
Cerol fino empurra dois 
pra  vala em Nova Iguaçu

assassinatos na baixada

 Vinícius teria envolvimento com o tráfico de drogas e levou vários tiros em Vila de Cava. Já o corpo de outro homem foi encontrado com as mãos amarradas
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Universitário some e 
carro é achado com
marcas de sangue

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as execuções de dois homens ocorridas em menos de 
24 horas, em diferentes pontos de Nova Iguaçu. Nos dois casos, as vítimas foram assassinadas com tiros na cabeça. Uma 
delas, de acordo com informações colhidas pela Polícia Civil, teria envolvimento com roubos e com o tráfico de drogas.
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Sem noção 
Professora diz que mor-

te de Sophia foi ‘justiça 
divina’ e causa revolta 
entre internautas.
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Após a greve
Falta de aulas impede 

alunos da rede estadual 
de ensino da Zona Oeste 
de concluir ano letivo.
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Caixa-preta
Cenipa afirma que pilo-

to do avião que caiu com 
ministro e mais quatro pes-
soas tentou pouso.

7

Classificado
Laranja de Nova Igua-

çu vira, goleia Bonsucesso 
e se classifica para a Taça 
Guanabara. 

12
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Alcir Júnior desapareceu no dia 17 deste mês 

Criminosos atiram na cabeça 
de enfermeira em assalto no Rio 
Aline de Paula, de 31 anos, foi mais uma víti-

ma da violência no Rio a virar estatística. Ela foi 
baleada quando passava pela Avenida Brasil. 

Aline trabalhava no Hospital Municipal Rocha Farias 
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Corpo de agente da Civil é 
achado em mala de carro

 José Luiz Macedo levou vários tiros no rosto

Foto: RepRodução/Facebook
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Tesouro

Recado

Um site reúne um 
verdadeiro tesouro de 
fotos e documentos 
de estrangeiros que 
vieram morar no país 
entre 1902 e 1980. O 
Family Search, que 
pode ser usado gratui-
tamente, reúne milha-
res de documentos. As 
informações sobre os 
antepassados às ve-
zes são escassas, mas 
é possível buscar pelos 
dados específicos que 
você possui.

Uma assaltante deixou 
um recado para as víti-
mas de um assalto na In-
glaterra explicando que 
o furto não era “nada 
pessoal”, segundo a po-
lícia de Nottinghamshire. 
A polícia informou que 
dinheiro, joias e uma 
dock station de iPad 
foram levados de uma 
casa em Retford. Os as-
saltantes rabiscaram um 
recado: “Nada pessoal, 
eu odeio policiais”.

O pequeno Ryder teve uma função importan-
te logo que nasceu. Com apenas dias de vida, o 
bebê ajudou seu pai a pedir sua mãe em casa-
mento. Darick Mead solicitou ajuda das enfermei-
ras para tirar o bebê de sua namorada, Susana. 
Assim, ele pode colocar uma roupa especial em 
Ryder, que dizia: “Mamãe, você aceita se casar 
com o meu pai?”.

Em 2016, o Oscar recebeu críticas por não ter ne-
nhuma indicação a negros pelo segundo ano con-
secutivo. A polêmica gerou a hashtag #OscarsStill-
SoWhite, continuação da #OscarsSoWhite criada 
em 2015. Personalidades de Hollywood também se 
manifestaram contra a cerimônia como, por exem-
plo, Will Smith, George Clooney e Spike Lee..

Ainda que seja pouco, neste ano há oito negros 
na lista de indicados, entre estes, seis atores. Pela 
atuação no filme ‘Cercas’, Denzel Washington e 
Viola Davis foram selecionados para as categorias 
de Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante, respec-
tivamente. Inclusive, Viola é a primeira mulher ne-
gra a ser indicada pela terceira vez na premiação.

Casamenteiro

Visibilidade Visibilidade II

 Agora o drama para aqueles que acabam com 
o pacote de dados do mês é menor. Na última 
segunda-feira, o Whatsapp ganhou uma atualiza-
ção para iOS que possibilita que os usuários man-
dem mensagens sem internet. As mensagens ago-
ra ficarão em espera até que haja uma conexão 
disponível. Assim que for estabelecida, os usuários 
poderão recebê-las.

Mensagem off

O Whatsapp agora também permite o envio 
simultâneo de até 30 fotos e/ou vídeos, antes, 
era apenas até 10. Por útimo, o aplicativo ganha 
um recurso para quem possui iPhone de 16GB: 
é possível excluir itens específicos da conversa 
como imagens, áudios e GIFs. Uma boa opção 
para quem gosta de bater um papo com muita 
criatividade.

A ideia é conseguir estimar a altura e o peso 
dos clientes com base no tamanho dos produ-
tos comprados e compartilhar essas informações 
com as companhias aéreas e outras empresas 
de transporte, como ônibus ou trens. Um dos ob-
jetivos seria o conforto dos passageiros, já que 
as empresas poderiam usar os dados para evitar 
duas pessoas grandes sentadas lado a lado.

Armazenamento II

Marinha divulga edital
A Marinha divulgou o edital do concurso público de 

admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM), 
com 1.240 vagas. Para participar, é necessário ter ensino 
médio completo, ser do sexo masculino e ter entre 18 e 
22 anos de idade, em 1º de janeiro de 2018. As inscrições 
estarão abertas de 1º de fevereiro a 6 de março, pelo site 
https://www.ensino.mar.mil.br/.

Concurso em Jardim Silva
A Prefeitura de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, publicou 

edital de concurso público destinado ao preenchimento de 
vagas e formação de cadastro de reserva na Administra-
ção direta e indireta. A seleção será realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Incentivo ao Desenvolvimento Organizacional 
Eireli EPP – Instituto IBDO. Inscrições no site: www.institutoibdo.
com.br.

Tribunal de Justiça do Rio abre seleção
O TJRJ( Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) 

publica Edital de Abertura de seu Concurso Público de 
Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Ativi-
dades Notariais e/ou Registrais dos Serviços Extrajudiciais 
do Estado do Rio de Janeiro, com vagas destinadas a 
Admissão e a Remoção. Inscriçoes no site www.cetrocon-
cursos.org.br.

Crédito da casa própria recua 38,3%
O volume de crédito imobiliário com recursos da pou-

pança recuou para R$ 46,61 bilhões no ano passado, uma 
queda de 38,3% em relação a 2015, segundo dados divul-
gados pela Associação Brasileira de Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip). O resultado veio pior do 
que o projetado no início do ano passado.

Empresas de crédito tem baixa procura
Em 2016, 8,9% das famílias endividadas não consegui-

ram quitar os débitos e permaneceram inadimplentes. Isso 
representa um aumento de 25,2% de famílias nesta con-
dição em relação ao ano anterior. É o que aponta a Pes-
quisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 
(Peic) Anual da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Cheques sem fundos atingem recorde
O nível de devoluções de cheques por insuficiência de 

fundos no Brasil aumentou em 2016 e atingiu o maior pata-
mar desde o início da série histórica, em 1991, informou a 
empresa de análise de informações de crédito Serasa Ex-
perian. A taxa de devoluções de cheques foi de 2,36% no 
ano passado ante 2,26% em 2015, de acordo com dados da 
empresa.

Mais novidade

ConCurso

ChanCe

MerCado naCional

eConoMia

Gêmeas birraciais encantam  internautas

Armazenamento 
Já imaginou se seu peso e altura influencias-

sem na hora de comprar passagens aéreas? Isso 
pode se tornar realidade muito em breve. A gi-
gante de cartões de crédito MasterCard solici-
tou, em 2015, patente para um sistema de ar-
mazenamento de dados de compras de roupas 
e sapatos para compilar as características físicas 
dos clientes.

seleção

reCessão

DIVULGAçãO

Duas bebês gêmeas dos Estados Unidos surpreenderam os pais e virali-
zaram nas redes sociais. O motivo? Cada uma tem uma cor de pele dife-
rente. Kalani, hoje com nove meses, herdou a pele clara da mãe, Whitney 
Meyer. Já a pequena Jarani nasceu com a pele negra como a do pai, 
Tomas Dean. Os olhos das meninas também têm diferentes cores: os de 
Kalani são azuis e os de Jarani, castanhos. 

Festa das nomeações 
Um mês após tomar posse, um parlamentar da 

Baixada, eleito em outubro do ano passado, já 
mostra a que veio. De uma tacada só, nomeou 
todos os familiares, próximos e distantes. Não sa-
tisfeito, o espertinho ainda presenteou um asses-
sor, que nem vota no município, com um cargo 
comissionado. 

Velhos discursos 
Causa estranheza é que durante a campanha 

eleitoral, o político propagava discursos de mo-
ralização do serviço público como arma para 
acabar com a farra do dinheiro dos cofres da 
prefeitura. E, agora, vira exemplo de imoralidade 
contratando até a sogra para o seu gabinete.

Chifre no casório 
O casamento de um vereador da região está 

por um triz. Tudo porque a mulher dele está sob 
suspeita de traição. É isso mesmo! Corre na boca 
miúda que a dondoca estaria pulando a cerca 
com um assessor. O marido, que já anda descon-
fiado das saídas da safada, teria contratado até 
um detetive particular para ficar na cola da es-
posa. 

Vai rolar barraco 
Dizem as más línguas que a união dos pombi-

nhos está prestes a sofrer turbulência, com previ-
são de chuvas e trovoadas. Ciente de já ser um 
chifrudo, ele tem confidenciado a amigos que 
vai pegar no flagra a amada com o Ricardão. 
Agora é esperar pra ver. 

Viralizou 
Amigos de um prefeito da Baixada estão desa-

pontados com a mudança repentina do moço, 
que deixou o grupo no Whatsapp e não atende 
mais as ligações dos brothers. Dizem que o po-
der subiu-lhe a cabeça. Prova disso é que ele já 
avisou a assessores que não quer saber da apro-
ximação de velhos conhecidos. Isso é no mínimo 
estranho. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

situação delicada

A Guarda Municipal precisa do dinheiro para fazer um tratamento cardíaco.

