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LSN- 6725CARRO ROUBADO!
Um Fiat Palio, de 

cor branca, quatro 
portas, placa LSN 
6725, ano 2015, foi 
roubado na manhã 
do dia 1º de dezem-
bro (quinta-feira) na 
Avenida Joaquim da 
Costa Lima, em Bel-
ford Roxo. Informa-
ções que possam 
ajudar a encontrar 
o veículo podem ser 
repassadas para o 
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Segurança na Baixada 

Prefeitos eleitos de quatro municípios se reuniram com o comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), coronel Wolney Dias, durante 
um almoço em Nova Iguaçu com o objetivo de discutir estratégias para sufocar a 
violência na região.

Participaram do encontro os prefeitos de Nilópolis, Farid Abrão; de Nova Iguaçu, 
Rogério Lisboa; Mesquita, Jorge Miranda, e de São João de Meriti, João Ferreira 
Neto, o Dr. João, e representantes dos municípios de Queimados, Japeri e Paracam-
bi, além do vice-prefeito do Rio, Fernando Macdowell. Os futuros secretários de Se-
gurança de São João de Meriti e Nilópolis, respectivamente, Francisco D’Ambrósio 
e Roberto Penteado, também estiveram no encontro.

O comandante elogiou a atuação do coronel D’Ambrósio que há anos simboliza 
o trabalho da PM na Baixada. “Ele conquistou o respeito de todos os municípios com 
muito trabalho e dedicação. É um personagem de fundamental importância para o 
cinturão de segurança que será criado”, completou. Na próxima semana, o coronel 
Dias participa de um segundo encontro com outros prefeitos eleitos da região. 

No encontro em Nova Iguaçu autoridades destacaram o termo ‘integração’

Coronéis D’Ambrósio e Dias ao lado de representantes de municípios da região

FELIPE BARBOSA/TV HORA H

 (21) 
96463-8062. 

Homem perde 
a cabeça e 

degola irmão
depois de 
discussão
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Assassino chegou em 
casa alterado, pegou 
a foice e desferiu vários 
golpes na vítima.
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Festão

Amizade

O mexicano Cres-
cencio Ibarra publicou 
um vídeo no Facebook 
convidando os seus ami-
gos e familiares para o 
aniversário de sua filha 
Rubi. O fato é  normal, 
a menos que viralizasse 
na internet e alcançasse 
mais de 1,2 milhões de 
compartilhamentos, com 
outros internautas con-
firmando presença no 
baile de debutantes da 
jovem. E vai rolar festa!

A pequena Brookelyn 
convidou os seus amigos 
para passar o aniversário 
se divertindo nas atrações 
de um parque aquático, 
mas ninguém apareceu 
na festa. Quando ia em-
bora do local, triste e de-
cepcionada, seu melhor 
amigo, Bryce, apareceu 
e chamou a menina 
para aproveitar as atra-
ções. Os dois mostraram 
o valor da amizade com 
apenas 5 anos. 

As mudanças climáticas estão castigando o planeta 
inteiro, se tornando uma ameaça cada vez mais séria a 
humanidade, como por exemplo no Sudão. O país afri-
cano corre o risco de se tornar inabitável devido a es-
cassez de água e alimentos por conta da temperatura, 
que pode transformar o local num deserto. Nessa veloci-
dade, a expectativa é que isso aconteça em 100 anos.

Os pacientes diagnosticados com esquizofre-
nia ou transtorno bipolar podem estar passando 
por uma situação invisível. Trata-se de um possí-
vel problema imunológico. Para isso, cientistas da 
Universidade de Oxford, no Reino Unido, analisa-
ram 228 amostras de sangue de pessoas com a 
doença e chegaram a essa conclusão.

Enquanto passeava por um mercado em Mianmar, 
a cientista Lida Xing, encontrou uma peça de âmbar 
curiosa, uma resina fossilizada proveniente de árvores 
e outros vegetais, que tinha em seu interior um pedaço 
de cauda de dinossauro com penas, totalmente preser-
vada. O objeto era vendido como uma joia e acabou 
sendo levado para pesquisas.

Sérios riscos

Psicose e o corpo Descoberto por engano

Uma nova extensão para o Google Chrome, mar-
ca em roxo em sites visitados, os nomes de políticos 
brasileiros que tenham alguma pendência com a 
justiça. O serviço se chama ‘Vigie Aqui’, lançado na 
semana passada pela plataforma online ‘Reclame 
Aqui’. Agora é possível identificar quem são os políti-
cos que realmente tem ficha limpa no país. 

Google ‘politichrome’. 

O youtuber piauiense Whindersson Nunes ga-
nhou destaque na internet em 2016 por ter o 
vídeo ‘Criança de Rico e Criança Pobre’, com 
maior destaque, segundo o ranking do Youtube. 
São mais de 27 milhões de visualizações e a pu-
blicação encabeça a lista com os dez vídeos 
mais acessados no Brasil.

Usuários da Apple Music podem se orgulhar da 
nova marca que a empresa alcançou. O serviço 
on streaming chegou aos 20 milhões de assinantes 
e os números revelaram um rápido crescimento no 
mercado, onde a intenção é conseguir um serviço 
capaz de disputar preferências com o Spotify, outro 
serviço de músicas do mesmo ramo. 

Número histórico

Estagiários de Direito
A empresa está com vagas abertas para o seu programa 

de estágio de 2017. As oportunidades estão na região Sudeste, 
para o Rio e São Paulo. Os candidatos precisam estar entre 
o 5° e o 8° período de Direito e falar inglês fluentemente. Os 
interessados devem enviar currículo para trabalhe.conosco@
souzacescon.com.br até o dia 15 de dezembro.

Jovem aprendiz
A companhia de logística está com 150 vagas abertas para 

o Programa Jovem Aprendiz. Para concorrer é preciso ter entre 
18 e 22 anos e o ensino médio completo. Os candidatos com 
deficiência não precisam atender ao limite de idade. No Rio, a 
oportunidade é para Barra Mansa. Interessados podem se ins-
crever no site http://www.vli-logistica.com/ até 26 de dezembro.

Concurso para médico
A Prefeitura do Rio divulgou o edital para a realização 

do concurso público com 363 oportunidades para mé-
dicos de várias especialidades. As inscrições devem ser 
feitas no site http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldecon-
cursos/exibeconteudo?id=6589166 a partir do  dia 15 de 
dezembro. A taxa de participação é de R$ 100. 

Aumento da inflação...
O Índice Geral de Preços e Mercado, conhecido 

como a sigla que mede a inflação do aluguel, avan-
çou 0,2% na prévia de dezembro depois de registrar 
queda no mês passado. Segundo a Fundação Getúlio 
Vargas, em 2016, o indicador acumula alta de 6,81% . 
Isso pode ser sentido no bolso de quem paga aluguel.

Novo projeto
A mineradora está com um novo projeto em pauta. Tra-

ta-se do Vale S11D, que será feito em Canaã dos Carajás, 
no Pará. A construção já recebeu aval do Ibama e deve 
ser construído no início do ano que vem. Esse é o maior 
projeto da história da empresa e promete movimentar e 
gastar bilhões com o S11D. 

...Queda da inflação
Se por um lado, o aluguel subiu, por outro, o preço 

dos alimentos sofreu ligeira queda, segundo informou 
o IBGE ontem. A inflação desacelerou de 0,26% para 
0,18% e os números podem ser considerados o menor 
índice para essa época do ano desde 1998, quando 
houve queda de 0,12%. 

Bombou na web

SOUZA CESCON

SAÚDE

IGP-M 

IPCA

A morte de uma lenda

Problemas externos
A Apple confirmou que os fatores externos foram a 

causa para que as baterias dos celulares pegassem 
fogo. A informação foi publicada boletim de prote-
ção aos consumidores chineses nessa semana. Para 
isso, o Conselho de Consumidores de Xangai deta-
lhou os casos de oito aparelhos que tiveram o curto 
nas baterias.. 

VLI

VALE

DIVULGAÇÃO

O astronauta John Glenn, o primeiro americano a dar a volta pela órbita 
da Terra, morreu na última quinta-feira, aos 95 anos. Glenn estava hospitali-
zado há pouco mais de uma semana, mas ainda não se tem informações 
concretas do motivo da sua internação. Além da vida no espaço, o astro-
nauta também foi senador pelo partido democrata americano por 15 anos, 
além de ter servido a pátria durante a Segunda Guerra Mundial. 

Pra boi dormir 
Só faltava essa! Um prefeito da Bai-

xada, tido como exemplar por sempre 
pagar os salários em dia decidiu fazer 
bico de revoltado e travar a já conhe-
cida pontualidade de seu governo. A 
desculpa apresentada para os atrasos 
é que as torneiras dos repasses da es-
fera federal secaram. 

Politicagem
Sobrou até para os fornecedores que 

estão sem receber há meses. Mas nos 
bastidores da política parece que a 
história é outra: ele teria travado a libe-
ração de dinheiro como retaliação por 
seu candidato não ter sido eleito. 

É sempre assim 
Ainda bem que o ano já está em rit-

mo de acabar. Quem sabe a ressaca 
moral dos políticos derrotados caia no 
esquecimento e mergulhe no ritmo das 
festas ao som de cânticos natalinos. 

