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Secretário na Baixada 
diz ser bom de bunda 

2

Antes incluído na lista da revista Forbes como o oitavo homem mais rico do mundo, o empresário 
Eike Batista viu sua fortuna de R$ 34 bilhões ruir com a derrocada da petroleira OGX, que causou um 
efeito dominó nas outras empresas do grupo. O ex-bilionário, que teve a prisão preventiva decretada 
na Operação Eficiência, da Polícia Federal, era investigado na primeira fase da Operação Calicute. O 
Ministério Público Federal apura um repasse de R$ 1 milhão de uma das empresas dele ao escritório 
de advocacia da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo. 

Foto: reprodução

Justiça seja feita 
Bandido ‘Bochecha Rosa’ é 
grampeado pelo assassinato 
de policial militar. Ele vai fazer 
companhia a outros dois com-
parsas em Bangu. Civil quer 
agarrar o quarto suspeitoO policial Delaney da Silva foi executado após deixar bar em Nova Iguaçu

Foto: reprodução
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‘Rogério Malvadeza’ autoriza aumento de 
passagens de ônibus em Nova Iguaçu

5

Reajuste começa a valer a partir de zero hora de amanhã. População vai amargar mais um prejuízo no bolso.

Decretado 
Governo do RJ assina 

acordo que isenta tempo-
rariamente as dívidas do 
Rio com a União. 

3

Solidariedade
Prefeitura de Belford 

Roxo e AACD doam 22 
cadeiras de rodas para 
famílias carentes. 

4

Vida bandida
Casal é preso ao trans-

portar maconha para re-
venda. Dupla iria distribuir 
para Macaé, na Região 
dos Lagos.
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Ataque 
Sargento da PM é mor-

to a tiros na Zona Oeste do 
Rio. Crime aconteceu em 
Jacarepaguá.
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Mau exemplo
Vice-prefeito do Rio 

está devendo mais de R$ 
215 mil em impostos e ta-
xas de limpeza. 

3

UPA 24 horas
Japeri pode transfor-

mar policlínica em Unida-
de de Pronto Atendimen-
to 24 horas. 

5
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Prático

Vídeos

O Google Maps 
está ficando um ser-
viço cada vez mais 
inteligente de usar, 
não é mesmo? É que 
agora, antes de sair 
de casa e com uma 
simples pesquisa, o 
Maps te mostra se o 
lugar está lotado em 
tempo real. Assim, 
você consegue de-
cidir se vale a pena 
ir até lá. Prático de-
mais, né gente?

Os vídeos curtos que 
se apagam em 24h, 
que começaram no 
Snapchat e já fazem 
sucesso no Instagram, 
agora estão também 
a caminho do Face-
book. A ferramenta 
vai estar presente no 
aplicativo principal 
do Facebook, na par-
te superior da página 
principal. Teste já vem 
acontecendo na ver-
são polonesa do app.

Na busca por passageiros com orçamento 
mais apertado, as companhias aéreas ameri-
canas American Airlines e Delta Air Lines lança-
ram uma nova classe -- à “econômica básica”. 
A nova modalidade é destinada aos viajantes 
que costumam levar pouca bagagem. Em am-
bas as empresas, o passageiro só poderá levar 
um item como bagagem de mão.

Neymar está lançando um pacote de emojis 
para que você possa usar toda a gama expressi-
va do atacante do Barcelona para se comunicar 
pela internet. O pacote de ‘Neymojis’ já está dis-
ponível no iOS e na primeira semana de fevereiro 
deve chegar também na loja do Android..

Um dos candidatos mais cotados para a vaga no Su-
premo Tribunal Federal, aberta com a morte do ministro 
Teori Zavascki, Ives Gandra Martins Filho já defendeu em 
um artigo que “a mulher deve obedecer e ser submissa 
ao marido” e que “casais homoafetivos não devem ter 
os mesmos direitos dos heterossexuais”. Que atraso né?

Econômico

Neymar Atraso

 O clássico de George Orwell ‘1984 sempre foi 
uma das maiores parábolas políticas sobre a do-
minação de governos totalitários. Agora, com a vi-
tória de Donald Trump na presidência dos EUA e a 
polêmica sobre notícias falsas e ‘fatos alternativos’, 
o livro saltou de volta para a lista dos mais lidos. Se-
gundo o NY Times, a editora Penguin solicitou uma 
impressão adicional de 75 mil cópias.

Clássico

Um refugiado africano se afogou no Grande Ca-
nal de Veneza, enquanto dezenas de turistas obser-
vavam de barcos próximos e o filmavam com seus 
celulares sem oferecer ajuda. Pateh Sabally, de 22 
anos, é da Gâmbia e deixou seu país há dois anos 
para viver na Itália. O fato é tão bizarro que parece 
um episódio de Black Mirror.

Um vereador tomou posse usando um escudo 
do Capitão América, nos Estados Unidos. Repu-
blicano de 32 anos, Diep disse à imprensa local 
que é um ‘nerd dos quadrinhos’. Ele disse que 
decidiu usar o escudo na posse porque estes são 
os ideiais que ele quer defender e também por-
que o escudo era legal e ele queria mostrá-lo.

Escudo

Faetec abre vagas através do Sisu
A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vin-

culada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Secti), está com inscrições abertas, através do 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para 416 vagas para 
o ensino superior em cinco unidades da rede. Inscrições 
através do site: http://sisu.mec.gov.br.

Microlins procura vendedores
A Microlins abriu vagas para vendedor interno e externo. 

Para concorrer é necessário ter o Ensino Médio completo, 
além de experiência em vendas.  Além de ter disponibi-
lidade para trabalhar de Segunda à Sexta de 10h às 19 
e aos sábados 04h, completando 44h semanais. Envio de 
currículo para o endereço: recrutamentorh36@gmail.com.

São José do Vale do Rio Preto lança edital
A Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, na Região 

Serrana do Estado do Rio, retificou o edital e recebe inscri-
ções de um concurso público para formação de cadastro 
de reserva. As chances são em cargos de diversos níveis 
de escolaridade, e os salários chegam a R$ 8.795,73. Inscri-
ções no site: www.duxconcursos.com.br.

Oferta de crédito bancário cai 
 Com o aumento do desemprego, o saldo total do 

crédito bancário registrou o primeiro recuo da série 
histórica do Banco Central, que começou em 2007. A 
queda foi de 3,5%, para R$ 3,1 trilhões, contra R$ 3,21 
trilhões no fechamento de 2015 trilhões. O resultado di-
vulgado veio pior que a expectativa do BC de uma 
retração de 3%, 

CCR avalia fazer uma nova oferta de ações 
A operadora de concessões de infraestrutura CCR 

estuda a realização de uma oferta pública de ações 
dentre as alternativas de capitalização disponíveis no 
mercado, de acordo com fato relevante da compa-
nhia. A CCR já tem capital aberto e poderia fazer nova 
emissão para levantar capital.

Previdência tem déficit recorde 
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sistema 

público que atende aos trabalhadores do setor privado, 
registrou um déficit (despesas maiores do que receitas) 
recorde de R$ 149,73 bilhões em 2016, equivalente a 
2,4% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Ministério 
da Fazenda. A série histórica teve início em 1995.

Black Mirror

Formação

ConCurso

merCado

eConomia naCional

Boneco se parece com Padre Fábio de Melo

LGBT
Os refugiados da comunidade LGBT que estive-

ram na Holanda ganharam uma ferramenta po-
derosa para ajudar a garantir seus direitos, saúde 
e segurança. É o aplicativo Rainbow Refugees NL..
Disponível para plataforma iOS, o app oferece in-
formações como procedimentos de solicitação de 
asilo e de associações parceiras.

emprego

serviço

DIVULGAçãO

Agora você pode ter o Padre Fábio de Melo dentro de casa, 
mas, infelizmente, inanimado. Usuários encontraram um boneco 
igual ao ídolo na internet e publicaram a imagem no Twitter. O 
brinquedo, na verdade, é um gladiador e faz parte da coleção 
‘Guerreiros’. De acordo com a embalagem, o boneco tem até 
movimento no peito, mas podia falar e ter o humor do Padre, né?

Secretário bom de bunda
Secretário de uma prefeitura, ligado ao ex-

-governador Anthony Garotinho, se diz um 
bom de bunda. Acontece que ele tem uma 
amante em Comendador Soares, e para não 
nomeá-la preferiu dar o cargo a uma conheci-
da para receber o gordo salário no lugar dela 
e, assim, não chamar a atenção. Ser bom de 
bunda com dinheiro dos outros é mole, por-
que tem gente que tem cu, mas não mexe. 

Pau mandado 
Por trás de um grande homem, há uma gran-

de mulher. O velho ditado (com um trocadilho 
pra provocar polêmica) pode ser aplicado na 
gestão de um prefeito de um município da 
Baixada. Eleito para seu primeiro mandato, o 
chefe do Executivo tem nos bastidores um or-
questrador que comanda sua administração. 

Pernas alheias 
Corre na boca miúda que o moço não pen-

sa com o próprio cérebro, e é uma espécie de 
pau mandado de um velho amigo que dá ex-
pediente em Brasília. O político em questão já 
é considerado persona non grata no municí-
pio. Ele é um dos investigados pelos ministérios 
públicos Estadual e Federal.

Improbidade  
Entre os crimes pelos quais o político é in-

vestigado está o de improbidade administrati-
va por suposto desvio de dinheiro público. Há 
quem diga que o cargo de prefeito é apenas 
simbólico já que o moço de Brasília é quem dá 
as cartas. Assim é fácil administrar. 

E falando nisso...
Situação parecida vive a prefeita Lucimar 

do Dr. Flávio (PR). Plano ‘B’ do marido, que teve 
a candidatura indeferida por crime eleitoral, 
ela o nomeou como secretário de Governo. 
Resumo da ópera: dizem que quem manda 
na prefeitura é o próprio. Dizer mais o quê?
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Câmara muniCipal de belford roxo

Contra a Crise

Pezão e Henrique Meirelles se reuniram com Temer para firmar proposta. 

Governador assina acordo que 
isenta dívidas do Rio com a União

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Uma luz de espe-
rança apareceu 
no fim do túnel 

pelo qual passa o Rio 
de Janeiro chamado 
crise econômica. O go-
vernador Luiz Fernando 
Pezão assinou na tarde 
de ontem um acordo 
de reestruturação fiscal 
que prevê que o esta-
do seja isento das dívi-
das com a União pelos 
próximos três anos ou 
mais, isso significa um 
alívio para os cofres de 
R$ 10 bilhões por ano, 
chegando no mínimo 
aos R$ 30 bilhões. Entre-
tanto, o valor dos débi-
tos não está perdoado, 
já que o Rio deverá 
quitar as dívidas depois 
que suas contas estive-
rem saneadas. 

