
informantes do SOMBRa é filho de san-
to da casa e ouviu parte da conversa en-
tre os dois. “após o papo, ambos foram 
pra roda e a macumba comeu solta até de 
manhã”, contou o informante, que além 
de ‘pegar’ santo é um dos administrado-
res da casa.

Painho ameaçou contar os podres

Um dos nossos roda na ‘roça’

Nesta terça (16), abraçamos 
a professora da rede pública 
há 21 anos, Leyza Oliveira, de 
Mesquita. “adoro livros, mú-
sica, poesia e sou uma viciada 
assumida em artes”, disse ela a 
esta coluna. 

Sinta-se abraçada, Leyza!!!

(21) 98037-1338
          WhAtsApp

Aquele Abraço!

DiVuLGaÇÃOapós ficar de fora do 
Carnaval 2018, a Rainha 
dos Faisões, Sanne Be-
lucci confirmou que irá 
atravessar a Marquês de 
Sapucaí em 2019 como 
musa da escola de samba 
Unidos da Ponte. Sanne 
retornará ao Maior Es-
petáculo da Terra, assim 
como sua nova escola, 
que foi campeã do Gru-
po B em 2018 e abrirá 
os desfiles da Série a no 
ano que vem.

“Todos sabem que o 
carnaval faz parte de 
minha vida. Eu sempre 
penso em não desfilar 
mais, mas não consigo. 
Agora com o convite 
da Ponte eu não pensei 
duas vezes e vou me en-
tregar a esta escola tão 
tradicional do nosso car-
naval”, declarou, Sanne.

Com 30 anos de ave-

Ivan Reis inicia preparação para  comissão de frente da Independentes

****************************************

****************************************

Em busca dos 40 
pontos no quesito, 
o coreógrafo da co-

missão de frente da inde-
pendentes de Olaria, Ivan 
Reis, já iniciou as ativida-
des para o carnaval 2019. 
Ivan se surpreendeu com 
a proposta do carnavales-
co Guilherme Estevão, o 
que o deixou ainda mais 
instigado para montar o 
quesito.

Para os interessados em 
fazer parte da comissão 
de frente, o coreógrafo 
fará uma audição no dia 
21 deste outubro, a partir 
das 16h no Clube 18 de 
Julho (Rua Major Rego 
236-Olaria). Podem par-
ticipar homens e mulheres 
maiores de 16 anos. É ne-
cessário ter disponibilida-
de para os ensaios. Expe-
riência em dança e teatro 
serão fundamentais.

“Os componentes de 
Olaria estão preparando 
um belo desfile e me senti 
na obrigação de ajudar e 
fazer parte desse time, já 
que também moro na área 
da Leopoldina e poderei 
contribuir com a minha 
comunidade. É uma nova 

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

experiência... Mas posso 
afirmar que farei o meu 
melhor e seremos incansá-
veis para dar continuidade 
de um trabalho brilhan-
te no qual a comunidade 
continuará se sentindo 
orgulhosa em ser Inde-
pendente de Olaria” diz o 
coreógrafo.

Há 15 anos atuando no 
carnaval, ivan já fez parte 

do seleto grupo do coreó-
grafo Fábio de Mello em 
comissões de frente do ar-
tista. Como componente 
teve passagem pela Impe-
ratriz Leopoldinense, Ro-
cinha, Mocidade indepen-
dente, Viradouro e Estácio 
de Sá. Seus últimos traba-
lhos como coreógrafo fo-
ram pela Unidos de Padre 
Miguel em 2013 e impé-

rio Serrano 2014. Presidi-
da por Brenno araujo, a 
Independentes de Olaria 
será a quarta escola a des-
filar na intendente Maga-
lhães no carnaval 2019. O 
Lobo da Leopoldina leva-
rá o enredo “De Canto em 
canto, te conto um conto” 
dos carnavalescos Vini-
cius Nascimento e Gui-
lherme Estevão.

O filme “PéPeque-
no” será exibido nes-
ta edição. a sessão às 
14h, no cinema Kino-
plex. Para mais infor-
mações, acesse o site 
ht tps: / /www.cinema-
terna.org.br/. O Top-
Shopping fica na Av. 
Governador Roberto 
Silveira 540, Centro 
– Nova iguaçu. Tele-
fone: (21) 2667-1787.

Sarau adiado

Galera do Sarau 
Prata, Prosa e Poe-
sia manda avisar que 
o evento foi transfe-
rido, provavelmente 
para o próximo sába-
do (20), porque, no 
último (13) o tempo-
ral que desabou na 
Baixada não permitiu 
que o som fosse liga-
do e o evento acon-
tecesse, ao lado do 
Campo do Barrinho 
(bairro da Prata, em 
Nova iguaçu). “Ficou 
inviável. Choveu de-
mais”, diz Júnior da 
Prata (foto), um dos 
fundadores do SPPP.

aLEx SaNDRO GaRDEL / DiVuLGaÇÃO

nida, Sanne já foi pas-
sista e musa da Vira-
douro e da Portela, onde 
foi aluna da Nilce Fran. 
Desfilou também como 
musa da Renascer de 
Jacarepaguá e império 
da Tijuca, foi rainha das 

baterias da Boi da Ilha 
e Vicente de Carvalho, 
além de ter sido madri-
nha na unidos do Jaca-
rezinho.

Sanne Belucci, que 
também recebeu convi-
tes de escolas do Grupo 

Especial, virá à frente 
de uma das alegorias da 
Azul e Branco da Bai-
xada Fluminense, que 
em 2019 vai reeditar o 
enredo ‘Oferendas’, na 
sexta-feira de carnaval, 
na Marquês de Sapucai.

CineMaterna
Nesta terça-feira (16), 

o TopShopping receberá 
mais um CineMaterna 
– uma sessão de cinema 
especial para mamães e 
seus bebês de até 18 me-
ses. O CineMaterna foi 
criado com o objetivo de 
trazer mais conforto para 
as mães e seus bebês. a 
sala de exibição do filme 
tem um ambiente adapta-
do, levemente iluminado, 
som mais baixo e troca-
dores de fralda. Há ainda 
uma equipe de facilitado-
ras para receber, condu-
zir e auxiliaras mamães 
e bebês em tudo o que 
precisarem.
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ELEIÇÕES 2018

Liminar proíbe Witzel de usar imagens 
de Flávio Bolsonaro em programa eleitoral

baixada/POLÍTiCa

A coligação de Paes pediu ainda que Witzel fosse proibido de mencionar que é ex-juiz federal
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Assessoria de 
Imprensa

Uma decisão li-
minar do de-
sembargador 

do TRE Luiz Fernando 
de Andrade Pinto proí-
be o candidato do PSC 
ao governo do estado 
do Rio, Wilson Witzel, 
de usar imagens suas 
ao lado do senador 
eleito Flávio Bolso-
naro (PSL) no pro-
grama eleitoral.

A liminar atende 
parcialmente ação de 
Eduardo Paes, o can-
didato do DEM e sua 
coligação, que ob-
serva que o PSL não 
firmou apoio à can-
didatura de Witzel, e, 

portanto, não poderia 
aparecer recomendan-
do voto no candidato.

Segundo a ação, no 
último dia 12, a cam-
panha de Witzel veicu-
lou propaganda eleito-
ral gratuita na televisão 
onde o ex-juiz federal 
presta a seguinte decla-
ração: “Governador, 
todos nós vestimos a 
mesma camisa, que é a 
camisa do Brasil”.

a coligação de Paes 
pediu ainda que Witzel 
fosse proibido de men-
cionar que é ex-juiz fe-
deral, o que foi negado 
pelo desembargador.

Em nota, a campa-
nha do candidato do 
PSC informou que vai 
entrar com recurso no 
TRE.

 beLfORD ROXO

Decisão atende ação juridica do ex-prefeito do Rio e demais partidos que o apoiam

SEMASC promove evento sobre 
Outubro Rosa na Uniabeu

A Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania (Semasc) 
em parceria com a Secretaria 
de Saúde, promoveu uma roda 
de debates em alusão ao Ou-
tubro Rosa, evento destinado 
a campanhas de conscienti-
zação à prevenção do Câncer 
de Mama em várias cidades 
do mundo. O encontro, que 
aconteceu no auditório ii da 
Uniabeu, centro do municí-
pio, teve como palestrante 
principal a delegada Daniele 
Amorim, titular da Delegacia 
Especializada no atendimen-
to à Mulher (Deam).

O secretário adjunto da Se-
masc, Diogo Bastos, abriu o 
evento que destacou o tema: 
Outubro Rosa, ações de pre-
venção e conscientização da 
saúde da mulher e sua autoes-
tima. Segundo ele, a secreta-
ria estará sempre empenhada 
em massificar a informação 
quando o assunto for de in-
teresse público. “O câncer de 
mama não é só um problema 
que atinge a mulher. O ho-
mem também tem que estar 
atento e bem informado para 
se cuidar e cuidar de quem es-
tiver ao seu lado”, disse.

ViolênCiA 
DoméstiCA

Durante a palestra a dele-
gada Daniele fez referências 
à violência doméstica. Dida-
ticamente, explicou ao públi-

co presente, formado por as-
sistentes sociais, psicólogas, 
pedagogas e agentes sociais 
que atuam nos Centro de Re-
ferência da Assistência Social 
(Cras) e Centro de Referência 
Especializado de assistência 
Social (Creas) as várias for-
mas de agressão à mulher. 
Segundo a policial, além da 
violência física, a violência 
psicológica, a violência moral 
e a violência patrimonial, to-
das previstas na Lei Maria da 
Penha, também agridem de 
forma marcante e podem ge-
rar doenças, entre elas o cân-
cer. “Denunciar é o melhor 
caminho”, avisou.

a enfermeira Elair Quadros, 
a assistente social, Vania Nas-
cimento e a psicóloga Renata 
Góes, ambas da Clínica da 
Mulher, também palestraram 
e tiraram dúvidas sobre os 
sintomas do câncer de mama, 

a importância do autoexame e 
direitos previstos para mulhe-
res acometidas pela doença. 
No final, todas as pessoas pre-
sentes receberam certificado 
de participação no evento e 
ficaram informadas que a Clí-
nica da Mulher, localizada na 
Rua Lucia, Centro, funciona 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

a Clínica da Mulher atende 
em 10 especialidades como 
dermatologia, ginecologia, 
mastologia, nutrição, clínica 
geral, pediatria, pediatria para 
anemia falciforme, psicolo-
gia, auriculoterapia, fisiote-
rapia oncológica, assistência 
social e mamografia. Lá tam-
bém será possível participar 
do Programa do Leite, pla-
nejamento familiar, além de 
realizar exames de pré-natal, 
preventivo, ultrassonografia e 
transvaginal.

 Diogo Bastos destacou que a secretaria de Assistência social está empenhada 
em massificar as informações quando o assunto for de interesse público

DiVuLGaÇÃO

Eduardo Paes promete melhorias 
na saúde da Baixada Fluminense
Eduardo Paes, o candi-

dato do Democratas ao go-
verno do estado do Rio, se 
encontrou com eleitores em 
Belford Roxo. Ele desfilou 
em um carro de som e cum-
primentou eleitores na Praça 
Heliópolis.

