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Chefão da 
CDD flagrado 
na moita por 
caveiras do 
Bope vai pro 
quadradinho 

do xilindró
Um dos chefes do tráfico de drogas da Cidade de Deus rodou durante operação do Batalhão de Operações Poli-

ciais Especiais (Bope) no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Edvanderson Gonçalves Leite, de 51 anos, o ‘Deco’, 
estava escondido numa casa na comunidade da Nova Holanda. O Portal de Procurados do Disque Denúncia oferecia 
a recompensa de R$ 30 mil pela cabeça do traficante. 
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Edvanderson é suspeito de envolvimento com queda de helicóptero na Zona Oeste

PM detona ação e deixa tráfico 
no prejú em várias comunidades

Policiais apresentam fuzil apreendido na Região Metropolitana do Rio. Já em Duque de Caxias, três marginais foram detidos

Agentes da Polícia Militar sacudiram diversas comunidades do Rio, Baixada e Região Metro-
politana e apreenderam armamento, farta quantidade de drogas e ainda prenderam suspeitos.
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LSN- 6725

Plano certo
Após anunciar o fecha-

mento de 402 agências, 
Banco do Brasil consegue 
planos de aposentadoria.
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Transição
Prefeito de Nova 

Iguaçu anuncia equipe 
de transição para go-
verno que irá assumir.
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Artefato perigoso
Agentes da Polícia 

Rodoviária Federal en-
contram granada na 
Via Dutra. 
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Sem educação
Um exemplo nega-

tivo pode estar surgin-
do de uma escola em 
Nova Iguaçu, que tem 
sido alvo de reclama-
ções feitas por morado-
res da região. Segundo 
a denúncia, alunos da 
unidade escolar esta-
riam protagonizando 
atos criminosos à luz do 
dia no Jardim Iguaçu.
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CARRO ROUBADO!
Um Fiat Palio, de cor branca, 

quatro portas, placa LSN 6725, 
ano 2015, foi roubado na manhã 
do dia 1º de dezembro (quinta-
-feira) na Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Belford Roxo. In-
formações que possam ajudar a 
encontrar o veículo podem ser 
repassadas para o seguinte te-
lefone: (21) 96463-8062. 

Bilhete Único 
será suspenso 

na 2ª feira
3
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Alarme

Das galáxias

A qualidade das refei-
ções está diretamente 
ligada aos altos índices 
de sedentarismo e obesi-
dade no Brasil. Crianças 
estão ingerindo cada 
vez mais precocemente 
e em maior quantidade 
gordura e sal e repondo 
menos as vitaminas es-
senciais para a saúde. O 
principal vilão nisso tudo 
são os alimentos indus-
trializados. 

Astrônomos do mun-
do inteiro estão intriga-
dos com um estranho 
objeto que flutua pela 
Via Láctea. A cerca de 
280 mil anos luz, um bri-
lho fraco está rodeando 
nossa galáxia, da mes-
ma maneira que a Lua 
faz com a Terra. A única 
coisa que se sabe é que 
se trata de uma galáxia 
anã, chamada Virgo I e 
tem causado curiosida-
de no mundo científico 
e espacial.

Com o avanço da tecnologia, não é de se espantar 
que novos projetos surjam com os mais diferentes obje-
tivos. Esse é o caso da máquina Pepper, o ‘robô sensí-
vel’, criado pela empresa japonesa SoftBank Robotics. 
O criador da máquina, Sean McKelvey, está no Brasil 
até hoje para contar os segredos e as motivações do 
projeto. Ele participará do Wired Festival, no Rio.

Uma nave de carga não tripulada, que viajava à 
Estação Espacial Internacional, queimou na atmosfera 
pouco após o seu lançamento, realizado na última 
quinta-feira. O fato gerou preocupação sobre a se-
gurança em viagens espaciais. Entretanto, a agência 
espacial afirmou que a perda da nave de carga não 
afetará operações normais dos sistemas da ISS.

Dezenas de pessoas participaram de uma mara-
tona usando sapatos de salto alto em Marikina, nas 
Filipinas. O evento faz parte de um festival para pro-
mover a corrida por toda a capital. Foram disputa-
das provas masculinas e femininas. Os participantes 
precisaram usar sapatos com  saltos maiores que 7 
centímetros e percorrer 500 metros. 

Robô com emoções

Explosão preocupante Corrida sobre saltos

A Samsung veio a publico noticiar que uma fa-
lha no site ‘Samsung pra você’, que oferece des-
contos em dispositivos da empresa, expôs as in-
formações de quase um milhão de consumidores 
cadastrados na página, como o CPF, endereço e 
telefone. A empresa norte-coreana está apuran-
do o que levou ao acidente. 

Privacidade zero

A rede HBO anunciou ontem a chegada do seu ser-
viço de vídeos próprios sob demanda, o HBO GO. A fer-
ramenta já está a disposição dos clientes no Brasil para 
que os que não têm assinatura dos canais em rede fe-
chada. Essa novidade concorre diretamente com a Ne-
tflix, já que oferece séries e filmes produzidos pela em-
presa para que os clientes assistam quando quiserem.

Dois novos Moto Snaps, acessórios para o Moto Z, 
devem ser anunciados nos próximos meses. Entre as 
funções estão o carregamento de baterias ultrar-
rápido, levando 15 minutos para carga total com 
oito horas de duração e o outro que se torna um 
assistente para usar no carro, com bateria extra que 
abre aplicativos mais usados durante a direção. 

Acessórios potenciais

Programa Trainee
A empresa lançou um edital para seu programa de Trainee 

do ano que vem. É preciso ser formado entre 2014 e 2018 com 
graduação em áreas das ciências exatas, com foco em econo-
mia e informática. É preciso ter inglês fluente e disponibilidade 
para trabalhar no Rio ou em São Paulo. Interessados entrar no 
site https://www.mytrainee.com/trainee/kpmg-kicc-2017/

Estágio em alta
A Fundação Mudes está com 336 vagas de estágio 

abertas para todo o Estado do Rio de Janeiro. As oportu-
nidades são para os mais variados níveis de escolaridade, 
tanto para ensino médio quanto para cursos superiores. 
Os interessados podem conferir as vagas e se inscrever 
pelo site www.mudes.org.br.

Mais de 600 vagas
O Estado do Rio de Janeiro está com 664 oportunidades 

de emprego abertas para essa semana. Os salários podem 
chegar aos 3 mil mais os benefícios. As oportunidades são 
para ambos os sexos e dos mais diversos níveis de escolari-
dade. Interessados comparecer a um posto SINE ou aces-
sar o site www.mte.gov.br para informações.

Plano de aposentadoria
A estatal parece seguir bem com o seu plano de antecipar 

aposentadorias. O banco conseguiu que 7.760 funcionários 
aderissem ao plano até a última quinta-feira. Lembrando que 
a ação é um projeto de reestruturação do banco, anunciada 
em 21 de novembro que ocasionou no fechamento de 402 
agências para, justamente, seguir com o plano adiante.

...Mulher trabalha mais
Ainda segundo o IBGE, apesar dos avanços de funcionárias 

no mercado de trabalho, as atividades caseiras ainda ficam 
a cargo das mulheres. A pesquisa também divulgada ontem, 
revelou que as brasileiras gastam 20,5 horas por semana com 
afazeres domésticos, contra apenas 10 horas dos homens. A di-
ferença permaneceu a mesma durante a última década. 

Homem ganha mais...
Entre as mulheres e os homens, quem será que ganha 

mais? Um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, divulgado ontem, revelou que 
o salário médio dos homens é cerca de R$ 490 a mais 
que as mulheres. Essa é a maior diferença registrada nos 
últimos dez anos. 

Novo ‘on-streaming’

KPMG

MTE

BANCO DO BRASIL 

IBGE

O Titanic é da China

Discussão afeta o sono
Um estudo publicado pela revista Nature apon-

tou que é mais difícil suprimir memórias negativas 
após uma noite de sono. Ou seja, se você discutir 
e brigar com alguém que gosta e dormir sem fa-
zer as pazes, é provável que o sentimento ruim e 
as lembranças do fato sejam mais difíceis de se 
esquecer a longo prazo.

MUDES

IBGE
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Engenheiros e promotores chineses começaram a construção de uma 
réplica em tamanho real do navio transatlântico que afundou em 1912. O 
projeto terá 270 metros de comprimento por 28 de largura. Ele será exibi-
do num reservatório da cidade de Daying, onde permanecerá atracado 
permanentemente e atrairá turistas parceiros do resort de luxo Seven Star 
International, como noticiou a agência Xinhua. 

Governo pacífico 
Prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier tem 

dado exemplo nobre no processo de transição. 
O anúncio da equipe que irá fazer um levanta-
mento da situação do município para o ‘staff’ 
da nova administração, que será comandada 
pelo candidato eleito Rogério Lisboa a partir 
de janeiro, prova que o governo do peemede-
bista é pautado pela transparência.

Enquanto isso...
Mas nem todo mundo aceita a derrota. É o 

caso de um prefeito encrenqueiro, que alimen-
ta os sentimentos de revolta e vingança desde 
que perdeu nas urnas, em outubro. Corre na 
boca miúda que o moço estaria frequentando 
terreiros de umbanda na Zona Oeste e pagan-
do uma grana preta para ‘contratar’ os servi-
ços do além. 

Forças ocultas 
O objetivo seria fazer de tudo para avaca-

lhar a nova administração. E como é adepto 
dos cultos afros, ele acredita que as forças 
ocultas vão dar uma ‘forcinha’ pra impedir 
que  prefeito eleito prospere e, com, isso ajude 
no desenvolvimento da cidade.

Quanto foi?
Ninguém arrisca um palpite de quanto ele 

pagou para um pai de santo fazer as oferen-
das. Mas, segundo uma fonte, não foi pouca 
coisa, algo em torno de R$ 5 mil. E pensar que 
o tal político está em seu segundo mandato 
por força e obra da população que lhe con-
fiou votos!

Esse é o troco!
E agora conspira contra a mesma popula-

ção que sonha com melhorias por mero ca-
pricho. Além de péssimo exemplo de político, 
com sua atitude ele dá uma bofetada de trai-
ção na cara do povo que lhe delegou pode-
res. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

Mosquito da dengue

Secretaria Estadual de Saúde busca reduzir o número de casos da doença nos próximos meses.

Campanha contra o mosquito Aedes 
mobiliza secretário e ministro no Rio

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

No dia do combate 
contra o mosquito 
Aedes Aegypti, o 

ministro do Esporte, Leo-
nardo Picciani e o Secre-
tário de Saúde, Luiz Antô-
nio Teixeira Júnior, esteve 
no Rio de Janeiiro para 
participar de uma ação 
na comunidade de Rio 
das Pedras, na Zona Oes-
te do Rio para alertar a 
comunidade sobre as do-
enças provocadas pelo 
vetor. Além deles outras 
autoridades do estado 
também marcaram pre-
sença. 

