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A câmera flagrou. Só falta 
a polícia colocar na jaula

7

Ladrões embarcaram em um ônibus da linha Caxias-Petrópolis e anunciaram o assalto: passageiro relatou a viagem do terror

7

Oportunidade
Prefeitura de São 

José do Rio Preto (RJ) 
abre inscrições para 
vagas em concurso.

2

Sombra
Vereadores na Baixada 

planejam boicotar projetos 
enviados por prefeito, que 
possui minoria na Casa.

2

Lightmóvel
Clientes poderão tirar 

duvidas com carro da Li-
ght que estará no Bairro 
da Luz, em Nova Iguaçu.

3

Temporal 
Forte  chuva provo-

ca estragos em bairros 
de Duque de Caxias. 
Um muro caiu.

5

Alerta
Mais de 700 pessoas 

morreram vítimas dos ví-
rus transmitidos pelo Ae-
des aegypti em 2016. 

8

Rio-Niterói
Acidente entre ôni-

bus e caminhão rebo-
que na ponte deixa 11 
feridos. 

6

Polêmica 
Governo dos EUA proí-

be financiamento a gru-
pos que lutam à favor do 
aborto no país.

4

Facada no bolso

Na maior cara de pau
Absurdo

Adolescente é estupra-
da dentro da estação 
Central do Brasil por ban-
dido armado com faca.

6

Pioneira
Belford Roxo tem sua 

própria estação mete-
orológica e monitora o 
tempo durante 24 horas.

4

Unidos no crime
Agentes da Polícia Ro-

doviária Federal prendem 
casal com mais de 15 mu-
nições de vários calibres.

6

5

Mão leve tenta levar celular de agente da Civil dentro da distrital e 
acaba engaiolado pela PM que havia detido o malandro por tráfico.

7

6

PM é fuzilado em 
tentativa de assalto

Vítima estava em um bar no Subúrbio 
do Rio quando vagabundos armados 
anunciaram o assalto e o militar reagiu. 
Ele acabou atingido por diversos tiros. Subtenente Amauri Panema foi morto no domingo

Foto: reprodução/polícia civil

Fábio Nunes Leão foi detido pela PM por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas 

Foto: reprodução/Facebook

Governador 
Pezão decreta
 aumento para 
Trens e barcas 
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Para todos

House of Cards

A Índia inaugurou 
seu primeiro colégio 
para transgêneros no 
país para auxiliar jo-
vens e adultos que de-
sistiram da escola an-
tes de terminar o ciclo 
educacional. De acor-
do com o site BBC Bra-
sil, dados revelam que 
pessoas trans sofrem 
hostilidade na Índia e, 
por isso, cerca de me-
tade não consegue 
terminar a educação 
formal. 

O deputado estadual 
Flavio Bolsonaro (PSC/
RJ) compartilhou em 
suas redes sociais uma 
foto que está dividin-
do opiniões. A imagem 
mostra uma festinha 
de aniversário, em que 
a mãe preparou para 
a própria filha com o 
tema “Bolsonaro”. Na 
ocasião, Jair Bolsonaro 
(PSC/RJ) é representa-
do como um super-he-
rói, cujo símbolo é o ex-
termínio do comunismo. 

Muito além dos brechós, a mais nova tendên-
cia agora é o serviço de assinatura de roupas. É o 
caso da Blimo - Biblioteca de Moda, uma ‘Netflix 
de roupas’ instalada na Vila Madalena, em São 
Paulo. O espaço criado pela jornalista Mariane Sa-
lermo reúne diferentes looks de marcas famosas. 
Funciona assim: por uma assinatura fixa mensal, é 
possível pegar emprestado qualquer peça.

Assim que Kellyanne Conway, assessora de Do-
nald Trump, apareceu na posse do novo presiden-
te americano, a internet rapidamente começou a 
comparar o modelito usado por ela a várias outras 
coisas. Kellyanne usou um trench coat com inspira-
ção militar de 3,6 mil dólares (cerca de R$ 12 mil) 
da grife Gucci, um ‘uniforme da revolução Trump’.

Se você é daqueles 1% que adora sofrer com 
spoilers, a Netflix lançou o vídeo ideal para você. 
São nada menos que 4 horas de depoimentos re-
pletos de segredos contados na caruda para não 
sobrar série sobre série. Ou filme sobre filme! O ví-
deo foi gravado durante a Comic Con Experience 
de 2016, em São Paulo.

Assinatura fashion

Uniforme Spoiler

 Assim como em tantos lugares no mundo, falar 
sobre menstruação é tabu na Zâmbia. Porém, o 
país vem adotando uma lei trabalhista que permi-
te que as mulheres tirem um dia de folga durante 
o período menstrual. Batizada de Dia das Mães, a 
medida se estende a todas as mulheres, mesmo às 
que não têm filhos. As mulheres podem tirar a folga 
quando quiserem, sem atestado médico.

Folga justa

Pela primeira vez na história, as abelhas ma-
mangabas entraram na lista dos EUA como uma 
espécie em vias de extinção. Classificar essa es-
pécie de abelhas como ameaçadas significa 
que o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Es-
tados Unidos precisa elaborar um plano de recu-
peração para estes insetos que estão à beira da 
extinção há décadas.

Agentes da Alfândega e da Proteção de Fron-
teiras dos EUA no Texas apreenderam mais de 1,3 
tonelada de maconha que estava disfarçada 
em melancias. A apreensão ocorreu na Ponte 
Pharr, na fronteira com o México, em 17 de ja-
neiro. Segundo a agência, a carga de melan-
cias frescas estava em um caminhão. A carga foi 
avaliada em R$ 1,9 milhão.

Disfarce

Outback abre 130 vagas de emprego
O restaurante Outback Steakhouse anunciou a aber-

tura de 130 postos de trabalho em Vila Isabel, na Zona 
Norte do Rio. Os novos funcionários vão trabalhar na filial 
que será aberta no Boulevard Rio Shopping. Os interessa-
dos precisam se inscrever, das 10h às 15h — no shopping, 
que fica na Rua Barão de São Francisco 236, nas salas 
231/232/233.

Prefeitura divulga edital de seleção
A Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, no Rio 

de Janeiro, divulgou que estão reabertas as inscriões, 
cujo objetivo é selecionar pessoal de níveis de escolari-
dade fundamental, médio e superior, para a formação 
de cadastro de reserva.. Mais informações podem ser 
consultadas através do site: www.duxconcursos.com.br.

CEFET-RJ abre vagas para professor
Foi lançado processo seletivo para suprir seis vagas ime-

diatas existentes no Centro Federal de Educação Tecnológi-
ca Celso Suckow da Fonseca - CEFET - RJ. Há oportunidades  
para lecionar nas áreas de Física, Engenharia, Eletrônica, 
Administração, Língua Portuguesa/ Espanhol e Química. Mais 
informações no site http://portal.cefet-rj.br/concursos.html/.

Bradesco lidera ranking de queixas ao BC
O conglomerado Bradesco foi o banco que mais rece-

beu reclamações de clientes consideradas procedentes 
pelo Banco Central no segundo semestre de 2016, infor-
mou o BC. Neste mais recente levantamento, a Caixa foi 
o segundo banco com mais queixas consideradas pro-
cedentes pelo BC e, o Santander, o terceiro campeão 
de reclamações.

Empresas de crédito tem baixa procura
A demanda das empresas por crédito caiu 2,2% no ano 

passado, de acordo com a Serasa Experian. É o pior resul-
tado desde 2012, quando houve queda de 5,2%. Em 2015, 
o recuo foi de 1,9%. De acordo com a Serasa Experian, a 
baixa demanda por capital de giro por causa da reces-
são e a queda da confiança causaram o quadro..

Balança comercial registra superávit
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

(MDIC) informou que as exportações brasileiras supera-
ram as importações na terceira semana de janeiro, re-
sultando em um superávit de US$ 1,05 bilhão na balança 
comercial. Segundo o ministério, a balança comercial 
acumula saldo positivo de US$ 1,39 bilhão. 

Extinção

ChanCe

Seleção

MerCado

eConoMia naCional

Churrasco em plena enchente

Proibido
A Suíça promulgou uma lei que proíbe efetiva-

mente a venda de cosméticos testados em ani-
mais em todo o país. O Conselho Federal Suíço 
propôs a proibição em março do ano passado, 
cuja promulgação remove todos os produtos tes-
tados em animais dos varejistas de cosméticos da 
região. Uma grande conquista para quem acredi-
ta em um mundo melhor para os bichinhos.

ConCurSo

reCeSSão

DIVULGAçãO

Apesar de viralizar numa página de humor chamada ‘O Melhor do Brasil 
é o Brasileiro’, as fotos de amigos curtindo um churrasco em plena en-
chente não foram clicadas aqui no Brasil. Os rapazes, que são argentinos, 
contaram que o inusitado churras aconteceu há uma semana na peque-
na comunidade de La Emilia, em Buenos Aires. Eles são integrantes de 
uma banda chamada Los Coki, e estavam confraternizando.

Lobos em ação 
Um grupo de vereadores na Baixada já plane-

ja boicotar projetos enviados pelo prefeito, que 
possui minoria na câmara municipal. Nos bastido-
res da Casa comenta-se que eles planejam votar 
apenas propostas de interesse próprio. Essa con-
duta está sendo observada por quem está do 
lado de fora como uma espécie de retaliação. 

Dor de cotovelo 
O Sombra não vai citar o nome do município, 

mas já se especula que os parlamentares (muitos 
deles eram declaradamente aliados do prefeito 
durante a campanha eleitoral) estariam com dor 
de cotovelo depois de saberem que o chefe do 
Executivo não teria interesse em negociar cargos 
comissionados com nenhuma bancada. 

Proposta indecente
O fato é que corre na boca miúda que o pre-

feito teria dito ‘não’ a uma proposta indecente 
feita pelos ‘representantes’ do povo em troca de 
apoio incondicional. Como não conseguiram, re-
solveram declarar guerra. Só estão esquecendo 
que o maior prejudicado nesse imbróglio é a po-
pulação, que nada tem a ver com essa briga de 
gato e ratos. 

 
Lua de mel 
Enquanto isso, naquele pequeno município, 

antes conhecido como ‘pacato’, o prefeito pe-
diu a Câmara em casamento e ela aceitou. Tan-
to é verdade que os dois estão em lua de mel e 
devem permanecer assim pelos próximos quatro 
anos ou até que a morte os separe. 

A fila anda
Aliás, os membros dessa mesma Casa também 

eram aliados do prefeito antecessor. Vale lembrar 
que os vereadores faziam juras de amor e total 
fidelidade alimentados por generosas quantias 
que engordavam suas contas bancárias. Mas 
bastou assumir outro chefe do Executivo para a 
negociata começar. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

dados alarmantes

O número corresponde aos casos registrados até o dia 24 de dezembro. 

