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crime bárbaro

PResIdeNte: José de lemos 

Destino macabro 

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  

Desaparecida há 13 dias e grávida de sete meses, Rayanne Christini, de 22 anos, e o bebê tiveram um final trágico. A Polícia Civil des-
cobriu que os dois foram mortos numa tentativa de forçar o parto. A jovem foi atraída para uma emboscada com a promessa de ganhar 
o enxoval da criança que seria oferecido por Thainá Silva Pinto. Ela e o marido, Fábio Luiz Souza Lima, estão presos no Complexo Peniten-
ciário de Gericinó, em Bangu, acusados do crime. Os restos mortais foram encontrados carbonizados na casa da suspeita em Magé.

Rayanne estava feliz porque esperava ganhar o enxoval completo para o filho que iria nascer. No detalhe, ela e Thainá flagradas pelas câmeras da Central do Brasil
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No dia 26 de dezembro de 1981 nas-
cia uma linda menina batizada de Gi-
sele Palhares Gouvêa. Desde cedo se 
dedicou aos estudos. Estudou nos me-
lhores colégios de Nova Iguaçu, fez 
faculdade de medicina e pós-gradua-
ção. Apesar de muitas dificuldades e 
sacrifícios, tornou-se uma ótima médi-
ca e diretora da Clínica da Família em 
Vila de Cava, também em Nova Igua-
çu. 

No dia 25 de junho 2016 foi barbara-
mente executada na entrada da Linha 
Vermelha por assassinos sem coração, 
deixando desolados o pai, a mãe, fa-
miliares e amigos. Até a presente data 
não temos uma solução. Apelamos 
para a justiça, uma solução! 

Ass: Uzias Moura Gouvêa (Zizi/pai)
Rosa Maria (mãe) 

Seis meses de saudades!
PRECISAMOS DE RESPOSTAS!

Um apelo as autoridades

DHBF trancafia 
vagabundo que 
executou a tiros 
agente da Seap
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José Antônio é a vítima
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Mãe monstro permitia estupro da filha 
porque tinha nojo da criança de 7 anos

Delegado assistente Rodrigo Bechara e a delegada titular Juliana Amorim, da DCAV, na coletiva sobre a prisão da mulher

HENRIQUE COELHO/G1
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Nova Iguaçu tem 
orçamento de R$ 

1,4 bilhão aprovado
para o próximo ano
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Brincadeirinha

Sanduíche

Um usuário britânico 
do Facebook teve seu 
post viralizado após pu-
blicar na noite do último 
domingo um status de 
atualização de relacio-
namento confirman-
do que ele ‘não ficou 
comprometido’. Leigh 
O’Hare disse que quis 
fazer uma brincadeira, 
já que na noite de natal 
é comum pessoas co-
meçarem uma relação, 
mas ele não esperava a 
repercussão.

O Departamento 
de Policia de Cheyen-
ne, nos Estados Unidos, 
conseguiu identificar e 
prender um ladrão gra-
ças a um pedaço de 
sanduiche que o suspei-
to deixou no local do 
crime. Foram feitos tes-
tes de DNA até que o 
alimento levasse a iden-
tificação e a prisão de 
Zachery Munoz, de 26 
anos. Santo sanduíche. 

Na última sexta-feira, a cidade de Havana, em 
Cuba, foi o palco da inauguração de sua primeira 
fábrica de computadores portáteis e tablets, com 
tecnologia e matéria-prima chinesa, além de uma 
capacidade de produção de cerca de 500 equi-
pamentos diários através da empresa Gedeme, 
que faz parte do governo local. 

A Grécia relatou um caso de um vírus altamente 
contagioso da gripe aviária. Trata-se do H5N8, que 
contaminou um cisne selvagem da região. A informa-
ção foi confirmada pelo Ministério da Saúde Animal 
na manhã de ontem. O vírus foi encontrado no rio 
Evros. Especialistas de diversos países estão tomando 
precauções contra o reaparecimento da doença.

Na China, especialistas em administração de 
alimentos e medicamentos descobriram nos 
primeiros nove meses de 2016 que houve uma 
série de escândalos de saúde envolvendo co-
midas infectadas, como arroz, por exemplo. No 
total, as autoridades chinesas descobriram 500 
mil violações sanitárias. 

De ponta

Gripe aviária Alimento ruim

No último domingo, um grupo de hackers in-
vadiu as contas do twitter da Sony e do cantor 
Bob Dylan para publicar notícias falsas de que a 
cantora Britney Spears estaria morta. A notícia fez 
os fãs da cantora entrarem em rebuliço nas redes 
sociais até receberem uma mensagem da pró-
pria cantora alegando que aquilo era falso. 

Hacker fofoqueiro

Cientistas descobriram uma espécie de di-
nossauro que viveu há cerca de 160 milhões de 
anos, o Limusaurus Inextricabilis, que tinha uma 
peculiaridade em sua evolução. Os filhotes já 
nasciam com a arcada dentária formada e 
com o envelhecimento, quando adultos, os di-
nossauros se tornavam banguelas. 

O diretor russo da crosta terrestre de Irkutsy, Dmi-
try Gladkochub, revelou algumas alterações glo-
bais importantes no futuro. Segundo ele, a Sibéria 
irá se unir a América do Norte e, daqui a 30 milhões 
de anos, o Japão deve tomar o território russo. As 
afirmações foram feitas em resultados de testes 
obtidos pelos cientistas sobre o globo. 

Fusão

Empresa de engenharia contrata
 A empresa especializada em serviços de Engenharia está 

selecionando eletricistas, mecânicos de refrigeração, pinto-
res, operadores de sistema de automação e ajudantes para 
início no mês de janeiro. Para concorrer a uma das oportuni-
dades basta enviar currículo para o e-mail trabalheconosco@
sm21.com.br colocando o cargo que pretende se candidatar.

Processos seletivos na saúde
O Hospital da Mulher, em São João de Meriti, além do 

Projeto Cegonha, no Rio, encerram hoje o período de 
inscrição para a candidatura de técnicos de enferma-
gem e assistente administrativo. A prova terá 40 ques-
tões. Quem quiser se inscrever pode fazer pelo site http://
www2.ibfc.org.br/projeto/1631/ . O valor é de R$ 50. 

