
Ladrões tocam o maior terror em 
academia de Duque de Caxias  

terror na malhação

Dupla, que estava armada, rende frequentadores da academia. Uma das vítimas foi obrigada a ficar deitada no chão: bandidos levaram dinheiro e celulares 
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Levou chumbo e 
terminou na vala

7

Governo distribui 
vacinas contra 
febre amarela  

Os 92 municípios do Rio de Janeiro vão receber doses para prevenir a 
doença que está assustando a população de estado da região Sudeste.
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Leanderson Gomes da Silva foi assassinado com diversos disparos 

Foto: reprodução/WHatSapp
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Drama
Mulher do ex-presiden-

te Lula passa pelo segun-
do procedimento médi-
co após sofrer um AVC.

5

Serviços
Prefeitura de Nova 

Iguaçu abre no próxi-
mo sábado para aten-
der contribuintes.

5

Droga a rodo
Polícia Rodoviária 

Federal apreende car-
ga de cocaína na Ro-
dovia Presidente Dutra.

6

O último adeus
O enterro da enfermeira Aline de Paula Pereira, que completaria 32 anos 

no dia 1º de fevereiro, foi marcado pela dor e revolta em Nova Iguaçu.
Foto: Hyago SantoS/Hora H

Parentes e amigos observam o caixão descer a sepultura no Cemitério de Nova Iguaçu

Bando 
confunde 

Bíblia 
com arma 

e fuzila 
pastor

7

Marcos Paulo Moraes passou por cirurgia 
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Emocionante

Inclusão

Há dois anos, Gentry 
e Hadley Eddings perde-
ram seus dois filhos em 
um acidente de trân-
sito. Nesta semana, o 
casal norte-americano 
emocionou a internet 
ao anunciar a  gravi-
dez de gêmeos. A pos-
tagem viralizou e conta 
com mais de 6 mil cur-
tidas. Em 2015, Gentry e 
Hadley viraram notícia 
quando sofreram um 
acidente de trânsito.

Todos os finais de se-
mana até 12 de feve-
reiro, os soteropolita-
nos recebem a quarta 
edição do ParaPraia, 
projeto que incentiva 
a utilização das praias, 
proporcionando lazer 
de forma segura com 
acessibilidade para 
pessoas com alguma 
deficiência física ou 
mobilidade reduzida. 
Uma bela iniciativa do 
Instituto Bahiano.

Uma ninhada de bebês guaxinins que atra-
vessou os EUA involuntariamente de carona da 
Flórida até a Califórnia está se recuperando 
no zoológico de Oakland. Autoridades de cui-
dado animais disseram que, em setembro, um 
homem, sem saber, transportou os guaxinins da 
Flórida até o condado de Marin, Califórnia, em 
um caminhão de mudanças.

Durante 20 anos de sua vida, a norte-americana 
Carla Brooks cuidou do marido Karl, que sofreu um aci-
dente vascular cerebral. Depois que ele faleceu, o filho 
do casal, Barton, teve uma ideia para ajudar sua mãe 
a superar a grande perda e ao mesmo tempo agrade-
cê-la pelo tempo que ela se dedicou ao pai doente.

Barton então a convidou para uma super viagem 
passando por 20 países europeus, ou seja, um desti-
no para cada ano em que ela cuidou do marido. A 
ideia surgiu quando o filho viu um álbum com fotos 
de Carla na Europa, em 1962. Ao recriar as férias, ele 
quis reviver o espírito aventureiro de sua mãe. 

Viajantes

Presente Presente II

 Um gatinho sortudo conseguiu pular de um car-
ro em movimento a tempo de evitar uma jornada 
dentro de um lava-rápido na Flórida. A entidade 
Naples Cat Alliance divulgou um vídeo de segu-
rança que mostra o gatinho, de 6 semanas, esca-
pando do banho forçado na Ultimate Express Car 
Wash. Não há ninguém mais sortudo com esses bi-
chanos, não é?

Sortudos

Visitantes são ‘beijados’ por uma girafa no 
Centro de Girafas de Nairobi, no Quênia. Na 
verdade, os animais estavam pegando com a 
boca pastilhas de comida que as pessoas se-
guravam com os dentes. O fato se tornou uma 
grande atração, que deixou o local totalmente 
lotado. Nada como ganhar um beijinho dessas 
beldades da natureza!

O aquário, em Lancashire, afirma que o peixe 
pode ampliar sua boca em até 12 vezes seu ta-
manho normal e tem barbatanas frontais pare-
cidas com o emblemático cabelo de Trump. Se-
gundo Matthew Titherington, gerente do aquário, 
a semelhança foi percebida pelos próprios fre-
quentadores. O peixe foi batizado de Donald e 
transferido para um aquário maior.

Donald

Cachoeiras de Macacu abre seleção
No Rio de Janeiro, a Prefeitura de Cachoeiras de Ma-

cacu informa que estão reabertas as inscrições ao con-
curso público nº 001/RJ – 2016, com a finalidade de pre-
encher 150 vagas para Guarda Civil Municipal. O salário 
é de R$ 1.161,00. Para se inscrever, o candidato deverá 
acessar o site www.faepol.com.br,  até o 05 de março.

Tribunal de Justiça - RJ abre seleção
Foi republicado o edital do concurso público para 

Delegação das Atividades Notariais e/ou Registrais, por 
Admissão e por Remoção, nos Serviços Extrajudiciais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As inscri-
ções serão efetuadas até o 14 de março de 2017, atra-
vés de endereço eletrônico (www.cetroconcursos.org.br).

UFF abre seleção para professor
A Universidade Federal Fluminense (UFF) no Rio de Janei-

ro, anuncia que estão abertas as inscrições do processo 
seletivo regido pelo edital nº 06/2017, objetivando a con-
tratação de um Professor Substituto para lecionar a disci-
plina Inovação e Trabalho. A jornada de trabalho é de 40 
horas semanais,.Inscrições no site www.uff.br..

Dívida pública sobe 11,42% 
A dívida pública federal, que inclui os endividamentos 

do governo dentro do Brasil e no exterior, teve aumen-
to de 11,42% em 2016, para R$ 3,11 trilhões. Trata-se do 
maior patamar da série histórica, que começa em 2004, 
segundo números divulgados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional ontem. No fim de 2015, a dívida estava em R$ 
2,79 trilhões.

Confiança dos comerciantes cai em janeiro
A confiança dos comerciantes em relação ao mer-

cado caiu 2,3% de dezembro a janeiro, interrompen-
do uma sequência de sete altas consecutivas. É o que 
aponta o Índice de Confiança do Empresário do Co-
mércio (Icec) divulgado ontem pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Lucro do Santander cresce 4% em 2016 
O Banco Santander reportou ontem um aumento de 

4% no lucro líquido de 2016, conforme resultados melho-
res no Brasil ajudaram a compensar performance mais 
fraca no Reino Unido. Maior banco da zona do euro em 
valor de mercado, o grupo Santander obteve lucro líqui-
do de 6,2 bilhões de euros (US$ 6,65 bilhões) em 2016.

Beijos

ChanCe

ConCurso

eConomia naCional

merCado

 As pernas mais longas do mundo

Proibido
A foto oficial de Michel Temer (PMDB) com a 

faixa presidencial acaba de ser divulgada, mas já 
virou motivo de piada nas redes sociais. Apesar da 
resistência , Temer foi convencido da “importância 
simbólica” do retrato. Além das críticas ao seu go-
verno, a imagem mal photoshopada é o principal 
deboche da internet.

edital

reCessão

DIVULGAçãO

A ex-modelo australiana Caroline Arthur afirma ter as pernas 
mais compridas do mundo e deseja entrar para o Guinness World 
Record, o famigerado Livro dos Recordes.Com 39 anos, ela contou 
ao Mirror que suas pernas medem 1,31 metro de comprimento, do 
quadril até o calcanhar. De acordo com Caroline, as pernas cor-
respondem a 69% da sua altura.

À sombra da maldade 
A função de vice-prefeito é ficar à som-

bra do chefe maior, o prefeito. Na Baixada 
Fluminense um político que quase chegou à 
aposentadoria como vereador, está fazendo 
de tudo para ficar sob os holofotes. O moço 
faz o que pode para dificultar a vida do fun-
cionalismo público, a começar pelos salários 
que estão em atraso. 

Quem paga é o povo 
Sem previsão de pagamento, o funcionalis-

mo está pagando pela pinimba que o vice-
-prefeito tem com o ex-chefe do Executivo. E 
como se não bastasse, esse mesmo cidadão 
criou o maior imbrólio para pedir a expulsão 
de membros de seu partido por infidelidade.  

Doce vingança 
Antes conhecido por ser reservado, ele 

agora atraiu pra si o ódio de quem traba-
lha na prefeitura e está passando o maior 
perrengue, com as contas atrasadas e sem 
dindim até pra comprar comida. A situação 
é tensa e os servidores podem se rebelar a 
qualquer momento.

Vai respingar geral 
As delações premiadas da Lava Jato estão 

tirando o sono de muita gente, inclusive de 
políticos na Baixada. Os depoimentos dos de-
latores da Odebrecht, que começam a ser 
ouvidos esta semana pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) devem incendiar os bastidores 
da política. 

Quem deve, teme!
As revelações que surgirão ao longo dos 

depoimentos devem respingar em um políti-
co da Baixada, que já foi deputado federal. 
O maior temor dele é sair de casa em um 
camburão direto para a Polícia Federal. Pro-
va de que o medroso tem telhado de vidro. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

Solução entregue

Foram disponibilizadas 350 mil doses, sendo 250 mil entregues imediatamente.

Estado entrega vacinas contra 
a febre amarela às prefeituras

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

A Secretaria de 
Saúde entre-
gou na última 

terça-feira as doses 
de vacina para a pre-
venção à febre ama-
rela às prefeituras de 
todo o estado. No 
total, foram disponibi-
lizadas 350 mil doses, 
sendo 250 mil a serem 
usadas em ação de 
bloqueio e o restan-
te no abastecimento 
dos estoques do mu-
nicípio. 

A vacinação será 
intensificada nas ci-
dades das regiões No-
roeste, Norte, Serrana 
e Centro-Sul e é uma 
medida preventiva, 
que visa criar uma 

região de bloqueio 
contra o vírus nas di-
visas com os estados 
de Minas Gerais e Es-
pírito Santo. De acor-
do com o secretário 
de Saúde, Luiz Antô-
nio Teixeira Jr, não há 
recomendação para 
a vacinação irrestri-
ta da população em 
geral, uma vez que 
não há registros da 
circulação do vírus no 
território do estado. 
“Alguns receberão a 
orientação para vaci-
nação da população 
em geral, obedecen-
do as indicações do 
Ministério da Saúde, 
outras terão regiões 
específicas para a 
campanha” explicou 
o secretário.

