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Gasparzinho corrupto

PResIdeNTe: José de lemos 

LSN- 6725 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 
telefone: (21) 96463-8062. 

Alerj aprova reajuste para Bilhete Único

7
reprodução / polícia civil

Ministério Público estima que quadrilha desviou cerca de R$ 21 milhões dos cofres públicos no esquema dentro 
da Câmara Municipal. Ele é considerado foragido e 14 vereadores tiveram mandado de prisão decretado. O 
dinheiro caía nas contas dos funcionários, que muitas vezes não recebiam nada ou, em algumas oportunida-
des, recebiam parte dos recursos. A outra parte ia direto para o bolso dos integrantes lotados na Casa.

Civil caça vereador por esquema 
de contratação de fantasmas 

Se você conhece esses 
tralhas, DENUNCIE!
Equipamentos de segurança instalados dentro de ônibus flagram 
uma quadrilha que aterroriza passageiros das linhas que trafegam 
pela Rodovia Washington Luís em ação. Nas imagens, é possível iden-
tificar ainda o tipo de arma usada pelos criminosos em Duque de 
Caxias. Quem tiver informações que levem à prisão do grupo pode 
ligar para o Disque-Denúncia através do número 2253-1177.  

Quadrilha embarca no ônibus e depois anuncia o assalto em Caxias

7

Pokémon da 
Vintém é 

capturado ao 
bater perna 

em shopping

Arilson dos Santos seria  
chefe do tráfico no Rio

6

reprodução / polícia civil

6

Monstro joga 
bebê de 3 meses 
na parede ao se 
irritar com choro

O crime chocou a população da Baixada Fluminense. 
Leandro da Trindade Marques, de 20 anos, estava com 
o pequeno Gabriel quando o choro do bebê teria irrita-
do o covarde. Ele e a mãe foram presos pela DHBF. Leandro chega à Divisão de Homicídios da Baixada após ser preso 

reprodução/cléber júnior/

Cercados
Integrantes de facção 

criminosa são grampea-
dos por agentes da Polí-
cia Civil em Belford Roxo.

7

Assassinado
Turista italiano morre ao 

entrar por engano dentro 
de comunidade da re-
gião central do Rio.

6

Oportunidade
Montadora abre Ins-

crições para interessa-
dos em seu programa 
de trainee 2017.

2

Receita
Leão libera consulta 

ao sétimo e último lote 
de restituições do Im-
posto de Renda 2016.

2

Cristo na pior
Uma das sete maravi-

lhas do mundo foi atingi-
da pela crise e a Arqui-
diocese pede doações.

3

Caso Cabral
Ex-governador tinha 

gastos mensais exorbi-
tantes conforme apon-
tam investigações. 

3

3
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Colecionador

Loucura

O libanês Nabil Ka-
ram entrou para o 
Livro dos Recordes 
como dono da maior 
coleção de carrinhos 
de brinquedo. Segun-
do informações, Ka-
ram conta com 37.777 
carrinhos e para exi-
bir sua coleção, ele 
montou um museu 
em Zouk Mosbeh, na 
cidade de Beirute. É 
uma coleção para se 
ter orgulho.

Há quem goste de 
fazer coisas diferentes, 
como o caso do apicul-
tor egípcio Mohamed 
Hagras. Ele mostrou uma 
‘barba de abelhas’ du-
rante o descanso em 
sua fazenda, na cida-
de de Shebin El Kom. A 
cena foi registrada pelo 
fotógrafo Amr Abdallah 
Dalsh. Para fazer isso 
tem que ter muita cora-
gem e experiência com 
a atividade. 

O Facebook está testando uma nova forma de inte-
ração entre os seus usuários. Trata-se de um recurso que 
abre uma janela de publicações para o acompanha-
mento do público. O objetivo dos testes é saber se a 
medida funciona corretamente e se os internautas apro-
vam isso, se é útil para eles. Apenas alguns americanos 
foram selecionados para testar a novidade.

O ministro da Saúde, Celso Barros, visitou 
ontem uma instalação com três supercompu-
tadores adquiridos pelo Ministério da Saúde 
para integrar e informatizar os serviços marca-
dos pelo SUS. O objetivo do governo é reunir 
e processar as informações de cada unidade 
de saúde do país.

A prática de atividades físicas regularmente é sempre 
indicada por médicos para pacientes que querem cui-
dar da saúde. Além dos benefícios que já conhecemos 
fazer exercícios pode aumentar a contagem do esper-
ma. É o que divulgou a revista de ciências britânica ‘Re-
production’. As pesquisas foram feitas em homens que 
se exercitam até três vezes por semana.

Nova ferramenta

Tecnologia aliada à saúde Exercícios e fertilidade

A Girafa corre o risco de desaparecer do planeta. 
O animal foi colocado na lista vermelha dos animais 
ameaçados de extinção, após sofrer uma queda de 
40% na sua população nos últimos 30 anos. A espé-
cie era classificada como de ‘menor preocupação’ 
e passou, rapidamente para a lista de ‘vulneráveis’. 
Toda consciência sobre o caso é pouca.

Risco de extinção

O engenheiro e biomédico Theodore Berger, que 
trabalha na Universidade do Sul da Califórnia, preten-
de trazer um método implantado num seriado ameri-
cano para a realidade. Trata-se de instalar um chip no 
cérebro dos seres humanos que serve para acessar as 
memórias de toda a vida. Caso consiga, isso transfor-
maria a humanidade em ‘meio robôs’.

A prática de mumificar animais era comum no 
Egito, mas uma descoberta traz novas informações 
sobre o modo como os egípcios lidavam com seus 
‘pets’ após a morte. Na cidade portuária de Bereni-
ce, na costa do Mar Vermelho, arqueólogos encon-
traram um cemitério com cerca de dois mil anos com 
quase cem esqueletos de cães, gatos e até maca-
cos.

Cemitério descoberto

Programa Trainee
O polo brasileiro da empresa abriu as inscrições para o seu 

programa de trainee 2017. No total, são ofertadas 10 vagas. 
Os candidatos precisam ter concluído a graduação em até 
quatro anos e os diferenciais são aqueles que saibam alemão 
e tenham experiência profissional. Interessados podem se ins-
crever no site http://vw.com.br/trainee2017 até 9 de Janeiro. 

Estágio para todos
A empresa está ofertando mais de 3 mil vagas de 

estágio em todo o país. Os estudantes mais procu-
rados são os de cursos das Ciências Humanas, com 
foco em administração e comunicação. Os interes-
sados podem acessar o site www.nube.com.br, con-
ferir as oportunidades e cadastrar o currículo. 

Prazo prorrogado
O prazo das inscrições para o programa de estágio 

2016 da L’oréal Brasil foi prorrogado até o próximo dia 
15 de dezembro. São 40 vagas abertas para iniciar já 
em Janeiro. Os interessados podem conferir mais infor-
mações pelo site www.lorealtalentos.com.br ou no Fa-
cebook da L’oréal. O local de trabalho é no Rio. 

Último lote
A Receita liberou ontem a consulta ao sétimo e último 

lote de restituições do Imposto de Renda de 2016. Tam-
bém estão disponíveis a consulta para os contribuintes 
de 2008 a 2015 que caíram na malha fina. Falando nis-
so, quem não estiver com o nome nesse último lote, é 
bem provável que caia na malha fina desse ano. 

Imigração é solução
A Relação Anual de Informações Sociais revelou que en-

tre os anos de 2010 e 2015, os trabalhadores que foram 
para outros países procurar por emprego, aumentaram em 
131%. Atualmente já são mais de 125 mil pessoas que bus-
cam oportunidades nos mercados estrangeiros. Essa tem 
sido uma solução para se começar uma nova vida.

Agronegócios
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística prevê 

que para 2017 a safra na produção de cereais, legumi-
nosas e oleaginosas seja 14,2% maior que a desse ano. 
O aumento atinge em maior escala a região nordeste, 
com quase 53,9% de crescimento. Já no Sudeste, o au-
mento chega a 8,3%. 

Humanoides?

VOLKSWAGEN

L’ORÉAL

RECEITA FEDERAL 

IBGE

Atração pelo avesso

Medos da família
Uma pesquisa realizada pelo Instituto do Casal, en-

tre setembro e outubro desse ano, revelou que num 
relacionamento, os principais medos dos casais são 
o de os filhos terem alguma doença e também o 
de ficarem viúvos. Cerca de 510 pessoas que estão 
em um relacionamento foram entrevistadas para os 
resultados da pesquisa.

NUBE

RAIS

DIVULGAçãO

Imagine quando você pede para construírem a sua casa e o fazem... 
Mas de cabeça para baixo? Bom, não é de todo mal, por exemplo, na 
Rússia, uma casa construída ao inverso se transformou em atração turísti-
ca na cidade de Krasnoyarsk. O imóvel e os objetos e tudo o que há den-
tro foi colocado em posição invertida. E o local, que se transformou numa 
espécie de parque, é um dos mais visitados do país. 

Negociata política 
O jogo de interesses está marcando os pri-

meiros diálogos entre um prefeito eleito na 
Baixada Fluminense e os vereadores da atu-
al e próxima legislatura. Preocupado com a 
possibilidade de ficar sem apoio na Casa, ele 
já começou a mover céus e terra para con-
quistar aliados, uma vez que a maioria parla-
mentar torce o nariz para seu partido. 

Isca no anzol 
Esperto que só ele, o político não perdeu 

tempo, e já teria convidado alguns dos futu-
ros vereadores para uma conversa ao pé do 
ouvido com o objetivo de articular acordos 
e depois costurá-los para evitar que algum 
olho grande atrapalhe as negociações. 

Vai mexer no bolso 
Nos bastidores da política do município 

corre na boca miúda que os assessores do 
futuro prefeito estão às voltas com cálculos 
para traçar uma planilha de recursos para 
distribuir com a turma que aceitar a missão 
de se aliar ao governo. 

Uma incógnita 
No meio desse esquema que envolve 

conversa, aproximação e, principalmente 
telefonemas, fica uma pergunta: de onde 
ele vai arrancar tanto dinheiro para ‘com-
prar’ os apoios? Do lucro de suas empresas 
ou do que sobrou da campanha que o ele-
geu?

Pacto com o diabo 
As más línguas propagam aos quatro 

cantos que até o presidente da Câmara 
entrou na lista dos supostos beneficiários do 
novo governo. Isso prova que dinheiro com-
pra tudo. Eles (os vereadores) só não perce-
beram que estão fazendo um pacto com o 
diabo, porque mais tarde terão que pagar 
o preço. Quem viver, verá!
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

Crise no rio

Com a medida, benefício será restringido a quem recebe até três salários mínimos.