Procura-se assistente fiscal
A empresa está procurando um profissional para pre-

encher o cargo de Assistente Fiscal. É preciso ter experi-
ência na função e ter o curso superior completo ou em 
reta final em Ciências Contábeis. Interessados podem 
mandar um e-mail para recesel@bol.com.br informando 
o nome da vaga no assunto do e-mail.  

Péssimas notícias
Segundo projeções do órgão para 2017, o número de 

desempregados deve continuar subindo até meados do 
ano para que, só então, as oportunidades reapareçam 
e os brasileiros possam voltar ao mercado de trabalho. 
Entretanto, o ano que vem deve ser mais de estabiliza-
ção do que de oportunidades. A luta segue intensa.

Mudanças na aviação
A Agência Nacional de Aviação Civil alterou a com-

posição das tarifas aeroportuárias pagas pelos passagei-
ros em aeroportos administrados pelo setor privado. Será 
excluída uma taxa de tarifa Aeroportuária das passa-
gens. A medida passa a valer a partir de 1° de janeiro de 
2017 no Diário Oficial da União. 

Saldão de Natal
Informações da Associação Brasileira de Lojistas de 

Shopping, que reúne 7.500 lojas em todo o Brasil, re-
velaram que o Natal desse ano não foi tão bom. Os 
varejistas venderam e faturaram cerca de 3% a menos 
do que no Natal do ano passado, representando uma 
retração de 2,8% a mais sobre esse período. 

Louca evolução

SM21

RECESEL

IBGE

ALSHOP

Papai Noel ladrão

Limite para internet?
Segundo um estudo feito recentemente com 

grandes empresas do ramo tecnológico, o 
tempo médio que adolescentes gastam na in-
ternet pode chegar a 12 horas. O uso excessivo 
da ferramenta está sendo questionada por es-
pecialistas que definiram uma taxa exata a ser 
respeitada para navegação: 3 horas por dia. 

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

ANAC

DIVULGAÇÃO

Um homem disfarçado de Papai Noel invadiu uma agência bancá-
ria  em Memphis, no Teeneese, Estados Unidos. Ele começou a distribuir 
doces para funcionários e usuários e, quando todos achavam que tudo 
estava tranquilo, o ‘mau velhinho’ anunciou o assalto. Ele deu um bilhe-
te para um funcionário do caixa anunciando que lhe entregasse todo o 
dinheiro. A polícia norte americana ainda investiga o caso.

Sete ondas 
Às vésperas do final de 2016, o que tem 

de político fazendo pedidos para o ano 
novo não está escrito em nenhum gibi. 
Na Baixada Fluminense, um vereador que 
prestes a deixar o cargo porque não foi 
reeleito, já disse que vai pular as sete on-
das para alcançar a graça de um car-
go no novo governo. Vale lembrar que o 
moço se mostrou um oposicionista ferre-
nho ao então candidato, mas mudou de 
lado na reta final da campanha. Por que 
será, hein?

Cara quebrada  
Em conversa com assessores mais próxi-

mos, o futuro prefeito tem se mostrado he-
sitante em oferecer um cargo para o atu-
al correligionário, e já confidenciou que 
pensa em não abrir a guarda porque não 
se sente totalmente seguro com alguém 
que até ontem era inimigo. A desconfin-
ça do político já chegou aos ouvidos do 
parlamentar que classifou como boato o 
que ele ja´está ‘careca’ de saber. 

Ameaça de expulsão 
Membro de um partido que não é o do 

novo governo, ele pode ser expulso caso 
leve adiante a ideia de continuar dialo-
gando com o susposto aliado. E pensar 
que o moço está arriscando sua própria 
cabeça em troca de poder. E o pior que 
ele poderá quebrar a cara. 

Sabedoria popular
‘Sonhar não custa nada’, pelo menos é 

o que diz o velho dito popular. Pensando 
nisso é que um político iguaçuano ainda 
sonha em ser vereador, mesmo tendo fei-
to diversas tentativas. E lá se vão seis elei-
ções sem ao menos o rapaz ganhar votos 
para conquistar, no mínimo, uma cadeira 
de suplente. Pra ele, quem espera sempre 
alcança. 
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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

aprovado

A Lei estima uma receita de quase R$ 1,4 bilhão para a cidade.

Vereadores de Nova Iguaçu 
aprovam Lei Orçamentária

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

A Câmara Muni-
cipal de Nova 
Iguaçu entrou 

em recesso de ses-
sões plenárias na últi-
ma quinta-feira, com 
a votação da Lei 
Orçamentária para 
o ano de 2017. A Lei 
estima a receita de 
quase R$ 1,4 bilhão 
para a cidade e fixa 
as despesas finan-
ceiras. Para a saúde 
serão destinados R$ 
390 milhões, sendo a 
pasta que recebe-
rá mais recursos. A 
educação vem em 

seguida, com R$ 370 
milhões.
Segundo o projeto or-
çamentário, o Poder 
Legislativo fica auto-
rizado a encaminhar 
emendas parlamen-
tares ao Poder Exe-
cutivo, destinadas à 
realização de obras 
de saneamento, pa-
vimentação, cons-
trução de escolas e 
praças, bem como 
reformas em prédios 
públicos. Cada ve-
reador terá direito a 
apresentar indica-
ções no valor indivi-
dual de até R$ 55 mil.
As contas do prefei-
to Nelson Bornier, re-

ferentes ao exercício 
de 2015, também fo-
ram aprovadas pe-
los parlamentares. 
Durante o recesso, 
a Câmara continua 
funcionando normal-
mente, no horário de 
9h às 18h.