Paes conversou com mo-
radores e prometeu que, se 
for eleito, vai melhorar a se-
gurança, tema que escolheu 
como prioridade. Ele dis-
se que irá aumentar o valor 
pago a policiais militares de 
folga e convocar os concur-
sados. Isso, segundo o can-
didato, vai permitir o reforço 
do policiamento ostensivo na 
Baixada Fluminense.

O candidato do DEM tam-
bém falou que vai ajustar as 
finanças do Estado e priori-
zar a atenção básica de saúde 
nas cidades da região.

“a gente precisa trabalhar 

DiVuLGaÇÃO

em parceria com os municí-
pios e com os prefeitos pra 
trazer programas de atenção 
básica como, por exemplo, 
as clínicas da família. Fi-
zemos na capital e quere-
mos fazer na Baixada Flu-
minense, também. Temos 
a necessidade de ajudar as 

prefeituras a construir mais 
maternidades de baixo risco 
– essa é uma necessidade, 
também. E fazer com que os 
grandes hospitais da região, 
especialmente o adão Pe-
reira Nunes e o Hospital da 
Posse, possam ter um aten-
dimento adequado”.

Wilson Witzel aparece em vídeo falando sobre
 manobra para receber gratificação indevidamente

Elizeu Pires

Eduardo paes esteve com eleitores em Belford Roxo

Candidatas recebem ‘zero voto’ e dizem 
não saber que estavam concorrendo

Renata Dama, filiada ao 
PMB em Roraima, tem 37 
anos. Ela disse ter descoberto 
que era candidata a deputa-
da estadual por meio de uma 
amiga que viu o nome dela na 
página do TSE.

Renata disse que chegou a 
abrir conta corrente no banco 
e tirar foto, exigências para 
formalizar a candidatura — 
mas não sabia que seria candi-
data. “a princípio, não era pra 
eu concorrer. Fiz a inscrição, 
mas não… Na realidade, fui 
enganada”. A candidata disse 
que iria pedir a desfiliação do 
Partido da Mulher Brasileira 
(PMB), pelo qual concorreu.

a presidente do PMB em 
Roraima, Sandra Santos, 
afirma que todas sabiam que 
concorreriam ao cargo. Ela 
admitiu que o partido buscou 
mulheres filiadas para lançá-
-las candidatas, mas afirmou 
que nenhuma delas foi usada 
como “laranja”, como são 
conhecidas as candidaturas 
apenas para cumprir a cota fe-
minina nos partidos. Ela disse 
ainda que o partido não finan-
ciou a campanha de nenhum 
candidato, mas deu santinhos 
para os que quisessem.

“Nós temos as mesmas difi-
culdades que os outros partidos, 
e isso ainda mais quando se vai 
para o campo da participação 
feminina. Lamentavelmente, as 
nossas mulheres não foram tão 
bem votadas como nós esperá-
vamos”, afirmou.

Já Wandna da Silva, que en-
trou na urna como Wandna do 
Santa Cecília (PRP-RR), nega 
que tivesse lançado candidatura 
a deputada estadual, e diz que 
irá procurar a legenda para en-
tender o que aconteceu. “Eu me 
filiei só ao partido. Eu não saí 
como candidata. Pra mim esta-
va só como se eu tivesse filiada, 
por isso que votei em outra pes-

soa”, afirma. 
Mariely Sena (PTC-aP) 

respondeu que não ao ser per-
guntada se foi candidata a de-
putada estadual nas eleições 
de 2018.

Dos 24 candidatos que 
apareceram nas urnas dessas 
eleições mas não levaram ne-
nhum voto, 21 são mulheres. 
Todos disputaram vagas nas 
assembleias legislativas. O 
Amapá teve o maior número 
de candidatos com zero voto: 
6, seguido do Acre e Roraima, 
com 5 candidatos. Rondô-
nia teve 3. Ceará, Maranhão, 
Pará, Rio Grande do Norte e 
Rio de Janeiro registraram 1.

Renata Dama, Wandna e mariely sena apareceram nas urnas

DiVuLGaÇÃO

DiVuLGaÇÃO

Um vídeo gravado durante 
uma palestra a juízes do Tra-
balho, mostra o candidato do 
PSC ao governo do estado do 
Rio, o ex-juiz federal Wilson 
Witzel, falando sobre uma 
manobra – chamada por ele 
de “engenharia” – para acu-
mular um recebimento in-
devidamente. Com valor de 
R$ 4 mil mensais, a chamada 
“gratificação de acúmulo”, 
é paga aos magistrados sem 

substituto e o jeito encontra-
do por Wilson, segundo ele 
mesmo afirma na gravação, é 
o substituto se afastar uns 15 
dias por mês.

“Os juízes hoje estão rece-
bendo auxílio moradia, au-
xílio alimentação, e a grati-
ficação de acúmulo, que, na 
Justiça do Trabalho, eu sei que 
é muito mais difícil de rece-
ber, mas, na Justiça Federal, 
praticamente todos os juízes 
recebem. a gratificação de 
acúmulo, que é de quatro mil 
reais. Eu recebo, expulsei o 

juiz substituto da minha Vara, 
disse ‘ô, negão, ou você vai 
viajar lá pra ficar um ano fora, 
ou eu vou te expulsar da Vara’. 
Brincadeira, adoro meu juiz 
substituto. Mas, se ele ficar, 
eu não recebo. aí a gente fez 
uma engenharia. Todo mês, 15 
dias por mês, o juiz substituto 
sai da Vara”, relata Wilson na 
gravação.

O vídeo foi divulgado com 
exclusividade pelo jornalista 
Lauro Jardim em sua coluna, 
que procurou o ex-juiz, que 
não comentou o teor do vídeo.



Está disponível no portal 
(http://wpro.rio.rj.gov.br/revista-
agcrj/) do arquivo Geral da Cida-
de (aGCRJ) a Revista do arquivo 
Geral da Cidade do Rio de Janei-
ro. Lançada em 2008 nas versões 
impressas e on-line, desde o ano 
passado a publicação é mantida 
no portal do aGCRJ. Mais infor-
mações no site da Prefeitura o Rio.

Os produtos, desenvolvidos em apoio à educação carioca 
e com a participação de alunos e professores da Rede Pública 
Municipal de Ensino do Rio, incluem plataforma de strea-
ming, séries audiovisuais, livro e game, uma mostra das vá-
rias linguagens e suportes de atuação da MultiRio. 

Arquivo Geral #Educa Especial

#Educa Especial II #Educa Especial III

Eles disseram...
“tenho absoluta convicção de que, passado esse momento, após a eleição o Brasil estará reu-

nificado”, afirmou Michel Temer, que o Brasil se reunificará após a eleição.

a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento, Emprego e inovação 
disponibilizou ontem (15), 1203 vagas no mercado de 
trabalho. até que não tem experiência terá chance de 
conseguir uma colocação.  as vagas estão disponíveis 
em um dos Centros Municipais de Trabalho e Emprego. 

Para se candidatar, a pessoa deve comparecer a um dos 
endereços abaixo munido de identidade, CPF, carteira de 
trabalho e PIS para buscar o encaminhamento e, se esti-
ver dentro do perfil, seguir para a entrevista. Vale lembrar 
que as vagas estão sujeitas a expirar e sair do sistema em 
função da quantidade de encaminhamentos realizados.

DIRETO AO PONTO

a Organização das Nações unidas (ONu) condenou  
os atos de violência registrados durante a campanha pre-
sidencial deste ano. Por meio de nota, a porta-voz do 
alto Comissariado das Nações unidas para os Direitos 
Humanos , Ravina Shamdasani, pediu uma investigação 
imediata e imparcial das casos já registrados. Casos de 
violência como a facada em Jair Bolsonaro, candidato 
do PSL, em Minas Gerais, e o assassinato de um mestre 
de capoeira, na Bahia, aconteceram durante a campanha.

Doação de Sangue Doação de Sangue II
O Hospital Municipal Lourenço 

Jorge promove amanhã (17) cam-
panha de doação de sangue com o 
lema “Seja herói por um dia e aju-
de a salvar uma vida”. a ação é feita 
em conjunto com o HemoRio e tem 
como objetivo incentivar a doação e 
abastecer o estoque do hemocentro.

Para ser doador é preciso levar um docu-
mento de identificação com foto, como por 
exemplo o Registro Civil, Carteira Nacio-
nal de Habilitação ou Carteira Profissional. 
O doador precisa ter entre 16 e 59 anos e 
pesar mais de 50 kg. Também é recomen-
dável repousar na noite anterior à doação.

Oportunidade de Emprego

Oportunidade de Emprego II
Combatentes do grupo Estado islâmico (Ei) sequestraram cen-

tenas de pessoas de um acampamento no leste da Síria 
durante um contra-ataque jihadista contra as Forças De-
mocráticas da Síria (SDF), lideradas por curdos e apoiadas 
pelos Eua, neste fim de semana. ataque ocorreu depois 
que as FDS lançaram uma grande ofensiva, na área do 
vale do Eufrates, nas proximidades da cidade de Hajin

ONU condena violência eleitoral

No ar às 14h, pelo canal MultiRio (26 da NET) e pelo Face-
book, #educa especial com uma hora de duração conta com par-
ticipações de convidados e depoimentos, entre eles a secretária 
municipal de Educação, Talma Suane, e o presidente da MultiRio, 
Caique Botkay. a história da Empresa e a presença de professores 
e alunos da Rede Municipal também estão na pauta do programa.

Um encontro com o 
público por meio de suas 
produções educativas é 
o destaque das comemo-
rações pelos 25 anos da 
Empresa Municipal de 
Multimeios da Prefeitura 
do Rio. No dia do aniver-
sário, em 18 de outubro, a 
MultiRio oferece ao pú-
blico uma edição especial 
da série #educa, ao vivo a 
partir do Teatro Ipanema.

Confira a matéria completa no site elizeupires.com

Em Jardim Europa, 
moradores questio-
nam até quando vão 
continuar abandona-
dos pela Prefeitura 
de Nova iguaçu. O 
descaso é tão gran-
de, que houve pro-
messas de melhorias 
e revitalizações, mas 
até hoje a situação 
continua igual. Falta 
saneamento básico, 
iluminação pública, 
pavimentação e as-
faltamento. O povo 

nos bairros
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Reclamações em Jardim Europa

O desembargador Hen-
rique de Andrade Figueira, 
do Plantão Judiciário do 
Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, negou no fim de 
semana o pedido de liber-
dade ou prisão domiciliar 
feito em favor da ex-prefeita 
de Magé, Núbia Cozzolino, 
presa desde a última quarta-
-feira (10). a defesa de Nú-
bia alegou que ela precisaria 
de cuidados especiais, por 
estar acometida de câncer, 
ser diabética e ter proble-
mas cardíacos. O pedido 
duplo foi apresentado pelo 

advogado Felipe Drumont. 
Núbia foi levada do Fórum 
de Magé para a Polinter, 
de lá para a Cadeia Pública 
José Frederico Marques, em 
Benfica, na Zona Norte do 
Rio e, depois, para Bangu. A 
ex-prefeita foi presa quando 
prestava depoimento. Além 
dela tiveram prisão preven-
tiva decretada os a advoga-
do Marcos Motta Ramos, 
Michele Macedo Deluca al-
ves, Bruno Augusto Duarte 
Lourenço e aidê Raquel da 
Mata Soares Pacheco, que 
estão proibidos de advogar.