Fazendo a festa
Com o esquema de nomeações vin-

do à tona, quem está fazendo a festa 
são os adversários políticos que seca-
ram a gestão atual de uma pequena 
cidade da Baixada. Durante a campa-
nha eleitoral em outubro, muitos deles 
chegaram a denunciar o golpe das 
contratações contra os cofres da Pre-
feitura. 

Vai para o MP
Acusado de ser um dos ladrões do di-

nheiro público, o candidato derrotado 
ainda chora pelo leite derramado. Ele 
já avisou que vai denunciar o esquema 
das ‘falsas’ contratações ao Ministério 
Público e prometeu jogar m... no venti-
lador. 
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A cAsA cAiu

Prefeitura do Rio divulgou em nota que vai recorrer da decisão da Justiça.

Mandado Judicial bloqueia os 
bens de Eduardo Paes no Rio 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O prefeito do 
Rio, Eduar-
do Paes está 

sendo acusado pela 
Justiça do Rio por im-
probidade adminis-
trativa na construção 
do Campo de Golfe 
Olímpico da Barra 
da Tijuca, construído 
para os Jogos Olímpi-
cos de 2016. Segundo 
a decisão,  divulgada 
na manhã de ontem, 
a Prefeitura teria dei-
xado de cobrar uma 
dívida de licença am-
biental no valor de R$ 
1,8 milhão. A decisão 
determina que Paes 
e a construtora Fiori 
Empreendimentos te-
nham seus bens lei-
loados para pagar a 
dívida. 

A Prefeitura do Rio 
divulgou em nota que 
vai recorrer da de-
cisão e ainda acres-
centou a informação 
afirmando que a cons-
trução do campo ge-
rou ganho ambiental 
para a região. Ainda 
segundo a Prefeitu-
ra, a Fiori Empreendi-
mentos não efetuou o 
pagamento do Docu-
mento de Arrecada-
ção de Receitas Mu-
nicipais. Já Eduardo 
Paes alega que um 
mês antes da ação 
ajuizada pelo Ministé-
rio Público, a Secreta-
ria do Meio Ambiente 
havia enviado ofício 
à Procuradoria Geral 
do Município solicitan-
do a cobrança dos 
valores atualizados e 
acrescidos de juros e 
mora, resultando no 

Campo de Golfe construído para os Jogos Olímpicos seria o motivo da decisão

Paes recebeu a notícia em viagem
Paes disse ainda 

que sua ida a Nova 
York é de conheci-
mento público, já que 
recebeu um convite 
da Columbia Univer-

sity. Além disso, ele tam-
bém foi convidado para 
ser consultor do Banco 
Interamericano de De-
senvolvimento (BID). De 
acordo com a nota, a 

volta de Paes ao Brasil já 
tem data prevista, uma 
vez que o prefeito anun-
ciou seu interesse em 
concorrer ao governo es-
tadual em 2018.

No início do mês de 
março de 2015, o Minis-
tério Público Estadual do 
Rio instaurou um inquéri-
to para apurar se o pre-
feito teria cometido ato 

de improbidade admi-
nistrativa no acordo feito 
com a Fiori Empreendi-
mentos para construir o 
campo de golfe, permi-
tindo que o grupo priva-

do obtivesse vanta-
gens “excessivas” e 
“injustificadas”, dei-
xando de pagar R$ 
1,8 milhão de licença 
ambiental.

GABRIEL BARREIRA/ G1 

Zoológico do Rio será reaberto
A espera finalmente 

terminou. O Zoológico 
do Rio de Janeiro vol-
tará a funcionar para 
o público a partir da 
próxima sexta-feira. 
O Grupo Cataratas 
é quem passará a 
administrar o espa-
ço. Nos dois primeiros 
anos do contrato de 
concessão, a empre-
sa pretende investir 
R$ 65 milhões em me-
lhorias no espaço, na 
implantação do con-
ceito de enclausura-
mento inverso, que 

separam os animais 
através de vidro e são 
usados nos zoologicos 
americanos, como o 
da Califórnia. 

Para a reabertura, a 
nova administração 
anunciou a volta dos 
leoes, que é o animal 
símbolo do zoológico. 
Eles chegam através 
de uma parceria com 
o Zoo de Pomerode, 
em Santa Catarina, 
sem prazo para voltar. 
Os felinos participarão 
de uma campanha 
pública para a esco-

Efeitos das mudanças do 
BUI pode afetar trabalhador

Após os parlamentares 
decidirem na Alerj a fa-
vor do aumento no valor 
do Bilhete Único para R$ 
8 por dia de subsídio, o 
cálculo mensal que os 
empregadores precisa-
rão tirar do bolso pelo 
menos R$ 66 a mais por 
mês no pagamento do 
benefício. Lembrando 
que o Bilhete Único mu-
nicipal ficará restrito aos 
empregados que ga-
nham menos de R$ 3 mil 
por mês. A nova medida 
passa a valer a partir de 
1° de janeiro. 

Segundo a nova re-
gra, o Governo do Esta-
do subsidia R$ 6,50 por 
mês, sem critérios pré-de-
terminados. Dessa forma, 
a proposta do pacote 
de austeridade, votado 
para o ajuste de contas 

públicas, limita o bene-
fício em até R$ 150 por 
mês. A economia previs-
ta para os cofres públi-
cos podem chegar a R$ 
256 milhões.

Com a nova regra, os 
trabalhadores que mo-
ram longe do Centro da 
cidade, por exemplo, 
seriam os mais atingidos, 
afinal de contas, não ha-
veria economia, pois o 
valor somado das passa-
gens não atingiria aos R$ 
8. A medida pode afas-
tar o trabalhador que 
vive longe da capital, 
pois algumas empresas 
podem não querer arcar 
com o novo custo. 

Entretanto, a nova re-
gra ainda precisa ser re-
gulamentada e não tem 
prazo para entrar em vi-
gor.

DIVULGAÇÃO

montante de R$ 3,365 
milhões.

o juiz Leonardo 
Grandmasson Ferreira 
Chaves determina o 
bloqueio de bens de 
Paes e da construto-
ra, “determinando a 
penhora on line dos 
ativos financeiros de 
ambos, ressalvadas 
as verbas de natureza 
salarial”, como apon-
ta um trecho do texto. 

Segundo ele, a dí-
vida, de 2013, chega 
a R$ 2,39 milhões. “A 
presente ação de im-
probidade vem instru-
ída com prova docu-
mental consistente no 
procedimento admi-
nistrativo de licença 
ambiental onde foi 
dispensado o paga-
mento da taxa devida 
pelo particular, contra 
todas as recomenda-

Após quase seis meses fechado, zoológico da Quinta da Boa vista abre as portas ao público

lha de seus nomes, 
como mascote do zo-
ológico. 

No dia 14 de janeiro 
deste ano, o Instituto 
Brasileiro do Meio Am-
biente (Ibama) interdi-
tou o acesso ao local 
por considerar que  
não tinha condições 
de receber visitantes. 
No dia 3 de outubro, 
o Cataratas venceu a 
licitação para geren-
ciar o zoológico. No 
entanto, apenas três 
dias depois e aco-
lhendo uma ação 

do Ministério Público, 
a 21ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça 
decidiu pelo cance-
lamento da licitação. 
Os advogados da 
empresa recorreram e 
conseguiram reverter 
a decisão.

Localizado na Quin-
ta da Boa Vista, em 
São Cristóvão, o zoo 
tem uma área de 55 
mil metros quadrados 
e cerca de 1.300 ani-
mais, entre aves, pri-
matas, répteis, peixes 
e felinos.

ções da Secretaria 
de Meio Ambiente, 
através de expedien-
te de exceção onde 
o Município do Rio de 
Janeiro arcou com o 

pagamento da con-
trapartida financeira 
devida. A fórmula má-
gica encontrada para 
afastar o pagamento 
constitui claro ato de 

improbidade admi-
nistrativa que causou 
evidente dano ao 
erário municipal. “, diz 
outro trecho da deci-
são.

DIVULGAÇÃO

Nova regra passa a valer a partir de 1ª de janeiro
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As matrículas nas escolas municipais 
de São João de Meriti seguem em rit-
mo intenso. Para o ano letivo de 2017, 
o município disponibilizou 5148 novas 
vagas da Educação Infantil e do Ensi-
no Fundamental.

A crise financeira do 
Governo do Estado do 
Rio vai provocar, só nes-
te final de ano, cerca 
de 15 mil demissões de 
funcionários terceiriza-
dos. O número foi divul-
gado pela Associação 
das Empresas Prestado-
ras de Serviço do Rio 
de Janeiro (AEPS - RJ).

A entrega ocorreu 
ontem, na sede da 
Secretaria. A Secreta-
ria de Assistência So-
cial e Direitos Huma-
nos, Letícia D’Ávila, 
explicou que inicial-
mente os alimentos 
seriam encaminha-
dos para os abrigos 
do município.

José de Alencar, diretor executivo da entida-
de, afirma que as demissões em massa se refe-
rem a trabalhadores de 15 empresas que pres-
tam serviços em vários setores, incluindo saúde 
e educação.