Vírus transmitidos pelo Aedes 
mataram794 pessoas em 2016

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Os vírus transmi-
tidos pelo mos-
quito Aedes 

Aegypti têm causado 
dor de cabeça para 
a população brasilei-
ra. Somente no ano 
passado, até o dia 24 
de dezembro, foram 
registrados 794 mortes 
por uma das doenças 
causadas pelo vetor. 
Apesar do número ser 
menor se comparado 
ao mesmo período de 
2015, o alerta está em 
nível máximo. 

De acordo com da-
dos do boletim epide-
miológico publicado 
pelo Ministério da Saú-
de, dos 794 casos, 629 
foram por dengue, 159 

por chikungunya e ou-
tros 6 por zika. Até a 
data da pesquisa, o 
Brasil havia registrado 
mais de um milhão de 
casos prováveis das 
três doenças, todas 
transmitidas pelo mos-
quito Aedes. 

Mesmo antes da 
compilação dos ca-
sos da última semana 
do ano, o número de 
casos de dengue re-
gistrado em 2016 já é 
o segundo mais alto 
desde 1990, quando os 
dados começaram a 
ser registrados no Bra-
sil. E se aproxima do 
ano recordista, que foi 
2015, quando houve 
1.649.008 casos.

A incidência em 2016 
foi de 731,9 casos por 
100 mil habitantes. A 

região com a maior in-
cidência foi o Centro-
-Oeste, com 1.313,8 ca-
sos por 100 mil, seguida 
do Sudeste, com 999,5 
casos por 100 mil. Já os 
265.554 casos de chi-
kungunya registrados 
em 2016 representam 
um aumento de 589,7% 
em relação aos 38.499 
casos registrados em 
2015. O vírus foi identifi-
cado pela primeira vez 
no Brasil em 2014. O nú-
mero de mortes pela 
doença aumentou em 
1.035% de 2015 para 
2016: de 14 para 159.

A incidência de chi-
kungunya no país em 
2016 foi de 129,9 casos 
por 100 mil habitantes. 
A região com maior 
incidência foi o Nor-
deste, com 407,7 casos 

O Aedes aegypti é responsável pela transmissão de dengue, zika e chikungunya 

Novo vírus preocupa
A febre amarela é 

mais um vírus trans-
mitido pelo mosqui-
to Aedes Aegypti. 
Geralmente, quem 
contrai este vírus 

não chega a apresen-
tar sintomas ou os mes-
mos são muito fracos. 
As primeiras manifesta-
ções da doença são 
repentinas: febre alta, 

calafrios, cansaço, dor 
de cabeça, dor muscu-
lar, náuseas e vômitos 
por cerca de três dias. 
A forma mais grave da 
doença é rara e costu-

ma aparecer após um 
breve período de bem-
-estar (até dois dias), 
quando podem ocorrer 
insuficiências hepática 
e renal, icterícia (olhos e 

pele amarelados), ma-
nifestações hemorrági-
cas e cansaço intenso.

O estado de Minas 
Gerais já registrou 22 
óbitos provenientes da 

doença e, em São 
Paulo, o Ministério 
da Saúde investiga 
outras duas mortes 
que podem ter rela-
ção com a doença. 

FELIPE DANA/ARQUIVO/AP PHOTO

Nova Iguaçu demarca áreas 
provisórias para ambulantes

A Prefeitura de Nova 
Iguaçu começou, no últi-
mo domingo, a demarcar 
áreas que serão ocupa-
das provisoriamente por 
vendedores ambulan-
tes, no Centro. Fiscais do 
Código de Posturas do 
município percorreram o 
calçadão e, com ajuda 
dos próprios ambulantes, 
que estão passando por 
processo de cadastra-
mento, fizeram o serviço. 

Regularizar o trabalho 
informal é uma das prin-
cipais metas do Governo 
Municipal. A Prefeitura 
quer disponibilizar futu-
ramente uma área des-
tinada apenas para os 
camelôs no Centro, pa-
dronizar barracas, além 
de assegurar os direitos e 
os deveres dos trabalha-
dores, tornando-os micro-
empreendedores indivi-
duais. 

Na semana passada, 
representantes do Gover-
no Municipal e entidades 
do comércio e da indús-
tria se reuniram para tra-
çar ações que possam 
alavancar a economia 
do município. Neste pri-
meiro momento, o foco 
é a área central que, se-
gundo eles, precisa ser 

revitalizado para atrair 
consumidores e novos 
empresários. Em 2014, o 
Centro de Nova Iguaçu, 
que inclui o calçadão, 
atraía cerca de 200 mil 
pessoas por dia. Hoje, 
apenas 100 mil circulam 
pela região. 

Lixo, calçadas e vias 
esburacadas, desordem 
urbana, insegurança fo-
ram alguns dos proble-

mas destacados por re-
presentantes da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Nova Iguaçu (CDL), da 
Associação Comercial e 
Industrial de Nova Iguaçu 
(ACINI), da Federação 
das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (FIR-
JAN) e do Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Nova Iguaçu (SINCOVA-
NI).

Fiscais marcaram locais pelo calçadão, no Centro

Agência Móvel da Light faz 
atendimento no Bairro da Luz

A partir de hoje, os 
clientes comerciais do 
Bairro da Luz, em Nova 
Iguaçu, poderão tirar 
suas dúvidas e fazer soli-
citações junto a agência 
móvel da Light. O aten-
dimento acontece na 
Praça Vitória, que fica 
na Avenida Luz, entre às 
10h e 16h. 

O posto de atendi-
mento móvel oferece 
serviços como pedido 
de ligação nova, segun-
da via de conta, análise 
de contas, vistorias téc-
nicas, parcelamento de 
débitos, transferência 
de titularidade e encer-
ramento de contrato, 
por exemplo. Também 
poderão ser solicitados 
serviços de atualização 

DIVULGAçãO

cadastral, alteração de 
data de vencimento da 
conta, entrega da fatura 
em endereço especial, en-
tre outros.

Os moradores que pos-
suem o Número de Iden-
tificação Social (NIS) po-
derão solicitar o cadastro 
na Tarifa Social de energia 
elétrica, que dá descontos 

de até 65% na fatura de 
energia. As equipes da 
Agência Móvel também 
darão dicas de consu-
mo eficiente de ener-
gia, orientações sobre 
como denunciar furto 
de energia e como pro-
ceder para regularizar a 
ligação junto à compa-
nhia de energia.

Temporal causa danos a hospital na Zona Norte
A forte chuva que 

caiu na Zona Norte 
na noite do último 
domingo, causou 
estragos no Hospital 
Getúlio Vargas, na 
Penha. Parte do teto 
do hospital desabou 
e alguns setores fi-
caram alagados.

Uma mulher, que 
preferiu não se iden-

tificar, estava acom-
panhando um pa-
ciente no hospital 
e levou um susto 
quando parte do 
gesso do teto desa-
bou bem próximo à 
recepção.

SITUAÇÃO É 
COMUM

Segundo funcio-

nários que estavam 
no local, a situação 
é comum quando 
uma chuva forte 
atinge o hospital. A 
Secretaria Estadual 
de Saúde foi procu-
tada para falar dos 
estragos da chuva 
no hospital, mas ain-
da não se pronun-
ciou sobre o caso.

por 100 mil habitantes. 
A zika foi identificada 
no Brasil pela primeira 
vez em abril de 2015 e 
os casos só passaram a 
ser notificados a partir 
do final do ano, por isso 

não é possível compa-
rar os dados de 2016 
com os de anos ante-
riores. 

Em 2016, os 214.193 
casos registrados no 
país representaram 

uma incidência de 
104,8 casos por 100 mil 
habitantes. A região 
Centro-Oeste teve a 
maior incidência do 
país: 219,2 casos por 
100 mil habitantes.

REPRODUçãO

A agência móvel estaciona no Bairro da Luz
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A Roda de Samba Solidária dos ami-
gos do Bnove, na quadra Leão de 
Nova Iguaçu, foi um grande sucesso! 
Muita gente se divertiu colaborou para 
o tratamento desse rapaz queridíssimo 
por todos! 

O objetivo é buscar 
uma solução para a 
suspensão do Bilhete 
Único Universitário du-
rante as férias, fins de 
semana e feriados. Es-
tudantes foram surpre-
endidos na última sex-
ta-feira, com a retirada 
do benefício que os 
dava direito a  quatro 
passagens gratuitas.

O vice-prefeito do Rio 
e secretário municipal 
de Transportes, Fernan-
do Mac Dowell, marcou 
uma reunião de emer-
gência ontem com o 
presidente da Rio Ôni-
bus, Lélis Teixeira.  O mo-
tivo? Uma injustiça que 
pegou de surperesa os 
estudantes universitários 
do Rio de Janeiro.

Nada como ser esperto! Cosme Sgolis, ex-se-
cretário de finanças do PT e do grupo de Fer-
reirinha, aproveitou a turbulência do partido e 
pediu sua desfiliação, o rapaz está lotado no ga-
binete do ex-líder do governo de Nelson Bornier, 
o Chambarelli.

O vice-prefeito Ferreirinha continua exigindo 
que a executiva estadual do PT expulse Berriel, 
professora Marli e outros militantes que ousaram 
apoiar à reeleição do então prefeito Nelson 
Bornier.

Absurdo Mais atraso

Debandada Exigente

Eles disseram... nós publicamos!
 “Não aceitamos que um serviço péssimo fique ainda mais caro e que a população 

pague a conta pela crise”. O deputado estadual Marcelo Freixo comentou o aumen-
to da passagem de barcas e trens sancionado pelo Governador Luiz Fernando Pezão.

No último sábado aconteceu, em Se-
ropédica, a reinauguração do Posto de 
Saúde do km 40. Uma grande conquista 
da população local que sofria desde o 
fechamento da unidade na gestão pas-
sada.

Já no no posto de saúde do km 49, 
médicos e enfermeiros fizeram uma pa-
ralisação, ontem pela manhã, pedindo o 
pagamento dos salários atrasados e me-
lhores condições de trabalho. Não adian-
ta cobrir um santo e descobrir o outro, né? 

DIRETO AO PONTO

Trump foi eleito em 8 de novembro de 2016, 
quando conquistou a maioria do colégio eleito-
ral, embora sua adversária, a democrata Hillary 
Clinton, tenha tido mais votos populares. O re-
sultado final contrariou pesquisas, surpreendeu 
analistas e a imprensa norte-americana. Ela foi a 
posse de seu adversário com um discurso claro 
de democracia e de quem respeita as regras do 
jogo. Foi bonito ver a atitude de Hillary, coisa de 
primeiro mundo, de quem sabe fazer política.