Funcionária pública de Itaguaí 
faz vaquinha após demissão

antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Uma das medidas 
que o novo pre-
feito de Itaguaí, 

Carlo Bussato Júnior 
(PMDB), conhecido 
como Charlinho, to-
mou ao ser empossa-
do foi a de romper o 
contrato com 12 fun-
cionários da Guarda 
Municipal. Uma dessas 
funcionárias dispensa-
das, Janete Vicente 
de 65 anos, era servi-
dora há 11 da cidade. 
Precisando do dinheiro 
para sobreviver, a mu-
lher criou uma vaqui-
nha virtual. 

De acordo com a 

reportagem do Jornal 
Extra, além de precisar 
do dinheiro para com-
prar comida e pagar 
as contas da casa, os 
fundos arrecadados 
por Janete também a 
permitem continuar os 
tratamentos de car-
diologia e angiologia, 
interrompidos com a 
demissão. “Me sinto en-
vergonhada, por anos 
trabalhando na Guar-
da e não ter tido o mí-
nimo de consideração 
da Prefeitura. Faltan-
do dois anos para me 
aposentar, volto à es-
taca zero para arrumar 
um trabalho e honrar 
as minhas dívidas”, de-
sabafou.

A notícia da sua de-
missão, ocorrida no 
dia 10 de janeiro, foi 
um tanto curiosa. A 
mulher foi avisada do 
fato após uma pergun-
ta estranha feita pela 
funcionária do Depar-
tamento de Pessoas 
da Guarda que gerou 
bastante intriga por 
parte de Janete. “Ela 
questionou se eu fazia 
parte da Associação 
da Guarda Municipal, 
pois só isso explicaria o 
que aconteceu comi-
go. Fui demitida dessa 
forma injusta” revela 
Janete, que ainda não 
recebeu os meses de 
salário que a prefeitu-
ra devia a ela. Uma das justificativas da prefeitura para as demissões seria o corte de gastos

Outros demitidos acreditam em represália
De acordo com 

Jardenisio Vitorio, 
as demissões foram 
uma espécie de 
represália à Asso-
ciação da Guarda 
Municipal e Adminis-
trativos, fundada em 

agosto de 2016 e presi-
dida por ele. Toda a di-
retoria foi demitida. Ele 
explica que os contra-
tos eram por tempo in-
determinado e que fo-
ram rescindidos com a 
justificativa de corte de 

cargos comissionados, o 
que não se encaixa na 
situação dos trabalha-
dores, segundo ele. Em 
meio aos dispensados, 
duas funcionárias grá-
vidas que trabalhavam 
no setor administrativo 

da Secretaria de Or-
dem Pública. “Estamos 
passando por um mo-
mento de turbulência 
e bastante preocupa-
ção” diz Jardenisio.

Procurada pela reda-
ção, a Guarda Munici-

pal de Itaguaí disse, por 
meio de nota oficial, 
que os guardas muni-
cipais tinham contratos 
temporários e a decisão 
pela dispensa se deve 
ao corte de gastos ne-
cessário à adequação 

à nova realidade 
do município e ao 
pagamento das dí-
vidas herdadas da 
administração an-
terior, que somam 
cerca de R$ 230 mi-
lhões.

ROBERTO MOREyRA

Secretaria de Saúde prepara 
mutirão de cirurgias no Rio

A Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Ja-
neiro prepara um muti-
rão de cirurgias para re-
duzir a fila do Sistema de 
Regulação (Sisreg) do 
município que já passa 
de 7,5 mil pacientes. Ao 
todo, 140.387 pessoas es-
tão cadastradas no Sis-
reg à espera de algum 
procedimento na rede 
pública, seja cirúrgico, 
consultas ou exames. De 
acordo com a secre-
taria, a redução da fila 
para realização de cin-
co serviços com maior 
demanda já chega a 
5,8% neste início de ano, 
com abertura de vagas 
e realização de procedi-
mentos.

Ao todo, das especia-
lidades cirúrgicas, cin-
co são as mais procu-
radas: a plástica, com 
4.213 procuras, a geral, 
com 933, a oftalmológi-
ca, com 503, a infantil e 
a ortopédica com 362 
casos cada. Os últimos 
detalhes sobre a pro-
gramação do mutirão 
ainda estão sendo fina-
lizados. A previsão é de 
que comece até o início 
de fevereiro e envolva 
cinco hospitais munici-
pais: Souza Aguiar, Mi-

guel Couto, Salgado Fi-
lho, Lourenço Jorge e o 
Hospital Municipal Jesus, 
este último especializado 
em pediatria. As cirurgias 
devem acontecer nos 
fins de semana e à noite, 
quando normalmente 
não são realizados pro-
cedimentos eletivos.

Em todo o município, 
há 56.615 pacientes que 
aguardam em fila por 
consultas de diversas es-
pecialidades, além de 

25,3 mil pessoas inscritas 
para realização de exa-
mes. As parcerias com 
hospitais universitários e 
federais ajudaram a au-
mentar a oferta de servi-
ços em unidades como 
o Hospital Municipal Ro-
naldo Gazolla, em Acari; 
os hospitais universitários 
Gaffrée e Guinle, da Uni-
rio; e São Francisco de 
Assis, da Universidade 
Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ).

A ideia é reduzir a fila do sistema para cirurgias

Prefeitura implanta novidades 
para o VLT visando o Carnaval

A Secretaria Mu-
nicipal de Trans-
portes (SMTR) e a 
Companhia de De-
senvolvimento Urba-
no da Região do Por-
to (CDURP) adotarão 
novas medidas para 
otimizar as opera-
ções realizadas pelo 
Veículo Leve Sobre 
Trilhos (VLT) visan-
do o carnaval. Uma 
das iniciativas será 
a instalação provi-
sória de mais duas 
ATM’s (máquinas de 
autoatendimento e 
venda de bilhetes) 
na estação da Cine-
lândia, que já conta 
com dois equipa-
mentos. 

A intenção de se 
instalar as máqui-
nas é para reduzir as 
longas filas que pas-
sageiros fazem em 
busca de bilhetes, 
principalmente du-
rante o Carnaval (o 
primeiro que conta-
rá com a operação 
do VLT), período em 
que a região deve 
receber uma gran-
de quantidade de 
turistas, gerando as-
sim um aumento na 
demanda do VLT. A 

DIVULGAçãO

implantação das no-
vas ATM’s poderá ser 
ampliada para todas 
as estações e paradas 
conforme o aumento 
da demanda de pas-
sageiros. Outra medi-
da que será tomada 
pela Prefeitura para 
diminuir as filas será 
a instalação de ter-
minais específicos de 
consulta de saldo em 
todas estações e pa-
radas do VLT, liberan-
do as ATM’s para as 
operações de compra 
e recarga do cartão.

De acordo com o se-
cretário Municipal de 
Transportes, Fernando 
Mc Dowell, o as medi-
das são para oferecer 
o melhor serviço ao 
cliente durante a épo-
ca das festividades. “O 

VLT não é um trans-
porte de massa. Ele 
transporta nove mil 
pessoas por hora. As 
medidas que esta-
mos tomando visam 
ampliar sua capaci-
dade, facilitar o es-
coamento dos pas-
sageiros e viabilizar 
a utilização do VLT 
no Carnaval”. expli-
cou.

As novas medidas 
adotadas pela atual 
Prefeitura do Rio fo-
ram tomadas após 
reunião realizada, 
nesta semana, en-
tre o Vice-prefeito e 
secretário Municipal 
de Transportes, Fer-
nando Mac Dowell, 
e representantes do 
Consórcio VLT Ca-
rioca.

REPRODUçãO

O VLT passará por mudanças no atendimento
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Paracambi continua com um inten-
so trabalho de conscientização nas 
redes sociais para a coleta do lixo. A 
iniciativa é pioneira entre as prefeitu-
ras da Baixada. Tá bonito de ver!

Um estudo da Fede-
ração das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan) 
indica que a criação 
de seis novas linhas de 
barcas entre o Rio, Ni-
terói e São Gonçalo 
retiraria mais de 35 mil 
veículos das ruas, dia-
riamente. Só falta inves-
timento, não é mesmo?

Nessa audiência a 
Prefeitura do Rio de 
Janeiro terá que apre-
sentar o percentual re-
manescente da frota 
de ônibus sem climati-
zação e o plano para 
que todos os veículos 
sejam refrigerados. 
Parece que haverá 
um fim para era dos 
‘quentões’. 

Rogério Lisboa é mesmo um ansioso, não 
resistiu à promessa de somente abrir a tem-
porada de nomeações após quitar o último 
centavo dos funcionários com pagamentos 
em atraso.

Dessa vez para o Diário Oficial traz uma lista 
de nomes para o Setor de Posturas e, claro, 
com data retroativa. Mal começou o gover-
no e as promessas já estão caindo por terra. 
Que Feio!

Veredito Logística

Ansioso Ansioso II

Eles disseram... nós publicamos!
“É preciso vacinar muito e logo”. O virologista Luiz Tadeu Figueiredo, professor titular 

de Doenças Infecciosas e Tropicais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, comentou os recentes casos de febre amarela no Brasil.

O novo prefeito de Seropédica, Anabal 
Barbosa, vive a tomar café em uma mo-
vimentada padaria da cidade, com seus 
amigos e comissionados. A relação de seus 
‘súditos’ é semelhante a de Dom Corleone 
em ‘O Poderoso Chefão’.

Pacientes superlotam a emergência do 
Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF), 
no Méier. Já não há espaço na chamada 
Sala Amarela, onde são atendidos os ca-
sos de maior urgência.

DIRETO AO PONTO

Uma mulher foi brutalmente estuprada na Cen-
tral do Brasil, como noticiamos aqui nos últimos 
dias. E como se não bastasse tanto sofrimento, 
ela agora tem sido ostilizada por andar com um 
homem. Isso evidencia demais a forma como 
a nossa sociedade vê o estupro! Muitos ainda 
acreditam que a culpa é da mulher e outros ( os 
homens) que tem direito sobre o corpo feminino. 
Todos essses fatos mostram o quanto o feminismo 
é urgente e necessário. 