A Comissão de Orçamento da Alerj aprovou o 
parecer prévio do orçamento de 2017, com um 
déficit de R$ 15 bilhões que, com os novos cálcu-
los do secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, 
serão ajustados para R$ 17 bilhões. 

Abrigo Crise financeira 

Demissões Orçamento 

Eles disseram... nós publicamos!
“A aposentadoria especial do professor não é frescura. É para manter a sanidade men-

tal”. Vivian Adorno dos Santos, professora do ensino infantil, ao falar sobre proposta que 
muda as regras da Previdência.

A Alerj deu parecer prévio favorável ao 
projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
que prevê as receitas e despesas do es-
tado em 2017. A proposta prevê um défi-
cit de mais de R$ 15 bilhões, entretanto o 
valor pode chegar aos R$ 17 bilhões. 

Até a próxima sexta-feira, os 70 deputados 
que apresentaram emendas da LOA, visam 
substituir o déficit da lei. A proposta foi envia-
da para a aprovação dos demais deputados 
no plenário, que acontece no próximo dia 20 
de dezembro. 

DIRETO AO PONTO

O Brasil enfrenta uma das piores crises de 
sua história, fruto da incompetência da ges-
tão petista, aliada ao roubo monumental dos 
cofres públicos. O grande problema do país 
não é a falta de dinheiro, mas de competên-
cia e coragem. Competência para saber gerir 
os recursos públicos, que não são poucos, e 
coragem para tomar de volta tudo o que foi 
desviado ao longo dos anos, prender os crimi-
nosos e mexer onde deve ser mexido.

Em greve!  A bruxa tá solta! Arrecadações 
Sem pagamento desde 

novembro e sem o 13º salá-
rio, os servidores da Prefeitu-
ra de São Gonçalo entraram 
em greve ontem. A cidade 
amanheceu até com os 
postos da Guarda Municipal 
vazios.

A família de Adriana Ancelmo, 
mulher do ex-governador Sérgio 
Cabral (PMDB), teve mais uma 
baixa nos órgãos públicos do es-
tado. Cunhado da ex-primeira 
dama, Jorge Miguel Mansur Filho 
foi exonerado do cargo de Sub-
procurador-Geral.

Instituições conveniadas e não 
conveniadas com a Secretaria de 
Assistência Social e Direitos Huma-
nos de Duque de Caxias, terão 
um reforço na ceia de Natal, com 
as quatro toneladas de alimentos 
arrecadados na gincana promo-
vida por um curso de idiomas.

Projetos 

Em pauta
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Moradores do bairro Nova Era, em 
Nova Iguaçu, reclamam do abandono. 
Mato alto, buracos, falta de iluminação, 
foram algumas das reclamações dos po-
pulares. Segundo informações, as ruas es-
tão sem nenhuma condição de tráfego. 

O Brasil e seus problemas de gestão 

Os profissionais de 
ensino da rede mu-
nicipal de Itaboraí 
continuam sofrendo 
com atraso no paga-
mento dos salários, 
mesmo integrando 
a única categoria 
de servidores públi-
cos com recurso fi-
nanceiro garantido 
através de repasses 
mensais do Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolvimento da 
Educação Básica e 
de Valorização dos 
Profissionais da Edu-
cação. O prefeito 
Helil Cardoso (foto) 
alega que precisa 
de aprovação da 

Professores continuam 
sem salário em Itaboraí

Câmara para usar 
uma verba extra para 
pagar os vencimen-
tos dos professores, 
o que seria votado 
na sessão da última 
quarta-feira, que não 
aconteceu por falta 
de quorum. Se as coi-
sas estão ruins para os 
professores que con-
tam com o dinheiro 
do Fundeb, imaginem 
para as demais cate-
gorias. Em alguns se-
tores tem servidores 
que ainda não rece-
beram o salário de 
setembro. Estes, quan-
do reclamam, ouvem 
sempre a mesma res-
posta: “É a crise!”

Prefeitura de Meriti realiza cirurgia gratuita
AÇÃO SOCIAL

A ação é realizada  por meio da Secretaria de Saúde, e tem o objetivo de cuidar 
dos pacientes gratuitamente no Centro Especializado Odontológico (CEO).

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Quem lê a mensagem 
de ‘volte sempre’ estam-
pada embaixo do viadu-
to, na Rua Inácio Serra, 
no bairro Tomazinho, com 
certeza não deseja vol-
tar ao se deparar com a 
quantidade de lixo no lo-
cal. “Este lixo aqui já virou 
rotina, todos os dias fica 
desse jeito e o cheiro é 
insuportável”, diz Adrivâ-
nia Barbosa, 24. Situação 
pior é dos moradores da 
Estrada da Fábrica e da 
Rua São Francisco de 
Assis.”Há oito meses isso 
aqui virou um depósito 
de lixo porque pessoas 

O prefeito alega que precisa de aprovação da Câmara

REPRODUÇÃO 

Seis policiais morreram 
e três ficaram feridos on-
tem, quando uma bom-
ba explodiu em um posto 
de verificação no Cairo. 
O ataque ocorreu na rua 
Al Haram, que leva às pi-
râmides.
Um grupo militante que 

surgiu recentemente rei-
vindicou a responsabili-
dade por um ataque a 
bomba. O Movimento 
Hasm, que tem reivindi-
cado a autoria de diver-
sos ataques no Egito nos 
últimos meses, disse ter 
instalado a bomba que, 
segundo os serviços de 

Lixarada passa impressão de adeus! 
REPRODUÇÃO

A doutora Vânia do Carmo Rodrigues e o paciente 

DIVULGAÇÃO 

Explosão de bomba mata seis policiais 
EGITO

Uma cirurgia que 
acaba com 
problemas de 

língua presa, entre outros 
males, é realizada pela 
Prefeitura de São João 
de Meriti, por meio da 
Secretaria de Saúde, no 
Centro Especializado 
Odontológico (CEO), 
no Centro de Saúde 
Doutor Aníbal Viriato de 
Azevedo, totalmente sem 
custos para os cidadãos 
meritienses. No entanto, 
a pouca divulgação do 
trabalho faz o número de 
atendimentos ainda ser 

baixo.
“A divulgação da 
frenectomia deveria ser 
intensificada nas escolas, 
onde há um número 
grande de crianças que 
precisam passar por essa 
intervenção. Poderia 
haver também uma 
triagem para indicar os 
alunos que precisam da 
cirurgia. A dificuldade 
na fala pode causar 
bullying na sala de aula. 
A exposição de uma 
criança a esse quadro 
pode ser muito prejudicial 
para a formação dela. 
É um trabalho gratuito 
que pode atender 

muitas pessoas. Apesar 
disso, atendemos cerca 
de quatro casos por 
mês”, informa a doutora 
Vânia do Carmo 
Rodrigues, coordenadora 
do Programa de 
Estomatologia em São 
João de Meriti.
Daniel da Silva Castro, 
de 16 anos, que foi 
submetido à frenectomia 
há cerca de três anos, 
conta que a língua presa 
era um problema que o 
incomodava bastante.
“Não tive muitos 
problemas na escola 
ou com os amigos. Mas 
me incomodava ficar 

Equipe de emergência vai até o local e atende feridos

segurança, ainda deixou 
quatro civis feridos.
Os policiais estavam den-

tro ou próximos de seu car-
ro quando o artefato deto-
nou dentro de uma lata de 
lixo, disseram as fontes.
O ataque, realizado perto 

de um edifício do gover-
no em um bairro de clas-
se média da capital, foi 
o mais recente de uma 
série de incidentes de 
violência no Egito muitas 
vezes assumidos por islâ-
micos radicais.

REPRODUÇÃO

que passam aqui transfor-
mam o lugar em um chi-
queiro, temos vergonha 

desta situação”, disse 
um morador que não 
quis se identificar.

daquele jeito e falar 
errado. Em casa, meus 
familiares logo notaram 
a mudança. Foi meu pai 
quem descobriu esse 
serviço no Aníbal (Centro 
de Saúde Doutor Aníbal 
Viriato de Azevedo) 
e me trouxe aqui. Na 
minha escola tem outros 
alunos com o mesmo 
problema. Com certeza, 
vou falar com eles sobre 
esse tratamento gratuito. 
Agradeço muito a doutora 
Vânia que continua 
fazendo um trabalho 
de acompanhamento 
comigo”, disse o jovem 
Daniel da Silva Castro.
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Prefeitos de Nova Iguaçu e de São João de Meriti são candidatos ao cargo.

BRASÍLIA
Ontem, o Ministé-

rio da Transparên-
cia, Fiscalização e 
Controladoria-Geral 
da União informou 
que 6.130 servidores 
foram expulsos do 
serviço público entre 
2003 e 2016. Destes, 
65% estavam envolvi-
dos em corrupção, o 
que representa qua-
se 4 mil servidores. 
Apenas em 2016, fo-
ram expulsos do ser-
viço público 471 fun-
cionários.

Em balanço apre-
sentado durante o 
Dia Internacional 
contra a Corrupção, 
o ministério informou 
que desde 2003 fo-
ram deflagradas 247 
operações de com-
bate a corrupções. 
Essas operações fo-
ram realizadas em 

Novo Presidente do CISBAF será 
escolhido na Baixada Fluminense
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ações que somam R$ 4 
bilhões.