Plano De fora Presente
A Prefeitura de Nova Iguaçu 

manterá o Plano Verão Tinguá 
2017 enquanto durar a estação 
mais quente do ano. A opera-
ção, que acontece aos domin-
gos, tem como objetivo preve-
nir acidentes e oferecer mais 
segurança aos moradores.

 O prefeito Rogério Lisboa 
gosta mesmo de trazer talen-
tos de fora para o seu gover-
no. Para a Clínica da Família 
de Austin, que funciona com 
precariedade, ele nomeou 
uma diretora de Petrópolis, a 
pedido de seu secretário. 

O Diário Oficial da última 
sexta-feira trouxe os nomes dos 
escolhidos do vice-prefeito Fer-
reirinha para à Secretaria de 
Fazenda, ao todo são 93 no-
meados que o prefeito Rogério 
Lisboa presenteou o ainda Par-
tido dos Trabalhadores. 

Reinauguração

Reinauguração II
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Os servidores estaduais estão des-
contentes com o desconto de um 
dia de trabalho sobre o salário de 
dezembro. Segundo o governo, 110 
mil funcionários ativos sofreram com 
o débito do valor, totalizando R$ 11,7 
milhões. 

Quem sabe, sabe

 Muitos servidores 
efetivos da Prefeitu-
ra de Rio das Ostras 
estão com férias ven-
cidas a receber e 
nenhum funcionário 
teve o salário corri-
gido nos últimos três 
anos, mas os princi-
pais colaboradores 
do ex-prefeito Alce-
bíades Sabino dos 
Santos (foto), secre-
tários e subsecretá-
rios, não tem do que 
reclamar. Uma rela-
ção de pagamentos 
de pessoal feitos em 
dezembro, a qual o 

Sabino não decepcionou ‘os 
seus’ na saída do governo

elizeupires.com teve 
acesso, mostra que o 
ex-prefeito gastou R$ 
932.629,54 pagando 
subsídios, férias venci-
das e proporcionais a 
um grupo seleto. No 
topo da lista, com o 
total de R$ 50.940,20, 
aparece o chefe de 
gabinete de Alcebía-
des, Aldem Vieira de 
Souza Junior, o mes-
mo que há dois anos 
foi condenado (junto 
com seu chefe) a res-
sarcir os cofres públi-
cos por recebimento 
indevido de salários..  

Belford Roxo tem sua própria estação meteorológica
NOVAS IDEIAS

Município é o único da Baixada Fluminense a monitorar o tempo 24 horas por dia.
assessoria 
de imprensa

Moradores da 
Vila São José, em São 
João de Meriti, estão 
aborrecidos com a 
quantidade de lixo 
acumulado na rua. 
Para piorar a situa-
ção, moradores tem 
jogado entulho por 
toda a localidade 
sem considerar a pro-
liferação de animais 
peçonhentos e o mal 
cheiro. Eles pedem 
a limpeza do local, 
além de maior aten-
ção do poder públi-
co na fiscalização do 
descarte de entulhos.

O P r e s i d e n t e 
dos EUA, Do-
nald Trump, 

assinou ontem uma 
ordem executiva que 
proíbe o uso de di-
nheiro do governo 
para subvencionar 
grupos que prati-
quem ou assessorem 
o aborto no exterior, 
uma política republi-
cana que data da 
década de 1980 e 
que seu antecessor, 
Barack Obama, tinha 
cancelado.

Lixo acumulado em São João de Meriti
DIVULGAçãO

Siqueira (em destaque) ganhou o apelido de ‘Maju’. Ele tem a previsão do tempo ‘na palma da mão’

DIVULGAçãO

Washington

Em Belford Roxo, só 
não sabe a previsão 
do tempo quem não 

quer. A Secretaria de De-
fesa Civil que administra o 
Centro de Monitoramento 
e Gerenciamento de Ris-
co, é a única da Baixada 
Fluminense a ter sua pró-
pria Estação Meteoroló-
gica, capaz de acompa-
nhar, em tempo real, as 
condições climáticas da 
cidade.

O órgão funciona há 
dois anos e monitora todo 
o município durante 24 
horas. As informações que 
chegam são comparti-
lhadas com a população 
na internet, através da 
página  no Facebook ht-

tps://www.facebook.com/
defesacivilpmbr/?fref=ts e 
ainda por mensagem no 
celular, via SMS. Para isso, 
é necessário ligar para 
199, ou 2761-0456 e ca-
dastrar o número do tele-
fone, informando nome e 
CEP da rua onde mora.

A intensidade dos raios 
solares, a umidade rela-
tiva do ar, deslizamentos, 
alagamentos e focos de 
incêndios e até as previ-
sões oceânicas (marés), 
também estão entre os 
serviços da Defesa Civil de 
Belford Roxo. Mesmo em 
caso de falta de energia 
elétrica os serviços não 
param. Um aparelho de 
sistema analógico man-
tém as informações no ar.

Manifestação pró-aborto na Cidade do México

A concessão ou não 
de fundos governa-
mentais estadouniden-
ses a grupos pró-abor-
to de outros países foi 
um assunto polêmico 
nas últimas administra-
ções; Por exemplo, o 

ex-presidente Bill Clin-
ton, democrata, sus-
pendeu a lei quando 
assumiu o governo 
em janeiro de 1993 e 
seu sucessor, George 
W. Bush, a retomou 
em janeiro de 2001.

Muitos servidores efetivos estão sem receber

REPRODUçãO 
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Trump proíbe governo dos EUA 
de financiar grupos pró-aborto
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Novos valores passam também para o Bilhete Único Intermunicipal.

BraSília

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

As tarifas de bar-
cas e trens vão 
aumentar em fe-

vereiro, no Rio. Os novos 
valores valerão também 
para os usuários do Bilhe-
te Único Intermunicipal. O 

transporte aquaviário vai de 
R$ 4,10 a R$ 5. O ferroviário, 
de R$ 3,70 a R$ 4,20. As mu-
danças foram publicadas on-
tem no Diário Oficial.

Os decretos publicados 
pelo governador Luiz Fernan-
do Pezão visam à diminuição 
do subsídio dado pelo Estado 
às concessionárias. Um deles 

Como funciona o Bilhete Único
Até o fim do ano, 

com o Bilhete Único 
Intermunicipal, os pas-
sageiros faziam a in-
tegração entre dois 
modais ônibus, vans 

legalizadas, trens, barcas e 
metrô pagando R$ 6,50. A 
diferença entre este valor 
e as duas passagens inte-
grais era subsidiada pelo 
governo.

Agora, com o bilhe-
te único subindo para R$ 
8,55, a diferença entre o 
valor de duas passagens 
e, portanto, o do subsídio 
serão menores. Neste caso, 

quando o trabalhador 
não tem vale transporte 
arcado com a empresa, 
vai pagar valores mais 
próximos aos das duas 
passagens integrais.

DIVULGAçãO/G1

Temporal causa estragos em Duque de Caxias

Tarifa social de barcas 
terá reajuste em fevereiro

O presidente do 
Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região 
(TRF-1), desembar-
gador Hilton Queiroz, 
suspendeu ontem a 
decisão proferida por 
um juiz de Brasília que 
impedia o presidente 
da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), de 
concorrer a um novo 
mandato à frente da 
Casa. A eleição que 
escolherá o novo pre-
sidente está marcada 
para o próximo dia 2.

Com a decisão, 
o deputado torna-
-se novamente apto 
para disputar o cargo. 
Ainda tramita, porém, 
no Supremo Tribunal 
Federal (STF), outro 
pedido para impedir 
sua reeleição, ainda 
sem decisão. Na últi-

bairro vizinho, no Jar-
dim Vinte e Cinco de 
Agosto, ruas estão in-
terditadas por causa 
da grande quantidade 
de árvores arrastadas 
pela ventania. Morado-
res reclamam também 
da falta de energia.

O prefeito de Caxias, 
Washington Reis, per-
correu o município para 
avaliar os estragos.

 “Foi um dilúvio. Muita 
chuva mesmo. As ima-
gens são impressionan-
tes. Mas, graças a Deus, 
não tivemos grandes 
problemas. Estamos na 
rua trabalhando” , afir-
mou Reis.

Surpreendente a decisão do Cremerj.  O Con-
selho de Medicina do RJ, é um dos órgãos mais 
inúteis, idiotas e fora de sintonia com a realidade 
carioca. Mesmo assim, fingindo que existe, aca-
ba de anunciar que vai pedir intervenção federal 
na saúde do Rio e providenciar solução para o 
abandono da população da Baixada  Fluminense. 
Descobriram isso! Canalhas...

#Intervençãofederal 

 O jornalista e cineasta, Pedro Rocha, seguiu 
o dia a dia de um preso em liberdade condi-
cional e “preso” a uma corrente eletrônica. De 
casa pro trabalho e vice versa, transforma a vida 
do personagem em um dilema pessoal. É uma 
questão interessante a ser analisada. O filme será 
exibido no Festival de Cinema de Tiradentes...

ma sexta, o juiz fede-
ral substituto Eduardo 
Ribeiro de Oliveira, da 
15ª Vara Federal de 
Brasília, de primeira 
instância, atendeu ao 
pedido de um advo-
gado para barrar a 
candidatura de Maia. 
O argumento é que 
ele seria privilegiado 
na disputa, já que, 
como presidente da 

CorpoDelito

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

Falta médico pra tratar os doentes, advoga-
do para atuar nas questões jurídicas, higiene e 
objetivos lógicos, além de sobrarem facções 
criminosas. Some-se a isso, a já ‘institucionaliza-
da” falta de responsabilidade das nossas au-
toridades e criamos os massacres nos presídios. 
Parabéns pras autoridades!

O verão deve servir de 
alerta: o clima quente que 
tanto agrada os cariocas 
é também o favorito de 
um dos principais inimigos 
da saúde pública mundial.   
Esse período de maior proli-
feração do mosquito exige 
mobilização para eliminar 
focos. Com as condições de 
clima e temperatura ideais, 
o mosquito Aedes aegypti 
encontra o ambiente per-
feito para sua reprodução. 
Atualmente, três doenças 
transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti estão sendo 
registradas no Rio de Janeiro: 
dengue, zika e chikungunya. 
Em 2017, este terceiro vírus é 
o que vem trazendo maior 
preocupação. Isso porque, 
por ser um vírus ainda consi-
derado novo no país, ainda 
não houve contato intenso 
com a população.

 Redobrar 
cuidados 
contra o 

mosquito 

TRF libera a canditadura de Rodrigo Maia 
à reeleição na Câmara dos Deputados 

Sempre iguais

 

Semana começa com expectativa positiva para 
reunião do prefeito Rogerio Lisboa, com servidores 
da prefeitura. O encontro será na sexta feira e Lisboa 
deverá anunciar como serão pagos os salários em 
atraso(novembro, dezembro e décimo terceiro).