Vizinha Vizinha II No martelo
Moradores da localidade 

Boa Esperança, no bairro Mi-
guel Couto, entre as cidades 
de Nova Iguaçu e Belford Roxo, 
tem se manifestado para co-
brar uma solução da empresa 
Facility, uma péssima vizinha 
desde que chegou.

 A empresa está construindo 
um conjunto de casas de luxo 
GranLand para serem vendidas 
na região. De acordo com os 
moradores, as manilhas coloca-
das pela empresa tem causado 
alagamento das casas vizinhas 
ao empreendimento.

A juíza Luciana Losada 
Albuquerque Lopes, da 8ª 
Vara de Fazenda Pública da 
Capital, determinou, a reali-
zação de audiência para o 
dia 8 de fevereiro, sobre a 
climatização dos ônibus do 
Rio de Janeiro.

O chefão

Superlotação
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Sites de diversas prefeituras da Baixada 
Fluminense continuam desatualizados. 
Uma grande mancada das novas admi-
nistrações que se elegeram promenten-
do transparência. Estamos de olho!

O feminismo é necessário

 Embora o atendimento 
ao público na Prefeitura 
de Japeri só vá come-
çar no dia 6 de março, 
a movimentação por 
lá vem sendo grande e 
aumentou muito ontem. 
É que o prefeito Carlos 
Moraes Costa decidiu 
que vai contratar ser-
vidores temporários e 
para isso está disposto 
a anular o concurso pú-
blico realizado no ano 
passado, no qual fo-
ram oferecidas 214 va-
gas em cargos de nível 
fundamental e médio, 
com salários base entre 

Japeri vai por temporários 
em vagas de concursados

R$ 880 a R$ 1.089,53. As 
provas foram aplicadas 
no início de dezembro 
para cerca de sete mil 
inscritos e o resultado 
final homologado, bas-
tando apenas fazer as 
convocações. Os apro-
vados dentro do núme-
ro de vagas imediatas 
ficaram revoltados ao 
tomarem conhecimento 
de que as funções para 
as quais concorreram e 
foram classificados po-
derão ser preenchidas 
por pessoas indicadas 
por vereadores da base 
do governo. 

Queimados oferece cursos profissionalizantes
NOVA CHANCE

Parceria com o SENAC favorece oportunidade de formação em beleza e estética.
assessoria 
de imprensa

Moradores da Rua 
Bráulio, esquina com 
a Rua Veronica, no 
bairro Santo Elias, em 
Mesquita, estão indig-
nados com o acúmu-
lo de lixo pela locali-
dade. Eles dizem estar 
decepcionados com 
a nova administração, 
que prometeu melho-
rias e uma intensa fis-
calização, no que se 
refere ao descarte de 
entulhos. “Queremos 
que cumpram o que 
prometeram durante 
as eleições”, pediu 
uma moradora. 

A justiça de São 
Paulo derrubou 
ontem, em de-

cisão monocrática 
(quando é definida 
por apenas um magis-
trado), a liminar que 
impedia o aumento 
das velocidades das 
marginais Pinheiros e 
Tietê, na capital pau-
lista. Com isso, a me-
dida já está valendo 
desde o começo da 
madrugada. Cabe 
recurso e o caso ain-
da deverá ser julgado 

Lixo acumulado no bairro Santo Elias
DIVULGAçãO

Ana Raquel e a filha Kethlen enfrentaram fila com esperança de um novo futuro

DIVULGAçãO

São Paulo

Quatro anos de-
s e m p r e g a d a 
até que, enfim, 

surgiu uma luz no fim do 
túnel para a morado-
ra de Queimados, Ana 
Raquel, de 32 anos, re-
alizar o seu grande so-
nho: comandar um dia 
o próprio negócio. Já a 
filha Kethlen, de apenas 
16, ainda em formação 
no ensino médio, tem a 
esperança num futuro 
melhor mesmo em tem-
pos de crise. Otimistas, 
mãe e filha apostaram 
na iniciativa “Carreta 
Escola”, desenvolvida 
por meio da parceria 
entre a Prefeitura de 
Queimados e o SENAC, 

e foram as primeiras da 
fila durante arealização 
das inscrições para as 
198 vagas oferecidas 
gratuitamente no muni-
cípio, ontem , no Centro 
de Artes e Esportes Uni-
ficados do bairro São 
Roque.

O espaço ficou com-
pletamente lotado e 
desde a madrugada 
uma longa fila de mo-
radores se formou às 
margens do Campo 
São Roque, todos com 
o objetivo de ter uma 
nova oportunidade 
para entrar no merca-
do de trabalho. “Passei 
a noite na fila para não 
perder a chance de po-
der aprender uma pro-

Caminhões com as novas placas da marginal

por mais dois magistra-
dos.
A mudança na velo-

cidade das marginais, 
prometida por Doria 
ainda no período elei-
toral, estava marcada 
para começar na últi-

ma quarta-feira, ani-
versário de São Paulo. 
No último dia 20, a Jus-
tiça concedeu liminar 
barrando a alteração 
das velocidades a 
pedido da sociedade 
civil organizada.

Aprovados em processo seletivo estão revoltados

REPRODUçãO 

REPRODUçãO/G1

Justiça permite aumento de 
velocidade nas marginais

fissão. Trouxe minha filha 
também, porque ela viu 
o cartaz de divulgação 
do projeto e se interes-
sou. Quero voltar ao 
mercado de trabalho 
o quanto antes e esse 
curso vai me ajudar nis-
so”, disse Ana Raquel.

Os cursos, que são 
relacionados à área da 
beleza e estética (técni-
cas básicas de maquia-
gem, barbeiro, design 
de sobrancelhas, mani-
cure/pedicure e técni-
cas básicas de cabe-
leleiro), terão início em 
13 de fevereiro e vão 
até 12 de maio. Todos 
os participantes terão 
direito a certificado pro-
fissional.
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 Direção reconhece ‘aumento de demanda’ e o transtorno causado.

WashinGTon

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Pacientes superlo-
tam a emergên-
cia do Hospital 

Municipal Salgado Fi-
lho (HMSF), no Méier. 
Já não há espaço na 
chamada Sala Ama-

rela, onde são atendi-
dos os casos de maior 
urgência. Sem lugar, os 
doentes se espremem 
nos corredores. No do-
mingo eram pelo me-
nos 90 pacientes para 
apenas quatro técnicos 
de enfermagem. “Tra-
balho aqui há mais de 

Mutirão para reduzir filas de cirurgias
A Secretaria mu-

nicipal de Saúde in-
formou que até fe-
vereiro vai fazer um 
mutirão para reduzir 
as filas por cirurgias 

em cinco hospitais, in-
cluindo o Salgado Fi-
lho os outros são Souza 
Aguiar, Miguel Couto, 
Lourenço Jorge e Hos-
pital Municipal Jesus 

(este, especializado 
em pediatria). A fila de 
espera já passa de 7,5 
mil pacientes. Ao todo, 
140.387 pessoas estão 
cadastradas no Siste-

ma de Regulação 
(Sisreg) à espera de 
algum procedimento 
na rede pública, seja 
cirúrgico, consultas 
ou exames.

DIVULGAçãO/G1

Falta de aulas impede alunos de concluir ano letivo 

Pacientes sofrem com 
superlotação de hospital

O presidente dos Es-
tados Unidos Donald 
Trump assinou ontem-
decretos presidenciais 
para acelerar os pro-
jetos dos oleodutos de 
Keystone XL e Dakota 
Access e para deter-
minar que aço norte-
-americano seja usado 
para oleodutos cons-
truídos no país.

Trump também as-
sinou decreto para 
apressar a revisão e 
aprovação ambiental 
de projetos de infraes-
trutura de alta priorida-
de que ele espera co-
locar em vigor como 
parte de seu esforço 
para reconstruir aero-
portos, estradas e pon-
tes nos EUA.

Trump disse a repór-
teres que “vamos re-
negociar alguns dos 

aulas perdidas com a 
greve do ano passado. 
Com isso, os alunos per-
dem conteúdo.

“Todos os professores 
conseguiram administrar 
a reposição de aula e re-
puseram os tempos, mas 
só a professora de Portu-
guês não conseguiu”, ex-
plicou o estudante Enzo 
Garcia.

Os alunos estão per-
dendo o prazo para co-
meçar as aulas em cursos 
profissionalizantes. É que 
a previsão para a repo-
sição é a partir do dia 31 
de janeiro e só deve ter-
minar na primeira quinze-
na de março. Mas antes 

Se depender de experiência e capacidade, 
a Vigilância Sanitária, em Nova Iguaçu, ganhou 
um presente. A nomeação do médico Roger 
Ancillotti (foto), vai somar de forma super posi-
tiva para o trabalho na área da Saúde. Ele di-
rigiu o IML/RJ, entre outras funções na carreira 
pública e ainda, carrega um exemplar currículo 
como médico militar. Sua atenção em tratar os 
servidores, tem impressionado bastante.

#Experiênciaparasomar 

Ele conseguiu definir o comportamen-
to humano, mas nem Sigmund Freud, sa-
beria explicar a reação dos servidores da 
Prefeitura iguaçuana. Ao receberem o paga-
mento antecipado, referente ao mês de ja-
neiro, ao invés de mostrarem alegria ou alívio, 
preferiram “espraguejar” o prefeito anterior. 
Cada coisa que acontece...

termos” do projeto 
Keystone. “E se eles 
gostarem, vamos ver se 
conseguimos construir 
esse oleoduto muitos 
empregos, 28 mil em-
pregos, ótimos empre-
gos de construção.”

Ele disse que o oleo-
duto de Dakota esta-
ria “sujeito a termos e 
condições renegocia-
das por nós.”