Durante o evento, a 
Secretaria de Estado de 
Saúde recebeu 10 veícu-
los para serem usados em 
ações de combate ao 
mosquito. O secretário Luiz 
Antônio falou sobre pre-
venção da dengue, zika 
e chikungunya, que pode 
ser a doença mais preo-
cupante esse ano. “Cada 
ano é uma situação dife-
rente. Ano passado a gen-
te teve um quadro maior 
de zika, a gente tem uma 
grande exposição para 
a chikungunya esse ano, 
e a gente quer que as 
pessoas não fiquem do-
entes. Hoje, o índice de 
infestação nas cidades, Luiz Antônio Teixeira e Leonardo Picciani, participaram de evento de combate ao Aedes

Redução de custos podem combater a crise da saúde
O secretário Luiz 

Antônio Teixeira 
aproveitou o even-
to para comentar 
sobre a situação 
de crise pelo qual 
passa o estado, 
principalmente no 
setor da saúde. Ain-
da segundo ele, 
medidas de cortes 

para conter os gastos 
excessivos já foram 
tomadas. “Estamos 
implementando me-
didas pra redução de 
custos, otimização de 
serviços, pra garantir a 
população um aten-
dimento digno. É claro 
que a gente está pre-
cisando de confiança 

da população, con-
fiança dos profissionais. 
Nós temos hoje um 
momento muito difícil 
no estado, mas todos 
os profissionais  e saú-
de nossos contratados 
pelas OSs estão com 
o salário em dia. Claro 
que, todo mês, é um 
novo dia pra gente, é 

um novo recomeçar”, 
disse o secretário de 
Saúde.

De acordo Luiz An-
tonio Teixeira, a Secre-
taria de Saúde tem 
gastado todos os seus 
recursos diretamente 
nas unidades de aten-
dimento. “A gente gas-
ta cada centavo da 

Secretaria onde deve 
ser aplicado, que é na 
ponta, a gente não 
tem locação de carro, 
a gente não tem mais 
locação de sede, en-
tão a gente está gas-
tando todos os nossos 
recursos nas nossas 
unidades de atendi-
mento”, explicou.

Diante da crise 
financeira do Es-
tado, o secretário 
acredita que uma 
alternativa para a 
continuidade dos 
serviços nas Uni-
dades de Pronto 
Atendimento é a 
utilização da Fun-
dação Saúde.

FERNANDA ROUVENAT / G1

Usuários do Bilhete Único ficam 
sem desconto a partir de segunda

A partir da próxima se-
gunda-feira, o desconto 
na tarifa do Bilhete Único 
Intermunicipal será can-
celado em metrô, bar-
cas, trens, ônibus e vans. 
O motivo é o atraso no 
repasse do estado. O 
benefício será retomado 
apenas quando o gover-
no fizer o repasse total do 
subsídio para as conces-
sionárias.

Segundo as administra-
doras do serviço, a medi-
da foi tomada depois de 
sucessivas postergações 
no pagamento integral 
dos repasses dos subsídios 
pelo Governo do Estado 
do Rio. Elas argumentam 
ainda que a suspensão 
está prevista na Lei esta-
dual nº 5.628/2009, cujo 
artigo 21 determina que, 
“na hipótese de o Estado 
não depositar o valor do 
subsídio, ficam os conces-
sionários e permissionários 
do serviço desobrigados 
a efetuar a tarifa inte-
grada para os passagei-
ros que utilizam o Bilhete 
Único Intermunicipal.” 
Os cartões de transporte 
continuarão a ser aceitos 

normalmente, mas sem os 
descontos.

Em nota, a Secretaria 
Estadual de Transportes in-
formou que, desde 2010, 
tem honrado seu compro-
misso com as empresas. A 
sequência de arrestos e o 
agravamento da crise fi-
nanceira atrasaram o pa-
gamento. O governo ain-
da diz que está tomando 
as medidas cabíveis para 
restabelecer o serviço.

Em entrevista ontem 
à CNB e a Bandnews, o 

Bornier anuncia equipe 
de transição do governo

A partir da próxi-
ma segunda-feira, 
será iniciado o pro-
cesso de transição 
entre equipes do 
atual governo e do 
candidato eleito à 
Prefeitura de Nova 
Iguaçu, Rogério Lis-
boa. O anúncio foi 
feito ontem pelo 
prefeito Nelson Bor-
nier, através do De-
creto nº 10.822, pu-
blicado no Diário 
Oficial. O objetivo 
é traçar um pano-
rama e fazer um le-
vantamento de to-
das as informações 
do município para 
a nova administra-
ção.

A equipe de tran-
sição será coordea-
da pelo secretário 
municipal, Thiago 
Portela e integra-
da pelo consultor 
Jurídico, Adilson de 
Faria Maciel e pelo 
Secretário munici-
pal de Planejamen-
to, Jessé Gomes 
Dias. Representan-
do o prefeito eleito, 
também compõem 
a equipe, Fabiano 
Muniz da Silva e Ra-
fael Alves de Olivei-
ra. De acordo com 
o decreto, a equipe 
se reunirá no gabi-
nete da Secretaria 
Municipal de Go-
verno.

Thiago Portela (e) comandará a transição

DIVULGAçãO

está bem menor do que 
no período do ano pas-
sado, mas nós precisamos 
da mobilização”, disse o 
secretário.

Ele e o ministro visitaram 
uma Clínica da Família 
e uma escola municipal 
da comunidade. Picciani 
também falou sobre a im-
portância da ação e aler-
tou a população sobre 
os cuidados que devem 
ser tomados para evitar 
a criação do mosquito. 
“O combate ao mosqui-
to Aedes Aegypti é uma 
tarefa que tem que ser 
desempenhada por todo 
cidadão. A maioria dos fo-
cos se encontram dentro 

REPRODUçãO

das casas, portanto, essa 
campanha visa alertar o 

cidadão que todos de-
vem tirar um dia da sema-

na e fazer este dever de 
casa”, concluiu Picciani.

Por causa de dívida do Governo, usuários do benefício terão os descontos suspensos 

secretário estadual de 
transportes, Rodrigo Viei-
ra disse que o gasto, que 
chega a R$ 13 milhões 
semanalmente com o be-
nefício, se tornou insusten-
tável para o governo.

USUáRIOS 
DO BENEFíCIO

Atualmente, 5,3 milhões 
pessoas estão cadastradas 
no Bilhete Único Intermuni-
cipal. O sistema permite 
que passageiros de 20 ci-
dades peguem até dois 

meios de transportes num 
intervalo de 3 horas a R$ 
6,50. Para quem trabalha 
de segunda a sexta, o gas-
to com bilhete único é de 
R$ 260. Sem, é de R$ 448.

A diferença é paga pelo 
Governo do Estado. A Se-
cretaria de Fazenda afirma 
que, no ano passado, fo-
ram gastos R$ 602 milhões 
com o benefício. Por cau-
sa da crise, Dornelles quer 
economizar esse valor. A 
Fecomércio se posicionou 
contra a ideia.
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A Prefeitura de Nilópolis por meio da Se-
cretaria de Educação realizou uma reunião 
para traçar metas para a elaboração de 
uma pesquisa voltada para a adequação 
de conteúdo pedagógico de toda a Rede 
Municipal para os próximos 5 anos.

O Ministério Públi-
co do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ) 
obteve decisão li-
minar, em ação civil 
pública, que deter-
mina ao município 
de São Gonçalo que 
regularize, os serviços 
de varrição, coleta 
e disposição do lixo.

Começou ontem a cú-
pula dos prefeitos do C40 
Cities, reunindo 93 cida-
des do mundo. O prefeito 
Eduardo Paes foi o presi-
dente da organização 
por 3 anos. O C40 Cities 
é um grupo mundial de 
cidades construindo so-
luções contra o aqueci-
mento global.

A Secretaria de Defesa Civil e Políticas de Segu-
rança de Duque de Caxias (SEMDECPS), promoveu 
na última quarta-feira, um Seminário Estratégico 
de Proteção e Defesa Civil para Gestores e Futuros 
Gestores Municipais no Museu Ciência e Vida.

O ciclo de palestra contou com a participa-
ção de representantes de agências de defesa 
civil dos municípios de Belford Roxo, Arraial do 
Cabo, Petrópolis, Queimados, Nilópolis, Mesquita, 
Turiaçu, Magé e Araruama.

Aquecimento global Liminar 

Seminário Representantes 

Eles disseram... nós publicamos!
“Não gostaria de dizer isso”. Ari Peixoto, repórter da TV Globo, ao falar sobre a 

morte do colega Guilherme Marques no acidente com o avião que levava o time 
da Chapecoense, na última terça-feira.

Foi publicado no Diário Oficial do Rio 
de Janeiro, a criação de uma espécie 
de serviço secreto da Guarda Muni-
cipal. De acordo com o texto, o novo 
serviço da guarda contará com duas 
divisões.

A divisão de inteligência, poderá identifi-
car, acompanhar e avaliar ameaças reais 
ou potenciais ao patrimônio público, produ-
zir conhecimento sobre ordem pública para 
subsidiar o governo municipal e produzir do-
cumentos através de banco de dados.

DIRETO AO PONTO

Não é simples a herança recebida por Temer do 
governo da presidente impedida uma economia em 
recessão histórica, causa de mais de 12 milhões de 
desempregados, dívida pública sem controle, sinaliza-
ção de insolvência do Tesouro e assim por diante. Tudo 
é intrincado, mas, com todos os percalços, o combate 
à crise avança, embora pudesse ser numa velocidade 
maior. Já se passaram momentos de tensão, e virão 
outros. Importante é todos evitarem que o nível desta 
tensão, já bastante elevado, continue a subir.

Divisão II Novas vagas Documentação 
A divisão de contrainteligência, 

adotará medidas de segurança 
interna para prevenir e obstruir 
ações adversas dentro da própria 
guarda. O ‘serviço secreto’ con-
tará ainda com cinco núcleos de 
inteligência, de acordo com a 
área de planejamento.

As matrículas nas escolas 
municipais de São João de 
Meriti, seguem em ritmo in-
tenso. Para o ano letivo de 
2017, o município disponibi-
lizou 5.148 novas vagas da 
Educação Infantil e Funda-
mental.

A lista de documentos para 
realizar a matrícula é: xerox da 
certidão de nascimento, xerox 
do comprovante de residên-
cia, xerox do tipo sanguíneo, 
xerox da identidade e CPF do 
responsável, xerox do cartão 
de vacina e quatro fotos 3x4.

