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Altamir Gomes 
estreia em 

breve coluna 
no Hora H

Cleiton de Souza Rodrigues – 
Alô! Ôpa! Deixa eu te pergun-
tar rápido: o produto do Dalcir 
é bom? Vale a pena?

Garotinho – Olha… bom… Su-
biu o nosso Ideb aqui…

Cleiton – É?

Garotinho – É… Mas deu mui-
ta polêmica…

Cleiton – É?

Garotinho – Porque você 
paga pelo livro que o governo 
federal oferece, né… de graça!

Cleiton – Entendi. Enfim, eu 
vou conversar com ele, aí eu 
levo pro Rogério e te depois te 
digo.

Garotinho – Então tá bom.

Cleiton – Tá? Valeu. Um abraço.

Começou a sacanagem
Grampo feito no período em que o ex-governador do Rio An-

thony Garotinho (PR) estava sendo investigado em inquérito sobre 
crime eleitoral (o mesmo que resultou no processo que o levou à 
prisão no final do ano passado e acabou na cassação dos man-
datos de cinco vereadores eleitos em Campos dos Goytacazes 
nas eleições do ano passado) mostra diálogo comprometedor 
entre o presidente do PR no estado e seu ex-secretário de Go-
verno, Cleiton de Souza Rodrigues (d). Na gravação, o nome do 
prefeito de Nova Iguaçu, Rogério ‘Malvadeza’ Lisboa, é citado.

Dr. Flávio e Lucimar durante campanha em 2016

3

Quem não 
pode mais, não 

pode menos 

3

Condenado por compra de votos, o  ex-prefeito‘ficha 
suja’ Flávio Campos Ferreira (PR),  o ‘Dr. Flávio’, foi no-
meado para a Secretaria de Governo de Paracambi 
pela mulher, a prefeita do município Lucimar Ferreira 
(PR). Pela Lei da Ficha Limpa, o político também não 
poderia ter sido nomeado para o cargo.
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foto: DIVULGAÇÃo

Loalwa cantava no Kaoma

Mistério
Cantora de lambada 

é encontrada carboniza-
da dentro de carro próxi-
mo a casa onde morava, 
em Saquarema, na Re-
gião dos Lagos. Divisão 
de Homicídios investiga 
várias hipóteses para o 
fim trágico da artista que 
bombou nos anos 80.

foto: DIVULGAÇÃo

foto: reproDUÇÃo

Ex-prefeito de Nova 
Iguaçu, ele vai falar do 
cenário político na Bai-
xada Fluminense e so-
bre os principais acon-
tecimentos da região. 

Relator da Lava Jato, 
Teori Zavaski morre em 
queda de avião no Rio

Aos 68 anos, ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) estava em avião que seguia de São Paulo 
para Paraty (RJ) e caiu no mar da Costa Verde.

7
Fim trágico: Teori se tornou ministro do STF em 2012

foto: DIVULGAÇÃo/Stf

foto: ArqUIVo peSSoAL
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Sortuda

 Coisa de fã

A cachorra Macie 
sobreviveu após ter 
engolido uma faca de 
cozinha de cerca de 
20 centímetros. A clíni-
ca People’s Dispensary 
for Sick Animals infor-
mou que Irene Paisley, 
de 46 anos, levou a 
cachorrinha, da raça 
Staffordshire Bull Terrier, 
ao hospital após notar 
que ela estava sufoca-
do. Ela disse que pen-
sou que Macie tinha 
engolido parte de um 
brinquedo.

Nunca duvide do po-
der e da criatividade 
dos fãs. Muito menos 
dos fissurados em Star 
Wars. Maria, a bloguei-
ra por trás do site Lyle-
lo, por exemplo, viu a 
possibilidade de trans-
formar um lustre bran-
co em uma imponente 
Estrela da Morte. Ela diz 
que encontrou o lustre 
na loja IKEA. Primeiro, 
Maria o pintou com 
uma tinta em spray na 
cor cinza claro. Depois, 
cobriu com fita adesiva 
as partes mais claras.

A Receita Federal, órgão do Ministério da Fazenda 
alterou o modelo do CPF (Cadastro de Pessoa Física): 
os novos documentos passarão a ter, no verso, um QR 
Code, que é uma espécie de código de barras que 
pode ser escaneado por celulares e outros dispositi-
vos. O próprio site da Receita Federal traz uma expli-
cação sobre o novo modelo de com QR Code, assim 
como os benefícios que virão com essa mudança.

Os fãs dos Simpsons sempre se depararam com um 
mistério durante os quase 30 anos de existência do 
programa: o nome do icônico carro rosa da família. 
Agora o segredo foi finalmente revelado no mais re-
cente episódio do desenho. Pois trata-se de um Ply-
mouth Junkerolla 1986 e teve seu nome finalmente 
citado no episódio ‘Pork and Burns’.

As mulheres norte-americanas vão fazer uma mar-
cha em oposição a Donald Trump no próximo sába-
do. O protesto acontece um dia após a posse do 
novo presidente dos Estados Unidos. Nas redes sociais, 
a ‘Women’s March on Washington’ (‘Marcha das Mu-
lheres em Washington’) convidou as mulheres a parti-
ciparem e lutarem por seus direitos.

CPF moderno

Revelação Marcha

 Instituto Internacional de Pesquisa em Radio-
astronomia (ICRAR), na Austrália, observou 11 mil 
galáxias do universo próximo. Em várias delas, 
uma nuvem de gás com hidrogênio, hélio e quan-
tidades menores de elementos mais pesados, que 
serve de matéria prima da formação de estrelas, 
estava sendo varrida para longe por uma espé-
cie de aspirador de pó invisível. Uma experiência 
incrível!

Galáxia

A Nintendo anunciou  que Super Mario Run já tem 
data para fazer sua estreia no sistema operacional 
Android. Disponível desde 15 de dezembro no iOS, 
o game do encanador deve chegar à plataforma 
da Google em março deste ano um mês depois de 
o recém-anunciado Fire Emblem Heroes chegar à 
plataforma. Os três primeiros níveis do game serão 
gratuitos para qualquer pessoa interessada. 

É comum que marido e mulher troquem presen-
tes em datas comemorativas. Mas o norte-america-
no Scott Chafian resolveu dar algo muito mais valio-
so à sua esposa: vida. Para o aniversário de 20 anos 
de casamento, ele vai doar um de seus rins para 
Cindy, que faz hemodiálise há quase dois anos por 
conta de uma doença policística no órgão e sofria 
constantemente com as dores.

Prova de amor

Casas Bahia e Ponto Frio abrem 200 vagas 
A Via Varejo - empresa que administra as marcas Casas 

Bahia e Pontofrio - vai contratar 200 Pessoas com Defici-
ência. As vagas de emprego são em todo o Brasil na área 
operacional, em cargos como operador de caixa, esto-
quista, vendedor, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, 
fiscal de prevenção de perdas; assim como também no 
setor administrativo.

Loja C&C seleciona funcionários no Rio
A rede C&C Casa e Construção busca profissionais no Rio 

de Janeiro. A loja especialista em material de casa, constru-
ção e decoração recebe currículos por e-mail para vagas 
como vendedor, fiscal de caixa, assistente de SAC, operador 
de loja, cartazista, operador de empilhadeira, auxiliar opera-
cional e encarregado de depósito. Os interessados podem 
encaminhar o CV para o e-mail selecao@cec.com.br.

APS divulga editais de seletivos
A Associação das Pioneiras Sociais (APS) divulgou por meio 

do Diário Oficial da União (edição de 29 de dezembro de 
2016, a partir da página 174) editais de processos seletivos 
(de 40 a 65/2016), destinados ao preenchimento de mais de 
30 vagas em cargos de nível médio/técnico, com lotação 
em diversas Unidades da Rede SARAH de Hospitais. Inscriço-
es no site: www.sarah.br/rh.

Brasil  é ruim em competitividade
A economia brasileira se manteve no ano passado 

em 17º lugar num ranking de competitividade elaborado 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e que 
leva em  consideração 18 países no total. O Brasil ocupa 
essa posição desde 2012, quando o estudo começou a 
ser feito. O Brasil ficou à frente apenas da Argentina - úl-
timo colocado. 

Menor tempo para aposentadoria 
Uma frente parlamentar mista apresentou um substitutivo 

à PEC 287, que trata da Reforma da Previdência, ao pre-
sidente Michel Temer com intuito de mudar a proposta do 
governo. Baseada em reivindicações de centrais sindicais, a  
alternativa prevê a alteração do patamar da idade para 58 
anos (mulheres) e 60 anos (homens) para que o INSS conce-
da aposentadoria.

Abono salarial começa a ser pago
O ministério do Trabalho informou que começou a pagar 

ontem o Abono Salarial do PIS ano-base 2015 para os tra-
balhadores nascidos em janeiro e fevereiro. De acordo com 
o governo, quem possui o Cartão do Cidadão e registrou 
senha pode retirar o benefício em caixas eletrônicos e casas 
lotéricas. Quem ainda não tem o cartão deve se dirigir a uma 
agência da Caixa Econômica Federal, informou o governo.

Super Mário

EmprEgo

ConCurso

EConomia naCional

ministério do trabalho

Bolha gigante com 275 pessoas

Educadora
A professora Sandra Cristina da Silva Cassiano 

percebeu a importância de elogiar e valorizar a au-
toestima das crianças e passou a realizar atividades 
emocionais e afetivas junto com um trabalho inter-
disciplinar. A ideia é extrair o que as crianças têm de 
melhor. Ela diz que se coloca no lugar dos alunos, 
que estão acostumados levar broncas e serem obri-
gados a sentar em outro lugar.

ChanCE

prEvidênCia

MIKE SEELEy/OKLAHOMA CITy FIRE DEPARTMENT VIA AP

A Theco Matej Kodes, na República Tcheca, conseguiu colocar 275 es-
tudantes e um carro dentro de uma bolha gigante de sabão, batendo 
um recorde nacional.. A bolha englobou uma áres retangular de 11 me-
tros por 7,5 metros e durou apenas alguns segundos na cidade de Mlada 
Boleslav. Os participantes tinham que ser mais altos que 1,56 centímetros 
para preencher as condições do evento.

Duas caras na política 
Um ex-prefeito da Baixada Fluminense 

aprendeu com outros políticos mau caráter 
que no mundo da política mentir é o melhor 
negócio para tirar vantagem. Em Brasília, ele 
tem o hábito de espalhar aos quatro cantos 
que apoia alas ligadas a partidos que ‘na-
moram sua agremiação. 

Enganação total 
Mas engana-se quem pensa que ele está 

falando a verdade. Em momento algum, o 
moço abre o coração para declarar apoio 
a um político ‘x’. Entretanto, corre nos bas-
tidores que ele está fechadinho com outro 
aliado. Isso, sim, que é ser duas caras. 