SESSãO SOLENE
A cerimônia de pos-
se dos novos vere-
adores, prefeito e 
vice-prefeito, eleitos 
no pleito deste ano, 
acontece no dia 1 
de janeiro de 2017, às 
9 horas, no plenário 
da Câmara de Nova 
Iguaçu, Rua Prefeito 
João Luiz do Nasci-
mento, 38, Centro. O prefeito, vice e vereadores de Nova Iguaçu em cerimônia de diplomação

Vereadores eleitos que tomam posse
Os vereadores 

eleitos que tomam 
posse no dia 1° de 
janeiro são: Mau-
rício Morais Lopes 
(Maurício Moraes - 
PMDB), Rogério Tei-
xeira Junior (Juninho 

do Pneu - PMDB), Fábio 
José de Freitas San-
tos (Fabinho Maringá 
- PMDB), Alcemir Go-
mes Moreira (Alcemir 
Gomes) - PTB), Carlos 
Alberto Curi Chamba-
relli (Carlão Chamba-

relli - PTB), Renato Go-
mes Corrêa (Renato 
do Mercado - DEM), 
Fernando Bernardes 
Carvalhal (Fernandinho 
Moquetá - PRP), José 
Carlos Fonseca (Dr. Ca-
cau - PROS), Felipe Ran-

gel Garcia (Felipinho 
Ravis - PSC), Marcelo 
Verdam Lessa (Marce-
lo Lajes - PPS), Alexan-
dre Rocha de Azeredo 
(Alexandre da Pada-
ria - PR), Paulo Costa 
Pinheiro (Paulinho da 

Padaria - PR), Rogé-
rio Bastos Reis (Rogerio 
Villanova - PDT), Agui-
naldo Barboza Peixoto 
(Camu - PCdoB), Carlos 
Alberto Ribeiro da Silva 
(Carlinhos BNH - PTC), 
Eliege Alves Borges (Li 

Só Alegria - PDT) e 
Renata Magalhães 
Turques Araújo (Re-
nata da Telemensa-
gem - PTC). 

Os eleitos ficam 
no cargo de 2017 a 
2020. 

BRUNO ALBERNAZ

Estado do Rio bate recorde 
em transplantes de córnea

Em meio a um ano 
com números ruins, 
o Rio de Janeiro al-
cançou uma boa es-
tatísca na saúde. O 
estado ultrapassou a 
marca de 500 trans-
plantes de córnea 
no ano. Isso se deve 
graças a iniciativas 
como o Programa Es-
tadual de Transplan-
tes e de dois Bancos 
de Olhos. Atualmen-
te, a espera por esse 
tipo de cirurgia é de 
apenas um ano e 
meio, anteriormente, 
o paciente poderia 
esperar em média 
por dez anos. 
O transplante é 
um procedimento 
ambulatorial, sem 
necessidade de 
hospitalização. Mun-
dialmente, o índice 
de cirurgias bem-
-sucedidas é alto, 
podendo chegar a 
90%. A córnea pode 
ser doada tanto nos 
casos de morte en-
cefálica quanto na 
morte por parada 
cardíaca, diferente-
mente do que ocor-
re com órgãos como 
o coração, fígado e 
rins, que só podem 
vir de doadores em 

casos de morte cere-
bral. “Com esse tra-
balho sólido, nesses 
seis anos, temos cer-
teza de que continu-
aremos avançando 
com o número de 
doações e transplan-
tes aqui no estado”, 
disse o coordenador 
do Programa Esta-
dual de Transplantes, 
Rodrigo Sarlo. 

BANCO DE OLhOS 
Em 2010, foi inaugu-
rado, em Volta Re-
donda, região Sul 
Fluminense, o primei-
ro Banco de Olhos 
do estado, no Hospi-
tal São João Batista. 

Em 2013, a capital 
ganhou uma unida-
de, no Instituto Na-
cional de Trauma-
tologia e Ortopedia 
(Into), em uma re-
gião central que fa-
cilita a logística de 
captação, armaze-
namento e posterior 
transplante. Apesar 
de não ser um cen-
tro de referência em 
oftalmologia, o Into 
foi escolhido para 
sediar o banco de 
olhos devido às suas 
instalações físicas 
e à experiência no 
armazenamento de 
ossos, tendões e liga-
mentos.

Rio bate recordes no transplante da córnea

FERNANDA ROUVENAT

VLT opera fase de testes 
para a segunda linha no RJ

O Veículo Leve 
Sobre Trilhos (VLT) 
começou a circular 
em operação teste 
entre as paradas 
do Saara e da Pra-
ça XV, no Centro do 
Rio, na manhã de 
ontem. A operação 
foi feita entre 7h e 
10h, sem o transpor-
te de passageiros. 
O objetivo dos tes-
tes é fazer com que 
a população se 
prepare de forma 
progressiva e com 
segurança à circu-
lação das composi-
ções na região. 

O novo trajeto já 
dispõe de sinaliza-
ção e placas para  
alertar a passagem 
de trens na região. 
Após os testes, a 
segunda linha do 
VLT, entre os trechos 
do Saara e a Praça 
Quinze, passará a 
funcionar em mea-
dos de 2017. Os pri-
meiros testes acon-
teceram na noite 
dos dias 17 e 18 de 
dezembro. 

A localização da 
nova linha é con-
siderada estraté-
gica por ser perto 

DIVULGAÇÃO

da Central do Bra-
sil, como uma forma 
de integrar os trens 
ao VLT. O embarque 
é em frente à Praça 
da República, entre o 
Campo de Santana 
e a Saara.

O trajeto tem dois 
quilômetros. Num tes-
te realizado domin-
go (18), o percurso 
foi cumprido em dez 
minutos. Isso por que 

nessa fase de tes-
tes o VLT está com 
a velocidade re-
duzida, para evitar 
acidentes até que 
os pedestres se 
acostumem com o 
vai e vem do trem 
nesse novo trecho. 
A primeira linha do 
VLT liga o Aeropor-
to Santos Dumont à 
região da Rodoviá-
ria Novo Rio.

Nova linha do VLT operou em testes ontem
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Em um dos seus últimos atos como 
prefeito do Rio, Eduardo Paes, inaugurou 
na manhã do último sábado mais um 
trecho do Parque de Madureira. Agora, 
moradores e turistas passam a contar 
com 3,3 quilômetros de extensão.

Tem dívida com 
precatórios, trabalhis-
ta, fiscal, de aluguel 
de imóveis, por falta 
de repasse a hospital, 
com fornecedores, 
com a empresa que 
recolhe o lixo, enfim, 
as contas do muni-
cípio estão na mais 
perfeita desordem.

A equipe de transição 
do prefeito eleito de Pe-
trópolis, Bernardo Rossi 
(PMDB), apurou R$ 565 
milhões em dívidas, mui-
to bem distribuídos entre 
a administração direta e 
as companhias de eco-
nomia mista. Bernardo 
vai divulgar este número 
à população. 

E por falar em caos nas finanças, moradores de 
Vila Nova e Califórnia, em Nova Iguaçu, fizeram 
uma vaquinha para consertar a viatura do 20º BPM 
que faz a segurança da área. Os dois bairros agora 
sofrem com os frequentes roubos de carro.