DiVuLGaÇÃO

cOmEmORAçõEs

O Dia das 
C r i a n ç a s 
está sendo 

festejado nas 40 
unidades de ensino 
do município de 
Mesquita. De acordo 
com o cronograma da 
Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED), 
as comemorações 
tiveram início no dia 8 
de outubro e seguirão 

até o fim do mês. Cada 
unidade organizou a 
própria atividade e os 
temas foram explorados 
de forma livre e de 
acordo com o projeto 
pedagógico de cada 
instituição.

Na Creche Municipal 
Tetracampeã, o “Show 
da Luna” foi o tema 
escolhido para a festa 
da instituição, que 
conta com 100 crianças 
matriculadas com idade 
entre quatro meses até 
três anos. A equipe 

da unidade abusou da 
criatividade, e contou 
com a participação 
de professoras 
com fantasias da 
personagem principal 
da animação infantil, 
Luna, e da boneca 
Emília, do Sítio do Pica 
Pau amarelo. Em cada 
sala de aula foi realizado 
uma espécie de rodízio 
de atividades como 
cineminha, arte, pintura 
e dança. “Estamos 
circulando nas salas 
para que todos possam 

Assessoria de Imprensa

Estados Unidos

A busca por 
pessoas desapa-
recidas no co-
meço do último 
domingo (14), 
após a passa-
gem do furacão 
Michael está se 
t r ans formando 
em uma bus-
ca pelos mor-
tos. A esperan-
ça de encontrar 
mais pessoas 
vivas diminui 

na região do 
Panhandle da 
Flórida, segun-
do autoridades 
norte-america-
nas. O núme-
ro de vítimas 
mortais da tem-
pestade chegou 
a ao menos 18 
pessoas e deve 
aumentar no su-
deste dos Es-
tados Unidos, 
enquanto equi-
pes de resgate 
vão de porta em 

porta em comu-
nidades costei-
ras da Flórida, 
Geórgia e das 
Carolinas. A 
falta de comida 
e água está en-
tre as questões 
mais prementes 
para as pessoas 
se recuperarem 
da tempestade, 
como disse um 
voluntário que 
trabalha na área 
da Cidade do 
Panamá.

Buscas após furacão Michael continuam
mUNDO

Doação de Sangue III
O doador de sangue recebe ates-

tado médico para ausência do traba-
lho no dia da doação de sangue, que 
passa por diversos testes. Os resul-
tados podem ser solicitados em até 
30 dias. as doações serão no audi-
tório do hospital, que fica na dire-
ção da unidade, das 10h às 14h30.

Negada prisão domiciliar 
a Núbia Cozzolino

Comemorações nas escolas municipais tiveram início no dia 8 de outubro e seguirão ao longo do mês

os alunos se deliciaram com pipoca, sucos, 
cachorro-quente, bolos e gelatinas

DiVuLGaÇÃO

Vendendo desenhos, jovem russo viaja por 
20 países para realizar sonho de conhecer a 
antártida. Eduard Kolupaiko, de 23 anos, 
saiu da Rússia com o equivalente a 10 dólares 
no bolso. Agora, está no Brasil e seguirá até a 
fronteira do Rio Grande do Sul com a argen-
tina para alcançar a antártica pelo ushuaia.

Mesquita celebra o Dia das Crianças 
com festa nas unidades de ensino

DiVuLGaÇÃO

Izabelle Rodrigues
izas2rodrigues@gmail.com

quer respostas. Ainda 
há reclamações sobre 
a creche do bairro, 
que fica na rua Balu-
gães, segundo relatos, 
falta estrutura para 
as crianças da região 
além de esgoto à céu 
aberto em frente ao 
local. Infelizmente, 
o descaso é comum 
no município. Até 
quando a população 
vai precisar implorar 
pelo que é direito do 
povo?

Estagiária             21 98037-1338

se divertir muito. 
Depois, vamos juntar 
todas as crianças para 
confra te rn izarmos 
juntos”, explicou 
a coordenadora 
pedagógica, Juliana 
Martins.

As festividades 
seguirão nas próximas 
semanas e o encerramento 
está previsto para o dia 
29 de outubro, para os 
765 alunos da Escola 
Municipal Machado 
de Assis, em Santa 
Terezinha.
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Segundo turno: Bolsonaro tem 59% dos 
votos válidos; Haddad 41%, diz Ibope
Bolsonaro é o que tem mais eleitores convictos: 41% votariam nele com certeza

5

ria Principal

Ontem, o Ibope 
divulgou sua 
primeira pes-

quisa exclusiva para 
a disputa presidencial 
do segundo turno. De 
acordo com o insti-
tuto, Jair Bolsonaro 
(PSL) lidera com 59% 
dos votos válidos. Vo-
tos brancos, nulos e 
indecisos não com-
põem o resultado final 
da disputa. Enquanto 
isso, o petista Fernan-
do Haddad aparece 
com 41%.

A sondagem divul-
gada na segunda (15) 
aponta que o candi-
dato do PSL abriu 18 
pontos percentuais de 
vantagem sobre o pe-
tista.

Levando-se em con-
ta o eleitorado total, o 

candidato do PSL li-
dera por 52% a 37%. 
Segundo o Ibope, 9% 
dos eleitores estão 
dispostos a anular ou 
votar em branco. Ou-
tros 2% não souberam 
ou não quiseram res-
ponder.

O Ibope também 
quis saber sobre a 
convicção dos entre-
vistados em optar por 
um ou outro postulan-
te. Bolsonaro é o que 
tem mais simpatizan-
tes convictos: 41% 
votariam nele com 
certeza, e 35% não vo-
tariam de jeito algum. 
Haddad é o que tem a 
maior rejeição: 47% 
não o escolheriam em 
nenhuma hipótese, e 
28% manifestam cer-
teza na escolha.

A pesquisa foi enco-
mendada pelo jornal 
O Estado de S. Pau-

lo e pela TV Globo. 
Foram entrevistados 
2.506 eleitores entre 
os dias 9 e 15 de ou-
tubro. O nível de con-
fiança estimado é de 
95%. A margem de 
erro é de 2 pontos per-
centuais para mais ou 
para menos.

No primeiro turno, 
Bolsonaro recebeu 
49,27 milhões de vo-
tos (46,03%). Haddad 
somou 31,34 milhões 
(29,28%). Para o se-
gundo turno, os pre-
sidenciáveis já rece-
beram os seguintes 
apoios: PSC e PTB 
defendem a candi-
datura de Bolsonaro. 
PSB, PSOl, PSTU e 
PPL passaram a de-
fender Haddad. PDT 
declarou apoio crítico 
ao petista. PCdoB e 
Pros compõem a cha-
pa petista desde o pri-

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Levantamento desconsidera brancos, nulos e indecisos. Candida-
to do psl abriu 18 pontos percentuais de vantagem sobre petista
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ELEiÇõES 2018

Cai número de deputados eleitos com votos próprios em 2018
A quantidade de elei-

tos e reeleitos que não 
precisaram dos votos 
da legenda partidária 
ou da coligação para 
atingir o objetivo elei-
toral diminuiu em 2018 
na comparação com as 
duas últimas eleições. 
Este ano, segundo o 
Departamento Intersin-
dical de Assessoria Par-
lamentar (Diap), foram 
27 os que tiveram êxito 
nas urnas nessas con-
dições, enquanto em 
2014 foram 35, queda 
de, aproximadamente, 
22,8%. Os eleitos com 
voto próprio em 2010 
alcançaram 36.

Na lista dos mais vo-
tados, 19 são novatos. 
Nesse grupo há quatro 
mulheres e 15 homens. 
Entre os oito reelei-
tos, todos também são 
homens. Com votação 
expressiva esse grupo 

também ajudou outros 
nomes de suas coliga-
ções a entrarem na Câ-
mara Federal.

Se não houver mu-
dança na legislação, 
esta foi a última eleição 
em que as coligações 
são permitidas para as 
eleições proporcionais – 
deputado federal e esta-
dual, além de vereador, 
cuja vaga é disputada 
em eleições municipais. 
Isso porque o Congresso 
aprovou no ano passado 
a Emenda Constitucio-
nal (EC) 97/17 proibin-
do este tipo de aliança a 
partir de 2020.

pARtiDos
Ainda segundo o 

Diap, entre os eleitos 
com votos próprios em 
2018, um terço (9), são 
de partidos de esquer-
da, centro-esquerda e 
centro. São três do PT; 
três do PSB; um do PV; 
um do PSOL; e um do 

PROS. Os outros dois 
terços (18) são de cen-
tro-direita e direita. São 
sete do PSL; três do 
PSD; dois do PR; e um, 
respectivamente, do 
PSC, do PRB, do Avan-
te; do DEM; do Novo; e 
do PMN.

A maioria, nesse se-
gundo grupo, é de po-
liciais, líderes evan-
gélicos, parentes de 
políticos ou líderes de 
movimentos liberais 
como o MBL (Movi-
mento Brasil Livre). 
“[Eles] Foram eleitos 
na esteira do que está 
se convencionando 
chamar de bolsonaris-
mo, que surpreendeu 
a todos na reta final da 
campanha, que se en-
cerrou no último dia 7 
de outubro” avaliam os 
analistas do Diap.

mAis VotADo
Em números absolu-

tos, o campeão nacio-

Os eleitos com votos próprios em 2018
1) Eduardo Bol-

sonaro (PSL-SP) - 
1.843.735 - reeleito 
- escrivão de polícia 
federal

2) Joice Hassel-
mamm (PSL-SP) 
- 1.078.666 J – pri-
meira eleição – jor-
nalista

3) Celso Russoma-
no (PR-SP) - 521.728 
- reeleito - bacharel 
em direito, jornalista 
e empresário

4) Kim Kataguiri 
(DEM-SP) - 465.310 
- primeira eleição - 
ativista digital e con-
ferencista

5) João Campos 
(PSB-PE) - 460.387 
- primeira eleição – 
engenheiro

6) Tiririca (PR-SP) 
- 453.855 reeleito - 
artista circense e hu-
morista

7) Marcel Van 
Hattem (Novo-RS) 
- 349.855 - primei-
ra eleição - cientista 
político e jornalista

8) Helio Fernan-
do Barbosa Lopes 
(PSL-RJ) - 345.234 
- primeira eleição - 
subtenente do Exér-
cito

9) Marcelo Frei-

xo (PSol) - 342.491 
- primeira eleição – 
professor

10) Pastor Sargen-
to isidório (avante-
-BA) - 323.264 - pri-
meira eleição - PM e 
técnico em enferma-
gem

11) Sargento Fahur 
(PSD-PR) - 314.963 
- primeira eleição - 
PM (Rotam)

12) Capitão Wag-
ner (Pros-CE) - 
303.593 - primeira 
eleição – PM

13) Delegado 
Waldir (PSL-GO) - 
274.406 - reeleito - 

delegado de polícia 
civil

14) Felipe Fran-
cischini (PSL-PR) 
- 241.537 - primeira 
eleição - advogado

15) Marcelo Ál-
varo Antônio (PSL-
-MG) - 230.008 - re-
eleito – empresário

16) Alessandro 
Molon (PSB-RJ) - 
227.914 - reeleito 
- advogado e profes-
sor universitário