Segundo o secretá-
rio-executivo do Minis-
tério da Transparência, 
Wagner Rosário, 67% 
dos atos de corrupção 
investigados nessas 
operações ocorreram 
em áreas de saúde e 
educação. “São obras 
inacabadas, desvios 

MODELO: Jamila Sandora

Foi uma semana inten-
sa para você, leitor, afi-
nal, lhe fizemos esperar 
por sete dias para ver de 
perto o ensaio da nossa 
gata Hora H, mas a es-
pera vai valer a pena, 
pois na edição de hoje 
a linda Jamila Sandora 
estampa a nossa pági-
na para fazer a alegria 
de muitos leitores nesse 
fim de semana. Com um 
ensaio mais que enlo-
quecedor, a gata subiu 
com tudo no conceito 
da beleza e faz um en-
saio homenageando 
o seu time, o Vasco da 
Gama, que subiu recen-
temente para a série A. 
Essa beldade de mulher 
adora curtir a praia de 
Ipanema, principalmen-
te quando na hora do 
almoço, ou um pouco 
antes do jantar, pode 
desfrutar da sua culinária 
favorita, a comida japo-
nesa. Ela tem bom gosto 
para música, principal-
mente por gostar de vá-
rios gêneros musicais. Um 
de seus sonhos de vida 
é viajar para a Polinésia 

Francesa, enquanto o de 
consumo é comprar uma 
casa na praia. O seu prin-
cipal objetivo de vida é 
ver o sucesso profissional 
da sua filha. Se você tirar 
um tempo para bater 
papo com essa mulher 
vai ver que além de lin-
da, ela é inteligente. Sua 
principal qualidade é ser 
extrovertida, porém ela 
considera o seu orgulho 
um defeito. E para enlou-
quecer os homens com 
essas belas curvas, a 
gata costuma fazer mus-
culação para manter a 
forma. Seu filme preferido 
é ‘Antes que o dia termi-
ne’, a sua parte favorita 
do corpo são os belos 
olhos. E para aproveitar 
um fim de noite num ro-
mance bem legal, o lu-
gar preferido da Jamila 
para fazer amor é bem 
exótico, numa lancha 
em alto mar. Atenção 
aos homens de plantão, 
a nossa gata merece e 
tem que ser respeitada, 
se você fizer isso, com 
certeza ganhará um sta-
tus a mais com ela. 

BAIRRO: Jardim Novo Rodeio

Quase 4 mil servidores foram expulsos por corrupção

P.C. SOUSA

DIVULGAÇÃO

Na próxima quar-
ta-feira será de-
finido o novo 

presidente do Conse-
lho dos Municípios do 
Consórcio Intermunici-
pal de Saúde da Baixa-
da Fluminense (biênio 
2017/2018). Os prefei-
tos de Nova Iguaçu, 
Rogério Lisboa, e de 
São João de Meriti, Dr. 
João Ferreira, se candi-
dataram ao cargo. Os 
membros do Conselho 
Fiscal e Suplentes tam-
bém serão escolhidos 
na próxima reunião. A 
Assembleia Extraordi-
nária foi realizada na 
última quinta-feira, na 

sede do consórcio, e 
conduzida pelo pre-
feito de Queimados 
e atual presidente do 
Cisbaf, Max Lemos, e 
pela secretária exe-
cutiva, Dra. Rosangela 
Bello.  
A região da Baixada 
tem dilemas comple-
xos e o isolamento não 
ajuda em nada. Du-
rante oito anos como 
prefeito de Queima-
dos passei diversas situ-
ações concretas que 
me fizeram ver que tra-
balhar de forma con-
sorciada é o caminho. 
Precisamos pensar a 
saúde conjuntamente, 
porque os problemas 
são comuns a todos os 

municípios. Possuímos, 
junto ao consórcio, inú-
meros projetos que ain-
da não saíram do pa-
pel. Muito se avançou 
e ainda temos muito a 
caminhar, destacou o 
prefeito e presidente 
do Cisbaf, Max Lemos.
A reunião contou com 
a presença dos prefei-
tos de Mesquita, Jorge 
Miranda, de Queima-
dos, Carlos Villela, do 
vice-prefeito de Japeri, 
Cézar Melo, da secre-
tária de Governo de 
Itaguaí, Tatiane Con-
ceição Valença (re-
presentando o prefeito 
Weslei Pereira), dos se-
cretários de Saúde de 
Nova Iguaçu, Dr. Hildo- Os membros do Conselho Fiscal e suplentes também serão escolhidos na próxima reunião

Empresário contábil iguaçuano 
participa de evento em São Paulo
REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

José Luiz Macedo, Sergio Contente e Jorge Miguel

Na última quinta-feira 
o empresário contábil 
iguaçuano, Jorge Mi-
guel de Moura, que 
também é delegado 
do Conselho Regional 
de Contabilidade (CR-
CRJ) em Nova Iguaçu 
e regiões, participou 
de um evento em São 
Paulo que lançou uma 
ferramenta tecnológi-
ca inovadora na área 
contábil. Trata-se do 

Secretário-executivo Wagner Rosário (centro) e auditores do Ministério da Transparência 

Robomatic, criado pela 
empresa Contmatic, 
que tem como Repre-
sentante Comercial na 
Baixada Fluminense o 
contador Jorge Miguel.
Durante o evento de 
lançamento, que foi 
realizado no Centro de 
Convenções Rebou-
ças, em Pinheiros, São 
Paulo, foram feitas di-
versas demonstrações 
de como tarefas re-

petitivas e cansativas 
que tomam boa parte 
do tempo dos colabo-
radores de escritórios 
contábeis podem ser 
minimizadas com o uso 
da Ferramenta. O Ro-
bomatic será responsá-
vel em executá-las em 
qualquer horário que 
o escritório determine, 
nas madrugadas, aos 
finais de semana ou 
quando for determina-
do, sendo possível tam-
bém, planejar tarefas 
e atividades a serem 
executadas na sema-
na, no mês inteiro e até 
no ano todo. O novo 
sistema tem como prin-
cipal objetivo otimizar 
o dia-a-dia do trabalho 
contábil, contribuindo 
para redução significa-
tiva de custos da em-
presa.
Dotado de inteligência, 
o Robomatic utilizará 

recursos dos gráficos 
de Gantt para intera-
gir com o usuário, de-
monstrando os custos 
do seu escritório e o 
andamento de todos 
os processos.
O representante da 
Contmatic no Estado 
do Rio de Janeiro, José 
Luiz Macedo, também 
participou do evento 
e enfatizou a impor-
tância dessa nova fer-
ramenta para esfera 
contábil. “Usar a tecno-
logia na contabilidade 
é de extrema impor-
tância, pois reduz er-
ros, aumenta a produ-
tividade, reduz custos 
e consequentemente 
contribui para aumen-
tar os lucros. Acredito 
que uma nova era está 
se iniciando no seg-
mento com o lança-
mento do Robomatic.”, 
afirmou.

em merenda escolar, 
medicamentos venci-
dos e mal amarzena-
dos que não servem ao 
seu propósito”,relatou 
Rosário. O secretário 
afirmou ainda grande 
parte das ações ocor-
rem em municípios 
com baixo Índice de 
Desenvolvimento Hu-
mano (IDH).

De acordo com o 
ministério, de janeiro 
a junho de 2016 as 
ações da controla-
doria geraram R$ 952 
milhões aos cofres pú-
blicos. Desde 2012, as 
ações economizaram 
R$ 15,9 bilhões aos 
cofres públicos. Só em 
2015, a economia foi 
de R$ 2,4 bilhões.

DIVULGAÇÃO

berto Carneiro, de São 
João de Meriti, Marcia 
Lucas, de Japeri, Char-

les Gonçalves, o subse-
cretário de Saúde de 
Nova Iguaçu, Antônio 

Carlos, o diretor do 
HGNI, Dr. Joé Sestello, 
dentre outros.
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Bandidos roubam caixa 
eletrônico em Queimados 
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Suspeitos usaram caminhão e retroescavadeira para realizar a ação. 

Bandidos destruí-
ram parcialmen-
te uma loja de 

material de constru-
ção e levaram um 
caixa eletrônico, na 
madrugada de on-
tem, em Queimados. 
De acordo com teste-
munhas, pelo menos 
20 criminosos, tenta-
ram levar um segun-
do equipamento mas 
não conseguiram. Um 
caminhão e uma re-
troescavadeira foram 
usados na ação. Tudo 
isso aconteceu a 
poucos metros do 24º 
BPM (Queimados). 

Segundo dois se-
guranças de rua 
que vigiam o bairro 
e acabaram sendo 
rendidos pelos crimi-
nosos, o bando che-
gou ao local por volta 
das 2h. Eles atravessa-
ram um caminhão na 
Avenida Pedro Jorge, 
48, no bairro Paraíso. 

Ainda segundo as 
testemunhas, os sus-
peitos derrubaram a 
frente da loja com 
uma retroescavadei-
ra. Na ação, os cri-
minosos conseguiram 
arrancar com um dos 
caixas que foi cola-
cado no caminhão e 
todo o dinheiro que 
havia nele. O segun-
do ficou para trás.