Com base na ava-

liação do cenário 
epidemiológico, a 
Subsecretaria de Vi-
gilância em Saúde 
elencou os seguintes 
municípios para a va-
cinação: Cantagalo, 
Carmo, Comendador 
Levy Gasparian, Bom 
Jesus do Itabapoana, 
Laje do Muriaé, Mi-
racema, Natividade, 
Porciúncula, Santo 
Antônio de Pádua e 
Varre-Sai. Além des-
tes, os municípios de 
Campos dos Goyta-
cazes, São Francisco 
de Itabapoana, Ita-
peruna, Sapucaia, 
Três Rios e Paraíba do 
Sul terão localidades 
específicas para a 
imunização, não sen-
do recomendada a 
vacinação de toda 

A intenção da Prefeitura é imunizar regiões próximas a Minas Gerais

Ministério da Saúde faz contraindicações
As recomenda-

ções referentes às 
contraindicações 
específicas para 
esta vacinação de 
bloqueio estão sen-

do passadas aos mu-
nicípios, não devendo 
afetar as orientações 
do Ministério da Saú-
de para as demais re-
giões.

Para esta ação es-
pecífica, são contrain-
dicações: gestantes 
nutrizes, pessoas com 
alergia a algum com-
ponente da vacina e 

alergia a ovos e deri-
vados, pessoas com 
doença febril agu-
da, com comprome-
timento do estado 
geral de saúde, ou 

ainda pacientes com 
doenças que causam 
alterações no sistema 
de defesa (nascidas 
com a pessoa ou ad-
quiridas), assim como 

terapias imunossu-
pressoras, quimio-
terapia e doses 
elevadas de cor-
ticosteroides, por 
exemplo. 

DIVULGAçãO

SuperVia fará recuperação 
do terminal da Leopoldina

Cerca de dezesseis 
anos após a desativa-
ção do Terminal Ferrovi-
ário Barão de Mauá, a 
Estação da Leopoldina, 
o que se vê é uma cons-
trução de 1926 que está 
completamente aban-
donada e, segundo o 
Ministério Público Federal 
(MPF), o local corre risco 
estrutural. 

A Ação Civil Pública 
movida pelo MPF em 
2013 levou a 20ª Vara 
Federal a condenar a 
SUperVia, concessioná-
ria do transporte ferro-
viário a restaurar todo o 
prédio, que tem quatro 
pavimentos e é tomado 
pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). A deci-
são, proferida em liminar 
na última segunda-feira, 
obriga a empresa a ini-
ciar as obras emergen-
ciais em até 90 dias. A 
pena em caso de des-
cumprimento é de mul-
ta diária de R$ 30 mil. O 
procurador federal Ser-
gio Suiama afirma ainda 
que será aberto inquérito 
para apurar as responsa-
bilidades criminais pelo 
abandono.

A perícia feita no edi-

fício, que pertence à 
União e à Companhia 
Estadual de Engenharia 
de Transportes e Logísti-
ca (Central), constatou 
infiltração, telhas quebra-
das, falta de equipamen-
tos de combate a incên-
dio, colunas quebradas, 
fissuras, trincas e racha-
duras em fachadas, pi-
sos, vigas, pilares, pare-
des e tetos, pichações e 
perigo de desabamento 
da marquise que cobre 
o acesso principal. A ins-
peção indicou que há 
rachaduras nos pilares 
da estação, com risco 
para a estrutura da edi-
ficação.

Na sentença, o juiz 
André Espírito Santo Bon-

fadini entende que a 
SuperVia é a principal 
responsável pela manu-
tenção da propriedade 
e ressalvou que as donas 
do imóvel podem ser res-
ponsabilizadas pelo cum-
primento da decisão se a 
concessionária não fizer 
as obras. A responsabili-
dade também pode re-
cair sobre o governo do 
Rio caso a Central não 
cumpra sua parte.

A SuperVia declarou 
que cabe à empresa o uso 
e conservação apenas do 
térreo da estação e que 
os demais andares são de 
responsabilidade dos go-
vernos estadual e federal. 
Em nota, acrescentou que 
vai recorrer da decisão.

A estação foi bem projetada, mas sofre com o abandono

Rio afirma ter regularizado o 
pagamento de pensionistas

Cerca de dez mil pen-
sionistas da área de se-
gurança pública, que 
deveriam ter recebido 
o salário referente a de-
zembro na quarta-feira 
passada, só foram sa-
ber que o dinheiro não 
tinha caído na conta na 
última terça-feira. O go-
verno do estado admitiu 
que não havia deposita-
do os benefícios. 

Ainda segundo o go-
verno, o atraso aconte-
ceu por uma falha no 
sistema do Rioprevidên-
cia, mas antes disso mui-
ta gente já estava recla-
mando que o dinheiro 
não estava na conta. 
Um pensionista do Cor-
po de Bombeiros enviou 
uma mensagem na últi-

DIVULGAçãO

ma sexta-feira ao RJTV da 
Rede Globo, informando 
que não havia recebido 
seus vencimentos. 

Em nota divulgada na 
última terça-feira, o go-
verno enfim admitiu que 
muitos pensionistas não 
haviam sido pagos, mas 
informou que o problema 
já havia sido corrigido e 
que os benefícios foram 
depositados. Caso algum 

pensionista não tenha 
recebido, a orientação 
é entrar em contato 
com o SAC do Rioprevi-
dência.

Quanto ao 13º salário 
de 2016, no entanto, a 
notícia é a mesma para 
todos os servidores, ati-
vos e inativos: o gover-
no do estado não tem 
previsão para efetuar o 
pagamento.

Metrô anuncia mudanças para fevereiro
A concessionária que 

administra o Metrô infor-
mou que a partir de 1° de 
Fevereiro, só serão aceitos 
nas linhas do Metrô na Su-
perfície os cartões Riocard 
e o pré-pago. Com isso, os 
cartões unitários, compra-
dos nas catracas, deixam 
de valer como passagem 
para o embarque de pas-
sageiros. 

Ainda segundo o Metrô 
Rio, os cartões pré-pagos 
podem ser adquiridos den-
tro dos ônibus do Metrô na 
Superfície, que  fazem a in-
tegração direta com a es-
tação, inclusive, a frota de 
veículos que faz esse ser-
viço foi aumentada. Já os 
bilhetes podem ser recar-
regados em qualquer uma 
das 41 estações do metrô.

A concessionária desta-
cou, ainda, que renovou 
toda a frota das duas li-
nhas de extensão Metrô Na 
Superfície (Botafogo – Gá-
vea e Antero de Quental – 
Gávea). Os novos veículos 
oferecem acessibilidade 
total para cadeirantes (ele-
vador e assento preferen-
cial), e instalou duas roletas 
para agilizar o embarque.

a população. “O pú-
blico alvo será os ha-
bitantes com idades 
a partir de 9 meses 
até 60 anos, residen-

tes nos municípios e 
localidades definidas 
pela secretaria para 
a ação” disse Alexan-
dre Chieppe, subse-

cretário de Vigilância 
em Saúde.

Os 16 municípios es-
tão recebendo notas 
técnicas.

REPRODUçãO

Servidores lotam agência em busca do pagamento
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A campanha Adote um Amigo em 
Mesquita tem sido um sucesso. Vários 
‘amiguinhos’ sumidos tem encontrado 
o seu lar com a ajuda das redes so-
ciais. Vale a pena ajudar! 

A Prefeitura de 
Nova Iguaçu está ca-
dastrando moradores 
de todos os bairros da 
cidade interessados 
em ingressar na Rede 
de Voluntários da De-
fesa Civil, cujo objeti-
vo é promover a inte-
ração entre o órgão 
e as comunidades.

Rodrigo Henriques 
Drigão, convidado por 
Rogério Lisboa para a 
nova Secretaria de Ha-
bitação, chegou com 
o propósito de fazer 
com que o máximo de 
famílias tenha acesso 
ao programa Minha 
Casa Minha Vida. Esta-
mos na torcida!

O recém inaugurado posto no km 40, em Se-
ropédica, tem atendido muito bem a popula-
ção. De fato, parece que uma promessa de 
campanha saiu do papel. Tomara que as ou-
tras também saiam.

Uma comissão da Defensoria Pública do Esta-
do vai estudar medidas contra a superlotação 
nos presídios do Rio de Janeiro. Ela já apresen-
tou um conjunto de propostas para tentar solu-
cionar o problema.

Torcida Cadastro

Tomara Já era hora

Eles disseram... nós publicamos!
“Com a mesma naturalidade com que aprecio todos os processos. Conheço os perso-

nagens todos da vida política há muitos anos”. O juiz do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, 
comentou a possibilidade de ser escolhido o novo relator da Operação Lava Jato.

O presidente da comissão de Direitos Hu-
manos, deputado Marcelo Freixo (PSol), foi 
a sede da Policia Militar para dar continui-
dade à criação do protocolo de assistên-
cia a familiares de policias militares e civis 
assassinados e feridos.

O objetivo é mapear a situação de 
todos os parentes e dos servidores da 
segurança vítimas da violência para 
atender às suas necessidades de forma 
integrada. Uma bela iniciativa!

DIRETO AO PONTO

O casal Júnior Santos e Maycon Aguiar recebeu um 
recado homofóbico e racista na última sexta-feira, na 
casa onde moram há um mês em um condomínio, 
em Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Com duas 
páginas e repleta de erros de português, a carta cita 
valores religiosos deturpados e pede que os dois se 
mudem, por que são gays e por que um deles é ne-
gro. É um absurdo que em 2016 ainda exista gente 
preconceituosa que se justifique pela fé. Tomara que 
os reponsáveis sejam punidos. Chega de homofobia!

Matrícula Matrícula II Cobrança
A Secretaria de Educação de 

Belford Roxo encerra no dia 30 
de janeiro o prazo para a rea-
lização de matrículas na rede 
municipal de ensino. São seis mil 
vagas para o Ensino Fundamen-
tal (primeiro e segundo segmen-
tos). 

 Já para a Educação infantil, 
o município oferece duas mil 
vagas. A matrícula pode ser 
feita de segunda a sexta-feira, 
a partir das 9h, na secretaria 
da escola escolhida pelo alu-
no. Os reposáveis não devem 
perder o prazo.