17) Gleisi Ho-
ffmann (PT-PR) - 
212.513 - primeira 
eleição – advogada

18) Celio Studart 

(PV-CE) - 208.854 
- primeira eleição - 
advogado

19) Carlos Jordy 
(PSL-RJ) - 204.048 
- primeira eleição - 
servidor público fe-
deral

20) Flordelis 
(PSD-RJ) - 196.959 
- primeira eleição – 
administradora

21) Josimar Mara-
nhãozinho (PR-Ma) 
- 195.768 - primeira 
eleição – empresário

22) Reginaldo 
Lopes (PT-MG) - 
194.332 - reeleito – 
economista

23) Marília arraes 
(PT-PE) - 193.108 
- primeira eleição – 
advogada

24) Eduardo Brai-
de (PMN-Ma) - 
189.843- primeira 
eleição – advogado

25) Otto Alencar 
Filho (PSD-BA) - 
185.428 - primeira 
eleição – administra-
dor

26) JHC (PSB-aL) 
- 178.645 - reeleito - 
empresário

27) André Ferreira 
(PSC-PE) - 175.834 
- primeira eleição - 
bacharel em turismo

DiVuLGaÇÃO

A jornalista Joice hasselmann (psl) foi a deputada federal mais 
votada do Brasil, com 1.078.659 votos por São Paulo. Ela só fi-
cou atrás de Eduardo Bolsonaro que totalizou 1.843.715 votos

meiro turno.
Os partidos que 

adotaram a neutrali-
dade foram o MDB, 
PSDB, PP, DEM, 
PPS, PSD, PR, PRB, 
Rede Sustentabilida-
de, Solidariedade, Po-
demos, Novo, Patriota 

e Democracia Cristã.
Ainda ontem, os 

partidos apoiadores 
de Haddad reuniram-
-se em Brasília para 
fortalecer uma cha-
mada frente ampla 
e única contra Bol-
sonaro. Pelo apoio 

e empenho de Ciro 
Gomes na campanha 
do ex-prefeito de São 
Paulo, a cúpula petis-
ta admite formar uma 
coalizão em torno do 
pedetista para a elei-
ção de 2022. (Fonte: 
Site Metrópoles)

Agência Brasil

nal é o deputado fede-
ral reeleito Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), 
que obteve 1.843.735 
votos. Filho do candi-
dato à Presidência da 
República Jair Bolso-
naro (PSL), o deputado 

é escrivão da Polícia 
Federal e vai assumir 
seu segundo mandato.

No quesito propor-
cionalidade, o grande 
campeão de votos é o 
estreante João Campos. 
Filho do ex-governador 

de Pernambuco, Eduar-
do Campos e bisneto do 
ex-governador Miguel 
Arraes. Campos, com 
apenas 23 anos, rece-
beu 10,63% dos votos 
válidos. Foram 460.387 
votos.
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Rompimento de tubulação da Cedae 
prejudica 682 pessoas em Nova Iguaçu

6

Famílias que não possuiam condições de ocupar suas casas, foram levadas para uma pousada
Assessoria de
 Imprensa

PEDRO FiGuEiREDO

Cerca de 2 mil placas com o nome de Marielle 
Franco foram distribuídas no Centro

Festa de Dia das Crianças anima 
fim de semana em Queimados

Em menos de uma hora 1,7 mil placas foram distribuídas

O evento foi realizado pela Prefeitura de Queimados

Cerca de 250 famílias, 
uma média de 682 
pessoas, foram afeta-

das pelo rompimento de uma 
tubulação da Cedae neste fim 
de semana, segundo levanta-
mento da Prefeitura da Nova 
iguaçu divulgado no último 
domingo (14).

Entre elas, 145 famílias 
(55 pessoas), não possuem 
condições de ocupar suas 
casas, e devido a isso foram 
levadas para uma pousada. 
Todo o custo será de respon-
sabilidade da Cedae. Não 
houve mortos, nem feridos.

As equipes da Defesa Ci-
vil de Nova iguaçu e da Se-
cretaria de Assistência Social 
estiveram na região desde o 
ocorrido.

Um ponto de apoio foi ins-
talado pelo município na Es-
cola Municipal José Reis, em 
Prados Verdes, para auxiliar 
os moradores da localidade, e 
esteve em funcionamento du-
rante todo o fim de semana.

A Secretaria de Assistên-
cia Social distribuiu kits de 
limpeza e a maior parte das 
famílias começou a retonar 
às suas casas. O prefeito de 
Nova iguaçu, Rogério Lis-
boa, ligou para o governador 
Luiz Fernando Pezão pedin-
do ajuda.

Moradores afirmaram que 
o estouro aconteceu por volta 
das 3h.

“Perdi móveis, televi-
são, geladeira, tudo. a casa 
do meu irmão não tem mais 
nada”, afirmou um morador.

Pela manhã, a água já ha-

via secado, mas a lama toma-
va conta das ruas. Um muro 
chegou a cair com a força da 
água. “Estava todo mundo 
dormindo. Meu amigo me 
ligou e falou que tinha ex-
plodido a tubulação. Saímos 
correndo, agitando. Depois 
o muro caiu e ficamos alaga-
dos, ilhados”, contou o mora-
dor.

Em nota, a companhia afir-
mou que técnicos foram ao 
local e realizaram manobra, 
retirando a tubulação de car-
ga e encerrando o vazamento, 
para dar início ao reparo.

A Cedae diz ainda que fun-
cionários do setor de segurança 
patrimonial da companhia ava-
liaram se houve algum dano 
aos bens e imóveis de morado-
res para que sejam tomadas as 
devidas providências. Foi informado em nota que não houve mortos e nem feridos

DiVuLGaÇÃO
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A morte da vereadora 
Marielle Franco e do mo-
torista anderson Gomes 
completou sete meses no 
último domingo (14). Mi-
lhares de pessoas partici-
param do ato “Mil placas 
para Marielle”, no Centro 
do Rio.

Em menos de uma hora, 
1,7 mil placas foram dis-
tribuídas. Mônica Benício, 
viúva de Marielle, partici-
pou do protesto. Com as 
placas nas mãos, os mani-
festantes fizeram uma ho-
menagem.

Eles formaram o nome 
da vereadora. Os organiza-
dores filmaram o ato com 
um drone.

O movimento surgiu nas 

Decisão da Justiça suspende adoção 
de novas placas do Mercosul

Justiça alega que novo sistema ainda enfrenta problemas

DiVuLGaÇÃO

 a Justiça suspendeu na 
última semana a adoção das 
placas do Mercosul no Bra-
sil. A ideia era ter um sis-
tema mais seguro e muitos 
motoristas do Sul do Estado 
aderiram ao novo modelo, 
que durou pouco. Foram 
apontados problemas como 
a falta de um sistema in-
tegrado de informações e 
também o credenciamento 
dos fabricantes.

Na decisão, a desembar-
gadora Daniele Maranhão 
Costa diz que a resolução 
que implementou as novas 
placas prevê que o Dena-
tran faça esse credencia-
mento. Mas, de acordo com 
a desembargadora, o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
estabelece que essa função 
é dos Detrans. Além disso, 
ela afirma que o Brasil de-
veria ter implantado o sis-
tema de consultas e troca 
de informação das novas 
placas para depois exigir o 
novo emplacamento.

Na praça de pedágio da 
Via Dutra, em itatiaia, onde 
veículos de Resende não 
pagam tarifa, motoristas 

que fizeram a mudança para 
a placa padrão Mercosul es-
tão enfrentando dificuldades.

“a gente sai da cabine e 
vai até uma câmera portátil e 
procura um melhor ângulo. E 
essa operação leva mais tem-
po, porque antes era automá-
tico né”, disse o engenheiro 
químico, Marcos Dal.

as placas do Mercosul co-
meçaram a ser instaladas no 
dia 11 de setembro no Rio. 
Os outros estados teriam até 
1º de dezembro para adotar o 
sistema.

O Detran do Rio infor-

mou que ninguém vai ficar 
no prejuízo. E que quem tem 
agendamento marcado para 
os próximos dias deve fazer 
normalmente. O Detran afir-
mou ainda que está aguar-
dando um posicionamento do 
Denatran sobre o caso.

Com relação aos veículos 
com placa de Resende na 
praça de pedágio de itatiaia, 
a concessionária que admi-
nistra a Via Dutra disse que 
está buscando uma solução 
mais prática e rápida para a 
liberação dos veículos com 
placas no padrão Mercosul.

redes sociais depois que uma 
placa com o nome da verea-
dora foi retirada e quebrada 
pelos candidatos a deputado 
Daniel Silveira e Rodrigo 
Amorim, do PSL.

No fim do ato, Mônica 
pediu que as pessoas que 

participaram guardassem as 
placas em casa.

Marielle Franco e o mo-
torista anderson Gomes fo-
ram mortos a tiros na região 
central do Rio no dia 14 de 
março deste ano. Eles volta-
vam de um evento na Lapa.

Corrida do saco, dança das 
cadeiras, torneio de futebol e 
pula-pula.  Essas foram algu-
mas das brincadeiras ofereci-
das na grande festa do Dia das 
Crianças do Centro de artes e 
Esportes unificados (CEu) Pla-
neta Futuro, que aconteceu no 
último sábado (13), em Quei-
mados. O evento foi realizado 
pela Prefeitura, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, e reuniu cerca de 400 
pessoas, entre crianças e res-
ponsáveis.  

Com direito a músicas infan-
tis para embalar o dia da garota-
da, a festa contou também com 
escorregas infláveis, oficina de 
pintura facial, competição de 
dança e cabo de guerra. além 
disso, os pequenos puderam 
participar de sorteio de brindes 
como skate, bonecas, piscina e 

bolas de futebol.
O Prefeito Carlos Vilela este-

ve na comemoração e ressaltou 
a alegria de ver os pequenos se 
divertindo em um espaço público 
importante para a população de 
Queimados: “É gratificante ver 
o sorriso dos pequenos brincan-
do e se divertindo, isso não tem 
preço. a inocência delas deve ser 
preservada o máximo possível, 
para que possam aproveitar a in-
fância da melhor maneira. Fica-
mos satisfeitos de dedicar um dia 
somente para as crianças”, disse.

Além das brincadeiras, as 
crianças aproveitaram o dia de 
calor, para saborear as gulosei-
mas oferecidas na festa, entre 
elas picolé, algodão doce, pi-
poca e refrigerante. “Essa festa 
é mais como uma retribuição 
de gratidão para a comunidade 
aqui do São Roque, que nos aju-

da a manter nosso espaço. Os 
moradores estão tão envolvidos 
em manter o CEu funcionando 
quanto nós. Nossas crianças 
merecem essa festa, que foi 
pensada exclusivamente para 
que elas saíssem daqui felizes”, 
concluiu o Secretário Municipal 
de Cultura e Turismo, Marcelo 
Lessa.

Quem esteve presente foram 
os irmãos alisson, de 9 anos, 
Arthur, de 3 anos e Alice, de 6 
anos. “É muito interessante as 
atividades que o CEu tem fei-
to. Tenho percebido que ajudou 
muito aos meus filhos, até mes-
mo no comportamento dentro 
de casa. E ter uma festa de dia 
das crianças é muito legal por-
que movimenta a praça e tira 
nossas crianças de casa para se 
divertirem”, disse Brenda Rosa, 
de 26 anos, mãe das crianças.

