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A despeito da re-
portagem de capa 
publicada na edição 
de ontem do Hora H, 
sob o título ‘Rogério 
Malvadeza e seus ca-
petinhas adestrados’, 
o vereador Fernando 
Bernardes Carvalho, o 
Fernandinho Moquetá 
(PRP) vem a público es-
clarecer ao leitor os se-
guintes fatos: 
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divulgação/RepRodução

3

Contemplados com imóveis do Residencial Guandu, do governo federal, protestam em frente a prefeitura Na última sexta-feira 
(13/01/2017) em uma 
sessão extraordiNária, o 
Prefeito eNcamiNhou Para 
câmara o Projeto de lei 
4.647(Projeto este que diz 
resPeito aos direitos dos 
servidores Públicos muNi-
ciPais), Para ser aPreciado 
e votado Pelos vereadores.

em 1a. votação me 
abstive Para Poder ter o 
direito de trazer a luz do 
debate a miNha PreocuPa-

ção com a admiNistração 
do fuNdo de PrevidêNcia 
do Nosso muNicíPio, Pois 
da forma que está, em um 
futuro bem Próximo Pode-
remos Não ter Nem recur-
sos Para Pagar os Nossos 
aPoseNtados, e Não é jus-
to que esses ProfissioNais 
dePois de taNto temPo de 
trabalho Não Possam re-
ceber o que é de direito.

e em 2a. votação dei 
meu voto coNtra..

 

Corpo de 
menina é 

achado em
mala no

Subúrbio Sandro Borges de Mattos, que confessou o crime, chegou a ser agredido por moradores da Zona Norte do Rio

Thifany Nascimento de Almeida tinha 11 anos

Direito de resposta 

‘Sem-teto’ cobram Minha Casa,  
Minha Vida a ‘Rogério Malvadeza’

divulgação/pMNi

Cerca de 200 manifestantes realizaram um protesto em frente a Prefeitura de Nova Iguaçu para rei-
vindicar a entrega das unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida do Conjunto Re-
sidencial Guandu, localizado no Km 32. Mais de 2 mil famílias foram sorteadas em 2013 e 2014, e foi lhes 
prometido a entrega dos imóveis em até 90 dias. Porém, até hoje estão aguardando pela promessa.

Novidade
Secretária Clarissa Ga-

rotinho reafirma que pre-
tende reabrir restauran-
tes populares no Rio.

3

Bafão!
Primo de famosa apre-

sentadora da TV Globo é 
preso acusado de estuprar 
uma garota de 15 anos.
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Greve
Agentes penitenciários 

e policiais aderem à pa-
ralisação geral. Eles reivin-
dicam salários atrasados.
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Mobilização
Nova Iguaçu realiza 

ação em escolas para 
combater focos do mos-
quito Aedes aegypti.

5

divulgação
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Polêmica

Semelhante

Durante seis dias da 
semana passada, entre 
10 e 16 de janeiro, 150 
cartazes com o dese-
nho de quatro crianças 
nuas sorrindo foram co-
locados em ônibus e 
estações de metrô nas 
comunidades espanho-
las. O conteúdo desper-
tou polêmica, principal-
mente com os dizeres 
‘há meninas de pênis e 
meninos de vagina’ em 
relação a discriminação.

A famosa expres-
são ‘é tudo farinha 
do mesmo saco’ não 
faz sentido. Isso por 
que elas são obtidas 
do mesmo processa-
mento de grãos de 
cereais e sementes 
de leguminosas que 
são usados para fazer 
alimentos a base de 
massa. Então, a fari-
nha é um composto 
alimentício de indefe-
re na produção.

O Facebook está intensificando os esforços 
para evitar uma regulamentação mais severa 
da Alemanha, um país considerado um crítico 
feroz quando o assunto é tecnologia. Os execu-
tivos da empresa visitaram o país para dizer que 
fariam a mais para combater notícias falsas e 
discurso de ódio propagado através das redes 
sociais.

Tracey Jolliffe já doou um rim, 16 óvulos e mais de 
45 litros de sangue em toda a sua vida e não deve 
parar por aí. Mesmo após a morte ela quer seguir fa-
zendo a diferença e já deixou registrado que preten-
de deixar o cérebro e parte do fígado para alguém 
que não conhece. Tracey é considerada uma doa-
dora altruísta. 

Uma equipe de cientistas afirma ter descoberto 
um mecanismo cerebral que ativa o comportamen-
to predatório em animais. No estudo publicado na 
revista científica Cell, Ivan de Araújo relata ter desco-
berto uma espécie de ‘botão’ que desperta os instin-
tos de caça em camundongos. Isso é feito com o uso 
de lasers em uma região do cérebro dos roedores. 

Impedimento

Doação de órgãos Botão selvagem

O Baidu anunciou ontem a nomeação para 
os cargos de diretor-executivo de operações 
e de presidente do grupo, o especialista em 
inteligência artificial Qi Lu, de 55 anos. Antes 
de passar a ocupar postos-chave na China, 
Lu era vice-presidente global da Microsoft e 
liderava uma das três áreas de negócios da 
empresa.

Novo presidente

A área intacta da paisagem florestal mundial, sem 
nenhum indício de atividade humana, caiu 7,2% entre 
2000 e 2013. Os resultados são de um estudo publica-
do pela revista científica Science Advances e liderada 
pelo professor norte-americano Peter Potapov. Espe-
cialistas afirmam que nos 13 anos, 919 mil quilômetros 
quadrados de terreno formados pelo ecossistema.

Cerca de 20 mil quilômetros da costa francesa 
pode se movimentar e ser coberta pelo mar até 
2050. De acordo com o jornal francês ‘Le Mon-
de’, ao menos 22% da costa recua anualmente, 
em média, 8 a 10 centímetros em comprimento. 
Desta forma, o nível do mar sobe e cobre as du-
nas, causando deslizamento de terra. 

Sumir do mapa

Curso de capacitação
O Senac Rio está com inscrições abertas para preencher 600 

vagas no Portal do Futuro, que oferece oportunidades a jovens 
entre 16 e 21 anos. As chances são para Auxiliar Administrati-
vo, de Operações e Recepcionistas. As inscrições se abrem no 
próximo dia 23 de janeiro e as aulas começam no dia 27. Os 
candidatos devem ir até uma unidade para se inscrever.

Atendente em Ipanema
A empresa do ramo alimentício e de restaurantes do 

Rio de Janeiro está com oportunidades abertas para 
Garçons para compor o seu quadro de funcionários. É 
preciso ter ensino fundamental e experiência de um ano 
na função. Os interessados devem enviar currículo para 
oportunidades@grupoiraja.com.br informando a vaga.

Concurso das forças aéreas
A Aeronáutica divulgou o edital do concurso para o 

exame de admissão do curso de formação de sargen-
tos para o primeiro semestre de 2018. No total, são ofer-
tadas 358 vagas. As inscrições podem ser feitas através 
do site www.ingresso.eear.aer.mil.br até 17 de fevereiro. 
A inscrição custa R$ 60. 

Perda de naves
A frota de empresas aéreas brasileiras encolheu pela 

primeira vez em 12 anos em 2006. De acordo com um le-
vantamento da Anac, a empresa perdeu 50 aeronaves re-
gulares. A redução da frota é consequência da recessão 
econômica e esfriou a demanda por passagens aéreas 
além de reverter a trajetória de crescimento do setor.

Já está valendo
Foi aberto ontem o prazo para a entrega da declaração 

da Relação Anual de Informações Sociais de 2016. O pre-
enchimento e envio desse documento é obrigatório para 
todas as pessoas jurídicas que estavam com o CPNJ ativo 
na Receita Federal no ano passado, com ou sem empre-
gados. O prazo final é 17 de março.

Dinheiro no bolso
O Ministério do Trabalho informou que começou on-

tem o pagamento, de forma escalonada, do lote de 
seguro-desemprego deste mês. Nos valores já estão in-
clusos o reajuste de 6,85% anunciado na semana pas-
sada. A justificativa seria o ‘grande volume de paga-
mentos’ previstos para 11 a 21 de janeiro.

Desmatamento em pauta

senac

aeROnÁUTIca

anac

mInIsTéRIO dO TRabalhO

Para além das galáxias

Bronca americana
O jornal norte-americano The New York Times trou-

xe em suas páginas uma matéria em que especia-
listas refletem sobre as consequências da epidemia 
de zika no último ano. Há um ano, a OMS declarou 
estado de emergência global, iniciando uma cam-
panha para combater um vírus até então desco-
nhecido. Toda a atenção é prioridade!

exTRa qUadRO

RaIs

MIKE SEELEY/OKLAHOMA CITY FIRE DEPARTMENT VIA AP

O astronauta Eugene A. Cernan, nascido em 14 de março de 1934, 
morreu na última segunda-feira. Ele foi o último homem a pisar na Lua, 
de acordo com a Nasa. Ainda segundo a companhia, Eugene comple-
tou 566 horas e 15 minutos em suas missões espaciais. Gene era casado 
e tinha como hobbie o interesse por cavalos, caça e a pesca. Ele deixa 
três filhos.

Inimigo nosso 
Conhecidos por fazer discursos convin-

centes, dois vereadores da Baixada deixa-
ram cair a máscara. Traídos pelas mentiras 
que pregaram ao longo da campanha 
eleitoral, a dupla dinâmica, que é amiga 
até debaixo d´água deixou uma dezena 
de cabos eleitorais na mão em meio a pro-
messas que até agora não se cumpriram. 

Lêdo engano 
Após tomarem posse, os dois, agora, 

querem passar ao largo da turma que ra-
lou duro para ajudar a elegê-los. Enquanto 
isso, os cabos eleitorais, que apostaram alto 
ao confiar nos parlamentares, podem dar 
adeus aos cargos comissionados e às no-
meações. E pelo visto tem vingança à vista. 

Conversa mole 
Líder oposicionista, um dublê de político 

levou uma tremenda rasteira de um prefei-
to da região da Baixada. O sujeito traba-
lhou que nem um condenado para auxiliar 
o agora chefe do Executivo em sua elei-
ção... e se deu mal. Corre na boca miúda 
que o moço tem tomado um chá de ca-
deira dos diabos na tentativa de falar com 
o chefão. 