Tem “coleguinhas” de mídia querendo ensinar a 
fórmula com que o prefeito Rogerio Lisboa, deve con-
cretizar o pagamento dos salários dos servidores. Não 
aceitaram que a prefeitura pagasse janeiro, antes de 
pagar os atrasados deixados pela administração an-
terior. Será que é interesse próprio?

Muro desabou e causou trasntorno aos moradores

Um forte tempo-
ral castigou a cidade 
de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminen-
se, na noite do último 
domingo. A chuva de 
cerca de duas horas 
e os ventos de mais 
de 50 km/h deixaram 
rastros de destruição 
pelos quatros distritos 
do município. Apesar 
disso, a Defesa Civil 
não registrou nenhum 
incidente com mortos, 
feridos, nem desabri-
gados.

No Parque Duque, 
um muro caiu, derru-
bando dois postes e 
destruindo carros. No 

cita a “necessidade de 
equilíbrio das contas públi-
cas” e a “grave crise eco-
nômico-financeira que tor-
na obrigatória a redução 
e otimização das políticas 
públicas, incluindo as da 
modalidade dew subsídio 
tarifário”.

O primeiro dos reajustes, 

dos trens, passa a valer 
no dia 2 de fevereiro. Dez 
dias depois, no dia 12, 
será a vez do aumento 
das barcas.

A tarifa do Bilhete Úni-
co Intermunicipal (BUI), 
que era de R$ 6,50, já ha-
via sido reajustada para 
R$ 8 no início do ano. Mas 
em fevereiro vai a R$ 8,55. 
A Defensoria Pública do 
Estado, porém, tenta im-
pedir o reajuste na Justi-
ça.

O aumento do BUI a R$ 
8 foi aprovado na Assem-
bleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj), num 
dos projetos do pacote 
de austeridade do Go-
verno. Também foi cria-
do um teto pra conces-
são do benefício: quem 
ganha mais de R$ 3 mil 
perdeu o direito de usar 
o bilhete.

DIVULGAçãO

Zap 1

Zap 2

DIVULGAçãO

Câmara, também con-
duzirá a eleição.

Na decisão, Hilton 
Queiroz derrubou a li-
minar (decisão provi-
sória) de Oliveira por 
entender que houve 
violação à separação 
de poderes, princípio 
segundo o qual o Judi-
ciário não deve intervir 
em assuntos internos do 
Legislativo.

O Presidente Maia deve concorrer a um novo mandato

Passageiros da Supervia caminharam nos trilhos diante de mais um problema nos trens 

 

Quando as primeiras expedições ‘adentraram’ 
as terras que formam a Baixada Fluminense, as fize-
ram pelos rios Agoassu (Iguaçu) e Sarapoy(Sarapuí). 
Os padres escreviam em latim e registraram a 
existência de vários ‘flumem.nenses’. Flumem, 
em latim, significa ‘rio’, portanto: flumem.nen-
ses, eram os homens que viviam na beira dos rios. 
Já a palavra ‘baixada’ é empregada pelo fato de que 
todos os rios (de Austin pra cá), correm, ou “baixam”, 
na direção da Baía de Guanabara (que significa “àgua 
em forma de seio). Então, vivemos em uma região de 
‘baixada’.

Baixada Fluminense 

REPRODUçãO
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Jovem é estuprada dentro de 
estação na Central do Brasil

estupro na central

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Com o bandido foi apreendida uma faca com a qual ameaçou matar a vítima.

U
ma adoles-
cente de 16 
anos, foi ata-
cada por um 

homem e ameaça-
da com uma faca 
dentro da estação 
Central do Brasil, 
no último domingo. 
Wallace de Oliveira 
Mello, de 26 anos, foi 
preso em flagrante 
e retirado de um va-
gão de trem por poli-
ciais militares quando 
tentava fugir. Ele ain-
da resistiu à prisão, 
mas foi levado para 
a 5ª DP (Gomes Frei-
re), onde foi autuado 
por estupro, ameaça 
e resistência.

De acordo com 
a polícia, o homem 
tem outras cinco 
passagens pela polí-
cia, sendo quatro por 

roubo e uma por fur-
to. Segundo a Super-
Via, funcionários en-
contraram Wallace 
dentro de uma área 
restrita da estação 
com a vítima. Ao ser 
flagrado, o bandido 
ainda tentou dizer 
que a jovem era a 
sua namorada. Com 
medo, a adolescente 
fez sinal dizendo que 
não era. Eles aciona-
ram os policiais milita-
res imediatamente.

Segundo apontam 
as investigações da 
Polícia Civil, Wallace 
ainda tentou atacar 
uma outra mulher, 
mas ela conseguiu 
fugir. 

A polícia vai pedir 
imagens das câme-
ras de segurança da 
estação para ver o 
momento em que o 
bandido abordou a 
vítima.

DELEgADO SOLICITA           
IMAgENS DE CâMErA 

O delegado Mar-
celo Carregosa, da 
5ª DP (Gomes Freire), 
já pediu as imagens 
do circuito de segu-
rança da Supervia, 
mas ainda não as 
recebeu. Os vídeos 
não mostram o estu-
pro, mas flagraram o 
bandido e a vítima 
andando de mãos 
dadas pela estação 
para não levantar 
suspeitas.

“Ele é frio, não se 
mostrou arrependi-
do e ainda teve um 
comportamento de 
deboche na dele-
gacia. Ele ameaçou 
matar a vítima dizen-
do que já tinha sido 
preso, e que se fosse 
voltar para a cadeia, 
seria por homicídio”, 
contou o delegado 
da 5ª DP, Marcelo Car-

regosa, informando 
que o estuprador resis-
tiu à prisão. 

Carregosa contou 
que, para abordar as 
mulheres, ele anun-
ciou um assalto. “A 
primeira se assustou 
e saiu correndo. Ele 

ainda ficou circulan-
do pela estação até 
abordar a vítima. A 
ação dele durou uns 
10 minutos”, disse o 
delegado. Segundo 
ele, os funcionários 
viram os dois entran-
do num local restrito 

para funcionários e 
os abordaram.

Em nota, a Super-
Via alegou que o es-
tupro não foi dentro 
da estação, mas na 
linha férrea nas ime-
diações da Central 
do Brasil.

Curiosos observam o estuprador que foi preso em flagrante na Central

 Suspeito de receptação é detido em Campos

REPRODUçãO/TWITTER

Ladrão é detido com carro roubado
Um homem foi 

preso pela Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF), suspeito de re-
ceptação, em uma 
abordagem na BR-
101, em Campos 
dos Goytacazes, na 
região Norte Flumi-
nense, na madru-
gada do último do-
mingo. O suspeito 
estava em um carro 
que havia sido furta-
do há pouco mais 
de uma semana, 
em Maricá, na Re-
gião Metropolitana 
do Rio.

Agentes da 8ª De-
legacia (Campos 
dos Goytacazes) 
faziam uma blitz 
na altura do km 78. 
Durante a fiscaliza-
ção, desconfiaram 

do motorista de um 
carro que se aproxi-
mava e decidiram 
abordá-lo.

Em uma vistoria 
mais detalhada, os 
policiais verificaram 
que o automóvel, 
um Uno vermelho, 
estava com placas 
clonadas e possuía 

registro de furto. O 
motorista teria com-
prado o carro por 
R$ 4 mil, numa feira 
em Vilar dos Teles. 
Porém, não tinha o 
recibo mesmo.

A ocorrência foi 
encaminhada a 
134ª DP (Campos 
dos Goytacazes).

REPRODUçãO 

Casal é preso com mais de 15 
mil munições na Rio-Santos  

Um casal foi preso 
pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) 
após ser flagrado 
transportando mais 
de 15,8 mil muni-
ções na rodovia Rio-
-Santos (BR-101), em 
Paraty, no litoral sul 
fluminense, na ma-
drugada do último 
domingo. A ação faz 
parte da operação 
‘Rota Segura’, que 
reforça o policia-
mento nas rodovias 
federais do estado.

De acordo com a 
polícia, agentes da 
PRF abordavam ve-
ículos na pista sen-
tido Angra, quando 
desconfiaram dos 
ocupantes de um 
carro. Viajavam no 
veículo um homem 
de 45 anos acompa-
nhado por sua mu-
lher.

Em uma vistoria 
mais detalhada fo-
ram encontradas 
15.848 escondidas 
em compartimentos 
do veículo. No to-
tal, havia 9.848 mu-

nições de calibre .40 
S&W, 4.800 munições 
de calibre 9 mm, além 
de 1.200 do calibre 7,62 
mm, para uso em fuzis.

O homem confessou 
que receberia R$ 7 mil 
para entregar o car-
regamento num sho-

pping em Irajá, na 
Zona Norte do Rio. A 
mulher negou saber 
da existência do ma-
terial dentro do carro 
e alegou inocência. 
A ocorrência foi en-
caminhada à 167ª DP 
(Paraty).

A ação faz parte da Operação ‘rota Segura’ 

DIVULGAçãO

Acidente na ponte deixa 11 feridos 

Uma colisão entre 
um guincho e um 
ônibus da Viação 
Coesa deixou 11 pes-
soas feridas, na Ponte 
Rio-Niterói, na desci-
da do Vão Central, 
no fim da madruga-
da de ontem.

O acidente cau-
sou transtornos para 
quem vinha de São 
Gonçalo e Niterói, 
como na Alameda 

São Boaventura, Ave-
nida Jansen de Melo 
e na BR-101, que che-
gou a 20 quilômetros 
o congestionamento 
no sentido Ponte.

O guicho estava 
parado atenden-
do uma outra ocor-
rência de problema 
mecânico em uma 
van quando o ônibus 
atingiu em cheio a 
traseira do reboque. 

As vítimas, oito com 
ferimentos leves e 
três com ferimentos 
moderados, foram le-
vadas para os hospi-
tais Estadual Azeve-
do Lima e Municipal 
Carlos Tortelly, ambos 
em Niterói. Os veícu-
los foram removidos 
às 7h45 e uma faixa 
seguia interditada, 
com trânsito bastan-
te lento.

O acidente causou transtornos para quem vinha de São gonçalo e Niterói 

DIVULGAçãO 

PM morre em tentativa de assalto
Um policial refor-

mado morreu duran-
te uma tentativa de 
assalto em um bar, 
no último domingo, 
em Ramos, na Zona 
Norte do Rio. Segun-
do a corporação, o 
subtenente Amauri 
Panema, 52 anos, te-
ria tentado reagir e 
foi baleado.

Amauri era dono 
do estabelecimento 
que seria assaltado. 
Ele foi atingido por 
um tiro no peito e três 
na barriga. O sub-

tenente foi levado 
para o Hospital Geral 
de Bonsucesso, tam-
bém na Zona Norte 
mas não resistiu. Uma 
equipe da Delegacia 
de Homicídios seguiu 
para o local.