Após semanas de 
negociações, Pezão 
se reuniu com o pre-
sidente Michel Temer 
e o ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, 
para formalizar o com-
promisso entre o Rio de 
Janeiro e o governo fe-

deral. No documento, 
as duas partes se com-
prometem a enviar aos 
respectivos Legislativos 
os projetos de lei que 
viabilizem o regime de 
recuperação das finan-
ças do estado. 

Durante o acordo, o 
Rio poderá suspender 
o pagamento das suas 
dívidas e terá a ajuda 
do Tesouro para obter 
empréstimos junto aos 
bancos públicos. O pri-
meiro, de cerca de R$ 
3,5 bilhões, seria usado 
para colocar a folha 
salarial dos servidores 
em dia. Durante sua vi-
gência, que pode ser 
de três anos ou mais, o 
Rio poderá suspender 
o pagamento de suas 
dívidas e terá a ajuda 
do Tesouro para obter 
empréstimos com ban-
cos públicos. O primeiro 
deles, de R$ 3,5 bilhões, 
seria usado para colo-
car em dia a folha de 
pagamento dos servi-
dores.

Em troca, o esta-
do terá que conseguir 
aprovar na Assembleia 
Legislativa medidas du-

ras. Uma delas é sobre o 
aumento da contribui-
ção previdenciária dos 
servidores de 11% para 
14%. Além disso, será 
cobrada uma alíquota 
adicional temporária 
de 8%. Originalmente, 
o Ministério da Fazen-
da queria que essa co-
brança extra também 
valesse para os inativos 
que ganham abaixo do 
teto previdenciário (R$ 
5.189) e que hoje não 
contribuem para o re-
gime de aposentado-
rias. No entanto, diante 
da impopularidade da 
medida, a área econô-
mica voltou atrás para 
não inviabilizar a apro-
vação do projeto.

PRIVATIZAÇÃO DA 
CEDAE

O Rio também terá 
que privatizar a Cedae. 
De acordo com os téc-
nicos, ela pode ser usa-
da para garantir outros 
empréstimos que o Rio 
precisará fazer para co-
locar suas contas em 
dia. A previsão de défi-
cit para este ano é de 
R$ 19 bilhões. Uma par-

Pezão e Meirelles estiveram juntos em Brasília para formalizar o acordo

Alerj se prepara para novo ajuste fiscal
No Rio, a Alerj, que 

ano passado derru-
bou a maioria dos 
projetos do pacote 

anticrise do estado, já se 
prepara para receber as 
novas medidas de ajus-
te fiscal. Na abertura do 

ano legislativo, na próxi-
ma semana, Pezão de-
verá apresentar aos de-
putados os detalhes do 

plano de recuperação. 
O presidente da Casa, 
Jorge Picciani disse que 
vai pedir reforço do po-

liciamento para garantir 
a votação dos projetos 
de lei. No fim do ano 
passado, servidores fize-

DIVULGAçãO

te dos ativos da Cedae, 
inclusive, já poderia ga-
rantir o empréstimo ini-
cial de R$ 3,5 bilhões. Os 
detalhes do programa 
ainda estavam sendo 
fechados entre a noite 
da última quarta-feira e 
o dia de ontem. 

Para ajudar o Rio, a 
União precisa alterar ar-
tigos da Lei de Respon-

sabilidade Fiscal (LRF). 
Mas, para acelerar o 
processo, o termo de 
compromisso firmado 
com Pezão será apre-
sentado ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Se concordar, a corte 
poderá conceder uma 
liminar permitindo que 
as medidas sejam ado-
tadas antes mesmo da 

alteração da LRF no 
Congresso. Há dentro 
do governo uma preo-
cupação com o risco 
dessa estratégia ser vis-
ta como um “atropela-
mento” do parlamento. 
Mesmo assim, o enten-
dimento é que não há 
como esperar mais em 
função da gravidade 
do cenário no estado.

ram protestos violentos 
na porta da Alerj con-
tra as propostas de ar-
rocho do governo.

Vice-prefeito tem débitos com o Rio
Enquanto o prefeito 

Marcelo Crivella estuda 
aumentar a arrecada-
ção com o IPTU no Rio, o 
seu vice e secretário de 
Transportes, Fernando 
Mac Dowell, está com 
um processo em trami-
tação pela 12ª Vara Fe-
deral Pública, em que a 
Justiça cobra dele o va-
lor de aproximidamen-
te R$ 215 mil referente 
a dívidas em atraso do 
IPTU e às taxas de lixo de 
uma casa que fica num 
condomínio de luxo da 
Barra da Tijuca. 

Em reportagem do 
Jornal O Globo, procu-
rado durante esses dias, 
Mac Dowell se manifes-
tou na última quarta-fei-
ra através de nota infor-
mando que não daria 
entrevistas sobre o fato 
porque a dívida com a 
prefeitura é “uma ques-
tão de cunho pessoal”. 

Os valores são refe-
rentes a tributos que 
não foram pagos entre 
os anos de 2001 a 2016, 
com exceção de 2014. 

Uma consulta feita ao 
site do Tribunal de Justi-
ça do Rio, foi possível lo-
calizar as açõs judiciais 
relativas à cobranças 
de IPTU e obter o núme-
ro do imóvel cadastrado 
na Secretaria Municipal 
de Fazenda (SMF) e na 
Procuradoria da Dívida 
Ativa. 

De acordo com o ca-
dastro do IPTU, a casa 
foi construída em 1980 
e mede 598 metros qua-
drados. Uma parte dela 
funciona como residên-
cia e, a outra, como um 

escritório onde o vice-
-prefeito prestava con-
sultoria privada, antes 
de assumir o cargo pú-
blico. Este ano, Mac Do-
well tem que pagar R$ 
15.474, sendo R$ 15.026 
de IPTU e R$ 448 de taxa 
de lixo. Como todo con-
tribuinte, se optar pela 
cota única, que no caso 
dele tem que ser quita-
da até 13 de fevereiro 
(carnês com número fi-
nal de 6 a 9), Mac Do-
well terá direito a 7% de 
desconto. Nesse caso, 
pagaria R$ 14.390,82.

Mac Dowell deve IPTU, já Crivella quer aumentar a taxa

THIAGO FREITAS/01-01-2017

Saúde pede 350 mil doses extras 
de vacina contra a febre amarela

A Secretaria Estadual de 
Saúde solicitou mais 350 
mil vacinas para servirem 
de reserva estratégica do 
estado do Rio de Janeiro 
contra a febre amarela. 
Ao todo a SES solicitou 700 
mil doses, como informou 
o secretário Luiz Antônio 
Teixeira Júnior, em coletiva 
de imprensa realizada na 
manhã de ontem, no Pa-
lácio Guanabara, em La-
ranjeiras, Zona Sul do Rio.

Teixeira falou sobre o 
planejamento para ação 
de vacinação de blo-
queio para impedir a 
chegada da doença no 
Rio. O cinturão de ação 
de bloqueio contra febre 
amarela inclui municípios 
das regiões Noroeste, Nor-
te, Centro Sul e Serrana do 
estado do Rio de Janeiro.

A medida será apli-
cada nos municípios de 
Santo Antônio de Pádua, 
Miracema, Laje do Mu-
riaé, Itaperuna, Nativida-
de, Porciúncula, Varre-Sai, 

Bom Jesus do Itabapoana, 
São Francisco de Itabapoa-
na, Cantagalo, Carmo, Sa-
pucaia, Comendador Levy 
Gasparian e na área norte 
de Campos dos Goytaca-
zes.

O secretário reforça que 
não é preciso uma vacina-
ção em massa e que consi-
dera muito pouco provável 
a entrada da doença no 
estado. “Nós consideramos 
muito pouco provável a 
entrada do vírus da febre 
amarela em larga escala 
aqui no estado do Rio de 
Janeiro, mas nós tomamos 
uma decisão de tornar o 

sistema de vigilância mais 
sensível para a gente 
poder captar qualquer 
eventual caso suspeito, 
para que a gente pos-
sa proceder os exames 
laboratoriais necessários 
para a confirmação do 
caso”, conta.

Das 350 primeiras doses 
solicitadas 250 mil foram 
encaminhadas para re-
giões do bloqueio e 100 
mil para repor o estoque 
do estado do Rio de Ja-
neiro. Até a última quarta, 
cerca de 17 mil pessoas 
foram imunizadas no mu-
nicípio.

O Secretário Luiz Antônio pede uso consciente da vacina

BRUNO ALBERNAZ / G1
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O Juízo da 230ª Zona Eleitoral, na 
Vila Kennedy, emitiu os títulos eleitorais 
de 12 jovens internos do Educandário 
Santo Expedito (ESE). Isso sim é reabili-
tação!

Mas o baú de Ca-
bral é inesgotável: em 
breve, chegarão ao 
Brasil outras dezenas 
de  milhões de dóla-
res, vários quilos de 
barras de ouro e mui-
tos, muitos diamantes.  
Foi roubo incalculável 
e pra ninguém colo-
car defeito!

Dos US$ 100 milhões 
de dólares que a Ope-
ração Calicute encon-
trou em contas de Sér-
gio Cabral no exterior, 
US$ 80 milhões (R$ 265 
milhões) já foram re-
patriados e estão de-
positados numa conta 
judicial na Caixa Eco-
nômica Federal.

A Prefeitura de Nova Iguaçu abrirá as 
portas no próximo sábado, das 08h30 às 
13h, para atender a população que deseja 
tirar dúvidas e realizar procedimentos sobre 
o IPTU.

Vários colunistas estão repetindo a his-
tória contada pelo presidente da ALERJ, 
Jorge Picciani, de que Sérgio Cabral esta-
ria sendo ameaçado e correndo risco em 
Bangu 8. 

Repatriado Repatriado II

Tomara Já era hora

Eles disseram... nós publicamos!
“Vocês sabem o que vocês acabaram de fazer? É uma praça pública, do povo!” A ministra Car-

men Lúcia defendeu a presença de jornalistas e populares no Supremo Tribunal Federal, depois 
que seguranças tentaram impedir algumas pessoas que fotografavam a faixada do espaço. 

A Secretaria de Educação de Nova 
Iguaçu não pretende dar posse tão cedo 
aos 319 professores concursados convo-
cados pela Secretaria de Administração 
no dia 2 de julho do ano passado. Que 
vergonha!

O Tribunal de Contas do Estado do Rio 
concluiu que houve superfaturamento 
em obras em três comunidades do Rio: 
na Rocinha e complexos de Manguinhos 
e Alemão. 