Denunciou quadrilha 
O político em questão chegou a denun-

ciar a gestão do ex-prefeito por desvio de 
verbas federais em apoio ao agora ex-alia-
do. Se empenhou para elegê-lo e agora 
amarga ingratidão. 

Telhado podre
Envolvido até no talo em esquema de 

agiotagem, um ex-candidato a vereador 
de Duque de Caxias está fazendo de tudo 
para eliminar as suspeitas que recaem so-
bre si. Uma fonte revelou que o moço já 
pavimenta a estrada para as eleições de 
2020. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

descaso

Cerca de 2.500 famílias foram sorteadas mas até agora não receberam a tão sonhada chave 

Contemplados no Minha Casa, Minha Vida 
realizam manifestação em Nova Iguaçu

antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Cerca de 200 
mani festantes 
realizaram um 

protesto na última se-
gunda-feira em frente 
a Prefeitura de Nova 
Iguaçu. Eles reivindicam 
a entrega das unida-
des habitacionais do 
programa Minha Casa 
Minha Vida do Conjun-
to Residencial Guandu, 
localizado no Km 32.

Em 2013 e 2014 um 
número aproximado de 
2.500 famílias foram sor-
teadas para a prometi-
da entrega dos imóveis. 
Na época o prazo para 
isso era de 90 dias, mas 
até agora os contem-
plados não receberam 
tão sonhada chave.

Uma comissão de re-
presentantes dos sorte-
ados foi recebida pelo 
prefeito Rogério Lisboa, 
que ao lado dos secre-

tários de Obras, Urba-
nismo e Assistência So-
cial, prometeu dar uma 
resposta em até 48h, 
segundo os manifestan-
tes. Integrande desse 
grupo, a dona de casa 
Fernanda Rodrigues 
(à esquerda na foto) 
afirma morar há dois 
anos de favor na casa 
de uma tia no bairro 
Chacrinha, junto de 
suas três filhas e do seu 
companheiro. “A única 
coisa que queremos é 
que o nosso direito seja 
respeitado. Fomos sor-
teados e estamos há 4 
anos sofrendo. Só que-
ro ter o meu cantinho 
para morar com minha 
família sem depender 
de favor de ninguém”, 
desabafou.

O movimento conta 
também com o apoio 
e participação do ati-
vista Denilson Marques, 
bastante conhecido no 

Prefeitura nomeia coordenador 
que responde a processo criminal
 
 Em decreto publica-
do no Diário Oficial da 
última segunda-feira, 
o prefeito Marcelo Cri-
vella nomeou o dele-
gado federal Bráulio do 
Carmo Vieira de Melo 
como o novo titular da 
Coordenadoria Especial 
de Transportes Comple-
mentares, que integra a 
Secretaria Municipal de 
Ordem Pública da cida-
de.
 Bráulio Melo responde a 
um processo criminal por 
emprego de arma de 
fogo e uso restrito. O pro-
cesso tramita na Quarta 
Vara Criminal de Cuiabá 
desde julho de 2012. Ele  
é suspeito de, no ano 

anterior, ter feito dispa-
ros de arma de fogo na 
saída de uma casa no-
turna da cidade. Um dos 
tiros atingiu de raspão o 
estudante Thiago Peder-
neiras Taques. A próxima 
audiência da ação está 
marcada para abril des-
te ano. Bráulio também 
já teria se manifestado 
publicamente favorável 
a legalização do jogo 
de póquer.
 A assessoria de impren-
sa da prefeitura infor-
mou que Bráulio será 
exonerado do cargo. 
Questionado sobre a 
nomeação de Braúlio, o 
prefeito alegou não ter 
conhecimento da acu-

sação. “Não sabia disso. 
Vou verificar essas acu-
sações com o secretário 
que o nomeou para ve-
rificar se ele é ficha suja 
ou se ele é ficha limpa”, 
disse Crivella na manhã 
de ontem, durante uma 
agenda pública em 
Bangu, na Zona Oeste 
do Rio.
 Thiago foi atingido por 
um tiro de raspão no 
peito, em frente à Pra-
ça Santos Dumont, em 
Cuiabá. De acordo com 
o boletim de ocorrência 
da PM, Bráulio estava 
exaltado no momen-
to em que foi detido e 
chegou a ameaçar os 
policiais.

  Contemplados pelo programa se reuniram com o prefeito Rogério Lisboa

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Prefeitura do Rio de Janeiro deve 
reabrir restaurantes populares

O Diário Oficial da última segunda-feira com a nomeação do delegado federal

A secretária de De-
senvolvimento, Em-
prego e Inovação, 
Clarissa Garotinho, 
reafirmou, na última 
terça-feira, que pre-
tende municipalizar 
a administração dos 
restaurantes popula-
res do Rio para rea-
bri-los, mas que não 
pretende trazer para 
a prefeitura as dívi-
das da gestão do 
Governo do Estado. 
“O município não 
vai arcar o passivo 
do Estado. Vamos 
assumir daqui para 
frente”, destacou a 
secretária.

Clarissa afirmou, 
ainda, que a prefei-
tura pretende assu-
mir a gestão de sete 
dos oito restauran-
tes que estão fe-
chados.     

O de Iraja não se-
ria reaberto por con-
ta do movimento 
menor em relação 
às outras unidades.

Segundo a secre-
tária, as discussões 
para a municipali-
zação estão em an-
damento mas ainda 
não há uma data 
para a reabertura. 
“Manifestamos o in-
teresse solicitando 

município por apoiar 
lutas pelos direitos da 
população iguaçuana.

Em nota, a Prefeitura 
de Nova Iguaçu infor-
mou que vai marcar 
uma reunião com o 
Banco do Brasil, com a 
Construtora Ancona e 
os moradores contem-
plados no empreendi-
mento 

Minha Casa, Minha 
Vida Parque Guan-
du, no Jardim Guan-
du, para que 1440 das 
2592 unidades sejam 
liberadas. Ainda segun-
do a administração, o 
problema dos imóveis 
ocorre  porque não há 
demanda para ocupar 
todas as unidades do 
local, já que os cadas-
tros não foram realiza-
dos pela gestão ante-
rior, uma exigência do 
governo federal para 
a  liberação do empre-
endimento.

que o estado reafir-
me o compromisso 
de que possamos 
assumir a gestão. 
Como o secretá-
rio mudou, estamos 
aguardando”, expli-
cou Clarissa.

Ela disse que, em 
tempos de crise, a 
reabertura dos res-
taurantes populares 
é de grande utilida-
de para a popula-
ção. “O Rio de Janei-
ro vive um momento 
difícil. Os restauran-
tes tem uma utilida-
de importante nessa 
situação”, fez ques-
tão de destacar.

 Clarissa Garotinho, secretária de Desevolvimento, Emprego e Inovação
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O Centro Cultural Mister Watkins, em 
Mesquita, estará aberto hoje, a partir 
das 15h, para promover um encontro 
entre os artistas locais e a equipe da 
Secretaria Municipal de Cultura, Es-
porte, Lazer e Turismo. 

O presidente da 
Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) usa 
e abusa dos aviões 
da FAB. Para ir à pos-
se do correligionário 
José Crespo (DEM), 
na Prefeitura de Soro-
caba (SP), ele simples-
mente requisitou um 
avião. Mas e a crise?

A cadeia de restau-
rantes japoneses Ma-
nekineko está na mira 
de investigadores da 
Operação Calicute sob 
suspeita de ter participa-
do da rede de lavagem 
de dinheiro usada, se-
gundo o Ministério Públi-
co Federal, pelo ex-go-
vernador Sérgio Cabral.

Em mais um erro estratégico e tático, a Secre-
taria de Administração Penitenciária do Rio de-
cidiu colocar cerca de 100 presos do PCC junto 
com os integrantes de facções rivais do Coman-
do Vermelho.

Por conta disso o PCC está expandindo suas 
alianças e avançando em mais territórios do nosso 
Estado. O grupo, que é de São Paulo, está até mes-
mo enviando fuzis para o Rio de Janeiro, principal-
mente para a Rocinha.

Gourmet Farra

Falha Falha II

Eles disseram... nós publicamos!
“Gestão de presídio não é assunto nosso”. O Pesidente da Associação dos Magistra-

dos Brasileiros (AMB) Jayme Martins de Oliveira afirmou, ontem, que a crise penitenci-
ária não diz respeito ao Judiciário, mas ao Poder Executivo.

Como foi divulgado pelo Hora H, alguns dias 
atrás, o Centro de Operações de Nova Iguaçu 
(CONIG) continua sem funcionamento. O investi-
mento milonário continua sem dar nenhuma res-
posta à população.

Hudson Braga, o Braguinha, está mes-
mo negociando a delação premiada, por 
conta disso já houve bate-boca sério na 
cela de Bangu 8 que divide com Sérgio 
Cabral. Braguinha estaria entregando fi-
gurões da ALERJ e do Tribunal de Contas.

DIRETO AO PONTO

A Alerj, através da Comissão de Direitos Huma-
nos, e a Polícia Militar sempre fiz um trabalho 
com as famílias de policiais mortos, só que isso 
nunca tinha sido institucionalizado.  Agora, esse 
atendimento será realizado com a parceria 
dessas duas instituições. Direitos humanos e se-
gurança pública não são coisas distintas. Muito 
pelo contrário! A união das duas faz uma socie-
dade mais forte, solidária e livre da violência. 
Direitos humanos sim!

Saúde Greve Greve II
Hoje, às 7h, a Prefeitura Municipal 

de Duque de Caxias inaugura na 
Unidade Pré-Hospitalar de Xerém, 
(UPH) o primeiro Centro Oftalmoló-
gico de Duque de Caxias, onde os 
pacientes poderão fazer todos os 
exames oftalmológicos e programar 
cirurgias de catarata.

 A Polícia Civil e os agentes 
penitenciários do Rio de Janeiro 
entraram em greve ontem. Hoje 
os bombeiros podem decidir 
também cruzar os braços. Com 
salários atrasados, a Polícia Militar 
também deve participar do mo-
vimento.

Por conta da greve, agentes 
penitenciários estão impedin-
do o acesso de visitantes aos 
presos do Complexo de Ge-
ricinó, em Bangu. Ontem, pa-
rentes de presos que estão em 
casas de custódia foram barra-
dos ao chegarem no local. 