Serviço secreto 

Divisão

sábado, 03 de dezembro de 2016

O despejo irregular de lixo na Estra-
da D, na Posse, em Nova Iguaçu, pró-
ximo à Rodovia Presidente Dutra, tem 
deixado o local nada agradável de ver. 
Os moradores alegam que a coleta de 
lixo não tem dia certo para ser feita. 

Momento de tensão na política 

Renato Martins Via-
na (PRB), será mes-
mo o próximo pre-
feito de Arraial do 
Cabo. A situação es-
tava indefinida pelo 
fato de ele ter con-
corrido com o regis-
tro de candidatura 
indeferido com re-
curso, mas desde a 
tarde da última ter-
ça-feira os 10.677 vo-
tos a ele conferidos 
no dia 3 de outubro 
aparecem como 
validados no sistema 
de divulgação de 
resultados da Justi-

Justiça garante posse de 
Viana em Arraial do Cabo

ça Eleitoral. Já o se-
gundo colocado no 
pleito, Walter Lúcio 
(PMDB), que somou 
7.972 votos, perma-
nece com sua vota-
ção computada em 
separado. Dos nove 
municípios fluminen-
ses que estavam 
com o resultado das 
urnas pendentes de 
decisão judicial so-
brou apenas Con-
ceição de Macabu, 
onde o atual prefei-
to, Claudio Linhares 
(PMDB), aguarda jul-
gamento no TSE. 

Dia Mundial de luta contra a Aids
AçãO SOCIAL 

A equipe de profissionais do Programa Municipal de DST/AIDS distribuiu 
material informativo, com panfletos e dicas para a população caxiense.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Com vazamentos de 
esgoto espalhados 
em diversos pontos, 
Nilópolis pode rece-
ber o título de ‘cidade 
problemática’. E não 
é pra menos! Na Rua 
Manoel Reis, esquina 
com a Avenida Getú-
lio de Moura, o agua-
ceiro provoca transtor-
nos e atrapalha a vida 
principalmente de pe-
destres, entre os quais 
alunos de uma escola 
da região. Moradores 
e comerciantes tam-
bém reclamam que a 
calçada está quebra-

Viana teve os votos computados por ter concorrido sub judice

REPRODUçãO 

O presidente Michel Te-
mer sancionou a lei que 
repassa parte das despe-
sas bancárias do Fundo 
de Financiamento Estu-
dantil (Fies) às instituições 
de ensino. Pelas regras 
que vigoravam anterior-
mente, esse custo era in-
teiramente coberto pelo 
governo.
O texto foi enviado pelo 

Executivo ao Congresso 
em julho na forma de 
medida provisória, que 
foi aprovada primeiro 
pela Câmara e, no início 
de novembro, pelo Se-
nado.

Vazamentos sem fim em Nilópolis
REPRODUçãO

Populares receberam todas as informações sobre a doença

DIVULGAçãO 

Lei repassa despesas do Fies às faculdades 
brasília

O Dia Mundial 
de Luta 
Contra a Aids 

foi comemorado na 
última quinta-feira, 
em Duque de Caxias, 
com uma série de 
ações na Praça do 
Pacificador, no Centro. 
A principal atividade 
realizada pela 
Secretaria Municipal 
de Saúde foram os 
testes rápidos para 
identificar novos casos 
de HIV no município. 
Além disso, a equipe 
de profissionais do 

Programa Municipal 
de DST/AIDS distribuiu 
material informativo 
sobre os perigos da 
doença. A população 
também teve acesso 
a preservativos, 
uma das formas 
mais eficazes de 
prevenção da AIDS/
DST’s. O objetivo deste 
dia foi estabelecer 
o entrelaçamento 
de comunicação, 
promover troca 
de informações e 
experiências, e de 
criar um espírito de 
tolerância social.
“A importância do 

teste rápido por 
punção é agilizar 
o diagnóstico de 
maneira precoce. 
Quanto mais cedo 
à identificação do 
vírus, mas rápido é 
iniciado o tratamento 
e o controle da 
doença”, destacou 
o coordenador do 
Programa Municipal 
de DST/AIDS, Gustavo 
Maia.
Durante toda a 
manhã foram 
realizados 71 testes 
rápidos com apenas 
um com diagnóstico 
positivo. O mesmo 

Presidente Michel Temer

Pela nova lei, as institui-
ções de ensino ficam en-
carregadas de pagar o 
equivalente a taxas admi-
nistrativas, fixadas em 2% 
sobre o saldo do crédito 
liberado. O texto estabe-
lece ainda que o repasse 
será feito diretamente aos 
bancos.
Temer vetou um artigo 

no texto aprovado pelo 
Congresso que proibia a 
tutela antecipada para 
uma instituição de ensino 
superior obter autorização 
para funcionar. A tutela 
antecipada ocorre quan-
do um juiz concede um 
direito para a pessoa que 
acionou a Justiça antes do 

julgamento final do caso.
Ao justificar o veto, Te-

mer escreveu que o arti-
go apresenta uma “situ-
ação de impertinência 
temática ao objeto inicial 
da medida provisória, ve-
dada segundo decisão 
proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal”.

REPRODUçãO

foi encaminhado 
ao Centro Municipal 
de Saúde. Na 
próxima quinta-feira, 
as Unidades Pré-
Hospitalar (UPHs) 
de Campos Elíseos, 
Parque Equitativa e 
Saracuruna também 
estarão realizando 
a campanha com 
testes rápidos de 
AIDS.
“Muito importante 
esta iniciativa da 
Prefeitura criando 
uma forma de melhor 
nos prevenirmos da 
doença. Todo este 
atendimento com 

médicos na triagem 
e o resultado é muito 
importante para nós 
mulheres”, afirmou 

Alessandra Ferreira 
de Jesus, de 41 anos, 
moradora do bairro 
Bom Retiro.

da, dificultando a vida 
de pessoas com ne-
cessidades especiais, 

além de idosos, que 
podem cair e se ma-
chucar. 
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Entrega das chaves está prevista para o fim de dezembro a população de Queimados.

PERU
Na última quinta-

-feira foi registrado um 
terremoto de magni-
tude 5,5 segundo o 
Instituto Nacional de 
Defesa Civil (Indeci). 
Pelo menos oito ca-
sas desabaram e 40 
foram danificadas 
no distrito de Paratia 
,província de Lampa , 
no sul do Peru. O Ins-
tituto Geológico dos 
Estados Unidos (USGS, 
na sigla em inglês), in-
formou que o tremor 
atingiu magnitude 
6,3. Não há informa-
ções sobre vítimas.

A Defesa Civil infor-
mou sobre as casas 
destruídas e as dani-
ficadas, assim como 
a transferência dos 
habitantes para zo-

Sonho da casa própria chega 
antes do fim do Aluguel Social

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

nas seguras, através de 
sua conta no Twitter. No 
entanto, outras fontes 
relataram danos em 
aproximadamente 100 
imóveis de Lampa.

O prefeito de Quilli-
sani, no distrito de Pa-
ratia, Nicolás Quispe, 
disse para a ‘RPP Notí-
cias’ que 80 casas de 
barro foram danifica-
das, o que motivou os 
habitantes a irem para 
a praça principal. Por 
outro lado, os habitan-
tes do distrito de Ocu-
viri disseram ao portal 
do jornal ‘Correio’ que 
mais de 130 imóveis fo-
ram afetados pelo ter-
remoto.

Os danos mais evi-
dentes aconteceram 
em uma igreja, que so-
freu com a queda de 
parte das suas paredes, 

A meta-análise 
envolveu mais de 
1,5 milhões de pes-
soas, foi conduzida 
por médicos da 
Clínica Mayo, no 
estado americano 
do Arizona, e publi-
cada no Journal of 
the American Os-
teopathic Associa-
tion.

A nova análi-
se corrobora essa 
visão. Apesar da 
variabilidade dos 
dados, os pesqui-
sadores concluí-
ram que o aumen-
to da ingestão de 
carne vermelha, 
especialmente a 
vermelha e proces-
sada, está associa-
do com o aumen-
to da mortalidade 
por qualquer cau-
sa.

O estudo acom-
panhou mais de 
um milhão de pes-
soas e conside-
rou a associação 
de mortalidade e 
carne processa-
da (como bacon, 
salsicha, salame 
e presunto), bem 
como carne ver-
melha não proces-
sada (como carne 
não curada nem 
salgada de vaca, 
porco e cordeiro).

Dados convin-

centes
A meta-análise 

de 2014 examinou 
as associações 
com mortalidade 
por doença cardio-
vascular e doença 
isquêmica do co-
ração. Nesse estu-
do de mais de 1,5 
milhões de pesso-
as, pesquisadores 
descobriram que a 
carne processada 
aumentava signifi-
cativamente o risco 
de mortalidade por 
qualquer causa.

Além disso, uma 
revisão com mais 
de 500.000 parti-
cipantes feita em 
2003 revelou uma 
diminuição do risco 
de 25% para qua-
se 50% de todas as 
causas de mortali-
dade em pessoas 
com consumo mui-
to baixo de carne 
em comparação 
com pessoas com 
alto consumo.

Os cientistas tam-
bém descobriram 
um aumento de 3,6 
anos na expectati-
va de vida das pes-
soas que levavam 
uma dieta vegeta-
riana durante mais 
de 17 anos, em 
comparação com 
os vegetarianos de 
curto prazo. 

Dr. Renato Parreira Palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela Faculdade Unig-RJ. Fez residência em 
cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro (CREMERJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo MEC (Ministério da Educa-
ção), além de membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  
E-mail do doutor Renato Palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Comer carne está nos matando? 
Parece que Sim!

Tremor danifica casas e assusta população

assim como casas da 
região colonial desta 
cidade andina, que 
perderam telhados e 
sofreram rachaduras, 
segundo informou o 
‘Correio’.

O tremor mais forte 
foi registrado às 17h40 
(hora local) e teve seu 
epicentro a 58 km ao 
oeste de Lampa, per-
to da fronteira do Peru 
com a Bolívia. As ré-

plicas aconteceram 
às 18h53 (hora local), 
com magnitude 3,9, e 
às 19h05 (hora local), 
com magnitude 3,8 e 
epicentro a 56 km de 
Lampa.

Depois do terremo-
to, o fornecimento de 
eletricidade foi corta-
do na cidade e a De-
fesa Civil começou a 
verificar os danos en-
tre a população.

Diversas famílias ficaram desalojadas após o fenômeno

 JEFF KOWALSKy / AFP

A tarde de ontem 
foi mais que es-
pecial para a 

doméstica Maria de 
Fátima Afonso, de 55 
anos, moradora de 
Queimados, na Baixa-
da Fluminense. Há três 
meses sem receber o 
Aluguel Social do Es-
tado, ela viu o sonho 
da casa própria ficar 
ainda mais próximo 
da realidade. É que 
ela visitou ao lado dos 
outros contemplados 
pelo programa no 
município o condomí-
nio residencial Sebas-
tião Torres, destinado 
gratuitamente às fa-
mílias que perderam 
suas casas atingidas 
pelas chuvas de de-
zembro de 2013. A en-

trega das chaves está 
prevista para o fim de 
dezembro.