Arrogância pura 
Para o político de Duque de Caxias quan-

to mais influente, maior é o poder de persu-
adir e fazer com que todos se voltem a seu 
favor. Lotado no alto escalão do governo, 
ele já comprou briga com meio mundo do 
partido ao qual está filiado. Nos bastidores, 
ouve-se que o moço costuma baixar o espí-
rito de barraqueiro. 

Postura polêmica 
Por essa razão, corre na boca miúda que 

o tal político adora plantar a discórdia entre 
os colegas de partido, como por exemplo 
espalhar supostas mentiras envolvendo as 
‘vítimas de suas calúnias em esquemas de 
corrupção. 

Inimigo meu
Uma fonte do Sombra apurou nos bastido-

res que os colegas vão pedir a cabeça do 
encrenqueiro para a alta cúpula do parti-
do. A julgar pelo péssimo desvio de conduta 
dele, é possível que a agremiação defira o 
pedido. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

sacanagem

Diálogo entre ex-governador Anthony Garotinho e ex-secretário é comprometedor.

Grampo cita conversa suspeita
que envolve Rogério ‘Malvadeza’

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Prefeito Rogério Lisboa é citado em grampo entre Cleiton de Souza e o ex- governador Anthony Garotinho 

Confira detalhes da conversa
A escuta foi feita 

no período em que 
o ex-governador 
estava sendo inves-
tigado em inquérito 
sobre crime eleitoral 
– o mesmo que re-

sultou no processo que 
levou Garotinho à pri-
são e resultou na cas-
sação dos mandatos 
de cinco vereadores 
eleitos em Campos nas 
eleições do ano passa-

do, e vazou com a se-
guinte transcrição: 
Cleiton de Souza Rodri-
gues - Alô! Ôpa! Deixa 
eu te perguntar rápido: 
o produto do Dalcir é 
bom? Vale a pena? 

Garotinho - Olha… 
bom… Subiu o nosso 
Ideb aqui…  Cleiton – 
É?
Garotinho – É… Mas 
deu muita polêmica…
Cleiton – É?

Garotinho – Porque 
você paga pelo livro 
que o governo federal 
oferece, né… de gra-
ça!
Cleiton – Entendi. Enfim, 
eu vou conversar com 

ele, aí eu levo pro 
Rogério e  depois te 
digo.
Garotinho – Então 
tá bom.
Cleiton – Tá? Valeu. 
Um abraço.

Passageiros reclamam das 
viagens da Viação Vera Cruz

Depender de um trans-
porte público para se lo-
comover, principalmente 
de casa para o trabalho, 
é a realidade de grande 
parte dos cariocas, que 
precisam enfrentar diver-
sos problemas para em-
barcar, como o aumentos 
das tarifas e os veículos 
na maioria das vezes sem 
condições para prestar o 
serviço, mas a situação 
tem ficado ainda pior. 
Usuários dos ônibus da 
Viação Vera Cruz estão 
reclamando das condi-
ções que a empresa im-
põe para a prestação 
do serviço, o que acaba 
refletindo a ira dos pas-
sageiros sobre os motoris-
tas, que acabam saindo 
como ‘falsos culpados’. 

Um dos motivos para 
gerar tal rebuliço é que 
a empresa supostamente 
obriga os motoristas a fa-
zer a economia de com-
bustível, aumentando o 
tempo das viagens e pro-
vocando atrasos e até 
casos de perda de em-
prego entre os usuários. 

De acordo com um 
motorista que não quis 
se identificar, o atraso nas 
viagens seria por causa 
da economia do óleo 

diesel. A medida precisa 
ser feita, pois caso não 
seja cumprida, pode ren-
der de advertência à 
demissão ao funcioná-
rio. ”Temos que cumprir a 
meta de óleo para não 
perder benefícios ou até 
ser demitido, relata um 
motorista.”

De acordo com João 
Miranda, especialista em 
transportes, a mão de 
obra e o óleo diesel, re-
presentam 50% do custo 
de operação das empre-
sas, por isso, a maioria das 
empresas criam metas 
e cobram pelo cumpri-
mento delas. O objetivo 
da economia de óleo é 
reduzir custo e aumentar 
a margem de lucro dos 
empresários, pois nem os 

passageiros, nem os mo-
toristas são beneficiados 
por essa economia.

Segundo um passagei-
ro que também preferiu 
a discrição, as viagens 
estão durando três vezes 
mais. “Os ônibus que saem 
de Miguel Couto demo-
ram quase 1 hora para 
chegar em Nova Iguaçu. 
Os motoristas ficam con-
versando e esquecem 
da vida. É um absurdo e 
falta de respeito com o 
passageiro. Eles querem 
aumentar as passagens 
e fazem isso com a gen-
te. Essa empresa precisa 
sair da baixada. Não é a 
primeira vez que a Vera 
Cruz é denunciada”, diz 
um passageiro que prefe-
riu o anonimato.

Prefeita de Paracambi coloca 
marido ficha suja no governo

A prefeita de Pa-
racambi, Lucimar 
Ferreira (PR), nomeu 
o próprio marido, 
o ex-prefeito Flávio 
Campos Ferreira (PR) 
para ocupar um car-
go na Secretaria de 
Governo.

O homem é con-
siderado um ‘ficha 
suja’ por ter sido con-
denado pela justiça 
acusado de comprar 
votos. Mesmo com o 
processo, ele tentou 
se candidatar na úl-
tima eleição, mas foi 
impedido pela Jus-
tiça Federal e a sua 
mulher o substituiu. 
Ela, inclusve, dispu-
tou as eleições com 
o nome ‘Lucimar do 

DIVULGAçãO

Dr. Flávio’ nas urnas. 
Em 2005, o médico 

ficou só cinco meses 
à frente da prefeitura 
e saiu ao ser cassado 
por compra de vo-
tos. Ainda de acordo 

com a Lei da Ficha 
Limpa, Flávio não 
poderia ter sido no-
meado para o car-
go. 

A Justiça está 
analisando o caso.

Flávio Ferreira tentou se candidatar a prefeito

Queda de luz causa transtornos em Nova Iguaçu
Moradores do bairro 

Jardim Iguaçu, em Nova 
Iguaçu, estão sofrendo 
com a constante queda 
de energia elétrica na 
região. De acordo com 
informações locais, a fal-
ta de energia é diária e 
sempre no mesmo horá-
rio e a situação já gerou 
prejuízos a diversas fa-
mílias que tiveram seus 

eletrodomésticos quei-
mados por causa dessa 
instabilidade na rede.

O problema atinge as 
famílias que residem na 
Rua Tajapós, próximo a 
um Brizolão da região. A 
situação está tão com-
plicada que os morado-
res estão revoltados com 
a constante falta de luz 
que pretendem ir a Light 

fazer uma reclamação 
conjunta para expor os 
problemas enfrentados 
no local. 

Ainda de acordo com 
eles, o problema está 
sendo informado diaria-
mente a Light que alega 
que os técnicos estão 
trabalhando rapidamen-
te para resolver a situa-
ção no local. 

De acordo com 
o blog do jor-
nalista Elizeu Pi-

res, aliados do prefeito 
Rogério 'Malvadeza' 
Lisboa estão preocu-
pados com o lotea-
mento de cargos em 
Nova Iguaçu para 
pessoas ligadas ao ex-
-governador Anthony 
Garotinho e ao sena-
dor Lindbergh Farias. 
Lindbergh governou a 
cidade por cinco anos 
e três meses, deixou 
uma herança maldita 
de R$ 1,2 bilhão em 
dívidas e arrombou as 
finanças do fundo de 
previdência dos servi-
dores.

O senador foi um 

dos principais apoiado-
res de Rogério e já te-
ria disponibilizado para 
ele vários nomes de 
São Paulo, alguns deles 
tiveram muito poder 
na desastrosa gestão 
lindbergniana. Um dos 
nomes que mais insa-
tisfação tem causado 
nos “carregadores de 
piano” da campanha 
do hoje prefeito é o do 
secretário de Governo, 
Cleiton de Souza Ro-
drigues, que passou a 
ser visto com descon-
fiança a partir do va-
zamento de uma escu-
ta telefônica feita por 
ordem da Justiça em 
uma linha usada por 
Garotinho, na qual um 
homem identificado 
como Cleiton de Sou-
za Rodrigues conver-

sa sobre aquisição de 
material escolar, um 
livro comprado pela 
Prefeitura de Campos, 
mas que é distribuído 
de graça aos municí-
pios pelo governo fe-
deral.

No “grampo” Ga-

rotinho respondia a 
uma pergunta do tal 
Cleiton sobre o ma-
terial didático usado 
da rede municipal de 
ensino de Campos, 
um livro adotado na 
gestão da ex-prefeita 
Rosinha Matheus, mu-

lher do ex-governador, 
que teria sido vendido 
pelo tal Dalcir. No diá-
logo o ex-governador, 
ex-deputado federal e 
secretário de Governo 
na gestão passada, 
afirma que o material 
“é bom, mas causa 

uma polêmica dana-
da, porque o municí-
pio acaba pagando 
por um livro que o go-
verno oferece de gra-
ça”. Cleiton, na con-
versa gravada, afirma 
que pegaria o material 
e levaria a Rogério.

DIVULGAçãO

Empresa impõe condições a motoristas e irrita passageiros

DIVULGAçãO
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Os serviços de saúde locais podem 
oferecer a partir deste mês mais tra-
tamentos classificados como práticas 
integrativas e complementares à po-
pulação, com recursos federais. Ao 
todo, serão sete novos tratamentos.

A Prefeitura do Rio 
terá dificuldades para 
pagar a todos os seus 
servidores ativos, princi-
palmente os comissio-
nados, no dia 2 de fe-
vereiro, data marcada 
para os depósitos. Os 
chefes das respectivas 
secretarias da adminis-
tração municipal terão 
até amanhã para faze-
rem as nomeações.

O Ministério Público 
do Estado recebeu de-
núncias feitas por cerca 
de 30 instituições liga-
das à Fundação para a 
Infância e Adolescência 
do Rio de Janeiro (FIA) 
Há pelo menos dez me-
ses sem repasses, chega 
a R$ 23 milhões a dívi-
da do Governo com as 
entidades, que passam 
por dificuldades. 

Quando Aécio Neves e José Serra foram citados 
na Lava Jato, o governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin deve ter comemorado achando que o ca-
minho ficaria livre para ser o candidato do PSDB à 
Presidência da República em 2018. 

Mas Alckmin, que aparece na delação da 
Odebrecht como o ‘Santo’, pode se complicar 
com a nova delação da empreiteira Camar-
go Corrêa. Parece que o governador também 
está no bolo.