DIRETO AO PONTO

Militantes, se é que assim podem ser chamados, 
foram ‘protestar’ em frente ao hospital Sírio Liba-
nez, em que Dona Marisa, esposa do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, está internada depois de 
sofrer um AVC. Os chingamentos são da pior espé-
cie, típico de quem não tem a menor necessidade 
de estar ali, não nesse momento. Disputas partidá-
rias a ‘parte’, o momento deveria ser de solidarie-
dade ou pelo menos de silêncio. A política, que 
deveria elevar, está a todos emburrecendo.

Mentira Mentira II Badalado
O prefeito de Nova Igua-

çu Rogério Lisboa tem feito o 
maior burburinho dizendo a 
imprensa que está colocan-
do as contas em dia. Mas até 
agora não pagou servidores 
e comissionados da gestão 
anterior.

 Se é obrigação dele? É sim! 
Ele deve honrar as contas do 
município, mesmo sendo da 
gestão anterior ou de qual-
quer outra. Mas até agora ele 
não fez se quer um anúncio, 
ou divulgou um calendário de 
pagamento. Tá feio!

Eduardo Paes matriculou 
os filhos no Avenues, co-
légio badalado e caro de 
Nova York. As crianças vão 
cruzar no pátio com Suri, fi-
lha de Tom Cruise e da bela 
Katie Holmes. Chique de-
mais, né?

Vergonha

Superfaturadas

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2017

A energia elétrica ao Maracanã 
continua desligada, a Concessioná-
ria Maracanã, que administra o está-
dio, anunciou que pagará os débitos 
hoje. Estamos de olho!

Protesto dos emburrecidos

 O prefeito de Duque 
de Caxias diz que vai 
pagar, mas não sabe 
quando. Na última se-
gunda-feira Washing-
ton Reis (foto) se reuniu 
com representantes 
dos servidores e afir-
mou que os salários em 
atraso serão pagos e 
que os meses vencidos 
em sua gestão quita-
dos em dia, mas ainda 
não acenou com um 
plano para normalizar 
a situação e sequer 
demonstrou interesse 
em divulgar um cro-
nograma. Sem uma 

Caxias enrola servidores 
e esquece concurso

definição por parte do 
governo, os profissionais 
de ensino não estão 
dispostos a entrar em 
sala de aula sem pelo 
menos um calendário 
de pagamento. Mas os 
problemas da Educa-
ção no município da 
Baixada Fluminense que 
mais recursos recebe 
para o setor vão além 
disso: há um déficit de 
professores e funcioná-
rios de apoio, mas em-
bora exista um concurso 
em vigor, a nova gestão 
não quer nem ouvir falar 
em convocação.

Belford Roxo e AACD doam 22 cadeiras de rodas
NOVA CHANCE

Ação social aconteceu na Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin.
assessoria 
de imprensa

Moradores da Rua 
Oliveira Rodrigues Al-
ves, no bairro Cerâmica, 
em Nova Iguaçu, não 
aguentam mais o acú-
mulo de lixo e os bura-
cos pela via. Segundo 
uma moradora do local 
que não quis se identifi-
car, as crateras tem ser-
vido de criadouro para 
o mosquito da dengue, 
pois acumulam mui-
ta água no período de 
chuva. “Não aguento 
mais conviver com tanto 
lixo, dirigir aqui também 
é até perigoso”, desa-
bafou a moradora.

A bancada do 
PRB na Câma-
ra anunciou 

ontem que, por “am-
pla maioria”, decidiu 
apoiar a candida-
tura à reeleição do 
atual presidente da 
Casa, deputado Ro-
drigo Maia (DEM-RJ). 
A eleição para defi-
nir quem comanda-
rá a Câmara pelos 
próximos dois anos 
está marcada para 
2 de fevereiro. Maia 
está na presidência 

Lixo e buraqueira em Nova Iguaçu
NATáLIA MARIANO

A manicure Lucilene Cristina  é amparada em sua nova cadeira de rodas

RAFAEL BARRETO

Brasília

Uma parceria da Pre-
feitura de Belford 
Roxo com a (Asso-

ciação de Assistência à 
Criança com Deficiência 
(AACD) possibilitou que 
22 pessoas recebessem 
cadeiras de rodas novas. 
A entrega foi feita ontem, 
na Escola Municipal de 
Educação Especial Albert 
Sabin, no bairro Piam. A 
escolha dos beneficiados 
foi feita durante três mu-
tirões realizados pelas Se-
cretarias de Educação e 
de Saúde.

O superintendente de 
reabilitação da Albert Sa-
bin, Tiago Monteiro, expli-
cou que as pessoas inscri-
tas para ganhar a cadeira 

de rodas passa por ava-
liação médica. Depois, 
forma-se um grupo de 
no mínimo 15 pacientes 
e encaminha o pedido 
à AACD. “Lá uma equipe 
tira as medidas para que 
o paciente fique bem 
acomodado na cadeira. É 
um trabalho feito com ca-
rinho e o resultado final é 
ver a alegria no rosto das 
pessoas”, disse Tiago, ao 
lado da coordenadora de 
reabilitação da Albert Sa-
bin, Isabel Lopes, e da su-
pervisora de reabilitação, 
Marta de Oliveira.

Aos 38 anos, a mani-
cure Lucilene Cristina de 
Barros Moraes era só felici-
dade ao receber a cadei-
ra nova. Ao lado das filhas 

O atual presidente da Câmara tenta a reeleição 

da Casa desde ju-
lho do ano passado, 
quando foi eleito para 
um mandato-tampão 
de seis meses depois 
que Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) renunciou 
ao cargo.

Apesar de estar em 
campanha pelo país 
para pedir votos, o 
deputado do DEM 
ainda não oficializou 
sua candidatura por 
conta de questiona-
mentos jurídicos. 

Washington Reis prometeu valorizar os servidores 

REPRODUçãO 

Ja faz muito tem-
po que essa caixa 
d agua encontra-se 
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PRB anuncia apoio a Rodrigo 
Maia na eleição da Câmara

Raíssa e Milena, ela con-
tou que há quatro anos so-
freu um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) enquanto 
trabalhava em um salão. 
“Agora terei mais conforto 
para me locomover com 
tranquilidade, pois a ca-
deira que uso é empres-
tada”, concluiu, enquanto 
testava a nova cadeira. 

Para participar do muti-
rão é necessário se cadas-
trar na Escola Municipal de 
Educação Especial Albert 
Sabin, que fica à Rua Rua 
Celi, s/n, ao lado da Vila 
Olímpica,  e apresentar os 
seguintes documentos (ori-
ginais e cópias): identida-
de, CPF, comprovante de 
residência, laudo médico 
e cartão do SUS.



Situação precária
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Prefeito Carlos Morais foi a Brasília tratar dessa situação.

WasHingTon

antônio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

O prefeito de Ja-
peri, Carlos Mo-
rais, viajou para 

Brasília no começo da 
semana para uma reu-
nião com o Ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, 

que aconteceu ontem. 
O assunto que foi discu-
tido é a qualificação da 
Policlínica Itália Franco 
que deve virar uma Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento no município. A 
ideia é estruturar a úni-
ca unidade 24 horas do 
município para receber 

Estado vai liberar equipamentos
Luiz Antônio Teixeira 

disse ainda que meta 
é fazer com que a Po-
liclínica Itália Franco 
funcione como um 
ponto de atendimento 

de verdade, de forma es-
pecializada, 24 horas, com 
clínicos, pediatras, Centro 
de Exames e Diagnósticos, 
atendendo às demandas 
da população de maneira 

digna.
“Vamos apoiar no que 

for possível, com (forneci-
mento de) equipamentos, 
material e também aju-
da no Ministério da Saúde. 

Precisamos recuperar a 
imagem da policlínica, 
que perdeu credibilidade 
diante da população por 
conta de seu fechamen-
to”, observou o secretário.

RAFAEL BARRETO/DIVULGAçãO

Arte e empreendedorismo: a mistura do talento

Policlínica de Japeri 
pode se tornar UPA

O Presidente mexi-
cano, Enrique Peña 
Nieto, afirmou on-
tem que não vai 
mais comparecer à 
reunião com o pre-
sidente americano, 
Donald Trump, que 
estava agendada 
para a próxima ter-
ça-feira.

“Ontem informa-
mos à Casa Branca 
que não participarei 
da reunião de tra-
balho programada 
para a próxima terça 
com o @POTUS (pre-
sidente dos EUA)”, 
postou Peña Nie-
to em sua conta no 
Twitter. Trump assinou 
na última quarta-
-feira uma ordem 
executiva para ini-
ciar a construção de 
um muro na fronteira 

parte de sua rotina. 
Carlos, se sente satisfeito 

em levar alegria para as pes-
soas em seu trabalho.

“Hoje, levamos muito mais 
que fantasias e figurinos para 
um evento, levamos tam-
bém a missão de tirar sorrisos 
e de alegrar, nem que seja 
por uns minutos que estiver-
mos ali”, disse ele.

A força de vontade do 
jovem fez com que ele se-
guisse a diante. A empresa 
mistura arte com presta-
ção de serviços. “Temos 30 
membros. Não chamo eles 
de funcionários, porque eles 
fazem parte de um sonho 
sem fim”, concluiu ele, com 
alegria.

O que os Correios fazem com boa parte dos mo-
radores da Baixada Fluminense, é mais que falta de 
respeito. Alegando que muitas ruas estão em área 
de risco, através um critério próprio, eles não realizam 
várias entregas de correspondências e encomendas. 
Quem mora “nessas ruas” é obrigado a ir numa agên-
cia, na Rua Coronel Francisco Soares, em Nova Igua-
çu. Assim, milhares de pessoas ficam horas esperando 
e sem explicações, nem atendimento. Já que deci-
diu não entregar, os Correios precisam ter um espaço 
grande e principalmente, funcionários pra atender.

#Faltaderespeito

Vivemos uma fase tão repleta de escândalos, 
prisões de gente fina e massacres, que a mídia 
se “esqueceu” de promover o jogo Brasil x Co-
lômbia. Faltaram amigos no Jogo da Amizade 
e o dindin não foi o que se poderia desejar. A 
renda era destinada às indenizações dos familia-
res de jogadores da Chapecoense e pouco vai 
somar ao volume necessário.

com o México, uma 
das principais e mais 
polêmicas promessas 
de campanha do re-
publicano.

Após a assinatura, 
Peña Nieto disse que 
lamentava e reprova-
va a decisão, e reite-
rou que seu país não 
pagará pela constru-
ção do muro, como 
defendia Trump. “O 

Sumiu da mídia
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Ganha cada vez mais força a possibilidade 
de manutenção do deputado Rodrigo Maia, 
na presidência da Câmara Federal. Outros 
dois nomes prestigiados também buscam 
esse cargo. Na lei da incerteza, uma coisa é 
certa: seja lá quem for o eleito, dos nossos 
interesses, é que ele não vai cuidar...