Durante a visita, os 
contemplados esco-
lheram cinco opções 
de preferência do 
imóvel onde almejam 
morar, como o andar 
e o bloco, que serão 
definidos em segui-
da mediante sorteio. 
Além disso, eles escla-
receram as normas 
de convivência no 
condomínio, tiraram 
dúvidas sobre os va-
lores de taxa de con-
domínio, água, gás 
e luz, além de regras 
que deverão ser cum-
pridas pelo bem-estar 
dos futuros moradores, 
procedimento que é 
obrigatório antes da 
entrega das casas 
do programa Minha 

Casa, Minha Vida. 
Participaram da ati-

vidade o secretário de 
Obras e Habitação, 
Alex Reis, a Subsecre-
tária de Habitação, 
Romilda Gonçalves, o 
vereador eleito e ex-
-secretário de Habita-
ção, Cacau Noguei-
ra, o representante 
da Caixa Econômica 
Federal, José Mori, en-
tre outras autoridades.

ESCOLHA DO IMóVEL 
O Residencial Se-

bastião Torres faz par-
te do conjunto habi-
tacional do Jardim 
da Fonte, que soma 
ao todo 1500 apar-
tamentos. Ele é com-
posto por 15 prédios 
de 20 apartamentos 
cada, sendo nove 
adaptados para pes-

soas com deficiência. 
O condomínio conta 
com apartamentos 
de 40 metros quadra-
dos compostos por 

dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área de serviço, es-
tacionamento, além 
da infraestrutura de 

lazer, que conta com 
área de convivên-
cia, playground e 
quadras poliesporti-
vas.

Parte do conjunto habitacional com crianças na área de lazer

Agricultores e artesãos de Nova Iguaçu 
recebem incetivo da Ordem Pública

Os feirantes que ex-
põem suas mercadorias 
na Praça Rui Barbosa no 
centro de Nova Iguaçu, 
às quartas-feiras, foram 
autorizados pela Prefeitu-
ra de Nova Iguaçu, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Ordem Pública e 
Defesa Civil a trabalha-

rem mais dois dias. Com 
o objetivo de aquecer 
a economia municipal, 
incentivar artesãos e 
agricultores iguaçuanos 
e oferecer ao consu-
midor mais alternativas 
locais de compras de 
fim de ano. A iniciativa 
foi comemorada pelos 

microempreendedores, 
que ficaram bastante 
motivados e animados 
com a possibilidade de 
conseguir aumentar suas 
vendas. As autorizações 
foram entregues ontem 
pelo secretário Luiz Antu-
nes.

Três projetos foram be-
neficiados com essa ex-
tensão da permissão de 
horário de trabalho du-
rante o mês de dezem-
bro: Arte na Praça, da 
FENIG (Fundação Edu-
cacional e Cultura de 
Nova Iguaçu) e Fórum 
da Economia Solidária, 
que trabalharão às quar-
tas, quintas e sextas-feira 
e agricultores da ‘Feira 
da Roça’ que estarão ex-
pondo suas mercadorias 
no local às quartas e sex-
tas-feira, totalizando qua-
se 100 barracas, gerando 
cerca de 150 empregos 

diretos e beneficiando 
mais de 200 famílias.

O presidente da Feira 
da Roça, Elias Benício, 
representando a todos, 
agradeceu ao secretário 
Luiz Antunes, pelo incen-
tivo e falou um pouco 
sobre o trabalho realiza-
do pelos agricultores. O 
secretário também rela-
tou  sobre o novo horário 
de trabalho “Há quatro 
anos atrás, encontra-
mos esta praça (Rui Bar-
bosa), entregue a uma 
completa desordem e 
praticamente intransi-
tável. Temos orgulho de 
saber que contribuímos 
para esse atual cenário, 
com feirantes em suas 
barracas padronizadas, 
trabalhando de forma 
ordenada e com respei-
to aos demais cidadãos, 
isso é muito gratificante”, 
enfatizou.

LUCINHA GERMANO

SIMONE SILVA 

As autorizações foram entregues ontem pelo secretário Luiz Antunes
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Polícia prende chefe do tráfico 
da Cidade de Deus na Maré 

prisão na maré

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Criminoso é suspeito de ter comandado ação na comunidade da Zona Oeste. 
.

Deco, de touca cinza, é cercado por PMs logo após ser preso. Ele é o líder do tráfico na comunidade onde o helicóptero caiu.

Policiais do Bata-
lhão de Opera-
ções Especiais 

(Bope) prenderam na 
manhã de ontem, o 
traficante ‘Deco’, che-
fe do tráfico da Cida-
de de Deus, dentro do 
Complexo da Maré. Ed-
vanderson Gonçalves 
Leite, 51 anos, foi preso 
dentro de uma casa 
na Rua Teixeira Ribeiro, 
Nova Holanda, durante 
operação do Coman-
do de Operações Es-
peciais (COE).

O criminoso é o líder 
do tráfico na comuni-
dade onde, no dia 19 
do mês passado, um 
helicóptero caiu ma-
tando quatro PMs. No 
dia 23, a Polícia Civil 
realizou uma operação 
na comunidade para 
tentar prender o trafi-
cante. “Ele é um ban-
dido de guerra, que 
tem muita experiên-
cia no crime, e, há 20 
anos, ele fica entrando 
e saindo de presídios, 
aterrorizando aquela 
comunidade”, disse o 
delegado Antenor lo-
pes, no dia da ação. A 
recompensa por infor-
mações que levassem 
à prisão do criminoso 
era de R$ 30 mil.

A operação no Con-
junto de Favelas da 

Maré começou no iní-
cio da manhã de on-
tem, quando vários 
carros da Polícia Militar 
estavam nos acessos à 
comunidade. Motoris-
tas que passavam pela 
Linha Amarela, relata-
ram ter ouvido uma in-
tensa troca de tiros na 
região.

Na ação, um homem 
identificado como An-
tônio Jorge Pereira, 
de 49 anos, levou um 
tiro de raspão no om-
bro e foi levado para 
ao Hospital Federal de 
Bonsucesso. Segundo 
o hospital, o estado de 

saúde dele é estável.
Um suspeito, ainda 

não identificado, foi 
preso com fuzil, grana-
da e drogas. No final 
da manhã, outros dois 
suspeitos foram presos 
no Parque União.

MAIS DE 5 MIL 
CRIANçAS SEM AULA
A Secretaria Muni-

cipal de Educação 
informou que 11 esco-
las, três creches e sete 
Espaços de Desenvol-
vimento Infantil estão 
sem atendimento. As 
unidades atendem 
5.427 alunos. A SME 

disse que o conteúdo 
será reposto.

A Secretaria de Es-
tado de Educação 
informou que o Ciep 
326 - Professor César 
Pernetta, no Com-
plexo da Maré, sus-
pendeu as atividades 
pela manhã. Os con-
teúdos das aulas per-
didas também serão 
repostos.

Segundo a Polícia 
Civil, Deco estava pre-
so, mas obteve liber-
dade em 21 de julho 
deste ano e, desde 
então, observou-se 
um aumento consi-

derável do poderio 
bélico na Cidade de 
Deus, bem como co-
locou em prática um 
plano de expansão 
territorial.

QUEDA DA AERONAVE
O helicóptero do 

Grupamento Aeromó-
vel da Polícia Militar 
(GAM) caiu próximo 
à comunidade no co-
meço da noite do dia 
19 do mês passado. 
Quatro policiais mili-
tares que estavam na 
aeronave morreram. 
O helicóptero caiu 
no começo da Aveni-

da Ayrton Senna, per-
to do acesso à Linha 
Amarela.

Durante o dia, a re-
gião foi palco de inten-
sos tiroteios quando, 
mais cedo, policiais 
da Unidade de Polí-
cia Pacificadora (UPP) 
Cidade de Deus tro-
caram tiros com crimi-
nosos. Os quatro ocu-
pantes do helicóptero 
eram Major Rogério 
Melo Costa, o capitão 
William de Freitas Short, 
o subtenente Camilo 
Barbosa Carvalho e o 
sargento Rogério Felix 
Rainha.

FABIANO ROCHA EXTRA  

Dupla é presa em flagrante com 
equipamento avaliado em R$ 30 mil

Dois homens foram 
presos em flagrante, 
na última quinta-feira, 
por policiais da 72ª DP 
(Mutuá). Segundo os 
agentes, uma fotógra-
fa teve o equipamen-
to avaliado em R$ 30 
mil roubado e registrou 
o caso no último dia 
25 de novembro na 
distrital. Porém, a víti-
ma procurava outros 
eletrônicos quando se 
deparou com o antigo 
material a venda em 
sites da internet.

Ainda de acordo 
com investigadores da 
72ª DP, ela começou a 
negociar com os ‘do-
nos’ do equipamento. 
Na última quinta-feira, 
a fotografa marcou 
com os responsáveis e 
procurou a delegacia 
para comunicar o fato. 

Os policiais detalha-
ram todo o material e 
auxiliaram a vítima na 
negociação.

Foi marcado um lu-
gar de grande mo-
vimentação, na Rua 
Alfredo Backer, no Mu-
tuondo, em São Gon-

çalo. Ao chegar no 
local, os dois acusa-
dos foram presos em 
flagrante e o equipa-
mento foi recuperado. 
Os dois vão responder 
por receptação quali-
ficada. O crime é ina-
fiançável.

DIVULGAçãO POLíCIA CIVIL 

O material foi recuperado pela Polícia Civil 

Joalheria entrega lista de joias 
compradas por Sérgio Cabral

A força-tarefa da 
Lava Jato no Rio rece-
beu da grife Antonio 
Bernardo uma lista com 
460 joias compradas 
pelo ex-governador 
do Rio Sérgio Cabral 
Filho (PMDB), preso na 
Operação Calicute da 
Polícia Federal, sua mu-
lher, Adriana Ancelmo, 
investigada na mesma 
ação, e outros envolvi-
dos no caso. Segundo 
o relatório, o tesouro 
de pedras e metais pre-
ciosos amealhado foi 
comprado entre 2000 e 
2016, num valor total de 
R$ 5,7 milhões. A maior 
parte foi paga em di-
nheiro vivo. Entre as pe-
ças, há anéis, brincos, 
colares, pingentes e 
pulseiras de ouro ama-
relo, branco, esmeral-
das, diamantes, turma-
lina e pérolas.