Desperdício

Delação
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Uma repórter da Globo News 
foi atacada ao vivo. A jornalista 
foi covardemente agredida ao 
noticiar um princípio de tumulto 
em uma penitenciária de Ribei-
rão das Neves, em Minas Gerais.

Direitos humanos sim!

Marcada por uma 
série de escândalos 
na gestão do ex-pre-
sidente Alessandro 
Macabu de Araújo, 
o Pezão, a Câmara 
de Vereadores de 
Casimiro de Abreu 
volta a cair em des-
graça junto à opi-
nião pública. Antes 
de deixar o cargo no 
dia 31 de dezembro 
o sucessor de Pezão, 
Odino Miranda, gas-
tou mais de R$ 60 mil 
na compra de ces-
tas de natal para os 

Farra na política de 
Casimiro de Abreu

 

assessores da Casa e 
seu substituto, o ve-
reador Rafael Jardim 
mal chegou e já co-
meçou a mostrar que 
não está nem aí para 
a crise financeira que 
afeta o município: 
com uma canetada 
só concedeu 100% de 
gratificação sobre os 
salários dos assessores 
parlamentares, espe-
ciais e de gabinete, 
através de um projeto 
de lei que foi aprova-
do por unanimidade 
pelos vereadores.

Missa celebra os 184 anos de Nova Iguaçu
FÉ E VIDA

Bispo Dom Luciano Bergamin celebrou na catedral religiosa de Santo 
Antônio com a presença de várias autoridades e da população do município.

assessoria 
de Imprensa

Moradores do 
bairro Jardim Alvo-
ra, na Estrada das 
Cambucas, em Nova 
Iguaçu, não aguen-
tam mais conviver 
com verdadeiras cra-
teras pela rua. Moto-
ristas que transitam 
pela localidade têm 
passado até mesmo 
por riscos de aciden-
te. Muitos moradores 
reclamam que tam-
bém é difícil andar a 
pé. Eles pedem maior 
atenção do poder 
público e o asfalta-
mento da via.

A força aérea da Ni-
géria matou um núme-
ro ainda não definido 
de civis por engano 
em um ataque aéreo, 
ontem, que deveria ter 
como alvo militantes do 
grupo extremista Boko 
Haram, anunciaram mi-
litares. De acordo com 
a agência Associated 
Press e a ONG Médicos 
Sem Fronteiras, o bom-
bardeio foi feito contra 
um campo de refugia-
dos.
Segundo a agência 

Reuters, o comandan-

Rua esburacada em N. Iguaçu
DIVULGAÇÃO

Durante a celebração Juninho do Pneu se mostrou confiante, mesmo com a crise financeira vivida pela cidade

RAFAEL BARRETO

mAIDUGURI

A cidade de 
Nova Iguaçu 
fez aniversário 

no dia 15 de janeiro, 
no último domingo. 
Como já é tradição 
no município, o bispo 
Dom Luciano Berga-
min celebrou missa na 
Catedral de Santo An-
tônio, às 10 horas, com 
a presença de várias 
autoridades e da po-
pulação. O presiden-
te Câmara Municipal, 
Juninho do Pneu, es-
teve presente, junto 
com os vereadores 

Alexandre da Padaria 
e Carlão Chambarelli, 
e assistiu à celebra-
ção ao lado do pre-
feito Rogério Lisboa, 
do vice Ferreirinha e 
de suas esposas.

Mesmo em meio à 
crise financeira vivi-
da pela cidade neste 
momento, Juninho se 
diz confiante. “Temos 
esperança na supera-
ção, em curto prazo, 
desta fase. O Legisla-
tivo está unido com 
o Executivo para que 
possamos tirar nossa 
cidade dessas dificul-
dades”, afirmou.

Militares agiram pensando que Boko Haram estava no local

te Lucky Irabor informou 
que o ataque foi feito 
em Kala Balge, no esta-
do de Borno. “De alguma 
maneira, alguns civis fo-
ram mortos. Ainda esta-
mos definindo o número 
de pessoas mortas no 

ataque aéreo”, disse 
Irabor, em Maiduguri. 
“Muitos civis, incluindo 
funcionários do Comitê 
Internacional da Cruz 
Vermelha e do Médico 
Sem Fronteiras foram fe-
ridos”, afirmou.

Rafael Jardim inicia a gestão esbanjando o dinheiro

REPRODUÇÃO 

GUSTAVO GARCIA/ G1

Força aérea da Nigéria 
mata civis em bombardeio 
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Motivo é esclarecer sobre os riscos e a contribuição fiscal. 

bRasílIa

FIRJAN realiza palestras 
sobre questões jurídicas

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Diante do cenário 
atual de crise, a 
Rep re sen tação 

Regional FIRJAN/CIRJ Bai-
xada Fluminense Área I, 
em Nova Iguaçu, inicia 
os trabalhos do ano com 
Ciclos de Palestras sobre 
questões jurídicas, a fim 
de orientar e esclarecer 
dúvidas dos empresários.

Os encontros aconte-
cem nos dias 24  e 31 , às 
14h. No primeiro, o tema 
será ‘Soluções Legais 
para Passivos Tributários’. 
E, em 31 de janeiro, será 
sobre ‘Convênio ICMS 
42/16 e seus principais 
aspectos envolvendo be-
nefícios fiscais’.

A primeira palestra 
abordará assuntos so-
bre o aumento do con-

tencioso tributário, suas 
causas e soluções que 
podem ser aplicadas. O 
consultor Jurídico do Sis-
tema FIRJAN, Gustavo 
Kelly Alencar, falará de 
questões como o pro-
cesso administrativo fis-
cal, multas, autuações e 
requerimentos em geral, 
passivo tributário, incenti-
vos fiscais na prática, pro-
cesso judicial e perspecti-
vas na área tributária.

Já, dia 31, será a vez 
do consultor jurídico da 
Federação, Sandro Ma-
chado, elucidar sobre os 
benefícios fiscais estadu-
ais do Convênio ICMS. O 
objetivo é esclarecer so-
bre os riscos envolvidos 
e a cobrança da contri-
buição de 10% a título de 
Fundo Estadual de Equilí-
brio Fiscal (FEEF).

Parceria 
O evento con-

ta com parceria 
da Associação 
dos Contabilistas 
de Nova Iguaçu 
e Região Metro-

politana (ASCOM) 
e, da Delegacia do 
Conselho Regional 
de Contabilidade do 
Rio de Janeiro, em 
Nova Iguaçu (CRC/

RJ). A Representação 
Regional FIRJAN/CIRJ 
Baixada Fluminense 
Área I fica na Rua 
Gerson Chernicharo, 
no 1.319, Bairro da 

Luz, em Nova Igua-
çu, nas dependên-
cias do SESI/SENAI. 
As inscrições são 
gratuitas e as vagas 
limitadas. 

Palestra para empresários da Baixada Fluminense

DIVULGAÇÃO

Nova Iguaçu faz ação contra a dengue

O presidente da Alerj, 
Jorge Picciani (PMDB), 
afirmou que está oti-
mista numa aprovação 
mais fácil para o novo 
pacote de medidas do 
governo do Estado na 
Assembleia. O pacote 
faz parte da negocia-
ção do governo do es-
tado com a União para 
tentar sair da grave crise 
financeira, que prejudi-
ca o pagamento aos 
servidores. O parlamen-
tar explicou que o acor-
do de ajuda financeira 
da União para o Rio pre-

A Prefeitura de Nova 
Iguaçu está promoven-
do uma grande ação 
de combate ao Aedes 
aegypti, que transmite a 
dengue, a febre chikun-
gunya e o vírus da zika 
nas 139 escolas da rede 
municipal. Até o início do 
ano letivo, no dia 06 de 
fevereiro, 378 agentes 
da Superintendência de 
Vigilância Ambiental, da 
Secretaria de Saúde, vão 
percorrer as unidades 
para eliminar possíveis fo-
cos do mosquito.

A ação teve início na 
última segunda-feira e 

já visitou algumas uni-
dades, como as escolas 
municipais Professor Osi-
res Neves, no bairro Vila 
Operária; e Professora Or-
nélia Lippi Assumpção, no 
Rancho Novo, onde não 
foram encontrados focos 
do mosquito. 

“Além do combate ao 
mosquito estamos fazen-
do a desratização e a 
dedetização de todas as 
unidades contra baratas, 
cupins e formigas, en-
quanto as escolas ainda 
estão fechadas. Os agen-
tes também estão reali-
zando coletas da água 

para atestar a quali-
dade”, explica Carlos 
Augusto Rodrigues, su-
perintendente de vigi-
lância ambiental.

As ações acontecem 
simultaneamente em 
outros pontos da cida-
de, os agentes fizeram 
um trabalho de cons-
cientização na estação 
ferroviária, no Centro. O 
carro fumacê também 
faz parte da ação e, 
desde a semana pas-
sada, já passou pelos 
bairros Miguel Couto, 
Prata, Jardim Tropical, 
Austin, Km 32 e Ambaí.  

Se São João de Meriti e Mesquita fossem 
países, estariam hoje de relações diplomáti-
cas cortadas. É que o cel. D’Ambrósio (foto) 
foi nomeado secretário de Segurança, em São 
João de Meriti, mas o prefeito Jorge Miranda 
(Mesquita), confessou que o queria, também.  
Brincadeira de lado, o nosso ‘Xerife da Baixa-
da’, prova mais uma vez o enorme prestígio 
que desfruta na região e em todo o Rio de 
Janeiro.

#Xerife

O presidente da Câmara Municipal de São 
Bernardo, em São Paulo, deve ter vindo de 
outro planeta. Ele publicou uma regulamenta-
ção interna de “como quer”, porque quer, o 
aperto de mão nas dependências do órgão. 
Tem que ser forte e balançando três vezes. To-
mara que não copiem essa loucura por aqui...

vê que o estado apro-
ve medidas como o 
aumento da contribui-
ção previdenciária.

Picciani admite 
que o pacote atual 
também representa 
‘alguns sacrifícios’ à 
população e aos ser-
vidores, mas afirma 
que isso acontece em 
escala menor que o 
pacote anterior, vota-
do no fim do ano pas-
sado na ocasião, a 
maioria das medidas 
proposta foi mandada 
de volta para o gover-
no ou derrubada na 
Alerj.