A partir de amanhã as 
tárifas dos ônibus em Nova 
Iguaçu passarão a cus-
tar R$ 3,80. Os passageiros 
reclamam do aumento e 
dizem que, pelas más con-
dições dos ônibus, a pas-
sagem não deveria ser au-
mentada.

“A passagem aumenta, 
mas os motoristas demoram 
nas viagens, os ôninus não 
tem conforto e nem ar con-
dicionado. Assim fica difícil. 
Sem contar nos assaltos”, 
disse um passageiro que 
preferiu o anonimato. 

Também foi definido que 
os consórcios deixarão de 
receber a gratuidade de 
R$ 300 mil devido pela pre-
feitura no exercício de 2016 
por conta do decreto de 
calamidade financeira. A 
prefeitura indefiriu o pedido 
das empresas de  transpor-
tes que queriam um au-
mento de 14%, passando o 
valor para R$ 4,18. O ajuste 
anual foi fechado no con-
trato em 8,57%.

Tarifa aumenta
em Nova Iguaçu 

Peña Nieto  cancela reunião com Trump 
após anúncio de muro na fronteira

Seis ou meia dúzia 

 

Uma nova decretação de prisão do ex -go-
vernador Sergio Cabral, por conta do desdo-
bramento da operação Lava Jato, mostra que 
ainda tem muita coisa por acontecer. Desta vez, 
enquadraram ex -mulher e Irmão, também.

Sete membros do Conselho Nacional de Seguran-
ça Penitenciária, se demitiram. Se disseram despres-
tigiados pelo ministro da Justiça, que por sua vez, é 
“desprestigiado” pela população. Basta ver o estágio 
atual e logo se verá, que nenhum deles faz falta...

Carlos e o sócio trabalham se divertindo ao mesmo tempo  

Uma nova forma de di-
versão está ganhando es-
paço em Nova Iguaçu. As 
animações em festas se 
tornaram destaque no mu-
nicípio e a procura pelas 
atrações crescem cada vez 
mais.

Carlos Castro, 25 anos, 
empresário do setor de en-
tretenimento, iniciou sua jor-
nada na animação de fes-
tas criando uma empresa. 
O lado empreendedor do 
jovem, que na época tinha 
22 anos, fez com que ele e 
mais dois amigos iniciassem 
com um investimento de 
apenas R$ 50 reais.  A partir 
daí, a arte e a prestação de 
serviços começaram a fazer 

mais recursos federais 
e poder prestar melhor 
serviço médico de ur-
gência e emergência 
à população.

A decisão foi toma-
da na última terça, 
durante encontro de 
Carlos Moraes com o 
secretário estadual de 
Saúde, Luiz Antônio 
Teixeira Junior. As UPAs, 
que fazem parte da 
Política Nacional de 
Urgência e Emergên-
cia do Ministério da 
Saúde, são inovadoras 
ao oferecer uma estru-
tura simplificada para 
o local, como raio-X, 
eletrocardiografia, pe-
diatria, laboratório de 
exames, leitos de ob-
servação além de di-
versos itens essenciais 
para atendimento mé-
dico. 

Além da clínica 
Itália Franco, Jape-
ri conta atualmente 
com a Unidade Mista 
de Engenheiro Pedrei-
ra (Umep), além de 
quatro Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS), 
seis Postos de Saúde 
e uma Estratégia Saú-
de da Família (ESF). 
O secretário Charles 
Gonçalves disse que 
essas unidades estão 
sendo restruturadas e 
reabertas aos poucos.

Para Carlos Mo-
raes o encontro foi 
muito positivo: “Luiz 
Antônio Teixeira está 
dando grande âni-
mo à saúde de Ja-
peri, que, a exemplo 
do país também so-
fre as consequên-
cias da crise econô-
mica”.

DIVULGAçãO

Zap 1

Zap 2

DIVULGAçãO

México não acredi-
ta nos muros. Já disse 
várias vezes, o México 
não pagará nenhum 
muro”, declarou. Pena 
Nieto também orde-
nou que os 50 consula-
dos mexicanos nos EUA 
reforcem suas medidas 
de proteção e “se con-
vertam em autênticas 
defensorias dos direitos 
dos imigrantes”.

Presidente disse que deveria cancelar a reunião 

Reunião entre o prefeito e secretários de saúde foi positiva 

Os  índios sempre primaram pela objetividade 
das expressões que usavam para designar coi-
sas e lugares. Foi assim com a cadeia de mor-
ros, que em determinada posição, fazia parecer 
um rosto humano olhando pro céu. Assim surgiu 
a denominação “tinguá”(nariz empinado), que 
hoje nomeia a serra, em que está localizada a 
Reserva Biológica do Tinguá, Patrimônio Natural 
da Humanidade.

Nariz empinado

REPRODUçãO
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Eike é alvo de ação da PF
procuraDo

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Polícia Federal e Ministério Público Federal cumprem dez mandados de prisão e 
quatro conduções coercitivas na Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato.

 Traficante vai pro xilindró na Pavuna
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.

Agentes da Polí-
cia Federal e do 
Ministério Público 

Federal realizaram na 
manhã de ontem, uma 
operação para cumprir 
dez mandados de pri-
são preventiva e quatro 
conduções coercitivas 
na Operação Eficiên-
cia, desdobramento da 
Lava Jato no Rio de Ja-
neiro. Entre os principais 
alvos com mandados 
de prisão expedidos 
está o empresário Eike 
Batista, dono do grupo 
EBX, o ex-governador 
Sérgio Cabral, que já 
está preso no complexo 
penitenciário de Gerici-
nó, em Bangu, além de 
Wilson Carlos e Carlos 
Miranda, que também 
estão presos.

A Operação Eficiên-
cia, investiga crimes de 
lavagem de dinheiro, 
que consistem na ocul-
tação no exterior de 
aproximadamente US$ 
100 milhões (cerca de 
R$ 340 milhões). Segun-
do a investigação, a 
organização criminosa 
seria chefiada por Ca-
bral.

Eike é acusado de 
pagar propina para 
conseguir facilidades 

em contratos no es-
tado do RJ na gestão 
Cabral, inclusive atra-
vés de um contrato 
fictício. É suspeito de 
corrupção, lavagem e 
evasão de recursos.

A investigação sobre 
ele começou depois 
de um repasse suspei-
to de R$ 1 milhão de 
uma de suas empresas 
ao escritório de advo-
cacia da mulher de 
Cabral. A investigação 
mais recente vê uma 
propina de US$ 16,5 
milhões paga em um 
contrato de fachada 
por uma falsa venda 
de mina de ouro. 

Também foram expe-
didos mandados de pri-
são preventiva contra 
Sérgio de Castro de Oli-
veira, chamado Serjão, 
operador do esquema; 
Thiago Aragão, sócio 
do escritório de Adria-
na Ancelmo, o publici-
tário Francisco de Assis 
Neto, o Kiko, e o doleiro 
álvaro José Galliez.

Os agentes também 
tentam cumprir man-
dados de condução 
coercitiva contra Mau-
rício de Oliveira Cabral 
Santos, irmão do ex-
-governador, e Suzana 
Neves Cabral, ex-mu-
lher de Sérgio Cabral. 

EMPRESÁRIO NEGOCIA  
VOLTA AO BRASIL

O empresário Eike Ba-
tista está em Nova York 
a trabalho e combina 
com a Polícia Federal 
(PF) e o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) seu 
retorno ao Brasil, afirma 
seu advogado, Fernan-
do Martins. 

Eike Batista foi procu-
rado em sua casa, no 
Jardim Botânico, no Rio, 
na manhã de ontem, 
quando foi deflagrada 
a Operação Eficiência. 
Mas ele deixou o Brasil 

na última terça-feira, 
antes de ter a prisão 
preventiva pedida pelo 
juiz federal Marcelo 
Brêtas.

O empresário “tem 
interesse em voltar o 
mais rápido possível”, 
afirmou o advogado. 
Martins disse ainda que 
conversou algumas ve-
zes com Eike, e que o 
empresário não espe-
rava ser alvo da opera-
ção. 

“Ele está surpreso em 
função de tudo que 
aconteceu de uma 
hora para outra, mas 

não está nervoso, está 
tranquilo”, afirmou.

FLÁVIO GODINHO 
PRESO PELA PF 

O vice-presidente de 
Futebol do Flamengo, 
Flávio Godinho, é o 
homem de confiança 
do presidente Eduar-
do Bandeira de Mello. 
Ele é acusado de, ao 
lado de Eike Batista, 
de quem era braço 
direito, pagar US$ 16,5 
milhões de propina a 
Sergo Cabral, ex-go-
vernador do Rio.

Godinho é investiga-

do por corrupção ativa 
com o uso de contra-
to fictício, além de ser 
acusado de participar 
de ocultação e lava-
gem de dinheiro das 
propinas que eram 
recolhidas das em-
preiteiras que faziam 
obras públicas no Rio 
de Janeiro. Em setem-
bro do ano passado, 
o vice-presidente do 
Flamengo já havia sido 
conduzido coercitiva-
mente à sede da PF no 
Rio, também por cau-
sa da operação Lava 
Jato.

Interpol acionada
Um mandado de 

prisão internacional 
será pedido pela 
Polícia Federal à In-
terpol para o em-
presário, com cum-
primento imediato. 
Uma das hipóteses 
é que Eike Batista 

tenha usado um passa-
porte alemão para dei-
xar o país. De acordo 
com o delegado Tácio 
Muzzi, a informação de 
que ele estaria fora do 
país só chegou ao co-
nhecimento da PF na 
madrugada de ontem.

A polícia apura se 
houve vazamento da 
operação. Os manda-
dos de prisão preven-
tiva da Justiça Federal 
só chegaram à PF na 
última quarta-feira. A in-
serção no sistema para 
proibição de saída do 

país só ocorreu, portan-
to, depois que Eike já 
estava fora do país.

“Na primeira hora 
de hoje levantou-se a 
possibilidade de uma 
reserva para um voo 
da American Airlines, 
voo 974, com destino 

a Nova York, chegan-
do na parte da manhã. 
Agora, a Polícia Fede-
ral já está em pleno 
contato com a Interpol, 
primeiro para localizar, 
para verificar se ele 
efetivamente chegou 
à Nova York. Essa infor-

mação não foi con-
firmada ainda, mas 
a Interpol já está ve-
rificando no âmbito 
da cooperação po-
licial”, afirmou o de-
legado em coletiva 
da Operação Efici-
ência.