A falta de água atrapalhou o Natal dos morado-
res da na Rua Baepina, em Irajá, pelo segundo ano 
consecutivo. Os vizinhos se reuniram em um protesto 
na manhã do último domingo, para cobrar provi-
dências da Cedae.

Transição O caos 

Empurrãozinho Precariedade

Eles disseram... nós publicamos!
“O melhor Natal da minha vida é esse. Ele é um guerreiro, um pai maravilhoso, um 

marido presente, o amor da minha vida”, Jussara Ersico, mulher do jornalista Rafael 
Henzel, um dos seis sobreviventes da tragédia com o voo da Chapecoense.

Custou R$ 11 mil a viagem de três dias 
que o prefeito não reeleito de Itaguaí, 
Wesley Pereira (PSB), fez a Brasília, no 
período entre 4 e 6 de outubro. Coinci-
dentemente, dois dias após a sua der-
rota nas urnas.

Se for somado o que a Prefeitura gastou 
com o restante de sua comitiva, o procu-
rador do município, Hormindo Bicudo, e o 
secretário de Governo, Luiz Felipe Aranha, 
que passou apenas um dia na capital fe-
deral, os custos chegam a R$ 21 mil.

DIRETO AO PONTO

É quase unânime a percepção de que 2016 está 
sendo um dos piores anos das últimas décadas. Va-
mos ao ‘copo meio cheio’: livrar-se do governo do 
PT foi o maior ganho político do ano, e, aos trancos 
e barrancos, o governo Temer está conseguindo 
a decolagem de algumas reformas importantes. A 
Operação Lava Jato também esteve depurando 
o meio político. Podemos valorizar as perspectivas. 
Que tenhamos um 2017 com avanços econômicos 
e restauração da moralidade. Assim seja!

Cobrança Isenção O passado 
O deputado estadual Jor-

ge Felippe Neto (DEM) en-
trou com representação no 
Ministério Público estadual 
para que a Prefeitura do Rio 
desista de fazer a cobrança 
retroativa de IPTU a famílias 
de baixa renda.

Tudo porque em 2015, a admi-
nistração municipal fez um estudo, 
via satélite, que identificou cem mil 
residências que teriam saído do li-
mite de isenção pelo tamanho da 
construção. Ou seja, os donos fize-
ram um puxadinho a mais e o imó-
vel deixou de ser isento.

Ocorre que, em vez de 
passar a cobrar o valor 
no ano de 2016, a Prefei-
tura resolveu retroagir a 
cobrança a cinco anos 
atrás. Resultado: tem imó-
vel com débito chegando 
a R$ 19 mil.

Mordomia

Gastos
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Funcionários da ONG Instituto Nacional 
de Assistência, Trabalho, Oportunidade e 
Saúde (Inatos), estão ameaçando cruzar 
os braços. Eles afirmam que não recebe-
ram a segunda parcela do 13º, e os de-
pósitos do FGTS de outubro e novembro.

Aos trancos e barrancos 

Ainda desaparecido 
da cidade, o prefeito 
reeleito de Silva Jardim, 
Wanderson Gimenes 
Alexandre, o Anderson 
Alexandre, vai entrar 
em 2017 com a mes-
ma dor de cabeça que 
vem lhe transtornando 
desde que o Ministério 
Público decidiu investi-
gar vários processos de 
licitação para forneci-
mento e prestação de 
serviços, as compras 
feitas para a rede de 
Saúde. Alvo de inqué-
ritos no MP e réu em 
várias ações nas quais 
é acusado de improbi-
dade administrativa (in-

Preocupação  
em Silva Jardim

clusive com pedidos de 
afastamento do cargo 
e até um de prisão), An-
derson, de acordo com 
o sistema de registros de 
pagamentos feitos pela 
administração municipal, 
gastou, entre janeiro de 
2013 e 31 de agosto des-
te ano, cerca de R$ 16,5 
milhões com remédios 
e, pasmem, o maior for-
necedor individual, pelo 
total recebido dos cofres 
da municipalidade no 
período, é uma farmácia 
que, pelo menos é o que 
consta no cadastro da 
Prefeitura, está localiza-
da a 240 quilômetros do 
município.

Caxias inaugura abrigo para idosos
INAUGURAÇÃO NA BAIXADA 

A Casa do Idoso Padre Guilherme tem capacidade para 50 pessoas e funciona 
no bairro de Parada Angélica. A Prefeitura da cidade apoia o projeto.

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Um morador de Ni-
lópolis flagrou o des-
caso de uma parcela 
da população sobre 
como descartar o 
lixo de maneira ade-
quada. O flagrante 
feito na Rua Dr. Ma-
noel Reis, próximo ao 
número 1900, é de 
um cenário deplorá-
vel. Restos de móveis 
estão amontoados, 
atraindo ratos e inse-
tos. E para completar 
a bagunça, os auto-
res da sujeirada ainda 
debocharam da Pre-
feitura que não reco-

Depois de registrar supe-
rávit de R$ 40,81 bilhões 
em outubro, as contas 
do governo federal vol-
taram a ficar no verme-
lho em novembro e regis-
traram déficit (despesas 
maiores do que receitas) 
de R$ 38,35 bilhões, infor-
mou ontem, a Secretaria 
do Tesouro Nacional.
O resultado é o pior 

para meses de novem-
bro de toda a série his-
tórica iniciada em 1997, 
ou seja, em 20 anos. Esse 
número não inclui as des-
pesas com o pagamen-
to de juros da dívida pú-

Falta educação em Nilópolis
DIVULGAÇÃO

A secretária Letícia D´Avila e o prefeito Alexandre Cardoso inaguram o novo abrigo