Absurdo Mais atraso

No bolo No bolo II

Eles disseram... nós publicamos!
“O primeiro passo é superar a recessão. Superada a recessão, vamos para o cresci-

mento. Agora, graças a Deus, estamos começando a sair da recessão”. O presidente 
Michel Temer garantiu a saída da crise, em entrevista em São Paulo.

Na última terça-feira, foi realizada uma 
reunião conjunta entre as secretarias de 
Desenvolvimento Social, Cultura e Educa-
ção, com os coordenadores Delmar Ca-
valcante e Herin Barbosa, do Projeto Bai-
xada para Cima.

Na pauta, a apresentação de projetos do 
Baixada para Cima que oferecem oficinas de 
dança, fotografia, teatro, aulas circenses e ca-
pacitação dos jovens. Eles poderão ser realiza-
dos nos Centros de Referência da Assistência 
Social – CRAS e nas escolas ddo município.

 

DIRETO AO PONTO

O Ministério da Justiça publicou uma portaria que 
muda o processo sobre demarcação de terras in-
dígenas. Atualmente, ela é responsabilidade do 
poder Executivo e a decisão cabe ao ministro da 
Justiça e ao presidente da República.  Agora a 
portaria cria o Grupo Técnico Especializado (GTE) 
pora ajudar a decidir. Parece que Temer quer dei-
xar a responsabilidade na mão de quem menos se 
preocupa com a população indígena. O agro-
negócio está em festa.

Sem luz Na real Mágoa
Moradores da Avenida Nossa 

Senhora da Aparecida, em Nova 
Iguaçu, ficaram por mais de cin-
co horas sem luz na última quinta-
-feira. Não houve aviso prévio nem 
mesmo motivo aparente para o 
desligamento da energia elétrica.  
A luz só voltou no final da noite, iní-
cio da madrugada. Que absurdo!

 Pelo jeito Cabral caiu na 
real de que passará um longo 
tempo atrás das grades, que as 
farras em Paris a vida de luxos 
ficaram no passado. No lugar 
dos sofisticados pratos, terá 
que se contentar com quen-
tinhas. Mas alguém tem pena 
das lágrimas de Cabral? 

O vice-prefeito Ferreirinha 
desenterrou do seu coração 
o rancor contra seus compa-
nheiros petistas que ficaram 
ao lado Bornier nas eleições 
do ano passado, agora o ra-
paz quer porque quer que a 
executiva do partido expulse 
a todos.

Cultura

Cultura II
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O presidente do Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) autorizou 
a abertura de uma licitação para a 
compra de água mineral para os 
magistrados, ao custo total de R$ 
1.239.605,41 aos cofres do Judiciário. 
Absurdo,não?

Demarcação nas piores mãos

Funcionários da Pre-
feitura de Japeri, na 
Baixada Fluminense, 
afirmam que se não 
levarem comida de 
casa são obrigados 
agora a se deslocar 
por pelo menos três 
quilômetros para se 
alimentarem. Segun-
do alguns deles, uma 
proibição velada os 
impede de frenquen-
tar o restaurante lo-
calizado em frente 
a sede da Prefeitura, 
pelo fato de o esta-
belecimento perten-

Retaliação prejudica 
servidores em Japeri

cer ao ex-prefeito Ival-
do Barbosa dos Santos, 
o Timor, considerado 
não como adversá-
rio político do novo 
governo, mas como 
inimigo. Ao se queixa-
rem da tal proibição, 
servidores afirmam 
que entendem que os 
ocupantes de cargos 
comissionados secre-
tários e assessores - até 
podem evitar o restau-
rante do ex-governan-
te, mas a medida não 
pode ser imposta aos 
efetivos. 

Secretaria Municipal de Cultura ganha nova sede 
NILóPOLIS

Local escolhido é ponto estratégico e próximo a escolas da rede de teatro 
assessoria 
de imprensa

Moradores da Rua 
Travessa Maria Lima, 
no Centro de Nova 
Iguaçu, e de outras 
localidades estão in-
dignados com o es-
tado da Praça Santos 
Dumont. O espaço de 
lazer não recebe ne-
nhuma assistência da 
administração muni-
cipal. Parte da grade 
da está derrubada 
e o acúmulo de en-
tulhos é frequente. A 
segurança também 
é uma preocupação, 
pois não há policia-
mento na localidade.

A avalanche que atin-
giu na última quinta-fei-
ra um hotel na cidade 
de Abruzzo, na Itália, 
criou enormes desafios 
para as equipes de res-
gate. Embora a tragé-
dia tenha ocorrido no 
início da madrugada, 
os bombeiros conse-
guiram chegar ao lo-
cal apenas horas de-
pois. Eles enfrentaram 
uma nevasca e estra-
das fechadas por neve 
e árvores caídas. 

Praça abandonada em N. Iguaçu
BRUNA RODRIGUES

O subsecretário de Cultura Manoel Félix, acompanhado de professores, diretores e outros funcionários 
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Abruzzo

A secretaria muni-
cipal de Cultura 
em breve irá ga-

nhar um novo endere-
ço em Nilópolis. Além 
da sede da pasta, as 
escolas de Artes Plásti-
cas Fayga Ostrower e 
de Teatro Antônio José 
- O Judeu também se 
instalarão no novo imó-
vel, que fica no bairro 
de Olinda.

O prédio, onde fun-
cionava o extinto Co-
légio Olindense, já está 
sendo preparado para 
receber as instalações. 
O subsecretário de 
Cultura Manoel Félix, 
acompanhado de pro-
fessores, diretores e ou-

tros funcionários, esteve 
visitando o espaço, que 
deverá fazer parte de 
um Corredor Cultural.

 De acordo com o 
subsecretário, as obras 
já estão em fase final, 
devendo ser entregues 
ainda na primeira se-
mana de fevereiro. Para 
ele, a mudança para o 
bairro de Olinda irá revi-
talizar aquela região do 
município. “A Secretaria 
de Cultura vai estar lo-
calizada em um ponto 
estratégico, em um es-
paço que precisáva-
mos revitalizar”. disse.

A nova sede da Se-
cretaria de Cultura fica 
localizada na Rua João 
Pessoa, 390, Olinda.

Neve e entulho invadiram o hotel procurado por turistas

De acordo com as pri-
meiras informações, ha-
via cerca de 30 pessoas 
no hotel Rigopiano, entre 
elas crianças. Um porta-
-voz das equipes de res-
gate disse que “muitas 
pessoas tinham morrido” 

- as imagens divulgadas 
mostraram de pelo me-
nos uma pessoa sendo 
retirada com vida. Par-
te de teto do hotel de 
quatro estrelas, localiza-
do próximo ao monte 
Gran Sasso, desabou.

Funcionários não podem escolher locai de refeição

REPRODUçãO 
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Avalanche soterra hotel na 
Itália e desafia resgaste
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Juiz estipulou multa diária caso a decisão não seja cumprida.

ribEirão prEto

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A Justiça con-
cedeu liminar 
em caráter de 

urgência e suspendeu 
o decreto do Gover-
no do Estado que rea-
justa o valor do bilhete 
único de R$ 8 para R$ 
8,55. O pedido foi feito 
pela Defensoria Pública. 
A liminar foi concedida 
pelo juiz Eduardo Antô-
nio Klausner, da 9ª Vara 
de Fazenda Pública da 
Capital. 

Em sua decisão, o 
magistrado determinou 
que o valor do bilhete 
único nos transportes 
coletivos intermunicipal 
permaneça conforme 
tarifa prevista na Lei nº 
7.506 de dezembro de 
2016. “No caso em tela, 
a Lei n. 7.506 de dezem-

bro de 2016 estipulou o 
valor do bilhete único em 
R$8,00, logo, não poderia 
o decreto executivo au-
mentar o valor do bilhete 
único para R$ 8,55 exor-
bitando o seu poder re-
gulamentar, ferindo a le-
galidade e prejudicando 
milhões de consumidores 
que se valem do benefí-
cio”.

O juiz Eduardo Antônio 
Klausner estipulou multa 
diária no valor de R$ 100 
mil caso a decisão não 
seja cumprida e rejeitou 
pedido de audiência de 
conciliação.

Esse já será o segundo 
aumento do Bilhete Úni-
co Intermunicipal neste 
ano. No início do mês, a 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj) subiu de R$ 6,50 
para R$ 8, um aumento 

Indignação dos passageiros
Passageiros demons-

travam insatisfação na 
rodoviária de Duque de 
Caxias. “Falta ar-condi-
cionado, tem barata, 
insetos, tem tudo, vidro 

quebrado, ônibus velho”, afir-
mou uma passageira que fa-
zia o trajeto Caxias-Méier.

Outra reclamação “Muito 
cara a passagem. Oito reais, 
vai e vem, e aí? Com esse sa-

lário de fome aí? Como é que 
vive?”, criticou Sônia Maria 
Machado. Outros estão com 
receio que os patrões come-
cem a demitir em função da 
despesa a mais. “Acontece 

que os patrões não querem 
pagar a passagem. Meu fi-
lho mesmo tem restaurante 
em Botafogo, ele só contra-
ta gente lá de baixo.”, disse 
Elida Barros.

Segundo aumento do Bilhete Intermunicipal neste ano 
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‘Amigos do Bnove’ promovem evento solidário 

Justiça proíbe o reajuste  
do Bilhete Único no Rio

O presidente Michel 
Temer disse ontem não 
ter a intenção de afas-
tar preventivamente 
ministros citados nas co-
laborações premiadas 
de executivos da Ode-
brecht, que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
pretende tornar públicas 
em fevereiro deste ano.

Durante entrevista 
depois de lançar uma 
nova linha de crédito do 
Banco do Brasil para o 
agronegócio, Temer dis-

atrapalha muito o dia a 
dia com sintomas bem 
desagradáveis: vômitos, 
fraqueza nos membros, 
dores nas costas e uma 
dormência quase que 
total do corpo. Dormir? 
É complicado, devido as 
dores nas costas. Já to-
mei tanto remédio que 
estou pensando em abrir 
uma farmácia”, escreveu 
o rapaz na rede social.

Ele também relata a di-
ficuldade financeira para 
a compra de remédios e 
realização de exames de 
acompanhamento. Bruno 
é fundador da roda de 
samba Quintal do Bnove, 
realizada em diferentes 

 
 
Em meio ao tiroteio surgido em Nova Iguaçu, após 
a aprovação da Lei 4647, do prefeito Rogerio Lis-
boa, dois esclarecimentos iniciais, são necessários. 
Em relação as incorporações, o Art.5 não deixa dú-
vidas e cita que a lei não pode anular as que fo-
ram feitas de acordo com a legislação. Ou seja: 
o alvo são incorporações que “driblaram” a lei. 
Já a passagem de Triênio para Quinquênio, faz a pre-
feitura “ganhar” dois anos para o pagamento. Ou 
seja: servidores não perdem nada financeiramente.