CRIME ACONTECEU 
A POUCOS METROS

DE BATALhãO 
A PM foi acionada, 

mas quando chegou 
ao local só encontrou 
os seguranças amar-
rados. O caso foi re-
gistrado na 55ª DP 
(Queimados). A Polí-
cia Militar (PM) afirma 
que segue fazendo 
buscas na região na 
tentativa de prender 
os criminosos. A Polí-
cia Civil, através de 
nota, afirmou que a 
retroescavadeira usa-
da no roubo foi furta-

da no final da noite 
da última quinta-feira 
em Japeri. Ainda de 
acordo com o órgão, 

equipes da instituição 
fazem buscas para 
esclarecer o crime 
e identificar os auto-

res. O batalhão do 
24ª BPM (Queimados) 
fica a poucos metros 
do local do crime, e 

mesmo assim o fato 
não foi o suficiente 
para intimidar a ou-
sadia dos criminosos.

A loja que fica no bairro Paraíso foi o alvo dos criminosos e ficou totalmente destruída após ação

AGêNCIA O DIA 

Suspeitos são baleados em operação
Bandidos trocaram 

tiros com policiais on-
tem, na localidade Coro 
Come, no Fallet, em um 
dos acessos ao Morro 
dos Prazeres, próximo ao 
local onde turistas italia-
nos foram atacados na 
manhã da última quinta-
-feira, em Santa Tereza. 
Quatro suspeitos foram 
baleados e levados para 
o Hospital Municipal Sou-
za Aguiar, no Centro, se-
gundo a Unidade de Po-
lícia Pacificadora (UPP) 
Coroa/ Fallet/ Fogueteiro. 
De acordo com informa-
ções iniciais, a Divisão de 
Homicídios (DH) assumiu 
o caso. 

As comunidades da 
mesma facção são mui-
to próximas. Segundo a 
UPP, o confronto ocorreu 
em um trecho da Rua 
Almirante Alexandrino, 
a menos de 500 metros 
de uma das entradas do 
Prazeres. Ontem, a comu-
nidade amanheceu com 
policiamento reforçado 
por conta do assassinato. 
O Batalhão de Choque 
(BPChq) faz uma opera-
ção na região.

JUSTIçA DECRETA 
PRISãO TEMPORáRIA 
A Justiça do Rio autori-

zou ontem, a prisão tem-
porária de seis suspeitos e 
a apreensão cautelar de 
um adolescente pelo as-

sassinato de Roberto Bar-
della, de 52 anos. As pri-
sões foram representadas 
pelo delegado André 
Leiras, da Divisão de Ho-
micídios (DH) da capital, 
e deferidas pelo Plantão 
Judiciário. Os sete foram 
identificados pelo primo 
da vítima, Rino Polato, 
de 59, que ficou refém 
dos criminosos. Segundo 
a Polícia Civil não serão 
divulgados os nomes dos 
envolvidos para não atra-
palhar as investigações.

Os decretos de prisão 
foram expedidos pela juí-
za Maria Izabel Pena Pie-
ranti.

TURISTA TERIA SIDO 
CONFUNDIDO COM PM
Roberto e Rino eram 

motociclistas e faziam 

uma viagem pela Améri-
ca Latina. Como no ca-
pacete de Roberto havia 
uma câmera acoplada, 
o delegado Fábio Cardo-
so, da Divisão de Homicí-
dios (DH), diz que ele foi 
confundido com um po-
licial pelos criminosos ar-
mados. Ele desobedeceu 
a ordem de parar a moto 
e foi baleado na cabeça 
e no braço, morrendo na 
hora.

Rino se salvou ao parar 
a moto, erguer os braços 
e retirar o capacete. Ele 
só foi liberado quando 
os bandidos perceberam 
que eram turistas e que 
seu capacete era dife-
rente do outro. Mesmo 
assim, foi feito refém por 
duas horas e ficou trau-
matizado.  

PM fez ação após a morte de italiano na região

REPRODUÇÃO FACEBOOk

Dupla é presa por roubar 
encomenda dos Correios

A Polícia Federal 
prendeu, na tarde 
da última quinta-fei-
ra, uma dupla que 
roubava encomen-
das dos Correios, no 
Parque Colúmbia, na 
Pavuna. Segundo in-
formações da PF, os 
dois homens, de 20 e 
31 anos, faziam par-
te de uma quadrilha 
responsável por mais 
de 20 assaltos no 

bairro da Zona Norte.
De acordo com a 

polícia, eles usavam 
um carro para abordar 
os motoristas a serviço 
dos Correios. Depois, 
esses funcionários eram 
transferidos para o ve-
ículo dos assaltantes, 
até que eles descarre-
gassem os produtos em 
uma residência na co-
munidade, que servia 
de depósito.

Um dos suspeitos 
seria primo do tra-
ficante conhecido 
como Arafat, que 
comandava o trá-
fico de drogas no 
Complexo da Pedrei-
ra e foi preso na se-
mana passada. Eles 
responderão por rou-
bo qualificado e po-
dem ter que cumprir 
pena de 15 anos de 
reclusão.

Dupla praticava assaltos aos Correios, no Parque Colúmbia, na Pavuna

Homem morre em confronto com PM
Um homem foi mor-

to ontem, durante 
confroto com a polí-
cia na comunidade 
39, no bairro de Jar-
dim Catarina, em São 
Gonçalo. De acordo 
com a PM, o homem 
seria um traficante e 
foi identificado como 
Diego Alexandre Lo-
pes da Cunha, conhe-
cido como Gnomo. 
Ele não resistiu aos fe-

rimentos e morreu.
Além de Diego, um 

outro suspeito foi ba-
leado, mas conseguiu 
escapar. O caso foi 
registrado na 74ª DP 
(São Gonçalo).

Durante a opera-
ção na comunidade 
foram apreendidos 
uma pistola, dois car-
regadores, quatro rá-
dios transmissores, 38 
pinos de cocaína, 56 

tabletes de maconha, 
além de duas motoci-
cletas.

A operação acon-
teceu após uma de-
núncia feita pelo Dis-
que-Denúncia através 
dos telefones 2253 
1177 (capital) e 0300 
253 1177 (interior) no 
custo de uma ligação 
local. O anonimato é 
garantido ao denun-
ciante.

DIVULGAÇÃO 

Morte de idosa assusta comunidade
Uma idosa de 71 anos 

morreu vítima de bala 
perdida na última quin-
ta-feira, dentro de casa, 
na Vila Cruzeiro. Essa foi 
a segunda morte oca-
sionada por bala perdi-
da na região essa sema-

na. Moradores ficaram 
desesperados com o 
ocorrido e apelaram 
por ajuda para policiais 
da UPP. 

Maria Zaira da Silva 
chegou a ser levada 
para o Hospital Getúlio 

Vargas por vizinhos, mas 
ela não resistiu e morreu 
logo depois. A Delega-
cia de Homicídios in-
vestiga o crime e busca 
informações para identi-
ficar o autor do tiro que 
matou a mulher. 
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Um homem teve 
a cabeça degolada 
pelo próprio irmão 
após uma discussão 
no povoado Centro 
da Sinhá, na Zona 
Rural de São José 
dos Basílios (337 km 

Homem degola irmão com foice após discussão

Cidades da Baixada terão 
cinturão de segurança

de São Luís), na última 
quinta-feira. 

Segundo apurou a 
polícia, o acusado iden-
tificado apenas como 
Raimundo teria chega-
do alterado por motivos 
ainda desconhecidos 
na casa de seu irmão 
Francisco onde iniciou 

uma discussão. 
Ainda de acordo com 

relatos, em determina-
do momento o acusa-
do pegou uma foice e 
desferiu um golpe em 
seu irmão que teve a 
cabeça decepada. 
Após o crime Raimundo 
empreendeu fuga to-

ESTADÃO CONTEÚDO

mando rumo até então 
ignorado. A vítima tinha 
deficiência em um dos 
pés e deixa esposa e 
quatro filhos. O crime foi 
registrado na delega-
cia de Polícia Civil da 
região que trabalha na 
tentativa de localizar o 
autor do homicídio.

Marcada como uma 
das regiões mais 
violentas do esta-

do do Rio, a Baixada Flu-
minense tem uma luz no 
fim do túnel. Na tarde de 
ontem, prefeitos eleitos de 
quatro municípios se reu-
niram com o comandante 
Geral da Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro 
(PMERJ), coronel Wolney 
Dias, durante um almo-
ço em um restaurante de 
Nova Iguaçu. O objetivo 
foi discutir estratégias para 
sufocar a violência através 
de políticas públicas.

Participaram do encon-
tro os prefeitos de Nilópolis, 
Farid Abrão; de Nova Igua-

çu, Rogério Lisboa; Mes-
quita, Jorge Miranda, e de 
São João de Meriti, João 
Ferreira Neto, o Dr. João), e 
representantes dos municí-
pios de Queimados, Japeri 
e Paracambi, além do vi-
ce-prefeito do Rio, Fernan-
do Macdowell. 