Alerj vota a favor do aumento do 
Bilhete Único Municipal no Rio 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

A A s s e m b l e i a 
Legislativa do 
Rio de Janeiro 

votou ontem outros 
dois projetos do pa-
cote de austeridade 
que visa reduzir os 
gastos do Governo 
do Estado. Um deles, 
decidido no plenário, 
foi o aumento no va-
lor do Bilhete Único a 
R$ 8 reais, com isso, 
o benefício ficará 
restrito àqueles que 
ganham até R$ 3 mil 
por mês. Além disso, 
a Casa decidiu man-
ter o programa Ren-
da Melhor e Renda 
Melhor Jovem.

A aprovação do 
aumento na tarifa foi 
articulada em reu-
nião com os líderes 
de partidos antes 

da votação. Com o 
novo valor e a dimi-
nuição das taxas sub-
sidiadas, o Governo 
acabou se compro-
metendo a pagar os 
programas sociais. 

O ex-secretário de 
transportes Osório 
criticou a aprova-
ção, revelando que 
quem mora longe 
do Rio não atingirá 
o valor de oito reais 
para obter o descon-
to. “Quem mora em 
Queimados e Para-
cambi pega um trem 
e um ônibus até o Rio. 
No total, gasta menos 
de R$ 8. Com isso, ele 
perderá totalmente 
o benefício. Vai sair 
mais barato pagar 
duas passagens do 
que usar o Bilhete 
Único”. Marcelo Frei-
xo (PSOL) também 
foi contra a medida  

Deputados e líderes de partido votaram duas emendas e adiaram outras duas

GABRIEL BARREIRA/ G1 

Cabral gastava R$ 220 mil por mês
Em depoimento à Po-

lícia Federal, a ex-se-
cretária e ex-assessora 
de Sérgio Cabral, Sonia 
Ferreira Baptista, con-
tou que o peemedebis-
ta tinha gastos mensais 
exorbitantes, batendo 
na casa dos R$ 220 mil, 
incluindo despesas com 
médicos, funcionários, 
condomínio, seguro e 

outras coisas. 
Sonia compareceu à 

Superintendência da 
Polícia Federal no Rio 
para prestar depoimen-
to após ser intimada pe-
los investigadores, que 
apuram a movimenta-
ção financeira da or-
ganização de Cabral e 
que teria movimentado 
R$ 224 milhões em pro-

Salário de novembro dos 
servidores será parcelado

O Servidor Público 
pode ganhar mais 
uma dor de ca-
beça nesse fim de 
ano.  O Governo do 
Estado deve pagar 
o salário de novem-
bro para a maioria 
dos servidores em 
até sete parcelas, 
modelo parecido 
com o que foi feito 
no mês de outubro, 
que ainda tem a úl-
tima parcela desse 
acordo em aber-
to. Um calendário 
para os pagamen-
tos deve ser anun-
ciado ainda hoje, já 
que o governador 
Luiz Fernando Pe-
zão confirmou que 
na segunda-feira as 
contas do Estado 

serão desbloquea-
das.  

A informação é 
do jornalista Edmil-
son Ávila, do RJTV. 
Em conversa com 
o governador Luiz 
Fernando Pezão, 
ele afirmou que a 
tendência é que 
os servidores de se-
gurança recebam 
primeiro, seguidos 
pela educação, e 
por último os de-
mais servidores.

O Rio, em outu-
bro, teve as contas 
bloqueadas duas 
vezes em apenas 
uma semana. Servi-
dores da Seguran-
ça e da Educação 
receberam antes 
do décimo dia útil. 

DIVULGAçãO

“Não há transparên-
cia nos valores da ta-
rifa. A Fetranspor é a 
agência reguladora 
do Governo do Rio, e 
não o contrário”, iro-
nizou.

O outro projeto que 
estava em pauta e foi 
votado ontem foi a 
manutenção do pro-
grama Renda Melhor 
e o Renda Melhor Jo-
vem. O deputado Za-
queu Teixeira (PDT) e 
Luiz Paulo (PSDB) criti-
caram a medida. 

ALERJ tIRA 
PROJEtO DE PAUtA

Após uma reunião 
entre líderes de par-
tidos e representan-
tes do Governo do 
Rio, ficou decidido 
uma nova votação 
da Casa ao pacote 
de austeridade. Um 
deles, o projeto do 

Ex-governador Sergio Cabral nadava em dinheiro

pinas.
Ela contou aos inves-

tigadores que conhece 
o ex-governador há 32 
anos, tendo sido secre-
tária do pai da primeira 
mulher de Cabral, além 
de ter trabalhado para 
o ex-governador na As-
sembleia Legislativa do 
Rio quando ele virou 
presidente da Casa e, 
posteriormente, como 
comissionada no escri-
tório do peemedebista 
no Rio quando ele foi 
senador.

Em 2007, quando Ca-
bral assumiu o governo 
do Rio, Sonia foi desig-
nada a gerenciar ‘a 
vida e gastos pessoais 
da família do primeiro 
casamento de Cabral 
com Suzana Neves’. Em 

seu depoimento, Sonia 
não cita os nomes de 
nenhum dos filhos do 
peemedebista e nem 
faz acusação a seus 
familiares, mas revela 
que quem cuidava dos 
pagamentos era Carlos 
Miranda, que a Procu-
radoria chama de ‘ho-
mem da mala’ de Ca-
bral.

Além de Miranda, 
Sonia citou Luiz Carlos 
Bezerra, outro acusa-
do de ser operador fi-
nanceiro de Cabral e 
que também é réu na 
Operação Calicute. Em 
relação a ele, ela disse 
manter uma relação 
de “coleguismo” e que 
costumava encontrá-lo 
em campanhas políti-
cas de Cabral.

aumento do ICMS 
de produtos como 
a cerveja e a ener-
gia elétrica, só volta 
a pauta na próxima 
segunda-feira, pro-
vavelmente em duas 

sessões, sendo encer-
rado na terça. 

E a situação pode 
se prolongar ainda 
mais. O outro projeto 
retirado de pauta foi 
o que prevê a utili-

zação de fundos es-
taduais, como o dos 
bombeiros, para os 
pagamentos de ser-
vidores. Não há previ-
são para a retomada 
da votação. 

Arquidiocese pede ajuda para 
manutenção do Cristo Redentor

A crise financeira na 
qual vive o Rio parece 
não ter fim e atingiu até 
mesmo uma das sete ma-
ravilhas do mundo, o Cris-
to Redentor. Os responsá-
veis pela manutenção do 
monumento mais visitado 
do Brasil revelaram que a 
falta de verba está atra-
palhando os custos ope-
racionais da Arquidio-

cese, que decidiu iniciar 
uma campanha ontem 
em busca de doadores 
para a estátua mais fa-
mosa do país.
Segundo o Padre Omar, 
um dos responsáveis, o 
Cristo não recebe nem 
um centavo dos ingres-
sos postos a venda para 
quem quer visita-lo e do-
ações de iniciativa pri-

vada foram a solução 
encontrada, por 85 anos, 
para ajudar com os cus-
tos da Arquidiocese e, 
consequentemente, o 
Cristo Redentor. Devido 
a problemas financeiros, 
a Arquidiocese teve que 
ocorrer aos fiéis para fe-
char as portas com certa 
‘folga’. 
Inaugurada em 1931, ela 

é considerada uma das 
sete maravilhas do mun-
do moderno. Os interes-
sados em fazer doações 
podem acessar o site 
www.cristoredentoroficial.
com.br ou através de de-
pósito no banco Brades-
co, agência 0814, conta 
corrente 076196-6, favore-
cido Mitra Santuário Arqui 
do Cristo Redentor.

DIVULGAçãO

Servidores devem receber em até sete parcelas
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Na última sexta-feira, aconteceu uma 
mobilização nacional para o combate ao 
Aedes aegypti. Em São João de Meriti, a 
Secretaria Municipal de Saúde, promoveu 
atividades de conscientização à popula-
ção sobre o combate à epidemia.

Se depender do 
atual prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, o in-
vestimento previsto 
para a saúde e la-
zer para idosos per-
derá R$ 25 milhões. 
Já a prevenção de 
vulnerabilidade so-
cial contará com R$ 
14 milhões a menos.

O prefeito Eduardo 
Paes (PMDB) fez emendas 
ao Orçamento de 2017 
que podem comprome-
ter a conservação do Rio 
no primeiro mandato de 
Marcelo Crivella (PRB). Se 
as mudanças forem apro-
vadas, a conservação do 
espaço público sofrerá um 
corte de R$ 96 milhões.

O jogador de futebol Sassá, atacante do bo-
tafogo e ex-morador de Nilópolis, visitou a Vila 
Olímpica de Nilópolis, na última terça-feira. O jo-
gador conheceu as novas instalações do local, 
que passou por reformas recentemente.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Pau-
lo Roberto ‘Careca’, recebeu o jogador junto 
com os alunos e frequentadores da Vila Olímpi-
ca. O encontro também contou com a presen-
ça do jogador de futebol Lucas Serafim. 

Orçamento Mudanças 

Visita Esporte 

Eles disseram... nós publicamos!
“Meu coração disse que se o São Paulo me chama, eu jamais poderia recusar. A profis-

são de técnico não se traz somente em relação ao conhecimento, mas sim à gestão de 
pessoas”. Rogério Ceni, ao ser apresentado como novo técnico do São Paulo. 

Por conta do feriado de Nossa Se-
nhora da Conceição, comemorado 
ontem, a Prefeitura Municipal de Niló-
polis decretou ponto facultativo hoje, 
e por este motivo as atividades serão 
paralisadas.

A população terá atendimento garantido 
em todos os serviços considerados essenciais. 
O novo Hospital Juscelino Kubitschek e o Pos-
to de Saúde 24h de Nova Cidade atenderão 
normalmente porém os demais postos e uni-
dades básicas de saúde estarão fechados. 

DIRETO AO PONTO

Por seu conhecido currículo, o senador Renan 
Calheiros não deveria ter sido eleito presidente 
do Senado. O reconhecimento de que Renan 
não faz bem à vida pública nacional não mo-
difica, no entanto, a imprudência da decisão 
liminar do ministro Marco Aurélio, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), de afastar o senador do 
exercício da presidência da Casa. O País precisa 
avançar, a crise econômica é grave e prejudica 
profundamente a vida da população.

Novidade! Convidados Reforma 
A Secretaria do Meio Ambiente 

da Prefeitura de Nilópolis anunciou 
que o novo Campo do Gericinó 
Padrão FIFA ganhará o nome do 
ex-secretário de Meio Ambiente, 
Osvaldo da Costa, popularmente 
conhecido como Ratinho, falecido 
em agosto deste ano.