#Alvocerto

De onde menos se espera, daí é que não sai 
nada...  Apesar de o país viver sua maior cri-
se moral e política, o deputado federal, Mar-
celo Aguiar, tá andando e andando pra isso. 
Projeto de sua autoria está tramitando: o ilus-
tre imbecil, quer limitar a quantidade de mas-
turbações na internet !

se que o afastamento 
depende do “teor das 
delações” e será con-
dicionado a resultados 
de investigação, tanto 
no âmbito administra-
tivo quanto do Judici-
ário.

Os depoimentos de 
77 executivos da Ode-
brecht à Lava-Jato 
deverão ser homolo-
gados no início deste 
ano. Por citar dezenas 
de políticos com foro 
privilegiado, o caso 
está no Supremo Tribu-
nal Federal. 

Loucura 

O Presidente Michel Temer participa de evento
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ALzIRO XAVIER/ DIVULGAçãO

O prefeito Rogerio Lisboa cumpriu a 
palavra e pagou, o salário dos ser-
vidores, relativos ao mês de janeiro. 
Receberam ainda, aposentados e pensionis-
tas.  Lisboa disse ter antecipado janeiro, com 
o objetivo de amenizar as dificuldades de to-
dos, com os salários atrasados.

A Prefeitura do Rio 
de Janeiro terá que 
apresentar o percen-
tual remanescente da 
frota de ônibus sem 
climatização e o pla-
no para que todos os 
veículos sejam refrige-
rados, em uma audi-
ência marcada para 
o dia 8 de fevereiro, 
às 14h30min. O pre-
feito Marcelo Crivella 
e o secretário Muni-
cipal de Transportes 
foram intimados pes-
soalmente da deci-
são da juíza Luciana 
Losada Albuquerque 
Lopes, da 8ª Vara de 
Fazenda Pública da 
Capital, nesta quarta-
-feira. O Ministério Pú-
blico, outra parte do 
processo, também irá 
participar.

Na decisão, a juíza 
ressalta a urgência 
da instalação de ar-

-condicionado nos 
ônibus para os usu-
ários, principalmen-
te num verão com 
temperaturas tão al-
tas. Se o órgão des-
cumprir as ordens ju-
diciais, a magistrada 
disse que será confir-
gurado ato atenta-
tório à dignidade da 
Justiça, podendo ser 
aplicada multa pes-
soal.

Segundo a Justiça, 
o prazo de 8 de fe-
vereiro leva em con-
sideração a recente 
mudança na gestão 
administrativa. No 
entanto, não a exime 
da responsabilidade 
do cumprimento do 
acordo firmado em 
fevereiro de 2014, 
que prevê refrigera-
ção do total de 3.990 
ônibus das linhas mu-
nicipais.

Plano para colocar refiregeração 
na frota de ônibus no Rio

Licença de ministros na 
delação da Odebrecht

Palavra cumprida 

 

Os governadores pediram verbas para inves-
tirem no falido, desumano e desprezível sistema 
penitenciário brasileiro. Temer e o ministro da Jus-
tiça, continuam “enviando” frases de efeito. To-
das com defeito...

Cumprindo seriamente a determinação do 
prefeito Rogerio Lisboa, os novos fiscais da 
prefeitura no calçadão de Nova Iguaçu, fize-
ram uma limpeza total.

 

Poucos conhecem a História de nossa re-
gião. Uma pergunta simples que seja, fica 
.sem resposta. Semana que vem estaremos 
incluindo na coluna o item: História Viva. E 
a primeira informação será explicar porque 
somos chamados de  Baixada Fluminense e 
não, Vascaína, Flamenguista, etc...

Um movimento autônomo já discute e se orga-
niza para emprestar apoio ao médico Fernando 
Gonçalves. Liderando, Sérgio Reis(o Careca), vai 
ser um dos coordenadores e já programa encon-
tro reunindo demais apoiadores. Sucesso ao gru-
po...

zap 1

zap 2

Mais uma para os “inocentes” que acredita-
ram na utilidade de jogarmos milhões (que não 
temos pra saúde, por exemplo!), com a Rio2016. 
Quem comprou ingressos e pagou, mas não re-
cebeu os bilhetes, ainda espera pela devolu-
ção do dindim...

zap 5

zap 4

casas de show de Nova 
Iguaçu. Muito querido, 
seus amigos e familiares 
resolveram organizar o 
evento. 

Para contribuir com 
esse momento de união, 
basta participar e adqui-

rir os ingressos pelo va-
lor de R$ 10,00 no local.  
Bebidas e comidas se-
rão vendidas a parte no 
decorrer da festa, que 
contará com a presen-
ça de grupos de samba 
da região.

Uma rede de solida-
riedade vai promover 
uma grande roda de 
samba na quadra Leão 
de Nova Iguaçu, no pró-
ximo domingo, à partir 
das 13h. O motivo? Aju-
dar o amigo Bruno Luiz, 
conhecido como Bnove, 
com um tratamento de 
saúde. Em sua página 
no Facebook, no último 
dia 9 de janeiro, o rapaz 
fez uma postagem em 
que conta ter a Mielite, 
uma doença do sistema 
nervoso que acomete a 
medula óssea.

“Pra quem não sabe 
a Mielite é uma infla-
mação na medula que 

de 23%. Na época, a 
Defensoria Pública afir-
mou que o aumento 
na tarifa não respeitou 
prazo de 30 dias de an-
tecedência na comuni-
cação aos passageiros, 
como prevê acordo 
com o Ministério Público.

Coordenadora do 
Núcleo de Defesa do 
Consumidor (Nudecon) 

da Defensoria Pública, 
Patrícia Cardoso ex-
plicou que esse prazo 
é necessário para os 
passageiros que usam 
o benefício se organiza-
rem. “Existe um acordo 
com o MP que qualquer 
acréscimo de tarifa pre-
cisa de uma anteriori-
dade de 30 dias”, disse.

DIVULGAçãO

zap 1

zap 2

zap 3

DIVULGAçãO



polIcia6 sexTA-FeIRA, 20 de jAneIRo de 2017

Preso morre em cadeia de Bangu
morte de eStUprador

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Diego Maradona, de 27 anos, estava em uma cela com outros cinco no 
local chamado de ‘seguro’. Ele estava preso por estupro de uma criança.

Um detento mor-
reu na cadeia Pe-
dro Melo da Silva, 

uma das que faz parte 
do complexo penitenci-
ário de Bangu, na zona 
Oeste do Rio, na última 
segunda-feira. De acor-
do com informações 
da Secretaria de Estado 
de Administração Peni-
tenciária (SEAP), os ins-
petores de segurança 
da penitenciária foram 
chamados por outros 
internos para avisar que 
o detento Diego Mara-
dona Silva Souza estava 
passando mal. Quando 
chegaram ao local, o 
homem já estava morto. 
Foi a primeira morte re-
gistrada dentro do siste-
ma carcerário em 2017.

Ainda de acordo com 
informações da Seap, 

uma sindicância foi ins-
taurada para apurar o 
fato. O motivo da mor-
te do interno somente 
será esclarecido quan-
do ficar pronto o laudo 
cadavérico do Instituto 
Médico Legal (IML).

Diego Maradona es-
tava preso por estupro, 
ocorrido contra menina 
de 3 anos, em Teresópo-
lis, no dia 4 de janeiro. 
Ele permaneceu por 11 
dias no sistema prisional.

AGENTES PENITENCIáRIOS 
EM GREVE 

A morte ocorreu no 
mesmo dia em que 
agentes penitenciários 
decretam greve no sis-
tema carcerário, deci-
são tomada em assem-
bleia na noite da última 
segunda-feira. Na últi-
ma terça e quarta-feira, 
parentes de presos fo-

ram impedidos de fazer 
visita no Complexo de 
Gericinó, em Bangu, na 
zona Oeste.

Na última quarta-fei-
ra, seis presos, da mes-
ma facção, brigaram 
e tiveram que ser con-
tidos por agentes peni-

tenciários que estão em 
greve, na Penitenciária 
Esmeraldino Bandeira, 
no Complexo Peniten-
ciário de Gericinó, tam-
bém em Bangu.

Uma decisão do de-
sembargador Luiz Fer-
nando Ribeiro de Car-

valho, presidente do 
Tribunal de Justiça do 
Rio, considerou ilegal a 
greve dos servidores da 
Secretaria de Estado de 
Administração Peniten-
ciária (Seap). Nela, o 
magistrado determina 
que “sejam restabele-

cidas, no prazo de 24 
horas, com o retorno 
dos servidores do sindi-
cato suscitado às suas 
atividades, sob pena 
de multa diária de R$ 
100 mil sem prejuízo das 
sanções e responsabili-
zação cabíveis”.

Agentes penitenciários encontraram o corpo do homem que foi preso na última segunda-feira
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Polícia do Rio limita as vagas 
para mulheres em concurso

A Polícia Militar do 
Rio realiza na próxima 
semana as provas para 
a escolha dos 50 no-
vos oficiais da corpo-
ração, num concurso 
com regras diferentes 
das planejadas nos úl-
timos dois anos. O novo 
edital, divulgado em 20 
de dezembro passado, 
vem recebendo críti-
cas por limitar o acesso 
de mulheres ao oficia-
lato e exigir dos can-
didatos formação em 
direito. Apenas, cinco 
vagas, ou seja, 10% do 
total, estão destinadas 
ao sexo feminino.

Os candidatos às 
vagas de oficiais da 
PM do Rio devem ter 
entre 18 e 34 anos. A 
inscrição foi de R$ 112, 
preço superior ao mé-
dio adotado por outros 
concursos, como o do 
Tribunal Regional Fede-
ral do Rio e Espírito San-
to, que custou R$ 70.

RESTRIçãO FEMININA 
O comandante Ro-

drigo Vianna, da PM, 
explica a restrição à 
presença feminina:

“Nós temos dois as-
pectos que precisamos 
analisar: o legal e téc-
nico. No aspecto legal, 
a Procuradoria Geral 
do Estado do RJ, res-
ponsável pela aprova-
ção dos editais, tendo 
em vista os exames de 
educação física para 
homens e mulheres são 
distintos, de que de-
veria haver a delimita-

ção de vagas para as 
mulheres. No campo 
de vista técnico, tendo 
em vista que mais de 
90% dos nossos presos 
e abordados são do 
sexo masculino, a legis-
lação processual penal 
fala para evitar ao má-
ximo que a revista em 
mulheres seja feita por 
homens e também o 
oposto. Estamos ade-
quando esse percentu-
al à realidade encon-
trada”, contou o militar.

Apenas 10% do total de vagas estão destinadas a elas
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Batalhão de Choque prende 
bandidos durante operação

Policiais do Bata-
lhão de Polícia de 
Choque (BPCHq) re-
alizaram na manhã 
de ontem, uma ope-
ração em favelas do 
Complexo da Maré, 
na zona Norte. Três 
suspeitos foram pre-
sos e apreendidas 
uma pistola 9 mm e 
drogas na Nova Ho-
landa.