O item mais caro 
é um par de brincos 
de turmalina paraíba 
com diamantes, de R$ 
612.000. O colar ‘Blue 
Paradise’, também de 
turmalina paraíba, cus-
tou R$ 229.000. Já os 
brincos Blue Cluster fo-
ram adquiridos por Ca-
bral por R$ 125.200, e os 
brincos Folhagem de 
Esmeraldas R$ 138.960. 

Os brincos Coruja de Dia-
mantes foram pagos em 
espécie, ao preço de R$ 
18.950, assim como o brin-
co Blacklava, comprado 
em dinheiro vivo por R$ 
23.940.

O relatório foi enviado 
pela Antonio Bernardo ao 
Ministério Público Federal 
do Rio, a pedido da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio. As 
356 páginas mostram as 
imagens das joias com-
pradas por Cabral, Adria-
na e supostos operadores 
do ex-governador Carlos 
Emanuel de Carvalho Mi-
randa, Maria Angélica dos 
Santos Miranda, Paulo Fer-
nando Magalhães Pinto 
Gonçalves e Luiz Carlos 
Bezerra.

ESQUEMA MILIONáRIO 
Também há notas fiscais 

em nome do governador 

pelas compras das joias. 
Apesar de terem sido 
adquiridas entre 2000 
e 2016, as notas foram 
emitidas entre os dias 25 
e 27 de novembro de 
2016 - oito dias após a 
prisão de Cabral, acu-
sado de montar um 
esquema milionário de 
corrupção instalado na 
administração do pee-
medebista (2007/2014).

O trabalho do MPF 
agora é cruzar a lista 
de joias relatadas pela 
Antonio Bernardo com 
as joias encontradas na 
casa de Cabral no dia 
17, quando foi preso. A 
Polícia Federal encon-
trou, durante a Opera-
ção Calicute, 300 joias. 
A polícia suspeita que 
o ex-governador usava 
as peças para lavar di-
nheiro.

Joias foram apreendidas com o ex-governador 

DIVULGAçãO PF

Carga de R$ 1 milhão é recuperada 
Policiais militares 

da operação Centro 
Presente recupera-
ram uma carga de 
cigarros avaliada em 
R$ 1 milhão no Cen-
tro do Rio, na última 
quinta-feira. O mate-
rial havia sido rouba-
do momentos antes 
por quatro homens 

armados com fuzis e 
pistolas, que levaram 
ainda dois revólve-
res e uma escopeta 
dos seguranças que 
faziam a escolta da 
carga. As armas não 
foram encontradas. 
Dois carros usados 
pelos bandidos, um 
Jetta e um Jeep Re-

negade, foram recu-
perados.

A ocorrência foi 
registrada na 4ª DP 
(Central do Brasil). O 
Jeep Renegade foi 
devolvido ao dono. 
Já o Jetta, também 
produto de roubo, 
seguiu para o Pátio 
Legal.
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Uma mulher morreu 
após ser atropelada 
e arrastada por mais 
de 100 metros na noite 
da última quinta-feira, 
no município do Dois 
Irmãos, na região do 
Vale dos Sinos. A polícia 
informou que a vítima, 
identificada como Ma-
ria Senia Frolich, de 55 
anos, foi atropelada en-
quanto caminhava, por 
volta das 23h, na Aveni-
da 25 de Julho, no bair-
ro Floresta, e o corpo foi 
arrastado até a Travessa 
29 de Setembro. O con-
dutor do veículo Renault 

Mulher morre arrastada e atropelada

PMs do batalhão de Duque de Caxias agarram mais um bando envolvido com 
a venda de entorpecentes em comunidade dominada por façção criminosa. 

Cerco fechado ao tráfico 

Departamento de Homicídio vai investigar o caso

Sandero, com placas do 
município, fugiu sem pres-
tar socorro.

A vítima foi levada para 
atendimento no posto 24 
horas da cidade. Mas foi 

transferida para o Hos-
pital de Pronto Socorro 
em Canoas, na região 
metropolitana de Porto 
Alegre, onde não resistiu 
aos ferimentos. 

JORGE CORDEIRO/ASCOM SSP

Três suspeitos de en-
volvimento com o 
tráfico de drogas 

foram detidos em Du-
que de Caxias após 
denúncia recebida 
pela Polícia Militar na 
última quinta-feira. Fo-
ram apreendidas dro-
gas e rádio transmisso-
res. Entre os marginais 
está um adolescente. 

De acordo com o 15º 

Batalhão de Polícia Mi-
litar (Caxias), agentes 
do Destacamento de 
Policiamento Ostensivo 
(DPO) de Santa Cruz 
da Serra e da 3ª Cia da 
corporação recebe-
ram informações sobre 
a localização do ende-
reço onde a droga es-
tava sendo embalada 
em Nova Campinas. 

Os PMs se deslo-
caram até a Rua V e 
acabaram prendendo 

dois marginais e apre-
endendo o menor de 
idade. Com o trio foi 
encontrado 400 saco-
lés de cocaína e dois 
rádios transmissores. 
Os suspeitos confessa-
ram que atuavam na 
comercialização do 
entorpecente e foram 
encaminhados para a 
62ª Delegacia de Polí-
ci (Imbariê). Eles foram 
autuados pelo crime 
de tráfico de drogas. Os suspeitos prepararam as drogas para enviar a comunidade Nova Campinas 

Operação encontra fuzil e grande quantidade de cocaína
Operações simul-

tâneas realizadas 
pela Polícia Militar 
em favelas de São 
Gonçalo e de Itabo-
raí, na Região Me-
tropolitana do Rio, 
resultaram em sete 
presos, entre eles o 
chefe do tráfico do 
Morro do Feijão, 17 
quilos de cocaína, 
um fuzil, um fuzil e 
granada apreendi-
dos, entre outras ar-
mas e drogas.

Agentes do Bope 
(Batalhão de Ope-
rações Policiais Es-

peciais) apreenderam 
um fuzil fal 7,62, cerca 
de 17 quilos de cocaí-
na e mais um da pasta 
base da droga, além 
de quatro quilos de 
maconha durante uma 
operação no Comple-
xo do Salgueiro, em 
São Gonçalo. A ação 
começou pela manhã 
e teve um suspeito de 
tráfico baleado e pre-
so. Também foram en-
contradas munição e 
pedras de crack. O re-
gistro foi feito na 72ª DP 
(Mutuá).

Militares do 7º BPM 

fizeram operações no 
Complexo do Anaia 
e no Jardim Catarina. 
Neste último bairro, três 
pessoas foram presas 
e três rádios de comu-
nicação foram apre-
endidos na localidade 
conhecida como Pica 
Pau. De acordo com 
os agentes que fizeram 
as prisões, pelo menos 
um deles estava fugin-
do da repressão no Sal-
gueiro e tentava abrigo 
no Catarina.

No Anaia, os militares 
do 7º BPM, em ação 
conjunta com o 35º 

BPM (Itaboraí) fizeram 
seis prisões. Um dos de-
tidos seria o traficante 
Biel, que gerencia os 
pontos de venda de 
drogas no Morro do Fei-
jão, no Patronato. Dois 
menores foram apre-
endidos. Com o grupo 
havia uma carabina 
calibre 12, uma pistola 
9mm, um revólver 38 
e uma metralhadora. 
Também foi encontra-
da uma granada. Qua-
tro carros roubados fo-
ram recuperados e 30 
motocicletas apreendi-
das.

Já o batalhão de 
Itaboraí fez operação 
em Itambi, na região 
de Visconde de Itabo-
raí. Não houve prisões. 
Os PMs apreenderam 
250 cápsulas de coca-

ína, seis potes com 
pó branco, uma ba-
lança de precisão 
e material para en-
dolação. O caso foi 
registrado na 71ª DP 
(Itaboraí).

Operação da PM apreendeu armas e drogas

Lição negativa fora da escola
Educação se aprende 

em casa. À escola cabe 
apenas ensinar as discipli-
nas. Na prática essas duas 
teorias deveriam andar de 
mãos dadas, mas não é 
isso o que acontece em 
muitas unidades de ensino. 

Um exemplo negativo 
pode estar surgindo de 
uma escola localizada no 
Jardim Iguaçu, em Nova 
Iguaçu, que tem sido alvo 
de reclamações feitas por 
moradores da região. Se-
gundo a denúncia, alunos 
daquela unidade estariam 
protagonizando atos de 
vandalismo à luz do dia. 

Ainda de acordo com 
os moradores, alguns jo-
vens estariam deixando o 
Ciep 071 Maximiano Ribei-
ro da Silva, após o término 
das aulas, para em segui-
da praticarem baderna, 
roubos de bicicleta e até 
de pássaros em gaiolas. 
E como se não bastasse, 

ainda causam aborreci-
mento quando, por pura 
diversão, costumam aper-
tar a campainha de resi-
dências próximas e depois 
correr. 

DIREçãO RECEBEU 
RECLAMAçõES 

Algumas famílias que 
moram nas imediações 
do estabelecimento de 
ensino disseram à repor-
tagem do Hora H que a 
direção da escola tomou 
conhecimento do proble-

ma através de diversas 
reclamações, mas não 
teria adotado nenhuma 
medida para identificar 
os provavéis baderneiros. 

Segundo informações, 
os moradores querem 
que a direção somente 
autorize a saída dos alu-
nos com um responsável. 
“É a única saída para ini-
bir esses grupos de vân-
dalos, que não sabemos 
quem são, mas temos a 
certeza de onde vêm”, 
disse uma dona de casa. 

Ciep 071 no Jardim Iguaçu é alvo de moradores

Granada é achada na Dutra 
Uma granada foi 

achada por agen-
tes da Polícia Ro-
doviária Federal 
(PRF) na Rodovia 
Presidente Dutra, 
altura do Jardim 
América, no Su-
búrbio do Rio, na 
manhã de ontem. 
O explosivo foi en-
contrado por volta 

das 6h50, na pista 
lateral sentido São 
Paulo da via. A área 
foi isolada.

Equipes dp Esqua-
drão Antibombas da 
Polícia Civil foram 
acionadas para o 
local e detonaram 
o explosivo por volta 
das 9h. A pistola foi 
então liberada. PRF encontrou o objeto

Vídeo mostra ex quebrando portaria 
Um vídeo em que a 

ex-namorada do ator 
Hugo Gross aparece 
quebrando a portaria 
do prédio onde o casal 
morava, em Curicica, 
Zona Oeste do Rio, foi 
entregue à polícia pelo 
artista. 

A atriz e modelo Jéssi-
ca França, de 24 anos, 
acusa o ator de man-
dar o vigia e o porteiro 
do prédio agredi-la na 
madrugada da última 
terça-feira. Por meio 
de seu advogado, ele 
negou as acusações e 

afirmou que Jéssica for-
jou as agressões.