Os futuros secretários de 
Segurança de São João 
de Meriti e Nilópolis, res-
pectivamente, Francisco 
D’Ambrósio e Roberto Pen-
teado, também estiveram 
no encontro ao lado de 
outros comandantes: co-
ronel Cláudia Lovain, do 3º 
Comando de Policiamento 
de Área (CPA); tenente-
-coronel Marcelo Moreira 
Malheiros (20º BPM - Mes-
quita); tenente-coronel 

Sérgio Amâncio de Souza 
Porto (15º BPM - Duque de 
Caxias); tenente-coronel 
Cláudio Costa de Olivei-
ra (24º BPM - Queimados); 
e tenente-coronel Marcos 
Aurélio Carvalho Contreiras 
(21º BPM). 

PARCERIAS COM 
PREFEITURAS 

O coronel Dias enfatizou 
ser primordial firmar parce-
rias com as prefeituras da 
região para adequar o po-
liciamento e aumentar a 
sensação de segurança da 
população neste momen-
to crítico de crise financei-
ra vivido pelo estado.

“Precisamos desta inte-
gração entre prefeituras e 
o Estado para aumentar 

os nossos recursos e ofe-
recer um melhor serviço 
para a população. Esta-
mos estudando, a pedido 
dos prefeitos, a viabilidade 

de um cinturão de segu-
rança na Baixada. Além 
disso, a maioria já sinalizou 
a intenção de firmar con-
vênios entre as prefeituras 

e a Corporação para con-
tratar os policiais militares 
em suas folgas, através do 
regime do PROEIS”, afirmou 
coronel Dias.

Parceria em apoio à Polícia Militar 
Durante o encontro, 

o coronel Dias (foto) 
anunciou que já exis-
te um pré-convênio 
em que Nilópólis de-
verá assumir o paga-
mento das horas ex-
tras dos policiais, além 
do abastecimento de 
combustível das viatu-
ras. Em contrapartida, 
a PM treinará agentes 
da Guarda Municipal 

do município. 
“Nossa intenção é ela-

borar um projeto de segu-
rança em conjunto entre 
as prefeituras e a corpo-
ração para conseguir au-
mentar o investimento na 
PM dividindo os custos en-
tre as cidades. Por exem-
plo: Mesquita, Nilópolis e 
São João do Meriti fazem 
divisa com a cidade do 
Rio. Podemos reforçar es-

tes acessos através de 
planejamento conjunto”, 
explicou o prefeito eleito 
de Nilópolis, Farid Abrão, 
que propõs a criação de 
um cinturão de segurança 
para a Baixada Fluminen-
se. 

Eleito em Nova Iguaçu, 
Rogério Lisboa, anunciou 
que pretende firmar o con-
vênio do PROEIS. “A cidade 
ainda não tem o PROEIS. 

Na próxima semana me 
reúno com meu secretário 
de Segurança para deter-
minar que seja dado prio-
ridade a este convênio”, 
disse Lisboa.

Já o prefeito de São 
João de Meriti, Dr. João 
avaliou como positivo o 
encontro no momento em 
que a região enfrenta uma 
crise na área de seguran-
ça com um efetivo defi-

ciente, que não atende à 
demanda. “Para se ter um 
exemplo, Meriti tem 58 mor-
ros. Há dez anos, 10% deles 
eram ocupados. Hoje são 
80% de ocupação”, disse. 

A comandante do 3º 
CPA, coronel Cláudia Lo-
vain, falou das dificulda-
des enfrentadas pelos 
batalhões sob sua gestão. 
“A região conta só conta 
com dois blindados, e os 
batalhões têm os efetivos 
limitados. Essa proposta do 

prefeito Farid de apoio 
à PM é de vital impor-
tância e os reflexos se-
rão sentidos ao longo 
dos meses.

Vítima perdeu a cabeça e teve morte trágica

D’Ambrósio é elogiado pelo comandante da PM 

De acordo com 
o comandante ge-
ral, esses encon-
tros são prioritários 

para implementação 
de sugestões eficazes 
e pertinentes. Dias fez 
questão de enfatizar 

que tinha agendado 
um encontro com o 
presidente da Assem-
bleia Legislativa do Rio 
(Alerj), Jorge Picciani, 
mas priorizou a reu-
nião com os prefeitos. 

Ele citou os protes-
tos contra o pacote 
de austeridade do go-
vernador Luiz Fernan-
do Pezão em frente 
ao prédio da Alerj e 

comparou o número 
de efetivos desloca-
dos para um clássico 
no Maracanã, que 
normalmente é de 300 
PMs, em relação às 
manifestações recen-
tes no Centro do Rio. 

“Para a Alerj foram 
necessários 600 poli-
ciais para controlar os 
protestos, tanto que 
gastamos todo o es-

Penteado, Dias, Lovain e Dr. João: otimismo na busca por soluções para região

toque de bomba de 
efeito moral para con-
ter o tumulto”, disse. 

Por fim, o coman-
dante elogiou a 
atuação do coro-
nel D’Ambrósio que 
há anos simboliza o 
trabalho da PM na 
Baixada. “Ele con-
quistou o respeito de 
todos os municípios 
com muito trabalho 

e dedicação. É um 
personagem de 
fundamental im-
portância para o 
cinturão que será 
criado”, comple-
tou. Na próxima 
semana, o coronel 
Dias participa de 
um segundo en-
contro com outros 
prefeitos eleitos da 
região. 

Coronel D’Ambrósio trabalha há anos na Baixada

O encontro entre os novos chefes do Executivo e o coronel Wolney Dias em um restaurante de Nova Iguaçu: afinidade para integrar estratégias

Comandante da PM se reúne com prefeitos eleitos da região para discutir assunto.
FELIPE BARBOSA / TV HORA H 
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Tempestade causa prejuízos
a moradores de Barra Mansa

suL FLuminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Desastre chamou a atenção da Defesa Civil devido a queda de árvores e alagamentos.

Na noite da últi-
ma quinta-feira 
a chuva forte 

que atingiu Barra Man-
sa , no Sul do Rio de 
Janeiro, causou trans-
tornos ao moradores. 
Segundo a Defesa Ci-
vil, o pico do temporal 
aconteceu entre 19h e 
20h e provocou uma 
enxurrada na Rua pro-
fessor josé de Alencar, 
no bairro Goibal.

Ainda segundo o ór-
gão, o Rio Barra Mansa 
transbordou e subiu um 
metro acima do normal 
na Rua Florianópolis, no 
bairro Nova Esperança. 
Não houve desaloja-

dos, porque agentes da 
Defesa Civil passaram 
em um carro de som e 
avisaram os moradores 
sobre a cheia.

Já na Rua Maurício 
Caetano, no bairro Pi-
teiras, uma árvore caiu 
sobre um carro. Apesar 
do transtorno, não hou-
ve feridos.

TEMPORAL ATINGE 
MIGUEL PEREIRA

Miguel Pereira, tam-
bém foi atingida por 
uma chuva durante a 
tarde de quinta-feira. 
Segundo as informa-
ções da Defesa Civil, 
ela começou por volta 
de 16h e durou entre 40 
e 50 minutos.

ainda de acordo 
com o órgão, a re-
gião mais atingida foi 
o Centro, onde foram 
registrados quedas de 
árvores e alagamentos 
em algumas ruas que 
estão em obras e tive-
ram bueiros entupidos, 
dificultando o escoa-
mento da água.

Após a chuva, a mo-
radora Valéria Morga-
do tirou foto de uma 
árvore caída na Rua Dr. 
Luis Pinto, no Centro. A 
Defesa Civil informou 
que enviou uma equi-
pe para avaliar o local. 
Apesar do temporal, o 
órgão disse que não re-
cebeu nenhum pedido 
de atendimento. Miguel Pereira  foi atingida pelo temporal que derrubou árvores e alagou ruas 

VALÉRIA MORGADO/ARQUIVO PESSOAL

UPA da Região Leste de Barra 
Mansa restringe atendimento

Na última quinta-feira 
foi fechada a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) da Região Leste 
de Barra Mansa, Rj. A 
unidade era a única 
que estava em funcio-
namento na cidade, 
após o fechamento da 
UPA do Centro. Estão 
sendo feitos apenas 
atendimento de urgên-
cia. Os motivos para o 
fechamento são a fal-
ta de manutenção de 
equipamentos, de lim-
peza, de funcionários e 
os salários atrasados.

A Prefeitura de Barra 
Mansa informou  que 
o reabastecimento de 

medicamentos na UPA 
da Região Leste está 
sendo feito e que a 
empresa responsável 
pela manutenção está 
com o contrato em dia.

Sobre a falta de fun-
cionários, disse que os 
contratos não podem 

ser renovados três me-
ses após as eleições 
e que a Procuradoria 
Geral está buscando 
meios jurídicos de fa-
zer as renovações ou 
contratar outros funcio-
nários para suprir as ne-
cessidade da UPA.

Sede da Upa está fechada por tempo indeterminado

Queda de poste atinge carreta 
em estrada de Paty do Alferes

Na manhã de on-
tem, um poste caiu e 
atingiu uma carreta 
em Paty do Alferes , 
no Sul do Rio de Ja-
neiro. Segundo a De-
fesa Civil, o acidente 
aconteceu na Estra-
da da Saibreira , no 
bairro Parque das 
Acácias. 