Rogério Lisboa é cobra-
do nas redes sociais acerca 
da taxa de iluminação pú-
blica, que prometeu reduzir 
em 50% assim que assumis-
se o governo. Mas até ago-
ra nada de desconto muito 
menos de assunto.

Direitos humanos

Direitos humanos II

Quinta-feira, 26 de janeiro de 2017

Em média, três baleados são aten-
didos por dia em quatro hospitais 
municipais, de acordo com um le-
vantamento da Secretaria de Saúde 
do Rio. 

Chega de homofobia!

 A Secretaria de 
Educação de Nova 
Iguaçu não preten-
de dar posse tão 
cedo aos 319 pro-
fessores concursa-
dos convocados 
pela Secretaria de 
Administração no 
dia 2 de julho do 
ano passado. Os 
profissionais de en-
sino já passaram 
por todo o processo 
de admissão, entre-
ga de documentos 
e perícia médica, 
faltando apenas 
as portarias de no-

Nova iguaçu ignora 
concursados

meação, pois o do-
cumento de posse 
está pronto desde 
setembro, segundo 
informa fontes da 
própria pasta. A de-
mora preocupa os 
convocados, pois 
muitos deles pedi-
ram demissão do an-
tigo emprego depois 
que foram chamados 
e passaram pelo exa-
me médico que libera 
o aprovado para o 
exercício da função. 
Parece que o novo 
mandato começou 
muito mal!

 
Uma coordenadoria para cuidar das pessoas
NOVA CHANCE

Vice-prefeito de Queimados, Machado Laz, comandará órgão da área social.
assessoria 
de imprensa

Moradores de Ni-
lópolis reclamam em 
uma rede social na 
internet de uma cai-
xa d’água destampa-
da há meses em uma 
residência atrás do 
condomínio Beija-Flor. 
Segundo eles, o maior 
medo é da prolifera-
ção do mosquito da 
dengue, responsável 
também por outras 
doenças. Eles pedem 
fiscalização do poder 
público e atenção de 
todos os moradores 
locais para a preven-
ção.

O pesidente dos 
Estados Uni-
dos, Donald 

Trump, afirmou on-
tem pelo Twitter que 
pedirá uma “grande 
investigação” sobre 
possíveis fraudes nas 
últimas eleições pre-
sidenciais, das quais 
saiu vitorioso. Sem 
apresentar provas 
ou evidências, Trump 
alega que “milhões” 
de pessoas votaram 
ilegalmente.
“Pedirei uma gran-

Criadouro de mosquito em Nilópolis
DIVULGAçãO

Primeiro encontro foi para alinhar as atividades e estratégias do próximos meses

DIVULGAçãO

Estados Unidos

Coordenar o 
planejamen-
to, a gestão e 

a execução dos pro-
jetos e programas, 
desenvolvidos pelas 
secretarias da estru-
tura administrativa do 
governo municipal na 
área social. Foi com 
essa proposta que o 
prefeito de Queima-
dos, Carlos Vilela, de-
signou uma função 
especial para seu vice 
Machado Laz, a de 
Coordenador Executi-
vo de Políticas Sociais. 
Na última terça-feira, 
o órgão composto 
pelas Pastas de Saú-
de, Governo, Educa-

ção, Cultura e Assis-
tência Social realizou 
o primeiro encontro 
na sede do gabinete 
do vice-prefeito para 
alinhar as atividades 
dos próximos meses 
e discutir estratégias 
de alcance da parte 
mais necessitada da 
população.

Ao lado do prefei-
to Carlos Vilela e do 
vice Machado, os se-
cretários de Educa-
ção: Lenine Lemos, 
de Saúde: Lívia Ro-
drigues, de Governo: 
Carlos Albino Pires 
de Andrade, de As-
sistência Social: Elton 
Teixeira e o subse-
cretário de Cultura: 

Para Trump, 5 milhões de pessoas votaram ilegalmente

de investigação sobre 
fraude eleitoral, incluin-
do aqueles registrados 
para votar em dois es-
tados, aqueles que são 
ilegais e até aqueles 
registrados para votar 
que já morreram (e 

muitos há muito tem-
po). Dependendo dos 
resultados, nós vamos 
fortalecer os proces-
sos de voto”, tuitou.
Trump já havia fala-

do em fraudes eleito-
rais em novembro.

Secretaria não pretende dar posse tão cedo 

REPRODUçãO 

Ja faz muito tem-
po que essa caixa 

REPRODUçãO/G1

Trump diz que pedirá 
investigação sobre eleições

Leandro Santanna 
estabeleceram um 
plano de ação social 
que abrange todas 
as pastas, baseado 
no trabalho conjun-
to entre os diferentes 
órgãos. Entre as no-
vidades, está a volta 
das ações sociais nos 
bairros, que consistem 
em serviços gratui-
tos  de saúde como: 
marcação de exa-
mes, teste glicêmico, 
aferição de pressão 
arterial, entre outros e 
de assistência social, 
como a emissão de 
documentos. A pri-
meira ação está pre-
vista para o dia 25 de 
março.
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No próximo sábado, os contribuintes podem tirar suas dúvidas.

são paulo
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A Prefeitura de 

Nova Iguaçu abrirá 
as portas no próximo 
sábado para atender 
a população que pre-
cisa realizar serviços e 
tirar dúvidas sobre o 
IPTU, fazer emissão de 

taxas e acompanha-
mento de processo e 
a legalização da em-
presa, além de outros 
serviços com consulta 
gratuita. 

De acordo com os 
dados da própria pre-
feitura, da semana 
passada até a última 

Atendimento segue normal durante a semana
O atendimento 

continua, normal-
mente, durante a 
semana, das 09h 

às 17h. Para quem 
não recebeu o car-
nê do IPTU via Cor-
reios, pode baixar 

a guia no site (no-
vaiguacu.rj.gov.br) e 
efetuar o pagamen-
to. Quem não con-

seguir, deve com-
parecer à sede da 
prefeitura, no Cen-
tro.

ALZIRO XAVIER

Subúrbio do Rio tem poucas árvores plantadas

Prefeitura fará plantão 
para atender iguaçuanos

Um boletim médico, 
divulgado na manhã 
de ontem, informou 
que Marisa Silva, a ex-
-primeira dama do Bra-
sil, foi submetida a um 
novo procedimento 
após sofrer um acidente 
vascular cerebral (AVC) 
hemorrágico. Ela está in-
ternada na UTI do hospi-
tal Sírio-Libanês, em São 
Paulo e não tem previ-
são de sair.   

De acordo com uma 
nota divulgada pelo 
hospital Sírio-Libanês, o 
procedimento foi uma 
‘passagem de cateter 
ventricular para moni-
toração da pressão in-
tracraniana’. A decisão 
aconteceu após uma 
‘avaliação tomográfica 
de crânio para contro-
le de sangramento ce-
rebral’, conforme infor-
mou a nota. 

Esse é o segundo pro-

prefeitura na região.
Como os órgãos da pre-

feitura consideram para 
planejamento ambiental 
apenas as regiões acima 
de um hectare, as árvores 
domésticas são ignoradas. 
No entanto, de acordo 
com os resultados apresen-
tados por Vera, em bairros 
como Anchieta, Inhaúma, 
Irajá, Ramos e Vigário Ge-
ral a cobertura arbórea 
em quintais é maior que a 
estimativa municipal de ár-
vores na região. “Há cerca 
de sete anos, quando eu 
estagiava na Secretaria de 
Meio Ambiente, estava sen-
do discutido o plano diretor 
da cidade. Para essas áre-
as, a política adotada foi 
de adensamento urbano. 
Era quase cultural ter uma 

“Olha, Gabriel, este setor é a menina dos olhos, do pre-
feito Rogerio Lisboa...”. Foi assim que meu amigo Manoel 
Barreto definiu sua responsabilidade como Sub Secretário 
de Atenção Básica. Por isso, Manoel já visitou todos os pos-
tos de saúde de Nova Iguaçu, identificando problemas e 
tendo certeza da necessidade de mudanças radicais, para 
atender exigências do novo prefeito. O subsecretário em 
breve será médico cardiologista e é filho de um grande 
amigo, Luis Carlos Duarte Baptista, ‘Carlinhos da Tinguá’, 
amado por toda Nova Iguaçu.

#Meninadosolhos

A morte trágica do ministro Teori Zavascki, 
pode atrasar ainda mais o julgamento da dis-
criminilização do uso da maconha. O proces-
so que trata desse assunto no STF, foi paralisa-
do, quando Teori pediu vistas do documento. 
Nos países de Primeiro Mundo, o uso é liberado e 
não existem tráfico, nem traficantes...

cedimento após o AVC. 
Na última terça-feira, 
Marisa passou por uma 
medida emergencial 
que durou duas horas 
para conter a hemorra-
gia no cérebro. O pro-
cesso foi um sucesso e o 
quadro de saúde dela é 
estável.

O vereador Eduardo 
Suplicy foi ao hospital na 
manhã de ontem para 
prestar solidariedade à 
família. Ele contou que 

Fora do crime

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

Quem passava diariamente pela esquina 
da Avenida Marechal Floriano, com a Rua 
Coronel Francisco Soares (em frente a passa-
gem subterrânea da linha férrea), em Nova 
Iguaçu, era obrigado a conviver com enor-
mes bancas de frutas e legumes. O setor de 
Controle Urbano, do governo Rogerio Lisboa, 
moralizou o pedaço. Agora, a sujeira acabou 
de vez e ninguém vai mais ter que ouvir os 
gritos: vai tomate cru ???

O jornal voz das co-
munidades, que até en-
tão só existia na versão 
da internet, passará a ser 
distribuído em fevereiro 
por dez favelas no Rio 
de Janeiro em versão im-
pressa. A primeira edição, 
com 10 mil exemplares, 
terá 24 páginas com re-
portagens de todos os 
colaboradores. O perió-
dico será distribuido nas 
favelas da Kelson, Boréu, 
Formiga, Cantagalo, Pa-
vão/Pavãozinho, Cidade 
de Deus, Fumacê, Vila 
Kennedy, da Penha e o 
Complexo do Alemão. 

Os recursos para cus-
tear a versão impressa 
virão de anúncios de co-
merciantes locais, mas a 
equipe está buscando 
patrocinadores externos 
em agências de publici-
dade. 

Comunidades 
do RJ ganham 

jornal impresso

Marisa passa por procedimento após AVC

Vai tomate cru?

 

A justiça do Rio de Janeiro obrigou o consór-
cio RioÔnibus, a manter a garantia de uso do 
Bilhete Único/estudantil, durante o período de 
férias escolares. Estudante pesquisa e se deslo-
ca, também durante férias.