O caso é o 13º as-
sassinato de PMs 
confirmado em 2017 
no Rio. A corporação 
ainda aguarda resul-
tados da análise em 
um corpo carboniza-
do, que pode ser o 
14º caso.

O militar será enter-

rado hoje, às 10h, no 
cemitério de Inhaú-
ma, na Zona Norte. 

Amauri, de 52 anos 

REPRODUçãO 



natal

Terça-feira, 24 de janeiro de 2017 policia

tragédia urBana

7

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Rebelados desde 
o último dia 14, de-
tentos da Peniten-
ciária de Alcaçuz, 
em Nisía Floresta, na 
Grande Natal, vivem 
sob intensa tensão. 
Ontem, a Secretaria 
de Justiça e da Ci-
dania do Rio Gran-
de do Norte (Sejuc) 
confirmou uma ten-
tativa de fuga du-
rante a madrugada 
na unidade. Um pre-
so foi baleado e so-
corrido. Outros, que 
também tentavam 
escapar, recuaram.

Agentes do presí-
dio, o maior do esta-
do, evitaram a fuga 
de um primeiro pre-
so, que foi baleado 
no braço ao tentar 
pular de um dos alo-
jamentos por uma 
rede pendurada do 

Detento é baleado por agentes 

Entregador é morto na guerra 
de traficantes na Zona Norte 

FRED CARVALHO/G1

Os detentos estão soltos dentro da penitenciária

Bala perdida atingiu vítima na comunidade da Cidade Alta. Enterro foi sob comoção e dor. 

lado de fora. Por conta 
da ação, outros presos 
desistiram da fuga.

Também ontem, 
agentes da Força Na-
cional e agentes pe-
nitenciários encontra-
ram um terceiro túnel 
escavado para fuga 
de detentos. A Sejuc 
afirma que ninguém 
fugiu. Desde o início 

da rebelião, ao me-
nos 26 detentos fo-
ram mortos. Na últi-
ma quinta-feira, após 
novo enfrentamento 
em Alcaçuz, muitos 
presos ficaram feri-
dos. A PM confirmou 
que há novos mortos 
dentro da unidade, 
mas não informou o 
número.

Vítima de uma 
bala perdida 
na guerra en-

tre traficantes rivais 
na Cidade Alta, Zona 
Norte do Rio, no últi-
mo sábado, o entre-
gador Anísio Alves, 
de 41 anos, teve o 
corpo sepultado na 
tarde de ontem, no 
Cemitério São Fran-
cisco Xavier, no Caju, 
Zona Portuária do 
Rio. A cerimônia foi 
marcada pela emo-
ção de familiares e 
amigos. 

Anagilsa Portugal 
Pereira, 66, mãe de 
Anísio, relatou que o 
filho estava no depó-
sito onde trabalhava 
quando foi atingido. 
“Ele era um anjo de 
bondade. Uma pes-
soa que nunca fez 

nada de ruim para 
ninguém. Era cari-
nhoso com todos 
que conhecia. Um 
rapaz do bem”, dis-
se à reportagem do 
Extra. A vítima era 
solteira e não tinha 
filhos. 

AMIgO MOrrEU 
DE BALA PErDIDA 
Um amigo de Aní-

sio também morreu 
no tiroteio na Cidade 
Alta. 

O eletricista João 
Paulo de Oliveira, 41, 
foi enterrado no Ce-
mitério de Inhaúma. 
Um outro homem, 
ainda não identifi-
cado, também foi 
morto na ocasião, e 
uma mulher foi bale-
ada. As mortes estão 
sendo investigadas 
pela Divisão de Ho-
micídios (DH).

Mais violência em 
outro ponto do Rio. 
No último domingo, 
traficantes invadiram 

um pagode na Fa-
vela da Carobinha, 
dominada por  mili-
cianos, em Campo 

Grande, na Zona 
Oeste do Rio. 

No ataque, três 
pessoas morreram e 

outras 15 ficaram fe-
ridas na festa promo-
vida pelos paramili-
tares. 

ONG faz ato em Copacabana 
Um ato público de 

repúdio ao assas-
sinato de crianças 
no Rio foi realizado 
pela Organização 

Não Governamental 
Rio de Paz, na tarde 
de ontem, na Praia de 
Copacabana, Zona 
Sul do Rio. Placas com 

nomes de 31 menores 
vítimas de balas per-
didas na cidade entre 
2007 e 2017 foram co-
locadas na areia, na 

altura da Avenida Prin-
cesa Isabel.

Ao lado de cada 
placa, ativistas posicio-
naram um brinquedo. 

Uma bandeira do Brasil 
furada também fazia 
parte do ato. Entre os 
nomes nas placas, está 
o da menina Sofia Lara 

Braga, morta após 
ser atingida por um 
tiro na noite do últi-
mo sábado.

A família de Anísio Alves estava desolada durante o enterro do entregador no cemitério do Cajú

CARLOS BRITO/G1

Dupla rouba em ônibus em Caxias 
Câmeras de segu-

rança de um ônibus 
flagraram a ação de 
dois ladrões dentro do 
coletivo que faz o tra-
jeto Caxias-Petrópolis. 
O assalto aconteceu 
na manhã do dia 17 
deste mês.

De acordo com re-
latos de passageiros, 
pouco antes das 7h os 
criminosos embarca-
ram no coletivo e, em 
seguida, anunciaram 
o assalto. Armados, 
eles ameaçaram atirar 

caso alguém tentasse 
reagir ou dificultasse a 
ação da dupla. 

Após recolher per-
tences das vítimas, 
como dinheiro, joias 
e relógios, os ban-
didos desceram do 
ônibus e ainda rouba-
ram um carro modelo 
Astra para fugir. Até 
o fechamento desta 
edição a polícia não 
divulgou informações 
sobre as investigações. 
Ninguém foi preso até 
o momento. Um dos suspeitos do ato

Suspeitos vão para o saco em 
operação da Polícia Militar

Três suspeitos de en-
volvimento com o tráfico 
de drogas foram mortos 
durante uma operação 
da Polícia Militar na co-
munidade Vai Quem 
Quer, em Duque de Ca-
xias. A ação aconteceu 
na última quinta-feira. 

Segundo informações do 
15º Batalhão de Polícia Mili-
tar do município, os agen-
tes receberam denúncia 
que apontava a ação de 
traficantes na região. Ao 
chegar na localidade, os 
PMs foram recebidos a tiros 
por bandidos que trabalha-

vam na ‘boca’. Os mili-
tares revidaram e houve 
confronto. Os marginais 
mortos foram identifica-
dos apenas pelos nomes 
de Max, Denis e Saulo. A 
Divisão de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) investiga o caso.  

Justiça decreta sigilo no caso do 
acidente que matou Zavascki

O sigilo das investiga-
ções realizadas pela Polí-
cia Federal sobre a queda 
do avião que levava o 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e relator 
da Operação Lava Jato, 
Teori Zavascki, foi decreta-
do ontem pelo juiz Raffa-
ele Felice Pirro, da 1ª Vara 
Federal de Angra dos Reis, 
RJ. 

O inquérito está sob res-
ponsabilidade do delega-
do chefe da PF em Angra, 
Adriano Antonio Soares. 
Um outro inquérito para 

apurar as causas do aci-
dente também foi aberto 
pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF). 

O Centro de Investi-
gação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos 
(Cenipa), ligado à Aero-
náutica, informou que a 
caixa-preta do avião tem 
danos. A FAB, no entan-
to, ressaltou que a caixa-
-preta é dividida em duas 
partes, e a que contém o 
gravador de voz é “alta-
mente protegida”.

Ainda de acordo com 

a FAB, é a parte chamada 
de base”, que contém ca-
bos e circuitos que fazem 
a ligação com os dados 
armazenados, que foi da-
nificada no contato com 
a água do mar.

A aeronave caiu no 
mar a cerca de dois quilô-
metros da pista de pouso 
em Paraty. Todas as cinco 
pessoas a bordo morre-
ram. Como ficou debaixo 
d’água, o aparelho deve 
passar, num primeiro mo-
mento, por uma espécie 
de forno, para ser seco.

Homem furta policial dentro da DP
Uma ação inusitada e 

ousada foi registrada na 
22ª DP (Penha), Zona Nor-
te do Rio, na manhã do 
último domingo. Detido 
por suspeita de envolvi-
mento com o tráfico, um 
marginal foi liberado, mas 
acabou novamente preso 
após ter furtado o celular 
de um policial civil dentro 
da delegacia para onde 
fora levado. 

Fábio Leão Nunes, de 

42 anos, foi encaminhado 
à audiência de custódia 
e ficará à disposição da 
Justiça. Segundo informa-
ções, o bandido havia 
sido detido por PMs da 
Unidade de Polícia Paci-
ficadora (UPP) Chatuba, 
no Complexo da Penha. 
Fábio deixou a distrital 
pela porta da frente, mas 
minutos depois foi nova-
mente detido por PMs 
porque um policial civil 

havia percebido que seu 
celular sumira.

Uma foto que circula 
nas redes sociais mostra 
Fábio com o rosto bastan-
te machucado. Segundo 
um agente que trabalha 
na DP, ele havia sido es-
pancado na semana pas-
sada após tentar assaltar 
uma van. O autor foi en-
caminhado à audiência 
de custódia onde ficará à 
disposição da Justiça”.

REPRODUçãO
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Temporal deixa as cidades 
do Sul do Rio debaixo d’água

sul Fluminense

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Bairros de Volta Redonda, Barra do Piraí e Resende foram castigados.

A chuva forte 
que atingiu di-
versas cidades 

do Sul Fluminense no 
fim da noite do úl-
timo domingo cas-
tigou a região. De 
acordo com a De-
fesa Civil dos municí-
pios, bairros de Volta 
Redonda, Resende, 
Quatis, Barra do Piraí 
ficaram praticamen-
te alagados.

Em Barra do Piraí, o 
distrito da Califórnia 
foi o mais afetado. 
Segundo moradores, 
o temporal durou 
pouco mais de uma 

hora e água da chu-
va chegou a entrar 
nas casas.

Já em Resende, os 
bairros Paraíso e Vila 
Julieta foram os mais 
atingidos. Em Quatis, 
o bairro Piloto tam-
bém teve registro de 
alagamentos.