A inauguração acontece no 
próximo sábado, às 8h, na entra-
da principal do Parque Natural 
do Gericinó. O atual secretário de 
Meio Ambiente, Luiz Carlos Rama-
lho, convidou todos os secretários 
municipais para participarem do 
1º jogo a partir das 9h. 

A Câmara de São Gonçalo 
começará a funcionar em en-
dereço novo a partir das 10h de 
hoje, no bairro do Zé Garoto. O 
antigo prédio do Fórum da ci-
dade abrigará todos os 27 gabi-
netes dos vereadores e a estru-
tura administrativa.

Ponto facultativo

Atendimento

sexta-feira, 09 de dezembro de 2016

As portas do Restaurante Popular Jorge 
Amado, no Centro de Niterói, não abriram. 
Elas viraram suporte para um protesto fei-
to por usuários do espaço. A unidade que 
está com repasses atrasados encerrou as 
atividades até que uma solução seja dada.

O País precisa avançar! 

Quanto a JRQ Asses-
soria já conseguiu atrair 
para os cofres do muni-
cípio de Guapimirim? A 
resposta ninguém do go-
verno consegue dar, mas 
a empresa, de acordo 
com dados do sistema 
de registros de paga-
mentos da Prefeitura, já 
recebeu R$ 82 mil e ain-
da tem o crédito de R$ 
161 mil a receber até o 
próximo dia 31, o que a 
administração municipal 
não revela se será qui-
tado ou não. A JRQ foi 
contratada no dia 30 de 
setembro para prestar 
o serviço de “suporte e 
apoio a gestão fazendá-
ria, visando incremento 

Guapimirim terceiriza 
até cobrança de impostos

na recuperação de cré-
ditos inscritos ou não em 
dívida ativa”. O Contrato 
59/2016 tem validade de 
um ano, valor global de 
R$ 982 mil e a empresa 
tem a seu favor uma nota 
de empenho no total de 
R$ 243 mil. A Prefeitura 
alega que a contratação 
é legal, necessária e que 
foi feita com transparên-
cia. Só não informa quan-
do a contratada ajudou 
o município a arrecadar 
nestes primeiros 69 dias 
de validade de um con-
trato que, a exemplo de 
todos os realizados nos 
últimos meses, deverá ser 
auditado pela nova ges-
tão.

TopShopping abre loja para receber doações
AçãO SOCIAL

Os brinquedos arrecadados até o próximo dia 30 de dezembro serão direcionados 
para as crianças que fazem parte da Campanha ‘Criança Feliz, Natal Feliz’.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Aguardada por anos a 
fio pela população de 
Seropédica, a instalação 
da tubulação da adutora 
no Km 42 decretou o fim 
do problema da falta de 
água logo após a Nova 
Cedae concluir as obras. 
Entretanto, técnicos da 
Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio 
de Janeiro deixaram para 
os moradores um legado 
negativo. Para tanto, bas-
ta observar o flagrante da 
imagem postada na pá-
gina do facebook ‘Fala 
Seropédica: o trecho 
onde foram instalados os 

A JRQ foi contratada para prestar o serviço

REPRODUçãO 

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-
-AL), disse a jornalistas 
ontem, que a decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) é “para se cumprir”. 
A declaração acontece 
dois dias depois que Re-
nan, com aval da Mesa 
do Senado, desobede-
ceu uma decisão do mi-
nistro Marco Aurélio, do 
STF, que determinava o 
afastamento do senador 
da presidência da Casa.
No entendimento do 

ministro, o senador não 
poderia ocupar um car-
go na linha de sucessão 

Obras causam transtornos em Seropédica
REPRODUçãO

todos estão sendo incentivados a doar brinquedos e roupas em bom estado entre outras coisas

DIVULGAçãO 

Renan: Decisão do STF é para se cumprir
BRASÍLIA

Uma loja que 
funciona ‘ao 
contrário’: vitrines, 

prateleiras e araras vazias 
vão sendo preenchidas 
por objetos doados 
pelos frequentadores do 
shopping, e que depois 
serão encaminhados para 
crianças carentes. Assim 
funciona a Loja Vazia do 
TopShopping, que fica no 
3º piso, na expansão. E 
não são só os clientes que 
podem participar: lojistas, 
vendedores, funcionários 
e prestadores de serviços 
também estão sendo 

incentivados a doar 
brinquedos e roupas em 
bom estado, alimentos 
não perecíveis e produtos 
de higiene pessoal.
Os brinquedos 
arrecadados até o 
próximo dia 30 de 
dezembro serão 
direcionados para a 
Campanha ‘Criança 
Feliz, Natal Feliz’, que o 
shopping promove mais 
uma vez em parceria 
com o Viva Rio. Mas a Loja 
Vazia do TopShopping 
vai continuar aberta 
mesmo depois do 
Natal, recebendo 
doações durante todo 

o ano de 2017. Todas 
as doações serão 
destinadas a instituições 
sociais voltadas para o 
atendimento de crianças 
carentes.

SERVIçO
Período: de dezembro 
de 2016 a dezembro de 
2017.
Horário de funcionamento 
do shopping.
Local: 3º piso, expansão.
O TopShopping está 
localizado na Av. 
Governador Roberto 
Silveira 540, Centro, Nova 
Iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

Senador Renan Calheiros

presidencial por ter se tor-
nado réu em uma ação no 
tribunal.
Além de ter insistido em 

se manter no cargo, Renan 
não quis assinar a notifica-
ção que um oficial de Jus-
tiça tentou, por duas vezes, 
entregar a ele.
Na última quarta-feira, 

em julgamento no plenário 
do Supremo a maioria dos 
ministros decidiu derrubar 
a liminar de Marco Aurélio. 
Eles entenderam que Re-
nan deve permanecer no 
comando do Senado, mas 
não pode ocupar a Presi-
dência da República caso 
o presidente Michel Temer 
e o presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, primeiro na 
linha de sucessão, se au-
sentem.
Após sessão no plenário 

do Senado no fim da ma-
nhã de ontem, Renan foi 
questionado por jornalis-
tas se havia conversado 
com Michel Temer sobre a 
decisão da Suprema Cor-
te e se o presidente havia 
ficado ‘aliviado’.

REPRODUçãO

tubos ficou crítico, impedi-
do o ir e vir de quem passa 
pela região. “Foi um traba-

lho de porco”, decretou 
revoltado um comer-
ciante da área. 



educação

sexta-feira, 09 de dezembro de 2016 geral 5

Dívida pública superou recentemente a barreira dos valores históricos de R$ 3 trilhões.

ESTADOS UNIDOS
Ontem um terremo-

to de magnitude 6,5 
foi registrado na costa 
norte da Califórnia, in-
formou o Serviço Ge-
ológico dos Estados 
Unidos (USGS, na sigla 
em inglês).

O epicentro do ter-
remoto foi a cerca 
de 165 km no ocea-
no Pacífico, ao oeste 
de Ferndale, na Cali-
fórnia, e a 10 km de 
profundidade. Inicial-
mente, a magnitude 
estimada foi de 6,9, 
mas o índice foi revis-
to pelo USGS.

Em mídias sociais 
há relatos de mora-
dores que disseram 
ter sentido o tremor 
em São Francisco a 
mais de 418 km ao sul. 
‘Esse foi um dos gran-
des’, tuitou o usuário 
Antonis Papatsaras 

Tesouro autoriza emissão de 
R$ 2,25 bilhões para o Fies

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

da cidade de Bay Area. 
“Senti 20 segundos de 
trepidação muito sua-
ve”, tuitou Lila LaHodd, 
outra moradora de São 
Francisco.

O Centro de Alertas 
de Tsunamis do Pacífi-

Terremoto atinge norte da Califórnia

Como funciona 
O Fies é uma das 

ações do governo 
federal que não são 
obrigatórias, ou seja, 

sua manutenção não 
está garantida por lei. 
Por isso, o governo pre-
cisa de recursos para 

garantir os financia-
mentos já contratados 
e a abertura de novas 
vagas. Em outubro, por 

exemplo, o governo 
precisou negociar jun-
to ao Congresso Na-
cional a abertura de 

crédito complementar 
para pagar taxas ad-
ministrativas dos con-
tratos que já estavam 

quatro meses atra-
sadas. O valor do 
crédito foi de R$ 
702,5 milhões.

DIVULGAçãO

Ontem foi pu-
blicada no 
‘Diário Oficial 

da União’ a autori-
zação da Secretaria 
do Tesouro Nacional 
a emitir R$ 2,25 bi-
lhões em títulos pú-
blicos para o Fundo 
de Financiamento Es-
tudantil (Fies). Os va-
lores serão incorpora-
dos à dívida pública, 
que superou recente-
mente a barreira dos 
R$ 3 trilhões.
Segundo informa-
ções com base na 
Lei de Acesso à In-

formação, e divulga-
das no mês passado, 
quase metade dos 
contratos do Fies ce-
lebrados de 2010 em 
diante, que estão em 
fase de amortização, 
apresentam atraso 
de mais de dois me-
ses no pagamento.
Um dos recursos para 
garantir o programa 
é o pagamento, por 
parte dos ex-alunos 
financiados, das pres-
tações de contratos 
em fase de amortiza-
ção que é o final do 
contrato de financia-
mento. Nela, os estu-
dantes já formados 

pagam de volta o 
dinheiro com o qual 
o governo federal fi-
nanciou seus cursos 
de graduação.
Desde 2010, ano em 
que o governo fe-
deral expandiu o 
programa, o Fies já 
celebrou mais de 
2,4 milhões de con-
tratos. O valor para 
pagar todas essas 
prestações também 
cresceu: o valor do 
orçamento previsto 
para financiamentos 
do Fies foi de R$ 1,7 
bilhão, em 2010, para 
R$ 18,8 bilhões, em 
2016. Um dos recursos para garantir o programa é o pagamento, por parte dos ex-alunos

Presidente do FNDE parabeniza 
Secretaria de Educação de Meriti
REPRODUçãO

DIVULGAçãO

Os representantes de Meriti e o presidente da FNDE, Gastão Vieira 

Na última terça-feira foi 
realizada uma reunião 
com o presidente do Fun-
do Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE), Gastão Vieira, em 
Brasília, a secretária de 
Educação, Cultura, Espor-

Vereadores iguaçuanos 
votam LOA para 2017

Na última terça-feira foi 
votado pela Câmara Mu-
nicipal, à Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) de Nova 
Iguaçu, para o exercício 
do ano que vem.

A receita para 2017 
ficou estimada em R$ 
1,399 bilhão. Deste total, 
educação receberá R$ 
370 milhões, saúde R$ 390 
milhões e obras R$ 115 
milhões. A peça orça-
mentária ficará à disposi-

ção dos vereadores para 
apresentação de emen-
das. O prazo é de 10 dias. 
Transcorrido esse tempo, 
o orçamento será nova-
mente colocado em vo-
tação definitiva.