Nem Freud

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

O Controle Urbano (antiga Posturas), che-
gou e moralizou o trabalho dos vendedores 
informais em Nova Iguaçu. A equipe chefia-
da por Marcio Marques, com 10 agentes fis-
cais e um um grupo de apoio, impediu que os 
camelôs continuassem tumultuando as ruas 
centrais. Aplaudidos por empresários e po-
pulação, o trabalho deixou duas realidades. 
Primeiro, mostrando que a nova administra-
ção municipal, tem um norte definido e ain-
da, pulverizou o discurso de que mexer com 
camelôs, provocaria tumulto. Rogerio mostrou 
que tem jeito de fazer bem feito.  

A ação acontecerá no 
próximo sábado, será coor-
denada pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, e 
contará com a participação 
de todas as demais secreta-
rias da administração munici-
pal, Guarda Ambiental e Bri-
gada Florestal. Os moradores 
e frequentadores do Parque 
também estão convidados a 
participar.

A área do Parque Natural 
do Gericinó foi conquistada 
junto ao Exército Brasileiro 
em 2008, durante o segundo 
mandato do prefeito Farid 
Abrão, e de lá para cá se 
transformou em uma impor-
tante área de lazer e práticas 
de esportes para os nilopoli-
tanos.

O mutirão marca o início 
de uma série de ações da 
Prefeitura de Nilópolis para re-
vitalizar e conservar o Parque, 
em total integração com os 
frequentadores e moradores. 

Mutirão de 
Limpeza em 

Nilópolis

Trump assina decretos que determinam 
avanço de projetos de oleodutos nos EUA

Fazer bem feito 

 

A determinação para que os juízes do gabinete do 
ministro, Teori Zavascki, continuem analisando os pro-
cessos de delação da LavaJato, deixa bem claro que 
tudo vai seguir num rumo satisfatório. Acabando com 
especulações em contrário.

Voz geral das milhares de pessoas que circu-
lam diariamente pelo calçadão da avenida Ama-
ral Peixoto, centro de Nova Iguaçu: faltam lixeiras... 
Assim, não há coleta que consiga dar jeito.

Escola Estadual Miécimo da Silva, na Zona Oeste do Rio

disso, ainda em fevereiro, 
começam as aulas nos 
cursos. Não daria tempo 
de terminar o que ficou 
atrasado.

A Secretaria Estadual 
de Educação informou 
que acompanha o pla-
nejamento para a repo-

sição das aulas e que 
os pais devem procurar 
o órgão caso precisem 
de declarações de ensi-
no para outros cursos. O 
Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educa-
ção não quis se pronun-
ciar sobre a questão.

Alunos da Escola Esta-
dual Miécimo da Silva, 
em Campo Grande, na 
Zona Oeste do Rio, não 
conseguiram terminar os 
estudos do ano passado 
por uma única matéria. 
Os alunos contam que 
seus projetos estão inter-
rompidos por conta da 
falta de aulas de Portu-
guês.

Estudantes contam 
que não foram aprova-
dos no primeiro ano do 
Ensino Médio porque fal-
tam às aulas de Língua 
Portuguesa. De todas 
as matérias, apenas a 
professora de Português 
não conseguiu repor as 

30 anos e nunca tinha 
visto uma situação 
pior. Atendemos sem 
ter condições. Isso 
até prejudica nossa 
própria saúde. Faze-
mos dupla jornada e 
ganhamos R$ 600 só 
para ‘tapar buraco’. 
Se não tivesse, estaria 
pior ainda”, contou 
um funcionário.

A diarista Sandra 
Chaves, de 58 anos, 
que ficou a madru-
gada inteira ao lado 
do marido, confirma: 
“Tem muita gente 
para pouco espaço. 
O banheiro fica muito 
sujo, com muito xixi no 
chão. Teve um doente 
que ficou a noite gri-
tando, sem ninguém 
dar atenção”, con-
tou. O serralheiro Ney 
Chaves, 57, que teve 

um problema no co-
ração, acredita que 
tem sorte em estar no 
corredor: “Lá dentro 
[na Sala Amarela] é 
ainda pior. Pelo me-
nos aqui está sempre 
passando gente”.

A direção do hos-
pital informou que 
recebeu um ‘au-
mento de deman-
da’ nos últimos dias 
e que ‘cerca de 
50% dos pacientes 
que têm buscado 
assistência são de 
outros municípios”, 
o que sobrecarrega 
o atendimento. “O 
HMSF funciona com 
seu quadro de fun-
cionários normal”, 
acrescenta a nota. E 
nega que faltem re-
feições para os pa-
cientes.

DIVULGAçãO

Zap 1

Zap 2

DIVULGAçãO

Trump disse que sua 
ordem sobre os oleodu-
tos “vai colocar muitos 
trabalhadores siderúrgi-
cos de volta ao traba-
lho.”

“Estamos muito insis-
tentes de que, se vamos 
construir oleodutos nos 
Estados Unidos, então os 
dutos devem ser constru-
ídos nos Estados Unidos”, 
disse ele.

Trump assinou o decreto para acelerar os projetos 

 Com sala Amarela lotada, pacientes ficam no corredor 

 

Com a expectativa de lucros diante da exportação 
do café produzido no Vale do Paraíba, Pedro II manda 
construir a Estrada Real do Comércio (foto), partindo de 
IguassúVelha. Ela foi a “primeira estrada” construída no 
Brasil, para “escoar” a riqueza do café e colocar nossa 
terra na História do Brasil Colonial. A estrada foi construí-
da pelo engenheiro Conrado Jacob Niemayer, com tra-
balho escravo e alguns trechos ainda podem ser vistos.

Estrada Real  

REPRODUçãO
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Corpo de civil é  achado 
dentro de carro no Rio

realengo

antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Agente foi encontrado em porta-malas.

Um policial civil foi 
encontrado mor-
to dentro do por-

ta-malas de um carro 
após um acidente de 
trânsito em Realengo, 
na Zona Oeste do Rio, 
na madrugada de on-

tem. As informações 
são do 14º BPM (Ban-
gu).

Quando o Batalhão 
foi acionado, a polí-
cia militar encontrou 
na Rua José Maria de 
Abreu, 250, o carro sem 
motorista. No porta-ma-
las, os policiais acha-

ram um corpo com 
disparos de arma de 
fogo. Ao lado do cor-
po, estava a carteira 
funcional do inspetor 
da Polícia Civil José Luiz 
Macedo Zandomingos. 
A Divisão de Homicí-
dios foi acionada e fez 
uma perícia no local.

A Polícia Civil infor-
mou em nota, que a 
perícia e um amplo 
trabalho de investiga-
ção estavam em an-
damento para tentar 
esclarecer todas as cir-
cunstâncias do ocorri-
do e identificar a auto-
ria do crime. O agente estava com vários tiros no rosto.

REPRODUçãO 

Agente esfaqueado 
No fim da tarde 

da última segunda-
-feira, foi registra-
do outro caso de 
violência contra 
um policial civil. O 

agente foi esfaquea-
do, na tarde da última 
segunda-feira, na Fre-
guesia, na Zona Oeste 
do Rio. De acordo com 
informações da Polícia 

Militar, os golpes foram 
desferidos pela sua 
própria esposa.

A vítima, identifica-
da como Sérgio Luiz 
de Almeida Junior, lo-

tado na 17ªDP (São 
Cristóvão), foi enca-
minhada para o Hos-
pital Municipal Lou-
renço Jorge. Segundo 
informações iniciais, 

ele foi atingido na ca-
beça, no braço e no 
tórax. O policial passa 
por cirurgia, mas não 
há informações sobre 
seu estado de saúde. 

A suspeita identifi-
cada como Flávia, 
conseguiu fugir. A 
ocorrência foi re-
gistrada na 32ª DP 
(Taquara).

Mulher é morta em tentativa 
de assalto na Zona Oeste

Uma mulher foi mor-
ta na última segunda-
-feira, após ser balea-
da em uma tentativa 
de assalto, na Zona 
Oeste do Rio. 

A auxiliar de enfer-
magem Aline de Pau-
la Ferreira, de 31 anos, 
voltava para casa 
quando foi abordada 
por criminosos, no sen-
tido Centro da Ave-
nida Brasil, próximo 
à Vila Kennedy. Com 
um tiro na cabeça, 
ela chegou a ser so-
corrida e levada para 
o Hospital Estadual Ro-
cha Faria, em Campo 
Grande, também na 
Zona Oeste, mas não 
resistiu ao ferimento.

De acordo com in-
formações da Polícia 
Militar, o crime acon-
teceu depois das 20h. 
Aline havia saído do 
plantão por volta das 

19h e estava de moto 
a caminho de casa, 
em Nova Iguaçu.

A enfermeira era 
casada com um poli-
cial militar e deixa três 
filhos: de 12, 3 e 6 anos.

O caso está sob in-
vestigação da Divisão 
de Homicídios (DH) da 
Capital, que abriu um 
inquérito para apurar 
a morte.

FiLHOS AiNdA 
NãO SAbEM dA
 MORTE dA MãE

O irmão do policial 
militar Dulciney Veri-
diano de Paula, viúvo 
da enfermeira Aline 
de Paula Pereira, de 
31 anos, morta a tiro 
numa tentativa de as-
salto na Avenida Bra-
sil, na noite da última  
segunda-feira, fez um 
desabafo. Segundo o 
professor Daniel Ve-

ridiano, ninguém na 
família teve coragem 
de contar aos três fi-
lhos dela o que acon-
teceu com a mãe de-
les.

“Como você fala 
isso para um criança? 
Não tem o que falar! 
Infelizmente, essa é a 
uma sociedade que 
está na mão de vaga-
bundos” disse ele, na 
manhã de ontem.

Aline de Paula, 31 anos

REPRODUçãO 

PRF prende suspeito de roubo

Agentes da Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF) prenderam na 
madrugada de on-
tem, um homem e 
recuperaram um car-
ro roubado durante 
uma abordagem na 
Rodovia Governador 
Mário Covas (BR-101), 
em São Gonçalo, na 
Região Metropolita-
na do Rio. O suspei-
to foi reconhecido 
pela vítima que teve 
o carro roubado na 
manhã da última se-
gunda-feira. A ação 
faz parte da opera-
ção ‘Rota Segura’, 
que reforça o poli-

ciamento nas rodovias 
federais do Rio.