A operação tam-
bém ocorreu nos 
parques União e Ru-
bens Vaz, que tam-
bém fazem parte da 
Maré. Moradores re-

lataram nas redes so-
ciais o intenso tiroteio 
nas comunidades do 

complexo. Não hou-
ve informações sobre 
feridos. 

Pistola, drogas e rádios foram apreendidos 
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Tentativa de assalto fere dois 

Uma tentativa de 
assalto a um ônibus 
deixou pelo menos 
uma pessoa baleada, 
na manhã de ontem, 
próximo a Rodoviá-

PM detém suspeitos que iriam 
assaltar prédio em Copacabana

A Polícia deteve 
suspeitos de tentar in-
vadir um prédio para 
um assalto na Rua 
Bulhões de Carvalho, 
em Copacabana, na 
tarde de ontem. Pelo 
menos quatro homens 
foram detidos. Às 
15h30, havia grande 
movimentação poli-
cial no local e a Bu-
lhões de Carvalho foi 
interditada.

Segundo testemu-
nhas, assaltantes ren-

deram um empresário 
morador do prédio no 
Centro da Cidade. O 
grupo, de cinco ho-
mens e uma mulher, 
conseguiu ter acesso 
ao prédio e ao apar-
tamento da vítima, 
mas a polícia foi acio-
nada. Quando a qua-
drilha desceu, o imó-
vel já estava cercado 
por policiais civis e mi-
litares.

Os assaltantes, que 
carregavam três ma-

las, foram surpreendi-
dos na descida. Um 
criminoso logo se en-
tregou e dois disparos 
foram feitos no interior 
do prédio. Outros três 
se entregaram poste-
riormente, um deles 
uma mulher.

O quinto suspeito fu-
giu pulando para um 
prédio vizinho. Por vol-
ta das 16h30, a polícia 
procurava imagens 
de câmeras para 
identificar o fugitivo.

Agentes colocam suspeitos dentro de carro após prisão e o levaram para a delegacia 
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ria Novo Rio, no Santo 
Cristo, na zona Portuá-
ria. O veículo, que es-
tava vindo de Magé e 
seria da Viação Mage-
li, seguia para o Centro 

do Rio. 
Segundo o coman-

do do 4º BPM (São Cris-
tóvão), dois homens 
armados anunciaram 
o assalto e um passa-
geiro reagiu, iniciando 
os tiros dentro do ôni-
bus. Ele acabou bale-
ado e foi levado pela 
Guarda Municipal para 
o Hospital Souza Aguiar, 
no Centro. Não há in-
formações sobre o seu 
estado de saúde.

Policiais militares do 
batalhão fizeram bus-
cas na região, mas os 
suspeitos conseguiram 
fugir. O caso foi registra-
do na 4ª DP (Praça da 
República), que infor-
mou que uma segun-
da pessoa também foi 
baleada, mas não deu 
maiores detalhes.

A ação aconteceu na rodoviaria Novo Rio

DIVULGAçãO
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Chegou ao sexto dia 
ontem, a rebelião na 
Penitenciária Estadual 
de Alcaçuz, na Gran-
de Natal. Nas primei-
ras horas da manhã, 
detentos voltaram ao 
teto de ao menos três 
pavilhões da unidade. 
Do lado de fora, muitos 
tiros disparados por po-
liciais militares e agen-
tes penitenciários eram 
ouvidos, assim como o 
barulho de bombas de 
efeito moral.

Aglomerados próxi-
mo ao pavilhão 4, onde 
26 presidiários foram 
mortos no último sába-
do, os presos foram dis-
persados após os dispa-
ros de armamento não 
letal. De cima de um 
dos pavilhões, um pre-

Alcaçuz tem mais uma rebelião

Teori Zavaski, do STF morre 
em queda de avião em Paraty

JOSEMAR GONçALVES/REUTERS

Presos iniciaram novo motim na penitenciária 

Aeronave saiu do Campo de Marte, em São Paulo, e caiu na Costa Verde do estado.

so gritava pela atenção 
da PM pedindo que libe-
rasse o acesso para que 
os próprios presos “dessem 
um jeito”.

A nova rebelião acon-
tece no dia seguinte à re-
tirada de 220 internos liga-
dos ao Sindicato do Crime 

do RN (SDC) do local. 
O governo do Estado 
remanejou presos entre 
três unidades visando a 
acalmar a situação em 
Alcaçuz. A Justiça, po-
rém, determinou que 
parte da operação fos-
se desfeita.

O ministro Teori 
zavascki, re-
lator da Lava 

Jato no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), 
morreu na tarde de 
ontem, aos 68 anos, 
após a queda de um 
avião em Paraty, no 
litoral da Costa Verde 
do estado. A morte de 
Teori foi confirmada 
pelo filho do magis-
trado, Francisco za-
vascki, em uma rede 
social. Segundo infor-
mações, outras duas 
pessoas morreram e 
uma sobreviveu. Os 
nomes das vítimas 
não foram divulgados. 

O filho do ministro, 
também publicou no 
Facebook: “Amigos, 
infelizmente, o pais 
estava no avião que 
caiu! Por favor, rezem 
por um milagre”. A lis-

ta de passageiros foi 
entregue para a pre-
sidente da Corte, mi-
nistra Cármen Lúcia, e 
também para o presi-
dente da República, 
Michel Temer.

De acordo com a 
Infraero, a aerona-
ve prefixo PR-SOM, 
modelo Hawker Bee-
chcraft King Air C90, 
decolou às 13h01 do 
Campo de Marte, 
na capital paulista e 

caiu a 2 quilômetros 
de distância da ca-
beceira da pista. O 
avião é de pequeno 
porte e tem capaci-
dade para oito pes-
soas.

MANUTENçãOE 
ESTAVA EM DIA 

A agência infor-
mou que a docu-
mentação da aero-
nave estava em dia, 
com o certificado vá-

lido até abril de 2022 
e inspeção da manu-
tenção (anual) válida 
até abril de 2017.

O dono e operador 
da aeronave é o Ho-

tel Emiliano, segundo 
informações de abril 
de 2016 disponíveis no 
Registro Aeronáutico 
Brasileiro, documento 
divulgado pela Agên-

cia Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), que 
reúne uma relação 
de todas as aerona-
ves brasileiras certifi-
cadas pela Anac.

Grupo de resgate procura por vítimas nos destroços do Hawker Beechcraft King Air

Teori estava em avião onde três pessoas morreram 

Ministro deixa três filhos 
Teori deixa três 

filhos. Ele se tornou 
ministro do STF em 
2012, um ano de-
pois de se tornar 
viúvo, por indica-

ção da então presi-
dente da República, 
Dilma Rousseff. Na-
tural de Faxinal dos 
Guedes (SC), Teori 
também foi ministro 

do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), pre-
sidiu o Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª re-
gião (Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e 

Paraná) entre 2001 a 
2003 e atuou como 
juiz do Tribunal Regio-
nal Eleitoral na déca-
da de 1990.

Ele ingressou na 

carreira jurídica em 
1971, em Porto Ale-
gre, como advoga-
do concursado do 
Banco Central, onde 
atuou por sete anos. 

No anos 80, o ma-
gistrado se transfe-
riu para a superin-
tendência jurídica 
do Banco Meridio-
nal do Brasil.

Vocalista da Kaoma é achada carbonizada em carro
A Divisão de Homicídios 

investiga a morte da can-
tora Loalwa Braz Vieira, de 
63 anos, intérprete do hit 
‘Chorando se foi’, da ban-
da Kaoma. Ela foi encon-
trada carbonizada dentro 
de um carro em Saquare-
ma, na Região dos Lagos 
do Rio.

Segundo informações, 
ela já havia denunciado 
uma ameaça de morte 
à Polícia Civil. Em janeiro 
de 2014, procurou a 124ª 
DP (Saquarema) para de-
nunciar que um funcio-
nário que havia demitido 
de sua pousada “saiu gri-

tando: ‘Você vai morrer’”. 
Loalwa também relatou 
aos agentes que o então 
funcionário “diz ser policial 
civil, já matou muito, que 
o pai dele é delegado da 
Polícia Civil e que o irmão 
dele é miliciano no Rio de 
Janeiro”.

No final da tarde de on-
tem, o 25º BPM (Cabo Frio) 
informou que um suspeito 
de participação no crime 
foi preso em Saquarema. 
Ele foi levado à 124ª DP. 
Segundo a Polícia Civil, o 
acusado apontou a parti-
cipação de mais dois ho-
mens no crime.

O ex-funcionário teria 
sido demitido por causa 
do furto de um aparelho 
de ar-condicionado e de 
comida ocorridos na pou-
sada. 

A investigação apurou 
que homens invadiram a 
pousada da cantora, a 
colocaram no veículo e 
levaram para a Estrada 
da Barreira, no Distrito de 
Bacaxá.  O batalhão in-
formou ainda que o Cor-
po de Bombeiros foi acio-
nado por volta das 3h50 
para as chamas em uma 
casa na Estrada da Barrei-
ra, em Saquarema. Logo 

depois, às 6h, houve um 
novo acionamento para 
combater outro incêndio, 
em um carro nas proxi-
midades, onde o corpo 

carbonizado foi achado e 
encaminhado para o IML 
de Araruama. O caso está 
sendo investigado pela 
124ª DP (Saquarema).

Travesti é 
morta na 

Zona Oeste 
Uma travesti foi assas-

sinada, na tarde de on-
tem, na Rua Piraquara, 
em Realengo, na zona 
Oeste do Rio. Identifi-
cada como Sandra, 
ela estava em um Ford 
EcoSport quando foi 
atingida por vários tiros. 

A Delegacia de Ho-
micídios (DH-Capital) 
realizou perícia no lo-
cal após ser acionada 
por agentes do 14º BPM 
(Bangu). 

Menina é sepultada sob revolta
Sob forte comoção 

e revolta, o corpo de 
Thifany Nascimento de 
Almeida, de 11 anos, 
foi sepultado na tarde 
de ontem no cemitério 
de Irajá, na zona Norte 
do Rio. A menina foi se-
questrada e morta por 
um vizinho. 

Desesperada, a mãe 
da menina que ves-
tia uma camisa escrito 
“Para sempre Thifany” 
precisou ser amparada 

por familiares e amigos 
que seguravam faixas 
e cartazes pedindo jus-
tiça. 

Thifany Nascimento 
de Almeida foi encon-
trada morta dentro de 
uma mala em Acari. A 
a menina havia sido vis-
ta pela última vez quan-
do brincava com uma 
amiga em uma praça 
da favela. Sandro Bor-
ges de Mattos, 46 anos, 
ofereceu um cachorro 

de presente à garota 
e pediu que ela fosse 
buscá-lo na casa dele. 