Outro projeto do prefei-
to Nelson Bornier também 
foi apreciado e aprova-
do: está criado na cida-
de o Conselho Municipal 
dos Direitos das Crianças 
e dos Adolescentes.

REPRODUçãO

Prédio no Centro da cidade de Napa é danificado após terremoto

te e Lazer de São João de 
Meriti, Eneila de Lucas, de-
bateu ações do Plano de 
Ações Articuladas (PAR), 
que visam sanar dúvidas 
de repasses e dar conti-
nuidade aos investimentos 
dos programas que atin-

gem diretamente a quali-
dade do ensino.
Ao acessar as fanpages 
das escolas, o presiden-
te do FNDE evidenciou o 
trabalho no município e 
ficou impactado com as 
estruturas das unidades e 
as ações pedagógicas re-
alizadas. 
“Foi uma felicidade para 
nós sermos parabenizados 
pelo presidente do FNDE, 
pois houve um reconhe-
cimento do trabalho dos 
profissionais que se esfor-
çaram durante todo o 
governo para que a edu-
cação fosse viva e partici-
pativa em todos os aspec-
tos”, disse Débora Carlos, 

subsecretária de educa-
ção.
Além da secretária de 
educação, estiveram pre-
sentes também na reu-
nião: a subsecretária de 
educação, Débora Carlos, 
e o deputado federal Mar-
celo Matos.
Após a reunião, com a in-
tenção de demonstrar o 
bom funcionamento das 
unidades municipais de 
ensino de São João de Me-
riti, Eneila de Lucas, Débo-
ra Carlos e Marcelo Matos 
convidaram o presidente 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educa-
ção (FNDE), Gastão Vieira, 
para visitar o município.

co descartou qualquer 
ameaça, também no 
Havaí. O risco de danos 
e vítimas é considerado 
baixo, acrescentou a 
entidade.

“No geral, a popula-
ção desta região reside 

em estruturas que são 
altamente resistentes 
aos tremores provo-
cados por terremotos, 
ainda que existam al-
gumas estruturas vul-
neráveis”, destacou o 
Centro.

OAB promove evento  
de comunhão natalina

A 1ª Subseção da Or-
dem dos Advogados do 
Brasil (OAB) Nova Iguaçu/
Mesquita irá realizar no 
próximo dia 20, a partir 
das 20hs, uma grande fes-
ta de fim de ano, organi-
zada pela Comissão de 
Eventos, com a participa-
ção de advogados, ami-
gos e familiares em Nova 
Iguaçu.

O evento será realizado 
no requintado Salão de 
Festas Hollywood, localiza-
do no restaurante La Dol-
ce Vita, um dos mais ba-
dalados de Nova Iguaçu, 

localizado na Rua Coronel 
Francisco Soares, nº 1528 - 
Centro, esquina com Ro-
dovia Presidente Dutra.

Os interessados em ga-
rantir suas entradas, de-
vem procurar as salas da 
OAB nos Fóruns (Nova 
Iguaçu e Mesquita) e na 
Justiça do Trabalho (Nova 
Iguaçu) até o dia 16/12. 
Serão disponibilizados 
apenas 250 convites, pois 
é o limite de lotação do 
salão de festas. No dia do 
evento, só serão ofere-
cidos convites caso haja 
disponibilidade.

DIVULGAçãO
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Casal é preso por matar o 
próprio filho em Caxias 

Crueldade em Caxias

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Leandro teria se irritado com o choro do bebê de 3 meses e o jogou contra a parede.

Os pais de um 
bebê de 3 me-
ses foram pre-

sos em flagrante pela 
morte da criança, na 
última quarta-feira, em 
Xerém, Duque de Ca-
xias. O crime aconte-
ceu na noite da última 
terça-feira.

Segundo a polícia, 
Leandro Júnior da Trin-
dade Marques, de 20 
anos, estava com Ga-
briel Henrique da Trin-
dade dos Santos na 
sala, enquanto a mãe 
do menino dava ba-
nho em outra criança. 
O choro do bebê teria 
irritado Leandro, que 
jogou o próprio filho 
contra a parede.

A criança continuou 
chorando, mas o casal 
decidiu não socorrê-la. 

Horas depois, na ma-
nhã da última quarta-
-feira, o bebê estava 
morto.

O casal acionou a 
PM, alegando que Ga-
briel havia amanheci-
do morto. Inicialmente, 
o caso foi registrado na 
61ª DP (Xerém). Mas, 
devido às contradições 
do casal, a Divisão de 
Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF) foi 
acionada.

“Ele dizia que a 
criança caiu da cama, 
depois que foi jogada 
para o alto e caiu. O 
perito constatou que 
criança estava com 
uma fratura na cabeça 
e hematomas nas cos-
tas e nas nádegas. Eles 
só confessaram aqui, 
mas não demonstra-
ram arrependimento 
em momento algum” 

afirmou o delegado 
Willians Batista.

PAI Já tERIA 
AGREDIDO BEBê 

Na delegacia, o ca-
sal, que estava junto 
há aproximadamente 
um ano, afirmou tam-
bém que Leandro já 
havia batido no bebê 
outras vezes. A mãe vai 
responder por homi-
cídio. Já Leandro, por 
homicídio triplamente 
qualificado, por moti-
vo torpe, meio cruel e 
impossibilidade de de-
fesa da vítima.

Os três estavam 
passando uns dias na 
casa da mãe de Le-
andro, mas moravam 
em Magé. O pedreiro 
Wilson José dos Santos, 
de 52 anos, avô pater-
no da criança, morava 
com eles e disse que 

nunca viu nenhuma 
atitude de agressão 
por parte do casal:

“Eles foram passar 
uns dias em Xerém e 
voltariam na segunda, 
mas estavam sem di-
nheiro de passagem. 
Depois, soube do que 

aconteceu. Fiquei de-
sesperado. Não sei 
como isso foi aconte-
cer. Eu sempre vi ele 
tratando bem o filho”.

O corpo do bebê 
está no IML de Duque 
de Caxias. Sirlene de 
Aguiar Bittencourt, tia 

da criança, disse que 
a família não tem con-
dições financeiras de 
realizar o sepultamen-
to:

“Não sabemos como 
vai ser. Está em torno 
de R$ 1,5 mil. A gente 
não tem esse dinheiro”.

Policiais da DHBF prenderam Leandro acusado de matar o filho de 3 meses 

CLÉBER JÚNIOR/EXTRA 

Um turista morre e outro fica 
ferido no Morro dos Prazeres 

Um turista morreu 
e outro ficou ferido 
ontem, no Morro dos 
Prazeres, em San-
ta Teresa, no Centro. 
Roberto Bardella, 52 
anos, e Rino Polato, 
59, primos de nacio-
nalidade italiana, es-
tavam em duas mo-
tocicletas e entraram 
na comunidade por 
engano. Policiais da 
Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) 
local receberam in-
formações sobre o 
desaparecimento por 
volta das 11h.

De acordo com a 
reportagem do O Dia, 
os turistas chegaram 
ao Brasil vindos de 
motocicleta do Pa-
raguai. Eles visitavam 
o Cristo Redentor e, 
na descida de volta 
para Copacabana, 
o aplicativo Waze exi-
biu o caminho errado 
e a dupla acabou 
entrando na favela. 
Bardella deu de cara 
com oito homens ar-
mados, que ordena-
ram que os dois pa-
rassem. O homem, 
que não entendeu o 
que os bandidos fala-
vam, foi baleado na 
cabeça e no braço e 
morreu na hora.

Rino levantou os 
braços e foi levado 

pelos criminosos para 
a parte alta da co-
munidade, onde o 
grupo os manteve 
por 2h. Os bandidos 
decidiram, então, en-
terrar os pertences de 
Roberto e liberar o 
corpo, as motos e o 
turista refém em um 
dos acessos ao Morro 
dos Prazeres. De acor-
do com moradores, 
PMs da UPP pediram 
que mototaxistas avi-
sassem os bandidos 
para liberarem as ví-
timas, evitando uma 
possível intervenção 
da Força Nacional e 
da Polícia Federal na 
região.

CORPO DA VítIMA 
FOI ENCONtRADO 
O corpo de Roberto 

foi encontrado na Rua 
Cândido de Oliveira. 
Polato sofreu apenas 
ferimentos leves mas, 
de acordo com as pri-
meiras informações, 
está traumatizado. Ele 
foi encaminhado à 
Delegacia de Aten-
dimento ao Turista 
(Deat), onde presta 
depoimento junto a 
funcionários do Con-
sulado Geral da Itália. 

PMs da UPP fize-
ram buscas na região 
com apoio de outras 
unidades da área e 
equipes do Batalhão 
de Policiamento em 
Áreas Turísticas (BPTur). 
As duas motocicletas 
foram recuperadas 
pela polícia. A Dele-
gacia de Homicídios 
(DH) investiga o caso.

turistas italianos Roberto Bardella e Rino Polato 

REPRODUçãO FACEBOOK 

Chefe do tráfico é preso no Rio
Arilson Rezende 

dos Santos, o Poké-
mon, suspeito de 
chefiar o tráfico 
na Vila Vintém,  na 
Zona Oeste do Rio, 
foi preso, na manhã 
de ontem, no shop-
ping Barra World, no 
Recreio dos Bandei-
rantes, também na 
Zona Oeste. 

De acordo com 
informações da Se-
cretaria de Estado 
de Administração 
Penitenciária (Seap), 

estava sendo procura-
do desde 2009, quan-
do saiu da prisão para 
trabalhar e não voltou 
mais para o presídio. 

A prisão foi realizada 
por agentes da Supe-
rintendência de Inte-
ligência do Sistema 
Penitenciário (Sispen) 
com o apoio da 21ª 
Promotoria de Investi-
gação Penal (PIP). O 
Portal dos Procurados 
(2253-1177) oferecia 
recompensa de mil 
reais por informações 

que levassem à 
captura de Poké-
mon.

traficante ‘Pokémon’

DIVULGAçãO 

PM apreende drogas no Rio
Policiais da Unida-

de de Polícia Paci-
ficadora (UPP) Ca-
marista Méier, no 
Engenho de Dentro, 
apreenderam, na 
manhã de ontem, di-
versas drogras. O ma-
terial foi encontrado 

em uma casa na 
localidade conheci-
da como Ouro Preto 
após denúncia.

Foram apreendidos 
424 trouxinhas e dois 
tabletes pequenos 
de maconha, 817 pi-
nos de cocaína, 32 

frascos de loló, um 
rádio transmissor e 
cadernos com ano-
tações do tráfico. 
Ninguém foi preso na 
operação e a ocor-
rência foi registrada 
na 26ª DP (Todos os 
Santos). 