DIVULGAÇÃO 

Contas do governo voltam ao vermelho 
BRASÍLIA

Na última quinta-feira 
foi inaugurado em 
Duque de Caxias, 

um abrigo direcionado aos 
idosos, com capacidade 
para 50 pessoas, com rea-
lização da Prefeitura atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social 
e Direitos Humanos. O es-
paço conta com refeitório 
e cozinha, salão de jogos 
e convivência com sofás, 
cadeiras e televisão, con-
sultórios, quartos e camas 
novas, além de banheiros 
adaptados. A inaugura-
ção teve a presença do 

prefeito Alexandre Cardo-
so e da secretária munici-
pal de Assistência Social, 
Letícia D´Avila, que juntos 
percorreram todas as de-
pendências da instituição 
ao lado dos funcionários 
que atuaram na unidade. 
Para ter direito de ingressar 
no abrigo todos os idosos 
são analisados pelo Minis-
tério Público e sua equipe 
técnica.
“Este espaço ficou ótimo. 
A esperança é mais forte 
que a realidade neste mo-
mento difícil que passa o 
país. O trabalho feito nestes 
quatro anos no município 
pela Secretaria de Assis-

tência Social foi fantástico, 
encabeçado pelas secre-
tárias Cláudia Peixoto e 
agora pela Letícia D´Avila. 
O abrigo com este espaço 
é uma obra de solidarie-
dade que para os idosos é 
um caminho”, disse o pre-
feito Alexandre Cardoso.
A Casa do Idoso Padre 
Guilherme conta com 
toda a estrutura necessá-
ria para que os idosos, que 
em sua maioria são vítimas 
de maus tratos ou abando-
nos, vivam em um ambien-
te feliz e harmonioso. Os 
idosos contarão com todo 
o atendimento médico 
necessário as suas idades 

O resultado de novembro é o pior de toda a história

blica.
No acumulado de janei-

ro a novembro, o governo 
federal registrou déficit de 
R$ 94,15 bilhões, também 
o pior da série histórica 
para este período. Como 
a meta fiscal de 2016 é de 
déficit R$ 166,7 bilhões, o 

governo ainda pode re-
gistrar, em dezembro, um 
rombo de até R$ 72,55 bi-
lhões que terá cumprido 
a meta.
Confirmado, o resultado 

de 2016 das contas públi-
cas será o pior de toda a 
série histórica.

DIVULGAÇÃO

Prefeito reeleito de Silva Jardim, Wanderson Gimenes 

REPRODUÇÃO 

com fisioterapeutas, nutri-
cionistas, enfermeiros, entre 
outras especialidades. Para 

diversão, uma sala interati-
va com televisores, sinuca, 
mesa para jogos e uma 

lhe esse tipo de mate-
rial: uma placa com os 
dizeres ‘aceita cartão’ 

foi colocada de for-
ma estratégica sobre 
a montanha de lixo. 

área para as festividades. 
Há ainda uma lavanderia, 
área verde e capela.
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Alcir Martinazzo assinou contrato para a execução de obras de drenagem no município.

RÚSSIA

Várias partes do 
avião russo Tu-154 
que caiu no domin-
go no Mar Negro 
com 92 pessoas a 
bordo foram encon-
tradas ontem a 27 
metros de profundi-
dade, indicou à AFP 
a equipe de mergu-
lhadores do minis-
tério russo de Emer-
gências.

“Partes do avião 
foram encontradas 
a 27 metros de pro-
fundidade, cerca 
de uma milha náu-
tica da costa”, de-
clarou uma porta-
-voz da equipe em 
Sochi, Rimma Tcher-
nova. As equipes do 
ministério tentam 
atualmente localizar 
precisamente onde 

Prefeito de Seropédica faz 
acordo para serviços de rua

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

estão cada fragmen-
to e seu tamanho, 
acrescentou.

As causas do aci-
dente ainda não fo-
ram esclarecidas. O 
governo russo des-
carta ação terrorista 
como a causa do aci-

Destroços do avião russo são encontrados 

Servidores entregaram cestas para o fim do ano

Navios de resgate da Rússia patrulham a costa do Mar Negro de Sochi

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Se-
ropédica deu 
mais um impor-

tante passo em be-
nefício da população. 
Apesar de inúmeras 
obras estruturais reali-
zadas durante sua ges-
tão, mesmo às véspe-
ras de deixar o cargo 
de Prefeito de Seropé-
dica Alcir Martinazzo 
assinou na última se-
mana um contrato no 

valor de R$ 2.417.497,49 
com a Caixa Econô-
mica Federal para a 
execução, (durante a 
próxima gestão), de 
serviços de Drenagem 
e Pavimentação de 
ruas.

De acordo com o 
prefeito Martinazzo, o 
valor dos serviços que 
serão executados se 
refere a uma emenda 
parlamentar do De-
putado Federal Altinei 
Côrtes, e faz parte do 

Projeto de Planeja-
mento Urbano e Dre-
nagem do Ministério 
das Cidades.“Nosso 
mandato está che-
gando ao fim, mas são 
notórios os benefícios 
que deixaremos para 
o município, como es-
ses recursos que pos-
sibilitarão à próxima 
gestão melhorarem a 
estrutura de Pavimen-
tação do município, 
além de realizarem 
serviços de Drena- Martinazzo assina contrato que beneficiará gestão municipal

Secretários participaram da medida
O convênio foi as-

sinado pelo prefeito 
Martinazzo junto ao 

gerente de Atendi-
mento da Caixa Eco-
nômica Federal de 

Seropédica, Eduardo 
Ribeiro Xavier. Também 
estiveram presentes a 

subsecretária de Pla-
nejamento, Orçamen-
to e Gestão e a dire-

tora de Orçamento e 
Gestão do município, 
Leandra da Silva Oli-

veira e Auzilene Vi-
cente Martins, res-
pectivamente.

Servidores do Rio doam cestas 
básicas para ajudar amigos 

Os servidores da ati-
va e aposentados do 
Rio estão passando 
por um verdadeiro 
problema neste fim 
de ano. Sem rece-
ber, muitos estão sem 
dinheiro por conta 
do salário atrasado. 
Aqueles que recebe-
ram o pagamento, 
como os funcionários 
da educação e da 
segurança pública, 
doaram cestas bá-
sicas para ajudar os 
que estão em dificul-
dade. As cestas foram 
entregues ontem. 

Os servidores que re-
colheram os alimen-
tos para montar as 
cestas calculam que 
pelo menos 300 famí-
lias serão beneficia-
das. Tem até brinque-

dos para as crianças 
que ficaram sem pre-
sente de Natal, como 
os netos de Francisco 
Sodré. ‘Agora é só 

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Combate ao Aedes aegypti 
no Rio contabiliza inspeção

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) do Rio 
informou na última se-
gunda-feira que realizou 
este ano, até o momento, 
11.968.106 visitas de inspe-
ção a imóveis para busca 
e eliminação de possíveis 
focos do Aedes aegypti. 
O município do Rio con-
ta com cerca de três mil 
agentes de vigilância am-
biental em saúde, que es-
tão diariamente nas ruas 
atentos a quaisquer situ-
ações em seus territórios 
- áreas públicas ou imó-
veis vistoriados - que pos-
sam representar agravos 
à saúde da população 
local, especialmente em 
relação a reservatórios 

de água que possam ser 
potenciais focos do mos-
quito. 