Mãe da vítima chora

GUILHERME PINTO / EXTRA

Alemão que atropelou e matou é solto
O alemão Carl Phili-

ppe Werner, que atro-
pelou e matou uma 
pessoa no Recreio dos 
Bandeirantes, zona Oes-
te do Rio, quando diri-
gia sob efeito de álcool, 
responderá ao processo 
em liberdade. A juíza 

Cristiana de Faria Cor-
deiro decidiu libertar o 
estrangeiro em audiên-
cia realizada na última 
quarta-feira.

Em sua decisão, a ma-
gistrada afirmou não ver 
necessidade de conver-
ter a prisão em flagrante 

de Werner para preven-
tiva, que segundo ela 
“não se demonstra ne-
cessária e proporcional, 
devendo ser destacado 
que o delito imputado, 
em tese, não importa 
em violência ou grave 
ameaça a pessoa”.

DIVULGAçãO

Teori estava em avião onde três pessoas morreram 

DIVULGAçãO



sábAdo, 16 de julho de 2016 geralsábAdo, 16 de julho de 2016 sexTA-FeIRA, 20 de jAneIRo de 2017geral8

Terceirizados do Dnit aderem 
à greve em Angra dos Reis

SUL FLUmiNeNSe
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Entre as principais reivindicações, estão os cinco meses de salário atrasados.

Funcionários terceiri-
zados do Departa-
mento Nacional de 

Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit) aderiram a gre-
ve na manhã da última 
segunda-feira, em Angra 
dos Reis. O motivo da 
paralisação são os cinco 
meses de salário atrasa-

dos. 
Na manhã de ontem, 

cerca de 20 funcionários 
bloquearam a entrada da 
empresa. Os serviços mais 
afetados foram os que 
são feitos às margens da 
BR-101 (Rodovia Rio-San-
tos), como a roçada, que 
consiste em cortar plantas 
e arbustos, que ajuda na 
visibilidade das placas.

Com o atraso no paga-
mento, muitos trabalhado-
res estão com as contas 
atrasadas. “Acontece que 
sem o salário, a gente fica 
perdido, como todos aqui. 
Em casa fica sem alimen-
to, é conta de luz chegan-
do... Como é que a gente 
vai pagar?”, lamentou um 
dos funcionários que ade-
riram à greve.

Aproximadamente 20 funcionários protestaram na frente da empresa 

Problema de documentação seria a causa 
Diante dos proble-

mas ocasionados por 
causa da paralisação, 
um representante do 
Dnit afirmou que o pa-
gamento deve ser re-
gularizado em breve e 
posto em dia. “Isso foi 
um problema de do-

cumentação que houve 
com a firma. O Dnit não 
paga a firma desde mar-
ço. Esse problema de do-
cumentos já foi resolvido, 
então já está na fila de 
pagamento. A empresa 
está esperando receber 
para pagar os funcio-

nários. Quando o Dnit 
vai pagar os salários, 
eu não sei. Porque não 
depende de mim, de-
pende de Brasília, de 
liberação de recursos”, 
explicou o chefe de 
serviço Alisson Siqueira 
Silva.

REPRODUçãO / TV SUL DO RIO

Mario Esteves faz reunião 
para concretizar parceria

O prefeito de Bar-
ra do Piraí, Mario Es-
teves (PRB), se reuniu 
na tarde da última 
terça-feira com o se-
cretario estadual de 
Saúde, Luiz Antônio 
de Souza Teixeira Jú-
nior, para estreitar os 
laços e buscar alter-
nativas para ajudar 
o município. Outras 
autoridades também 
participaram da reu-
nião. 

Mario disse que, de 
pronto, Luiz Antônio 
se dispôs a conseguir 
quatro respiradores 
que estão em falta 
na Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) do 
Polo de Emergência, 
gerido pela Secreta-
ria de Saúde de Barra 
do Piraí. Além dos res-
piradores, colchões e 
equipamentos e ma-
quinários serão desti-
nados pela pasta es-

tadual à cidade.
Já para o prefeito, 

é fundamental estrei-
tar o contato com as 
autoridades de todos 
os setores, principal-
mente no quesito de 
somar esforços para 
melhorar a qualida-
de de vida da popu-
lação barra piraíense. 
“Ninguém governa 
sozinho. Nesse senti-

do, entra a partici-
pação do deputado 
zé Luiz, a parceria 
com o Legislativo, na 
pessoa do vereador 
Cristiano Almeida. 
Temos que trabalhar 
de mãos dadas, por-
que a prioridade é o 
bem-estar das pesso-
as. Barra do Piraí está 
acima de tudo”, fina-
lizou.

Prefeito (ao centro) pediu apoio a cidade em reunião

DIVULGAçãO

Greve dos terceirizados do 
Detran termina no Sul do RJ

A greve dos fun-
cionários terceiri-
zados do Detran 
finalmente che-
gou ao fim na 
manhã de ontem. 
De acordo com o 
sindicato da ca-
tegoria, mais de 
500 funcionários 
da Prol, empresa 
responsável pelos 
pagamentos, eles 
estavam sem tra-
balhar desde o dia 
23 de dezembro.

Ainda segundo o 
sindicato, eles ain-
da estão sem re-
ceber o 13º salário. 
Os vales transpor-
te e alimentação 
também conti-
nuam atrasados. 

Apesar disso, os fun-
cionários decidiram 
retomar os atendi-
mentos porque a 

empresa confirmou 
que vai efetuar o 
pagamento até o 
dia 30 deste mês. 

Funcionários estavam em greve desde dezembro

DIVULGAçãO

Exposição em Angra reúne a 
obras de artistas consagrados

Artistas plásticos 
de Angra dos Reis, 
na Costa Verde, se 
reuniram para uma 
mostra coletiva na 
Casa Laranjeiras. A 
exposição fica aber-
ta para receber a 
visita do público até 
5 de fevereiro com 
entrada gratuita. O 
espaço funciona de 
terça-feira a sexta, 
das 10h às 20h, aos 
sábados, das 10h às 
16h e aos domingos 
das 9h às 14h. 

Uma das caracte-
rísticas que as obras 
possuem é de retra-
tar a paisagem e a 
história da cidade. 
As obras de artistas 
como Alda de As-
sis, Bruno Ilan, Carlos 
Franca, David Pe-
drosa, Elô Graciano, 

Ivo dos Remédios, 
Lila Melo, Marlene 
Jordão, Maycon Ma-
ciel, Silva Alice e Sue-
li Messias podem ser 
apreciadas pelo pú-
blico. 

Para maiores in-
formações sobre o 
evento, basta aces-
sar a página da pre-
feitura de Angra dos 
Reis e ficar por den-
tro das novidades. 

A exposição pode ser visitada até 5 de fevereiro

DIVULGAçãO

OSS Cruz Vermelha assume 
hospital da Região dos Lagos

A Organização Social 
de Saúde (OSS), Cruz 
Vermelha assumiu na 
última terça-feira a ad-
ministração do Hospital 
Estadual Roberto Chabo, 
em Araruama. A infor-
mação foi confirmada 
pela Secretaria de Esta-
do de Saúde. Segundo o 
Estado, a Cruz Vermelha 
venceu o processo de 
seletivo anunciado em 
dezembro de 2016. A uni-
dade era administrada 

anteriormente pelo Insti-
tuo Sócrates Guanaes.

Um grupo de funcio-
nários do hospital pro-
testou na última segun-
da em frente à unidade 
por causa de atrasos nos 
salários. Os auxiliares de 
serviços gerais relataram 
à equipe da Inter TV que 
trabalham com 30% do 
efetivo há uma semana; 
segundo eles, os salários 
não são pagos há três 
meses.

Em nota, a secretaria 
informou que a transi-
ção operacional entre 
as duas organizações 
sociais começou e vem 
sendo acompanhada 
por equipes da Secreta-
ria de Estado de Saúde 
presentes no hospital na 
manhã de ontem. A dire-
ção do Hospital Estadual 
Roberto Chabo afirmou, 
ainda, que o atendimen-
to à população aconte-
ce normalmente.

O hospital regional de Araruama está sob nova direção administrativa

REPRODUçãO / INTER TV
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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: za-
thura: Uma Aventura Especial 
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

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

MÚSICA E TEATRO

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

Patrick e Damasceno sondam 
Mesquita sobre as atividades da Po-
lícia Federal. Mesquita confessa que 
está interessado em Loretta. Moci-
nha se abala ao descobrir que Ta-
naka jamais cobrou a dívida de Wla-
dimir. Alice é firme na reunião com a 
seguradora e garante a indenização 
financeira para a Arraial Pescados. 
Mario teme pela segurança de Ali-
ce. Carol aconselha Mario a se casar.

Carol aconselha Mario a se 
casar logo com Alice

Mandado por Samara, Tobias 
tenta matar Yana

Salmon e Raabe, orgulhosos, mos-
tram seu filho para Aruna e Josué. 
Josué pega o bebê e diz que ele se 
tornará um homem valente e forte. 
Triste, Mireu diz entender porque Ula 
nunca lhe deu uma chance e diz 
que Adonizedeque se encantou por 
ela. Orias diz perdoar Orebe. Jéssica 
fica triste ao saber do nascimento do 
filho de Salmon e Raabe.

RESuMOS DAS NOVELAS

Diana acusa Gui de se afastar de 
Chiara por causa da gravidez de Jú-
lia. Gordo demonstra a Laila que está 
insatisfeito com as desculpas da na-
morada. Marisa reclama de estar sus-
tentando Alex. Júlia avisa a Gui que 
acredita que Alex aceitará participar 
de seu plano. Alex pede a William e 
Romildo que o protejam de uma pos-
sível armação. rroldo. 

Gordo demonstra que está 
insatisfeito com namoro

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

assessoria de imprensa
 editoriahorah@ig.com.br

Grupo Afrojaz faz homenagem 
a Martin Luther King no Sesc
Espetáculo terá músicas do famoso repertório da cantora Nina Simoni

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 grupo Afrojazz e 
as cantoras Jesu-
ton e Larissa Luz se 

unem para homenagear 
Martin Luther King  na pró-
xima terça-feira, no Teatro 
Sesc Ginástico.  O repertório 
terá músicas  como “Fee-
ling Good”, “I Put a Spell on 
you” e “I Wish I Knew How It 
Would Feel To Be Free”, de 
Nina Simone.

 O tema da apresenta-
ção musical está relaciona-
do ao espetáculo ‘O Topo 
da Montanha´, que relem-
bra a importância histórica 
do ativista político Martin 
Luther King.  A peça, prota-
gonizada por Lázaro Ramos 
e Taís Araújo, também está 
em cartaz no Teatro Sesc 
Ginástico.