PRF recupera carro roubado
Um homem que cir-

culava com um carro 
roubado e com a pla-
ca clonada foi preso 
pela Polícia Rodoviária 
Federal, na tarde de 
ontem, na Rodovia Wa-
shington Luiz (BR-040), 
em Duque de Caxias.

De acordo com a 

PRF, durante uma ron-
da os agentes abor-
daram um Ecosport e 
verificaram que as pla-
cas estavam adultera-
das, além do carro ser 
roubado. Na ocasião, 
o suspeito de 36 anos 
disse desconhecer as 
irregularidades. Segun-

do as investigações, o 
crime teria aconteci-
do em setembro deste 
ano. 

O homem respon-
derá por suspeita de 
receptação. A ocor-
rência foi encaminha-
da à 60ª DP (Campos 
Elíseos). 

Dois homens acusa-
dos de terem assassina-
do suas ex-companhei-
ras estão na mira do 
Portal dos Procurados 
que busca informações 
sobre os dois agresso-
res. A recompensa por 
pistas que levem aos 
foragidos é de R$ 1 mil 
(cada).

Roberto Carlos Alves 
de Souza, de 47 anos, 
chegou a namorar 
com a vítima durante 
sete meses, e já estava 
separado há cinco, se-
gundo informações da 
polícia. Ele, porém, não 
aceitou a separação e 
passou a segui-la.

No dia 7 de outubro, 
ele foi à casa da ex, 
em Paciência, na Zona 
Oeste do Rio, e lhe deu 
um golpe de faca no 

pescoço. A vítima mor-
reu no local. O crime 
aconteceu na presen-
ça da filha da mulher, 
de apenas 4 anos. A 
menina reconheceu 
Roberto como o autor.

Já David Gomes Ro-
drigues, de 31 anos, é 
o principal suspeito de 
matar a mulher Adria-
na Mascarenhas de 
Oliveira, de 28, com 

quem vivia há dez anos. 
Ele teria espancado e 
afogado a vítima num 
galão com água. De-
pois escondeu o corpo 
embaixo da pia da co-
zinha da casa, em Du-
que de Caxias.

Segundo as investiga-
ções, o pedido de se-
paração de Adriana te-
ria sido o estopim para 
o crime. 

Roberto e David mataram suas companheiras

Portal busca acusados de mortes
DIVULGAçãO / DISQUE DENÚNCIA
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Procurado e 
considerado fora-
gido após um pe-
dido de prisão do 
Ministério Público, 
determinado pela 
Justiça, o vereador 
Maluco Beleza, do 
PTB, de Osasco, 
apresentou-se na 
última quarta-feira 
à Polícia Civil. 

Segundo investi-
gações da Polícia 
Civil, ele teria par-
ticipação em um 
esquema crimino-
so de desvio de 
dinheiro dos cofres 
públicos envolven-
do a contratação 
de funcionários e 
serviços fantasmas 
na Câmara de Ve-
readores de Osas-
co.

Ele é o 11º vere-
ador a ser preso. 
Outros 10 já esta-
vam presos desde 
a deflagração da 
Operação Caça-
-Fantasma. Dos 21 
vereadores da ci-
dade, 14 tiveram a 
prisão preventiva 
decretada pela 
Justiça. Eles são 

Preso o 11º vereador acusado de contratar 
funcionários fantasmas na grande São Paulo

Denúncias anônimas colaboraram para que a polícia capturasse o quinteto.

Suspeitos de integrar facção 
são agarrados em Belford Roxo

Vereador Rogério Lins foi eleito prefeito em Osasco 

acusados de forma-
ção de quadrilha e 
estelionato. 

Dois vereadores 
continuam foragi-
dos, entre eles o pre-
feito eleito de Osas-
co, Rogério Lins, do 
PTN, que está em fé-
rias nos Estados Uni-
dos. Já a vereado-
ra Andrea Capriotti 
(PTN) foi localizada, 
mas está internada 
desde domingo no 
hospital após sofrer 
um acidente e ficou 
sob custódia da po-
lícia. 

Os promotores in-
formaram os verea-
dores contratavam 
apadrinhados, que 
não trabalhavam, 
mas recebiam como 

funcionários. Em tro-
ca, os parlamen-
tares ficavam com 
parte dos salários 
dos funcionários fan-
tasmas. 

A operação foi de-
flagrada em agos-
to de 2015 e tinha 
como objetivo de-
sestruturar o esque-
ma de captação de 
dinheiro de parte do 
salário dos assesso-
res dos vereadores. 

De acordo com 
Sarrubbo, a continui-
dade do esquema 
foi o que motivou o 
MP a pedir a prisão 
de 14 dos 21 verea-
dores da cidade na 
última terça-feira. 
10 estão presos, e 
o outros quatro, en-
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tre eles o prefeito 
eleito da cidade, 
Rogério Lins (PTN), 
são considerados 
foragidos.

“A investiga-
ção começou em 
agosto de 2015 
quando quatro 
funcionários fantas-
mas e funcionários 
de gabinetes que 
participaram do 
esquema procura-
ram o MP para de-
latar o que aconte-
cia. Temos também 
três testemunhas 
protegidas”, dis-
se Sarrubbo, que 
é subprocurador-
-geral de Políticas 
Criminais e Institu-
cionais do MP e 
coordenou a ope-
ração.

Sarrubbo infor-
mou que os gabi-
netes contratavam 
serviços e funcio-
nários fantasmas. O 
dinheiro caía nas 
contas dos funcio-
nários, que muitas 
vezes não rece-
biam nada ou, em 
algumas oportuni-
dades, recebiam 
parte dos recursos.

Cinco suspeitos de 
integrar a facção 
Terceiro Comando 

Puro (TCP) foram detidos 
na última terça-feira na 
comunidade da Caixa 
D’Água, em Belford Roxo. 
Agentes da 54ª DP (Bel-
ford Roxo), que realiza-
ram a ação, informaram 
que o grupo estava en-
dolando drogas quando 
foi surpreendida na casa 
de um dos rapazes.

Os presos foram iden-
tificados como Tiago de 
Lima Marinho, conhecido 
como ‘Dezesseis’, de 26 
anos; Carlos Fernandes 
Leandro, o ‘Cacá’, 26; Ivo 
Alves Silva, o ‘ML’, 27, e 
dois adolescentes, de 15 

e 16 anos. A Polícia Civil in-
formou ainda que os mar-
ginais estavam com dois 

fuzis Colt 5.56 mm, uma 
metralhadora 9 mm, cin-
co carregadores de fuzil, 

um carregador de pistola 
9 mm, diversas munições 
de 5.56 e 9 mm, além de 

cocaína e maconha.

DENúNCIAS ANôNIMAS 
A polícia informou que 

denúncias anônimas rela-
taram que no último sá-
bado dois homens circu-
lavam pelo Centro com 
uma metralhadora e que 
os suspeitos eram trafi-
cantes da comunidade 
da Caixa D’Água. 

Os agentes informaram 
ainda que os bandidos 
estariam intimidando os 
traficantes da comuni-
dade do Castelar, que 
pertenceria ao Comando 
Vermelho (CV). ‘Dezes-
seis’, ‘Cacá’, e ‘ML’ irão 
responder por tráfico e 
associação ao tráfico de 
drogas, além do crime de 
porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito, com 

penas somadas de até 31 
anos de prisão. 

Os dois menores foram 
encaminhados à Vara da 
Infância e da Juventude 
podem ser submetidos a 
medidas sócioseduca-
tivas do Novo Degase. 
Todos têm antecenden-
tes criminais, segundo o 
delegado assistente da 
54ª DP (Alvaro de Oliveira 
Gomes, que investiga o 
tráfico de drogas em to-
das as comunidades do 
município e pede para 
quem tiver informações 
que possam auxiliar nas 
investigações entre em 
contato com a Central 
de Atendimento ao Ci-
dadão (CAC) pelos tele-
fones (21) 2334-8823, (21) 
2334-8835 ou pelo site ://
cacpcerj.pcivil.rj.gov.br/.

Polícia apreendeu dois fuzis, uma metralhadora, maconha e cocaína

MP diz que PCC enxergava RJ como ‘grande potência’
O Grupo Especial 

de Combate ao Cri-
me Organizado (Gae-
co) do Ministério Públi-
co do Rio de Janeiro 
(MPRJ) denunciou à 
Justiça sete marginais 
por associação para 
o crime de tráfico de 
drogas. Investigações 
apontam que os de-
nunciados têm em 
comum o recente in-
gresso em uma fac-
ção criminosa com 
origem em São Paulo. 

A denúncia foi re-
cebida pelo juiz da 3ª 

Vara Criminal de Duque 
de Caxias e tem por base 
investigação desenvol-
vida pela Delegacia 
de Combate às Drogas 
(DCOD) que identificou 
a articulação da facção 
paulista com a facção 
dominante no Rio de 
Janeiro, com um objeti-
vo inicial de tomada de 
territórios no Estado. De 
acordo com a denúncia, 
a investigação aponta 
que a pretensão da fac-
ção paulista não era a 
de adquirir aliados, e sim 
de expandir seu merca-

do. 
Ainda segundo o do-

cumento encaminhado 
à Justiça, os líderes dessa 
facção enxergavam o 
Rio de Janeiro como uma 
“grande potência” pela 
quantidade de regiões 
dominadas pelo tráfico 
e questionavam a riva-
lidade entre as três fac-
ções atuantes no Estado. 
“O discurso da facção 
paulista consiste no argu-
mento de que a ‘guerra’ 
deve ser contra o gover-
no e não entre trafican-
tes”, aponta trecho do 

documento. 
Entre os denunciados 

está Gledson Fernan-
des da Silva, conhecido 
como Leo ou Fantasma. 
De acordo com a denún-
cia, Gledson é o respon-
sável pelo progresso da 
facção oriunda de SP no 
Rio, por meio da capta-
ção de novos traficantes. 
Conhecido como “Geral 
do Rio de Janeiro”, Gle-
dson contactou os de-
mais denunciados para 
que migrassem para a 
facção, todos eles líderes 
em suas comunidades.

Todos encontram-se 
presos atualmente. O últi-
mo denunciado que está 
foragido da Justiça é Luis 
Fernando da Silva Lima, 
vulgo Gido ou Coroa. Se-

gundo a denúncia, 
ele é o segundo na 
hierarquia do tráfico 
nas comunidades do 
Complexo do Lins e 
do Barão, na Capital.