RAFAELMORAES/DIVULGAÇÃO

Bobagem pouca

Picciani admite que medidas imporão ‘sacrifícios’

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ALZIRO XAVIER/ DIVULGAÇÃO

A Fenig (Fundação Educacional e Cultural 
de Nova Iguaçu) está em muito boas mãos. 
Meu amigo e Tricolor, Miguel Ribeiro (foto), 
assumiu a presidência por lá e vai fazer ex-
celente trabalho. A Fenig é vital pra cidade 
e Miguel, é competente, detalhista e super 
responsável, além de articulado, como pou-
cos.

Operários da Se-
cretaria Municipal de 
Conservação iniciaram 
ontem, um trabalho de 
recuperação da Estra-
da de Belford Roxo, no 
trecho correspondente 
ao bairro Jardim Reden-
tor. Segundo o secretá-
rio Paulo Sérgio Correia 
Lima, O Mano, a obra 
de nivelamento deve-
rá estar concluída até 
sexta-feira.

A estrada é uma das 
principais do município, 
utilizada por várias linhas 

de ônibus, com acesso a 
São João de Meriti. No 
bairro Jardim Redentor 
os veículos trefegam em 
meia pista por causa 
dos buracos. Além do 
nivelamento da pista e 
cobertura dos buracos, 
a Secretaria Municipal 
de Conservação vai de-
sentupir todos os bueiros. 
“Vamos torcer para que 
não chova nos próximos 
dias. Só assim, podere-
mos seguir com o tra-
balho sem interrupção”, 
disse o secretário.

Belford Roxo recupera trecho 
de estrada no Jardim Redentor

Presidente diz que está otimista 
para aprovação de novo pacote

Em boas mãos

Zap 2

O que não falta é gente inocente. Alguns deles 
acreditaram que valia a pena “jogar” milhões de 
reais, para realizar a Copa-2014 e Rio2016. Os ino-
centes discursavam sobre o “legado”. Hoje com 
tudo abandonado, os inocentes sumiram...

O secretário de Economia e Finanças, Ferreiri-
nha, estuda implantar a liberação de alvará, pela 
internet. Seriam apenas os mais simples, aqueles 
que não exijam fiscalização mais específica e téc-
nica, como postos de gasolina, por exemplo. Uma 
excelente iniciativa, que facilitará muito aos inte-
ressados.

Zap 1

Tem impressionado bastante a quantidade de 
agentes de trânsito que estão atuando nos cru-
zamentos da Via Light, em Nova Iguaçu. A pre-
sença desses homens ajuda muito qualquer pas-
sagem pela importante artéria e oferece mais 
segurança.

 
 Assessores do gabinete do prefeito de Nova 
Iguaçu estão impressionados com frequên-
cia desnecessária e até, indevida, segundo 
as fontes, de nomeados do governo passado. 
Mesmo com o prédio fechado, eles forçavam para 
entrar e ficar nos setores. Perda de tempo...

A estrada no bairro fica intransitável após temporal

DIVULGAÇÃO/ RAFAEL BARRETO 

Zap 3

Zap 4

Agente vistoriando o local
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Agentes penitenciários e policiais 
civis aderem à paralisação geral

pela normalização dos salários

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Além do salário atrasado, eles reivindicam melhores condições de trabalho. 

Agentes peniten-
ciários e policiais 
civis do Rio de-

ram início a uma para-
lisação na madruga-
da de ontem. Além de 
estarem com o salário 
de dezembro e com o 
13º salário atrasados, 
os agentes da Secre-
taria de Administração 
Penitenciária reivindi-
cam a melhoria das 
condições de traba-
lho, já que os presídios 
estão superlotados e 
não houve aumento 
de efetivo. Já os poli-
ciais civis exigem o pa-
gamento do salário de 
dezembro (2016), do 
13° salário (2016), do 
RAS (atrasado desde 
junho de 2016) e das 
metas (atrasadas des-
de dezembro de 2015) 
para ativos, inativos e 
pensionistas.

A Secretaria de Ad-
ministração Penitenci-

ária (Seap) informou 
que possui um plano 
de segurança para 
manter a rotina das 
unidades prisionais, 
mas não deu deta-
lhes sobre esse plano e 
não informou qual foi 
a adesão dos agentes 
penitenciários à para-
lisação até a manhã 
de ontem.

Uma das medidas 
dessa paralisação é 
não permitir que os 
parentes entrem para 
visitar os detentos. 
Como mostrou o Bom 
Dia Rio, às 6h já havia 
uma grande fila na 
frente do Complexo 
Penitenciário de Ge-
ricinó, em Bangu, na 
Zona Oeste, já que on-
tem foi dia de visita.

A paralisação deve 
durar até a próxima 
segunda-feira, quando 
uma nova assembleia 
será feita. Por enquan-
to, só será mantido o 
fornecimento de ali-

mentação, o cumpri-
mento dos alvarás de 
soltura e a saída de 
presos para atendi-
mento médico.

PARALISAçãO 
DE 72 HORAS

Em uma assembleia 
realizada na noite da 
última segunda-feira, 
na Tijuca, Zona Nor-
te do Rio, dezenas de 
policiais civis participa-
ram da votação que 
decidiu dar início a 
uma paralisação que 
deve durar 72 horas.

Representantes dos 
sindicatos da Polícia 
Civil, dos delegados e 
dos peritos também es-
tiveram na reunião. No 
Instituto Médico-Legal 
(IML), deve ser mantido 
apenas o atendimento 
aos casos considera-
dos emergenciais.

“Nós optamos por 
uma paralização, ba-
seados inclusive numa 
decisão, recente, do 
próprio STF. Nos fal-

tam verbas de natu-
reza alimentar, quais 
sejam: nosso salário 
de dezembro, nosso 
décimo-terceiro, nós 
temos nossas horas 
extras não pagas des-
de a metade do ano 
e temos um sistema 
de metas que não é 
pago desde 2015”, 
afirmou Fábio Neira, 

presidente da coliga-
ção dos policiais civis.

Ainda segundo ele, 
em respeito à popu-
lação, as atividades 
essenciais serão man-
tidas. “Serão respeita-
das as atividades es-
senciais, que é o crime 
com violência, o rou-
bo de comunicação 
do veículo, os flagran-

tes, a comunicação 
de roubo de veículos, 
e os crimes violentos”, 
destacou Neira.

Na manhã do último 
sábado, os policiais 
civis já tinham feito 
uma paralisação. As 
delegacias não fize-
ram nenhum registro 
ou serviço por quatro 
horas. 

Agentes penitenciários e policiais civis entram oficialmente de greve

RJ abandona construção de presídio de R$ 17 milhões 
Um presídio que 

estava sendo feito 
pra abrigar detentos 
entre 18 e 24 anos, 
parou de ser constru-
ído e está se deterio-
rando pela ação do 
tempo. 

As obras de cons-
trução da Cadeia 

Pública para Jovens 
Adultos tiveram início 
marcado para 3 de se-
tembro de 2014. A pre-
visão do término estava 
agendada para 30 de 
agosto de 2015. O proje-
to que contou com ver-
ba do Departamento 
Penitenciário Nacional 

(Depen), ligado ao Mi-
nistério da Justiça, pre-
via receber presos entre 
18 e 24 anos. A estrutura 
da cadeia teria 84 celas 
coletivas e 30 individuais.

A Cadeia Pública 
integra o Programa 
Delegacia Legal e foi 
planejada para evitar 

que presos fiquem em 
delegacias. Desde o 
início do projeto foram 
construídas 14 cadeias 
públicas em todo o Es-
tado do Rio. Uma uni-
dade para jovens, do 
sexo masculino, nos 
mesmos moldes dessa 
de Gericinó está sendo 

concluída em Resende, 
no Sul Fluminense.

Questionado na últi-
ma sexta-feira, o Minis-
tério da Justiça não res-
pondeu até a noite da 
última segunda-feira. 
No relatório do Progra-
ma Nacional de Apoio 
ao Sistema Prisional, 

de 9 de junho de 
2016, a construção 
é dada como ‘can-
celada’.

A Seap informou, 
através de nota, de 
que a construção é 
de responsabilidade 
da Secretaria Esta-
dual de Obras.

DIVULGAÇÃO

Alerj e PM se unem para ajudar 
famílias de policiais mortos

Começa na pró-
xima semana uma 
ação conjunta da 
Comissão de Direitos 
Humanos da Assem-
bleia Legislativa do 
Rio de Janeiro com 
a Polícia Militar flu-
minense. O objetivo 
é unir forças na as-
sistência aos paren-
tes de policiais mor-
tos, só este ano, já 
são 11 policiais (civis 
e militares) assassi-
nados. O tema foi 
debatido na tarde 
da última segunda-
-feira numa reunião 
entre o presidente 
da comissão, depu-
tado Marcelo Freixo 
(PSOL) e o coman-
dante-geral da cor-
poração, coronel 
Wolney Dias.

Embora as duas 
instituições já tives-
sem serviços de au-
xílio aos policiais, a 
institucionalização 
dessa ajuda é inédi-
ta no Rio. 

O atendimen-
to em conjunto irá 
contemplar, por 

exemplo, assistência 
psicológica, jurídica 
e social.

Também na próxi-
ma semana, na ter-
ça-feira, está previs-
ta uma reunião com 
representantes da 
Polícia Civil e Defen-
soria Público do RJ.

Comandante Wolney Dias em reunião com Marcelo Freixo 

DANIELA OROFINO ARQUIVO PESSOAL

Caveiras prende chefe do tráfico
Policiais do Bata-

lhão de Operações 
Policiais Especiais 
(Bope) prenderam 
Wandson Saturnino 
da Silva, conhecido 
como Rambo, du-
rante operação fei-
ta na madrugada 
de ontem, no Mor-
ro Santo Amaro, no 
Catete, na Zona Sul 
do Rio. Ele é apon-
tado como o chefe 
do tráfico da comu-
nidade. As equipes 
chegaram ao local 
por meio de denún-
cias.