A Polícia Federal chega à casa do empresário Eike Batista, no Jardim Botânico, na Zona Sul

Mais de R$ 30 mil em espécie foram apreendidas

DIVULGAÇÃO

Casal é preso ao transportar drogas 
na região Metropolitana do Rio

Um casal foi preso 
com 12 kg de maco-
nha na madrugada de 
ontem, na rodovia Go-
vernador Mário Covas 
(BR-101), em Rio Boni-
to, Região Metropoli-
tana do Rio. A dupla 
confessou que levava 
a droga de Parada de 
Lucas, na Zona Norte, 
para distribuir e reven-
der em Macaé, no 
Norte Fluminense.

A prisão foi efetuada 
por policiais rodoviários 
federais da 2ª Delega-
cia (Niterói) quando 
faziam uma blitz na 
pista sentido Região 
dos Lagos. Segundo in-
formações dos agen-
tes, eles desconfiaram 
do casal, que estava 

em uma Duster.
Após verificarem que 

o motorista, de 25 anos, 
não possuía carteira de 
habilitação e estava 
acompanhado de uma 
mulher, de 42 anos, que 
já havia sido presa por 
tráfico de entorpecen-

tes, os agente inicia-
ram uma revista no 
veículo e encontraram 
vários tabletes de ma-
conha, totalizando 12 
quilos.

A ocorrência foi en-
caminhada à 119ª DP 
(Rio Bonito).

 Casal confessou que levava a maconha para Macaé

Sargento é morto a tiros na Zona Oeste
Mais um policial mi-

litar foi morto no Rio. 
O crime aconteceu 
na noite da última 
quarta-feira, na Gar-
dênia Azul, em Ja-
carepaguá, na Zona 
Oeste da cidade. 

O segundo sargen-

to Renato Alves da 
Conceição, de 39 
anos, passava numa 
BMW branca pela 
Rua Acapurana, 
por volta das 23h50, 
quando, na altura 
do número 405, foi 
interceptado por ou-

Professora polêmica é intimada a depor
A professora Denise 

Oliveira, que classificou 
a morte da menina Sofia 
Lara, de 2 anos, como 
"justiça divina", foi intima-
da a prestar depoimento 
na Delegacia de Repres-
são aos Crimes de Infor-
mática (DRCI). A infor-
mação é da delegada 
Daniela Terra, titular da 
especializada. A ideia é 
que Denise seja ouvida 

hoje, mas o prazo pode 
ser estendido até a pró-
xima terça.

Denise foi denuncia-
da por calúnia pelos 
pais de Sofia na última 
quarta-feira. Hérica e 
Felipe Fernandes estive-
ram na DRCI. O casal 
quer que Denise seja 
punida pela declaração 
que, segundo a mãe 
de Sofia "é inaceitável". 

MULHER PEDE
DESCULPAS

Na última quarta-feira, 
Denise divulgou uma 
carta na qual pede des-
culpas a Hérica e Feli-
pe. Na mensagem, ela 
diz que, apesar de não 
ter filhos, sabe “o que é 
ver mães sofrerem” e ter 
tido consciência do “in-
concebível comentário” 
que fez.

tro veículo. Um ocu-
pante do carro abriu 
fogo contra o agen-
te, que era lotado 
na Diretoria Geral de 
Pessoal (DGP). Rena-
to foi o 16º policial 
morto no estado em 
2017.

DIVULGAÇÃO/ PRF

DIVULGAÇÃO



não puderam sair. O 
regime do CPP 3 é se-
miaberto, e todos os 
detentos têm direito a 
trabalhar ou estudar 
fora da unidade.

Rosemary de Souza, 
de 52 anos, postou 
uma mensagem as 
7h15 no seu perfil no 
Facebook, 45 minutos 
antes de ser assas-
sinada na porta da 
escola que era pro-
prietária, na manhã 
de ontem, em São 
Gonçalo, na Região 
Metropolitana. “Sor-
ria! Deus acaba de 
te dar um novo dia e 
coisas extraordinárias 

Bauru

Sexta-feira, 27 de janeiro de 2017 policia

juStiça tarDa, maS não falha

7

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Imagens cedidas 
para o portal G1 mos-
tram o Centro de Pro-
gressão Penitenciária 
(CPP 3) Prof. Noé Aze-
vedo, em Bauru (SP), 
que ficou destruída 
após rebelião da últi-
ma terça-feira. 

As fotos mostram 
que três pavilhões fica-
ram destruídos depois 
que presos atearam 
fogo em colchões du-
rante uma confusão 
por causa da abor-
dagem de um agen-
te penitenciário que 
encontrou um celular 
com um preso, segun-
do a Polícia Militar.

Durante a rebelião, 
152 detentos conse-

Penitenciária é destruida após rebelião

Tralha que matou PM vai em 
cana em fórum de Nova Iguaçu 
Ele é o terceiro de quatro bandidos envolvidos no assassinato de agente do município.

guiram fugir, mas 111 já 
foram recapturados, de 
acordo com a PM. Na 
última quarta-feira, os 
208 presos que traba-
lham fora da unidade 

Fim da linha para 
mais um bandido 
envolvido na mor-

te de um policial militar 
lotado no Grupamento 
de Policiamento Ferro-
viário do 5° BPM (Praça 
da Harmonia). O crime 
aconteceu na madru-
gada do dia 27 de julho 
em um bar de Rosa dos 
Ventos, em Nova Igua-
çu. Delaney da Silva 
Barbosa, de 26 anos, foi 
executado com vários 
disparos. Os quatro sus-
peitos de envolvimento 
no assassinato tiveram 
a prisão decretada 
pela 4ª Vara Criminal da 
comarca do município. 

De acordo com in-
formações, Lucas Ro-
drigues da Silva Falcão, 
19, conhecido como 
Buchecha Rosa, foi pre-
so na tarde da última 
quarta-feira, durante 
audiência no Fórum de 
Nova Iguaçu. O bandi-
do teria sido um dos au-
tores dos tiros que ma-
taram o PM. 

Dias depois do cri-
me, no dia 23 de julho, 
agentes da Divisão de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) pren-
deram Alex Pereira de 
Souza, 22, conhecido 
como Lequinho, próxi-
mo ao local do crime, 
em cumprimento a um 
mandado de prisão. 

PRESO DENTRO 
DE ôNIBUS 

O segundo a ser pre-
so pelo crime, após 
denúncia anônima re-
cebida pelo WhatsApp 
dos Procurados (96802-
1650), foi Matheus Fal-
cão Pinheiro Guima-
rães, conhecido como 
Matheuzinho. No dia 20 
de setembro o margi-
nal de 19 anos estava 
dentro de um ônibus 
com destino a Itaguaí 
quando foi abordado 
por PMs quando o co-
letivo estava na altura 
do bairro Alvorada. O 
quarto envolvido, iden-
tificado como Wallace 
Jefferson Marinho, 18, 
vulgo Jogador, ainda 
está foragido. 

Alex, ‘Bochecha Rosa’, Matheuzinho e ‘Jogador’, que está foragido, mataram de forma covarde

Segundo relatos, o 
Delaney (foto) que es-
tava de folga e decidiu 
ir ao estabelecimen-
to com alguns amigos 
quando foi reconheci-
do e ferido a tiros pelos 
criminosos que o reco-
nheceram.

O soldado foi socor-

Vítima foi reconhecida por marginais após deixar estabelecimento
rido ao Hospital Geral de 
Nova Iguaçu, mas não 
resistiu aos ferimentos. O 
caso está sob a investiga-
ção da DHBF. O delegado 
adjunto Brenno Carneval-
le, que conduz as investi-
gações, informou que os 
agentes da especializada 
estiveram no local do cri-

me e recolheram imagens 
de câmeras de seguran-
ça que foram fundamen-
tais para a identificação 
dos criminosos. 

“Logo nas primeiras di-
ligências descobrimos a 
identidade dos quatro 
autores e passamos a 
monitorá-los. Além do ho-

micídio qualificado e da 
tentativa de homicídio 
contra Carlos Henrique 
Moreira dos Santos, que 
estava junto com o po-
licial militar, há informa-
ções que o grupo atua-
va na prática de roubos 
e participava do tráfico 
local”, disse.

No ano passado, 
390 policiais foram ba-
leados, sendo que 111 
não resistiram. Do total, 
363 eram PMs, um de-

Mais de 100 policiais mortos em 2016
les de Roraima, cedido 
à Força Nacional de Se-
gurança e trabalhando 
durante os Jogos Olím-
picos, 22 eram policiais 

civis, quatro eram poli-
ciais rodoviários federais 
e 1 era policial federal. 
Destes, 233 estavam de 
serviço, 132 estavam 

de folga, 21 eram re-
formados, dois eram 
aposentados e um era 
recruta. Do total, 136 
foram atingidos em 

áreas pacificadas.
Os dados preocu-

pam autoridades da 
área de segurança do 
estado.

DIVULGAçãO/POLICIAL CIVIL

Detentos colocaram fogo em todos os pavilhões

REPRODUçãO/PLANTãO POLICIAL

Carreta tomba com diesel na Dutra
Um acidente com 

uma carreta biarticula-
da (bitrem), que trans-
portava cerca de 45 
mil litros de óleo diesel, 
causou um congestio-
namento de aproxima-
damente 27 quilôme-
tros em Barra Mansa, 
no Sul do estado. 

De acordo com in-
formações da Polícia 
Rodoviária Federa 
(PRF), o veículo tom-
bou por volta das 6h10 
na altura do km 264, 
no sentido Rio, próximo 
ao bairro Boa Vista I.

A PRF informou que 
parte da carga der-
ramou na pista. O 
Instituto Nacional do 
Ambiente (Inea) foi 
acionado para veri-
ficar se houve danos 
ao meio ambiente. Nos 
próximos dias, uma 

verificação detalha-
da será realizada para 
avaliar possíveis danos 
ambientais

As equipes coloca-
ram terra e serragem 
na pista para conter 
o material. Equipes da 
concessionária CCR 
Nova Dutra e do Corpo 
de Bombeiros socorre-
ram o motorista identi-
ficado como Marivan 

Silva Filho, de 49 anos. 
Ele sofreu ferimentos 
leves, inclusive na mão 
esquerda, e foi levado 
para o Hospital São 
João Batista, em Volta 
Redonda, cidade vizi-
nha. A empresa dona 
do caminhão é a TRD 
Transporte. Por volta 
de 11h15, o tráfego 
seguia lento pela faixa 
da esquerda.

Acidente gerou congestionamento na rodovia

ELUARDO ALBUQUERQUE

Professora é executada na porta de escola

podem acontecer 
se você crê!”, dizia a 
postagem.

Ela foi executada 
a tiros em frente ao 
colégio infantil que 
era proprietária. A ví-
tima teria sido morta 
a mando de trafican-
tes, já que ela era 
contra a atuação 
dos bandidos perto 
da instituição. Dupla 
armada sabia nome 
da vítima e deixou 
outras duas mulheres 
que estavam com 
ela irem embora.