Câmeras identificam bando 
que rouba ônibus em Caxias 

A Polícia Civil analisa 
imagens de câmeras de 
ônibus que trafegam pela 
Rodovia Washington Luís 
na tentativa de concluir a 
identificação de uma qua-
drilha que pratica assaltos 
dentro dos coletivos.

Os equipamentos de se-
gurança flagraram vários 
momentos dos roubos, um 
dos quais ocorrido no ôni-
bus da empresa Macha-
do. Nas imagens, é possível 

identificar ainda o tipo de 
arma usada pelos crimino-
sos.  

Equipes investigam e fa-
zem diligências em buscas 
da quadrilha. A polícia in-
formou que parte dos mar-
ginais já identificados estão 
com mandados de prisão 
em aberto. Quem tiver infor-
mações que levem à prisão 
do grupo pode ligar para o 
Disque-Denúncia através 
do número 2253-1177. 

Equipamentos flagraram a ação de criminosos

Adolescente é morto em Caxias 
Um adolescente de 16 

anos foi assassinado a tiros 
na noite da última quarta-
-feira, no bairro Amapá, em 
Duque de Caxias. A vítima 
identificada apenas como 
Lucas e conhecido como 
‘Pirulito, morrreu no local 
após ser atingido com vá-
rios tiros. 

Segundo informações 
que estão sendo investi-
gadas pela Divisão de Ho-

micídios da Baixada Flumi-
nense (DHBF), ocupantes 
de um veículo Toyota/Co-
rola preto, que não teve a 
placa identificada, surpre-
enderam ‘Pirulito’ quando 
ele levava sua namorada 
em casa. 

A especializada realizou 
perícia no local e procura 
por testemunhas para aju-
dar na elucidação do cri-
me. 

Ministério Público denunciou sete marginais

DIVULGAçãO / PCERJ / MINISTÉRIO PÚBLICO

REPRODUçãO REAGE CAXIAS



sábado, 16 de julho de 2016 geralsábado, 16 de julho de 2016 sexta-feira, 09 de dezembro de 2016geral8

Saae de Volta Redonda realiza 
leilão de bens neste fim de ano

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Itens estão disponíveis para visitação em diversos distritos da cidade até a véspera do evento.

O Serviço Autô-
nomo de Água 
e Esgoto de 

Volta Redonda (Saae-
-VR) realiza na próxima 
quinta-feira, às 13h30, 
o Leilão nº 002/2016 
(Processo nº 0908/2016) 
para venda de bens. O 
leilão acontecerá no 
auditório do Saae-VR, 
localizado na Avenida 
Lucas Evangelista, nº 
643, Aterrado.

“Serão leiloados au-
tomóveis, equipamen-
tos eletrônicos e de 
informática, móveis, 
eletrodomésticos, su-
catas, livros, retroesca-

vadeira, betoneira, en-
tre outros itens”, disse 
o diretor do Saae-VR, 
Paulo Cesar de Souza, 
o PC.

Os interessados em 
participar do leilão po-
dem visitar os itens até 
o dia 14 de dezembro, 
das 8h às 10h50 e das 
13h às 16h50, nos se-
guintes locais: Distrito 
de Obras Bela Vista  e 
ETA Santa Rita – Eleva-
tória Arthur Gonçalves. 
A vistoria é importante 
para verificar as con-
dições de cada bem, 
uma vez que os itens 
serão entregues nas 
condições em que se 
encontram, sem possi-

bilidade de reclama-
ção posterior.

A entrega dos lotes 
arrematados será feita 
em até dois dias úteis 
após a emissão do Re-
cibo de Arrematação 
que será liberado após 
a comprovação do 
pagamento pela Ge-
rência Financeira do 
Saae. “Lembrando que 
no caso dos veículos, 
com o bem arremata-
do e o Certificado de 
Propriedade, o vence-
dor do leilão deverá 
iniciar a transferência 
junto aos órgãos de 
trânsito no prazo máxi-
mo de 30 dias”, expli-
ca PC.

REPRODUçãO

Empresa de abastecimento de água da região entregará os lotes em dois dias úteis

Sujeito a multa 
Após a libera-

ção, quem arre-
matou tem três 
dias úteis para 

retirar os bens. De-
pois deste prazo, 
os vencedores do 
leilão ficam sujeitos 

ao pagamento de 
multa equivalente a 
1% do valor da arre-
matação por dia de 

atraso. 
O edital do leilão 

está disponível na 
sede do Saae, das 

8h às 11h e das 14h 
às 17h, de segun-
da à sexta-feira, e 
também nos locais 

de visitação dos 
itens (Bela Vista e 
Santa Rita do Za-
rur).

Falta de coleta de lixo regular 
causa transtornos em Valença

Quatro bairros de Va-
lença estão sem coleta 
de lixo há mais de duas 
semanas e os moradores 
tentam organizar o lixo 
para evitar problemas. 
A preocupação maior é 
com o aparecimento de 
doenças por causa do 
lixo acumulado.

No bairro Quirino, são 
sacolas penduradas em 
árvores, colocadas em 
latões e espalhadas pelo 
chão. Até para esperar 
o ônibus os moradores 
precisam conviver com 
o mau cheiro. “Esse mau 
cheiro é insuportável. 
Apesar disso tudo nós te-
mos roedores, ratos, ca-
chorros ficam soltos, ras-
gam o lixo. Nós estamos 
sendo prejudicados”, dis-
se um morador.

O mesmo acontece 
no bairro Ozório, onde o 
lixo se acumula em fren-
te às casas dos morado-
res. No Bairro de Fátima, 
a preocupação é com 

a contaminação de uma 
mina d’água, já que o 
lixo está se acumulando 
bem perto do local, as-
sim como na maioria das 
ruas.

No bairro Ponte Funda, 
a situação também está 
complicada e há lixo 
pendurado até nas cer-
cas. “Esses dias nós até 
queimamos um bocado 

de lixo, aí. Porque não ti-
nha nem como ficar aqui 
na frente da casa. Está 
complicado para nós, 
aí”, reclamou um senhor. 
A Prefeitura de Valença 
informou que no Cen-
tro, o serviço de coleta 
de lixo foi retomado. Nos 
demais bairros, a coleta 
deve ser normalizada até 
o fim de semana.

Situação das ruas é ruim com o lixo acumulado

Saúde e alimentação serão 
temas de debate em Pinheral

Na próxima ter-
ça- feira, haverá um 
debate sobre a re-
lação de alimentos 
e bebidas consu-
midos diariamente 
,com frutas, hortali-
ças e café, e a saú-
de das pessoas em 
foco, no Campus 
Pinheiral do Instituto 
Federal do Rio de 
Janeiro, por meio 
de palestras com 
pesquisadores da 
Embrapa Agroindús-
tria de Alimentos. As 
palestras são gratui-
tas e abertas à co-
munidade escolar e 
aos interessados em 
geral de Pinheiral e 
arredores.

A primeira pales-
tra, programada 
para as 10h, será 
sobre ‘Consumo de 
frutas e hortaliças 
para uma alimen-
tação saudável’, 
com a médica Vir-
gínia da Matta. Já o 
tema ‘Café e Saú-

de’, a partir das 10h45, 
será apresentado pelo 
médico Otniel Freitas 
Silva. Eles integram a 
equipe do projeto “In-
vestir na saúde dos jo-
vens visando à melho-
ria da qualidade de 
vida: um estímulo para 
a redução do consu-
mo de açúcar, sódio e 
gordura por meio da 
informação qualifica-
da”.

As palestras visam 
fornecer informações 
qualificadas para esti-

mular a alimentação 
saudável dos alunos, 
seus familiares e a co-
munidade. O projeto 
conta com a parce-
ria do IFRJ, Campus 
Pinheiral e Campus 
Paracambi, e do Ins-
tituto de Nutrição da 
Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro, 
UERJ, CTUR e Senai e 
é financiado pela Fun-
dação Carlos Chagas 
Filho de Amparo à 
Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro.

Encontro será gratuito e aberto aos estudantes

Ação do MPF quer tornar público o 
acesso as praias na Costa Verde

O Ministério Público 
Federal em Angra dos 
Reis entrou com ação 
civil pública contra o 
Pestana Hotel Group e 
o município para que os 
réus permitam o uso pú-
blico das praias situadas 
dentro do Hotel Pesta-
na, bem como retirem 
estruturas que impedem 
a livre circulação de 
não-hóspedes em áreas 
públicas.

O inquérito civil foi 
iniciado após um ci-
dadão ser advertido 
pelo gerente do hotel 
de que não poderia 

usar as praias, que se-
riam consideradas parti-
culares. Além do depoi-
mento, foram anexados 
ao processo relatório de 
vistoria, assim como ima-
gens que comprovam o 
impedimento de acesso 
à praia e ao mar próximo, 
com violação da lei e da 
Constituição Federal de 
1988.

A procuradora da Re-
pública Monique Cheker 
destacou na ação que a 
Lei nº 7.661/1998, em seu 
art. 10, prevê que as praias 
são bens públicos de uso 
comum do povo, sendo 

assegurado, sempre, 
livre e franco acesso a 
elas e ao mar, em qual-
quer direção e sentido, 
ressalvados casos de-
clarados de seguran-
ça nacional. A Consti-
tuição Federal de 1988 
também prevê que as 
praias marítimas são 
bens da União.

Na ação, o MPF 
também pede con-
denação dos réus a 
danos morais coleti-
vos, em especial pelos 
constrangimentos ge-
rados com a negativa 
e omissão ilegais.

As inscrições estão abertas para 
o Pré-Vestibular Social do Cederj 

O Pré-Vestibular Social 
(PVS), da Fundação Ce-
cierj (Centro de Ciências 
e Educação Superior a 
Distância do Estado do 
Rio de Janeiro), está com 
inscrições abertas até 16 
de janeiro de 2017. São 
oferecidas 11.310 vagas 
para os 52 polos de es-
tudo, localizados em 36 
municípios, beneficiando 
todas as regiões do Esta-
do do Rio.

O projeto é voltado 
àqueles que não têm 
condições de pagar por 
um curso preparatório 

e que, em 2017, estarão 
no último ano do Ensino 
Médio ou já o tenham 
concluído. A escolha dos 
alunos é feita por meio 
de uma seleção socioe-
conômica. As aulas acon-
tecerão de março a de-
zembro de 2017.

As inscrições serão re-
cebidas pelo site do Ce-
derj. Após se inscrever, o 
candidato deverá entre-
gar pessoalmente, em 
qualquer um dos polos ou 
enviar pelos Correios para 
a Caixa Postal referida no 
edital, um envelope iden-

tificado com o código 
gerado no ato da inscri-
ção, contendo as cópias 
dos documentos exigidos. 
No site estarão disponíveis 
a lista dos endereços dos 
polos, horários de funcio-
namento para entrega 
de documentos e as in-
formações sobre o curso 
e o processo de seleção. 