 
Foi sepultado ontem o jovem médico, Vauglan Bol-
drin(40 anos), um dos mais renomados oftalmologista 
da região. Ele foi vítima de um enfarto e Nova Iguaçu 
perde uma figura humana, simples e exemplar, que 
dedicou sempre grande carinho aos seus pacientes.

O Subúrbio precisa de mais verde, segundo a pesquisadora

árvore em casa, mas com o 
aumento do preço do me-
tro quadrado e as medidas 
do governo está havendo 
uma perda de arborização, 
explicou a pesquisadora da 
UFRJ, Vera Ruffato. 

Ainda segundo ela, no 

Rio, se ignora pequenos pe-
daços de verde “Quando 
se fala em florestas urbanas 
deve-se incluir tudo, inclusi-
ve os quintais e as árvores 
nas ruas. No Rio, se ignora 
essas pequenas áreas no 
planejamento” comentou.

Um estudo revelou que 
apenas 11,4% da área visi-
tada no Subúrbio e na Zona 
Norte do Rio, distribuídas por 
79 bairros, têm árvores e que 
2,47% contam com cobertu-
ra rasteira, como gramados.

O levantamento abran-
ge 203 quilômetros qua-
drados do subúrbio, onde 
moram 38% dos habitantes 
do Rio, cerca de 2,4 milhões 
de pessoas. O retrato das 
áreas verdes foi apresenta-
do como tema da tese de 
doutorado de Vera, no Insti-
tuto Virtual Internacional de 
Mudanças Globais (Ivig) da 
Coppe/UFRJ. A quantidade 
de árvores nas calçadas e 
dentro dos quintais identi-
ficada pela pesquisadora 
representa cerca de 40% da 
área verde mapeada pela 

terça-feira, foram re-
alizados 9.064 aten-
dimentos. Segundo 
a Secretaria de Eco-
nomia e Fianças, os 
serviços do IPTU, por 
exemplo, englobam 
a emissão da guia de 
pagamento, parcela-
mento de dívidas, atu-

DIVULGAçãO

Zap 1

Zap 2

DIVULGAçãO

conversou com Lula, que 
segundo ele estava visi-
velmente abatido por 40 
minutos. “Ele sabe de pes-
soas que tiveram esse pro-
blema e depois não pude-
ram voltar a ter uma vida 
normal, mas ele acha, tem 
toda a esperança de que 
ela vai melhorar”. 

Suplicy reiterou a fala 
de Lula de que é possível 
que Marisa fique mais uma 
semana internada. Ela se-
gue em coma induzido.

Lula e a esposa Marisa em momento de descontração

A prefeitura e a Secretaria de Economia e Fianças farão um plantão especial no sábado para atender aos iguaçuanos

Nem mesmo o Brasil se conhecia e um livro publi-
cado, em Paris (1578), já nos descrevia e particular-
mente, a região que hoje forma a Baixada Flumi-
nense. O livro chama-se, ‘Viagem à Terra Brazilis’, de 
autoria do navegador Jean de Léry. Nele, Léry narra 
ter navegado 12 léguas, por um rio caudaloso, que 
os índios identificaram como, Agoagoassu (depois, 
Agoassu e finalmente, nosso histórico rio Iguaçu). 

Franceses aqui

REPRODUçãO

alização de cadastro 
e o acompanhamen-
to de processos. Além 
disso, também estarão 
disponíveis os serviços 
empresariais, como o 
cadastro mercantil e 
o plantão fiscal, com 
consulta a pendên-
cias tributárias.  
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Polícia procura Dudu 
tráFico De DrogaS

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Eduardo Gomes de Mattos Cotrim de Menezes, de 36 anos, 
saiu da prisão para cumprir regime semiaberto e não voltou.

O 
Portal dos Pro-
curados divul-
gou ontem,  
um cartaz com 

recompensa de R$ 1 mil 
por informações que le-
vem à prisão de Eduardo 
Gomes de Mattos Cotrim 
de Menezes, o Dudu, de 
36 anos, condenando 
por tráfico de drogas. 

Ele está foragido des-
de junho de 2012, sete 
meses após ser condena-
do a 10 anos de prisão, 
quando ganhou o bene-
fício para cumprir a pena 
no semiaberto. Segundo 
a polícia, o traficante de 

classe média vendia dro-
gas sintéticas como ecs-
tasy, cheirinho-da-loló e 
adesivos de LSD a outros 
jovens da classe média 
e alta. A venda era feita 
por telefone ou nas pró-
prias festas.

Dudu foi preso em no-
vembro de 2007 na Praia 
do Recreio dos Bandei-
rantes, na Zona Oeste. Na 
ocasião, ele tentou fugir 
a nado, mas foi alcança-
do e preso pelos policiais.

De acordo com um 
dos integrantes do grupo, 
preso na mesma época, 
membros do grupo com 
as melhores condições 
financeiras, viajavam à 

Amsterdam, onde ad-
quiriam cada comprimi-
do por cerca de 1 dólar 
(aproximadamente R$ 
2 à época), e compra-
vam grandes quantida-
des, cerca de 100 mil 
comprimidos, que reven-
diam nas festas por R$ 
25 cada. Para a Polícia, 
Dudu seria o principal for-
necedor do grupo. Con-
tra ele há um mandado 
de prisão em aberto ex-
pedido pela Justiça.

    FESTA RAVE TERMINA         
EM MORTE

Uma das festas em que 
o grupo de Dudu vendia 
drogas, realizada em 

DIVULGAçãO

Funcionários viram reféns 
em quadra da Império no Rio

A quadra da Impé-
rio Serrano foi assal-
tada na madrugada 
de ontem. Funcio-
nários da escola de 
samba, em Madu-
reira, na Zona Norte 
do Rio, foram feitos 
reféns e o vigia agre-
dido com uma barra 
de ferro.

O crime aconte-
ceu por volta de 
meia-noite. Policiais 
do batalhão da área 
disseram que um ho-
mem armado entrou 

por uma porta dos 
fundos da escola.

O vigia Atemístocles 
Benedito de Olivei-
ra, foi agredido com 
uma barra de ferro e 
quatro funcionárias 
foram mantidas re-
féns. Elas trabalhavam 
na confecção de fan-
tasias para o carnaval 
e foram obrigadas a 
se trancar dentro de 
salas da quadra.

O bandido fugiu 
levando celulares e 
dinheiro das aderecis-

Homem é preso por tentativa 
de homicídio na Zona Oeste

Bandido rouba caminhão na Dutra 
e é capturado por agentes da PRF 

Um homem foi pre-
so na manhã da últi-
ma terça-feira, pela 
Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) após rou-
bar um caminhão na 
Rodovia Presidente 
Dutra (BR-116), na al-
tura da Pavuna.

Os policiais faziam 
fiscalização na altu-
ra do quilômetro 166 
quando avistaram o 
veículo e resolveram 
abordá-lo. Um dos as-
saltantes estava com 
o motorista na cabi-
ne do caminhão en-
quanto o fazia refém. 
Outros dois assaltan-
tes, que estavam em 
uma motocicleta, or-
denaram ao motoris-
ta que o seguissem 
no sentido a Nova 
Iguaçu. Os agentes 
perceberam a ação 
criminosa e efetua-

ram a prisão em fla-
grante.

O veículo transpor-
tava carga de pro-
dutos alimentícios no 
valor de R$ 32.588,76. 

A carga não foi viola-
da e os outros assal-
tantes conseguiram 
fugir. A ocorrência foi 
encaminhada à Ci-
dade da Polícia.

DIVULGAçãO

Miliciano é preso pela polícia 
Um homem foi pre-

so na última terça-
-feira, por tentativa 
de homicídio, na 
Vila Valqueire, na 
Zona Oeste do Rio. 
De acordo com in-
formações da 28ª DP 
(Campinho), Douglas 
da Silva Barroso, de 
32 anos, confessou 
ainda ser integrante 
da milícia na região.

Durante as buscas 
na casa do rapaz, 
os agentes encon-
traram uma pistola 
calibre 45, com três 
carregadores e 43 
munições. Os policiais 
também apreende-

ram veículos rouba-
dos e um uniforme 
tático camuflado.

Douglas também 
será autuado em fla-
grante pelo crime de 

porte ilegal de arma 
de fogo de uso restri-
to. Um procedimento 
será instaurado para 
apurar o crime de re-
ceptação.

Itaboraí, Região Metro-
politana do Rio, em ou-
tubro de 2007, um estu-
dante de 17 anos morreu 
e pelo menos 18 foram 
hospitalizados após in-
gerirem drogas, incluindo 
ecstasy, e bebida alcoó-
lica, em um evento que 
durou quase um final de 
semana.

Quem tiver qualquer 
informação a respeito 
da localização Eduar-
do Gomes Cotrim, favor 
denunciar pelos seguin-
tes canais: Whatsapp 
ou Telegram dos Procu-
rados (21) 96802-1650 
ou pelo Disque-Denún-
cia.

tas. Atemístocles, co-
nhecido como Mister, 
de 54 anos, foi levado 
para o hospital Carlos 
Chagas, em Mare-
chal Hermes e sofreu 
lesões no rosto.

Apesar das feridas, 
os médicos disseram 
aos parentes que ele 
não corre risco de 
morrer. As vítimas fo-
ram à delegacia re-
gistrar queixa, mas 
não conseguiram 
porque a polícia civil 
está em greve.

A quadra da escola de samba foi assaltada pela madrugada, em Madureira

Arma, carregadores e munições apreendidos 

DIVULGAçãO 

O marginal foi detido na altura da Pavuna 

Um jovem morreu e 
outras três pessoas fi-
caram feridas na ma-
drugada de ontem, 
em um acidente na 
Rua Doutor Alfredo Ba-
cker, em Alcântara, São 
Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio. 
O carro, um Ford Fiesta 
preto, ficou totalmente 
destruído após colidir 
violentamente contra 
um poste, que caiu na 
calçada.

Segundo informações 
iniciais, o grupo de jo-

Acidente deixa um morto e dois feridos 
vens vinha de Itaboraí. 
Um jovem de 25 anos 
não resistiu e morreu 
no local. Lucas Correia 
Santos, de 20 anos, e 
Matheus da Silva e Silva, 

de 22, foram encami-
nhados para o Hospital 
Alberto Torres. Segundo 
a direção da instituição, 
eles apresentam qua-
dro de saúde estável.