Rosemary de Souza

Câmeras registraram o momento 
da morte de agente do Degase

O assassinato de 
um agente do De-
partamento Geral 
de Ações Socioe-
ducativas (Degase), 
no Centro do Rio, na 
sexta-feira da semana 
passada, foi flagrado 
por câmeras de se-
gurança, que podem 
ajudar a polícia na 
identificação dos sus-
peitos.

Thiago Tinoco de 
Souza, de 29 anos, 
foi morto durante a 
madrugada na Rua 
Buenos Aires. Ele tam-
bém era motorista do 
Uber e estava em ser-
viço pelo aplicativo 
no momento em que 
seu carro foi aborda-
do por homens arma-
dos. A vítima foi atin-
gida por vários tiros 

e morreu no local. 

DH INVESTIGA
A Delegacia de 

Homicídios da capi-
tal (DH-Capital) ins-
taurou um procedi-
mento para apurar 
as circunstâncias da 
morte do agente. A 
ocorrência foi regis-
trada como latrocí-
nio. 
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Estoque de vacina contra febre 
amarela acaba no Sul do Rio

Sul fluminenSe

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

As 150 doses que foram disponibilizadas para aplicação esgotaram e devem ser repostas.

Em menos de uma 
hora as 150 doses 
diárias da vacina 

contra a febre amarela 
acabaram na manhã 
da última quarta-feira, 
na Unidade Básica de 
Saúde no bairro Jardim 
Paraíba. Mais de 200 
pessoas, de acordo com 
a unidade, fizeram fila 
para receber a vacina 
e muitos voltaram para 
casa sem a imunização. 
Na próxima terça-feira, 
haverá nova etapa da 
vacinação com apli-
cação de 150 doses 
novamente. Segundo a 
secretaria, serão dispo-
nibilizadas, por semana, 
300 doses. A aplicação 
ocorrerá sempre às ter-
ças e quintas-feiras.

É importante informar 

aos internautas que es-
tão sendo distribuídas 
senhas, à partir das 7h, 
a aplicação da vacina 
começa às 8h. Os ido-
sos com mais de 60 anos 
devem levar a autoriza-
ção médica para rece-
ber a dose, sem esse do-
cumento não é possível 
se imunizar, devido aos 
efeitos colaterais da va-
cinação.

Adultos devem levar 
o cartão de vacina e 
a identidade, caso não 
tenha o cartão de va-
cina somente a identi-
dade. A imunização é 
realizada a partir de 9 
meses de idade. Ges-
tantes, lactantes, pesso-
as com lúpus, HIV, cân-
cer, em tratamento de 
quimioterapia e trans-
plantados de medula 
não podem se vacinar. Na próxima terça-feira haverá mais uma etapa de vacinação no município

DIVULGAçãO 

Secretaria de Saúde de Volta Redonda 
faz ação de combate à hanseníase

Duzentas e seis pes-
soas atendidas e mais 
de mil folders distribuí-
dos. Esse foi o saldo da 
atividade realizada na 
última terça-feira pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde pelo Dia Nacio-
nal de Combate e Pre-
venção à Hanseníase. A 
ação teve como obje-
tivo avaliar e orientar a 
população sobre a do-
ença. Durante os atendi-
mentos, quatro pessoas 
foram identificadas com 
suspeita de hanseníase 
e orientadas a procurar 
o Centro de Doenças In-
fecciosas (CDI) para re-
alização de novos exa-
mes, além do início de 
um tratamento.

Além do exame de 
hanseníase, a popula-
ção que passou pelo lo-
cal também fez exame 
de glicemia e aferição 
de pressão. Das 206 pes-
soas atendidas também 
foram registradas sete 
pessoas com hiperglice-

mia – com a taxa de gli-
cose alta. E outras cinco 
pessoas com quadro de 
hipertensão arterial.

PREVENÇÃO
A hanseníase é uma 

doença infecto conta-

giosa e sua transmissão 
ocorre através do con-
tato direto com doentes 
sem tratamento. O trata-
mento dura em média 
de seis meses a um ano 
e é oferecido gratuita-
mente.

Campanha atraiu pedestres a se consultarem

YURI MELO/ ASCOM 

Secretaria desobstrui bueiros em Porto Real 

Banda Praiando agita a noite de sexta em Resende
Na véspera do final 

de semana, a banda 
Praiando vai levar o surf 
music para a boate R6 
Club, em Resende na 
noite de hoje. Os por-
tões se abrem às 23h. , 
em Resende, no Sul do 
Rio de Janeiro. O show 
será na boate R6 Club, 
que abre as portas às 
23h e a classificação é 
de 18 anos.

O show contará com 
a participação espe-
cial da cantora Sula 
Ferreira. Além dela, o 
evento traz o forró da 
Banda Xoxote, DJ Patri-
ck Thomaz e DJ Thallys 
Paiva. Os ingressos se-
rão vendidos na hora 
do evento no valor de 

R$ 15 (mulher) e R$ 20 
(homem). O público 
feminino tem entrada 
gratuita até meia-noite.

A banda é composta 
pelo Kallif Abrahão (vo-
cais e gaita), Emerson 

Santos (contrabaixo e 
segunda voz), Danilo 
Ramos (bateria), Léo 
Ferreira (ukulele), Pablo 
Alves (violão e guitar-
ra) e Alexandre Nemo 
(percussão).

Quatis terá verba para investir na saúde 
O prefeito de Qua-

tis Bruno de Souza 
anunciou na última 
quarta-feira, a libe-
ração de aproxima-
damente R$ 400 mil 
para novos inves-
timentos na saúde 
pública. A notícia foi 
divulgada durante 
a inauguração das 
melhorias realizadas 
na unidade do Pro-
grama Saúde da Fa-
mília do Mirandópo-
lis. Segundo Bruno, os 
recursos são prove-
nientes de emendas 
parlamentares inse-
ridas no orçamento 
da União pelo depu-
tado federal Alexan-
dre Serfiotis (PMDB), 
que também partici-
pou da solenidade.

Bruno ressaltou 
que cerca de R$ 185 
mil destes recursos 
vão ser aplicados 
nas obras de amplia-
ção da unidade do 
Mirandópolis, que 
fica na entrada da 
cidade, e da Unida-
de Básica de Saúde 
(UBS) de Falcão, dis-
trito rural. 

Atualmente, se-

gundo o prefeito, a 
Secretaria Municipal 
de Obras, Urbanis-
mos e Serviços Públi-
cos vem elaborando 
o projeto técnico 
para posteriormente 
iniciar o processo de 
licitação visando o 
início dos serviços de 

ampliação. 
No caso do posto 

do Mirandópolis, a 
verba liberada é R$ 
133.170,00. E os recur-
sos destinados à im-
plantação do posto 
de Falcão estão cal-
culados em R$ 51,3 
mil. 

O prefeito do município anunciou a liberação da verba

REPRODUçãO

Alérgicos graves a gela-
tina e ovo também de-
vem evitar a vacinação. 

VACINAÇÃO SEM 
NECESSIDADE DEVE

SER EVITADA
A Secretaria de Saúde 

alerta que a população 
deve evitar a vacinação 
de forma desnecessária, 
o que pode ser prejudi-
cial ao organismo. Quem 
já tomou duas vacinas 
contra a febre amarela, 
ao longo da vida, não 
precisa mais ser imuniza-
do contra a doença.

O esquema para crian-
ças é uma dose aos 9 
meses de vida e um refor-
ço aos 4 anos de idade. 
Para quem nunca tomou 
e já está na fase adulta, 
é necessário apenas uma 
dose e, após 10 anos, o 
reforço.

Grupo promete varar a madrugada e alegrar o público

DIVULGAçãO

Para evitar maiores 
transtornos nesta época 
de chuvas, a prefeitura 
de Porto Real, através 
da Secretaria de Obras, 
está realizando um tra-
balho de desobstrução 
dos bueiros da cidade e 
retirada de lixo e entulho 
das ruas.

Segundo o titular da 
pasta e vice-prefeito, Ail-
ton Marques, é preciso 
que a população tam-
bém contribua com esse 
trabalho, não jogando 
lixo nas vias de drena-
gem.

"As enchentes ocorrem 
pelo volume de água 
associado aos dejetos 
deixado nas ruas que en-
topem as vias de drena-
gem, como os bueiros e 
bocas de lobo. Por isso, 

é fundamental que o ci-
dadão deposite seu lixo 
somente nos dias certos 
da passagem da coleta e 
evite colocar entulho na 
calçada" afirmou, reve-
lando que tem encontra-
do frequentemente sofás, 
geladeiras, televisões an-
tigas e até vasos sanitá-
rios descartados nas vias 
públicas do município.

O secretário adiantou 
que em breve Porto Real 
contará com uma esca-
vadeira hidráulica para 
auxiliar nos trabalhos de 
limpeza de valas e no re-
colhimento de lixo.

"Com este equipamen-
to vamos intensificar os ser-
viços, sobretudo no bairro 
Novo Horizonte, que tem 
registrado problemas de 
alagamento por obstru-

ção de valas" comentou. 
 

OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO

As obras de reforma 
na rotatória da Aveni-
da B, no bairro Freitas 
Soares, tiveram início 
nesta semana. Além da 
construção de novos 
canteiros está prevista 
a sinalização vertical e 
horizontal do cruzamen-
to e a demarcação de 
vagas para estaciona-
mento.

“Estamos atendendo 
uma demanda da co-
munidade, que já pre-
senciou muitos aciden-
tes e atropelamentos 
neste trecho nos últimos 
anos” disse o secretário 
de Obras e vice-prefeito, 
Ailton Marques.



9Entretenimento

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

       Sexta-feira, 27 de janeiro de 2017

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

GLOBO
05:00 - Hora Um
06:00 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:05 - Bem Estar
10:44 - Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:46 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
13:58 - Vídeo Show
15:13 - Sessão da Tarde: MIB- 
Homens de Preto 3l 
16:43 - Vale a Pena Ver de 
Novo: Cheias de Charme
17:53 - Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:24 - Sol Nascente
19:11 - Praça TV - 2ª Edição
19:31 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:14 - A Lei do Amor
22:15 - Dois Irmaõs
23:07 - Cidade Dos Homens
23:45 - Jornal da Globo
00:21 - Flash
01:06 - Corujão - Conan, o 
Bárbaro

TV RECORD

SBT

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

RESISTêNCIA

A polícia Federal vasculha os do-
cumentos da Arraial Pescados, e 
Mario alerta Tanaka. Felipe questiona 
Sirlene sobre César. Vanda encontra 
a carta de amor escrita por Nuno 
e se emociona. Alice se desespera 
com as falsas pistas plantadas por 
João Amaro. Todos apoiam Alice, Ta-
naka e Mario. Mario afirma a Patrick 
que tem certeza de que César ar-
mou para Alice

Felipe questiona Sirlene 
sobre César

Racal entrega uma porção 
para Mara

Úrsula distrata Ula e deixa a sala do 
trono. Abul conversa com a princesa 
e diz que fará de tudo para garan-
tir seu futuro reinado. Racal entrega 
uma porção para Mara e diz que ela 
precisa sorrir para o feitiço da beleza 
fazer efeito. A vilã vai para casa e 
Aiúde diz que ela está deslumbrante. 
Mostrando sinais de loucura.