Nina Simone fez parte do 
movimento que lutou por di-
reitos civis liderado por Mar-
tin Luther King.  A morte de 
Martin Luther King abalou  

muito a cantora, que es-
creveu a música ‘Why? The 
King of Love is Dead’ (‘Por 
quê? O Rei do amor está 
morto’, em tradução livre). 
A própria Nina a cantou em 
performance emocionante 
no enterro de Doctor King.

O espetáculo acontece 
às 19h e é livre para todas 
as idades. Os ingressos es-
tão no valor de R$ 6 (asso-
ciado Sesc RJ), R$ 12 (meia-
-entrada) e R$ 25 (inteira).

SOBRE NINA SIMONE
Nina Simone foi uma mu-

lher de muita fibra, mas prin-
cipalmente de um grande 
talento. Com uma áspera 
e inigualável voz, a cantora 
tinha a incrível capacidade 
de compartilhar seu mundo 
e de fazer o ouvinte acre-
ditar em tudo aquilo que 
estava sendo cantado pelo 
simples fato de ser cantado 
com sinceridade, com ver-
dade.

Cantora. Mulher. Negra. 

DIVULGAçãO

Nicole chega atrasada para a ses-
são de fotos de um catálogo de moda. 
A família Lários vai almoçar na casa de 
Vitor. Inácio e Cecília chegam na casa 
nova de Fátima com comida, o que 
deixa Fabiana feliz. Nicole faz a sessão 
de fotos para uma coleção de cata-
logo e é elogiada. Haydee vai pescar 
e leva Flávio para lhe acompanhar. A 
ideia de Haydee é forjar um encontro 
com Peixoto.

Nicole faz sessão de fotos 
para um catálogo

Nina Simone tinha plena 
consciência de sua posição 
social e usou todo seu ta-
lento e carisma para criar 
uma das grandes personas 
da história da música, da 
resistência pessoal, da iden-
tidade negra.

Eunice Waymon é o 
nome de batismo. Nina Si-
mone é o de guerra. Nina 
mudou de nome ao come-
çar a cantar em cabarés 
escondida de seus pais. Saiu 
da Carolina do Norte para 
ser imortalizada no mundo 
cantando jazz, blues, folk, 
soul. Com sorriso e carisma 
maiores do que seu imenso 
coração, a diva negra é a 
voz da famosa canção Fe-
eling Good. 

Sua linda e poderosa voz 
se calou em 2003, mas seu 
espírito e seu charme per-
manecerão vivos dentro de 
quem tem o privilégio de 
compartilhar um mundo de 
sorrisos e lágrimas com ela. 
Basta ouvi-la. Nina Simone foi ativista amiga pessoal de Luther King

DIVULGAçãO
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Elemento: Fogo. 
Modalidade: Fixo. Signo 
complementar: Aquário. 
Regente: Sol. Trabalhe 
seu equilíbrio emocional 
para buscar forças para 
lutar contra inseguranças. 

Foque nas atividades que deixam 
você mais confiante. Invista em seus 
projetos. Cor: Azul marinho. 

Elemento: Fogo. 
Modalidade: Impulsivo. 
Signo complementar: Libra. 
Regente: Marte. Trabalho: 
Seu senso de oportunidade 
está em alta. Este momento 

é importante para sua vida profissional e 
financeira. Amor: Clima de harmonia no 
romance. Cor: verde.

Áries

Trabalho: O cosmo fará 
com que seu potencial 
profissional seja mais 
notado. Aproveite para 
investir em sua imagem. 
Mas tome cuidado com o 

orgulho. Não vá inflar o ego! Amor: O bom 
convívio com quem está a seu redor beneficia 
os relacionamentos pessoais. 

Touro

Amor: Preocupações 
com a imagem apenas 
tiram sua naturalidade, 
que é um trunfo valioso. 
Esconder sentimentos 
para não dar o braço a 
torcer, por exemplo, não 

vai te fazer mais feliz. Deixe suas emoções 
à mostra, porque não tentar? Cor: Verde 
esmeralda.

Gêmeos

Aprender a escutar os 
outros talvez seja uma das 
maiores lições inerentes 
ao seu dia a dia. Trate de 
trabalhar os ouvidos! Fale 
na hora certa e ouça em 

todos os momentos o que é dito. Trabalho: 
Vai notar o entusiasmo gerado por novas 
possibilidades. Produza! 

Câncer

Leão

O caminho é esse mesmo. Só 
procure confiar mais no seu 
poder de sedução e atração. 
Uma boa notícia poderá 
surgir no seu ambiente de 
trabalho. Boa fase amorosa. 

Seu carisma está em alta, dando brilho 
e vitalidade a sua personalidade. Cor: 
Dourado. 

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

Elemento: Água. 
Modalidade: Fixo. 
Signo complementar: 
Touro. Regente: 
Plutão. Trabalho: 
Você disposição e 

dinamismo para enfrentar desafios 
profissionais. Aproveite seu lado 
empreendedor e invista em novas 
possibilidades, pois o período é de 
progresso. 

Escorpião

Trabalho: O período lunar 
exigirá finalizações e 
encerramentos. Portanto, 
se existirem pendências, 
resolva-as, para que novas 
oportunidades possam 

surgir. Um ciclo de decepções se 
encerra e você está apto(a) para viver, 
com maturidade, uma bela história de 
amor. A fase favorece a cumplicidade. 
Cor: Vinho. Número: 18. Saúde: Boa. 

Sagitário

Elemento: Terra. Signo 
complementar: Câncer. 
Regente: Saturno. 
Trabalho: A autoestima 
está em alta, o que faz 

você se sentir mais determinado(a) 
e confiante para correr atrás do que 
quer Não se deixe levar pelas emoções 
Direcione a energia! Amor: Se você é 
livre saiba que um novo amor está na 
sua rota!

Capricórnio

Amor: Busque 
harmonia no 
ambiente onde vive! 
Dedique-se mais a 
sua vida familiar, 
buscando organizar 

seu lar. Trabalho: Suas atividades 
profissionais estão dinâmicas, e você 
sente necessidade de correr atrás das 
metas. Finança: Invista, mas, com 
segurança! 

Aquário

Amor: Valorize mais 
a pessoa amada, ela é 
o porto seguro da sua 
felicidade. Trabalho: 
Tudo o que precisava 
de uma resposta 

está com grandes chances de 
sucesso. Mantenha o foco e seja 
mais criterioso(a) que puder com 
os seus afazeres. Cor: Marrom. 
Número: 33. 

Peixes

Resolução CME/PR n. 09 de 12 de janeiro de 2017

EMENTA: Dispõe sobre a escolha para ocupante do 
cargo de Diretor Geral das Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino de Porto real, para ano 
letivo de 2017.

CONSIDERANDO, ao 
estabelecido junto ao Art. 14 da ldb, lei n. 9394/96, 
denominada lei de diretrizes e bases da educação, de 
20 de dezembro de 1996;

CONSIDERANDO, ao que prevê 
a meta 19 do Plano nacional de educação, regulado 
pela lei n. 13.005 de 25 de junho de 2014;

CONSIDERANDO, ao que prevê 
a meta 19 do Plano Municipal de educação, regulado 
pela lei 549 de 23 de julho de 2015;

o CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PORTO REAL, no uso 
de suas atribuições legais, em caráter extraordinário, 
resolve

Art. 1º. estabelecer e normatizar, 
ações para escolha de diretor (a) Geral das unidades 
escolares, componentes da rede municipal de ensino 
do Município de Porto Real, para gestão no ano de 
2017;

Parágrafo Único: São 
instituições componentes da rede pública municipal 
de ensino, abrangidas pela presente resolução, as 
seguintes:

a) creche Municipal Waldir Roberto da 
conceição;

b) creche Municipal Professora cacilda Verri 
Marassi;

c) escola Municipal Patrícia Pineschi;

d) escola Municipal cruz e souza;

e) escola Municipal sebastião barbosa de 
Almeida;

f) escola Municipal Professora eliana Provazi;

g) escola Municipal josé Ferreira da silva; 

h) escola Municipal Marina Graciani Fontanezzi;

i) cIeP 487 – oswaldo luiz Gomes;

j) escola Municipal Maria hortência nogueira.

Art. 2º. os candidatos indicados 
pela secretaria Municipal de educação, cultura, 
esporte e lazer – sMecel, para concorrer as vagas 
de direção Geral das unidade escolares do Município 
de Porto Real, deverão atender aos seguintes critérios:

I – Ser profissional do Magistério, 
com formação obrigatória em Pedagogia e ou Gestão 
escolar em nível de Graduação e/ou Pós Graduação, 
com atuação de no mínimo 02 (dois) anos como docente 
em sala de aula, devidamente comprovada através de 
documento hábil;

II – Ter comprovado não haver 
sido penalizado(a) por pratica ilícita administrativa, 
com decisão definitiva em competente processo 
administrativo disciplinar.

Art. 3º. os candidatos indicados 
deverão apresentar no dia 20 de janeiro de 2017, no 
horário compreendido entre as 8 e 17h, na sede da 
secretaria Municipal de educação, cultura, esporte e 
lazer – sMecel, localizada na Rua “G” n. 392, bairro 
nova colônia, Porto Real, Rj, os seguintes documentos:

I – Plano de Gestão;

II – Currículo indicando a sua formação profissional;

III – Documentação comprobatória de qualificação 
profissional;

IV – declaração de comprovação de tempo de atuação 
em sala de aula.

Art. 4º. A secretaria Municipal 
de educação, cultura, esporte e lazer – sMecel, 
apresentará na sede do conselho Municipal de 
educação, no dia 25 de janeiro de 2017, a documentação 
dos candidatos recebida na forma do Art. 3º da presente 
resolução, para fins de análise e parecer quanto a sua 
regularidade e atendimento das exigências.

Art. 5º. A escolha dos candidatos 
indicados, será realizada nos dias 03 de fevereiro de 
2017, obedecendo a seguinte ordem:

I – unidades escolares de 
educação Infantil e Fundamental I, no dia 02 de 
fevereiro de 2017;

II – unidades escolares de 
Fundamental II e ejA, nos dias 02 e 03 de fevereiro 
de 2017;

III – unidades que oferecem 
educação Infantil e Fundamental I, nas datas informadas 
no caput, no horário compreendido entre as 8 e 17h;

IV – unidades que oferecem 
ensino Fundamental II e ejA, nas datas indicadas no 
caput, no horário compreendido entre as 8 e 20h.

Art. 6º. A definição dos candidatos 
escolhidos ao cargo de diretor geral, será realizada por 
escolha direta e secreta pelos profissionais de carreira 
de acordo com a sua lotação, e em exercício ativo na 
unidade escolar.

Parágrafo Único – será 
considerado escolhido o candidato indicado que obtiver 
o maior número dos votos válidos apurados.