O veículo ficou todo destruído após a colisão 

REPRODUçãO 

Um homem de 27 
anos foi preso na última 
segunda-feira pela Polí-
cia Federal (PF) enquan-
to tentava embarcar 
transportando cerca de 
2,3 kg de cocaína no 
Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, o Galeão, 
na Zona Norte do Rio. O 
jovem viajaria para Ma-
dri, na Espanha.

Os policiais descon-
fiaram do material du-
rante uma inspeção 
por raio-x, que acusou 
a presença de material 
orgânico no seu interior. 
Segundo os agentes, a 
droga estava escondi-
da sob o forro do fundo 
da mala de viagem.

O homem foi indicia-
do por tráfico interna-
cional de drogas, cuja a 
pena pode variar de 5 

a 15 anos de reclusão. 
Ele foi encaminhado 
ao sistema prisional do 
estado.

Cerca de 2,3 kg da droga foi apreendida no aeroporto

DIVULGAçãO



são paulo

Quinta-feira, 26 de janeiro de 2017 policia

Violência

7

antonio Carlos
pâmela santiago

Editoriahorah@ig.com.br

Depois de quase qua-
tro horas de duração, os 
sete bandidos envolvi-
dos no assalto à uma 
das lojas da rede Casas 
Bahia na Rua Parapuã, 
na Zona Norte de São 
Paulo, acabaram presos. 

A Polícia Militar infor-
mou que cerca de 23 
pessoas chegaram a ser 
feitas refém. Ninguém 
ficou ferido. A quadri-
lha chegou para roubar 
celulares e eletrônicos. 
Chegou a colocar os 
produtos em sacolas. A 
PM foi acionada. Quan-
do os bandidos estavam 
saindo, cinco foram de-
tidos.

Um sexto ladrão che-
gou a render três pesso-

Alcaçuz tem mais uma rebelião

Corpo de enfermeira morta no 
Rio é enterrado em Nova Iguaçu

REPRODUçãO/PLANTãO POLICIAL 

Vítima saía de plantão hospitalar quando foi abordada por bandidos que atiraram na cabeça.

as, mas também foi preso 
em seguida. Já o sétimo 
foi o que mais resistiu e 
levou o restante dos re-
fens para o estoque da 
loja. Ele estava armado 
com revólver calibre 38. 
O bandido tem 28 anos e 
tinha passagens pela po-
lícia, como roubo e furto. 
Durante as negociações 
com o Grupo de Ações 
Táticas Especiais (Gate), 
ele pediu para que cha-
massem a esposa dele. 
Ela falou com ele e em 
seguida ele se rendeu. 
Dois revólveres e uma pis-
tola foram apreendidos. 
Dois veículos usados pelos 
bandidos também foram 
apreendidos. O caso foi 
registrado no 72º Distrito 
Policial.

O corpo da en-
fermeira morta 
com um tiro na 

cabeça após sair do 
plantão do Hospital Ro-
cha Faria, em Campo 
Grande, na Zona Oes-
te do Rio, foi enterrado 
na tarde de ontem, no 
Cemitério municipal de 
Nova Iguaçu.

Cerca de 200 pessoas 
entre parentes e amigos 
de Aline de Paula Perei-
ra, de 31 anos,  usaram 
uma blusa com sua foto. 
Aline, que era mãe de 
três crianças, de 3, 6 e 
12 anos, foi atingida du-
rante uma tentativa de 
assalto na Avenida Bra-
sil, na altura da Vila Ken-
nedy, na Zona Oeste. 

Patrícia Pitanga, 38, 
que trabalhava com 
Aline no Hospital Mater-
nidade Maria Amélia Bu-
arque de Hollanda, no 

Centro do Rio, disse que 
a amiga amava o que 
fazia. Era muito batalha-

A vítima foi uma 
das fundadoras do 
Moto Grupo Motoci-
clistas sem Rumo, que 
existe há quatro anos, 
de Nova Iguaçu. In-
tegrantes do grupo 
fizeram um protesto 
pelas ruas no entorno 
do cemitério, durante 

HyAGO DOS SANTOS/HORA H

dora e fazia plantões 
em três unidades médi-
cas. “Não sabemos o que 

aconteceu porque não 
há testemunha. Só espe-
ramos por justiça”, disse. 

Grupo de motociclistas
o velório de Aline.

“É difícil buscar pa-
lavras para esse ato 
covarde. Estamos mui-
to sentidos com a per-
da dessa mulher ba-
talhadora. Queremos 
justiça”, disse Hido Sil-
va, de 56 anos, presi-
dente do grupo.

Homem é morto em Nilópolis
Leanderson Gomes 

da Silva foi assassina-
do a tiros por volta das 
14h de ontem, na Rua 
São Matheus, em fren-
te ao Colégio Maria da 
Conceição Cardoso, no 
Nova Cidade, em Niló-
polis.

De acordo com infor-
mações preliminares, a 
vítima, que seria ex-pre-
sidiária, teria saído da 
cadeia na quinta-feira 
da semana passada, 
onde estaria cumprindo 
pena por tráfico de dro-
gas.

Relatos iniciais apon-
tam que Leanderson é 
o terceiro irmão da mes-

ma família morto por 
envolvimento com a 
criminalidade. A Divisão 
de Homicídios da Bai-

xada Fluminense (DHBF) 
esteve no local, realizou 
perícia e já deu início às 
investigações.

Parentes, amigos e familiares durante o sepultamento no Cemitério de Nova Iguaçu

Hido (c) e amigos lamentam tragédia: covardia

Leanderson foi atingido por vários tiros na cabeça

REPRODUçãO/WHATSAPP

Executado na porta de casa
A Delegacia de 

Homicídios da Ca-
pital (DH-Capital) 
investiga o assas-
sinato de George 
Rodrigues de Car-
valho, de 32 anos. 
O crime aconteceu 
na Rua Fernandes 
da Cunha, quando 
ele estava dentro 
de seu carro. 

Agentes da DH es-
tiveram no local e 
realizaram perícia e 
diligências estão em 
andamento para 
identificar e localizar 
o autor do crime.

Segundo informa-
ções, George era 
funcionário tercei-
rizado da TV Alerj 
desde fevereiro de 
2015 como assisten-
te de câmera. O 
Legislativo divulgou 
que a empresa res-
ponsável pela sua 
contratação, a Digi-
lab, está prestando 
toda a assistência à 
família e já acionou 

REPRODUçãO/WHATSAPP

o seguro a que eles 
têm direito. A vítima 
também fez traba-

lhos freelancer na 
mesma função na 
emissora de TV SBT. 

George Carvalho já foi assistente de câmera do SBT

Bandido de 28 anos foi um dos presos na ação

Marcos Pereira Morais, 43 
anos, foi baleado na manhã 
da última quarta-feira, em 
Nova Iguaçu. A vítima era 
pastor evangélico e chega-
va para um culto religioso na 
igreja em que congregava, 
a Comunidade Projeto Res-
gatar Vidas. O crime acon-
teceu na Rua Emília Matias, 
bairro Vila Nova. Elisângela 
Ávila Coquito, esposa de 
Marcos, contou que ele foi 
alvo de uma tentativa de 
assalto. Pelo menos oito mar-
cas de disparos foram con-
tadas no carro do pastor. 
Elisangela ainda conta que, 
assim que seu esposo ouviu 
o primeiro tiro, ele teria abai-
xado apenas para pegar 
sua bíblia, que ele tinha es-
quecido dentro do veículo.  
Ele foi atingido de raspão na 
cabeça e alvejado nas cos-
tas e na perna. 

Marcos foi encaminha-
do para o Hospital Geral de 
Nova Iguaçu (HGNI) e em se-
guida transferido para Hospi-
tal Azevedo Lima, em Niterói, 
onde passará por cirurgia. O 
caso foi registrado na 52°DP 
(Nova Iguaçu) como tentati-
va de homicídio.

Pastor é baleado 
após ter Bíblia 

‘trocada’ por arma

Bandidos armados 
invadiram uma aca-
demia em Duque de 
Caxias. A ação, que 
aconteceu na quin-
ta-feira da semana 
passada, foi flagrada 
pelas câmeras de se-
gurança do estabele-
cimento. 

O vídeo mostra 
que pelos menos três 
bandidos armados 
rendem um homem 
e entram na acade-
mia que fica na Rua 
Caibar Schutel, no 
bairro Itatiaia. Um dos 
ladrões permanece 
na porta de entrada, 
enquanto os outros 
comparsas abordam 
funcionários e clientes.

Um dos frequenta-
dores é obrigado a 

tirar o cordão e a dei-
tar-se no chão, com a 
arma apontada para 
ele. Após o assalto os 
dois assaltantes saem 
passando pela catra-
ca. Um deles, antes de 
deixar o local, arran-

ca e rouba o monitor 
que ficava na recep-
ção do estabeleci-
mento. Procuradas, 
as polícias Militar e Cí-
vil ainda não deram 
informações sobre o 
caso.

Bandidos assaltam academia em Caxias

Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso

DIVULGAçãO POLÍCIA CIVIL
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Hemonúcleo de Barra Mansa 
precisa de doações de sangue

Sul FluMinenSe

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

A situação é delicada e a assessoria do hospital busca doadores de fator RH O negativo.

O Hemonúcleo de 
Barra Mansa, no 
Sul do Rio, pre-

cisa com urgência de 
doadores de sangue. 
Segundo a assessoria de 
imprensa da Prefeitura, 
os estoques estão abai-
xo do normal.

“Estamos no momen-
to em que os hospitais 
mais precisam de san-
gue, pois muitas pesso-
as viajam e aumenta o 
número de acidentes e 
urgências. Além disso, 
por sermos um centro 
de atendimento, com 
o Hospital do Câncer, 
aumenta a procura por 
sangue. Com isso, não 
estamos conseguindo 
manter o estoque razo-
ável para atender to-
talmente a demanda”, 

informou o coordenador 
do Hemonúcleo, Sergio 
Murilo Conti.

Segundo a assessoria, 
a maior necessidade é 
do tipo O-, que é um 
sangue mais raro por ser 
universal. Para doar san-
gue é preciso ter entre 
16 e 69 anos, pesar mais 
de 50 kg, estar bem de 
saúde e apresentar um 
documento de identi-
dade com foto. Jovens 
com 16 e 17 anos só po-
dem doar com autoriza-
ção dos pais ou respon-
sáveis legais. Além disso, 
é necessário evitar ali-
mentos gordurosos nas 4 
horas que antecedem a 
doação.