Os policiais faziam 
uma ronda na altu-
ra do km 305, quan-
do resolveram parar o 
condutor de um Ônix 
cinza. Quando os sus-
peitos avistaram a via-
tura da PRF, fugiram. 
Os agentes iniciaram 
uma perseguição e 
alguns quilômetros de-
pois conseguiram fazer 
a abordagem. Quatro 
homens conseguiram 
sair do carro em dire-
ção a uma comunida-
de e somente um de-
les, o condutor de 18 
anos, foi capturado.

Durante uma con-
sulta no sistema do 
Detran-RJ, os policiais 
constataram que o 
veículo tinha sido 
roubado na última 
segunda-feira. O pro-
prietário do carro foi 
acionado. Na sede 
da Polícia Rodoviá-
ria Federal, o dono 
do veículo reconhe-
ceu que o jovem de 
18 anos era um dos 
integrantes da ação 
criminosa. O veículo 
e o suspeito do rou-
bo foram conduzidos 
à 74ª DP (Alcântara) 
onde a ocorrência 
foi registrada.

DIVULGAçãO 

A ação da Polícia Rodoviária Federal faz parte da operação ‘Rota Segura’

Submetralhadora é apreendida 
em comunidade da Zona Sul 

Uma submetralha-
dora foi apreendida 
durante uma opera-
ção, na manhã de 
ontem, na localidade 
conhecida com Bu-
raco da Nazinha, no 
Morro da Babilônia, 
no Leme, na Zona Sul 
do Rio. Na ação, dois 
homens foram presos 

e cinco adolescentes 
foram detidos.

Segundo a Unidade 
de Polícia Pacifica-
dora (UPP) Babilônia/
Chapéu  Mangueira, 
além da submetralha-
dora, os PMs encon-
traram duas pistolas, 
uma granada, dois ra-
diotransmissores, além 

de 350 pinos de coca-
ína, 207 trouxinhas de 
maconha e R$ 60.

Os suspeitos foram 
encontrados após 
monitoramento do 
Setor de Inteligência 
da unidade. A ocor-
rência foi registrada 
na 12ª DP (Copaca-
bana).

Na ação dois homens foram presos e cinco adolescentes detidos 

DIVULGAçãO

Homem é preso por incendiar 
casa de ex em São Gonçalo

Agentes da Delega-
cia de Atendimento a 
Mulher (Deam), pren-
deram ontem, Rober-
to Bernardo de An-
drade, de 55 anos, em 
São Gonçalo, Região 
Metropolitana do Rio. 
O homem é suspeito 
de tentar incendiar a 
casa da ex-mulher.

De acordo com a 
polícia, o rapaz se di-
rigiu à casa da sua 
ex-esposa com um 
galão de gasolina 
com o objetivo de 
colocar fogo na re-
sidência. A filha do 
casal teria impedido 
o ato. O homem não 

havia se conformado 
com o fim do casa-
mento. 

Segundo os policiais, 
o homem ainda teria 
descumprido medidas 

protetivas, o que le-
vou a delegada Dé-
bora Ferreira pedir a 
sua prisão. Roberto 
responderá pelo crime 
de incêndio tentado.

Roberto não teria aceito o fim do casamento. 

DIVULGAçãO 
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Um total de 152 
detentos fugiram do 
Centro de Progres-
são Penitenciária 
(CPP 3) ‘Prof. Noé 
Azevedo’, em Bauru 
(SP), durante a rebe-
lião ontem. A confir-
mação foi feita pela 
Secretaria de Admi-
nistração Penitenci-
ária (SAP). 

A Polícia Militar 
imformou que con-
seguiu recapturar 
100 homens, mas 
52 continuam fora-
gidos. Os detentos 
serão levados ao 
Centro de Deten-
ção Provisória (CDP) 
I e II de Bauru, outros 
para presídios da re-

Detentos fogem durante rebelião

Dois assassinatos em menos 
de 24 horas em Nova Iguaçu

REPRODUçãO/TV TEM

durante rebelião, detentos gritaram palavras de ordem 

Os casos aconteceram em Vila de Cava e numa passarela em Comendador Soares. 

gião e cerca de 600 
devem ficar na peni-
tenciária.

A SAP informou que 
os presos colocaram 
fogo no prédio de três 
pavilhões e consegui-

ram fugir. O Corpo de 
Bombeiros foi chama-
do para controlar as 
chamas e o helicóp-
tero Águia sobrevoa-
va a cidade para lo-
calizar os fugitivos. 

Em menos de 24 
horas, duas pes-
soas foram assas-

sinadas em diferentes 
pontos de Nova Igua-
çu. A Divisão de Ho-
micídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) está 
investigando os crimes 
na tentativa de colo-
car os autores atrás 
das grades.

A primeira morte 
teve como vítima um 
homem aparentando 
idade entre 25 a 30 
anos. Ele foi executado 
na manhã de ontem 
na Estrada de Ferro, 
no bairro Vila de Cava 
em Nova Iguaçu. De 
acordo com informa-
ções da Polícia Civil, o 
rapaz foi identificado 
apenas como Vinicius. 
Relatos que ainda es-
tão sendo investigados 
apontam que ele teria 
envolvimento com rou-

bos e o tráfico de dro-
gas na região.

CORPO SOb A PASSARELA
Ainda em Nova 

Iguaçu, outro crime 

desafia os agentes 
da especializada. 

Um jovem foi exe-
cutado a tiros por 
volta das 21h da úl-
tima segunda-feira 

embaixo da passa-
rela localizada na 
Avenida Tancredo 
Neves (antiga Gua-
dalajara), próximo a 
obra do viaduto de 

Comendador Soares, 
que está abandona-
da. 

Segundo morado-
res relataram à Po-
lícia Civil, foram ou-

vidos três disparos e 
logo em  seguida foi 
achado o corpo da 
vítima que estava 
com as mãos amar-
radas para trãs. 

Vinícius (e) teria envolvimento com tráfico de drogas e praticado roubos em Vila de Cava. Já o outro rapaz, não identificado, foi morto com três tiros

REPRODUçãO/WHATSAPP

Professora de História diz que a morte 
de Sophia foi caso de ‘justiça divina’ 

A professora de his-
tória da rede estadual 
de ensino do Rio De-
nise Oliveira publicou 
em seu perfil no Face-
book que a morte da 
menina Sophia Clara 
Braga, de 2 anos, foi 
uma “justiça divina”. 
Ela morreu atingida 
por uma bala perdida. 

Ela acusou o pai da 
menina, Felipe Men-
des, 34, de ser um dos 
policiais militares do 
16°BPM (Olaria) que 
participou de uma 
operação em 2015, 
em Costa Barros, na 
Zona Norte do Rio, que 
ocasionou a morte de 
cinco jovens.  

A mulher afirmou 
que “ontem a dor de 
uma família, hoje é a 

dor da sua família”. 
Segundo informações, 
o pai de Sophia não 
faz parte do batalhão 
citado por Denise. Os 
quatro PMs que estive-
ram na operação res-
pondem pelo crime e 
estão presos. 

Revoltados, os inter-
nautas responderam o 
post da professora. Em 

uma das mensagens 
ela ainda diz: “Ah, es-
queci de dizer, podem 
xingar à vontade, Deus 
já fez a parte dele. A 
você só resta xingar 
mesmo. Kkkkkk”.

O perfil de Denise 
foi denunciado exclu-
ído e retirado do ar. A 
Secretaria de Estado e 
Educação (Seeduc) ins-

taurou uma sindicância 
e vai apurar o ocorrido.

PRiSãO PREVENTiVA 
dE SUSPEiTO 

Na manhã de ontem, 
o juiz Livingstone dos 
Santos Silva Filho decre-
tou a prisão preventiva 
de Thiago Rodrigues 
dos Santos, pelos crimes 
de homicídio e roubo, 
durante Plantão Judici-
ário. 

O marginal foi preso 
em flagrante na noite 
do último sábado, após 
perseguição policial a 
um suposto veículo rou-
bado e troca de tiros, 
em Irajá, Zona Norte do 
Rio. No tiroteio, a me-
nina Sofia morreu en-
quanto brincava numa 
lanchonete.

REPRODUçãO/FACEBOOK

A mulher expressou sua opinião nas redes sociais

Mistério em Japeri
Um jovem está 

desaparecido des-
de o dia 17 deste 
mês na Baixada. 
Morador do bair-
ro Nova Belém, no 
município de Jape-
ri, Alcir Júnior, mais 
conhecido como 
Juninho, saiu de 
casa na terça-feira 
da semana passa-
da e não foi mais 
visto. 

A família, que vive 
uma angústia com 
o sumiço do jovem, 
ficou ainda mais 
apreensiva após o 
carro de Alcir, que 
era estudante da 
Estácio, foi encon-
trado parcialmente 
incendiado e com 
marcas de san-
gue nos bancos, 
nas imediações do 
Arco Metropolita-

no, na altura de 
Engenheiro Pe-
dreira. 

Quem tiver al-
guma informação 
que possa ajudar 
no paradeiro de 
Alcir Júnior pode 
ligar para os se-
guintes números: 
97018-5822 ou 
2670-1182.

Gravação de caixa-preta revela que 
avião de Teori Zavascki tentou pousar

O piloto da aeronave 
que caiu com o ministro 
Teori Zavascki, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), fez 
duas tentativas de pouso 
no aeroporto de Paraty 
(RJ) antes de cair no mar. 
É o que apontam as pri-
meiras análises do grava-
dor de voz da caixa-preta 
do avião. 

A gravação também 
demonstra que não hou-
ve pânico, pedido de so-
corro ou alarme sonoro 
dentro da aeronave antes 
da queda.

O equipamento está 
sendo analisado no Cen-
tro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa), 
órgão ligado à Aeronáu-
tica responsável pela in-

vestigação de acidentes 
aéreos.