RESUMOS DAS NOVELAS

Diana avisa a Juca que Léo nun-
ca mais se apresentará em suas pro-
duções. Lázaro oferece dinheiro para 
Marisa investigar a banda do filho de 
Gui. Nelson volta a cantar na churras-
caria. Juca garante a Léo que Gui não 
é responsável pela dispensa do cantor 
no festival. Lorena fica chocada quan-
do Júlia avisa que Alex foi preso.

Lorena fica chocada quando 
Júlia avisa que Alex foi preso

assessoria de imprensa
 editoriahorah@ig.com.br

Nova Iguaçu oferece programação 
especial no Complexo de Cultura
Apresentações e oficinas acontecem até o dia 21 de fevereiro para toda família.

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

A Prefeitura de 
Nova Iguaçu 
está promo-

vendo uma progra-
mação especial, até 
o dia 21 de feverei-
ro, para toda família. 
Através do projeto ‘45 
Dias de Atividades no 
Complexo Cultural’, 
a Secretaria de Cul-
tura oferece cursos, 
exposições, espetá-
culos teatrais, ensaios 
abertos, entre outros, 
na Casa de Cultura, 
no Centro. Algumas 
atividades são gratui-
tas e outras estão a 
preços populares.  

Para participar 
dos ensaios e cursos 
oferecidos, é neces-
sário ligar com an-
tecedência para se 
informar da disponi-
bilidade de vagas. 
As demais apresen-

tações, exposições e 
saraus são abertos à 
participação livre. A 
Casa de Cultura fica 
na Rua Getúlio Var-
gas 51 e fica aberta 
das 09h às 17h. Mais 
informações no tele-
fone 3779-1180. 

Dentre os desta-
ques da programa-
ção estão o Ensaio 
aberto Orquestra 
Sinfônica de Nova 
Iguaçu, que acon-
tece toda segunda-
-feira, e o Espetácu-
lo Teatral Panchito 
González, em parce-
ria com a Fábrica de 
Atores Material Ar-
tístico (F.A.M.A), que 
acontece no dia 28 
de janeiro. O roteiro 
completo de apre-
sentações e oficinas 
pode ser consultado 
no site: http://www.
novaiguacu.r j .gov.
br/.

DIVULGAçãO

Gustavo consegue conversar a sós 
com a irmã Cecília. O empresário diz 
que sentirá muita falta da noviça e 
pergunta se ela está feliz com a mu-
dança. Cecília diz que não está ali 
para desobedecer as ordens da Ma-
dre Superiora. Gustavo coloca as mãos 
nos ombros de Cecília e questiona so-
bre os sentimentos dela. Cecília diz que 
não pode falar sobre seus sentimentos 
e desmaia nos braços de Gustavo. 

Cecília diz que não está 
ali para desobedecer

DIVULGAçãO

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



A principal caracte-
rística que você deve 
observar na hora de 
usar o cartão de cré-
dito é se o terminal 
(a máquina) está do 
tamanho que deveria 
ter. Isso porque uma 
máquina de cartão 
de crédito alterada 
costuma receber um 
encaixe, responsável 
por “chupar” as infor-
mações dos cartões 
ali inseridos.

Outra caracterís-
tica que você deve 
observar na máqui-
na, antes de usar o 
cartão de crédito, é 
se as teclas que fina-
lizam ou cancelam a 
operação estão des-
tacadas. Na maioria 
das vezes, máquinas 
de cartões alteradas 
não contam com es-
ses botões em cores 
vivas e destacadas. 

A peça acoplada 
na máquina de car-
tões de crédito aca-
ba bloqueando a luz 
de LED, normalmente 
verde, que deveria 
aparecer quando o 
equipamento estives-
se em uso.

DO
Entretenimento

10 geral

Drone é testado para transportar humanos
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Gracyanne Barbosa paga
calcinha em ensaio

Maria Melilo posa com  
sua mascote Diva

Maria Melilo comprou seu apartamento 
no bairro da Mooca, na Zona Leste de São 
Paulo, assim que saiu milionária da casa do 
‘BBB’, em 2011. Depois de decorar o espa-
ço, ela adotou a cachorrinha Diva, da raça 
buldogue inglês. “Foi a melhor coisa que fiz 
na minha vida. É um amor como se fosse 
de filha. Quando fui comprá-la, tinha ela 
e a irmã, mas a Diva já foi toda carinhosa 
comigo e me conquistou”, relembra Maria, 

Gracyanne Barbosa usou um vestido 
transparente, com detalhes em verme-
lho, que deixava sua calcinha pequeni-
ninha à mostra. A modelo fitness, que é 
rainha de bateria da X-9 Paulistana, parti-
cipou na noite da última terça, do ensaio 
técnico da agremiação no sambódro-
mo do Anhembi, em São Paulo. No últi-
mo final de semana, a rainha de bateria 
da X-9 Paulistana brilhou no ensaio que 
aconteceu na quadra da agremiação.

Sonhamos com um 
futuro em que o erro 
humano será elimi-
nado pela precisão 
dos computadores. 
Com meios de trans-
porte que se guiam 
sozinhos, os seus 
passageiros podem 
descansar ou traba-
lhar enquanto estão 
presos no trânsito. Se 
você está imaginan-
do carros ou trens, 
não está errado, mas 
também não foi mui-
to criativo. O veículo 
do futuro com piloto 
automático é o dro-
ne.

A empresa israelita 
tactical Robotics quer le-
var o autopiloto para os 
céus com o drone Cor-
morant UAV, inicialmente 
chamado de AirMule, 
um protótipo autônomo 
que pousa e decola ver-
ticalmente e é capaz de 
levar passageiros e car-
ga. O drone realizou no 
início do último mês de 
novembro seu primeiro 
teste de forma totalmen-
te automática, seguindo 
uma rota planejada pe-
los engenheiros.

“Ao contrário de todas 
as outras naves (com 
pilotos ou não), o pi-

loto automático do 
Cormorant depende 
inteiramente de refe-
rências do solo e de 
inércia, o que é mais 
complexo do que 
voar em um espaço 
sem obstáculos. Esse 
evento pioneiro da 
indústria começa a 
demonstrar a capa-
cidade do Cormo-
rant em operar perto 
do solo e em terrenos 
obstruídos, em am-
bientes até agora ina-
cessíveis para naves 
existentes”, diz uma 
nota publicada pela 
empresa.

DIVULGAçãO
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Mãe de Lexa comemora 

reconciliação de filha 

Ronaldo Fenômeno estreia 
no mundo dos games

Ronaldo Fenôme-
no foi, sem sombra de 
dúvidas, um dos me-
lhores jogadores de 
futebol da história. E 
desde que se aposen-
tou dos gramados, em 
2011, tem investido em 
diversas empreitadas. 
Como, por exemplo, 
criou uma agência de 
marketing esportivo, foi 
um dos embaixadores 
da Copa do Mundo 
de 2014 e se tornou um 
ávido jogador de poker. 
E agora, ele também 
quer aprender a jogar 
League of Legends. Sim, 
você não leu errado.

Impressionado com a 
ascensão do mercado 
de e-Sports no Brasil e 

no mundo, o Fenôme-
no decidiu que quer 
aprender a jogar Le-
ague of Legends, um 
dos títulos mais popula-
res dos campeonatos 
virtuais.

E para ajudar na sua 
nova empreitada, o 
ex-jogador comprou, 
na semana passada, 
parte da equipe CNB, 
uma das maiores do 
Brasil e atual vice-cam-
peã do Campeonato 
Brasileiro de League of 
Legends. Ele será uma 
espécie de consultor 
e embaixador dos Blu-
mers (o apelido dado 
ao time por seus torce-
dores). C.A, diretor da 
CNB.

REPRODUçãO

Boa notícia para os fãs de Lexa e Mc 

Guimê: depois dos dois compartilha-

rem uma foto em clima de romance, 

afastando de vez os boatos de que 

estariam separados, foi a vez da mãe 

da cantora, Darlin Ferrattry, comentar 

sobre a relação. Na manhã da última 

terça, em bate-papo por telefone com 

o site de notícias EGO, Darlin confirmou 

que houve, sim, uma briga entre Lexa 

e Guimê, mas garantiu que os dois já 

se acertaram e que continuam juntos. 

DIVULGAÇÃO
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Trabalho: será fácil 
mostrar o que sabe fazer, 
mas o difícil será mostrar 
a eficiência do que você 
sabe fazer. Portanto, 
melhore o seu serviço e 
o torne mais funcional. 

Finanças: há chance de progresso 
financeiro. Amor: seu jeito gentil vai 
garantir bons momentos a dois.

Trabalho: evite negociações 
arriscadas, pois o mar não 
está para peixe. Aguarde 
por dias melhores para fazer 
empreendimentos. Lazer: 
busque lugares prazerosos 

para ser divertir. Finanças: segure bem sua 
grana, viu? Amor: a vida amorosa pede 
mais companheirismo.

Áries

Trabalho: você terá sorte 
e habilidade para fazer 
boas negociações. Seu 
carisma está nas alturas e 
isso lhe ajudará conquistar 
a confiança das pessoas. 

Finanças: prometem lucros acima da sua 
expectativa. Amor: priorize as coisas do 
coração, pois o amor está no ar!

Touro

Trabalho: estabilidade 
na vida profissional 
é muito importante, 
portanto, procure ser mais 
eficiente no seu serviço 
e reconhecimento virá! 
Finanças: ótima visão 

de negócio pode ajudar você ganhar mais 
dinheiro. Amor: quebre a rotina e chame o 
seu par para passear.

Gêmeos

Trabalho: a Lua lhe inspira 
a criar tudo que você tem 
em mente. Chegou o 
momento de você expor 
o seu talento e fazer 
maravilhas. Finanças: 

trabalhos criativos vão gerar muita grana 
para seu bolso. Mexa-se! Amor: há chance 
de rever uma pessoa muito querida. 

Câncer

Leão

Trabalho: não é hora de ficar 
em cima do muro para ver o 
que vai dar, pois será tempo 
perdido. O melhor que você 
pode fazer é correr atrás de 
interesses, pois a situação não 

está fácil para ninguém. Finanças: situação 
estável. Amor: não deixe o romance esfriar.