Com o traficante, 
os policiais apreen-
deram 1.670 pinos de 
pó branco, três sacos 
com aproximadamen-
te 100g de pó branco, 

dois rádios transmis-
sores e dois carre-
gadores de pistola 
9 mm. A ocorrência 
foi registrada na 9° 
DP (Catete).

Drogas, carregadores e rádios foram apreendidos

DIVULGAÇÃO

Operação policial termina com 
um morto e armas apreendidas 

Policiais do Bata-
lhão de Operações 
Especiais (BOPE) re-
alizaram na noite 
da última segunda-
-feira uma operação 
na Comunidade do 
Dendê, Ilha do Go-
vernador. Houve con-
fronto armado entre 
policiais e bandidos.

Um homem conhe-
cido como ‘Metal’, 
suspeito e atuar no 
tráfico na localidade, 
foi atingido e levado 
para o Hospital Mu-
nicipal Evandro Freir, 
mas não resistiu aos 

ferimentos. 
Com ele foram 

apreendidos: 1 Fuzil 
G3 Calibre 7,62, 124 
munições intactas;1 
pistola Canik fabri-
cação Turca Calibre 
9 mm; 10 munições 
intactas; 6 granadas; 
1 radiotransmissor; 1 
bateria extra de ra-
diotransmissor e uma 
Pequena carga de 
drogas a ser contabi-
lizada.

O caso foi registra-
do na Divisão de Ho-
micídios (DH) da Ca-
pital.

BARRICADAS 
NO FAZ QuEM QuER
No mesmo dia, pela 

manhã, barricadas 
foram vistas em Ro-
cha Miranda. Bandi-
dos bloquearam um 
dos acessos a Comu-
nidade do Faz Quem 
Quer. 

A favela fica entre 
Rocha Miranda e Co-
elho Neto. Um taxista 
precisou pedir ajuda 
a um morador para 
poder passar. Em ou-
tro acesso, havia blo-
queio com pneus e 
concretos.

Bope impede roubo de caminhão 
Policias do Bata-

lhão de Operações 
Especiais (BOPE) ao 
retornarem da dele-
gacia onde registra-
vam uma ocorrên-
cia, se depararam 
com duas motos e 
quatro homens que 
haviam acabado 
de abordar um ca-
minhão dos correios, 
render o motorista e 

anunciar o assalto, 
na madrugada de 
ontem.

Imediatamente a 
equipe do BOPE de-
sembarcou das via-
turas para impedir 
a ação. Logo que 
os criminosos perce-
beram iniciou-se um 
confronto.

Um homem foi 
ferido e socorrido 

ao Hospital Souza 
Aguiar. Com ele os 
policiais apreende-
ram uma metralha-
dora calibre 40 mm. 
O fato aconteceu 
na altura da Rua Ita-
poã, em Benfica, na 
Zona Norte do Rio.

A ocorrência se-
guiu para registro na 
Super intendência 
da Polícia Federal.
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Detentos fizeram um 
motim na noite da úl-
tima segunda-feira no 
Presídio Antônio Dutra 
Ladeira, em Ribeirão 
das Neves (MG), na re-
gião metropolitana de 
Belo Horizonte. 

Segundo informa-
ções, por volta das 19h, 
os presos começaram 
a queimar colchões e 
jogá-los para fora das 
celas de quatro pa-
vilhões. A situação foi 
controlada na madru-
gada. A Ordem dos 
Advogados do Brasil, 
em Minas Gerais, de-
fende a transferência 
de alguns presos.

Em um vídeo divul-
gado nas redes sociais, 
um homem falando 
em nome dos presos, 
com o rosto escondido, 
faz ameaças e culpa o 

Motim em presídio é controlado

Polícia encontra corpo de 
menina sequestrada no Rio

GIULIANO GOMES/ TRIBUNA

Penitenciária Antônio Dutra Ladeira em Minas Gerais

diretor da penitenciária, 
Rodrigo Machado, pela 
situação. “Nós vamos 
meter fogo em tudo. 
Vai queimar, vai morrer 
muita gente. Não é brin-
cadeira [...] Vai rolar san-
gue”, diz. Ele pede ain-

da responsabilidade 
com as visitas e cri-
tica o abuso de po-
der. Do lado de fora 
da unidade prisional, 
parentes dos deten-
tos também fizeram 
um ato.

Terminou de forma trá-
gica o caso da meni-
na que desapareceu 

no último domingo. A Po-
lícia Civil encontrou o cor-
po de Thifany Nascimento 
de Almeida, de 11 anos, 
dentro de uma mala de 
viagem, na comunidade 
do Amarelinho, em Irajá, 
Zona Norte do Rio, no iní-
cio da noite de ontem.

Ao saber que o corpo 
da criança havia sido en-
contrado, Sandro tentou 
fugir da Cidade da Polícia. 
Gritando que ‘não tinha 
nada a perder’, o homem 
atravessou o refeitório do 
local correndo e quebrou 
o vidro de uma janela. Ele 
foi baleado na perna e 
encaminhado a um hospi-

tal da região.
Agentes da Delegacia 

de Descobertas de Para-
deiro (DDPA) foram até a 
casa do homem que con-
fessou ter sequestrado a 
vítima. Moradores do Con-
junto Amarelinho, onde o 
marginal mora, segura-
vam cartazes pedindo a 
volta de Thifany na porta 
da casa de Sandro Borges 
de Mattos, de 46 anos. Ele 
chegou a ser agredido 
por moradores revoltados. 

Testemunhas relataram 
que para conseguir levar 
a menina, Sandro disse 
que iriam buscar um ca-
chorro para ela. Na resi-
dência foram encontra-
dos quatro cachorros: um 
Rotweiller, um Labrador e 
dois Lhasas Apso. Os agen-
tes precisaram de ajuda 
para resgatar os animais. 

A ONG Centro de Reabi-
litação Pata Amiga pede 
ajuda para lar temporário 
para os animais porque 
não tem como ficar com 
eles por falta de espaço 
na ONG. Quem puder e 
quiser ajudar pode ligar 
para (21) 9-8668-0888.

MARGINAL FALA
MOTIVO DO CRIME

A especializada já ou-
viu parentes da menina 
durante a madrugada de 
ontem. O suspeito ainda 
não explicou a motivação 
do crime. Um parente da 
vítima contou à polícia 
que, no momento em que 
foi agredido, Sandro disse 
que pegou a menina e a 
deixou logo mais à fren-
te. Uma testemunha disse 
que teria visto a criança 
na rua com o homem.

Justiça manda soltar brigões do 
Corinthians presos em Bangu 

Os 27 torcedores do Co-
rinthians presos no Com-
plexo Penitenciário de Ge-
ricinó, em Bangu, na Zona 
Norte do Rio, foram soltos 
por determinação da Jus-
tiça. Eles estavam detidos 
desde outubro de 2016, 
após uma briga generali-
zada no Maracanã. A in-
formação foi confirmada 
pela assessoria do Tribunal 
de Justiça (TJ-RJ).

A decisão do juiz Marce-
lo Rubiolli, titular do juizado 
Especial do Torcedor e dos 
Grandes Eventos foi publi-
cada ontem e converte 
em medidas cautelares a 
prisão preventiva dos réus.

O grupo de torcedores 
foi preso após agressões a 
torcedores do Flamengo 
e policiais militares, antes 
de jogo do Campeonato 
Brasileiro, em 23 de outu-
bro. As imagens mostraram 
vários deles espancando 
um PM que tentava evitar 
confronto com a torcida 
adversária. Outros policiais 
também foram agredidos. 

Trinta e um torcedores 
são réus no processo. Qua-
tro deles já haviam conse-
guido o direito de respon-
der em liberdade e outros 
27 estavam em Bangu, até 
essa nova decisão.

MEDIDAS CAuTELARES
Segundo a decisão, os 

torcedores ficam proibi-
dos de comparecer a jo-
gos do Corinthians no país. 

Eles terão de comparecer 
a delegacias uma hora 
antes de jogos do time, só 
podendo sair 30 minutos 
depois do encerramento. 
A decisão ocorre cerca 
de uma semana após a 
divulgação de uma car-
ta, escrita pelos torcedo-
res presos, em que pedem 
transferência por conta da 
guerra entre facções no 
presídio.

Torcedores se envolveram em briga no Maracanã

Suspeito foi preso após ser linchado. Vítima foi levada da porta de casa no Subúrbio. 

‘Coleguinha’ viu quando garota sumiu

Agentes observam parentes da menina durante protesto frente a casa do acusado

Thifany foi levada por homem que prometeu filhote de cão

Primo de famosa é acusado de estupro
Ronaldo Casé Ramos 

foi preso em flagrante 
na noite da última se-
gunda-feira por agentes 
da 34º BPM (Magé) acu-
sado de estuprar uma 
adolescente de 15 anos. 
Ele é primo da apresen-
tadora do programa 
dominical ‘Esquenta’, 
da TV Globo. 

De acordo com a cor-
poração, após denún-
cias anônimas, o acusa-
do foi pego em sua casa 
com a jovem que confir-
mou ter praticado sexo. 
Os dois teriam se conhe-
cido na praia e Ronaldo 
oferecido a quantia de 
R$ 100 em troca da con-
junção carnal.

A PM informou ainda 
que Ronaldo Casé foi 
candidato a vereador 
no ano passado pelo 
município de Magé, 
mas não foi eleito. Re-
centemente assumiu o 
cargo de assessor par-
lamentar do deputado 
estadual Renato Cozzo-
lino. 

Táxi e ônibus batem e um morre
O choque entre um 

táxi e um ônibus na Ave-
nida Niemeyer, na Zona 
Sul do Rio, deixou uma 
pessoa morta na manhã 
de ontem. Após a colisão 
frontal, os veículos pega-
ram fogo. O acidente 
aconteceu próximo à 
comunidade do Vidigal, 
deixando o trânsito com-
plicado nas rotas que 
eram opções na região.

O corpo da vítima do 
acidente foi removido 
pela Defesa Civil, duas 

horas depois do rabecão 
chegar ao local. As causas 
do acidente serão inves-
tigadas pela Polícia Civil, 
que não informou quan-
do foi acionado o servi-
ço pericial e nem quando 
os agentes chegaram na 
cena da colisão. 