Art. 7º. caso ocorra empate 
em numero de votos, será utilizado como critério de 
desempate, os seguintes parâmetros:

a) candidato com maior tempo em gestão 
escolar;
b) candidato com maior tempo de exercício em 
Magistério;
c) candidato com maior titulação na área 
educacional com licenciaturas, especializações (com 
carga horária mínima de 360h – Trezentos e sessenta 
horas), títulos de mestrado e doutorado.

Art. 8º. As atribuições e carga 
horária de trabalho dos diretores Gerais se encontram 
estabelecidas no Regimento Único da Rede Municipal 
de ensino do Município de Porto Real.

Parágrafo Único – o candidato 
indicado escolhido para ocupar o cargo de diretor Geral, 
será nomeado em cargo de provimento em comissão.

Art. 9º. Todo o processo seletivo 
de escolha de diretor Geral, será acompanhado pelo 
conselho Municipal de educação, em conformidade 
com a secretaria Municipal de educação, cultura, 
esporte e lazer – sMecel.

Art. 10. os casos omissos será 
resolvidos pela conselho Municipal de educação – 
cMe, em comum acordo com a secretaria Municipal de 
educação, cultura, esporte e lazer – sMecel.

Art. 11. A secretaria Municipal 
de educação, cultura, esporte e lazer – sMecel, 
designará comissão constituída por 02 (dois) 
profissionais efetivos da rede pública municipal de 
ensino e por 01 (um) membro do conselho Municipal 
de educação, sendo esta presidida por membro 
do conselho Municipal de educação - cMe, para 
acompanhar o processo de escolha em cada unidade 
escolar.

Porto Real, 12 de janeiro de 2017.

Maria Madalena Ferreira de souza

Presidente do cMe

conselheiros:

IVone bARbosA benTo

AndReZA RIbeIRo PonTes

edson loPes dA cosTA

MIKATsu VeRde TAnAKA

AMAndA cRIsTInA PeReYRA bARonTo

ÉRIKA DA SILVA GUIMARÃES

PATRÍcIA APARecIdA sAlGAdo doMInGos

AloÍsIo AVelAR FeRnAndes

luIs clAÚdIo sIlVA

MARIA oRIolI bRondI

helenA de FáTIMA de olIVeIRA

MARIA dAs GRAÇAs beRnARdo GueRRA

AnA clAudIA de olIVeIRA GIl

oRMAnTInA IRAceMA dA sIlVA

homologado em 13 de janeiro de 2017

Maria Madalena Ferreira de souza

secretaria Municipal de educação, cultura, esporte e 
lazer

sMecel

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU-
NÍCIPIO DE PORTO REAL - RJ

                         o conselho Municipal de saúde do 
Município de Porto Real, com sede nesta cidade, na 
Rua hilário ettore, nº 535, bairro centro, através de sua 

diretoria executiva, devidamente representada por seu 
Presidente sr. Irton Marcos da silva, conVocA atra-
vés do presente edital, todos os membros que fazem 
parte da composição do conselho Municipal de saúde: 
Representantes do Governo, Representantes dos Tra-
balhadores da saúde e Representantes dos usuários 
dos serviços de saúde, e convida o público em geral 
para a ReunIÃo oRdInáRIA, que será realizada no 
endereço na sala de Reunião da secretaria Municipal 
de saúde de Porto Real, às 09:30 horas, do dia 03 de 
fevereiro de 2017 (sexta-feira), com a seguinte ordem 
do dia:

1- Inicio das atividades do conselho Municipal de saú-
de para 2017;

2- Planejamento das Ações de saúde pela secretaria 
Municipal de saúde referente ao exercício 2017;

3- Planejamento das atividades do conselho Municipal 
de saúde ao período de 2017.

Porto Real (Rj), 17 de janeiro de 2017.

Irton Marcos da Silva

Presidente

conselho Municipal de saúde de Porto Real

DECRETO N.º 2086 DE 19 DE JANEIRO DE 2017.                                                               

EMENTA: Estabelece o Calendário Fiscal 
para pagamento do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano – IPTU.

o Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de suas atri-
buições legais e com fundamento no artigo 165 da lei 
n.º 189 de 29 de dezembro de 2003 que instituiu o có-
digo Tributário Municipal, c.c o artigo 78, incisos IV, VI e 
xV da lei orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º - o pagamento do Imposto Predial e Territorial 
urbano - IPTu do exercício de 2017, poderá ser efe-
tuado em cota única ou em 06 (seis) parcelas mensais 
iguais e sucessivas sem acréscimos, nos seguintes pra-
zos:

COTA ÚNICA: 10/04/2017

PARCELAMENTO:

1ª PARcelA – 10/04/2017

2ª PARcelA – 10/05/2017

3ª PARcelA – 12/06/2017

4ª PARcelA – 10/07/2017

5ª PARcelA – 11/08/2017

6ª PARcelA – 11/09/2017

I – o valor de cada parcela não poderá ser in-
ferior a R$ 30,00 (trinta reais).

Art. 2º - Fica concedido o desconto de 10% 
(dez por cento) na cota única.

Art. 3º - este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Porto Real (Rj) em 13 de janeiro de 2017.

Jorge Serfiotis

Prefeito

DECRETO N.º 2087 DE 19 DE JANEIRO DE 2017.

EMENTA: Fixa o Índice de Correção dos Tributos 
do Município de Porto Real para o exercício de 
2017.

o Prefeito Municipal de Porto Real, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no artigo 251 da 
lei Municipal  n.º 189 de 29 de dezembro de 2003 que 
instituiu o código Tributário Municipal, c.c o artigo 78, 
incisos IV, VI e xV da lei orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º - Fica fixado o índice de correção dos 
débitos de origem tributária, bem como todos os demais 
valores utilizados como base de cálculo ou referência 
de cálculo de valor de tributos ou de penalidades, em 
6,58% (seis vírgula cinquenta e oito), conforme IPcA-
-e, para o exercício de 2017. (Índice acumulado nos 
últimos 12 meses – Referência janeiro a dezembro de 
2016). 

Art. 2º - este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação com seus efeitos a partir de 02 de janeiro 
de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

Porto Real (Rj), em 13 de janeiro de 2017.

Jorge Serfiotis

Prefeito
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Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

Massa:
170 g de farinha de trigo
1 pitada de sal
85 g de manteiga gelada 
em pedaços
3 colheres de sopa de água
Recheio:
350 g de carne seca
3 colheres de sopa de ca-
tupiry
125 g de queijo mussarela
1 e 1/2 colheres de sopa de 
azeitonas picadas
3 colheres de sopa de ce-
bola picada
3 colheres de sopa de quei-
jo parmesão
1 colher de sopa de salsi-
nha (a gosto)
1 gema para pincelar sobre 
a massa

Modo de preparo
Massa:
Peneire a farinha e o sal em 
uma tigela grande
Adicione a manteiga e es-
fregue com as mãos até 
formar uma farofa grossa
Coloque 3 colheres (sopa) 
de água fria e misture
Adicione mais água somen-
te se a massa estiver esfare-
lando muito
Com as mãos, forme ra-
pidamente uma bola de 
massa (evite trabalhar a 
massa com as mãos por 
muito tempo)
Embrulhe a massa em filme 
plástico e deixe na geladei-
ra por 30 minutos antes de 
usar
Recheio:
Dessalgue a carne seca
Cozinhe por 30 minutos na 
panela de pressão, espere 
esfriar e depois desfie
Misture a carne seca com 
todos os ingredientes, me-
nos o queijo parmesão, e 
reserve para a montagem
Montagem:
Use uma forma com uma 
medida próxima a 13cm 
x 13cm x 6,5cm (largura x 
comprimento x altura)
Forre a forma com a mas-
sa, cobrindo todos os lados 
com meio centímetro de 
espessura
Coloque o recheio e cubra 
com o queijo parmesão
Cubra com o restante da 
massa, caso não sobre mui-
ta massa para cobrir pode 
se fazer tirinhas finas para 
cobrir o máximo possível
Passe a gema por cima da 
massa
Coloque para assar por 35 
minutos a 230ºC
Desenforme e sirva

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

1 kg de carne seca
1 cebola picada
1 colher de sopa de chei-
ro-verde
2 xícaras de chá de arroz
2 dentes de alho picados
6 colheres de sopa de 
azeite
Sal a gosto

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite
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Tite convoca a seleção para 
partida beneficente no Rio

lucas mendes

Brasil e Colômbia duelam e a renda será para a família das vítimas do avião da Chape.

geral

38

`

Somel
outdoor R

Outdoor barato é aqui, na 
Somel Outdoor

Email: empresasomeloutdoor@hotmail.com
96479-3098

Na próxima semana, 
a seleção brasileira 
enfrentará a Co-

lômbia em amistoso que 
ocorrerá no Engenhão, no 
Rio de Janeiro. E a cau-
sa da partida é das mais 
nobres. Ela acontecerá 
como um jogo da paz, 
e será a união entre dois 
países que tiveram suas 
relações estreitadas em 
um momento de muita 
dor e sofrimento, que foi a 
tragédia da Chapecoen-
se. E, claro, esse encontro 

não poderia acontecer 
longe do campo. Afinal, 
foi lá onde a Chape lutou 
com bravura até o fim e 
onde os colombianos do 
Atlético Nacional deram 
uma aula de humanida-
de, empatia e fraternida-
de.

Como a partida será re-
alizada no próximo dia 25, 
às 21h45 (horário de Brasí-
lia), o técnico Tite teve que 
convocar apenas jogado-
res que atuam no futebol 
brasileiro. Isso porque caso 
chamasse atletas de clu-
bes estrangeiros, as agre-

miações poderiam não 
liberá-los e poderia acon-
tecer um certo constrangi-
mento por não se tratar de 
uma data Fifa, mas pela 
proposta do jogo ser de 
imensa generosidade. 

CONFIRA OS 
CONVOCADOS

GOLEIROS: Alex Muralha 
(Flamengo), Danilo Fer-
nandes (Internacional) e 
Weverton (Atlético Para-
naense)

ZAGUEIROS: Geromel 
(Grêmio), Luan (Vasco), 
Rodrigo Caio (São Paulo) 
e Vitor Hugo (Palmeiras) Tite convocou jogadores que atuam no Brasil

DIVULGAçãO

LATERAIS: Fábio Santos 
(Atlético Mineiro), Fagner 
(Corinthians), Jorge (Fla-
mengo) e Marcos Rocha 
(Atlético Mineiro)

MEIO-CAMPISTAS: Ca-
milo (Botafogo), Diego 
(Flamengo), Gustavo Scar-
pa (Fluminense), Henrique 
(Cruzeiro), Lucas Lima 
(Santos), Rodriguinho (Co-
rinthians), Walace (Grê-
mio) e Willian Arão (Fla-
mengo)

ATACANTES:
Diego Souza (Sport), Dudu 

(Palmeiras), Luan (Grêmio) e 
Robinho (Atlético Mineiro).