Evitar o surgimento de 
criadouros é uma das 
mais importantes medidas 
de prevenção das do-
enças transmitidas pelo 
mosquito: dengue, zika e 
chikungunya. Por isso, as 
ações de combate ao 
vetor são rotineiras e rea-
lizadas pela SMS em toda 
a cidade durante todo 
o ano, mesmo nos me-
ses de inverno, quando 
é menor a reprodução 
e circulação do inseto 
e, consequentemente, a 
incidência das doenças. 
Para este verão, os traba-
lhos já estão reforçados.

DIVULGAÇÃO

Escolas oferecem ensino médio em tempo integral

alegria, tem comida 
e tem presente’, dis-
se.

A aposentada Adria-
na Cândido já foi 

ameaçada de des-
pejo por não ter como 
pagar os dois meses 
de aluguel atrasados. 
Chorando, ela conta 
que no ano passado 
doou cestas básicas 
no Natal, mas neste 
ano foi a primeira da 
fila para receber uma 
cesta. Ela diz ainda 
não ter vergonha de 
estar ali, já que serão 
os únicos alimentos 
em sua despensa.

O pagamento dos 
salários de novem-
bro foi adiado por-
que o governo esta-
dual não pagou a 
dívida com a União. 
Com isso, os servido-
res só devem receber 
em janeiro a primei-
ra parcela das nove 
acordadas.

dente e já investiga o 
que teria ocasionado 
a queda da aerona-
ve.

As agências de no-
tícias russas haviam 
indicado pouco antes 
a descoberta da “fu-
selagem”.

“Neste momento, 
estudamos a possibili-
dade de içar o apa-
relho à superfície. O 
avião sofreu muitos 
danos”, explicou à 
agencia “Interfax” um 
integrante da opera-
ção, segundo a EFE.

gem” relata o prefeito 
de Seropédica. O ser-
viço inicial será realiza-
do em uma das prin-
cipais vias da cidade, 
a Rua Maria Lourenço, 
no bairro Fazenda Ca-
xias, onde fica loca-
lizada a sede da Pre-
feitura de Seropédica. 
A escolha desta via se 
deve ao fato da rua 
estar cadastrada no 
Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos 
de Repasse (SICONV).

Inscrições abertas para 30 
escolas em horário integral

O Governo do Estado 
do Rio, através de par-
ceria entre a Secretaria 
de Estado de Educação 
(Seeduc) e Ministério da 
Educação (MEC), abriu 
o período de matrículas 
para 30 escolas, sendo 
23 CIEPS (Brizolões), que 
ofertarão Ensino Médio 
em tempo integral e vo-
cacionadas ao ensino 
do Empreendedorismo. 
As inscrições deverão 
ser feitas nas próprias 
escolas, sendo que co-
meçou ontem seguindo 
até 9 de janeiro de 2017.

O secretário de Esta-
do de Educação, Wag-
ner Victer, destaca que, 
além dessas 30 escolas 

com vagas abertas, ou-
tras seis unidades de en-
sino públicas estaduais 
do Rio de Janeiro aderi-
ram ao do Programa de 
Fomento à Implementa-
ção de Escolas em Tem-
po Integral e ofertarão 
ensino profissional. 

A lista com os nomes 
dos alocados será di-
vulgada no dia 13 de 
janeiro de 2017, no fa-
cebook oficial da Se-
cretaria  e site da See-
duc. Após a divulgação 
da listagem, os interes-
sados terão de 16 a 17 
do mesmo mês para 
confirmar a matrícula 
na unidade em que fo-
ram selecionados.
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Mulher é presa por estuprar 
e torturar a própria filha

crime bárbaro

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

A mãe permitia que homens abusassem da menina, entre eles, o pai e o avô de consideração.

A Polícia Civil anun-
ciou no último do-
mingo, a prisão de 

uma mulher de 44 anos, 
acusada de estupro de 
vulnerável e tortura pra-
ticados contra a sua 
própria filha, de apenas 
sete anos. A menina está 
internada. O caso é in-
vestigado pela Delega-
cia da Criança e Ado-
lescente Vítima (DCAV).

A mulher teria levado a 
criança a uma unidade 
de atendimento médi-
co, alegando que a filha 
havia se ferido em uma 
queda. Os profissionais 
da área da saúde obser-
varam que as lesões não 
eram compatíveis com 
a história contada pela 
mãe da criança e por 
isso acionaram a polícia. 
Com base nas provas 
reunidas, o delegado de 
plantão autuou a mulher 
em flagrante pelos maus 
tratos e, por terem sido 
observadas lesões su-
gestivas de abuso sexual 
na criança. Ela chegou 

a ser presa, no dia 5, mas 
em seguida obteve liber-
dade provisória.

Após o início da in-
vestigação, descobriu-
-se que a suspeita per-
mitia que homens que 
frequentavam sua casa 
praticassem sexo e ou-
tros atos sexuais com a 
criança. Dentre os possí-
veis abusadores, estão o 
avô de consideração e 
o próprio pai da menina. 
A menor também era 
agredida com diversos 
objetos, como colher de 
pau, cabo de vassoura e 
panela.

No inquérito, uma tes-
temunha contou que 
a mãe afirmava que a 
menina tinha sido estu-
prada e, por isso, tinha 
que sofrer. Com base nas 
provas, a Polícia Civil re-
presentou pela decreta-
ção da prisão da mulher, 
medida que foi aceita 
pela Justiça.

A suspeita já respon-
deu por lesão corporal 
e maus tratos praticados 
contra outra filha, hoje 
maior de idade. Em 2011, 

foi condenada por tráfi-
co de drogas.

Ainda de acordo com 
as investigações, a acu-
sada foi presa quando 
tentava fugir de Nilópo-
lis, e se mudar para o 
Complexo do Chapa-
dão, na Zona Norte.