MOTO PEGA FOGO
EM NOVA IGuAçu

Uma motocicleta pegou 
fogo na tarde de ontem 
em Nova Iguaçu. No aci-
dente ninguém ficou ferido. 

De acordo com informa-

ções, o condutor pilotava 
a CB 500 na altura da Rua 
Alexander Gama Correa 
quando foi alertado por 
um motorista que o veículo 
estava pegando fogo. Ime-
diatamente, abandonou a 
moto e buscou ajuda nos 
imóveis da região para 
controlar as chamas. Após 
usar vários baldes de água, 
ele conseguiu apagar o 
fogo. Atordoado, o con-
dutor não quis falar com a 
reportagem do Hora H, que 
estava no local. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Um outro parente 
relatou que o pai de 
Thifany, Jorge Almei-
da, que trabalha em 
um quiosque de co-
mida na região, teria  
passado em casa e 
deixado a filha brin-
cando com uma ami-
ga de 8 anos. Alguns 
minutos depois, ele 

voltou e não a encon-
trou mais. 

"A coleguinha que 
estava brincando 
com ela disse que o 
cara chegou em uma 
moto e disse que iria 
dar um cachorrinho 
pra ela. Ele falou para 
a outra menina: 'Va-
mos ali buscar o ca-

chorro. Quando você 
voltar vai fazer uma 
surpresa para o seu 
pai'", disse. 

A Polícia Civil afir-
mou que a Delega-
cia de Descoberta 
de Paradeiros (DDPA) 
instaurou um inquérito 
para apurar o desa-
parecimento da me-

nina. Ainda de acor-
do com o órgão, 
quem tiver informa-
ções sobre Thifany 
ou sobre o homem 
que a levou pode 
fazer contato com 
o Disque-Denúncia 
(21 2253-1177) ou a 
DDPA (21 2202-0338 
e 21 2582-7129).

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Cemitério de Volta Redonda 
recebe mutirão de limpeza 

sUL fLUminense

assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Prefeito participou da ação que contou com mais de 130 funcionários da Suser.

Mais de 130 
funcionários 
da Secreta-

ria de Obras e Serviços 
Públicos e da Superin-
tendência de Serviços 
Rodoviários (Suser) par-
ticiparam ontem de um 
mutirão de limpeza e 
manutenção do Cemi-
tério Municipal do Reti-
ro. O prefeito Samuca 
Silva participou do mu-
tirão, que realizou ca-
pina, pintura nas sepul-
turas, poda de árvores, 
sinalização horizontal, 
reforma nas instalações 
elétricas e recapea-
mento asfáltico. 

“Estou aqui para 

acompanhar o tra-
balho de vocês. Meu 
mandato não será den-
tro do gabinete, embo-
ra muitas pessoas falem 
que isso é demagogia. 
Isso é trabalho. É olho a 
olho com os servidores 
públicos e com a popu-
lação”, disse Samuca.

O secretário de Obras 
e Serviços Públicos, To-
ninho Oreste, que coor-
denou o mutirão, disse 
que a ideia é atender 
às inúmeras reclama-
ções que o governo 
municipal vem rece-
bendo sobre o estado 
de conservação do lo-
cal. “Pretendemos dei-
xar tudo arrumado em 
dois dias. Temos a obri-

gação de dar maior 
conforto à população 
num momento difícil da 
vida, quando se perde 
um ente querido”, disse 
Toninho Oreste, ressal-
tando que serão utili-
zados mais de 10 cami-
nhões e veículos para 
manutenção elétrica e 
asfáltica.

Atualmente, segundo 
dados da administra-
ção, o cemitério tem 
mais de oito mil sepul-
turas e, muito delas, se 
encontram danificadas 
pelo tempo ou vanda-
lismo. Atualmente, há 
três capelas mortuárias 
no cemitério, além das 
capelas no bairro Ater-
rado. O empenho de servidores durante limpeza do cemitério do Retiro

Prefeito agradece empenho dos servidores
Durante a con-

versa com funcio-
nários públicos, Sa-
muca agradeceu 

o empenho de cada 
servidor no processo 
de melhoria da cida-
de. “Agradeço cada 

um de vocês pelo 
esforço que estão 
tendo para melhorar 
tudo. Em relação a 

alimentação, abrimos 
uma licitação para a 
contratação de um 
restaurante para me-

lhorar o almoço. Isso 
é um ato pra mostrar 
respeito a vocês. Es-
tou trabalhando ma-

nhã, tarde e noite 
para honrar cada 
voto de confian-
ça”, finalizou.

DIVULGAÇÃO

Samuca discute condições 
de trabalho com motoboys

O prefeito Samuca Sil-
va recebeu ontem, em 
seu gabinete, um grupo 
de motoboys para deba-
ter melhorias de trabalho 
para a categoria. Tam-
bém estiveram presentes 
representantes da Guar-
da Municipal e da Polícia 
Militar. Os assaltos foram 
apontados pelos moto-
boys como o principal 
problema. Segundo eles, 
os assaltos estão cada 
vez mais constantes, prin-
cipalmente, entre os bair-
ros Volta Grande, Santo 
Agostinho, Vila Mury, Ni-
terói, Conforto e Sessenta.

Foram abordadas tam-
bém a exigência do cur-
so de motoboy, que mui-

tos não fazem por causa 
do valor; as poucas vagas 
para motos; e a quanti-
dade de blitze feitas no 
município. O comandan-
te da Guarda Municipal, 
Paulo Henrique Dalboni, 
explicou a necessidade 
da realização da fiscali-
zação.

“Nós realizamos muitas 
apreensões de motos nos 
últimos anos. Justamente, 
com o intuito de tirar de 
circulação essas motos 
que não são usadas cor-
retamente e que, muitas 
são usadas para assaltos, 
como esses que vocês 
estão denunciando”, dis-
se.

O prefeito se mostrou 

receptivo às solicitações. 
“Nosso governo é feito de 
ouvir a todos. Eu me colo-
co à disposição para aju-
dar a organizar a regula-
rização dos motoboys. O 
primeiro ponto é a regu-
larização dos para evitar 
que sejam prejudicados 
nas fiscalizações. Porque 
não tem como evitar que 
as mesmas ocorram, pois 
são necessárias. O que 
precisamos fazer é dar 
suporte para vocês an-
darem documentados”, 
falou Samuca, afirmando 
que está estudando uma 
forma de melhorar o es-
tacionamento público, 
não só para as motos, 
mas no geral. 

Prefeito debate os problemas de segurança com grupo da categoria no gabinete

GABRIEL BORGES/DIVULGAÇÃO

IFRJ abre inscrições para 
curso superior em Pinheiral
Estão abertas as ins-
crições para o curso 
gratuito Licenciatu-
ra em Computação, 
o primeiro curso su-
perior do Campus 
Pinheiral do Instituto 
Federal do Rio de 
Janeiro. As inscri-
ções seguem até o 
dia 31 de janeiro de 
2017 e deverão ser 
realizadas, exclusi-
vamente, no Cam-
pus Pinheiral, loca-
lizado à Rua José 
Breves, 550, Centro, 
Pinheiral, de segun-
da a sexta-feira, das 
9h às 19h.
Não haverá taxa de 
inscrição e o pro-
cesso de seleção 
de alunos utilizará 
a nota do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) das 
edições de 2013, 
2014, 2015 ou 2016. 
Os procedimentos 
da inscrição, o cro-

nograma completo 
do processo seletivo e 
demais informações, 
o candidato pode en-
contrar no site na op-
ção Graduação.
O curso será oferta-
do de forma gratuita 
e terá a duração de 
oito semestres. As au-
las acontecerão de 
segunda a sexta-feira, 
das 18h às 22h, com 
eventuais atividades 
no sábado, no perío-
do entre 8h e 12h.

O coordenador do 
curso, Professor Cil-
mar Santos de Cas-
tro, afirmou que 
o objetivo desta 
graduação é for-
mar profissionais de 
Computação Edu-
cação, habilitados 
para atuar em diver-
sos espaços. “Com 
ênfase em desenvol-
vimento de software 
e de soluções edu-
cacionais,” comple-
mentou.

IFRJ lança edital para o curso superior em Pinheiral 

DIVULGAÇÃO

Vale transporte é renovado em Piraí
A Prefeitura renovou com 

o Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passagei-
ros (Sindpass) a reativação 
do vale-transporte para os 
servidores públicos. O con-
trato, vencido em dezem-
bro, não havia sido renova-
do ainda.

De acordo com a se-
cretária de Planejamento, 
Dione Caruzo, o Sindpass 

estava sem contrato com 
a prefeitura desde o mês 
passado. “Como o Sindpass 
estava sem contrato, o va-
le-transporte do funciona-
lismo foi cortado. Assim que 
assumimos, coordenados 
pelo prefeito, começamos 
a trabalhar para solucio-
nar o problema. Agora, o 
contrato foi renovado e 
pedimos ao sindicato que 

já seja feita a recarga nos 
cartões da categoria”, ex-
plicou o responsável pela 
pasta.

O prefeito ainda desta-
cou os esforços da prefei-
tura no sentido de regula-
rizar os salários atrasados 
dos servidores e o vale-
-transporte, mesmo frente 
à debilitada saúde finan-
ceira do município.

Suspensão  do programa ‘Passageiro 
Cidadão’ gera reclamações em Angra

A suspensão do progra-
ma ‘Passageiro Cidadão’ 
virou alvo de reclamação 
para os moradores de 
Angra dos Reis, na Costa 
Verde no Rio de Janeiro. 
Na última segunda-feira, 
primeiro dia útil da medi-
da, quem precisou pegar 
ônibus, teve que pagar 
mais caro.

A suspensão de 180 dias 
do programa faz parte 
de um pacote de me-
didas anunciadas pela 
prefeitura para enfrentar 
a crise financeira. Só do 
‘Passageiro Cidadão’, a 
dívida do governo muni-
cipal é de R$ 9 milhões. 

O benefício na passagem 
existia desde 2011. Como 
o passageiro pagava um 
valor menor, a prefeitu-
ra custeava o restante. 
O prefeito Fernando Jor-
dão, informou que, com 

essa economia, vai prio-
rizar outras áreas, além 
de evitar um aumento na 
dívida. Mas, quem usa do 
ônibus, reclama do preço 
e também da qualidade 
do serviço. 