Ontem, a Aeronáutica 
informou que os peritos 
conseguiram acessar os 
30 minutos de gravação 
do equipamento. Peritos 
identificaram na caixa-
-preta que o piloto Osmar 
Rodrigues, que estava no 

comando do King Air C90 
prefixo PR-SOM e também 
morreu no acidente aéreo 
– fez comentários sobre o 
tempo (estava chovendo 
na região de Paraty no 
momento do acidente) 
e falou na gravação que 
iria esperar a chuva passar 
para pousar.

A gravação revelou o clima momentos antes da queda

Alcir Júnior, o Juninho

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAçãO
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Nova manifestação bloqueia a 
estrada RJ-155 em Rio Claro

sul fluMinense

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Esse é o quarto protesto contra o aumento na passagem de ônibus intermunicipal. 

O reajuste ta-
rifário está 
mob i l i z ando 

moradores do Sul Flu-
minense a protestar 
contra a medida. Des-
ta vez, moradores de 
Lídice, no distrito de 
Rio Claro, fizeram uma 
manifestação contra 
o aumento das passa-
gens dos ônibus inter-
municipais da Viação 
Colitur. O protesto teve 
início na madrugada 
de ontem e foi preciso 
acionar os policiais mi-
litares para negociar a 
liberação parcial da 
via.

De acordo com in-
formações da PM, par-
te da RJ-155 (Rodovia 
Saturnino Braga) foi 

bloqueada. Depois do 
líder do movimento e 
os policiais conversa-
rem, houve um acor-
do para liberarem a 
passagem apenas dos 
carros. Já pela manhã, 
por volta das 10h20, o 
tráfego estava parcial-
mente livre, apenas 
os ônibus da empresa 
não podiam seguir via-
gem pois os manifes-
tantes bloqueavam o 
caminho. 

Ainda de acordo 
com a PM, a manifes-
tação foi pacífica e 
os moradores aguar-
davam um posiciona-
mento da Colitur. Até 
o final desta edição, 
a empresa não havia 
enviado um represen-
tante para conversar 
com os manifestantes. A população voltou a protestar contra o aumento das tarifas bloqueando a rodovia em Lídice

Alteração dos valores
A decisão do re-

ajuste, do Departa-
mento de Transportes 
Rodoviários (Detro), 

foi publicada no dia  11 
de janeiro de 2017, no 
Diário Oficial do Estado. 
O aumento é de 6,99%. 

A linha Barra Mansa x 
Lídice, que custava R$ 
15,10, passou a valer R$ 
16,45, Angra dos Reis x 

Lídice, que custava R$ 
11,60 com o reajuste foi 
para R$ 12,70, o Trevo 
Rio-Santos x Lídice, que 

anteriormente custa-
va R$ 6,40, tem R$ 7,15 
como seu novo preço 
e o trajeto Volta Redon-

da x Lídice, o maior 
valor entre as passa-
gens, passou de R$ 
19,40 para R$ 21. 

REPRODUçãO / INTER TV

Vereador de Resende aciona a 
justiça contra a Mesa Diretora

O clima político está 
quente em Resende, prin-
cipalmente após a elei-
ção da Mesa Diretora na 
Câmara. O vereador Caio 
Sampaio (Rede) pediu, na 
Justiça, que a chapa en-
cabeçada por Roque Cer-
queira (PDT) seja desclassi-
ficada e que o grupo que 
ele integra, que disputou a 
mesma eleição, seja con-
duzido ao comando do Le-
gislativo.

O parlamentar argu-
menta que Roque, ao assu-
mir a presidência da sessão 
de posse na nova legisla-
tura, na condição de ve-
reador mais idoso, anulou 
indevidamente um ato da 
ex-presidente da Câmara 
Municipal de Resende, So-
raia Balieiro (PSB), que can-
celava a chapa liderada 
por ele mesmo. A decisão 
de Soraia atende a repre-
sentação apresentada por 
Caio.

A defesa de Roque afir-
ma que o ato de Soraia 
seria ilegal porque o gru-

po só teria sido informado 
da decisão às 13h30min 
do dia 1 de janeiro deste 
ano, quando Soraia já não 
era Presidente da Câmara. 
Roque se valeu desse argu-
mento para, na qualidade 
de presidente da sessão, 
desconsiderar a decisão 
da presidente anterior. 
Após anular o ato da ex-
-presidente, Roque realizou 
a eleição e sua chapa foi 
vencedora.

O Ministério Público do 
Estado do Rio se manifes-
tou em parecer de oito 
páginas, assinado pela 
promotora de Justiça Ali-
ne Rosa,  que opina pelo 
cancelamento da sessão 
ordinária comandada por 
Roque no dia da posse e 
propõe a realização de 
uma nova eleição para a 
escolha dos membros da 
Mesa Diretora. A promoto-
ra opinou que os artigos 29 
e 31, parágrafo segundo 
do Regimento Interno da 
Câmara Municipal, bem 
como do artigo 50 da Lei 

Orgânica do Município 
foram violados e apontou 
algumas ilegalidades na 
composição da chapa 
do vereador Roque, entre 
elas, a participação do 
vereador Tivo da Fonseca 
como primeiro secretário, 
uma vez que ele havia 
ocupado o mesmo cargo 
na legislatura anterior.

O juiz Hindenburg Kohler 
Brasil Cabral Pinto da Silva, 
que decidirá o proces-
so em primeira instância, 
mandou intimar todos os 
outros integrantes da cha-
pa eleita, antes de tomar 
sua decisão.

Vereador Caio Sampaio

REPRODUçãO

Ex-vereador João Batista morre no Sul do Rio
O ex-vereador de 

Barra Mansa, no Sul 
do Rio, João Batista 
de Oliveira, conhecido 
como ‘João Leiteiro’, 
morreu aos 77 anos na 
noite da última segun-
da-feira, vítima de um 
câncer.

O parlamentar en-
frentava a doença há 
anos e foi levado as 
pressas para o hospital 
particular da Unimed, 
em Volta Redonda, ci-
dade vizinha a Barra 
Mansa.  João Leiteiro 
foi vereador durante a 
década de 70, quan-
do chegou a presidir a 

Câmara Municipal. 
O corpo foi velado no 

Palácio Barão de Gua-
py, antiga sede da Câ-
mara de Barra Mansa e 

de lá foi encaminhado 
para o Cemitério Muni-
cipal da cidade, onde 
foi enterrado sob co-
moção da família.

Angra cria vagas de estacionamento para motos
Mais 84 novas va-

gas para motos foram 
criadas pela Prefeitu-
ra de Angra dos Reis 
na Avenida Júlio Ma-
ria, no Centro. O tra-
balho começou logo 
na segunda sema-
na da atual gestão 
e deve ser finalizado 
dentro de alguns dias. 
As vagas estão sendo 
demarcadas com si-
nalização horizontal 
(pintura no asfalto) e 
vertical (placas). 

A ampliação do 
estacionamento de 
motos na Júlio Maria 
não implicou em re-
dução do número de 
vagas para carros. De 
acordo com o supe-
rintendente de Trânsi-
to, Marcos Silva, tudo 
foi uma questão de 
reordenamento do 
espaço. “Já havia a 
ideia de aproveitar-
mos melhor esse es-
paço na avenida. O 
que faltou foi iniciati-

va”, destacou.
Após a conclusão 

no Centro, a Superin-
tendência de Trânsi-
to vai levar o traba-
lho também para os 
bairros. A Prefeitura 
pretende implantar 
o estacionamento 
rotativo no Centro 
de Angra. O projeto 
está aguardando o 
parecer do Tribunal 
de Contas do Estado 
para que possa ser 
aberta licitação.

Operação de trânsito na Costa     
Verde multa 19 veículos ilegais

Os motoristas que pas-
sam pelas estradas da 
Costa Verde não terão 
vida fácil. Só no primeiro 
fim de semana da ope-
ração de trânsito ‘SOS 
Costa Verde’, que tem 
como objetivo organizar 
os meios de transportes 
que prestam serviços no 
litoral, os agentes do De-
partamento de Transpor-
tes Rodoviários (Detro) 
atuaram em conjunto 
com a Polícia Rodoviária 
Federal e a Polícia Militar 
para fiscalizar os veículos 
que passavam no local. 
Ao todo, 19 estavam em 
situação irregular, entre os 
quais, 12 foram retirados 
de circulação.

A medida faz parte 
do plano de Reordena-
mento da Costa Verde, 
traçado em reunião so-
licitada pelos prefeitos 
de Itaguaí, Mangaratiba, 
Angra dos Reis e Paraty 
e organizada pela Secre-
taria Estadual de Turismo 
/TurisRio, no último dia 13 
de janeiro. O objetivo do 
plano é evitar o turismo 
desordenado e poluição 

ambiental na região. A 
fiscalização especial de 
combate ao transporte 
irregular nos acessos à 
Costa Verde seguirá du-
rante o verão, em ações 
nos fins de semana.

A população pode 
ajudar, denunciando veí-
culos que realizam trans-
porte de passageiros sem 
autorização dos órgãos 

competentes, por meio do 
telefone da Ouvidoria do 
Detro (21) 3883-4141 ou do 
WhatsApp Fale Detro pelo 
número (21) 9-8596-8545. 
Para verificar empresas e 
cooperativas autorizadas 
a realizar transporte de 
fretamento turístico inter-
municipal, basta consultar 
o site do Detro (www.de-
tro.rj.gov.br).

Agentes do detro em fiscalização no fim de semana

DIVULGAçãO DETRO

REPRODUçãO

O parlamentar João batista fez carreira na política
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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- Al-
vin e os Esquilos.
16:50 - Cheias 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

EMPODERAMENTO

Louzada orienta que Argemi-
ro tente localizar Wagner. Mocinha 
conduz as obras na nova casa de 
Sinhá e exige que o porão seja tran-
cado. Tanaka confessa a Mieko que 
está apaixonado por Mocinha. Mario 
incentiva a investigação de Damas-
ceno sobre César. Ana e Sirlene es-
tranham quando Carol comenta so-
bre o pai de Lucas.. Geppina afirma 
a Vittorio que tem informações.