O Hemonúcelo de 
Barra Mansa fica na  Rua 
Pinto Ribeiro, 205, Centro 
(anexo à Santa Casa). A 
unidade funciona de se- Maior necessidade é do tipo O-, considerado raro por ser universal

REPRODUçãO

Prefeito Rodrigo Drable tem 48 
horas para quitar dívidas salariais

O prefeito Rodrigo Dra-
ble (PMDB) tem um prazo 
de 48 horas para quitar a 
dívida salarial referente ao 
mês de dezembro juntos 
aos profissionais da Edu-
cação, ativos e inativos. É 
o que determina a deci-
são judicial, fruto de uma 
ação movida pelo Sindica-
to Estadual dos Profissionais 
da Educação (Sepe), sob 
pena de sequestro de va-
lores em caso de descum-
primento.

A determinação foi con-
cedida pela juíza titular da 
3ª Vara Cível da Comarca 
de Barra Mansa, Flavia Fer-
nandes de Melo Balieiro 
Diniz.

Em entrevista ao Voz 
da Cidade, a diretora do 
Sepe, Isa Maria da Silva, 
explicou que o sindicato 
entrou com um liminar, no 
fim do ano passado, de-
vido aos constantes atra-
sos salariais da categoria. 
“Ganhamos a liminar e a 
procuradora disse que o 
pagamento deveria ser fei-

to sempre até o dia 5 de 
cada mês. Mas a partir dis-
so, o então prefeito (Jonas 
Marins – PCdoB) pagava 
apenas os ativos e deixa-
va os aposentados para 
depois”, afirmou. “Como 
esse ano não recebemos 
até o dia 5, entramos com 
a denúncia”, acrescentou 
Isa. Segundo ela, o prefeito 
Rodrigo Drable ainda não 
recebeu os membros do 
sindicato para tratar o as-

sunto. “Pelo que temos de 
informação, através das 
redes sociais, é que o salá-
rio de dezembro será par-
celado em quatro vezes e 
que janeiro será pago até 
o próximo dia 5”, contou. 
Para a diretora do Sepe, 
não há nenhuma certeza 
dos pagamentos. O 13º sa-
lário já foi pago e a inten-
ção do governo municipal 
era efetuar o pagamento 
referente ao mês de janeiro 

Prefeito terá que quitar dívidas com servidores

REPRODUçãO

Samuca Silva suspende empréstimo para  
obras de mobilidade urbana em Volta Redonda

O prefeito de Volta 
Redonda, Samuca Sil-
va (PV) suspendeu na 
última sexta-feira, o em-
préstimo de R$ 60 mi-
lhões da Caixa Econô-
mica Federal por falta 
de projeto amplo sobre 
a mobilidade urbana. 
“O que mais me inco-
modava era não ter um 
projeto detalhado da 
mobilidade urbana e 
nem a discussão profun-
da com a população 
sobre o assunto. Sem-
pre critiquei a falta de 
planejamento de uma 
obra pública e agora 
me deparo com essa 
situação”, ressaltou Sa-
muca. O prefeito deu 
a informação na última 
terça-feira, durante en-

contro com o Procura-
dor do Ministério Publico 
Federal, Júlio Araújo Ju-
nior, na sede do MPF do 
município, no Aterrado.

No dia 16, em reunião 
com a direção da Caixa 
Econômica Federal, Sa-
muca havia anunciado 
que enviaria ao banco 
um questionário técnico 

para saber os detalhes 
do empréstimo de R$ 60 
milhões, destinado ao 
projeto de mobilidade 
urbana. Na sexta-feira, 
último dia do prazo 
para decidir se pediria 
ou não prorrogação do 
empréstimo, ele deci-
diu que não realizará as 
obras.

Inscrições para a EJA de Resende terminam hoje
Hoje é o último dia 

para quem quer con-
cluir os ensinos Funda-
mental e Médio. Ter-
minam as inscrições 
para as 237 vagas 
gratuitas dos cursos 
de educação básica 
de Jovens e adultos 
(EJA) oferecidas pelo 
serviço social da In-
dústria (Sesi) nas uni-
dades de Resende, 
Barra Mansa, Volta 
redonda e barra do 
Piraí. 

Em Resende, as ins-
crições podem ser 
feitas das 8h às 20h30, 
no Sesi, localizado na 
Av. Marcílio Dias, bair-
ro Jardim Jalisco. Jo-

vens à partir dos 15 
anos, podem se ins-
crever gratuitamente 
para o segundo seg-
mento da EJA, que 
vai do sexto ao nono 
ano. Neste segmento 
estão sendo ofereci-
das 66 vagas, sendo 
24 destinadas para 
unidade de Resende; 

uma para unidade 
de barra Mansa; 26 
para barra do Piraí e 
15 para Volta redon-
da. Já para o médio, 
da primeira até a 3ª 
fase, podem se can-
didatar à partir dos 18 
anos. Todas as aulas 
são realizadas a noi-
te, 18h às 22h.  

Moradores sofrem com falta d’água 
Moradores de vá-

rios bairros de Volta 
Redonda estão so-
frendo com a falta 
d’água desde o iní-
cio desta semana. 
De acordo com o 
Diário do Vale, inú-
meras reclamações 
e pedidos de aju-
da nas redes sociais 
estão sendo feitas. 
Moradores do bairro 
Vila Rica/Três Poços, 
por exemplo, afir-
mam que estão sem 
água desde o último 
sábado e não têm 
auxílio de um cami-
nhão pipa. A situa-
ção é a mesma no 
bairro Santa Rita do 
Zarur, onde diversas 
família perderam 
seus pertences no 
temporal ocorrido 
no fim de semana.

“Desde domingo 
estamos sem água, 
após a enchente 
que prejudicou mui-
tas famílias no bairro. 
O Saae não informa 
nada e não enviou 
até o momento ca-
minhão pipa para 
nos ajudar, estamos 
desesperados” rela-

tou um morador.
Os bairros São 

Sebastião, San-
to Agostinho, Dom 
Bosco, São Luiz e 
Padre Josimo tam-
bém estão sem o 
abastecimento de 
água, entre outros. 

SITUAÇÃO ESTÁ 
CADA VEZ PIOR

Segundo o diretor 
do Saae de Volta 
Redonda Leonar-

do Vidal, foram sete 
rompimentos, dois 
aconteceram na úl-
tima segunda-feira, 
três na terça e dois 
ontem. Ainda de 
acordo com Vidal, 
os bairros mais afeta-
dos são os localiza-
dos na parte esquer-
da do Rio Paraíba 
do Sul, na região do 
Retiro. Aproximada-
mente 184 morado-
res estão sem água.

Autarquia trabalha para regularizar o abastecimento

DIVULGAçãO DETRO

gunda a sexta-feira, das 
7h às 11h. 

ALERTA EM OUTRAS
REGIÕES

Outras cidades da re-
gião também precisam 
de doações urgente-
mente.

O Hemonúcleo de 
Angra dos Reis, na Cos-
ta Verde do Rio de Ja-
neiro, precisa com ur-
gência de todos os tipos 
de doadores. A unidade 
atende as cidades de 
Paraty, Rio Claro e Man-
garatiba.

As doações podem 
ser feitas no Hospital Ge-
ral da Japuíba, na Rua 
Japoranga, nº 1.700, no 
bairro Japuíba. O aten-
dimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 
16h30.

Estudantes devem se matricular até às 20h30 no Sesi

Samuca e o procurador Júlio Araújo Júnior em reunião 

DIVULGAçãO

GABRIEL BORGES / ASCOM
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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
23:48 - Amor e Sexo
23:45 - Jornal da Globo
00:21 - Flash
01:06 - Corujão - Conan, o 
Bárbaro

TV RECORD

SBT

05:00 - Igreja Internacional da 
Graça de Deus
08:30 - AmericaShop
09:00 - Tá Sabendo?
09:30 - Melhor Pra Você
12:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
15:00 - A Tarde é Sua
17:00 - 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 

REDE TV

DUAS RODAS

Sinhá e João Amaro comemoram 
a atuação de César contra Alice. 
Tanaka visita Mocinha. Ralf comenta 
com Vittorio que teme que Lenita se 
descontrole por causa de sua filha. 
Luzia e Neide chegam a Arraial do 
Sol Nascente para abençoar o casa-
mento de Chica e Quirino. Flavinha 
revela a Lenita que foi adotada. Da-
masceno descobre que o ex-chefe 
de César foi enganado pelo vilão.

Luzia e Neide chegam a 
Arraial do Sol Nascente

Josué avisa que não
vai tolerar preconceito

Mara diz duvidar que Milah este-
ja curada. Josué avisa que não vai 
tolerar preconceito no acampamen-
to. Em conversa com Ruth, Sama diz 
que é melhor não contar nada sobre 
a gravidez para Boã. Mara provoca 
a família de Orias. Acsa chama a 
atenção da megera. Hoão e Jafiá 
dizem que não seria nada mal rap-
tar Aruna. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Gui tenta proteger Júlia. Lázaro co-
menta com Ramon que Marisa é a 
pessoa indicada para aproximá-lo 
da banda. Gui pede ao delegado 
que Júlia faça o reconhecimento de 
Alex. Romildo e William oferecem di-
nheiro para Marisa ir ao hospital onde 
Alex está internado, a fim de ajudá-
-los a resgatar o bandido.

Gui pede ao delegado que 
Júlia faça reconhecimento

assessoria de imprensa
 editoriahorah@ig.com.br

Salão Moto Brasil acontece no 
Centro de Convenções do Rio
Evento está em sua 7° edição e espera a presença de mais de 100 mil visitantes.

BAND

06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - Edi-
ção 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

Entre os dias 26 e 29 
de janeiro os moto-
ciclistas cariocas re-

cebem a sétima edição 
de um dos maiores even-
tos do setor de duas ro-
das no País. Trata-se do 
Salão Moto Brasil, que 
será realizado no Centro 
de Convenções do Rio-
centro, no Rio de Janei-
ro. O evento, que espera 
a presença de mais de 
100 mil visitantes, foi am-
pliado e agora traz ain-
da mais atrações para o 
público. A Honda, mais 
uma vez, é um dos des-
taques e apresenta seus 
principais modelos do 
lineup entre outras novi-
dades.

Em uma área total 
com mais de 300m², o 
estande interno da mar-
ca irá dispor de mais de 
20 produtos, com des-
taques para CRF 1000L 

Africa Twin, moto do ano 
de 2017, eleita pela im-
prensa especializada, os 
modelos da Familia 500, 
composta pela naked 
CB500F, pela esportiva 
CBR 500R e pela cros-
sover CB500X, além de 
uma equipe de vendas 
e outras motocicletas 
que compõe a linha 
Dream de alta cilindra-
da.