Estrutura dos ônibus geram reclamações de usuários

REPRODUÇÃO



9Entretenimento

Fonte: http://www.tempoagora.com.br

       quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Fonte: http://www.tempoagora.com.br

GLOBO

05:00 - Hora Um
06:00 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:05 - Bem Estar
10:44 - Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:46 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
13:58 - Vídeo Show
15:13 - Sessão da Tarde: Ma-
tilda
16:43 - Vale a Pena Ver de 
Novo: Cheias de Charme
17:53 - Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:24 - Sol Nascente
19:11 - Praça TV - 2ª Edição
19:31 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:14 - A Lei do Amor
22:15 - Dois Irmaõs
23:07 - Cidade Dos Homens
23:45 - Jornal da Globo
00:21 - Flash
01:06 - Corujão - Conan, o 
Bárbaro
02:59 - Corujão - Saneamen-
to Básico, o Filme

TV RECORD

SBT
06:00 - SBT Notícias Manhã
08:00 - Fofocando
08:30 - Mundo Disney
10:30 - Bom Dia e Cia
13:45 - Primeiro Impacto 
14:45 - Casos de Família
15:45 - A Usurpadora
16:45 - Querida Inimiga
17:30 - Lágrimas de Amor
18:30 - A Gata
19:45 - SBT Brasil
20:30 - Carinha de Anjo
21:30 - Chiquititas
22:15 - Pra Ganhar é Só 
Rodar
22:45 - Programa do Ratinho
00:30 - The Noite Com Danilo 
Gentili
01:30 - SBT Notícias Da Ma-
drugada

REDE TV

EXPOSIÇÃO

05:00 - Igreja Internacio-
nal 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
17:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
18:00 - Te Peguei
18:05 - Master Game
19:15 - RedeTV News
20:30 - Igreja Internacional 
da Graça de Deus.
21:30 - TV Fama
22:30 - SuperPop
00:00 - Leitura Dinâmica
00:30 - Programa Amaury Jr
01:30 - Viagem Cultural
02:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
03:00 - Igreja da Graça no 
Seu Lar

Todos comemoram a união de 
Alice e Mario. Julia sente falta de 
Wagner. Sinhá e César se irritam com 
Mocinha, que pede menos  violên-
cia no plano contra Tanaka. Tiago 
vê João Amaro e Dora se beijando. 
Alice se muda para a casa de Mario. 
Yumi e Hirô flagram  Mieko com Da-
masceno na cozinha. César é rude 
com Carol, que monitora as ações 
do vilão com sua câmera.

César falsifica assinatura 
para incriminar Alice

Salmon e Raabe 
desconfiram de Mara

Zareg diz que Bogotai não deve 
pensar em se vingar de Finéias ago-
ra. O mensageiro do reino de Gi-
beão procura por Zareg no palácio 
de Adonizedeque. Mireu avisa que 
os nobres foram vistos comprando 
roupas velhas na taberna de Ula. O 
rei de Jerusalém avisa que é preciso 
descobrir o que está acontecendo. 

RESuMOS DAS NOVElAS

Léo acusa Lázaro de ter planejado 
o sequestro com Néia. Laila inventa 
uma desculpa pelo seu atraso no lan-
çamento do DVD. Néia desmaia ao 
ser acusada por Léo. Yasmin fica cho-
cada ao saber por Léo que Néia ar-
mou com Lázaro o próprio sequestro. 
Júlia manda mensagem para Alex 
solicitando um novo encontro. 

léo acha anel roubado de 
Néia na casa de lázaro

06:00 - Balanço Geral Ma-
nhã
07:30 - Faixa regional
08:55 - Fala Brasil
10:00 - Hoje em Dia
12:00 - Faixa regional
14:45 - Amor e Intrigas
15:45 - Vidas em Jogo
16:30 - Cidade Alerta
19:30 - Escrava Isaura
20:40 - A Terra Prometida
21:40 - Jornal da Record
22:45 - Sem volta 
23:45 - CSI Las Vegas (14ª 
Temporada)    
01h15 - Fala que eu te es-
cuto
02h00 - Programação Uni-
versal

antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Parque de trampolins é a 
novidade do Grande Rio
A atração é inédita no Rio de Janeiro e promete agitar o público com diversão.

BAND

06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
Edição Brasil
09:10 - Dia a Dia
10:10 - Os Simpsons
11:00 - Jogo Aberto
12:30 - Jogo Aberto: Debate
13:00 - Os Donos da Bola
14:15 - Os Simpsons
15:00 - Game Phone
16:00 - Brasil Urgente 
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:10 - Religioso - O Show da 
Fé
22:30 - Cine Band 

Previsão do tempo - nova iguaçu Condições do
Mar no Rio

O Shopping Grande Rio 
recebeu a mais nova atra-
ção, o ‘Jump do Mallan-
dro’, inédita no Rio de 
Janeiro. Trata-se de um 
parque de trampolins que, 
segundo os responsáveis, 
é um brinquedo com di-
versos benefícios que au-
xiliam o corpo e a mente. 
Os interessados podem 
brincar de segunda a sá-
bado, das 10h às 22h, e 
aos domingos e feriados, 
das 11h às 20h. Os valores 
do ingresso são R$20, por 
15 minutos, e R$30, por 30 
minutos.  Caso o cliente 
queira brincar mais, serão 
cobrados R$5 a cada dez 
minutos. A atração fica 
localizada na Praça de 
Eventos Principal. É reco-
mendado o uso de meias 
antiderrapantes.

A proposta do ‘Jump do 
Mallandro’ é entreter os A cama elástica gigante é mais uma atração para a diversão e lazer no shopping

clientes, oferecendo aos 
participantes um espaço 
de parque projetado para 
diversão e exercícios físi-
cos. Os monitores realizam 
checagem das condições 
físicas dos participantes, 
visando a prevenção de 
possíveis acidentes. Além 
disso, a empresa respon-
sável conta com equi-
pamentos de última ge-
ração, partes metálicas 
revestidas com camadas 
de espumas e equipe de 
profissionais altamente 
capacitada para prestar 
orientações, garantindo, 
assim, a segurança de to-
dos.

“Além de ser uma atra-
ção de entretenimen-
to para os pequenos, o 
‘Jump do Mallandro’ traz 
muitos benefícios para a 
saúde, o que reforça nos-
so compromisso em ofe-
recer atividades de bem-
-estar e diversão”, conta 
Vanessa Mourão, gerente 

DIVULGAÇÃO

Gustavo avisa Haydee e Nicole que 
Flávio está detido na cadeia. O em-
presário diz que irá até a delegacia e 
que irá ajudá-lo. Fabiana revela para 
a Madre Superiora que a ideia da ma-
nifestação foi dela. A Madre diz que 
Fabiana também precisa repensar sua 
vida e que a ideia da manifestação foi 
muito grave. Juju mostra para Zeca os 
vídeos que recebeu com mensagens 
desejando melhoras 

Gustavo avisa Haydde 
que Flávio está detido

Ontem foi um dia 
muito feliz, de cele-
brar mais um ano de 
vida de uma pessoa 
especial! O mundo 
se alegra por mais 
um aniversário, um 
dia que está eterna-
mente marcado em 
nossas memórias. A 
aniversariante Ana 

Clara Oliveira com-
pletou dez anos de 
vida e se reuniu com 
seus familiares para 
celebrar a data.

Nunca se esqueça 
quanto é especial 
para a vida de tan-
tas outras pessoas. De 
sua amiga Júlia Le-
mos, feliz aniversário!

A uma amiga do coração,
uma homenagem de aniversário

de Marketing do Shop-
ping Grande Rio.

Segundo os organiza-
dores da atração, a prá-
tica deste exercício tam-

bém traz muitos benefícios 
para os pequenos, pois 
os retiram da inatividade, 
ajudando a trabalhar o 
equilíbrio, a coordenação 

motora, a concen-
tração e, o melhor, o 
sistema cardiorrespira-
tório infantil, que está 
em desenvolvimento.



A Rússia ocupa 
1/9 da área terrestre 
do mundo, sendo o 
maior país de todo o 
planeta. A sua área 
é equivalente ao do-
bro da brasileira, to-
talizando 17.075.400 
quilômetros quadra-
dos, dominando ain-
da metade de toda 
a Europa e 1/3 do 
continente asiático.

O país também é 
membro permanen-
te do Conselho de 
Segurança da ONU, 
além de ser Estado-
-Membro da Comu-
nidade de Estados 
Independentes, que 
é formada pelas ex-
-repúblicas da União 
Soviética. Está en-
tre os cinco Estados 
com armas nuclea-
res do mundo.

O clima do país é 
ártico, temperado e 
subtropical, sendo 
que as temperaturas 
máximas raramente 
passam dos 25°C no 
verão, e as mínimas 
variam entre -40°C 
ao norte e -8°C ao 
Sul durante o inver-
no. 

DO
Entretenimento

10 geral

Sistema de defesa sofisticado era bíblico
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Sabrina Sato faz
carão em foto

Documentário revela as 
intimidades de James Dean
Um dos maiores astros do cine-

ma, Marlon Brando, sempre este-
ve rodeado de belas mulheres. 
Mas, segundo um documentário 
produzido pela BBC britânica que 
fala da vida amorosa do ator, ele 
gostava de se relacionar com 
homens e manteve um romance 
secreto com James Dean e Rock 
Hudson.

Na tarde de ontem, Sabrina Sato 
compartilhou foto em seu perfil no 
Instagram que deixou os marman-
jos boquiabertos. Na foto, ela apa-
rece de biquíni em uma piscina e 
deu aquela caprichada no carão.
Vale ressaltar que o stylist Yan Acioli 
também não fez feio com relação à 
boa forma e, mesmo escondendo o 
rosto, deixou sua barriga tanquinho 
à mostra. 

Os vastos depósitos 
de cobre foram ex-
plorados por seres hu-
manos durante cen-
tenas de anos.

Este campo de mi-
neração em parti-
cular foi identificado 
pela primeira vez na 
década de 1930 pelo 
famoso arqueólogo 
bíblico americano 
Nelson Glueck. Ele o 
chamou de Colina 
dos Escravos, teori-
zando que as maci-
ças paredes que cer-
cavam o perímetro 
eram destinadas a 
impedir que os traba-

lhadores escravizados es-
capassem para o deserto.