Nilópolis promove palestras com dicas 
importantes na hora de procurar emprego

DiVuLGaÇÃO

a Prefeitura de Nilópo-
lis, através da Secretaria de 
Trabalho, Emprego e De-
senvolvimento Econômi-
co, irá promover hoje (16) 
e 29 deste mês, duas pales-
tras voltadas para pessoas 
que estejam em busca de 
inserção ou reinserção no 
mercado de trabalho.

Segundo o secretário 
de Trabalho, Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico, Eduardo amorim 
“este é mais um esforço 
para capacitar os nilopoli-

tanos que se encontram em 
situação de desemprego 
e que, muitas vezes, não 
têm acesso a estes tipos 
de treinamentos, que são 
de grande valia na hora 
de preencher uma vaga de 
emprego, onde conta mui-
to certos procedimentos e 
comportamentos.”, escla-
receu o secretário.

Hoje (16), às 9h30, 
acontece a palestra: 
“Como se destacar em uma 
entrevista de emprego”. Já 
no próximo dia 29 de outu-

bro, também às 9h30, a pa-
lestra: “Os caminhos para 
conseguir um emprego”.

Para participar das pa-
lestras basta se inscrever 
na Secretaria Municipal 
de Trabalho, Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico, que fica na rua Pe-
dro Álvares Cabral, 995, 
no Centro. Funcionamento 
de 9h às 17h, de segunda à 
sexta-feira. Maiores infor-
mações podem ser obtidas 
através do telefone 3761-
6232.
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A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso 

Policial Rodoviário Federal morto
a tiros em São João de Meriti
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MAIS UM PRA ESTATÍSTICA

Um agente da Po-
lícia Rodoviária 
Federal (PRF), 

identificado como Lean-
dro Marques Verli, de 39 
anos, foi morto, na manhã 
de ontem (15), com um 
tiro na cabeça dentro de 
seu carro na rua Nilópo-
lis, no bairro Tomazinho, 
em São João de Meriti. 
A polícia investiga se foi 
uma tentativa de assalto. 
Policiais da Delegacia de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) esti-

veram no local e fizeram 
a perícia.

Segundo a Polícia Mili-
tar, policiais do 21º BPM 
(São João de Meriti), fo-
ram acionados para che-
car um veículo abando-
nado. Quando as equipes 
chegaram ao local, encon-
traram o agente baleado 
dentro do carro, um Ran-
ge Rover.

A Polícia Civil infor-
mou que o corpo do po-
licial Leandro Marques 
Verli foi encaminhado 
para exame de necropsia 
no instituto Médico-Le-

gal (iML) da região. Os 
agentes procuram possí-
veis testemunhas e ima-
gens de câmeras que aju-
dem a identificar a autoria 
do crime.

Em nota, a PRF lamen-
tou o falecimento do po-
licial e informou que o 
agente ingressou na cor-
poração em 2003 e era 
lotado em Resende, Sul 
Fluminense.

O número de policiais 
militares mortos dede o 
início do ano no estado 
do Rio subiu para mais de 
80. 

DiVuLGaÇÃO

polícia ainda investiga se foi tentativa de assalto

Homem é assaltado enquando filmava 
falta de luz em passarela de Nilópolis

um morador de Nilópolis, 
estava gravando um vídeo 
para reclamar de uma passa-
rela sem nenhuma ilumina-
ção, para mostrar o perigo de 
passar por ali, e foi assaltado 
bem na hora. Passarela está 
localizada entre as estações 
de trem de Olinda e Nilópo-
lis.

A passagem, segundo o 
morador, está sem ilumina-
ção há quatro meses. E ele 
já tinha ouvido relatos de ou-
tros assaltos no local.

a vítima procurou a PM, 
e os policiais conseguiram 
prender o ladrão e recuperar 
o celular roubado. Com o as-
saltante foram apreendidos 
mais quatro celulares, um re-
lógio, dinheiro e uma réplica 
de uma pistola. O homem já 
tinha passagens pela polícia 
e vai responder por roubo a 
pedestre.

Sobre a questão da passa-
rela, a Prefeitura de Nilópolis 
informou inicialmente que 
o problema não era de sua 

responsabilidade. Como ela 
fica sobre uma linha férrea, 
deveria ser de responsabili-
dade do governo do estado. 
O município vai mandar uma 
equipe para analisar a situa-
ção e tomar as providências 
cabíveis.

O governo do Rio disse 
que a responsabilidade pela 
passarela é da prefeitura. A 
Polícia Militar disse que faz 
patrulhamento na região, 
tanto que, quando foi solici-
tada, o ladrão foi preso. 

Passarela fica entre as estações de Olinda e de Nilópolis A droga seria distribuída e vendida em comunidades do Rio de Janeiro

PRF apreende 100 quilos de cocaína
em fundo falso de caminhão

DiVuLGaÇÃO DiVuLGaÇÃO/PRF

Um carregamento com 
100 quilos de cocaína 
foi apreendido pela Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF), em uma aborda-
gem na rodovia Presiden-
te Dutra (BR-116), em 
Seropédica, Região Me-
tropolitana do Rio de Ja-
neiro. Um homem, de 58 
anos, foi preso suspeito 
de tráfico de entorpecen-
tes. O flagrante aconteceu 
na tarde de sábado (13).

Policiais rodoviários 
federais abordavam veí-

culos no trecho de Sero-
pédica, no sentido Rio de 
Janeiro, quando descon-
fiaram de um Ford/F350, 
com placa de São Paulo, 
com um ocupante. após 
abordá-lo, notaram que o 
motorista estava bastante 
nervoso e não conseguia 
explicar muito bem o mo-
tivo de sua viagem.

Em seguida, inicia-
ram uma revista mais 
detalha no caminhão e 
encontraram 100 quilos 
de cocaína e R$ 200 mil 

em espécie, que estavam 
escondidos em um fun-
do falso da carroceria. O 
motorista estava vindo de 
São Paulo e levaria a dro-
ga para comunidades do 
Rio de Janeiro. Ele não 
informou a procedência 
do dinheiro. 

A ocorrência foi en-
caminhada à Polícia Fe-
deral, na Praça Mauá. O 
suspeito foi indiciado por 
tráfico de entorpecentes, 
com pena de 5 a 15 anos 
de reclusão.

troca de tiros terminou com batida no bairro Jardim Almo

Polícia prende três acusados de 
roubo no Centro de Belford Roxo 

DiVuLGaÇÃO

Na tarde da última 
sexta-feira (12), poli-
ciais do 39º BPM, em 
Belford Roxo, recebe-
ram uma denúncia de 
que um carro do mo-
delo Fiat Siena, de cor 
prata, estaria realizando 
uma série de roubos na 
região do Centro do mu-
nicípio.

uma guarnição foi 
enviada ao local, onde 
encontraram um outro 
veículo, um Fiat Sie-
na vermelho, que ao se 
aproximar dos policiais 
começaram inúmeros 
disparos contra a via-
tura. Iniciou-se uma 
perseguição seguida de 
troca de tiros até a rua 
icaraí, no bairro Jardim 
Almo, onde um dos car-
ros teria colidido com 
um muro. 

após a batida, os as-
saltantes tentaram fugir, 
mas a equipe policial 
conseguiu deter dois de-
les, que foram baleados 
durante a perseguição, 

e um outro, que sofreu 
lesões. Foi oferecida as-
sistência no Hospital Mu-
nicipal de Belford Roxo.

Durante a revista, foi 

encontrada uma pistola 
e uma réplica. Policiais 
seguiram para a 54ª DP 
(Belford Roxo) para re-
gistrar a ocorrência.

Estudante morta atingida por disparos 
dentro de escola vira nome de rua

a estudante Maria Edu-
arda alves da Conceição, 
que morreu em março do 
ano passado aos 13 anos, 
após ser atingida por dis-
paros dentro de um colé-
gio em acari, Zona Norte 
do Rio, vai virar nome 
de rua em Costa Barros. 
Decreto do prefeito do 
Rio, Marcelo Crivella, e 
publicado ontem (15) no 
Diário Oficial do municí-
pio.

A via antes era conhe-
cida como rua São Pe-
dro. Ela começa na rua 
Lohayne xavier, lado 
par, 238 metros, depois 
da Estrada de Botafogo, 
e termina com 92 metros 
de extensão. Duda, como 
a jovem também era co-
nhecida por amigos e 
parentes, morreu dentro 
da Escola municipal Jor-
nalista Daniel Piza, onde 
cursava o 7º ano do Ensi-
no Fundamental.

No momento em que 
foi ferida, Maria Eduarda 
estava na aula de educa-

 maria Eduarda foi atingida por três tiros

DiVuLGaÇÃO

ção física, na quadra do 
colégio. Ela foi baleada e 
morreu no local, enquanto 
os professores tentavam 
levar os alunos de volta 
para a sala de aula.

a Delegacia de Ho-
micídios concluiu que o 

cabo da Polícia Miliar 
Fábio de Barros Dias foi 
o autor dos disparos que 
mataram a adolescente. 
O PM foi indiciado por 
homicídio doloso, com 
pena que varia entre 6 e 
20 anos de prisão.
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Ex-secretário de Obras do Rio é 
condenado a 23 anos de prisão
Alexandre Pinto confessou que agiu sozinho nos atos de corrupção

O juiz Marcelo Bre-
tas, titular da 7ª 
Vara Federal Cri-

minal do Rio, condenou o 
ex-secretário de Obras da 
prefeitura do Rio, Alexan-
dre Pinto, a 23 anos, 5 me-
ses e 10 dias de reclusão 
na Operação Mãos à Obra, 
desdobramento da Lava 
Jato no Rio. Pinto também 
terá de devolver a impor-
tância de R$ 804,9 mil 
obtidos de vantagens in-
devidas pedida aos repre-
sentantes das empreiteiras 
Carioca Christiani Nielsen 
e Construtora OAS.

As duas construtoras 
eram participantes dos 
consórcios responsáveis 
pela execução das obras 

da Transcarioca e da re-
cuperação ambiental da 
Bacia de Jacarepaguá e 
teriam pago propina de 
1% do valor de cada uma 
das obras realizadas para 
as Olimpíadas Rio 2016. 
Alexandre Pinto foi se-
cretário de Obras durante 
o governo Eduardo Paes, 
que não foi citado na sen-
tença.

Esse dinheiro da propina 
foi usado por Alexandre 
Pinto para a compra de 
imóveis e salas comer-
ciais, colocados em nome 
de sua família. Dois imó-
veis foram colocados em 
nome de seus filhos. Toda 
a culpa foi assumida por 
Alexandre Pinto, que ex-
cluiu a responsabilidade 
dos parentes e confirmou 

Agência Brasil em depoimento à Justiça 
que agiu sozinho.