Ainda de acordo 
com o órgão, o mo-
torista disse que viu 
balançando os fios e 
a estrutura, que caiu 
no momento em 
que o veículo passa-
va. O poste caiu no 
vão entre a cabine 
do veículo e a car-
roceria.

A Defesa Civil in-
formou que uma 
equipe da Light, for-

necedora de energia 
para a cidade, estava 
no local retirando o 
poste caído para reco-
locar um novo no lugar. 
A energia teve que ser 
desligada para que o 
trabalho fosse realiza-
do com segurança.

Até a publicação 

desta reportagem, 
não havia informa-
ções sobre o resta-
belecimento do ser-
viço. O motivo para 
a queda do poste 
também ainda não 
havia sido esclareci-
do. Apesar do susto, 
ninguém ficou ferido.

Acidente aconteceu no bairro Parque das Acácias

RODRIGO DUTRA/ARQUIVO PESSOAL

Pestalozzi corre risco de fechar
A instituição de Re-

sende, no Sul do Rio de 
Janeiro, corre o risco de 
fechar devido está há 
nove meses sem rece-
ber os repasses da Fun-
dação para Infância e 
Adolêscencia (Fia).

Atualmente, a Pes-
talozzi atende 230 pes-
soas de Resende e 
Itatiaia. Há 9 meses o 
repasse de quase R$ 
23 mil não é feito pela 
Fia, fundação ligada 
à Secretaria Estadual 
de Assistência Social 
e Direitos Humanos. O 
valor representa 80% 
da folha de pagamen-
to dos profissionais do 
atendimento clínico. Os 
pais já foram avisados 
que se o dinheiro não 
chegar, esses serviços 
serão suspensos a par-
tir de fevereiro do ano 
que vem para crianças 
e adolescentes de até 
18 anos.

“Saíria de cena na 
verdade o atendimen-
to clínico. Fisiotera-
peuta, fonoaudiólogo, 
psicológos, psicopeda-

gogos entre outros são 
profissionais financia-
dos pela Fia”, explicou 
Célia Regina Ribeiro de 
Freitas, presidente da 
Pestalozzi.

Ainda de acordo 
com a presidente, o 
contrato vigente é de 
2012 e deveria ter sido 
revisado em maio des-
te ano com um repas-
se maior, mas o estado 
não deu andamento 
ao processo. Existe uma 
verba da prefeitura, 
mas não é suficiente 
para honrar os com-

promissos. Ao todo, são 
vinte e cinco funcio-
nários. Para não atra-
sar os pagamentos, a 
direção se vira como 
pode. Uma loja vende 
artigos doados pela 
comunidade e eventos 
são promovidos para 
arrecadar recursos.

Com síndrome de 
down, a Marcela se de-
senvolveu depois que 
começou a frenquen-
tar a Pestalozzi. Por isso, 
a avó está preocupa-
da com risco do trata-
mento ser interrompido.

Fundação cuida de crianças com síndrome

Samuca participa de reunião do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde

O prefeito eleito de 
Volta Redonda, Samu-
ca Silva (PV), participou 
na manhã de ontem da 
reunião do Consórcio 
Intermunicipal de Saú-
de do Médio Paraíba, 
em Piraí. Entre os temas, 
foi debatido o custeio 
para o funcionamen-
to e a manutenção do 
Hospital Regional Zilda 
Arns, que está com a 
entrega das obras pre-
vistas para o próximo 
sábado. Além de Samu-
ca Silva, participaram 
da reunião os prefeitos 
eleitos, reeleitos e re-
presentantes de outras 
nove cidades.  

Samuca defende 
uma maior participa-
ção do Governo Fede-
ral na manutenção da 
unidade médica. “Res-
peito às decisões do 
Consórcio, mas acho 
necessária uma maior 
discussão entre os mu-

nicípios da nossa região, 
principalmente sobre 
o custeio. Se possível, 
esse tema deveria estar 
equacionado antes da 
inauguração”, disse o 
prefeito eleito em Volta 
Redonda .   

Outro ponto defen-
dido por Samuca é um 
amplo debate sobre  
modelo de gestão da 
unidade médica. “De-
vemos ter um hospital 
de ponta e a indicação 
e escolha da direção 

deverá seguir critérios 
técnicos. Tem que ser 
um profissional que co-
nheça bem a realidade 
da saúde pública na 
região”, comentou o 
prefeito eleito de Volta 
Redonda, que elogiou 
o encontro entre os pre-
feitos eleitos. “É impor-
tantíssima à união entre 
todos os municípios, não 
só na área da saúde, 
mas para buscarmos 
outras soluções para te-
mas comuns”.

Prefeito eleito pretende revitalizar hospital regional

DIVULGAÇÃO
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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
14:45-Estrelas
15:38-Caldeirão do Huck
18:28-Sol Nascente
19:14-Praça TV - 2ª Edição
19:34-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:10-A Lei do Amor
22:03-Zorra
22:40-Altas Horas
00:24-Zero 1
00:42-SupercineTudo Por 
Um Furo
02:19-CorujãoDivisão de 
Homicídios

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

CURTINDO O SOM

05:00-Programa Ul-
trafarma
08:00-America Sub
08:30-Familia Debaixo da 
Graça.
09:00-Show da Saude
09:30-America Sub.
10:00-Rompendo em Fé
10:30-Proclamai
11:00-Igreja Universal do 
Reino de Deus
12:00-Assembleia de 
Deus no Bras
13:00-Familia Debaixo da 
Graça
13:30-Camisaria Fascy-
nius
14:00-SuperLiga de Vôlei.
16:30-Master Game
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

Felipe chega para morar em Ar-
raial e Sirlene comemora. Ralf acon-
selha Mario a não acusar Cesar sem 
provas para não brigar com Alice. 
Mesquita recebe um presente de 
Cesar. Vittorio garante a Lenita que 
se divorciará de Loretta. Alice co-
menta com Tanaka as desconfian-
ças de Mario e João Amaro ouve a 
conversa. Ralf sai da cadeia. Hirô fica 
arrasada ao ver Ralf e Milena juntos.

Augusto e Vitória se 
surpreendem ao ver Beth

Otniel foge da 
tenda de Darda

Josué reúne a família de Aruna e diz 
que se casará com a moça depois da 
vitória de Israel sobre Ai. Léia tenta acal-
mar Samara. Aruna começa a dançar de 
felicidade. Livana e Rune comemoram o 
sucesso da noite de núpcias. Otniel foge 
da tenda de Darda. O exército hebreu 
se prepara para deixar o acampamento 
em direção ao reino de Ai. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Lázaro confirma que armou o fla-
gra no restaurante. Diana exige que 
Laila se mantenha afastada de Gor-
do. Gui decide rescindir o contrato 
com Lázaro. Júlia vai com Luana ao 
salão de Vanda. Vanessa ouve Gui 
contar o que Lázaro fez contra ele. 
Alex vai ao salão de Vanda. Laila fala 
mal de Diana para Gordo.

Diana 
confronta Lázaro

Cholé manda o vídeo 
para Manuela

Chloé grava um vídeo de Benjamim e 
Priscila comemorando o plano da fã para 
atrapalhar o namoro de Manuela mo-
mentos antes da grande final do concur-
so. Insanos se apresentam na final do con-
curso de bandas, com apresentação de 
André Vasco. Cholé manda o vídeo para 
Manuela, que descobre o plano de Prisci-
la e Benjamim. Começa o julgamento de 
Sandro, mas as pessoas que ele ajudou 
aparecem no tribunal com Laura.

06h00-Programação Uni-
versal
06h30-Fala Brasil Especial
10h15-Esporte Fantástico
12h00-The Love School
13h00-Record kids – Pica-
-Pau
15h30-Cine Aventura Es-
pecial – Os Batutinhas: 
Uma Nova Aventura
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

Fim de semana de música 
e diversão em Queimados
Três grupos musicais levam o melhor do pagode e do sertanejo para o público.

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

Quem pensa 
que domingo 
é um dia para 

ficar sentado no sofá, 
se engana, a pedida 
mesmo é se divertir. 
E amanhã o espaço 
Green Palace, em 
Queimados, recebe 
os grupos Nosso Senti-
mento, Pirraça e a du-
pla Pedro e Filipe para 
comemorar os três 
anos da casa. Além 
disso, o bloco Meu Fu-
turo é com Você agi-
ta o início da festa, 
realizando a abertura 
do evento. 

Uma das atrações 
é o cantor Xandy, vo-
calista do grupo Nos-
so Sentimento, que 
está levando a car-
reira para novos ru-
mos. Após participar 
do realitty show ‘The 
Voice Brasil’, o can-
tor mostrou que tem O cantor Xandy, segundo da esquerda para direita, é o novo vocalista do Nosso Sentimento

potencial para alçar 
voos maiores na músi-
ca e se tornou o vo-
calista da banda em 
seu estilo incompará-
vel, o pagode. “É um 
desafio muito grande. 
Estou muito feliz de fa-
zer parte disso. O The 
Voice acrescentou 
muito para eu poder 
fazer parte do Nos-
so Sentimento”, co-
memora o artista. Ao 
lado de Ricardinho, 
Glauco e Huguinho, 
Xanndy cantará os 
maiores sucessos do 
grupo como Fora da 
Lei, Namoro escondi-
do, entre outros.