Pesquisas anteriores da 
equipe de Ben-Yosef, no 
entanto, descobriram 
que os trabalhadores não 
tinham uma dieta típica 
de escravos.

Em vez disso, os metalúr-
gicos comiam bons cor-
tes de carne, pistache e 
peixes importados do Me-
diterrâneo, sugerindo que 
tinham um status bastan-
te elevado e eram valori-
zados pelo seu ofício.

No novo estudo, publi-
cado no Journal of Ar-
chaeological Science, 
Ben-Yosef e seus colegas 

se concentraram na 
única entrada para o 
campo de mineração.

Escavações em 2014 
revelaram um portão 
proeminente com dois 
cômodos em cada 
lado da passagem 
principal, que condu-
ziam ao assentamento.

O portão provavel-
mente teria sido um 
marco proeminente 
na área, servindo a 
uma importante fun-
ção administrativa e 
defensiva: controlar o 
fluxo de bens e pes-
soas dentro e fora do 
campo.

DIVULGAÇÃO
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Débora Falabella aposta 

na elegância para coletiva

Channing Tatum fará filme 
brasileiro sobre crime

Nós, brasileiros, costu-
mamos achar bacana 
quando algum filme de 
renome grava algumas 
de suas cenas ou se pas-
sa aqui no Brasil, como 
Velozes e Furiosos 5, O 
Incrível Hulk e Os Mer-
cenários. E uma nova 
produção, que chegou 
a ter a vencedora do 
Oscar, Kathryn Bigelow, 
como possível diretora, 
deve ser gravada em 
breve por aqui.

O filme em questão 
se chama Triple Frontier, 
ou Tríplice Fronteira, em 
tradução literal. Ele será 
um thriller de crime, que 
se passa na Tríplice Fron-
teira entre Brasil, Para-
guai e Argentina, local 
no qual os rios Iguaçu e 
Paraná se convergem.

A Paramount, pro-
dutora do longa, está 
conversando no mo-
mento com os atores 
Channing Tatum (Anjos 
da Lei, O Destino de Jú-
piter) e Tom Hardy (Bat-
man: O Cavaleiro das 
Trevas Ressurge, Mad 
Max: Estrada da Fúria) 
para estrelarem a pro-
dução. Atores de reno-
me como Tom Hanks, 
Will Smith e Johnny 
Depp chegaram a ser 
especulados.

Kathryn Bigelow, que 
venceu o Oscar de Me-
lhor Diretor por Guerra 
ao Terror, chegou a ser 
especulada para dirigir 
o filme. No final, a dire-
ção será do novato J.C. 
Chandor, com roteiro 
escrito por Mark Boal.

REPRODUÇÃO

Débora Falabella decidiu apostar em um visu-

al super elegante e delicado, na hora de marcar 

presença, ontem em uma coletiva de imprensa 

da peça Love Love Love, da qual é uma das in-

tegrantes do elenco. Toda sorridente, a atriz ain-

da aproveitou a ocasião para ser clicada, usan-

do uma saia preta, que combinou com uma 

blusinha estampada e sapatos mais clarinhos. 

Depois de posar para várias fotos, a namorada 

de Murilo Benício se reuniu com vários de seus 

colegas, na hora de conversar um pouco com 

os jornalistas sobre o espetáculo.

DIVULGAÇÃO
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O céu está conspirando 
a seu favor e tudo o que 
tocar vai virar ouro. 
Amor, trabalho, estudos, 
esperam um movimento 
seu para funcionarem às 
mil maravilhas. Aproveite 

bem a chance e tire o máximo proveito. 
Bom momento no campo espiritual. 
Cor: branca. Número: 11.

Elemento: fogo. 
Modalidade: impulsivo. 
Signo complementar: 
Libra. Regente: Marte. 
Sua personalidade está 
iluminada, exaltando carisma 

e magnetismo. Valorize-se e aproveite a 
autoconfiança. Parta para as conquistas e 
assegure seus interesses. Número: 02.

Áries

Você conta com muita sorte 
para resolver pendências ou 
problemas antigos. Coloque 
suas coisas em ordem e 
obedeça suas necessidades. 
Valorize mais sua paz e a 

individualidade, porém nada de se isolar. 
Bom momento no campo amoroso. Cor: 
rosa Número: 05.

Touro

Sua intuição estará 
aguçada nestes dias, o 
que facilitará o convívio 
com as outras pessoas. 
É importante seguir seus 
instintos para chegar 
aonde quer, sem crises 

nem inseguranças O romantismo vai tomar 
conta de você, portanto, use seu charme 
para seduzir quem ama.

Gêmeos

Nesta fase, você se 
desliga um pouco das 
suas preocupações, 
insatisfações, medos, etc. 
Percebe que a vida é muito 
rica, que o mundo é muito 

vasto, e que vai dar tempo de resolver tudo. 
Aliás, a vida sentimental está favorecida 
e suas intuições podem ser superadas 
facilmente. Bom momento no campo 
financeiro. Cor: azul-celeste. Número: 08.

Câncer

Leão

O céu cuida de seus 
relacionamentos e deixa uma 
pitada de romance no ar. 
Trate de segurar explosões 
de ciúme, pois o momento é 
de vivenciar o amor. Curta 

momentos agradáveis ao lado das pessoas de 
que você mais gosta. Saúde boa. Cor: laranja 
escuro. Número: 14.

Virgem

Bom período para 
desenvolver novos 
contatos. Você está 
muito comunicativo(a), 
esse mesmo aspecto 
favorece também o seu 
lado financeiro. Os astros 

também favorecem a vida amorosa. Bom 
momento no campo sentimental. Sorte no 
amor. Cor: verde-esmeralda. Número: 17.

Libra

Excesso de teimosia e 
timidez são obstáculos 
sérios para quem deseja 
realizar-se no amor. Por 
isso, é preciso contornar 
esses sentimentos e dar 

às pessoas chances de ver os encantos 
que você possui. Procure ser mais 
realista. Bom momento no campo 
afetivo. Número: 20.

Escorpião

Ótimo período para fazer 
novas amizades. Procure 
sair mais, ter contato com 
outras pessoas. Quem já 
tem sua outra metade, 
deve lembrar que a chave 

do sucesso de uma relação, não está no 
isolamento do casal. Quem está só deve 
aproveitar para reativar sua vida.

Sagitário

O crescimento exige 
transformações e muita 
garra. A carreira tem tudo 
para alavancar agora. 
A vida social vai trazer 

benefícios profissionais, abrindo portas 
para ganhos extras. Bom momento no 
campo sentimental e profissional. Cor: 
amarelo-canário. Número: 23.

Capricórnio

As emoções esquentam 
hoje, e você deixa de ser 
observador(a) dos fatos 
para ser participante 
empolgado(a) da vida 
ao seu redor. Se a usina 

dos sentimentos estava meio sem uso 
ultimamente, prepare-se para entrar 
nesse mundo menos racional onde o 
coração tem muito o que aprender. 
Bom momento no campo emocional. 
Cor: violeta. Número: 26.

Aquário

Há grandes chances 
de construir a 
sonhada estabilidade. 
Novas oportunidades, 
f i n a n c e i r a s 
aparecem. Você se 

sente animado(a) para realizar 
investimentos, porém procure 
se planejar. Orientar-se fará a 
diferença. Bom momento no 
campo pessoal. Cor: grená. 
Número: 29.

Peixes

estado do rio de janeiro

atos oficiais

Câmara Municipal de Belford Roxo
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Dupla Gutto Santos e Zilla Cardozo
reassume parceria no Mesquita

anderson luiz

Gerente de futebol e treinador repetem a fórmula que conquistou vários acessos pelos clubes.

baixada

TELEFONE: (21) 3584-1626 / 9644-28278

Rua: Thomas Fonseca  N° 512 Comendador Soares Morragudo Próximo ao Banco do Bradesco

Av. Nilo Peçanha, 1619 
- Centro Rancho Novo - NI Tel: 2797-3000

O Mesquita Fu-
tebol Clube 
deu um pon-

tapé importante para 
seu retorno a Série B. 
A direção do Tubarão 
da Baixada acertou a 
contratação do técni-
co Zilla Cardozo para 
a disputa do Campeo-
nato Estadual da Série 
C. A princípio, a con-
tratação começou na 
parte estrutural do clu-
be, com a chegada de 
Guto Santos para ser 
o gerente de futebol. 
Com isso, Zilla Cardo-
zo foi o primeiro passo 
dado por Guto. O novo 

gerente de futebol do 
Mesquita Futebol Clu-
be será apresentado 
hoje à noite. A comis-
são técnica terá seus 
nomes divulgados tão 
logo Zilla Cardozo seja 
apresentado. “Vamos 
começar um processo 
de reestruturação do 
clube. Estamos corren-
do para acertar todos 
os laudos que nos dará 
a condição de poder 
utilizar o nosso estádio 
recebendo o nosso tor-
cedor. Isso será impor-
tante para o Mesquita 
retornar à Série B e lu-
tar para voltar á elite, 
lugar de onde nunca 
poderia ter saído”, dis-

se Gutto Santos.
Com passagens por 

vários clubes, como: 
Miguel Couto, São 
Cristóvão, Bonsucesso, 
Bangu, Artsul, Anápolis-
-GO e Tupy-MG, Gutto 
Santos é um grande 
reforço fora das qua-
tro linhas. “Espero po-
der corresponder a 
toda expectativa. O 
importante é ajudar o 
Mesquita. Agradeço a 
confiança do presiden-
te Kleber Louzada e da 
diretoria. Vamos lutar 
para fortalecer ainda 
mais o Tubarão da Bai-
xada”, encerrou.

O Mesquita disputou 
a Série C do ano pas-

sado ficou na quarta 
colocação no grupo 
A com 22 pontos e na 

classificação geral ter-
minou na quinta colo-
cação. O clube bus-

ca o retorno a Série B, 
agora sob a presidên-
cia de Kléber Louzada.

Zilla será o técnico do Mesquita. No detalhe, Gutto Santos, o novo Gerente de Futebol

ANDERSON LUIZ