Na decisão, o juiz Bretas 
escreveu ser elevada a cul-
pabilidade de Alexandre 
Pinto, “tendo agido contra 
a moralidade e o patrimô-
nio público, motivado por 
mera ganância e ambição 
desmedidas (motivação), 
a despeito da sua respon-
sabilidade perante o aten-
dimento das necessidades 
básicas dos cidadãos do 
município do Rio de Janei-
ro, na seara de sua compe-
tência administrativa, no 
caso destes autos, prati-
cando a lavagem de capi-
tais obtidos ilicitamente 
em crimes de corrupção 
praticados no âmbito da 
Secretaria de Obras deste 
município”.

o ex-secretário foi preso inicialmente em agosto do ano passado, 
solto em novembro e voltou a ser preso em fevereiro

REPRODuÇÃO / TV GLOBO

Três pessoas morrem em operação 
militar na região metropolitana do Rio

a operação deflagra-
da ontem (15), pela 
manhã, no Comple-
xo do Salgueiro, em 
São Gonçalo, na re-
gião metropolitana do 
Rio, vai continuar por 
tempo indeterminado. 
O Comando Conjunto 
da intervenção Fede-
ral na Segurança do 
Rio informou que, 
até o final da tarde 

da segunda-feira, três 
pessoas morreram em 
decorrência de con-
fronto com as forças 
de segurança. além 
disso, houve regis-
tros de quatro prisões 
e foram apreendidos 
dois fuzis.

Ao longo do dia, os 
militares e agentes da 
Polícia Federal fize-
ram 282 revistas pes-

soais e de veículos. 
A nota do Comando 
Conjunto indicou ain-
da que nenhum civil 
sem envolvimento 
com o crime ou agen-
te de segurança foi fe-
rido.

Conforme o Co-
mando Conjunto, a 
operação, inserida no 
contexto das medidas 
implementadas pela 

intervenção Federal 
na Segurança Pública 
em apoio e coordena-
ção com a Polícia Fe-
deral, envolve cerco e 
estabilização dinâmi-
ca da área. a operação 
conta com 1.070 mili-
tares das Forças ar-
madas e 30 policiais 
federais, com apoio 
de veículos blindados 
e aeronaves.

ROMMEL PiNTO / FuTuRa PRESS

logo de manhã, homens do Exército chegam no Complexo do salgueiro, em são Gonçalo

Morre mulher que teve 
60% do corpo queimado 

por ex-cunhado em Magé
A mulher que teve 60% 

do corpo queimado pelo 
ex-cunhado morreu na tar-
de de ontem (15) no Hos-
pital adão Pereira Nunes, 
em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. O 
caso aconteceu no último 
dia 7, em Magé, e o suspei-
to ainda não foi localizado.

Na ocasião, o ex-compa-
nheiro de Geysilaine Ba-
tista teria invadido a casa 
da família e ateado fogo 
na cama em que ela e a 
vítima, Gislaine Batista, 
dormiam. As duas deram 
entrada na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) de 
Piabetá, na última segun-
da-feira (8).

Em estado grave, Gislai-
ne precisou ser transferida 
para o CTI (Centro de Te-
rapia intensiva) do Hos-
pital adão Pereira Nunes, 

onde acabou morrendo 
nesta tarde depois de ficar 
uma semana internada. A 
irmã da vítima está estável 
e já foi ouvida pela polícia.

O delegado responsável 
pelas investigações afir-
mou que o homem vai res-
ponder por feminicídio, já 
que tentou matar a ex-com-
panheira, e por homicídio, 
pela morte da ex-cunhada.

Além disso, o delegado 
também informou que os 
crimes podem ser agra-
vados por outros fatores, 
como motivo fútil, uso de 
meio cruel ou que pode re-
sultar em perigo comum e 
utilização de artifício para 
dificultar a defesa das ví-
timas, porque esperou as 
duas dormirem.

Segundo a Polícia Civil, 
o caso foi registrado na 66ª 
DP (Piabetá).

Série C: jovem é baleada durante final em Mesquita
Jéssica da Silva Sousa 

foi baleada na perna du-
rante a final da série C 
do Campeonato Cario-
ca. a jovem foi levada 
para a UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento) de 
Mesquita e encaminha-
da para o Hospital Geral 
de Nova iguaçu, onde 
permanece internada. A 
polícia ainda não identi-

ficou o autor do disparo. 
a confusão começou 
do lado de fora do es-
tádio Giulite Coutinho. 
O jogo entre Mageen-
se e Itaboraí Profute 

foi em Edson Passos, 
Mesquita, na Baixada 
Fluminense. A partida 
terminou empatada e 
a equipe do Mageense 
conquistou o título.

Acusado de roubo de carga, 
tráfico e porte ilegal de arma 
é capturado em Belford Roxo

Agentes da 54ª DP (Bel-
ford Roxo) prenderam, na 
quarta-feira (10), Weling-
ton Queiroz da Silva, acu-
sado de roubo de carga, trá-
fico de drogas e porte ilegal 
de arma. De acordo com os 
policiais, contra Welling-
ton havia mandado de pri-
são, expedido pela 1ª Vara 
Criminal de Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense.

Wellington não resistiu à 
prisão e se encontra à dis-
posição da Justiça. Ele será 
encaminhado ao sistema 
penitenciário. 

DuplA pREsA
Agentes da 65ª DP 

(Magé), com apoio da PM, 

prenderam, no domingo 
(14), Marcos Vinícius Mi-
sael da Silva, de 18 anos e 
Maxwell alberto Moreira 
da Conceição, de 26 anos, 
acusados de roubos.

De acordo com os poli-
ciais, Marcos foi preso na 
residência da mãe dele, em 
Guapimirim, na Região 
Metropolitana. Já Maxwell 
foi preso quando chegava 
a um posto de gasolina em 
Modelo, distrito de Guapi-
mirim.

Nenhum dos dois presos 
resistiu à prisão. Eles se 
encontram à disposição da 
Justiça e serão encaminha-
dos ao sistema penitenciá-
rio. 
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O prefeito de Volta 
Redonda, Samu-
ca Silva, se reu-

niu com representantes da 
CSN (Companhia Siderúr-
gica Nacional) e com os 
secretários municipais de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Joselito Magalhães; 
e de Meio ambiente, Mau-
rício Ruiz, para conversar 
sobre projetos ambientais 
para o município. O encon-
tro aconteceu na última se-
mana.

Com parcerias a 
SMMa formula um 
grande programa que 
envolve a criação de 
unidades de conservação, 
reflorestamento de 

Volta Redonda se prepara para 
ser capital verde do estado

GERAL

nascentes e beiradas de 
rios e mais de 400 km de 
arborização urbana. Na 
reunião a secretaria de 
Meio ambiente apresentou 
o planejamento de toda a 
agenda verde de trabalho 
que prevê a ampliação 
da cobertura vegetal da 
cidade, cumprindo a meta 
da Organização Mundial 
da Saúde.

A secretaria municipal 
de Meio ambiente já está 
estudando e montando 
projetos ambientais para 
serem executados por essa 
parceria. “Já mapeamos 
todas as nascentes da cidade 
e pelo menos 200 delas 
precisam ser protegidas”, 
disse Maurício, lembrando 
que a SMMa já plantou 
mais de 200 árvores nativas 

pela cidade.
De acordo com o prefeito 

de Volta Redonda, Samuca 
Silva, nunca teve um 
projeto ambiental desse 
tamanho na cidade. “Tanto 
a prefeitura, quanto a 
empresa têm interesse em 
comum de transformar 
Volta Redonda na cidade 
mais arborizada do Rio de 
Janeiro. Vamos trabalhar 
em parceria para que 
isso se torne realidade”, 
informou Samuca.

a prefeitura e a CSN 
voltarão a se reunir, em 
breve, para discutir os 
detalhes dos projetos. E 
eles serão executados por 
ordem de prioridade, até 
que Volta Redonda se torne 
a capital verde do estado 
Rio de Janeiro.
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prefeitura de Volta Redonda e Csn têm interesse em comum

Prefeitura e CSN discutem projetos para transformar Volta Redonda na cidade mais arborizada do Rio 

Prefeitura de Angra dos Reis promove 
ações de saúde e cultura no Frade

Mobilização foi realizada pela equipe do 
programa Comunidades de Angra

DiVuLGaÇÃO

Três Rios inaugura reforma total na Escola 
Marquês de Salamanca, em Bemposta

Unidade atende 74 alunos da rede municipal de ensino

DiVuLGaÇÃO

O governo municipal 
inaugurou mais uma ampla 
reforma numa unidade 
escolar. Desta vez foi a 
Escola Municipal Marquês 
de Salamanca, em Bemposta 
que recebeu diversas 
melhorias. as crianças 
adoraram a quadra totalmente 
revitalizada, as salas de aula 
e toda escola pintada, a horta 
e até um galinheiro, onde os 
alunos podem pegar os ovos 
e cuidar das galinhas.

O dia foi de festa. As 
crianças se apresentaram 
cantando e dançando 
juntamente com professores, 
os pais e até o prefeito 
Josimar Salles entrou no 
clima festivo. A Secretária de 
Educação, Hélida Siqueira, 
o diretor Bruno Bordon, 
também participaram da 
inauguração. E no final 
todos foram presenteados 
com produtos do campo 
como goiabada e doce de 
leite. O relógio histórico 
da fachada, uma marca 
registrada da fazenda, muito 
bonito, voltou a funcionar, o 
que trouxe mais emoção ao 
evento.

A escola faz parte do 

O Programa 
Comunidades de Angra 
(PCA), desenvolvido 
pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
e Sustentabilidade, 
programou uma série de 
atividades de políticas 
públicas, nas áreas de 
saúde, cultura e lazer, para 
o bairro do Frade na última 
semana. Algumas delas, 
porém, não puderam ser 
realizadas e outras foram 
desmobilizadas devido ao 
cenário de violência que 
assolou o bairro.

Apesar disso, muitas 
pessoas compareceram à 
praça principal do bairro 
e participaram de uma 
ação alusiva ao Outubro 
Rosa, mês de prevenção 
ao câncer de mama. a 
população ainda recebeu 
atendimento de saúde 
bucal, aferição de pressão 
arterial e glicose, com a 
equipe da Secretaria de 
Saúde. O Departamento 
de Parques e Jardins 
ofereceu oficinas de 
terrário, quadro vivo, 
jardim vertical, vasos 
ornamentais e cachepôs.

O caminhão do projeto 
“Saúde Pertinho de Você” 
também marcou presença 
e ofereceu aos moradores 

Manutenção da Light corta 
energia em bairros de Mendes

Por meio de comunicado, a Li-
ght informa os locais onde ocor-
rerá manutenção programada, que 
tem o objetivo de assegurar maior 
qualidade na distribuição de ener-
gia.

ao contrário da interrupção 
emergencial, o serviço de manu-
tenção, onde há o desligamento da 
energia, é avisado aos moradores 
com antecedência, a fim de evitar 
transtornos aos clientes e para que 
os técnicos da companhia atuem 
com segurança e eficiência.

Com isso, haverá o desligamen-
to de energia do sistema da ETa 
de Martins Costa hoje (16), das 08 
ás 17 horas. As localidades afe-
tadas serão Martins Costa, Nova 
Reta, independência, Estação Ve-
lha, Água Fria e Nossa Senhora 
das Graças (Ventania).

Pedimos aos moradores que 
economizem água e usem de for-
ma consciente.

instituto Marquês de 
Salamanca, que trabalha 
em dois núcleos: bairro de 
Santa Teresa, no Rio de 
Janeiro, e em Três Rios. a 
unidade atende 74 alunos da 
rede municipal de ensino e 
conta com horta, parquinho, 
galinheiro, sala de leitura e 
possui uma ampla área verde 
para recreação e atividades 
lúdicas.