“A mãe tem asco da 
criança. O estado de 
saúde da menina é ruim. 
Ela tem fisionomia triste 
e não responde estímu-
los verbais. A irmã de 
12 anos presenciava as 
agressões e era obriga-
da pela mãe a bater na 
caçula” disse o delega-
do Rodrigo Moreira.

CRIANçA SEGUE 
INTERNADA

A criança segue inter-
nada sem previsão de 
alta. Exames médicos 
apontaram que a me-
nina sofreu fratura do 
osso nasal, presença de 
enfisema profundo em 
partes moles na região 
cervical baixa, presen-
ça de volumosa ascite 
com laceração pancre-
ática na região próxima 

do corpo do pâncreas e 
presença de gás parar-
retal.

A investigação se-
gue em andamento 
para identificar os abu-
sadores da criança 

e demais envolvidos. 
Quem tiver qualquer 
informação que possa 
colaborar com a in-
vestigação, pode en-
trar em contato com 
a Central de Atendi-

mento ao Cidadão 
(CAC) da Polícia Civil 
pelos telefones (21) 
2334-8823 e 2334-8835, 
bem como pelo chat 
https://cacpcerj.pcivil.
rj.gov.br.

O caso é investigado pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima 

DIVULGAÇÃO

Homem é preso pela morte 
de agente em Belford Roxo

Policiais civis da De-
legacia de Homicídios 
da Baixada Fluminen-
se (DHBF) prenderam, 
na noite do último do-
mingo, Rodney Santos 
Ferreira, um dos suspei-
tos de matar o agente 
penitenciário José An-
tônio Costa Barros. O 
crime aconteceu na 
manhã de Natal, em 
Belford Roxo.

De acordo com as 
investigações, outras 
duas pessoas partici-
param do assassinato. 
Rodney teria falado 
com Jefferson Macha-
do de Jesus, o ‘Gibi’, 
e um adolescente, 
conhecido como ‘Se-
mentinha’, suspeitos 
de serem traficantes 
da região, informan-
do que o agente era 
contra a venda de 

drogas. 
Na manhã do últi-

mo domingo, o ado-
lescente e ‘Gibi’ pas-
saram de moto na 
praça onde a vítima 
estava e dispararam 
contra o agente, que 
chegou a ser levado 
para o hospital, mas 
não resistiu aos feri-
mentos.

As investigações 
apontam que ‘Gibi’ 
foi o autor dos dispa-
ros. A polícia pediu a 
prisão dele e a bus-
ca e apreensão de 
‘Sementinha’, ambos 
foragidos. A moto era 
roubada e foi locali-
zada na comunidade 
Bom Pastor, em Bel-
ford Roxo.

O agente peniten-
ciário era lotado na 
Coordenação de Se-

gurança do Comple-
xo de Gericinó, em 
Bangu, e fez parte da 
equipe de segurança 
do deputado estadu-
al Marcelo Freixo.

José Antônio Costa Barros

DIVULGAÇÃO O DIA 

Trio roda com carro roubado 
Três homens fo-

ram presos após 
perseguição e tro-
ca de tiros, na ma-
drugada do último 
domingo, na Pavu-
na, na Zona Nor-
te do Rio.  Um dos 
suspeitos acabou 
atingido durante a 
troca de tiros com 
policiais do 41º BPM 
(Irajá).

De acordo com a 
PM, os policiais sus-
peitaram dos ho-
mens quando eles 
passaram em um 
veículo e manda-
ram parar o carro. 
Eles fugiram, inician-
do uma persegui-

ção e troca de tiros. 
O veículo, que era 
roubado, foi alcan-
çado e o trio preso. 

Um dos criminosos 
acabou baleado 
em uma das mãos 
e foi socorrido pelos 

bombeiros ainda 
no local. Com eles, 
os policiais apreen-
deram uma pistola 
calibre 9mm. 

O caso foi regis-
trado na Cidade 
da Polícia.

Arma apreendida pela Polícia na Pavuna

DIVULGAÇÃO 

Carro roubado na Zona Norte do Rio 

Ladrões invadem Prefeitura de 
Itaguaí e roubam três carros

O gabinete do se-
cretário de Transpor-
tes de Itaguaí, na 
Baixada Fluminense, 
foi arrombado na 
madrugada do últi-
mo domingo, e do-
cumentos foram revi-
rados. 

Segundo a Prefei-
tura da cidade, três 
carros foram rouba-
dos do pátio do ór-
gão. Um dos veículos 
já foi recuperado.

O carro encontra-
do era usado pelos 
seguranças do pre-
feito Weslei Pereira 
(PSB) e foi abando-
nado em uma rua 
do centro de Itaguaí. 
Antes de fugir, o la-
drão ainda pediu ao 
dono de um bar pró-

ximo uma chave de 
fenda emprestada, 
para retirar o rádio 
do veículo.

A polícia disse que 
fará uma perícia no 

carro para tentar 
identificar o crimi-
noso. Os outros dois 
veículos roubados 
ainda não foram en-
contrados.

Prefeitura de Itaguaí, na Baixada Fluminense 

DIVULGAÇÃO 

Um veículo Prisma/Sedan, de cor branca, placa KRK 8814, ano 
2015, foi roubado na última quinta-feira em Vicente de Carvalho, 
na Zona Norte do Rio. Quem tiver informações que possam ajudar 
a encontrá-lo, basta ligar para o Disque-Denúncia (2253-1177). 
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Um ladrão tro-
cou tiros com 
agentes do Grupo 
de Patrulhamen-
to Tático da Polí-
cia Militar (GPT) e 
acabou baleado e 
morto. O bandido 
identificado ape-
nas como Leonar-
do é o mesmo que 
assaltou e matou 
a sangue frio um 
empresário conhe-
cido como Luis do 

Polícia mata assassino de empresário

Mulher grávida desaparecida 
teve corpo queimado em Magé

DIVULGAÇÃO

Ladrão foi baleado em troca de tiros e morreu

Investigadores acharam restos humanos na casa de suspeita que está presa.  

Sacolão dono de um 
verdurão na cidade. 
A moto que o sus-

peito pilotava está 
com a placa adul-
terada. 