César chega a Londres e 
arma contra Alice

Iru e Jéssica se beijam na 
tenda da moça

Racal implora para Mara não o 
denunciar. Ele avisa que pode rea-
lizar todos os seus desejos. Adonize-
deque pede para Mireu chamar Ula 
até o palácio. Racal diz ser um gran-
de feiticeiro e avisa que pode se li-
vrar dos inimigos de Mara. Josué diz 
que pedirá ajuda à Raabe para pas-
sar lições de fé aos gibeonitas. Racal 
oferece ajuda para Mara.

RESUMOS DAS NOVELAS

Zac consegue fugir e Alex é preso 
pelos policiais. Gui consegue reaver 
parte do dinheiro roubado. Zac escu-
ta a conversa de Gui e Júlia e deduz 
que o casal conhece Alex. Romildo 
mostra a William o dinheiro que con-
seguiu com o roubo. Diana aconse-
lha Gordo a esquecer Laila. O clipe 
da banda 4.4, feito por Caio, vira su-
cesso na internet.

Nicolau convida Luana 
para jantar

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

Competição vai escolher 
melhor trancista no Rio
Disputa que acontece em 11 de fevereiro no Parque de Madureira tem inscrições abertas.

BAND

Previsão do tempo - nova iguaçu Condições do
Mar no Rio

Com objetivo de va-
lorizar a cultura e 
estética negra, a 

Batalha das Tranças rece-
be inscrições até o próximo 
dia 30. O concurso reunirá 
profissionais da beleza, ca-
beleireiras (os), trancistas e 
Hair Stylists que contribuam 
para o fortalecimento da 
rede desses profissionais de 
todo o Brasil.

A banca avaliadora será 
formada por  profissionais 
com reconhecida compe-
tência na área. Entre eles, 
Maia Boitrago, que se des-
tacou recentemente pelo 
belo penteado na atriz Tha-
ís Araújo; Emanoel Reis, es-
pecialista em cortes de ca-
belos afro; Thammy Araújo, 
a youtuber do canal Lewe 
- vida de crioulo; e Cássia 
Marinho, idealizadora do 
IPORINCHÊ..

Na disputa serão ava-
liados tempo, habilidade, 

criatividade, originalidade e 
inovação agregada à tradi-
ção e acabamento. O con-
curso possui três categorias 
de competição: Trança 
nagô, penteados em tran-
ça rasta e penteado afro 
punk. Poderão participar 
do concurso maiores de 18 
anos, com experiência  de 
no mínimo seis meses no 
ramo. Cada candidata (o)  
poderá participar apenas 
de uma das 3 (três) catego-
rias disponíveis, totalizando 
15 participantes. 

 As inscrições são gratui-
tas e podem ser realizadas 
na Loja Feirão dos Brinque-
dos (Rua Carolina  Macha-
do, 380, em Madureira) ou 
através do e-mail batalha-
dastrancas@gmail.com, em 
caso de participantes de 
fora do Rio de Janeiro, até 
dia 30 de janeiro. O even-
to tem apoio do Feirão dos 
Cabelos e é uma realização 
da Fortaleceu produções e 
Trança Terapia. 

DIVULGAçãO

Fátima conversa com a irmã após 
muito tempo e lhe presentei com juju-
bas. Rosana telefona para o delega-
do Peixoto e diz que aceita ir com ele 
para um show sertanejo. Cecília conta 
para Fátima que descobriu com o tem-
po que seu carinho não é apenas por 
Dulce Maria, mas que também está 
apaixonada por Gustavo. Fabiana e 
Pascoal ajudam Fátima com a mudan-
ça de sua casa nova. 

Rosana telefona para o 
delegado Peixoto

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

Parabéns, Marcelo!

Hoje você inicia uma nova jornada, e 
nesse momento de alegria por você estar 
completando mais um ano de vida, que-
ro lhe dizer que tenho muito orgulho em 
compartilhar da sua amizade. Parabéns 
meu amigo, e feliz aniversário!

Hoje e sempre você merece muitos 
abraços e homenagens. Que Deus, nosso 
Pai, ilumine ainda mais seu caminho, para 
que possa conquistar todos os seus sonhos. 
Quero também lhe agradecer, por tudo 
o que tem feito para que a nossa amiza-
de fique cada vez melhor. De seus amigos 
Thadeu e Nem.

Feliz aniversário, Marina!

Segunda-feira foi aniversário da Ma-
rina, mamãe coruja do Pedro Miguel e 
por isso, familiares e amigos desejam que 
Deus abençoe a vida de toda essa famí-
lia linda, com muita paz, saúde, amor e 
prosperidade.

Parabéns!!!



 Os dinossauros 
foram extintos por 
causa do frio e da 
escuridão que vie-
ram após a colisão 
de um meteoro gi-
gante, indica um 
novo estudo publi-
cado pelo Instituto 
Potsdam, na Ale-
manha.

A pesquisa di-
vulgada na revista 
especializada ‘Ge-
ophysical Research 
Letter’, revelou que 
não foi exatamente 
o meteoro autor da 
cratera de Chicxu-
lub no México, que 
extingiu os dinos-
sauros, mas sim as 
mudanças ambien-
tais consequentes 
desse impacto.

Os pesquisado-
res demonstraram 
em uma simulação 
que, depois da coli-
são do meteoro de 
10 quilômetros de 
diâmetro, a tempe-
ratura média anual 
da Terra caiu cerca 
de 26 graus e per-
maneceu abaixo 
de zero por ao me-
nos três anos.

DO
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Físicos afirmam ter manipulado o vácuo
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Bruna Marquezine e Neymar 
trocam beijo fofo em festa

Ticiane Pinheiro aproveita 
férias para curtir a filha

Sempre que tem um tempinho livre 
em sua agitada agenda, Ticiane Pinhei-
ro parece fazer questão de sair um pou-
co de São Paulo, cidade onde mora 
atualmente. Há aproximadamente três 
dias, a apresentadora está curtindo os 
cenários de tirar o fôlego da Bahia, jun-
to com alguns amigos e a filha, a fofa 
Rafaella Justus, fruto de seu casamento 
já terminado com Roberto Justus. 

O amor realmente tem tudo para 
tomar conta de 2017, principalmen-
te quando se trata da vida de Bruna 
Marquezine e Neymar Jr. Ainda na 
noite da última segunda-feira, a atriz 
voltou a causar o maior alvoroço na 
página oficial que possui no Insta-
gram, depois de aproveitar uma das 
ferramentas da rede social, para ser 
registrada recebendo um beijinho 
super fofo do jogador.

De acordo com a 
mecânica quânti-
ca, o vácuo não é 
vazio, mas sim pre-
enchido por ener-
gia quântica e par-
tículas que entram 
e saem de existên-
cia a cada mo-
mento, estranhos 
sinais conhecidos 
como flutuações 
quânticas.

Por décadas, ha-
via apenas evidên-
cias indiretas dessas 
flutuações, mas em 
2015 pesquisado-
res afirmaram que 
detectaram essas 

flutuações diretamen-
te. Agora os mesmos 
cientistas alegam que 
eles deram um passo 
adiante, manipulando 
o próprio vácuo e de-
tectando as mudan-
ças nesses estranhos 
sinais.

Se os resultados forem 
confirmados, os pes-
quisadores podem ter 
descoberto uma nova 
forma de observar e 
testar a esfera da física 
quântica sem interferir 
nela. Isso é importante 
porque um dos maio-
res problemas com a 
mecânica quântica 

é que sempre que 
tentamos medir ou 
observar um sistema 
quântico, nós o des-
truímos.

A semelhança 
inesperada entre as 
físicas quântica e 
clássica.

É aí que o vácuo 
quântico entra em 
cena. Primeiro vamos 
pensar nele de forma 
clássica: um espaço 
totalmente vazio de 
matéria, com a me-
nor energia possível. 
Não há partículas ali, 
e nada para interferir 
com a física pura.

DIVULGAçãO

Quarta-feira, 25 de janeiro de 2017
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Babi Rossi grava  

clipe no Guarujá

Oscar 2017 divulga 
seus candidatos 

A Academia de 
Artes e Ciências Ci-
nematográficas divul-
gou ontem a lista de 
indicados à 89ª edi-
ção do Oscar. A ce-
rimônia acontece no 
dia 26 de fevereiro, 
com apresentação 
de Jimmy Kimmel. 
O filme La La Land: 
Cantando estações 
foi o líder de indica-
ções: 14 em 13 cate-
gorias. O longa igua-
lou os recordes de 
Titanic, em 1997, e A 
Malvada, em 1950.

Como de costume, 
nenhum filme con-
siderado “geek” foi 
indicado nas catego-
rias mais importantes 

do Oscar 2017. Parte 
do público espera-
va que longas como 
Deadpool, Star Trek: 
Sem Fronteiras, Es-
quadrão Suicida, Ro-
gue One: Uma Histó-
ria Star Wars e Doutor 
Estranho fossem lem-
brados.

Star Trek: Sem Fron-
teiras e Esquadrão 
Suicida concorrem 
em Melhor cabelo e 
maquiagem. Já Ro-
gue One: Uma His-
tória Star Wars pode 
levar a Melhor mixa-
gem de som. Dou-
tor Estranho está em 
Melhores efeitos visu-
ais, ao lado de Ro-
gue One.

REPRODUçãO

Toda boa! babi Rossi fez a alegria de 

seus seguidores e admiradores, na tar-

de de ontem. A modelo postou uma 

foto de maiô, em seu instagram. No 

registro, ela posa para foto e usa um 

maiô preto bem decotado, deixando 

seu corpão em total evidência.babi 

está na praia da Enseada, no Guaru-

já, participando da gravação de um 

clipe sertanejo, e esbanjou beleza e 

muita boa forma.