Desde o início do governo 
mais de 50% das escolas já 
passaram por reformas e 
melhorias. “a educação é 
prioridade em nosso governo. 
Vamos reformar todas as 

escolas da rede municipal, 
construindo ambientes 
adequados e dignos para 
melhorar a qualidade do 
ensino. Agradecemos aos 
pais e familiares, a equipe de 
profissionais da Educação, 
nossa Secretária Hélida e o 
diretor Bruno, verdadeiros 
responsáveis pela formação 
de nossos alunos. agradeço 
também ao Dr. Olavo 
Monteiro de Carvalho e todos 
do Instituto Salamanca, de 
mãos dadas construímos um 
mundo melhor para nossas 
crianças”, disse o prefeito 
Josimar Salles.

exames de mamografia, 
e c o c a r d i o g r a m a , 
u l t r a s s o n o g r a f i a , 
densitometria óssea e 
raio-x digital, para quatro 
localidades neste mês. O 
público-alvo do projeto 
são pacientes referenciados 
pelas unidades de saúde, que 
já estão na fila aguardando 
a realização de exames. 
Segundo a Secretaria de 
Saúde, muitos pacientes 
que estavam agendados 
não compareceram 
e os atendimentos 
foram remarcados. Em 
contrapartida, muitos 
encaixes de exames 
foram realizados. Ao 
todo, foram realizadas 
33 ultrassonografias 
(abdômen, transvaginal e 

mama), 19 densitometrias 
ósseas e 44 mamografias.

A equipe do Programa 
Comunidades de Angra 
(PCA) explicou que o 
objetivo do evento foi 
aproximar a comunidade 
do setor público, por isso 
foi aplicado no bairro 
um questionário para 
identificar os principais 
anseios dos moradores.

O objetivo foi interagir 
com a comunidade do 
Frade para captar a real 
demanda de serviços que 
o poder público municipal 
pode oferecer, dessa forma 
empoderar os cidadãos no 
compartilhamento da gestão 
– explicou o secretário de 
Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade.

DiVuLGaÇÃO

Nova Conquista irá receber creche 
municipal até o fim deste ano

unidade irá atender cerca de 120 crianças no bairro

DiVuLGaÇÃO
a Prefeitura Municipal 

de Itatiaia, por meio da 
Secretaria de Educação 
está construindo mais uma 
nova creche escolar para 
atender as necessidades 
dos moradores em 
oferecer serviço de 
qualidade pedagógica aos 
filhos no período em que 
executam a carga horária 
de trabalho.

As obras na unidade, 
do bairro de Nova 
Conquista, já iniciaram 
e tem previsão de 
conclusão para dezembro 
deste ano. Ao todo, o 
terreno possui a dimensão 
de aproximadamente 
1.529,75m², e receberá, 
no total, um investimento 
de R$ 1,07 milhão.

Para a avó do Estevam, 
de 1 ano e 8 meses, 
a creche será muito 
importante para a região. 
Dona Sueli da Silva 
aguarda a chegada da 
nova estrutura com 
planos para o futuro.

Aqui precisamos muito 

mesmo de um local como 
esse. Minha filha trabalha 
e não tem tempo de ficar 
com o menino. Nós que 
somos avós queremos 
sempre o melhor para ele. 
É importante desde cedo 
criar esse desenvolvimento 
dele poder se relacionar 
com outras crianças – 
conclui a dona de casa.

Mais de 500 crianças 
serão atendidas após a 
inauguração das cinco 
unidades espalhadas 
por pontos estratégicos 
do cronograma de 
atendimento das demandas 

locais, são elas: Vila 
Flórida (com capacidade 
para 50), Vila Maia (120), 
Jardim itatiaia (120), 
Penedo (120) e Nova 
Conquista (120).

As creches nos bairros 
de Vila Maia e Vila Flórida 
já estão em fase final de 
acabamento e compõem 
junto à de Nova Conquista, 
as com data de entrega 
estabelecida para ainda 
este ano. a previsão é 
que todos os espaços 
estejam prontos até o fim 
do primeiro semestre do 
próximo ano.

ITATIAIA
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jogos

04:15 - seleção globo Repórter
05:00 - Hora Um
05:59 - Bom Dia
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:05 - Bem Estar
10:50 - Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00 - RjTV - 1ª Edição
12:47 - globo Esporte
13:20 - jornal Hoje
13:57 - Vídeo show
14:47 - sessão da Tarde 
16:19 - Vale a Pena Ver de Novo
17:58 - Malhação 
18:29 - Espelho da Vida
19:14 - RjTV - 2ª Edição
19:31 - o tempo não para
20:30 - jornal Nacional
21:21 - segundo sol
23:46 - jornal da globo
00:22 - supergirl
01:09 - Corujão
02:36 - Corujão 

00h00 - Leitura Dinâmica
00h30 - Programa Amaury jr.
01h30 - Programa Viagem Cul-
tural
02h00 - Igreja Universal do Rei-
no de Deus
03h00 - Igreja da graça, Nosso 
Programa
05h00 - Igreja Internacional da 
graça de Deus
08h30 - América shop
09h00 - Você na TV
09h30 - Você na TV
10h00 - Melhor Pra Você
12h00 - Igreja Universal do Rei-
no de Deus
15h00 - A Tarde é sua
17h00 - Igreja Universal do Rei-
no de Deus
18h00 - Medalhão Persa
19h30 - RedeTV! News
20h30 - Propaganda Política - 
PPs
20h40 - Igreja Internacional da 
graça de Deus
21h40 - TV Fama
22h30 - sensacional

TV RECORD

SbT

bAND
00h55 - jornal da Noite
01h45 - Que Fim Levou? - 
Boletim
01h50 - o Melhor da Liga
02h20 - Liga dos Campeões 
da UEFA
02h40 - Vídeos Incríveis
03h00 - Igreja Universal
06h00 - jornal Bandnews
07h30 - Café com jornal
08h00 - Café com jornal - 
Edição Brasil
09h10 - Dia Dia
10h00 - sempre Bem
10h20 - os simpsons
11h00 - jogo Aberto
12h30 - jogo Aberto - Debate
13h00 - os Donos da Bola
15h00 - super Bônus
16h00 - Brasil Urgente
19h20 - jornal da Band
20h25 - Exathlon Brasil
20h30 - Horário Político - PRB
20h40 - Exathlon Brasil
21h25 - show da Fé
22h20 - Efeito Carbonaro
22h30 - -Exathlon Brasil

00h15 - Programa do Porchat
01h15 - Fala que eu te Escuto
02h00 - Programação IURD
02h30 - A Última Pedra
02h45 - Programação IURD
03h15 - The Love school - A Es-
cola do Amor
03h45 - Congresso Para o su-
cesso
04h15 - Ponto de Luz
06h00 - Balanço geral Manhã 
sP
06h30 - Balanço geral Manhã
07h28 - sP no Ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - Hoje em Dia
12h00 - Balanço geral sP
15h00 - Ribeirão do Tempo
15h45 - Bicho do Mato
16h45 - Cidade Alerta
18h15 - os Dez Mandamentos
19h15 - sP Record
19h45 - Belaventura
20h30 - Propaganda Partidária
20h40 - Belaventura
20h45 - o Rico e Lázaro
21h45 - jornal da Record
22h30 - A Fazenda - Nova Chan-
ce

00h30 - The Noite com Danilo 
gentili
01h30 - sBT Notícias
06h00 - Primeiro Impacto
08h30 - Mundo Disney
10h30 - Bom Dia & Cia
13h45 - Informes Comerciais
14h15 - Kenan & Kel
14h30 - sam & Cat
15h00 - Fofocalizando
16h00 - Casos de Família
17h00 - No Limite da Paixão
18h00 - Um Caminho para o 
Destino
19h20 - Roda a Roda jequiti
19h45 - sBT Brasil
20h30 - Horário Político
20h40 - Carinha de Anjo
21h15 - Chiquititas
22h15 - Programa do Ratinho
23h15 - A Praça é Nossa

REDE TV

PROGRAMAÇÃO DA TV

GLObO
NUMEROX

CAÇA PALAVRA

Previsão do tempo - Rio de Janeiro Condições do
mar no Rio

RESUMOS DAS NOVELAS
Laureta tem um mau pressentimento

Emílio paga a conta de Eliseu no hospital

Isabel espreita a casa de Julia
Isabel espreita a casa de julia, e a guardiã 

a alerta sobre o perigo de ficar no local. julia e 
Danilo se encantam um com o outro. Michele 
e Pat sonham em participar do filme de Alain 
e conhecer Mauro César. Isabel comenta com 
Lenita que estudará o livro de magia. solange 
se incomoda em ter de contracenar com Emi-
liano. Cris confessa a Margot que se sentiu 
atraída por Danilo. gentil admira Américo. Isa-
bel afirma a Marcelo que o relacionamento dos 
dois deve permanecer em segredo.

Viana invade o terreiro de Groa, mas não encontra Luzia. Ícaro 
e Manu abrigam Luzia no casarão. Laureta tem um mau pressen-
timento, e Tomé a apoia. ionan comenta com Suely que deseja 
provar que Viana é corrupto. Rosa conta a ionan o que sabe sobre 
a relação de Viana e Laureta. Luzia revela a Beto que Valentim é 
filho dos dois, e o cantor se desespera com os crimes de Karola. 
Valentim pede para voltar a Salvador. Cacau e Nice testam a rei-
nauguração do restaurante. agenor implora a Nice por comida. 
Karen e Edgar se emocionam com a luta de Rochelle por sua re-
cuperação. Roberval descobre que Severo foi amante de Laureta e 
amigo de Viana. Rosa pede para contar a verdade a Valentim sobre 
sua origem, e Luzia aceita dar uma nova chance à menina. 

Waleska confessa a Samuca que se sente atraída por ele. Maro-
cas garante a Dom Sabino que eles não perderão a esperança. Emílio 
observa o quadro de pintura de Marocas exposto na parede de ama-
deu. Emílio e Mariacarla confabulam contra amadeu. Elmo conta a 
Samuca que está apaixonado por Damásia. Marocas se prepara para 
a festa de lançamento da Miudeza. Com a intenção de se aproximar 
de Dom Sabino, Emílio paga a conta de Eliseu no hospital. Elmo 
convida Damásia para ir ao lançamento da Miudeza. Marocas co-
menta com Miss Celine que viu Waleska beijar Samuca. Marocas e 
Miss Celine abrigam Cairu. amadeu fica surpreso quando o perito 
constata que a apólice apresentada à seguradora é falsa, sem saber 
que a original está em poder de Emílio e Mariacarla. 



É um dia favorável para 
obter soluções no trabalho 
e na sua rotina. O cenário 
indica crescimento e 
excelentes oportunidades. 
Mas existem desafios para 

se expressar ou lidar com informações 
com pessoas próximas. Novas ideias 
pedem de você posturas fortes para 
conduzir a rotina.

O foco é para os resultados 
de objetivos futuros. O 
planeta Júpiter impulsiona 
suas metas e colabora 
com investimentos. A 
experiência indica que 

precisa se relacionar com uma pessoa 
que interfere em seus objetivos. Uma 
conversa ou posturas são importantes 
para construir novos planos 
profissionais.