Nas imagens, Jéssica 
aparece batendo em 
objetos com uma barra 
de ferro. Segundo ela, a 
atitude foi um momen-
to de descontrole.

Jéssica afirmou ainda 
que que já foi agredida 
várias vezes pelo ex-
-namorado. Ela relata 
que durante as agres-
sões chegava a ter ca-
belos arrancados e le-
vava socos na costela. 
Apesar de a violência 
ter ocorrido recorrente-

mente, segundo a atriz, 
ela nunca teve cora-
gem de denunciá-lo, 
pois era apaixonada.

Jéssica conta que, 
na última terça-feira, 
porteiro a agarrou pe-
los cabelos e deu soco, 
enquanto o vigia segu-
rava as pernas dela e 
dizia que “ele (Hugo) 
mandou meter a por-
rada”. A jovem afirma 
que teve os cabelos 
arrancados e que tam-
bém foi alvo de ofensas 
verbais. A 42ª DP (Re-
creio) investiga o caso.

Operação para coibir o tráfico em Paquetá 
Policiais da 5ª DP 

(Mem de Sá) e do 5º 
BPM (Praça da Harmo-
nia) fizeram uma ope-
ração na manhã de 
ontem para comba-
ter o tráfico de drogas 
na Ilha de Paquetá. O 
objetivo da ação era 
cumprir quatro manda-
dos de prisão, quatro 
de busca e apreensão 
e outros quatro de con-
dução coercitiva.

Na operação, dois 
mandados de prisão 
foram cumpridos con-

tra Isaías da Silva, co-
nhecido como Billy Hall, 
de 47 anos; e Davi Fe-
lipe de Brito, conheci-
do como Sheik. Já os 
mandados de condu-
ção coercitiva foram 
cumpridos contra Feli-
pe da Silva Fernandes, 
o Cachoeirinha, de 23 
anos; Max Isaías Moura 
da Silva, de 24; e Ga-
briel Moura Isaías da 
Silva, conhecido como 
Biel, de 18.

Na Ilha a polícia 
apreendeu uma pistola 

Taurus calibre 40, cinco 
carregadores de pisto-
la calibre 40; cinquen-
ta munições de calibre 
40, um motor de barco, 
um simulacro de cara-
bina M4, um simulacro 
de pistola calibre 50, 
dois relógios, quatro pi-
nos de cocaína, um ta-
blet, um notebook com 
carregador, quatro te-
lefones celulares, um 
cordão dourado, um 
anel dourado, um tritu-
rador, uma faca tática 
e R$ 630 em espécie.

divulgação

divulgação divulgação

divulgação
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Prefeito anuncia o nome de 
nova equipe de secretários

sul fluMinense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Samuca Silva afirmou que vai apostar no diálogo e transparência.

Na manhã da 
última quarta-
-feira, o pre-

feito eleito de Volta  
Redonda, Samuca 
Silva anunciou os 
nomes dos secretá-
rios. Foram 26 nomes, 
doze secretários. Dois 
deles não estavam 
presentes durante o 
anúncio. Os demais 
são de autarquias e 
fazem parte do se-
gundo escalão do 
governo.

Entre os nomes, seis 
mulheres e pesso-

as que trabalharam 
para outros partidos. 
Profissionais do atual 
governo não foram 
descartados. Um dos 
critérios foi a experi-
ência.

“Nós vamos acabar 
com toda estrutura 
da vice-prefeitura. A 
Secretaria de Gover-
no vai ser extinta. A 
Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos 
será efetuada a jun-
ção. A Secretaria de 
Planejamento nós va-
mos ampliar a ques-
tão da gestão e con-
trole tirando questões 

de planejamento ur-
bano. O PPU vai ser o 
órgão de pesquisa e 
planejamento urba-
no”, explicou o pre-
feito.

Samuca disse ainda 
que criou uma comis-
são de transição que 
vai avaliar a situação 
atual do município 
para que as primeiras 
medidas de governo 
sejam traçadas. Disse 
também que outros 
nomes ainda vão ser 
divulgados e refor-
çou que vai apostar 
no diálogo e transpa-
rência. Samuca Silva anunciou os novos secretários durante cerimônia em Volta Redonda

Novo Secretariado
Foram escolhidos 

para administração 
Carlos de Souza 
Rosa, que não com-
pareceu porque 
tinha outros com-

promissos. Julio Cesar 
assume Planejamento. 
Fazenda, a atual sub-
secretária de Fazenda 
de Resende, Norma 
Chaffin. Saúde, Rafael 

Galvão, atual diretor 
médico do Hospital do 
Retiro. Educação, Rita 
de Cássia Oliveira de 
Andrade. Cultura, Már-
cia Teodoro Fernan-

des. Esporte e Lazer, 
Maria Paula Tavares. 
Obras e Serviços Públi-
cos, o comerciante e 
ex-vereador, Toninho 
Oreste. Ação Comu-

nitária, o vice-prefeito 
eleito, Maycon Abran-
tes. Desenvolvimento 
Econômico, o empre-
sário Joselito Maga-
lhães. Política Pública 

para Mulheres, Day-
se Marques Penna. 
Meio Ambiente, o 
médico veterinário 
Alfredo Peixoto de 
Oliveira Neto. 

Comércio funcionará em horário
especial durante o fim de ano

O comércio do Sul 
do Rio de Janeiro 
terá funcionamen-
to especial durante 
essa época festiva. 
Lojas, shoppings e su-
permercados funcio-
naram em horários 
alterados. A mudan-
ça foi determinada 

como sugestão pe-
los sindicatos da ca-
tegoria (Sicomércio). 

O objetivo é au-
mentar as vendas e 
expandir os horários 
para que o consumi-
dor vá às compras.

Na região, o Si-
comércio de Barra 

Mansa, Barra do Pi-
raí, Três Rios e Volta 
Redonda já divulgou 
o horário em que os 
estabelecimentos 
devem funcionar das 
8:30 horas da manhã 
até às 22 horas neste 
período. 

Lojas abrem mais cedo e fecham mais tarde para atender aos consumidores

Ponte interditada em Barão de 
Juparanã é reaberta após um mês

Na tarde da última 
quinta-feira, a ponte 
que estava interditada 
em Barão de Juparanã, 
distrito de Valença, no 
Sul do Rio, foi reaber-
ta por ordem judicial, 
após ser interdiata por 
um mês. O local liga Va-
lença a Vassouras, que 
são cidades vizinhas. 

A ordem para a rea-
bertura foi dada no dia 
21 de novembro pelo 
desembargador Che-
rubin Helcias Schwartz 
Junior. Na ocasião, ele 
deu 48 horas para que 
a passagem fosse libe-
rada para pedestres e 
veículos de emergên-
cia (polícias, bombei-
ros, ambulâncias). O 
prazo era para que a 
MRS Logística, empresa 

que administra a malha 
ferroviária na região, ins-
talasse um guarda-corpo 
na estrutura, por onde 
também passa uma linha 
férrea, mas só na última 
quinta que o a liberação 
foi oficialmente autoriza-
da.

Ainda segundo o docu-
mento, o desembargador 
determinou que também 
se instalassem barras mó-

veis “para impedir o 
trânsito de veículos [que 
não sejam de emergên-
cia] na ponte”.

A ponte estava fe-
chada desde outubro, 
após uma decisão judi-
cial. O pedido à Justiça 
partiu da MRS. O motivo 
alegado era a falta de 
segurança por conta 
das condições precá-
rias da estrutura.

A ponte estava fechada desde outubro, após uma decisão judicial

Professora de Porto Real recebe 
Prêmio de Educação Científica

Aconteceu em todo o 
estado do Rio de Janeiro, 
a 3ª edição do Prêmio de 
Educação Científica, pro-
movida através de uma 
parceria entre empresas 
privadas, a Secretaria de 
Educação do Estado do 
Rio de Janeiro e o British 
Council (organização in-
ternacional do Reino Uni-
do para relações culturais 
e oportunidades educa-
cionais).

Mais de 100 professo-
res de diversos municípios 
concorreram em duas 
categorias, Ensino Fun-
damental II e Ensino Mé-
dio. Como representante 
de Porto Real, esteve a 
professora de ciências, 
Daniele Marçal Oleinik, 
do CIEP Municipalizado 
Oswaldo Luiz Gomes. Ela 
desenvolveu um projeto 
de fermentação de bac-

térias com os alunos do 7º 
ano.

Daniele conseguiu figu-
rar entre os primeiros colo-
cados na categoria Ensi-
no Fundamental II. O tema 
foi trabalhado de maneira 
prática junto aos alunos. 
Inicialmente a turma ob-
servou lâminas microscó-
picas de bactérias e de-
pois realizou experimentos 
sobre a fermentação. 
Constatou, a partir da 

receita do pão, a forma-
ção do gás carbônico e 
a importância do fermen-
to para o crescimento da 
massa. Entre os objetivos 
do prêmio estão reconhe-
cer, valorizar e estimular 
o trabalho de professores 
nas áreas das Ciências e 
Matemática; disseminar 
as iniciativas inovadoras e 
despertar o interesse dos 
alunos nas práticas cientí-
ficas e disciplinas afins.

Nova comédia nos cinemas da região
Na última quinta-

-feira estreiou um fil-
me nacional ‘O Úl-
timo Virgem’, que 
conta a história de 
Dudu (Guilherme 
Prates), um garoto tí-
mido que, no último 
ano do Ensino Médio, 
ainda é virgem. Esta 
situação faz com que 
ele seja alvo constan-
te de piadas vindas 
de seus amigos inse-
paráveis. Um dia, ao 
término do ano letivo, 
ele é convidado pela 
professora Débora 
(Fiorella Mattheis) a 
ter aulas extras na 
casa dela. A situa-
ção logo faz com 
que Dudu e seus ami-
gos acreditem que 
ela esteja dando em 
cima do garoto, que 

se preocupa mais do 
que nunca com sua 
inexperiência sexual. 
A ssessões são trans-
mitidas no Cine Show 

dos shoppings de  
Angra dos Reis, Bar-
ra Mansa,Resende, 
Volta Redonda e três 
Rios. 