Ainda na mesma 
noite, o sertanejo pro-
mete juntar os casais 
para dançar o famo-
so ‘arrocha’ com a 
dupla Pedro e Filipe, 
que irão relembrar 
grandes sucessos do 
estilo musical e pro-
metem colocar o pú-

blico para cantar e 
dançar. 

Lembrando que o 
evento acontece em 
comemoração aos 
três anos do Green 

Palace, o salão fica 
na Avenida Tiraden-
tes, 405, no bairro In-
confidência, em Quei-
mados. Os ingressos 
custam a partir de R$ 

10 e a classificação 
é para maiores de 
18 anos. Quem quiser 
mais informações do 
evento, basta ligar 
para 96450-4338. 



Os Bull Terriers são 
conhecidos por so-
frer com problemas 
cardíacos, doenças 
neurológicas e no 
rim, surdez, além de 
serem famosos por 
perseguir o rabo de 
forma compulsiva.

Cabeça oval que 
lembra a de um tu-
barão, olhos trian-
gulares e corpo ro-
busto são algumas 
características valori-
zadas em Bull Terriers 
em competições de 
cães de raças. Mas 
por trás desses traços 
tão únicos conquis-
tados em décadas 
de cruzamentos, há 
problemas de saú-
de que ameaçam 
a qualidade de vida 
desses animais.
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 cauda de dinossauro é encontrada em âmbar
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Veja imagens inéditas da 
lua de mel de Laura Keller 

Veridiana Freitas posa 
para revista de Noivas 

Veridiana Freitas está na capa da revis-
ta Noivas e Cia. Na publicação, a mode-
lo vestiu belíssimos modelitos assinados 
por karla Vivian Atelier. Os cliques foram 
feitos por Guilherme Stadiziski. Recente-
mente, Veridiana contou que está em 
uma nova fase em sua vida, em que está 
'recatada'. Não preciso usar roupas tão 
curtas como antes, somente em eventos 
especiais", afirmou.

Depois de se casarem em Las Vegas 
e depois no espaço Vila Caniza, no Rio 
de Janeiro, Laura keller e Jorge Sousa 
curtiram a lua de mel em Natal, no Rio 
Grande do Norte. E, ontem, os pombi-
nhos divulgaram mais fotos inéditas de 
toda a diversão. Laura contou que foi 
tudo maravilhoso durante a viagem: 
"Foi maravilhoso!!! Ficamos 10 dias cur-
tindo! Muita festa no Carnatal e depois 
descansamos em Pipa". 

Uma descoberta 
incrível foi feita nes-
ta semana. Paleon-
tólogos encontraram 
uma cauda de di-
nossauro com suas 
penas ainda intactas 
presas dentro de um 
pedaço de âmbar. 
Estas não são as pri-
meiras penas a se-
rem encontradas em 
âmbar, mas estão em 
condições tão per-
feitas que os cientis-
tas podem dizer que 
elas definitivamente 
são de um dinossau-
ro, e não de algum 
tipo de pássaro pré-

-histórico. Estas penas 
podem muito bem ser 
os primeiros fragmentos 
de dinossauros não aviá-
rios (isto é, não pássaros) 
encontrados preserva-
dos em âmbar. Esta des-
coberta, cujos detalhes 
aparecem agora na re-
vista Current Biology, está 
lançando nova luz sobre 
os detalhes das penas 
de dinossauro e como 
elas evoluíram, detalhes 
que não podem ser in-
feridos apenas através 
de fósseis convencionais. 
Incrivelmente, o autor 
principal do novo estudo, 
Lida Xing, da Universida-

de de Geociências 
da China, em Pequim, 
encontrou o espécime 
em um mercado em 
Mianmar no ano pas-
sado. As pessoas que 
vendiam o pedaço 
de âmbar achavam 
que continha algum 
tipo de matéria ve-
getal, e que isso faria 
uma bela jóia. Xing 
imediatamente reco-
nheceu seu potencial 
científico e recrutou 
Ryan Mckellar, do 
Royal Saskatchewan 
Museum, no Canadá, 
para auxiliá-lo na aná-
lise. 

DIVULGAÇÃO
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Aline Riscado causa 

polêmica com foto na web 

Vida em Marte: 
precisamos olhar este local

O agora aposentado 
Spirit Rover, da NASA, en-
controu evidências que 
podem apontar para a 
existência de formas de 
vida em Marte. Pelo me-
nos é o que dizem dois 
geocientistas que en-
contraram um local na 
Terra que se assemelha 
a uma área específica 
do planeta vermelho, 
examinada pela sonda 
espacial em 2007. As evi-
dências são aglomera-
dos de nódulos de sílica 
fotografados pelo Spirit 
perto da área chamada 
de 'Home Plate' na Cra-
tera de Gusev. O rover 
operou no local por mais 
de cinco anos, estudan-
do a geologia marciana 
e fenômenos atmosfé-

ricos. Steve Ruff e Jack 
Farmer, da Universidade 
Estadual do Arizona, nos 
EUA, fizeram compara-
ções das estruturas de 
Home Plate com for-
mações em uma região 
chilena chamada El Ta-
tio, onde se sabe que 
micróbios influenciam 
na criação de depósitos 
de sílica. Suas descober-
tas foram publicadas 
na revista Nature Com-
munications. O Deserto 
do Atacama é um dos 
melhores “análogos” 
de Marte na Terra.  As 
fontes termais de El Ta-
tio estão localizadas a 
uma altitude de mais de 
4.200 metros, tornando-
-se algumas das mais 
altas no nosso planeta. 

REPRODUÇÃO

No último domingo Aline Riscado postou 

em sua conta oficial do instagram uma foto 

que acabou gerando muuitos comentários 

negativos. Na imagem, a namorada de Fe-

lipe Roque foi clicada simulando que iria 

comer um rato vivo. A ideia da publicação 

era fazer uma brincadeira, mas parece que 

os seguidores da morena acharam a me-

nor graça. "como assim? coitado do bichi-

nho! credo! Brincadeira sem a menor graça 

essa", comentou uma seguidora.

E esses proble-
mas não são exclu-
sivos dos Bull Terriers. 
Raças puras costu-
mam ter grandes 
riscos de desenvol-
ver problemas de 
saúde, já que o 
cruzamento entre 
membros com pa-
rentesco aumenta 
as chances de um 
gene problemático 
ser passado adian-
te e se manifestar.



seXTa-feira, 09 de dezembro de 2016

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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Chapa quente na decisão 
da Copa Baixada em Meriti

Anderson Luiz

Chácara e Pombal decidem quem será o grande campeão do torneio.

bAixAdA

38

A chapa vai es-
quentar para 
a grande deci-

são da Copa Baixada 
Champions League 
entre Chácara e Pom-
bal, em partida única 
que será realizada no 
estádio Coelhão, em 
Coelho da Rocha, às 
14h. As duas equipes 
fizeram uma grande 
competição e apre-
sentaram um belo 
futebol. Inclusive, eli-
minando clubes con-
siderados favoritos ao 
título, como o kane-
teiros e o Milionários. 

A competição co-
meçou com 28 equi-
pes divididas em sete 
grupos com quatro 
clubes em cada, se 
classificando dois por 
grupo. Na fase clas-
sificatória, o Pombal 
passou como segun-

do colocado, já o 
Chácara como líder 
da chave. 

Nas oitavas de fi-
nal, o Pombal elimi-
nou o Boca Júniors, 
empatando sem gols 
a primeira partida e 
vencendo a segunda 
por 3 a 0. O Chácara 
eliminou o ACEMPA, 
vencendo os dois jo-
gos, sendo o de ida 
por 3 a 1 e o da volta 
por 3 a 0. 

Nas quartas de fi-
nal, o Pombal bateu 
o Califórnia, com uma 
vitória no primeiro 
jogo por 3 a 1 e um 
empate em 3 a 3 no 
segundo encontro. O 
Chácara perdeu o 
primeiro jogo para o 
kaneteiros por 4 a 3, 
mas venceu o segun-
do por 2 a 1, levando 
a vaga para a semifi-
nal nos pênaltis, ven-
cendo por 8 a 7.

Duas equipes que mostraram equilíbrio durante a competição, desbancando favoritos

ANDERSON LUIZ

Na semifinal, o Pom-
bal bateu o São Vi-
cente no jogo de ida 
por 3 a 1, e no jogo 
de volta, mais uma 
vitória dom Pombal, 
agora por 2 a 1, le-
vando a vaga para 

a grande final. O 
Chácara penou um 
pouco mais, venceu 
o primeiro confronto 
diante do Nova Es-
perança por 2 a 0. 
No jogo de volta, o 
Nova Esperança re-

verteu a vantagem e 
venceu por 3 a 1. Nos 
pênaltis, o Chácara 
conquistou seu direi-
to de decidir a Copa 
Baixada Champions 
League.

A competição foi 

organizada pela 
SportGol, com asses-
soria de imprensa da 
Full Press e a cober-
tura do site esportivo 
Furando a Rede, do 
Jornal Hora H e do 
Canal FRD.