Áries

É favorável assumir 
o controle com 
sócios ou clientes. 
O cenário indica 
oportunidades para 

viajar ou aprofundar em estudos. O 
céu favorece o acesso a novas culturas 
ou informações que agregam o seu 
crescimento. O trabalho ou a rotina vem 
exigindo muito de você. Fique atento às 
posturas.

Touro

Há mudanças viáveis 
para ancorar o 
trabalho e a rotina. 
Está em processo de 
transformação em sua 
atuação profissional e a 

determinação é fundamental para o seu 
desenvolvimento. Sente dificuldades 
para desenvolver a autoestima. Caso 
tenha filhos, você precisa interagir de 
uma forma mais saudável.

Gêmeos

É ativado o 
relacionamento ou 
experiências direcionadas 
ao cônjuge. Há confiança 
e uma nova forma de 
interagir com o lazer e 

o prazer a dois. Se estiver sozinho, é um 
dia excelente para se relacionar e interagir 
com uma pessoa especial. A pessoa tocada 
passa por definições fortes com as relações 
familiares.

Câncer

Leão

Há mudanças e 
crescimento que edificam 
a sua autoestima. Fica em 
destaque o namoro ou 
experiências com filhos. 
O cenário promove 

viagens, cursos e um campo excelente 
para desenvolver os seus talentos. 
Mas existem desafios para se encaixar 
com a realização que busca no campo 
financeiro.

Virgem

Há mudanças e 
crescimento que 
edificam a sua 
autoestima. Fica em 
destaque o namoro ou 
experiências com filhos. 

O cenário promove viagens, cursos e 
um campo excelente para desenvolver 
os seus talentos. Mas existem desafios 
para se encaixar com a realização que 
busca no campo financeiro.

Libra

Os assuntos com 
parentes ou pessoas 
próximas tocam 
o seu emocional e 
acentuam os medos e o 

isolamento. Sente dificuldades para 
se expressar e colocar informações 
em movimento. Mas há crescimento 
e oportunidades, mediante as suas 
posturas.

Escorpião

Existem pontos 
importantes no cenário 
financeiro e profissional. 
O planeta Júpiter lhe traz 
oportunidades para fazer 
planos materiais. Mas é 

necessário finalizar alguns projetos 
que bloqueiam o seu crescimento 
para seguir mais encaixado com as 
propostas atuais.

Sagitário

Você está em destaque 
e as posturas vêm como 
um teste para assumir 
as rédeas de sua vida 
com consciência dos 

planos futuros e das mudanças que são 
inevitáveis. O planeta Júpiter lhe traz 
abertura para promover as amizades e 
se lançar para projetos que o deixa em 
evidência.

Capricórnio

O campo emocional é 
tocado consideravelmente. 
O planeta Júpiter lhe 
auxilia a aproveitar 
oportunidades que 
ampliam o campo 

profissional e auxilia movimentar as metas 
futuras. Você está ansioso e com dificuldades 
para interagir com pessoas, estudos ou ideias 
que bloqueiam suas ações. Examine os 
sentimentos.

Aquário

São acionados projetos 
e atividades com 
amigos. O planeta 
Júpiter favorece cursos 
e viagens longas. Você 
está otimista e as 

experiências ampliam o seu campo 
de visão. Mas existem desafios que 
exigem de você desapegos e uma nova 
forma de interagir com os amigos ou 
projetos.

Peixes
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ATOS OFICIAIS

EDITAL DE NOTIfICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ART. 139, III DO CTMQ

O MUNICÍPIO DE QUEIMADOS, entidade de direito 
público, criado pela Lei nº 1.773, de 21 de dezembro de 
1990, com inscrição no CNPJ/MF nº 39.485.412/0001-
02, neste ato representado por seu Exmo. Prefeito 
Municipal, Sr. CARLOS DE fRANÇA VILELA, pelo 
presente, NOTIfICA, através de seu representante 
legal, a empresa ARAfER EMPREENDIMENTOS 
IMObILIÁRIOS LTDA. ME., CNPJ 27.500.900-0001-
83, Inscrição Municipal nº 8923744, pessoa jurídica 
de direito privado, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, para comparecer à SEMFAPLAN, sito Rua 
Alves, 68, Centro, Queimados, no horário de 09h00 
às 17h00, no prazo de 30 (trinta) dias, para fins de 
regularização do débito referente à inscrição acima 
mencionada, e apresentar defesa em razão dos Autos 
de Infração nº 4177 e 4179, nos autos do processo 
administrativo nº 1414.2015.02, assegurando assim, o 
contraditório e a ampla defesa. O não comparecimento 
no prazo estipulado ensejará a inscrição do contribuinte 
na Dívida Ativa, para fins de propositura da Ação de 
Execução Fiscal.

CARLOS DE fRANÇA VILELA
P R E f E I T O 

*Conforme publicação em Diário Oficial de 
Queimados nº 432, às fls. 17 de 15/10/2018.

PORTARIA Nº 1113 DE 11 DE OUTUbRO DE 2018
Nomeia os membros da Comissão de Gestão de Contratos e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Porto Real/RJ no uso das atribuições legais e de acor-
do com a Lei Municipal nº 502 de 24/03/2014. 

RESOLVE:
Art.1º Nomear os seguintes integrantes que constituirão a Comissão Permanente 
de Gestão Contratual:

Segmento de Atuação Nomes dos Servidores - Matrícula função
Gestor de Administração hugo Leonardo Carvalho dos Santos Presidente
Gestor de Administração Marcelo henrique de Almeida Luiz Membro

Gestor de Administração Érica Américo Fraga Membro

Gestor de Administração Jamilla Emidia Gomes Membro

Gestor de Informática Ramon Esteves Torres Membro

Gestor de Informática Joao Augusto Carvalho da Silva Membro

Gestor de Informática Jean Carlos Costa Membro

Gestor de Informática Daniel Rodrigues Neto Membro

Gestor de Obras Lidiane Aparecida Amorim Membro

Gestor de Obras Edson Gomes da Silva Membro

Gestor de Obras Jorge Aloisio Maurício Membro

Gestor de Obras Marcio Jose de Oliveira Lopes Membro

Gestor de Saúde Dilma Maria da Cunha Membro

Gestor de Saúde Vinicius Furtado Santiago Membro

Gestor de Saúde Vanila Azevedo Novaes Rocha Membro

Gestor de Saúde Paulo Sergio honório Membro
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dispo-
sições em contrário, em especial as Portarias 425 de 24 de Abril de 2017, 594 de 03 
de Outubro de 2017 e 630 de 16 de Novembro de 2017. 

Ailton basílio Marques
Prefeito 

Republicado por Incorreção

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O

  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 
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-PMBR 161.

DECRETO N° 4.558  DE 15  DE OUTUBRO DE 2018.
“Altera o Decreto nº 4.547, de 05 de setembro de 2018.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de 
Janeiro, aprovou e eu, Wagner dos Santos Carneiro, Prefeito Muni-
cipal, usando das atribuições que me são conferidas por Lei, 

Decreta:
Art. 1º - Fica incluído parágrafo único ao artigo 6º, do Decreto nº 
4.547, de 05 de setembro de 2018, com a seguinte redação.

“Art. 6º.  (...)

Parágrafo Único – Os recursos financeiros e orçamentários para co-

brir as despesas decorrentes do presente ato de requisição correrão 
à conta da dotação orçamentária própria do Município.”

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a 
partir de 06 de setembro de 2018.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD

PORTARIA N.º 1039/SEMAD/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FABIANO GARCIA DE 
OLIVEIRA FARACO, do cargo em comissão de Secretário Munici-
pal, símbolo SM, da Secretária Municipal de Administração.

PORTARIA N.º 1040/SEMAD/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHRISTIAN VIEIRA DA 

SILVA, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo SM, na Secretária Municipal de Administração.

PORTARIA N.º 1041/SEMAD/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FABIANO GARCIA DE OLI-
VEIRA FARACO, para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Adjunto, símbolo CC-1, na Secretaria Municipal de Administração.

FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60429
ERRATA:
NA PORTARIA Nº 793/GP/2018 DE 04/05/2018, publicado em  
05/15/2018.
Onde se lê: Secretario Executivo;
Leia-se:   Secretario Executivo de Controle Interno.

FABIANO GARCIA DE OLIVEIRA FARACO
Secretário Municipal de Administração 

Matrícula nº 60/60429
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Diego Sales, ex-Tigres do Brasil, é a primeira
novidade do America para a próxima temporada  
Meio-campista de 31 anos marcou seis gols pela equipe de Xerém na Série B1

DE OLHO EM 2019

jOTA cARvAlhO
jota.carvalho@yahoo.com

O A m e r i c a 
está bus-
cando novi-

dades no mercado e 
o primeiro reforço 
rubro para a disputa 
da Série a do Esta-
dual em 2019 já é 
conhecido. O meia 
Diego Sales, 31 
anos, que estava no 
Tigres, vestirá ver-
melho na temporada 
que se aproxima.

Diego Teixeira Sa-
les apareceu para o 
futebol com a cami-
sa do Nova iguaçu, 
onde se profissio-
nalizou. Defendeu 
diversos clubes 
na carreira, como 
Americano, Ponte 
Preta, Cabofrien-
se, anápolis (GO), 
audax, River, Ma-
rília, Mamoré, São 
Caetano e Macaé, 
no qual disputou a 
Série a do Estadual 
deste ano. Pelo Ti-
gres, na Série B1, 
quando vestiu a ca-
misa 10, foram seis 
gols marcados e um 

Nas vezes em que enfrentou o Mecão, o meia-atacante chamou atenção dos cartolas pelo bom futebol apresentado

Costumamos dizer que amigos de verdade são os que estão ao 
seu lado em momentos difíceis... Mas não!

amigos verdadeiros são os que suportam a tua felicidade! 
Porque em um momento difícil qualquer um se aproxima de 

você.
Mas o seu inimigo jamais suportaria a sua felicidade!
                                                 De seu amigo luciano lemos

Parabéns, Camu!!!

futebol de qualidade 
que chamou a aten-
ção da direção ame-
ricana.

“Feliz de saber 
que fiz um bom tra-
balho, que gerou 
a possibilidade de 
jogar no america, 
dono de uma tradi-
ção inegável e um 
clube aqui do Rio 
pelo qual não havia 
jogado. Espero que 
façamos um traba-
lho positivo na Se-
letiva para poder-
mos dar sequência 
na fase principal do 
Estadual. Sabemos 
que não vai ser fá-
cil, mas o projeto 
do America é bom 
e temos tudo para 
conseguir”, disse 
Diego, que revelou 
a proximidade do 
acerto com o Mecão 
em outros momen-
tos. 

“Estive próximo 
do acerto algumas 
vezes, mas sem-
pre ficava no qua-
se. Agora deu certo. 
Feliz de poder vestir 
essa camisa tão im-
portante”, finalizou.

O meio-campis-
ta se junta aos 14 
atletas campeões da 
Série B1 que tive-
ram seus contratos 
renovados recente-
mente e a jogadores 
da base rubra que se-
rão incorporados ao 

elenco profissional.
O clube segue 

trabalhando para 
acertar com outros 
jogadores e mais no-
vidades serão divul-
gadas em breve. É o 
que prometem os di-
rigentes.

JuLiaNa OLiVEiRa / aMERiCa RiO

Amigo certo das horas incertas