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Porto Real

PORTARIA Nº 0103  DE 24 DE JANEIRO DE 2017.

o Prefeito do MuniCÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiÇÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXTINGUIR,  em 31/12/2016, por término 
de prazo, os contratos de trabalho dos servidores  da 
secretaria Municipal de educação, Cultura, esporte e 
lazer conforme relacionados abaixo:

DOCENTE I – ENSINO FUNDAMENTAL

Nome          Nº Processo

andreia de jesus eurico   491/17

rosangela Maria de jesus rezende 620/17

DOCENTE I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Caroline Campos duque   555/14

DOCENTE I – EDUCAÇÃO ESPECIAL

angelica dos santos felix Miranda 533/17

DOCENTE IV – EDUCAÇÃO FISÍCA

fabricio nogueira Corradi  493/17                                                                               

DOCENTE IV – PORTUGUÊS

Cileze eurico araujo   529/17

DOCENTE IV – HISTÓRIA

Malu oliveira da silva   543/17

DOCENTE IV- ARTES

raija adriane da silva Pereira  537/17  
   

Art.2º - esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jorge Serfiotis

Prefeito

PORTARIA Nº 104 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.

o Prefeito Municipal de Porto real, no uso de suas atri-
buições legais,

RESOLVE:

Art.1º - INSTITUIR a Comissão de Tomada de Con-
tas Especial para apuração dos questionamentos 

apresentados pelo tribunal de Contas do estado do 
rio de janeiro, referente ao Processo administrativo nº 
5059/2016.

Art. 2º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Co-
missão de Tomada de Contas Especial instituída no 
artigo anterior, que deverá apresentar suas conclusões 
no prazo de 60 (sessenta) dias.

•	 aloísio antônio ridolphi Cortat – matrícula 
5551

•	 juliana azevedo da silva – matrícula 2006

•	 joão augusto Carvalho da silva – matrícula 
5515

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Jorge Serfiotis

  Prefeito

PORTARIA Nº 105 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.

o Prefeito Municipal de Porto real, no uso de suas atri-
buições legais,

RESOLVE:

Art.1º - INSTITUIR a Comissão de Tomada de Con-
tas Especial para apuração dos questionamentos 
apresentados pelo tribunal de Contas do estado do 
rio de janeiro, referente ao Processo administrativo nº 
4789/2016.

Art. 2º - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Co-
missão de Tomada de Contas Especial instituída no 
artigo anterior, que deverá apresentar suas conclusões 
no prazo de 60 (sessenta) dias.

•	 aloísio antônio ridolphi Cortat – matrícula 
5551

•	 juliana azevedo da silva – matrícula 2006

•	 joão augusto Carvalho da silva – matrícula 
5515

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Jorge Serfiotis

  Prefeito                                       

QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2017

DECRETO Nº 2088 DE 24 DE JANEIRO DE 2017.

  
abre ao orçamento, a favor da secretaria Municipal 

de assistência social, dir. humanos e habitação – 
fundo Municipal de habitação de interesse social, 
Crédito suplementar no valor global de R$ 950.000,00 
(novecentos e cinquenta mil reais), para reforço das 
dotações consignadas no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso 
de suas atribuições, com fundamento no artigo 41º, 
inciso i, da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, e tendo em vista a autorização constante do ar-
tigo 8º da lei Municipal nº 583 de 05 de dezembro de 
2016, 

deCreta:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de 
r$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), para 
atender as programações constantes do anexo i deste 
decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do 
disposto no artigo anterior decorrerão das anulações 
de dotações orçamentárias constantes do anexo ii 
deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, 
parágrafo 1º, inciso iii da lei federal nº4. 320, de 17 de 
março de 1964;
art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de 

trabalho
Despesa Fonte Suplemen-

tação

10.04.16.482.0115.1.052 4.4.90.51.00 0400 950.000,00

Total 950.000,00

Anexo II

Programa 

de trabalho
Despesa Fonte Anulação

27.01.15.451.0125.1.058 4.4.90.51.00 0400 950.000,00

Total 950.000,00

legenda:

descrição da fonte e Vínculo:

 0400– Royalties do petróleo 

Jorge Serfiotis

-- Prefeito Municipal –

Câmara Municipal de 
Belford Roxo

PORTARIA N° 020 DE 24 DE JANEIRO DE 2017

ficam cedidos ao Poder executivo do Município de 
belford roxo, a contar de 03 de janeiro de 2017, 
conforme	solicitado	no	Oficio	n°042/GP/2017,	com	ônus	
para o Poder Cessionário, os servidores abaixo listados, 
nº 00197/2017.

fernando josÉ ChaVes

MarCo aurÉlio Pinheiro

ValdeMir de souZa alVes

iVson leMos daher oliVeira

Publique-se e cumpre-se.

belford roxo, 24 de janeiro de 2017.

MARKINHO GANDRA

PRESIDENTE

atos ofiCiais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO

  no uso das atribuições a Comissão eleitoral 
da associação de Moradores do bairro freitas so-
ares, Porto real – rj, conforme o regulamento das 
eleições,convoca todos os moradores para eleição da 
associação no dia 19 de fevereiro de 2017, das 10 h às 
16 horas.

faz saber ainda aos interessados em inscrever chapas 
de que as mesmas deverão ser inscritas até o dia 06 
de fevereiro de 2017, até às 18 horas, na rua Ceará nº 
325 bairro de fátima – Porto real – rj, responsável 
ricardo ramalde.

informa também que todos os casos serão resolvidos 
pela Comissão eleitoral.

Porto real, 24 de janeiro de 2017

Comissão eleitoral

Presidente da Comissão eleitoral

lucas barbosa de souza

atos ofiCiais

estado do rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  B E L -
F O R D  R O X O

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

LEI COMPLEMENTAR N° 197 DE 24 DE JANEIRO 
DE 2017.

“Altera o Anexo I da Lei Complementar no. 193, de 
04 de Janeiro de 2017 e dá outras providencias”

                   Autor: Prefeito Municipal

art. 1o  o anexo i da lei Complementar nº.193, de 04 
de janeiro de 2017 passa a ter a seguinte redação:

aneXo i

Qtde denominação do Cargo símbolo

01 diretor Presidente sM

01  diretor de bem estar social CC-1

01 diretor de ação Comunitária CC-1

01 diretor administrativo-financeiro CC-1

01 diretor  técnico CC-1

02 assessor de finanças CC-6

15 assessor de apoio técnico CC-7

20 assessor administrativo CC-8

2o  esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho

PREFEITO MUNICIPAL

erratas:

na Portaria nº 495/GP/2017 de 23 de janeiro 
de 2017, publicada em 24/01/2017.

onde se lê iVoniCe ribeiro liMa;

leia-se: ironiCe ribeiro liMa.

na Portaria nº 470/GP/2017 de 20 de janeiro 
de 2017, publicada em 21/01/2017.

onde se lê siMone barbosa Vieira;

leia-se: siMone barbosa da silVa.

na Portaria nº 413/GP/2017 de 20 de janeiro 
de 2017, publicada em 21/01/2017.

onde se lê flaVianeMarQues de souZa ro-
Cha;

leia-se: flaVianeMarQues de souZa da ro-
Cha.

na Portaria nº 496/GP/2017 de 23 de janeiro 
de 2017, publicada em 24/01/2017.

onde se lê huMbertoabreu Pires;

leia-se: uMberto abreu Pires.

Wagner dos santos Carneiro – Waguinho

Ingredientes

Torta de carne seca 
com catupiry 

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

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

Ingredientes

Modo de preparo

Arroz carreteiro

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

Deixe a carne seca de 
molho de véspera, troque 
a água e cozinhe até ficar 
macia
Desfie
Frite-a em uma panela 
com azeite
Quando a carne estiver 
dourada, coloque a ce-
bola e o alho
Junte o arroz e frite
Acrescente a água fer-
vente e cozinhe em fogo 
baixo até o arroz ficar ma-
cio
Salpique o cheiro-verde e 
sirva em seguida
Bom apetite

11atos oficiais

estado do rio de janeiro
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Nova Iguaçu goleia o Bonsucesso e 
se classifica para a Taça Guanabara

anderson luiz

Em jogo nervoso, Laranja sofre até os últimos minutos para conquistar a classificação.

baixada

38

`

Somel
outdoor R

Outdoor barato é aqui, na 
Somel Outdoor

Email: empresasomeloutdoor@hotmail.com
96479-3098

Precisando vencer, 
e por muitos gols, o 
Nova Iguaçu foi até 

a Rua Bariri para enfrentar 
o Bonsucesso, já elimina-
do, pela última rodada da 
primeira fase do Campe-
onato Carioca. A equipe 
da Baixada Fluminense foi 
surpreendida logo aos 10 
minutos, quando Manfre-
dini abriu o marcador para 
o rubro anil da Teixeira de 
Castro: Bonsuça 1 a 0. O 
Nova Iguaçu não tinha ou-
tra saída a não ser partir 
pra cima e chegou ao em-
pate aos 16 minutos com 

Adriano, de cabeça: 1 a 1. 
Com o empate, a pressão 
aumentou e o Nova Igua-
çu chegou ao segundo 
gol aos 29 minutos. Marlon 
virou: Nova Iguaçu 2 a 1. 
No segundo tempo, o la-
ranja iguaçuano seguiu 
pressionando tanto que o 
time da Baixada Fluminen-
se chegou ao terceiro gol 
aos 6 minutos, com Renan 
Silva. O quarto gol do Nova 
Iguaçu veio aos 18 minu-
tos, Murilo Henrique cobrou 
falta e estufou a rede para 
o Laranja da Baixada. O 
Bonsucesso estava à cará-
ter, e como franco atirador, 
chegou ao segundo gol 

com Vander, aos 35 minu-
tos, reduzindo para o Bon-
suça: Nova Iguaçu 4 a 2. O 
Bonsuça pressionava para 
reduzir o marcador, mas 
aos 47 minutos, Paulo Hen-
rique, cobrando pênalti, fez 
o quinto gol, fechando o 
placar. 

Com o resultado, o Nova 
Iguaçu conseguiu uma das 
vagas para disputar a Taça 
Guanabara junto com a 
Portuguesa, enquanto a 
Cabofriense, o Tigres do 
Brasil, o Bonsucesso e o 
Campos farão um qua-
drangular mortal para defi-
nir quais serão os rebaixa-
dos para a série B. No sufoco! Wecsley tenta jogada ofensiva na vitória iguaçuana na bariri

BERNARDO GLEIZER