Cena do filme ‘O Último Virgem’, que chega as telonas
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GLOBO
06:00-Via Brasil
07:00-Como Será?
09:00-É de Casa
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Sessão Comédia
14:44-Estrelas
15:39-Caldeirão do Huck
18:23-Sol Nascente
19:09-Praça TV - 2ª Edição
19:29-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:15-A Lei do Amor
22:09-Zorra
22:44-Altas Horas
00:27-Zero 1
00:46-SupercineBoa Sorte
02:10-CorujãoMargaret
04:21-CorujãoA Lenda do 
Zorro

TV RECORD

SBT
06:00-PRIMEIRO IMPACTO    
08:30-MUNDO DISNEy  
10:30-BOM DIA E CIA  
13:15-FOFOCANDO   
14:15-CASOS DE FAMíLIA   
15:15-A USURPADORA
16:15-QUERIDA INIMIGA    
17:15-LÁGRIMAS DE AMOR    
18:30-A GATA 
19:45-SBT BRASIL   
20:30-CÚMPLICES DE UM RESGATE   
21:00-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-JORNAL DO SBT  
02:15-SBT NOTíCIAS

REDE TV

NATAL

05:00-Programa Ultra-
farma
08:00-America Sub
08:30-Familia Debaixo da 
Graça.
09:00-Pgm Familia Debaixo 
da Graça .
09:30-America Sub.
10:00-Rompendo em Fé
10:30-Proclamai
11:00-Igreja Universal do Rei-
no de Deus
12:00-Assembleia de Deus no 
Bras
13:00-Familia Debaixo da 
Graça
13:30-Camisaria Fascynius
14:00-SuperLiga de Vôlei.
16:00-Master Game
18:00-Super Faixa do Esporte
18:30-Ritmo Brasil
19:30-Amaury Jr. Show
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:30-RedeTV News
22:15-Operação de Risco
23:00-Mega Senha
00:30-Encrenca - Reprise
01:30-Desafio Premiado
02:30-Igreja Bola de Neve
03:00-Igreja da Graça no 
Seu Lar

Alice se impressiona com a afirma-
ção de Chica e comenta com Ma-
rio. Ralf fala sobre seus sentimentos 
por Milena para Vittorio. Os policiais 
encontram pertences de Ralf próxi-
mo ao corpo de Massao. Mario e Ali-
ce suspeitam de que Wagner esteja 
sendo ameaçado. Vittorio aceita o 
namoro de Ralf e Milena. Mario leva 
Wagner para se esconder na comu-
nidade do Trevo. 

Ralf 
é preso

Pedael diz estar 
encantado com a voz de Neziá

Arauto e os Lagartos saem para pro-
curar Kira nas ruas da cidade. Pedael diz 
estar impressionado com a bela voz de 
Neziá. Ele pergunta por que a moça sem-
pre fez com que todos pensassem que a 
voz era de Adélia. Ela diz que fez isso por 
ser tão tímida. Pedael elogia sua beleza e 
se declara para ela. Tiléia fica aflita sem 
notícias de sua filha. 

ReSUmOS DAS nOvelAS

Vanessa tenta convencer Júlia a acei-
tar a proposta de Diana. Lázaro parabe-
niza Ramon pelos perfis falsos para ofen-
der Léo nas redes sociais. yasmin alerta 
que o irmão está perdendo a populari-
dade. Diana fala para Chiara que Júlia 
ainda não aceitou sua proposta. Júlia se 
recusa a dormir com Gui em sua casa. 
Caio e Joana apoiam Nicolau. 

Júlia acaba 
sendo atropelada

Dóris chora no 
jantar em família

Nina também se torna candidata a 
prefeita do Vilarejo. Os capangas de Ge-
raldo se disfarçam de fantasmas para in-
vadir a mansão. Arthur questiona a Priscila 
se ela está de acordo com o fato dele 
pedir Safira em casamento. Meire não 
fica assustada e acaba se apaixonando 
por Navarro disfarçado. Dóris chora no 
jantar em família e fala que sente que a 
família está mais distante agora que pos-
sui mais dinheiro. 

06h30-Programação Uni-
versal
07h00-Fala-Brasil
10h15-Esporte Fantástico
12h00-The Love School
13h00-Record Kids – Pica-
-Pau
15h30-Cine Aventura Es-
pecial – O Elo Perdido
17h30-Cidade Alerta Es-
pecial
19h45-Jornal da Record 
Especial
20h30-Programa da Sabri-
na
23h00-Legendários
01h15-Fala Que Eu Te Es-
cuto
02h00-Programação Uni-
versal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Magia preenche espírito 
natalino no Grande Rio
Inspirado no sucesso ‘Mundo Bita’, animação com músicas, retrata a vida das crianças.

BAND
06:00-Jornal Band-
News
07:30-Café com Jornal
08:00-Café com Jornal 
09:10-Dia Dia
10:10-Os Simpsons
11:00-Jogo Aberto
12:30-Jogo Aberto De-
bate
13:00-Os Donos da 
Bola
15:00-Game Phone
16:00-Brasil Urgente
17:15-Liga dos Cam-
peões da UEFA
19:35-Jornal da Band
19:35-Jornal da Band
21:25-Show da Fé
22:20-Pré - Factor
22:30-X Factor
00:20-Jornal da Noite
01:05-Que Fim Levou?
01:10-O Melhor da 
Liga
01:45-Liga dos Cam-
peões da UEFA
02:45-pegadinhas
03:00-Igreja Universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

Ontem a come-
moração foi em dose 
dupla na OAB Nova 
Iguaçu/Mesquita. A 
Coordenadora da ESA 
da subseção, Dra Kátia 
Gaspar e a Secretária 
Márcia Marques com-
pletaram mais uma pri-
mavera. Os amigos e 
colegas de lutas pelos 
direitos dos advogados 
parabenizam as duas 
guerreiras pela nova 
idade completada na 
data de ontem.

Desejamos que seus 
dias sejam prósperos e 
suas vidas repletas de 
realizações! Nossos pa-

ÁLBUM DE FAMíLIA 

DIVULGAçãOO ‘Natal com 
o Bita’ levará 
ao Shopping  

um ambiente lúdico, 
de muitas cores ,uma 
animação educativa, 
que retrata o cotidia-
no infantil através de 
músicas. Os peque-
nos e suas famílias 
poderão interagir em 
um cenário que une 
a tradição do Natal 
com a magia conta-
giante do universo de 
Bita.

No centro da deco-
ração, uma enorme 
árvore de Natal gira-
tória, com cerca de 
15m de altura, será o 
local onde as crian-
ças poderão embar-
car em uma aventura 
nas alturas, voando 
em balões que so-
bem e descem ao 
redor da árvore. Um Atrações gratuitas fazem parte do Natal do Shopping Grande Rio

motivo a mais para os 
visitantes apreciarem 
a decoração multi-
colorida, que conta-
rá com muitos laços 
e grandes invólucros 
de presentes, em um 
ambiente totalmente 
lúdico que vai mexer 
com o imaginário in-
fantil.

Além do passeio nos 
balões giratórios, o 
cenário também con-
tará com a Área Kids, 
onde acontecerão 
atividades recreativas 
diárias com oficinas 
de colorir e de expe-
rimentação musical, 
para entrar no clima 
musical de Bita, onde 
os pequenos aprende-
rão um pouco sobre 
ritmo e musicalidade, 
de forma divertida e 
lúdica.

A participação 
será por ordem de 
chegada e poderão 

participar crianças 
de todas as idades, 
acompanhadas por 
um responsável. As 

atividades poderão 
ser conferidas até o 
dia 31 de dezembro, 
na Praça Principal do 

Shopping, de segun-
da a sábado das 10h 
às 22h e domingos e 
feriados de 13h às 21h.

rabéns e felicida-
des, não só hoje, 
como sempre!

De seus ami-
gos da OAB Nova 
Iguaçu / Mesqui-
ta.



sábado, 03 de dezembro de 2016

Trabalho: sua vida 
profissional está bem 
protegida por Marte. É 
o período das grandes 
realizações. Sua vida 
começa a melhorar 

profissionalmente e financeiramente. 
Trabalhe com dedicação e se dará bem. 
Amor: anseios afetivos tendem serem 
correspondidos.  

Áries

Trabalho: os astros estão 
enviando novas energias 
para você alavancar suas 
atividades profissionais. 
Você terá mais disposição 
para dar conta de todos 

compromissos assumidos e os que virão. 
Amor: você receberá demonstrações de 
carinho dos amigos e familiares.    

Touro

Trabalho. procure usar 
sua individualidade. 
O que puder ser feito 
sem a participação ou 
interferência de outros 
ficará melhor. Explore o 
seu talento que está em 

alta e se dará bem. Amor: busque consultar 
o seu coração para saber qual o rumo deve 
dar no romance.  

Gêmeos

Trabalho: a Lua 
está favorecendo 
o seu crescimento 
profissional. Sua 
atividade em ritmo de 
aceleração máxima, 

você não verá o tempo passar. Você 
gastará mais energia, mas, ganhará 
mais dinheiro. Amor: para ser feliz, 
basta oferecer sinceridade e carinho 
ao par . 

Câncer

Trabalho: você 
viverá uma fase de 
prosperidade. Bons 
negócios surgirão de 
onde menos espera. 
Entretanto, terá que 
redobrar sua energia 

para dar conta dos compromissos. 
Amor: não se espante se pintar uma 
pessoa interessada em você. Pois, o 
amor está no ar!    

Leão

Trabalho: astral perfeito 
para alavancar sua 
atividade profissional. 
Sua força de vontade e 
sua criatividade, juntas, 
farão milagres e trarão 

prosperidade acima da esperada. 
Amor: poderá fazer novas amizades 
e até pintar uma paquera. Para os 
casados, alegria afetiva.   

Virgem

Trabalho: fase de 
anseios e realizações 
profissionais. Você está 
entrando num período 
de expansividade e tudo 
que planejar e colocados 
em ação deverá dar bons 

resultados. Amor: grandes chances 
de sucesso amoroso. Vênus está 
favorecendo o romance. Curta-o!

Libra

Trabalho: fique 
alerta. Ficar girando 
no mesmo lugar é 
uma possibilidade 
real. Então, tape 
os ouvidos aos 

palpiteiros de plantão que tudo 
dará certo. Finança: cuide melhor 
do seu dinheiro. Não o esbanje 
para não faltar no futuro. Amor: 
clima de afeto e alegria no lar.

Escorpião

Trabalho: dia indicado 
para fazer contatos 
profissionais. Clima 
de prosperidade está 
no ar! Aproveite-o 
para difundir mais o 

seu trabalho. Exiba o seu talento 
no que faz e terá recompensa. 
Amor: seu entusiasmo, afeto e 
alegria irão contagiar as pessoas 
queridas.

Sagitário

Trabalho: jogo de 
cintura é fundamental 
em fase tão agitada 
como a atual. Em 
clima de intensidade 

máxima, como agora, cabe a você 
definir o que quer que permaneça 
em sua vida pessoal e profissional. 
Amor: grande sorte amorosa irá 
trazer felicidade e alegria.  

Capricórnio

T r a b a l h o : 
c o m p r o m i s s o s 
profissionais de 
longo prazo devem 
ser evitados. O 
ideal é os que têm  

rápido retorno Não reconhecer 
seu imenso poder de negociar é 
um pecado. Portanto, acredite 
mais em você. Amor: fase muito 
ardente. A paixão irá prevalecer e 
animar o relacionamento.     