O Pré-Vestibular Social 
é um curso gratuito e já 
atendeu a mais de 150 
mil alunos. A Fundação 
Cecierj é vinculada à Se-
cretaria de Ciência, Tec-
nologia e Inovação.
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GLOBO
05:00-Hora Um
06:00-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:10-Bem Estar
10:50-Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:59-Vídeo Show
15:11-Sessão da TardeUma 
Noite no Museu
16:50-Vale a Pena Ver de 
NovoCheias de Charme
17:48-Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:21-Sol Nascente
19:08-Praça TV - 2ª Edição
19:28-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:16-A Lei do Amor
22:19-Globo Repórter
23:08-Lista Negra
23:47-Jornal da Globo
00:25-Programa do Jô
01:25-Supermax

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 RES-
GATE   
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

DIAS DE TEATRO

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de Deus
08:30-AmericaShop
09:00-Tá Sabendo?
09:30-Melhor Pra Você
11:53-Top Therm
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-Vídeos Impactantes
19:30-RedeTV News
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:50-TV Fama
22:45-Mariana Godoy Entrevis-
ta
00:00-Leitura Dinâmica
00:30-Programa Amaury Jr
01:30-Igreja Universal do Reino 
de Deus.
03:00-Igreja da Graça no Seu 
Lar

Mesquita se incomoda com os 
comentários de Damasceno. Loret-
ta se irrita com Lenita. Akira pede 
Hirô em casamento para Tanaka. 
Mesquita fala para Cesar que não 
acreditou na denúncia contra Ma-
rio. Mario conta para Damasceno 
sobre suas suspeitas contra Ce-
sar. Cesar tenta subornar Mesqui-
ta. Mario conta para Alice que a 
arma do crime foi encontrada. 

Akira pede Hirô 
em casamento

Isaque e Temá 
pressionam Adélia

Neziá aparece deslumbrante e Pedael 
olha com admiração. Laís encontra Ca-
lebe voltando para tenda sozinho e se 
declara para ele. Ela pede um beijo, mas 
o chefe tribal a repreende e diz que ja-
mais trairia Noemi. Laís fica arrasada e diz 
para si que o guerreiro irá se arrepender. 
Isaque e Temá pressionam Adélia para 
que ela dê logo a resposta.

RESUMOS DAS NOVELAS

Júlia fica constrangida com o questio-
namento de Diana. Gui pede que Nan-
da encontre o ator que ele reconheceu 
na revista. Laila se insinua para Gordo e 
pede que ele grave seu CD. Marisa ten-
ta se aproveitar de Nicolau. Gui pede a 
Lázaro o contato do suposto empresário 
que foi com ele ao restaurante em Var-
gem Grande. Alex procura Vanda. 

Diana marca 
encontro com Laila

Manteiguinha conversa 
com a cadela Chiquinha

André diz que não sabia que tinha 
perdido. Os C1R contam tudo o que 
descobriram sobre Paola. André vai 
até a Dó-Ré-Music e diz que Paola 
já sabe que ele esteve na mansão. 
Joaquim aconselha que denunciem 
Paola para a polícia, pois se ela está 
acobertando criminosos, também 
pode ser presa. Manteiguinha con-
versa com a cadela Chiquinha res-
gatada pelo pastor.

06h00-Faixa Regional
06h30-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
18h00-Cidade Alerta
19h40-Escrava Mãe
20h40-A Terra Prometida
21h40-Jornal da Record
22h30-Cine Record Espe-
cial – O Hobbit
01h15-Fala Que Eu Te Es-
cuto
02h00-Programação Uni-
versal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Sesi de Caxias é a pedida 
para curtir o fim de semana
Atração de hoje será aberta ao público. No domingo tem peça natalina para crianças. 

BAND
06:00-Jornal BandNews
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 Campe-
ões 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 Campe-
ões da UEFA
02:45-pegadinhas
03:00-Igreja Universal

Previsão do tempo - rio de janeiro

ROBSON MAESTRELLI

Condições do
Mar no Rio

O tão esperan-
do final de 
semana che-

gou para a popula-
ção e junto com ele, 
o brasileiro pensa no 
lazer. E é por isso que 
o Teatro Sesi de Du-
que de Caxias apre-
sentará  hoje, à partir 
das 20h, a peça ‘E 
de repente uma os-
sada de baleia surgiu 
na cidade’, e no do-
mingo pela manhã, 
a magia do natal to-
mará conta do públi-
co com a atração ‘A 
magia do Natal’ no 
Sesi Cultural. 

Com o texto ven-
cedor da segunda 
edição do Núcleo 
de Dramaturgia Sesi 
Cultural, a peça de 
hoje a noite fala de 
um conto fictício so-
bre o fim do mundo. 
Ela ressalta a impor- Elenco da peça ‘E de repente surgiu uma ossada de baleia’ se apresenta hoje a noite no Sesi

tância do último mo-
mento com as pes-
soas, tendo como 
ponto de partida 
uma metrópole em 
que todos precisam 
se manter acordados 
e aumentar a produ-
tividade a qualquer 
preço. O espetáculo 
promove um debate 
sobre a vida contem-
porânea.

Já no domingo, em 
clima de fim de ano, a 
magia do natal toma 
conta das crianças. 
O Papai Noel come-
ça os preparativos 
para a noite de Na-
tal enquanto as famí-
lias sonham com seus 
presentes. Mas o vilão 
Dingo Bel, revoltado, 
põe em prática um 
plano para impedir 
a realização dos so-
nhos infantis. Porém, 
as forças do bem in-
terveem nos planos e 
fazem de tudo para 

dar um natal feliz a 
todos. 

A peça ‘E de re-
pente uma ossada 
de baleia surgiu na 
cidade’ é grátis ao 

público e a classifi-
cação é de 16 anos. 
Já ‘A magia do Na-
tal’, tem entradas a 
R$ 10 (meia) e R$ 20 
(inteira) com classifi-

cação livre. O Teatro 
Sesi Caxias fica na 
Rua Arthur Neiva, n° 
100, no bairro 25 de 
Agosto, em Duque 
de Caxias. 



Interpretar a lingua-
gem corporal de outras 
pessoas, especialmente 
as sutilezas das expres-
sões faciais, é uma tare-
fa que consome muita 
atenção do nosso cére-
bro, e fazer isso enquanto 
se pensa sobre o que vai 
ser dito torna as ativida-
des ainda mais difíceis. 
Este efeito pode ser no-
tado quando alguém 
tenta se lembrar de uma 
palavra que não é utiliza-
da com frequência.

Uma nova pesqui-
sa sugere que há uma 
boa razão fisiológica 
para muitos sentirem 
dificuldade em olhar 
outras pessoas nos olhos 
durante conversas. No 
final das contas esse 
comportamento não 
está relacionado à per-
sonalidade introvertida 
ou extrovertida, mas 
sim à dificuldade de se 
concentrar em duas ta-
refas difíceis ao mesmo 
tempo.

DO
Entretenimento

10 geral

Veneno do ornitorrinco pode ser tratamento para diabetes
C U R I O S I D A D E S
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Taís Araújo celebra 
transição capilar

Beyoncé lidera indicações 
ao Grammy 2017 

Beyoncé deve estar nas nuvens! Na última 
terça-feira, foi divulgada a lista dos indica-
dos para o 59ª edição do Grammy Awards 
e a cantora lidera com nove indicações. A 
americana é a primeira artista a ser nome-
ada nas categorias pop, rock R&B e rap em 
um mesmo ano. A cerimônia acontecerá 
em 12 de fevereiro, no Staples Center, em 
Los Angeles, nos Estados Unidos. James Cor-
den será o apresentador do Grammy.

Aproveitando um tempinho livre 
em sua agenda, na tarde da última 
terça-feira, Taís Araújo decidiu usar 
o instagram para contar que, assim 
como muitas mulheres, já passou por 
um período de transição capilar. Além 
de um texto pra lá de emocionante, 
a atriz aproveitou a ocasião para re-
lembrar, com uma montagem, alguns 
dos visuais que já usou, principalmen-
te na frente das câmeras. 

Pe squ i sado re s 
australianos desco-
briram mudanças 
evolutivas notáveis   
na regulação da 
insulina em duas 
das espécies de 
animais nativos 
mais emblemáti-
cas do país, o orni-
torrinco e o echid-
na, que poderiam 
abrir caminho 
para novos tra-
tamentos para a 
diabetes tipo 2 em 
seres humanos. Os 
resultados, agora 
publicados na re-
vista Nature Scien-

tific Reports, revelam 
que o mesmo hormô-
nio produzido no in-
testino do ornitorrinco 
para regular a glicose 
no sangue também é 
surpreendentemente 
produzido em seu ve-
neno. O hormônio, co-
nhecido como peptí-
deo-1 semelhante ao 
glucagon (GLP-1, na 
sigla em inglês), é nor-
malmente secretado 
no intestino de seres 
humanos e animais, 
estimulando a libera-
ção de insulina para 
baixar a glicose no 
sangue. Mas o GLP-1 

tipicamente degra-
da em poucos mi-
nutos. Em pessoas 
com diabetes tipo 
2, o curto estímu-
lo desencadea-
do pelo GLP-1 não 
é suficiente para 
manter um equilí-
brio adequado do 
açúcar no sangue. 
Como resultado, 
a medicação que 
inclui uma forma 
mais duradoura do 
hormônio é neces-
sária para ajudar a 
fornecer uma libe-
ração prolongada 
de insulina. 

DIVULGAçãO
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Larissa Manoela comemora 

7 milhões de seguidores 

Reservatório de gelo é 
encontrado em Marte

Fora a Terra, Marte é o 
planeta mais ‘habitável’ 
do sistema solar, mas isso 
não significa que pode-
mos simplesmente nos 
mudar para lá e esperar 
ter uma vida como temos 
no nosso planeta azul. 
Mas embora a superfície 
de Marte seja mais estéril 
(e muito mais tóxica) do 
que o deserto mais árido 
da Terra, a NASA desco-
briu um vasto suprimento 
subterrâneo de gelo de 
água que pode, algum 
dia, ser um oásis para os 
futuros exploradores do 
planeta vizinho. A chave 
para a sobrevivência dos 
futuros colonizadores de 
Marte será a utilização 
de recursos existentes 
no Planeta Vermelho, de 
modo que a necessida-
de de desembarcar fu-

turos exploradores perto 
de um recurso de água 
conhecido é fundamen-
tal. A água não é ape-
nas um requisito para 
manter os astronautas 
vivos, ela é necessária 
para a produção de 
combustível e sustenta-
ria qualquer eventual 
agricultura marciana. 
Simplificando, a menos 
que encontremos água 
em Marte e entenda-
mos como acessá-la, 
nossos sonhos de colo-
nizar Marte terminam. 
Tendo isso em vista, a 
descoberta de um vasto 
reservatório de gelo de 
água subterrânea por 
um satélite da NASA que 
orbita o planeta pode 
representar uma mu-
dança para o futuro da 
colonização de Marte. 