Em Angra dos Reis, 
na Costa Verde do 
Rio, o temporal tam-
bém deixou ruas do 
bairro Parque Mam-
bucaba alagadas. 
Segundo a Defesa 
Civil, apesar da tem-
pestade, o órgão 
não foi chamado 
para atender ocor-
rências no bairro. A chuva do final de semana deixou alagada as principais vias e inundou lojas em resende

Grávida é retirada as pressas
Em Volta Redon-

da, os bairros Santa 
Rita do Zarur e San-
ta Cruz, foram os 
mais atingidos. Na 
Rua São José do 

Campos e Rua São 
Lorenço, a água che-
gou a invadir casas 
e lojas. Em uma das 
residências, uma ges-
tante teve que ser res-

gatada pela Defesa 
Civil e sua família intei-
ra foi realocada para 
outro lugar. A casa foi 
interditada tempora-
riamente. Ainda no 

bairro de Santa Rita 
do Zarur, as principais 
avenidas de acesso 
ficaram intransitáveis 
por causa do volume 
de água. 

Já a ponte Peque-
tito Amorim também 
ficou alagada. Além 
disso, o bairro Colora-
do também foi atingi-
do. No bairro São Luís, 

sete pessoas, de 
duas casas, fica-
ram desalojadas 
e foram levadas 
para casa de pa-
rentes.

REPRODUçãO WHATSAPP

Quatis faz trabalho de prevenção 
com obras na Zona Rural da cidade

O prefeito Bruno Souza 
(PMDB), está em alerta 
e vem acompanhando 
os serviços prestados de 
conservação e recupe-
ração das estradas rurais 
do município, muito por 
conta das chuvas de ve-
rão que tem caído com 
certa intensidade nos úl-
timos dias. 

Em um dos trechos 
percorridos pelo prefei-
to, a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimen-
to Rural recuperou uma 
das extremidades da 
ponte situada próxima 
a um local conhecido 
como Rua Uruguaiana, 
em São Joaquim. A chu-
va do fim de semana 
fez com que uma das 
cabeceiras desta traves-
sia cedesse, impedindo 
a circulação dos cami-
nhões responsáveis pelo 
transporte do leite. Ape-
nas os carros de passeio 
estavam trafegando no 
trecho atingido.

Bruno Souza aprovei-

tou para dar prioridade 
ao atendimento emer-
gencial das vias rurais 
do município com o ob-
jetivo de garantir o es-
coamento da produção 
e o deslocamento de 
moradores da área rural 
para o centro da cida-
de, além de assegurar o 
transporte. 

O esquema de pron-
tidão para as estradas 
rurais deve ser reforça-
do ainda este mês. Ini-

cialmente, oito operários 
estão mobilizados no 
sentido de atender as 
situações de emergên-
cias. Por enquanto, os 
trabalhadores vão atuar 
com o auxílio de um ca-
minhão e uma máquina 
retroescavadeira, mas a 
frota de veículos poderá 
ser ampliada, de acordo 
com a demanda surgida 
até março, quando nor-
malmente termina o pe-
ríodo das chuvas fortes.

A medida visa preparar o local para as chuvas

DIVULGAçãO

Resende faz mutirão para 
combater focos do Aedes 

O final de semana 
foi de mobilização e 
ação na cidade de 
Resende. Voluntários, 
militares e agentes da 
Vigilância Sanitária 
iniciaram as visitas a 
cinco mil residências, 
entre diversos bair-
ros, para o mutirão 
’10 minutos contra a 
dengue’. A medida 
é parte do plano da 
prefeitura para com-
bater focos do mos-
quito, principalmente 
o Aedes que transmi-
te doenças perigosas, 
como a zika, a chi-
kungunya, a dengue 
e agora a febre ama-
rela. 

O mutirão teve a 
participação de tre-
zentas pessoas, entre 
os voluntários da pre-
feitura e os militares 
do Batalhão Agulhas 
Negras, liderados pelo 
tenente-coronel Ro-
mulo Oliveira. Máqui-

nas grandes operaram 
retirando materiais que 
estavam acumulando 
águas. A ação não para 
por aí, no próximo final 
de semana, o bairro do 
Paraíso será visitado por 
essas equipes.

O prefeito Diogo Ba-
lieiro agradeceu a mobi-
lização dos funcionários, 
dos militares e, inclusive, 
as pessoas do bairro nes-
sa luta. Para ele, a frase 
é ‘uma verdadeira caça 

ao Aedes Aegypti. “Pa-
rece um trabalho muito 
simples mas com o tem-
po veremos que esse 
pode salvar muitas vi-
das” disse.

Já o secretário de 
Saúde Tande Vieira, in-
formou que a região 
da Cidade Alegria e do 
bairro Paraíso foram os 
locais com maior núme-
ro de focos de mosquito 
encontrados por agen-
tes no ano passado. 

A primeira ação aconteceu no bairro Cidade Alegria

DIVULGAçãO

Barra do Piraí retira 120 caminhões de entulhos e lixo
Mantendo o ritmo da 

‘Operação Cidade Lim-
pa’, a Prefeitura de Bar-
ra do Piraí, em parceria 
com a Secretaria de Ser-
viços Públicos realizaram 
na última sexta-feira um 
mutirão no bairro da Ca-
lifórnia. Agentes retiraram 
mais de 120 caminhões 
lotados de entulhos acu-
mulados pelos bairros.

A ‘Operação Cidade 
Limpa’ foi lançada pela 
prefeitura com o intuito 
de manter a limpeza nos 
bairros e a organização, 
dando mais qualidade 
de vida às pessoas. Além 
do cronograma traçado 
pela pasta de Serviços 

Públicos, a Secretaria de 
Comunicação Social usou 
as redes sociais para divul-
gar a campanha e torná-
-la uma ação participati-
va. Por meio da hashtag 
(#operacaobplimpa), in-
ternautas podem publicar 
fotos de áreas que preci-
sam de limpeza. A identifi-
cação das postagens e o 
encaminhamento aos se-
tores responsáveis ficam a 
cargo da Comunicação.

O prefeito Mario Este-
ves destacou a importân-
cia da integração entre 
as secretarias para aten-
der às demandas da po-
pulação. “Manter a cida-
de limpa é o mínimo que 

podemos fazer para dar 
dignidade e qualidade 
de vida aos moradores. 
O elo do poder público 
municipal com os bairros 
está sendo restabelecido, 
o lugar do governo é nas 
ruas, atendendo às pesso-
as e estando sempre dis-

posto ao diálogo. Com as 
redes sociais, os meios de 
comunicação e os agen-
tes públicos trabalhando, 
criamos uma grande for-
ça-tarefa na qual a gran-
de beneficiada é a popu-
lação de Barra do Piraí”, 
pontuou.

Escola das Artes abre 
inscrições para alunos

A Escola das Artes Ma-
estro Vicente Aniceto 
Senna, que fica na Fun-
dação Casa de Cultura 
Macedo Miranda, em 
Resende, abriu ontem o 
período de inscrição para 
as oficinas artísticas que 
serão desenvolvidas du-
rante o ano. 

No total, 12 oficinas 
gratuitas serão ofertadas, 
entre a musicalização in-
fantil (flauta), iniciação 
musical (violão e tecla-
do), iniciação em violão, 
guitarra, cavaquinho, te-
clado, canto oral e técni-
ca vocal, além das aulas 

de teatro, desenho artísti-
co e iniciação à dança e 
coreografia. 

Para se inscrever, o in-
teressado deve ser maior 
de 18 anos e procurar a 
unidade entre às 12h e 
17h, apresentando cópia 
do RG, CPF ou da certi-
dão de nascimento, além 
de um comprovante de 
residência e uma foto 
3x4. Em caso de menores 
de idade, os pais devem 
fazer a matrícula portan-
do os mesmos documen-
tos. Os candidatos devem 
efetuar a matrícula até o 
dia 15 de fevereiro. 

DIVULGAçãO

Mario Esteves acompanhou os trabalhos pela cidade
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GLOBO
05:00 - Hora Um
05:59 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:03 - Bem Estar
10:40 - Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:45 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
13:58 - Vídeo Show
15:13 -  Sessão da Tarde: Pla-
neta 51
16:50 - Vale a Pena Ver de 
NovoCheias de Charme
17:59 - Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:29 - Sol Nascente
19:14 - Praça TV - 2ª Edição
19:34 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:15 - A Lei do Amor
22:12 - Aldo - Mais Forte Que 
O Mundo
22:53 - Raízes
23:37 - Jornal da Globo
00:12 - Flash
00:58 - Corujão

TV RECORD

SBT

REDE TV

NOVA IGUAçU

Sinhá jura acabar com Alice para 
atingir Tanaka, e Mocinha se assus-
ta com a irmã. Por ordem de César, 
João Amaro registra o momento em 
que seus capangas sabotam a ex-
portação da Arraial Pescados para 
incriminar Alice. Mario comenta com 
Alice sobre a possibilidade de sua 
empresa ser usada para lavagem 
de dinheiro. Yumi fala com Alice so-
bre sua noite de amor com Tiago.

Geppina desconfia de 
insinuações de Loretta

Mireu avisa a Josué que está 
trazendo recado

Mireu avisa a Josué que está tra-
zendo um recado do rei Adonize-
deque. O oficial exige a presença 
de Zareg e Bogotai. Orias agradece 
a Deus pelo milagre. Ele e Milah se 
despedem dos leprosos. Adonizede-
que conversa com as caveiras de 
sua mãe e esposa. Úrsula insiste para 
vê-las, mas o rei a repreende. Josué 
descobre que Zareg é rei de Gibeão..

RESUMoS DAS NovELAS

Gorrdo não aceita as desculpas 
de Laila e a expulsa de sua casa. Jor-
ginho dispensa Laila. Syl acompanha 
Laila na gravação do programa de 
televisão. Nanda conta a Diana so-
bre a traição de Laila e a empresá-
ria promete vingar o pai. Léo não se 
sensibiliza quando Néia confirma que 
voltou para Mesquita. 

Júlia entrega as chaves do 
apartamento de Gui

06:00 - Balanço Geral Ma-
nhã
07h30 - Faixa regional
08h55 - Fala-Brasil
10h00 - Hoje em Dia
12h00 - Faixa regional
14h45 - Amor e Intrigas
15h45 - Vidas em Jogo
16h30 - Cidade Alerta
19h40 - Escrava Mãe
20h40 - A Terra Prometida
21h40 - Jornal da Record
22h45 - Divulgação Record 
: Sem volta
23h45 - CSI: Las Vegas - Es-
treia (14ª Temporada Inédi-
ta)  
01h15 - Fala que eu te es-
cuto

assessoria de imprensa
 editoriahorah@ig.com.br

Projeto cultural F.A.M.A   
apresenta seu repertório
Fábrica de atores coloca em cena peças para todas as idades a preços populares.

BAND

Previsão do tempo - nova iguaçu Condições do
Mar no Rio

A Cia atores da Fá-
brica apresentará o seu 
repertório em parce-
ria com a Prefeitura de 
Nova Iguaçu na Casa 
de Cultura Sylvio Mon-
teiro, começando no 
próximo sábado, às 20h, 
com a Cena Panchito 
Gonzalez, vencedora de 
quatro prêmios em festi-
vais no estado do Rio de 
Janeiro.