Aquário

Trabalho: na 
carreira, o momento 
favorece atividades 
profissionais. Tudo 
irá fluir conforme 
o desejado. Pois, 

Netuno estará encaminhando 
tudo para o sucesso financeiro. 
Não perca essa chance de 
progredir. Amor: bom momento 
no campo sentimental. Felicidade 
à vista.   

Peixes
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Douglas Sampaio Rafael

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
DECRETO Nº 4127 DE 26 DE SETEMBRO DE 2016.

“dispõe sobre o acréscimo de inciso e dá outras provi-
dências”.

o Prefeito de belford roxo, em pleno exercício do car-
go e no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
a lei orgânica municipal.

DECRETA:

art. 1º - fica acrescentado o inciso IV, do art. 1º, do 
decreto municipal nº 4117 de 02/09/2016 publicado no 
jornal hora h de 03/09/2016.

Inciso IV – ficam excetuadas as Portarias: 0085/2014, 
2885/2013, 1436/2014, 0399/2014, 2344/2013, 
0486/2014, 2346/2013, 2347/2013, 2879/2013, 
1570/2016, 0401/2014, 2462/2013, 0172/2016, 
2481/2015, 0600/2015, 2364/2015, 2482/2015, 
2467/2013, 1572/2016, 2480/2015, 2878/2013, 
2468/2013, 2338/2013, 2469/2014, 2339/2013, 
3211/2013, 2881/2013, 1571/2016, 2882/2013, 
2473/2015, 3549/2013, 1392/2015, 2473/2015, 
1530/2015, 2340/2013, 0230/2014, 2335/13.

art. 2º – a secretaria municipal de administração e ser-
viços Públicos adotará as medidas necessárias ao fiel 
cumprimento deste decreto.

art. 3º - a secretaria municipal de fazenda adotará as 
medidas necessárias visando à adequação e a imple-

mentação do orçamento, considerando o previsto no 
presente diploma.

art. 4º - este decreto entra em vigor da data de sua 
publicação.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Republicado por incorreção

PorTarIa Nº.2238/GP/2016, de 02 de dezembro 
de 2016.

Exonerar, a contar 01 de outubro de 2016, com funda-
mento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei orgâ-
nica municipal, ELAINE DE SOUZA LÚCIO CAMPOS, 
do cargo em comissão de diretor III, símbolo d-3, da 
Policlínica regional de saúde III - heliópolis,  da secre-
taria municipal de saúde.

PorTarIa Nº.2239/GP/2016, de 02 de dezembro 
de 2016.

EXCLUIR O NOME: SABRINA DA SILVA PONTES da 
portaria Nº 1990/GP/2016 de 02/09/2016, publicada em 
03/09/2016.

PorTarIa Nº.2240/GP/2016, de 02 de dezembro 
de 2016.

Exonerar, a contar 30 de Novembro de 2016, com fun-

damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica municipal, MARICELIA RIBEIRO EZEQUIEL, 
do cargo em comissão de chefe de divisão II, símbolo 
das-09, da subsecretaria especial de atenção Integral 
à saúde da mulher, criança e adolescente,  da secre-
taria municipal de saúde.

PorTarIa Nº.2241/GP/2016, de 02 de dezembro 
de 2016.

Exonerar, a contar 18 de Novembro de 2016, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei or-
gânica municipal, ROSELENE DE FATIMA SEMEDO 
SOARES, do cargo em comissão de subsecretário, 
símbolo ss, da subsecretaria executiva de atenção 
básica e saúde da família, da secretaria municipal de 
saúde.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

ERRATA:

Na Portaria Nº 2233 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016, 
publicada em 02/12/2016.

onde se le: assessor especial II, símbolo se-2;
leia-se: assessor especial II, símbolo se-1.

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

Teoria diz qual a idade perfeita para se casar, e porquê!
C U R I O S I D A D E S
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Já ouviu falar da 

regra dos 37%? Essa 
teoria matemática 
pode explicar qual é 
o melhor momento 
para se tomar uma 
decisão, incluin-
do a melhor idade 
para se casar. Neste 
caso, a resposta é: 
aos 26 anos. A regra 
dos 37% basicamen-
te diz que, quando 
você precisa fazer 
uma escolha em 
uma variedade de 
opções em um pe-
ríodo limitado de 
tempo, sejam eles 
candidatos para um 

emprego, novos apar-
tamentos ou parceiros 
românticos em poten-
cial, o melhor momen-
to para tomar uma de-
cisão é quando você 
analisou 37% dessas op-
ções. Nesse ponto em 
um processo de sele-
ção, você terá reunido 
informações suficientes 
para tomar uma de-
cisão informada, mas 
não terá desperdiçado 
muito tempo olhando 
para mais opções do 
que o necessário. Na 
marca dos 37%, você 
maximizou sua chance 
de selecionar o melhor 

do grupo. Explicamos 
usando uma experi-
ência de pensamen-
to para demonstrar 
essa teoria, desen-
volvida por mate-
máticos na década 
de 1960, chamada 
de “O Problema da 
Secretária”. Vamos 
dizer que você só 
pode escolher uma 
secretária uma vez. 
Se você rejeitar uma 
candidata, não 
pode voltar atrás e 
contratá-la mais tar-
de, uma vez que ela 
pode ter aceitado 
outro emprego. 

Misteriosa bateria 
funciona há 175 anos 
com a mesma carga

Seria maravilhoso se as 
baterias de eletrônicos 
durassem tanto quanto 
esta bateria que já fun-
ciona há 175 na Univer-
sidade de Oxford. Claro 
que ela é uma bateria 
muito simples e não se-
ria forte o suficiente para 
fazer eletrônicos funcio-
narem, mas a ideia em 
si já é atraente. Tudo co-
meçou em 1840, quando 
um experimento desen-
volvido no Laboratório 
Clarendon não acabou 
como o esperado. Até 
hoje, os pesquisadores 
não entendem como a 
Campainha de Oxford 
Electric Bell (ou Pilha-de-
-Volta de Clarendon) não 
parou de funcionar. Esta 
bateria inclui dois sinos 

de latão semelhantes 
a campainhas de hotel 
posicionadas lado a lado 
com um pequeno bada-
lo entre os dois, suspenso 
por um fio. Acima dos si-
nos, há duas pilhas secas 
conectadas em série. O 
badalo de 4 mm de di-
âmetro toca os sinos al-
ternadamente devido à 
força eletrostática, pro-
vocando percussão mí-
nima nos sinos, que mal 
emitem som alto suficien-
te para ser captado pelo 
ouvido humano em con-
dições normais. Como o 
experimento é protegido 
por duas camadas de vi-
dro, esse som não pode 
ser ouvido por quem vi-
sita a exposição da Uni-
versidade de Oxford. 

REPRODUçãO

mailto:compras@gmail.com
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes

Modo de preparo

CABRITO 
ASSADO

1 kg de carne de ca-
brito em um só peda-
ço
Suco de 2 limões
Sal e pimenta - do - rei-
no a gosto
2 dentes de alho 
amassados
2 colheres de salsa pi-
cada
2 cebolas cortadas em 
rodelas
1 copo de vinho bran-
co ou vinagre de 
maçã
1/2 copo de azeite
Louro a gosto
1 colher de alecrim pi-
cado

Tempere de véspera 
o cabrito com limão, 
o sal, o alho, a pi-
menta - do - reino, a 
cebola e o alecrim
Coloque - o em uma 
forma refratária, reti-
re as cebolas
Reserve
Regue com vinho 
branco, o azeite e 
junte a folha de lou-
ro
Cubra com papel 
alumínio
Leve ao forno mo-
derado até que a 
carne esteja macia
Cerca de 15 minutos 
antes da carne estar 
totalmente cozida, 
adicione as rodelas 
de cebola e retire o 
papel alumínio
Regue freqüente-
mente a carne com 
o molho enquanto 
assa.

Ingredientes

Modo de preparo

PÃO 
De AlHO

500 g de bacalhau
500 g de batatas
2 cebolas
1 dente de alho
1 folha de louro
2 ovos cozidos
1/5 de azeite
Azeitonas pretas
Salsa
Sal
Pimenta

Demolhe o bacalhau, 
coloque-o num tacho e 
escalde-o com água a 
ferver
Tape e abafe o recipiente 
com um cobertor e deixe 
ficar assim durante 20 mi-
nutos
Escorra o bacalhau, retire-
-lhe as peles e as espinhas 
e desfaça-o em lascas
Ponha estas num recipien-
te fundo, cubra-as com 
leite bem quente e deixe 
ficar de infusão durante 1 
hora e meia a 3 horas
Entretanto, corte as cebo-
las e o dente de alho ás 
rodelas e leve a alourar 
ligeiramente com um pou-
co de azeite
Junte as batatas, que fo-
ram cozidas com a pele, 
e depois peladas e corta-
das às rodelas
Junte o bacalhau escorri-
do
Mexa tudo ligeiramente, 
mas sem deixar refogar
Tempere com sal e pimen-
ta
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Jogadores fazem a festa para a 
criançada no bairo de Moquetá

Anderson Luiz

Atletas se misturaram as crianças para participar de um torneio animado.

baixada

38

Um torneio de 
futsal, feito 
pelo Projeto 

Semear, desenvolvi-
do na Igreja Batista 
de Moquetá, trouxe 
alegria para jovens 
jogadores. Na práti-
ca, foram divididos 
cinco times onde 
cada um contava 
com um atleta pro-
fissional. Estavam 
presentes: André, 
volante do Anápolis; 
Paulo Barrach, late-
ral do Bangu; Vagner 

Eugênio, zagueiro do 
Audax Rio; Marcus 
Vinícius, volante do 
Nova Iguaçu e Leo-
nardo Luiz, zagueiro 
do Fortaleza-CE. O 
evento foi de exce-
lente aproveitamen-
to e ainda contou 
com um trabalho de 
academia. A crian-
çada se divertiu e 
pôde atuar ao lado 
de seus jogadores 
preferidos. Contando 
com o apoio do Pas-
tor Alexandre Moreira 
de Moraes, o projeto 
conta com a coor-

denação da Educa-
dora Religiosa: Mar-
gareth Senceita; o 
coordenador Adilson 
José da Silva. No en-
cerramento, teve au-
las de Jiu-Jitsu com a 
presença da Acade-
mia Lauredo. O pro-
fessor Zilla Cardoso é 
um dos responsáveis 
pelas atividades só-
cio - desportivas e o 
Jiu-Jitsu com o pro-
fessor Wallace Mon-
tela. No final, teve 
cachorro quente e 
refrigerante para a 
garotada. Festa com os campeões e os jogadores profissionais. No detalhe, a aula de Jiu-Jitsu

ANDERSON LUIZ