REPRODUçãO

Larissa Manoela compartilhou, na tarde da 

última terça-feira, uma foto em seu perfil no 

instagra comemorando seus sete milhões de 

seguidores na rede social. "Quando eu digo 

que vocês são os melhores eu não tô brin-

cando. Vocês são meu maior presente e são 

tudo de mais precioso que eu tenho! O amor, 

carinho, apoio, incentivo e reconhecimento 

que vocês me dão não tem preço. Agora 

são 7 milhões de pessoas espalhando coisa 

boas..." agradeceu ela na legenda da foto.

Pesquisadores da 
Universidade de Tóquio 
(Japão) testaram esta 
hipótese ao analisar o 
comportamento de 26 
voluntários que encara-
vam rostos gerados por 
computador enquanto 
faziam jogos de associa-
ção de palavras.
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O clima está super 
favorável ao seu progresso. 
Concentre-se em seus ideais 
e some forças com quem 
trabalha. Apoio de colegas, 
bem como oportunidades 

de firmar acordo, contrato ou sociedade 
está previsto. Vá em frente! Bom 
momento no campo afetivo. Número: 
02.

Áries

Agora você quer liberdade. 
Muita coisa, principalmente 
trabalho e relacionamentos 
podem ser o foco da sua 
impressão de prisão. 
Aproveite o momento para 

arejar e abrir portas e janelas na sua vida. 
Procure diversão. Bom momento no campo 
profissional. Cor: grená. Número: 04.

Touro

Confie em seu taco no 
trabalho. É isso que 
pode estar falando 
para sua realização. 
Seja firme, decidido(a). 
Mas, lembre-se que o 
excesso de teimosia 

atrapalha. Surpresas no amor; você 
conhecerá alguém. Bom momento no 
campo profissional. Cor: verde-esmeralda. 
Número: 05.

Gêmeos

As finanças e 
negociações em geral 
estão favorecidas, mas 
isso não significa que 
você poderá gastar 
por conta. Equilíbrio 

é a palavra-chave para você neste 
momento. Aproxime-se um 
pouco mais das pessoas que ama. 
Progresso profissional. Cor: laranja 
escuro. Número: 08.

Câncer

Questões financeiras 
que precisavam ser 
resolvidas começam 
a ser solucionadas. 
Um comportamento 
conservador, nesse 
momento, só vai 

ajudar o bom andamento dos seus 
negócios. Bom momento no campo 
financeiro e sentimental. Cor: 
vermelho sangue. Número: 11.

Leão

No romance, será importante 
agir com mais seriedade. 
Uma conversa emocionada 
com uma pessoa amiga pode 
mostrar como a comunicação 
é importante. Esforce-se para 

reverter a tendência de achar que ninguém 
lhe entende. Saúde boa. Cor: amarelo-
canário. Número: 14.

Virgem

Bom momento para 
as amizades, a vida 
social promete muito 
movimento. Quando 
o que ex-cede não é 
aproveitado, também 
deixamos de usufruir 

aquilo que é absolutamente necessário. 
Bom momento no campo espiritual 
e financeiro. Cor: azul-turquesa. 
Número: 17.

Libra

No campo afetivo 
haverá lealdade e 
respeito, subindo 
o nível dos 
re lacionamentos. 
Momento de 

franqueza, que, no entanto, não 
será usada como arma para 
ferir ninguém, e sim como uma 
maneira de mostrar boa vontade 
e deixar que o outro o(a) conheça 
melhor. Número: 20.

Escorpião

Esclareça melhor todas 
as dúvidas e promova as 
mudanças aos poucos. 
Perceba a diferença entre 
perseverança e a teimosia. 
Deixe-se levar pelos 

acontecimentos e não se preocupe tanto 
com os resultados. Alimente-se de fé. 
Cor: verde-esmeralda. Número: 23.

Sagitário

O céu traz novo colorido 
aos relacionamentos. 
Você pode se espantar 
com a chance de nova 
parceria. O problema é 

seu medo da rejeição. A fase promete 
boas surpresas para quem está só. 
Saia da rotina e se aventure um pouco 
mais. Bom momento no campo social. 
Número: 26.

Capricórnio

Você está brilhante, 
suas posturas 
mostram mais 
determinação. Boa 
hora para se impor 
em seu ambiente 

profissional. Novas propostas de 
trabalho e convites profissionais 
devem ser bem analisados. 
Mudança de planos, só em caso 
de necessidade. Cor: bordeaux. 
Número: 29.

Aquário

O período sugere 
muita atenção com 
o comportamento. 
As pessoas tendem a 
estar mais exigentes e 
com isso toda forma 

de impressionar é válida. Um 
certo glamour toma o ar, deixando 
muito aflorada a vaidade, a moda 
promete ser o grande movimento 
deste trânsito e a grande mola 
impulsionadora de ganhos 
financeiros e comerciais. Cor: 
azul-claro. Número: 32.

Peixes

11atos oficiais

estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 039/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: alexandre a de souza ePP
03 - OBJETO: aquisição de material de consumo 
odontologico 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 055/2016- 
fms, lei federal n°10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
050200.10.302.0105.2.086/ 3.3.90.30.02
06 - NOTA DE EMPENHO: 289, datada de 24/11/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$83.136,93 (oitenta e três mil, 

cento e trinta e seis reais e noventa e três centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 337/2016- fms
09- PRAZO: 03 (três) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:25 de novembro de 
2016.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 040/2016-
FMS.

01 - CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Porto 
real e fundo municipal de saúde. 
02 - CONTRATADO: rio meier comercio de materiais 
odonto- hospitalares ltda
03 - OBJETO: aquisição de material de consumo 

odontologico 
04- EMBASA/MODALIDADE: Pregão n° 055/2016- 
fms, lei federal n°10.520/2002
05 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 
050200.10.302.0105.2.086/ 3.3.90.30.02
06 - NOTA DE EMPENHO: 290, datada de 24/11/2016
07 - VALOR GLOBAL: r$79.189,92 (setenta e nove 
mil, cento e oitenta e nove reais e nove e dois centavos)
08 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 337/2016- fms
09- PRAZO: 03 (três) meses
10 - DATA DA ASSINATURA:25 de novembro de 
2016.

DECRETO Nº 4.164 DE 06 DEZEMBRO  DE 2016

‘’Dispõe sobre a exclusão de servidores do 

Decreto 4.132 e dá outras providências.’’  

O PREFEITODO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamneto do dis-
posto no artigo 88, da lei orgânica municipal:

DECRETA:

ART. 1º -  ficam excluídos do decreto nº 4.132 de 
05/10/2016, publicado em 06 de outubro de 2016, os 
demais servidores ocupantes de cargo em comissão 
relacionados  abaixo:

ART. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

marcio ViNÍcius moNteiro de lima

Kátia cristiNa rodriGues ferreira 

jaNdira alVes talarico 

maria cristiNa Gomes da silVa frazÃo

rute aNdreia fraNÇa dos saNtos rodri-
Gues

michelle PimeNtel da silVa 

leoNardo moraes da Gama

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

REBLUBICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 4.165 DE 07 DEZEMBRO  DE 2016

‘’Dispõe sobre a exclusão de servidores do 

Decreto 4.133 e dá outras providências.’’  

O PREFEITODO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, no 
uso de suas atribuições legais, com fundamento do dis-
posto no artigo 88, da lei orgânica municipal:

DECRETA:

ART. 1º -  ficam excluídos do decreto nº 4.133 de 
05/10/2016, publicado em 06 de outubro de 2016, os 
demais servidores ocupantes de cargo em comissão 
relacionados  abaixo:

ART. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GeNiValdo dos saNtos Pereira

ViNÍcius hora cruz

ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS
PREFEITO

REBLUBICADO POR INCORREÇÃO
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Técnico Emanoel Sacramento 
acerta com o Sete de Dourados

Anderson Luiz

Treinador comandou o Bangu e o Sampaio Correia e chega para buscar o bicampeonato.

geral

38

Após comandar o 
Sampaio Corrêa-
-RJ, o técnico 

Emanoel Sacramento 
tem novo desafio para 
o próximo ano. O trei-
nador acertou sua ida 
para o Sete de Setem-
bro de Dourados, atual 
campeão estadual da 
primeira divisão e que 
busca o bicampeona-
to. 

Emanoel Sacramen-
to será auxiliado pelo 
ex-jogador do Sete de 
Dourados, Totó. Segun-
do a diretoria, a esco-
lha do ex-zagueiro foi 

pela identificação com 
o clube. A apresenta-
ção da nova comissão 
técnica e jogadores 
deve acontecer no dia 
3 de janeiro.

O anúncio de Ema-
noel Sacramento con-
firma a saída de Chiqui-
nho Lima do clube. O 
Sete disputará em 2017 
mais uma vez o Cam-
peonato Brasileiro Sé-
rie D e a inédita Copa 
do Brasil. No estadual, 
o time está no Grupo B 
ao lado de Naviraiense, 
Ivinhema, Águia Negra, 
Corumbaense e um fi-
nalista da Série B. A es-
treia, a princípio, será 

no dia 29 de janeiro, 
fora de casa, contra o 
time que subir da se-
gunda divisão.

Emanoel Sacramento 
começou a carreira no 
Tigres do Brasil, quando 
assumiu a equipe de 
juniores, onde acabou 
conquistando os títulos 
da Taça Guanabara, 
Copa Rio e do Esta-
dual. Após o sucesso 
na base, Sacramento 
assumiu o time princi-
pal do Tigres e levou 
o clube às seminais da 
Copa Rio em 2011. Em 
2013, foi mais além no 
torneio, desta vez com 
o Boavista, atingindo o 

vice-campeonato. Em 
2014, Emanoel coman-
dou o Gonçalense, 
que faturou o acesso 
e o título da Série C do 
Campeonato Carioca.

O técnico dirigiu 
o Bangu no Carioca 
2016. Foram nove par-
tidas, com três vitórias, 
dois empates e quatro 
derrotas, campanha 
que classificou a equi-
pe para a fase final da 
competição. Além do 
Bangu, Sacramento di-
rigiu Duque de Caxias, 
Gonçalense, Sampaio 
Corrêa, Mesquita, Ti-
gres do Brasil e Boavis-
ta. treinador comandará equipe em quatro competições

ANDERSON LUIZ