Na ocasião, estará 
presente a tradutora da 
obra Cecilia Boal, que irá 
realizar um teatro fórum 
e debate. 

As apresentações se-
guem nos dias 4 e 11 de 
fevereiro.  A peça tam-
bém premiada ‘O má-
gico de Oxênte’ voltada 
para o público infantil es-
tará em cena, às 17 ho-
ras. Os adultos também 
poderão se divertir com 
outra montagem de su-

cesso: ‘Ricardo- um ho-
mem de seu tempo’, às 
20h.

Os ingressos cus-
tam R$20,00 (inteira) e 
R$10,00(meia) e podem 
ser adquiridos no local. A 
casa de cultura fica lo-
calizada junto a rua Ge-
túlio Vargas nº51. Mais in-
formações no site: www.
ciaatoresdafabrica.com.

SOBrE A F.A.M.A
A Fábrica de Atores 

e Material Artístico co-
nhecida pelas iniciais 
F.A.M.A., é uma instituição 
sócio cultural compro-
metida com a forma-
ção do Ator Social Car-
pinteiro através de uma 
metodologia própria. Há 
15 anos na Baixada a Es-
cola já formou mais de 
5000 mil alunos e ainda 
conta com um projeto 
de formação de plateia 
através da Sala de Espe-
táculos Amir Haddad.

DIVULGAçãO

Rosana recebe flores do delegado 
Peixoto, junto com um convite para ir 
com ele até um show. Gustavo vai até 
o colégio para tentar conversar com a 
irmã Cecília a sós, mas a Madre Supe-
riora não autoriza. Rosana conta para 
Juju sobre ter saído com Peixoto. Zé 
brinca com seus amigos com guerra 
de bexiga com água. Fátima chega no 
colégio de Doce Horizonte e descobre 
que Cecília está em descanso.

Gustavo vai a colégio 
conversar com a irmã 

A Cena Pachito gonzalez é vencedora de quatro prêmeos em festivais do rio

DIVULGAçãO

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 
Reino de Deus.
03:00 - Igreja da Graça no 
Seu Lar

06:00 - SBT Notícias Manhã
08:00 - Fofocando
08:30 - Mundo Disney
10:30 - Bom Dia e Cia
13:45 - Clube do Chaves
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 ro-
dar
22:45 - Programa do Rati-
nho
00:30 - The Noite Com Dani-
lo Gentili
01:30 - SBT Notícias Madru-
gada

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: Deba-
te
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
22:00 - Os Simpsons
22:30 - Cine Band
00:55 - Jornal da Noite
01:40 - Que Fim Levou
01:45 - Os Simpsons



 Em toda entre-
vista de emprego 
você será questio-
nado a respeito da 
sua formação aca-
dêmica e da sua 
experiência pro-
fissional. Tenha em 
mente o que você 
vai dizer e saiba 
que a maioria dos 
recrutadores gosta 
quando o candida-
to demonstra vas-
to conhecimento 
sobre sua área de 
atuação.

Não são poucos 
os candidatos que 
respondem a essa 
pergunta com “sou 
perfeccionista” ou 
“trabalho demais, 
mesmo quando es-
tou em casa”, essa 
tentativa de trans-
formar um defeito 
em uma qualida-
de é uma atitude 
bastante manja-
da, e você precisa 
se lembrar de que 
profissionais de RH 
não são bobos e 
vão enxergar essa 
sua resposta como 
um velho e chato 
clichê.

DO
Entretenimento

10 geral

Cientistas criam uma espécie de ‘capa invisível’ 
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Diretor explica estreia 
do BBB 17 na segunda

Felipe Titto comemora  
alta de UTI e faz reflexão

Felipe Titto já está quase indo para 
casa. O ator e apresentador usou sua 
conta no Snapchat para celebrar a 
alta da UTI do hospital São Luiz, em São 
Paulo, na manhã de ontem. Segundo o 
ator, que deu entrada no hospital com 
quadro de infarto na manhã do último 
domingo. Ele aguarda apenas alguns 
procedimentos burocráticos para po-
der deixar o local.

Virou tradição ao longo de 16 edições 
o “BBB” começar em uma terça-feira. Nes-
te ano, juntamente com várias outras mu-
danças, como a chegada de Tiago Leifert 
como apresentador, mais uma novidade 
surpreendeu os fãs do programa: a estreia 
aconteceu ontem. Segundo o diretor-ge-
ral, Rodrigo Dourado, essa mudança tem 
ligação com os gêmeos que vão disputar 
vagas no ‘BBB 17’ que vão entrar na casa 
um dia depois dos outros participantes.

Esconder objetos 
em um ambiente 
iluminado é bastan-
te difícil, mas é um 
sonho que acom-
panha inventores 
há séculos. Agora, 
podemos finalmen-
te estar próximos de 
atingir este objetivo. 
Pesquisadores da 
Universidade Públi-
ca de Navarra e da 
Universidade Poli-
técnica de Valência 
(Espanha) estão de-
senvolvendo um me-
canismo que funcio-
na ao curvar a luz.

O trabalho da 

equipe foi publicado na 
revista Physical Review 
A, e por enquanto envol-
ve apenas simulações 
de uma tecnologia de 
invisibilidade que escon-
de objetos em atmosfe-
ras difusas. Esse tipo de 
invisibilidade, de acordo 
com a pesquisa, pode 
ser atingida ao cercar o 
objeto com um material 
especial que é capaz 
de curvar a luz para que 
ela passe direto pelo 
objeto, sem ser refletida 
nele e identificada pelos 
olhos humanos.

“Seria uma aborda-
gem direta, porque 

tudo o que preci-
saríamos é de dois 
materiais diferentes 
com uma difusivi-
dade específica; ao 
mexer com eles, po-
deríamos ser capazes 
de produzir a capa 
que poderia fazer a 
luz circular ao redor 
do objeto de uma 
forma que o objeto 
ficaria escondido”, 
diz o pesquisador 
Bakhtiyar Orazbayev. 
“Poderíamos conse-
guir invisibilidade per-
feita; mas apenas em 
atmosferas difusas, 
claro”, ressalva ele.

DIVULGAçãO
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Simone Gutierrez posa  

de biquíni na piscina

Diretor se arrepende de 
explorar pouco o Coringa

Esquadrão Suicida 
foi um dos filmes mais 
comentados e espe-
rados de 2016. Apesar 
de ter sido bem re-
cebido pelo público, 
foi avaliado negati-
vamente pela crítica 
especializada. Além 
disso, Jared Leto, in-
térprete do Coringa, 
se mostrou bastante 
decepcionado que o 
personagem foi pou-
co explorado pelo fil-
me, apesar das diver-
sas cenas que gravou.

E parece que o di-
retor, David Ayer, es-
cutou e deu razão as 
críticas de Leto. Tudo 
começou quando ele 
foi responder a um 

fã no twitter, que lhe 
elogiou pelo filme. 
Ayer agradeceu, mas 
parece que aprovei-
tou para desabafar 
sobre os problemas 
que enfrentou com a 
produção de Esqua-
drão Suicida. E disse 
que, se pudesse, vol-
taria no tempo e fa-
ria do Coringa o vilão 
do filme “Gostaria de 
ter uma máquina do 
tempo. Eu faria do 
Coringa o vilão prin-
cipal e trabalharia 
em uma história mais 
pé no chão. Preciso 
aprender o que foi 
bom e o que foi ruim. 
Adoro fazer filmes e 
adoro a DC”.

REPRODUçãO

Após perder mais de 40kg sem recor-

rer a cirurgias, Simone gutierrez posou de 

biquíni curtindo um dia de sol na piscina 

e postou a imagem em seu perfil do Ins-

tagram na manhã de ontem. “Caraca 

por que tão branquela?”, brincou ela na 

legenda do post da rede social. Com a 

silhueta em forma após tanto se dedicar 

aos exercícios físicos e dieta, Simone, em 

entrevista ao EgO, não escondeu a feli-

cidade com o que atualmente vê diante 

do espelho. 

DIVULGAÇÃO
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Trabalho: arregace as 
mangas! Pois muito 
serviço está vindo, aí! 
Chances de conseguir 
fechar grandes negócios e 
deslanchar sua atividade. 
Finanças: Há perspectiva 

de ganhar muito dinheiro. Corra atrás 
de seus interesses, viu? Amor, que tal se 
divertir a dois? 

Trabalho: Marte, regente 
deste signo, aumenta sua 
disposição para correr atrás 
de novos objetivos. Finanças, 
com ambição e muita força 
de vontade, você ficará mais 

perto da prosperidade. Amor, muitos 
sonhos na vida a dois, mas procure situar-se 
na realidade.

Áries

Trabalho: plano que não 
deu anteriormente, agora 
pode dar certo, pois astros 
em ótima disposição 
favorecem projetos e 
iniciativas profissionais. 

Finanças: aproveite esse bom momento para 
fazer sua poupança crescer. Amor: felicidade 
ao lado da pessoa amada. 

Touro

Trabalho: perspectiva 
de alta produtividade 
na sua atividade e de 
faturar acima do normal. 
Faça o que puder para 
divulgar o que faz e 
ótimos resultados virão. 

Finanças: excelente momento para investir 
em projetos em comum. Amor: participe 
de assuntos familiares. 

Gêmeos

Trabalho: fique de olho 
nos acontecimentos, pois 
poderá surgir uma chance 
de fazer o seu negócio 
prosperar. Finanças: o 
momento não oferece 

grandes lucros, mas assegura o que já 
conquistou. Amor: seu coração anseia por 
grande felicidade e não aceita paliativo!

Câncer

Leão

Trabalho: à vontade de 
crescer na sua atividade fará 
toda diferença e incentivará 
você a usar todo o seu 
potencial profissional para 
alcançar os seus objetivos. 

Finanças: dinheiro tende pintar em maior 
quantidade. Amor: seu coração deseja muito 
afeto na vida a dois.

Virgem

Trabalho: sua atividade 
profissional deverá fluir 
bem, pois o momento 
astral favorece o setor 
de serviço. Elite social: 
procure cercar-se de 
pessoas alegres e otimistas, 

pois elas levantarão o seu astral. Finanças: 
êxito financeiro. Amor: romance tende 
alegrar sua vida.

Libra

Trabalho: sucesso 
na sua atividade 
não está descartado, 
pois pintarão um rol 
de negócios. Lazer: 
que tal um passeio 

com a pessoa amada? Finanças: 
grana poderá sobrar se você não 
economizar esforço para fazer sua 
atividade crescer. Amor: alegrias na 
vida amorosa.

Escorpião

Trabalho: alguém 
experiente poderá lhe dar 
uma boa ideia que lhe 
ajudará dinamizar a sua 
atividade. Fique de olho 
para aproveitar uma ajuda 

providencial. Finanças: a Lua lhe enche 
de criatividade para investir bem o 
seu dinheiro. Amor: possível visita de 
parente.