Na área externa do 
pavilhão, a Honda irá 
disponibilizar ao público 
um espaço de mais de 
5.000m² para realização 
de test ride com os prin-
cipais modelos do lineup 
de alta e baixa cilindra-
da. Na ocasião, uma 
unidade móvel do Cen-
tro Educacional de Trân-
sito Honda (CETH) tam-
bém marcará presenta 
no evento, divulgando 
orientações aos partici-
pantes para uma pilota-
gem eficiente e segura.

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 
inesperado com o delgado Peixoto.

Nicole faz sessão 
de fotos para catálogo

Encontro foi ampliado e conta com várias atrações

DIVULGAçãO

HONDA PARA CRIANÇAS
Para quem pensa que 

o Salão Moto Brasil é 
divertido apenas para 
os adultos, está muito 
enganado. As crianças 
também têm lugar espe-
cial em um dos maiores 
eventos para motociclis-
tas do País. Os visitantes 
mirins poderão partici-
par das brincadeiras do 
espaço Clubinho Honda, 
em uma área totalmen-
te dedicada ao público 
infantil, que terá como 
tema principal a segu-
rança no trânsito, em 
uma abordagem leve e 
divertida, composta por 
mini cidade com ele-
mentos que reproduzem 
o trânsito do dia a dia, 
faixa de pedestre, semá-
foro e placas, instaladas 
para que as crianças 
possam aprender as 
principais regras de trân-
sito a bordo de mini veí-
culos de brinquedo.

06:00 - Balanço Geral Manhã
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 escu-
to
02h00 - Programação Univer-
salda Graça de Deus
21:30 - RedeTV! News
22:15 - Operação de Risco
23:15 - Mega Senha

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 Madru-
gada
Reino de Deus
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Trabalho: você tende 
a descobrir meios de 
tornar sua atividade mais 
produtiva e rendosa. Você 
não se contenta com 
pouco e deseja crescer 
mesmo que tenha que 

trabalhar muito. Finanças: possíveis 
negócios mais lucrativos. Amor: 
estimule a harmonia em seu lar. 

Trabalho: segredos 
profissionais são trazidos à 
tona. Você pode descobrir 
como competir melhor com 
seus concorrentes. Alguém 
pode lhe prestar boas 

informações sobre negócios. Finanças: 
prosperidade à vista! Amor: procure curtir 
os momentos felizes na vida a dois. 

Áries

Trabalho: você adora o lar, 
mas nessa fase, vai ter que 
dispensar mais tempo as 
suas atividades que estão 
precisando de maiores 
cuidados, pois afinal, 

elas que sustentam a família. Finanças: 
situação razoável. Amor: procure incentivar 
harmonia no meio familiar.

Touro

Trabalho: procure 
refinar os seus contatos 
profissionais, optando 
por qualidade e não por 
quantidade. Finanças: dê 
prioridade aos negócios 
mais lucrativos, já que o 

seu caixa está precisando muito de capital. 
Amor: tente redescobrir o sentido da 
palavra generosidade. 

Gêmeos

Trabalho: as mudanças 
nas suas atividades serão 
facilmente enfrentadas, 
pois você gosta de 
evolução. Essa é uma 
fase de aprendizado e 

de valorização profissional. Finanças: 
prometem prosperidade. Amor: você tende 
a refletir sobre a vida a dois ou a vida 
familiar. 

Câncer

Leão

Trabalho: a sua maior 
consciência acerca do futuro 
da sua atividade pode o 
levar a investir pesado no 
que acredita que dará certo. 
Finanças: você visa crescer 

financeiramente, mas saiba que vai demorar 
mais do que imagina. Amor: afetividade é 
sinônimo de felicidade.

Virgem

Trabalho: sua visão de 
negócio ser renova e 
você percebe que precisa 
ser mais flexível nas 
negociações para vender 
o que produz. Finanças: 
chances de aumentar seus 

recursos materiais e patrimoniais. Amor: 
o romance ficará cada vez mais firme e 
duradouro. 

Libra

Trabalho: nessa 
fase você tende a 
atuar de maneira 
i n d i v i d u a l i s t a . 
Cuidado! Você 
poderá não dar 

contas das suas obrigações e atrasar 
o seu serviço. Finanças: essa fase 
promete que será melhor que a 
anterior. Amor: evite falar da sua 
vida íntima e evitará fofocas.

Escorpião

Trabalho: sua atividade 
tende se expandir. 
Articule-se com pessoas 
de seu interesse, pois 
assim, terá mais chances 
de atingir seus objetivos. 

Elite social lhe reserva muitas alegrias. 
Finanças: muito faro para realizar bons 
negócios. Amor: vida familiar exige 
maior atenção.

Sagitário

Trabalho: não é hora de 
sair da zona de conforto 
para correr atrás de 
negócios arriscados. 
Não se deixe levar por 

propostas fantásticas, pois elas são 
boas só na imaginação. Lazer: é hora 
de se divertir e relaxar. Finanças: 
situação estável. Amor: romance em 
alta.

Capricórnio

Trabalho: mantenha a 
determinação na sua 
atividade e irá colher os 
frutos da persistência 
no seu negócio ou 
serviço. Finanças: 

promete prosperidade. Lazer: opte 
por diversão na hora de folga. Amor: 
se você não conquistou a pessoa 
amada, saiba que vai conseguir!

Aquário

Trabalho: não 
consigo é uma 
frase que não existe 
no dicionário das 
pessoas vencedoras! 
Não desista de seus 

objetivos e irá longe! Finanças: 
pense positivo e atrairá negócios 
mais lucrativos, mas não esqueça 
de agir, viu? Amor: românticas 
conquistas estão no ar!

Peixes
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CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

DECRETO Nº 4.199 DE 25 DE JANEIRO DE 2017

Dispõe sobre a exclusão dos Conselheiros Tutelares do conjunto 
de servidores disposto no Decreto nº 4.185, de 01 de janeiro de 

2017 e dá outras providências.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam excluídos do conjunto de servidores menciona-
do no Decreto nº 4.185, de 01 de janeiro de 2017, os 
conselheiros tutelares, que, nos moldes do artigo 
14, da lei Municipal nº 1.528, de 07 de abril de 2015, 
passam a integrar a estrutura administrativa do Gabinete 
do Prefeito.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 25 de Janeiro de 2017. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4.200 DE 25 DE JANEIRO DE 2017

“Dispõe sobre a exclusão dos agentes públicos cedidos ao Municí-
pio de Belford Roxo cujas remunerações não produzam ônus para 

este Município, do conjunto de servidores disposto no Decreto nº 
4.173, de 01 de janeiro de 2017 e dá outras providências.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam excluídos do conjunto de servidores mencionado no 

Decreto nº 4.173, de 01 de janeiro de 2017, os agentes 
públicos cedidos ao Município de Belford Roxo, cujas remunerações 
não produzam ônus para este Município.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 25 de Janeiro de 2017. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4.201 DE 25 DE JANEIRO DE 2017

“Dispõe sobre a exclusão dos agentes públicos cedidos pelo Mu-
nicípio de Belford Roxo cujas remunerações não produzam ônus 

para este Município, do conjunto de servidores disposto no Decreto 
nº 4.175, de 01 de janeiro de 2017 e dá outras providências.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam excluídos do conjunto de servidores mencionado no 
Decreto nº 4.175, de 01 de janeiro de 2017, os agentes públicos 
cedidos pelo  Município de Belford Roxo a órgãos ou entidades da 
União, Estados ou Municípios, ou ainda outros órgãos da adminis-
tração direta ou entidades da administração indireta, cujas remune-
rações não produzam ônus para este Município.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 25 de Janeiro de 2017. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 511/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 

thatiane barbosa da silVa, para exercer o cargo 
em comissão de chefe de divisão de educação infantil, 
símbolo cc-5, da secretaria Municipal de educação.

PORTARIA Nº 512/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
Patricia saMPaio Pereira, para exercer o cargo 
em comissão de chefe de divisão de educação infantil, 
símbolo cc-5, da secretaria Municipal de educação.

PORTARIA Nº 513/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
siMone raMos da silVa, para exercer o cargo em 
comissão de chefe de divisão de ensino fundamental, 
símbolo cc-5, da secretaria Municipal de educação.

PORTARIA Nº 514/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
celia doMinGues da silVa, para exercer o cargo 
em comissão de chefe de divisão de educação espe-
cial, símbolo cc-5, da secretaria Municipal de educa-
ção.

PORTARIA Nº 515/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Munici-
pal, flaVia renata franco loPes coelho, para 
exercer o cargo em comissão de chefe de divisão de 
supervisão escolar, símbolo cc-5, da secretaria Muni-
cipal de educação.
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes

CREME DE ALHO 
COM PIMENTA

120 ml de leite de 
caixinha/ 1 dente de 
alho sem o miolo / 1 
folha de pau d’alho 
pequena bem verdi-
nha (opcional) / 1 pi-
menta de sua prefe-
rência sem semente 
/ acrescente o óleo 
até virar um creme 
(aproximadamente 
150 a 250 ml de óleo)
sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, 
acrescente os 150 ml 
de leite, o alho sem o 
miolo, a folha de pau 
a’alho e a pimenta
Bata até triturar tudo, 
acrescente o óleo 
aos poucos até co-
meçar a virar um cre-
me
Depois reserve em um 
pote de plástico

Ingredientes

Modo de preparo

SALADA DE BATATA 
COM SARDINHA EM 

LATA

4 batatas inglesas / 1 
lata de sardinhas em 
óleo / tomate sem 
pele e sem sementes 
/ 1 cebola grande / 
1/2 pimentão (quem 
gosta pode ser inte-
ro) / cebolinha e sal-
sa (pode ser coentro) 
/orégano, pimenta e 
sal a gosto /1 colher 
de azeite (pode ser 
1/2 de óleo) / suco 
de 1 limão (pode ser 
vinagre) /1 caixa de 
creme de leite (pode 
ser maionese) /1 co-
lher (chá) de mostar-
da

Retire a casca das bata-
tas, corte-as em rodelas 
não muito finas e cozinhe 
em água e sal
Na mesma água, retire a 
pele da tomate (pesquise 
como retirar no youtube) 
corte em cubos os a toma-
te, a cebola, o pimentão e 
pique a salsa e cebolinha
Em uma vasilha misture 
as batatas em rodelas, 
a tomate,a cebola, o pi-
mentão e a salsa com a 
cebolinha
Misture coma sardinha 
sem o óleo dela
E misture tudo, cuidado 
pra não desmanchar as 
batatas, acrescente o 
suco de limão, o azeite, a 
pimenta, o sal e mistures 
novamente tudo
Acrescentar o creme de 
leite a mostarda (se gos-
tar), o orégano e misture 
tudo novamente
Leve à geladeira, se prefe-
rir, por 20 minutos
E sirva no pão francês ou 
de caixa, com arroz ou 
até mesmo só a salada

PORTARIA Nº 516/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
antonio carlos lustosa, para exercer o cargo 
em comissão de chefe de divisão de Pesquisa, estu-
dos e avaliação educacional, símbolo cc-5, da secre-
taria Municipal de educação.