Virgem

Trabalho: você tende a ficar 
tenso diante das pressões 
profissionais, mas isso faz 
parte da sobrevivência de 
qualquer atividade. Jogo de 
cintura não lhe falta para 
superar qualquer situação. 

Bola pra frente! Finanças: situação 
razoável. Amor: clima romântico e feliz.

Libra

Os astros assinalam 
uma fase de 
muitos serviços e 
responsabi l idades 
e isso lhe obrigará 
a gerenciar melhor 

as suas atividades. Finanças: você 
tende respeitar os limites do que 
pode gastar sem comprometer o 
orçamento. Amor: felicidade na 
vida a dois dependerá de dois!

Escorpião

Trabalho: invista na sua 
atividade, pois Júpiter, 
regente deste signo, 
acena um período de 
muito desenvolvimento 
profissional e comercial, 

também. Finanças: sua vida financeira 
tende melhorar. Amor: maior 
comprometimento com a felicidade da 
pessoa amada.

Sagitário

Trabalho: use 
seus talentos para 
atividades que 
demandem criatividade. 
Saturno estimula o 

desenvolvimento profissional. É hora 
de você se projetar no seu ramo de 
serviço. Lazer: que tal se divertir um 
pouco. Finanças: situação estável. 
Amor: romantismo à vista!

Capricórnio

Trabalho: Urano, 
regente deste signo 
acena uma fase 
de prosperidade 
profissional. Tudo 
indica que você 

vai aprender novas técnicas para 
melhorar o seu serviço. Finanças: 
tudo indica que essa fase será boa 
financeiramente. Amor: valorize 
quem te ama de verdade.

Aquário

Trabalho: você 
estará muito gentil 
e será o centro das 
atenções no seu meio 
profissional. Uma 
boa oportunidade de 

serviço poderá surgir. Finanças: 
astral favorável para aplicação 
financeira. Amor: aposte em 
passeios românticos para quebrar 
o gelo do relacionamento.

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 231/GP/2017 DE 16 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, do Gabinete do Prefeito.

EDER DANTAS RAMOS
RAUL GASPAR DOS SANTOS
TAINÃ ROSAS DA SILVA

PORTARIA Nº 232/GP/2017 DE 16 DE JANEIRO DE 2017
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados 
abaixo, para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, do Gabinete do Prefeito.

FABIANA SAMPAIO DO NASCIMENTO SOARES
BEATRIZ CHIO DE SENNA
JESSICA DA COSTA E SILVA

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Republicado por ter saído com incorreção

PORTARIA Nº 530/GP/2017 DE 26 DE JANEIRO DE 2017.
Exonerar, a contar de 19 de janeiro de 2017, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art.87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS 
ALBERTO GOMES DA SILVA, do cargo em comissão de Chefe de 
divisão de analises e relatórios contábeis do departamento de Con-
tabilidade, Símbolo CC-5, da Secretaria Municipal de Fazenda.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº 480/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê: PAULO JOSÉ GONÇALVES VIANA; 
Leia-se: PAULO CESAR GONÇALVES VIANA.

NA PORTARIA Nº 421/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê: a contar de 18 de janeiro de 2017; 
Leia-se: a contar de 19 de janeiro de 2017.

NA PORTARIA Nº 475/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê: Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 
Leia-se: Chefe de Setor Técnico.

NA PORTARIA Nº 458/GP/2017 DE 20 DE JANEIRO DE 2017, pu-
blicada em 21/01/2017.
Onde se Lê: Assessor Técnico do Conselho Municipal de Saúde; 

Leia-se: Assessor de Gabinete.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL 

CONVÊNIO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE 
(PELC) – NÚCLEO URBANO / MINISTÉRIO DO ESPORTE/ PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO - RJ

MINUTA DE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICA-
DO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N°001/2017/SEMEL

O Município de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer – SEMEL torna pública a abertura de inscrições 
para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal 
por tempo determinado, nos termos da Lei Municipal n° 1039 de 21 
de março de 2005 alterada pela Lei Municipal n° 1129/2007, que 
dispõe sobre autorização contratação de pessoal por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional inte-
resse público, nos termos do inciso IX do Artigo 37 da Constituição 
Federal, Artigo 221 e leis posteriores que venham regular a matéria, 
torna público a todos os interessados a abertura das inscrições e 
estabelece normas relativas para a realização de processo seletivo 
simplificado, destinados a selecionar candidatos para atuarem no 
Programa do Ministério do Esporte – ME PROGRAMA ESPORTE 
E LAZER DA CIDADE – NÚCLEO URBANO NO MUNICÍPIO DE 
BELFORD ROXO/RJ n° 813773/2014 inserido no âmbito do Progra-
ma: 2035 – Esporte e Grandes Eventos Esportivos, Ação Orçamen-
tária: 20JP - Desenvolvimento de Atividade e Apoio a Projetos de 
Esporte Educacional e de Esporte e Lazer – 20J, prevista no Plano 
Plurianual 2012-2015 conforme instrumento firmado com o Governo 
Federal, através do Ministério do Esporte (ME), por intermédio da 
Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social 
(SNELIS/ME), em atendimento ao Convênio ME/PREFEITURA MU-
NICIPAL DE BELFORD ROXO/RJ n° 58701.009620/2013-10 – SIN-
CONV nº 034688/2014. Obedecendo aos princípios de transparên-
cia, publicidade e impessoalidade. O Processo Seletivo obedecerá 
ás disposições do presente Edital, que será divulgado em sítio do 
município, em atendimento ao disposto no art. 8° da Lei de Acesso 
a Informação (Lei 12.527/2011) em homenagem ao princípio consti-
tucional da publicidade.

1) DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para contratação dos profissionais 
provêm da União, repassados para o Município através do Ministé-
rio do Esporte e do erário Municipal.

1.1. Programa de Trabalho: 27.812.2035.20JP.0001
1.2. Natureza da Despesa: 33.40.41
1.3. Fonte: 118
1.4. Natureza da Despesa: 44.40.42
1.5. Fonte: 118 
1.6. Recursos: Ministério do Esporte.

2) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária 
001/2017/SEMEL, será regido por este Edital, executado e coorde-
nado por uma comissão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 
nomeada por meio de portaria assinada pelo Prefeito.

2.2. As contratações resultantes do Processo Seletivo Simplificado 
001/2017/SEMEL, serão feitas com base na lei Municipal n° 1039 
de 21 de março de 2005 alterada pela Lei Municipal n° 1129/2007 e 
na Lei 8.666/93 no que couber.

2.3. O Processo Seletivo Simplificado n° 001/2017/SEMEL, destina-
-se a selecionar candidatos para 283 (duzentos e oitenta e três) 
vagas entre diversas funções, para atender 40 (quarenta) núcleos.

3) DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de pessoal para atendi-
mento aos beneficiários do PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA 
CIDADE – PELC NÚCLEOS URBANOS, através e análise e ava-
liação de currículo.

3.2. Atender a execução de todas as atividades de ações e ser-
viços necessários ao cumprimento dos objetivos do PELC, para 
realização das atividades sistemáticas e assistemáticas de esporte 
recreativo e de lazer, com o objetivo de ampliar ações do acesso a 
conhecimentos e práticas de esporte e lazer, considerando os direi-
tos sociais de todos os cidadãos.

4) DOS PARTICIPANTES

4.1. Poderão participar do processo seletivo de avaliação curricular 
para a contratação, os profissionais que cumpram as exigências dos 
cargos, e que forneçam toda a documentação exigida neste edital.

4.2. A inscrição no processo seletivo implica manifestação do inte-
resse do profissional em participar da seleção, junto à SEMEST e 
aceitando as obrigações inerentes ao cargo e descritas nas Dire-
trizes do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC NÚCEOS 
URBANOS.

4.3. Os interessados inscritos e habilitados serão selecionados me-
diante análise do currículo e da documentação exigida no item 6.4.

5) DO CRONOGRAMA

Etapa Período

a) Inscrições e entrega da documentação 30 de janeiro a 04 de 
fevereiro de 2017;

b) Resultado da 1ª fase (eliminatória) – 11 de fevereiro de 2017;
c) Entrevista para candidatos selecionados – 14 a 21 de fevereiro 

de 2017; e
d) Resultado Final – 07 de março de 2017

6) DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO

 6.1. A inscrição para seleção de coordenadores e agentes sociais 
para o Programa de Esporte e Lazer da Cidade será gratuita.

6.2. A inscrição deverá ser realizada nos horários de 09h às 16h30 
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Taça Resenha pega fogo após 
disputa intensa e show de gols

anderson luiz

A penúltima rodada da competição foi recheada de bola na rede, 23 vezes no total.

baixaDa

38

`

Somel
outdoor R

Outdoor barato é aqui, na 
Somel Outdoor

Email: empresasomeloutdoor@hotmail.com
96479-3098

A penúltima rodada 
da Taça Resenha 
teve poucos gols, 

e, devido as chuvas, 
muitos jogos não tiveram 
a bola rolando. Mas, o 
destaque da rodada foi 
o Ahiva Expresso que go-
leou o Ceará por 7 a 0, 
com Batata marcando 
três vezes, Merenda fa-
zendo dois e Léo e Neco 
completando o marca-
dor. Outro jogo que teve 
muitos gols foi a golea-
da do LDU sobre o J.O. 
por 4 a 0, com Caloi 
marcando duas vezes e 

encostando no artilheiro 
da competição, Ander-
son. Unidos da Grama e 
Nascente empataram 
em 2 a 2, com Jander-
son e Gugu fazendo os 
gols do Unidos e Alex e 
Jhon marcando para o 
Nascente.

 Avalanche e São Jor-
ge também empataram 
em 2 a 2; o Revelação, 
com gol de Cláudio, 
empatou em 1 a 1 com 
o Unidos do Cobrex, que 
teve seu gol marcado 
por Edilson. O Milícia ba-
teu o Amizade por 2 a 0. 
Inter Las Vegas 3 x 0 Es-
trela; Real Bom de Bola 

3 x 0 Atração Jovem; 
Rua XV 3 x 0 Morrão do 
VX; e Moquetá 3 x 0 In-
dependente, fecharam 
o placar da rodada.

 A última rodada mar-
ca os seguintes confron-
tos: Estrela x Ajax 2000; 
Atração Jovem x Inter 
Las Vegas; Unidos do 
Cobrex x Real Bom de 
Bola; Nascente x Reve-
lação; Amizade x Unidos 
da Grama; J.O. x Milícia; 
Morrão do XV x LDU; Ahi-
va Expresso x Rua XV; 
São Jorge x Ceará; Mo-
quetá x Avalanche; e 
Dois Toques x Indepen-
dente, às 12h, no campo Unidos empata com o Nascente e o LDU goleou o J.O. na penúltima rodada

ANDERSON LUIZ do Barros.