Sagitário

Trabalho: você 
pode expandir sua 
atividade, pois você 
recebe ótimas energias 
positivas de Saturno. 

Responsabilidade na realização de suas 
tarefas não dará chance de acomodação 
e finanças sairão ganhando. Amor: 
uma simples aventura pode acabar 
com sua felicidade. 

Capricórnio

Envolva-se mais nas 
suas atividades e 
resultados melhores 
virão. Finanças: 
controle seu impulso 
de gastar dinheiro 

e conseguirá progredir. O futuro 
agradece! Elite social: pessoas 
intelectuais cruzarão seu caminho. 
Amor: você poderá se encantar por 
alguém próximo.

Aquário

Trabalho: os astros 
convidam a usar o 
seu talento. Você 
pode melhorar a 
produtividade da 
sua atividade, pois 

sua cabeça está recheada de 
criatividade. Mostre o artista que 
é e irá longe! Finanças: vai sobrar 
grana e faltar dívida. Amor: 
romance vai alegrar sua vida.

Peixes

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº 493/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WILSON DE ARAÚJO, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal, símbolo SM, 
da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

PORTARIA Nº 494/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GERONCIO DIAS DA SIL-
VA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária.

PORTARIA Nº 495/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, IVONICE RIBEIRO LIMA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, sím-
bolo CC-8, da Secretaria de Ciência e Tecnologia.

PORTARIA Nº 496/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, HUMBERTO  ABREU 
PIRES, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Obras.

PORTARIA Nº 497/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALINE RIBEIRO ALVES, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, sím-
bolo CC-8, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 498/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WILLIAM CABRAL JESUS 
DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Secretario 
Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº 499/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LIGIA MAGNA AMORIM 
PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Secretario Execu-
tivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº 500/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LILIAN CRISTINA DE 
AZEVEDO DA CRUZ FERNANDES, para exercer o cargo em co-
missão de Assessor Técnico, símbolo CC-6, da Secretaria Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA Nº 501/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ELIANE MOREIRA DOS 
SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico, 
símbolo CC-6, da Secretaria Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº 502/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GISELE AUXILIADORA 
RIBEIRO GUIMARÃES do cargo em comissão de Secretário Execu-
tivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 503/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, WESLEI DIAN DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Diretor de Departamento do 
Departamento de Gestão Escolar, símbolo CC-3, DA Secretaria Mu-
nicipal de Educação.

PORTARIA Nº 504/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

EXCLUIR: ANTONIO FRANCISCO MARQUES DE LIMA, da POR-
TARIA Nº 190/GP/2017, DE 12/01/2017, publicada no Jornal Hora 
H em 13/01/2017.

PORTARIA Nº 505/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

EXCLUIR: DIEGO CANAROLLE, da PORTARIA Nº 446/GP/2017, 
DE 20/01/2017, publicada no Jornal Hora H em 21/01/2017.

PORTARIA Nº 506/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

TORNAR SEM EFEITO : as portarias nº 432, 443 e 442 /GP/2017 
de 20/01/2017, publicada em 21/01/2017.

PORTARIA Nº 507/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SARA FERNANDA 
DE OLIVEIRA FERREIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da Secretaria Municipal de 
Conservação.

PORTARIA Nº 508/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GENILDO MANOEL DE 
LIMA JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, da secretaria Municipal do Idoso.

PORTARIA Nº 509/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRE SOUZA TOR-
RES, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, da Secretaria  Municipal de Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 510/GP/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GILBERTO ARAÚJO AUNI 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete de, 
símbolo cc-8, da secretaria Municipal de compras e 
suprimentos .

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

ERRATAS:

NA PORTARIA Nº 366/GP/2017 DE 18 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 19/01/2017.
Onde se Lê Secretario Executivo, símbolo CC-2;
Leia-se: Secretario Adjunto, símbolo CC-1.

NA PORTARIA Nº 486/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se lê jadir eliais leMos dos sanTos;
Leia-se: JADIR ELIAS LEMOS DOS SANTOS.

NA PUBLICAÇÃO DO PROC. 27/000008/2015, DE 06 DE OUTU-
BRO DE 2016, publicada em 07/12/2016.
Onde se Lê TERMO ADITIVO 003;
Leia-se: TERMO ADITIVO 001.

NA PORTARIA Nº 262/GP/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 18/01/2017.
Onde se Lê ANDRZA CAVALCANTE DE SOUZA;
Leia-se: ANDREZA CAVALCANTE DOS SANTOS.

NA PORTARIA Nº 425/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê MARIA ANGELICA VIEIRA DOS SANTOS BUQUE;
Leia-se: MARIA ANGELICA VIEIRA DOS SANTOS DUQUE.

NA PORTARIA Nº 445/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê MARCO MOREIRA FARIAS;
Leia-se: MARCO ANTONIO MOREIRA DE FARIAS.

NA PORTARIA Nº 444/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê MÁRCIO ALMEIDA ANTERO;
Leia-se: MÁRCIO  DE  ALMEIDA ARTEIRO.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISTRATO

PROCESSO: 25/0057/2014 
CONTRATO Nº: 003/SEMUSP/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO 
CONTRATADA: SUPRAMAR DE IGUAÇU LTDA
DO OBJETO: Constitui o objeto do presente instrumento a rescisão 
do Contrato nº 003/SEMUSP/2014, relativo à Contratação de Em-
presa para Prestação de serviços.   
DOS EFEITOS: O presente DISTRATO operará efeitos a partir do 
dia 10 de janeiro de 2017, declarando o CONTRATANTE que aceita, 
em caráter definitivo, o objeto contratual até então executado. 
DATA DE ASSINATURA: 10 de janeiro de 2017.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 31/PREVIDE/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, a servidor, JAMINE DE OLIVEIRA ME-
NECHINI DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Administrativo, símbolo CC-8, do Instituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos do Município de Belford Roxo.

PORTARIA Nº 32/PREVIDE/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017.

Designa servidor para responder pela Conta de Suprimento de Caixa do Ins-
tituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo 
– PREVIDE.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar o servidor LEONARDO JULIO DO NASCIMENTO OLIVEI-
RA, Assessor de Finanças, Matrícula: 60/366-2017, para respon-
der pela Conta de Suprimento de Caixa, nos termos da Instrução 
Normativa PREVIDE nº 001 de 03/09/2009, sem prejuízo de suas 
funções, a contar da data de publicação desta Portaria.

PORTARIA Nº 33/PREVIDE/2017 DE 23 DE JANEIRO DE 2017.

Institui Comissão de Trabalho para elaborar minuta de revisão do 
Regimento Interno do Instituto de Previdência dos Servidores Pú-
blicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE e dá outras pro-
vidências.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Pú-
blicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE, no uso de suas 
atribuições legais, na forma da Lei Complementar 083, de 27 de 
dezembro de 2006 e do artigo 5º da Lei Complementar 192, de 04 
de janeiro de 2017.

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o Regimento Interno 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 
de Belford Roxo – PREVIDE em face da legislação atual que rege 
o tema, notadamente, a Lei Complementar n° 192, de 04 de janeiro 
de 2017.

RESOLVE:

Artigo 1º - Instituir Comissão de Trabalho para elaborar minuta de 
revisão do Regimento Interno do Instituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE.

Artigo 2º - Designar para compor a Comissão de Trabalho os se-
guintes servidores;

Presidente:
Ana Paula da Conceição Placidino - Assessor de Apoio Técnico;

Secretária:
Paula Fernandes Pires – Diretora de Previdência e Atuária;

Relator:
Alex Araujo de Oliveira – Assessor de Apoio Técnico;

Membros:
Felipe Diaz Bello – Diretor de Contabilidade;
Carlos Henrique de Souza – Diretor Administrativo e Financeiro;
Leonel Camargo – Servidor público Municipal.

Artigo 3º - Compete a Comissão de Trabalho:

I – Promover a revisão do Regimento Interno do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo – 
PREVIDE, adequando-o as alterações legislativas ocorridas após a 
sua última alteração, notadamente a Lei Complementar n° 192, de 
04 de janeiro de 2017 e outras correlatas;

II - Elaborar Minuta com a proposta de Regimento Interno do Institu-
to de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford 
Roxo – PREVIDE e encaminha-la ao Diretor Presidente do PRE-
VIDE. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com validade de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual 
período, uma única vez.

PEDRO PAULO DA SILVEIRA
Diretor-Presidente do-PREVIDE
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É tudo ou nada! Nova Iguaçu
precisa vencer para avançar 

anderson luiz

Laranja enfrenta o Bonsucesso mirando a classificação para a fase principal do torneio.

Baixada

38

`

Somel
outdoor R

Outdoor barato é aqui, na 
Somel outdoor

Email: empresasomeloutdoor@hotmail.com
96479-3098

O Nova Igua-
çu  entra em 
campo hoje, às 

16h30 contra o Bonsu-
cesso, em partida que 
será realizada no es-
tádio Mourão Filho, na 
Rua Bariri, em Olaria, 
pela última rodada da 
primeira fase do Cam-
peonato Carioca da 
Série A.

O orgulho da Baixada 
não depende de suas 
próprias forças para se 
classificar para a fase 

principal da competi-
ção. A equipe coman-
dada por Edson Souza 
precisa mais do que 
vencer, precisa de um 
bom placar, e contar 
que, caso Cabofriense, 
Campos e Tigres ven-
çam, não seja por dois 
gols de diferença do 
Nova Iguaçu.

É complicado? Um 
pouco, tendo em vis-
ta que a Cabofriense 
enfrenta a Portuguesa 
já classificada e agora 
focada em preparar 
sua equipe para estre-

ar na fase principal que 
começa no próximo sá-
bado, e, por isso, a pos-
sibilidade de mandar 
a Friburgo uma equipe 
mista.

Tigres, com quatro 
pontos, encara o Cam-
pos, que tem cinco. 
Esse será um jogo bem 
equilibrado, devido as 
duas equipes reunirem 
condições de classifica-
ção. Para o Nova Igua-
çu não existe facilidade 
em encarar o Bonsuces-
so, pelo contrário, por 
ser o fiel da balança, a 

equipe de Teixeira de 
Castro poderá ser uma 
verdadeira pedra no 
sapato iguaçuano.

Esperar que a bola 
decida, somente ela, 
os destinos dos parti-
cipantes. O campeo-
nato Carioca começa 
oficialmente amanhã, 
com Madureira x Bota-
fogo, às 16h, no estádio 
Moça Bonita, em Ban-
gu. Esta partida é váli-
da pela segunda roda-
da do cariocão, que foi 
antecipada a pedido 
do Botafogo. Equipe terá que torcer para tropeços dos adversários
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