PORTARIA Nº 517/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
Monica de freitas Pereira costa, para exercer 
o cargo em comissão de chefe de divisão de Projetos 
e convênios, símbolo cc-5, da secretaria Municipal de 
educação.

PORTARIA Nº 518/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
lineQuer chaGas ferreira, para exercer o cargo 
em comissão de chefe de divisão de Pessoal, símbolo 
cc-5, da secretaria Municipal de educação.

PORTARIA Nº 519/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
aMiltoM Macedo, para exercer o cargo em comis-
são de chefe de divisão de Materiais e serviços, sím-
bolo cc-5, da secretaria Municipal de educação.

PORTARIA Nº 520/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
france rose jacinto de oliVeira de araujo, 
para exercer o cargo em comissão de chefe de divisão 
de apoio ao estudante, símbolo cc-5, da secretaria 
Municipal de educação.

PORTARIA Nº 521/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
roGerio das neVes Pereira, para exercer o car-
go em comissão de chefe de divisão de administração 
das unidades escolares, símbolo cc-5, da secretaria 
Municipal de educação.

PORTARIA Nº 522/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 

cleYton carneiro da silVa, para exercer o cargo 
em comissão de assessor técnico, símbolo cc-6, da 
secretaria Municipal de educação.

PORTARIA Nº 523/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
fabio rodriGues de souZa, para exercer o cargo 
em comissão de consultor jurÍdico, símbolo cc-
2, da Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 524/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Munici-
pal, leandro delPhino, para exercer o cargo em 
comissão de consultor jurÍdico, símbolo cc-2, 
da Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 525/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 
2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da lei orgânica Municipal, 
os nomes relacionados abaixo, para exercerem o cargo 
em comissão de assessor de Gabinete, símbolo cc-8, 
da secretaria Municipal de conservação.

Maria eliane rosas

adriana bonfiM da silVa

PORTARIA Nº 526/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

TORNAR SEM EFEITO a portaria Nº 285/GP/2017 de 17/01/2017, 
publicada em 18/01/2017.

,PORTARIA Nº 527/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar de 21 de janeiro de 2017, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RICAR-
DO DA PENHA SIGOLO, para exercer o cargo de Chefe de Divi-
são, símbolo CC-5 da Divisão de Faturamento da Rede Privada, 
da Superintendência de Contas Médicas, junto ao Fundo Municipal 
de Saúde.

 PORTARIA Nº 528/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar de 21 de janeiro de 2017, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ARLI 
MARISA DE OLIVEIRA VITAL, para exercer o cargo de Supervisor, 
símbolo FG-2 da Superintendência de Contas Médicas, junto ao 
Fundo Municipal de Saúde.

 PORTARIA Nº 529/GP/2017 DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar de 21 de janeiro de 2017, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DAVID 
DE ARAUJO LIZARDO, para exercer o cargo de Supervisor, símbo-
lo FG-2 da Superintendência de Contas Médicas, junto ao Fundo 

Municipal de Saúde.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº 335/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 18/01/2017.
Onde se Lê coordenador de Projetos de cidadania (Pla-
nejamento familiar);
Leia-se: coordenador de Projetos de cidadania.

NA PORTARIA Nº 481/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê aGente de articulaÇÃo e cidadania;
Leia-se: aGente de articulaÇÃo reGional.

NA PORTARIA Nº 236/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 18/01/2017.
onde lê-se coordenador de Projetos de cidadania ( 
direitos humanos);
leia-se coordenador de Projetos de cidadania.

NA PORTARIA Nº 331/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 19/01/2017.
Onde se Lê MARCELO MOREIRA DIAS;
Leia-se: MARCELLO MOREIRA DIAS.

NA PORTARIA nº 481/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, 
publicada em 21/01/2017.
Onde se Lê MARCO AURELHO DE PAULA LIMA;
Leia-se: MARCO AURELIO DE PAULA LIMA.

NA PORTARIA Nº 489/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS;
Leia-se: JULIO CESAR SILVA FERREIRA.

NA PORTARIA Nº 291/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 19/01/2017.
Onde se Lê DEJAIR PEREIRA DA SILVA;
Leia-se: DEJAIR FERREIRA DA SILVA. 

NA PORTARIA Nº 459/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017, 
publicada em 21/01/2017
Onde se lê: AMANDA FREIRE DE BARROS;
Leia-se: AMANDA FREITAS DE BARROS.

NA PORTARIA Nº 468/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017, 
publicada em 21/01/2017
Onde se lê: DÉBORA KEDHY QUARESMA;
Leia-se: DÉBORA KEHDY QUARESMA.

NA PORTARIA Nº 470/GP/2017, DE 20 DE JANEIRO DE 2017,  
publicada em 21/01/2017
Onde se lê: SIMONE BARBOSA VIEIRA;
Leia-se: SIMONE BARBOZA VIEIRA.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Como a vida será em 2022: previsões da IBM
C U R I O S I D A D E S
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A IBM é conhecida 
por fazer previsões ou-
sadas sobre o futuro, 
e acaba de anunciar 
sua mais recente lista 
‘5 em 5’, destacando 
as cinco inovações 
que acredita que te-
rão o maior impacto 
em nossas vidas nos 
próximos cinco anos.

De acordo com a 
gigante da tecnolo-
gia, em pouco tem-
po, veremos grandes 
desenvolvimentos em 
inteligência artificial, 
telescópios ultrapo-
derosos, sensores inte-
ligentes e dispositivos 

médicos, com benefícios 
que vão desde a saúde 
ao meio ambiente e a 
nossa compreensão do 
próprio universo.

Claro que prever o fu-
turo não é uma coisa 
simples, mas os tipos de 
tecnologias abordados 
abaixo já estão em de-
senvolvimento por equi-
pes de pesquisa em todo 
o mundo, de forma que 
é realmente apenas uma 
questão de tempo até se 
tornarem realidade, ou 
de precisamente cinco 
anos.

Você pode dizer muito 
sobre alguém com base 

em como ele fala. Por 
exemplo, se está ente-
diado, perturbado, dis-
traído ou triste.

Como seres huma-
nos, nós evoluímos 
para pegar essas di-
cas, mas os avanços 
rápidos que estão sen-
do feitos em poder de 
processamento signi-
ficam que a análise 
de fala pode se tornar 
uma ferramenta muito 
mais perspicaz.

A IBM prevê que, em 
cinco anos, “o que dize-
mos e escrevemos será 
usado como indicador 
de nossa saúde mental 
e bem-estar físico”.

Novo jogo do Pokémon
chega no ocidente

Pokémon Go foi a 
primeira aventura da 
Nintendo no merca-
do dos smartphones, e 
se tornou uma verda-
deira febre no início, 
apesar do número de 
usuários já ter caído ra-
zoavelmente. E eis que 
de repente, a Poké-
mon Company lança 
um novo jogo da série 
para celulares, cha-
mado de Pokémon 
Duel. Ele está disponí-
vel gratuitamente para 
iOS e Android.

O game, na realida-
de, já estava disponí-
vel para o mercado 
japonês desde o ano 
passado, mas só agora 
chegou ao ocidente. 

Pokémon Duel foge 
um pouco do sistema 
de combate tradicio-
nal da série e utiliza 
um gameplay basea-
do em turnos em um 
tabuleiro.

O objetivo do jogo 
é alcançar o territó-
rio do adversário no 
tabuleiro e conquistá-
-lo. O jogador pode 
montar sua equipe da 
maneira que achar 
melhor, mas sem se es-
quecer dos pontos for-
tes e fracos de cada 
Pokémon. Quando 
monstrinhos rivais se 
encontram no tabulei-
ro, um duelo se inicia 
para ver quem pode-
rá seguir em frente.

REPRODUçãO

DIVULGAÇÃO
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Madureira vence o Botafogo 
na estreia da Taça Guanabara

anderson luiz

Na partida do primeiro turno, o Tricolor Suburbano surpreendeu os botafoguenses.

cariocão
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Outdoor barato é aqui, na 
Somel Outdoor

Email: empresasomeloutdoor@hotmail.com
96479-3098

Souza. Esse foi o nome 
da tarde de ontem, em 
Moça Bonita. Botafogo 

e Madureira se enfrenta-
ram em jogo antecipado 
da segunda rodada da 
Taça Guanabara, e o Trico-
lor Suburbano levou a me-
lhor. Souza saiu do banco, 
fez um gol, e deu uma assis-
tência para Geovane Ma-
ranhão fechar o marcador 
em 2 a 0 para o Madura. 

Com a vitória, já que 
essa foi uma partida isola-
da do torneio, o Madureira 
assumiu a primeira coloca-
ção do Grupo B com três 

pontos, enquanto o Fogão 
foi para a lanterna. O pró-
ximo desafio do Bota é no 
sábado, diante do Nova 
Iguaçu. Já o Tricolor pega 
o Macaé, em Nova Fribur-
go, no domingo.

Uma das caras novas do 
Botafogo para a tempora-
da de 2017, o lateral-direito 
Jonas quase marcou logo 
aos oito minutos. 

Porém, o Tricolor Subur-
bano não demorou a res-
ponder. Também com uma 
cara nova, o meia-ata-
cante Douglas Lima. Ele 
chegou cara a cara com 
o goleiro Gatito Fernandez 
após receber bom passe 

de Luciano, mas exagerou 
na força e acabou errando 
o alvo.

Na segunda etapa, o 
Tricolor Suburbano voltou 
ameaçando mais a meta 
botafoguense. Aos 24 mi-
nutos, Souza, o Caveirão, 
recebeu cruzamento e só 
teve o trabalho de escorar 
para o gol, abrindo o pla-
car. 

Nove minutos depois, 
Geovane Maranhão, que 
estava no Botafogo na úl-
tima temporada, recebeu 
bonita assistência de Souza, 
e bateu na saída de Gatito 
Fernandez, sacramentando 
a vitória tricolor. Montillo e companhia não conseguiram segurar o ímpeto do Madureira 

DIVULGAçãO