Para a Polícia Civil 
não há dúvidas: 
jovem grávida, 

de 22 anos, que desa-
pareceu no último dia 
13, em Bangu, na Zona 
Oeste do Rio, após sair 
de casa para buscar 
um enxoval de bebê, 
está morta. Na manhã 
de ontem, a delegada 
da Delegacia de Des-
coberta de Paradeiros 
(DDPA), Elen Souto, in-
formou em entrevista 
coletiva na Cidade da 
Polícia, que Rayanne 
Christini Costa Ferreira 
foi sequestrada para ter 
o bebê roubado por ou-
tra mulher. Os investiga-
dores acreditam que o 
corpo da jovem tenha 
sido queimado junto 
com o do bebê. Eles en-
contraram restos mortais 
em Magé e peritos vão 
analisar o DNA para sa-
ber se é de Rayanne e 
do bebê.

Os suspeitos de co-
meterem o crime já es-
tão presos: Thainá da 
Silva Pinto, 21, e o ma-
rido, Fábio Luiz Souza 
Lima, 27, foram indicia-

dos por duplo homicídio 
duplamente qualificado 
e ocultação de cadá-
veres. “Acreditamos que 
ela tentou forçar o par-
to de Rayanne. Nesse 
processo, o bebê mor-
reu. Decidiram, então, 
matá-la também”, disse 

Elen.

MARCAS DE 
SANGUE ESPALhADAS 

PELA CASA 
Segundo a delega-

da, foram encontradas 
marcas de sangue es-
palhadas em várias par-

tes do imóvel, além de 
uma faca. A prova mais 
forte estava nos fundos 
do terreno, onde restos 
do que seria um corpo 
feminino queimados fo-
ram achados. 

O material foi levado 
ao Instituto de Crimina-

lística da Polícia Civil e 
será confrontado com 
material genético que 
será fornecido pela mãe 
de Rayanne. A jovem 
desapareceu depois 
de sair para encontrar 
uma mulher que pro-
metia doar roupas para 

o bebê que espera. A 
gestante saiu de casa 
com destino à Central 
do Brasil e não foi mais 
vista. A Polícia Civil ana-
lisou imagens das câme-
ras de segurança que 
mostram vítima e suspei-
ta deixando o local. 

“Os envolvidos não demonstraram remorso”, disse Elen Souto sobre o caso. Grávida foi sequestrada e morta para ter bebê roubado

RAFAEL NASCIMENTO / AGêNCIA O DIA

Suspeita apresenta nível de psicopatia, explica delegada 
De acordo com 

investigações da 
DDPA, Thainá sonha-
va em ser mãe, mas 
ao descobrir que 
não poderia engra-
vidar devido a com-
plicações provoca-
das por um ovário 
policístico, decidiu 
que iria tomar o 
bebê de outra mu-
lher.

Em mais uma oca-
sião, marcou encon-
tros com grávidas 

de baixa renda, sem-
pre com a alegação 
de que doaria fraldas, 
mamadeiras e outros 
artigos utilizados por 
crianças pequenas. No 
entanto, em todas es-
sas ocasiões, a vítima 
sempre estava acom-
panhada, o que impe-
dia a ação. Foi quando 
surgiu Rayanne.

Foi então que se ins-
creveu em grupos de 
WhatsApp dedicados 
à doação de artigos 

para bebês. “Trata-se 
de uma pessoa mui-
to fria. Diria que até 
debochada. Não de-
monstrou qualquer tipo 
de arrependimento. 
Parece haver um nível 
de psicopatia ali, uma 
vez que ela já enga-
nou a própria família, 
afirmando em ocasiões 
anteriores que estava 
grávida. Há fotos da 
Thainá em redes sociais 
nas quais ela aparece 
com a barriga inchada. 

Ainda não sabemos 
se ela tomou alguma 
medicação para fi-
car daquela maneira 
ou se foi um caso de 
gravidez psicológica, 
o que é possível, uma 
vez que a mãe dela já 
apresentou quadro se-
melhante no passado”, 
explicou a delegada.

Ainda segundo as 
investigações, o envol-
vimento da suspeita 
com o mundo do cri-
me vem desde o ano 

passado, quando ela 
ficou responsável pela 
manutenção de uma 
conta bancária utiliza-
da por bandidos para 
guardar dinheiro obti-
do por meio de ativida-
des ilegais.

A especializada tam-
bém pediu a prisão de 
pelo menos mais três 
pessoas que participa-
ram do sequestro de 
Rayanne. Todos teriam 
sido responsáveis pelo 
transporte da vitima da 

Central até Magé. 
Os nomes não foram 
divulgados para não 
atrapalhar as investi-
gações. 

Rayanne Christini

Bandidos atiram contra PM em assalto
Um grupo de assaltantes 

fortemente armados assal-
tou um posto de gasolina 
no Barreto, em Niterói, na 
Região Metropolitana do 
Rio. Testemunhas contaram 
que era por volta das 8h44 
quando os ladrões estavam 
em um carro, modelo Fiat, 
de cor vermelha, e anun-

ciaram o assalto a um fren-
tista.

O estabelecimento fica 
na subida do Morro do Ma-
rítimo. Imagens de câme-
ras de segurança flagaram 
toda a ação. O frentista tira 
tudo que tem nos bolsos 
e entrega a um dos crimi-
nosos. O bando conseguiu 

fugir. 
Policiais militares encon-

traram um veículo, de mo-
delo Jipe Renegade, tam-
bém vermelho, na Venda 
da Cruz. O carro consta 
como roubado. Criminosos 
dispararam contra os agen-
tes, que revidaram. Não 
houve registro de feridos. 

Ajudante de caminhão morre 
em acidente na Via Dutra 

Um ajudante de ca-
minhão morreu na ma-
drugada de ontem, no 
Km 279 da Rodovia Pre-
sidente Dutra, em Barra 
Mansa, na região Sul 
do estado. Ele estava 
no carona de um ca-

minhão que bateu na 
traseira de uma carreta. 
O corpo foi levado para 
o Instituto Médico Legal 
(IML), de Volta Redonda. 
O motorista foi socorrido 
na Santa Casa de Barra 
Mansa. 

A unidade médica 
não divulgou o esta-
do de saúde do pa-
ciente. O condutor da 
carreta não se feriu. 
O acidente provocou 
um congestionamen-
to de oito quilômetros.

Carro ficou prensado entre duas carretas no Km 265 da rodovia

ENVIADA PELO WHATSAPP
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CCR NovaDutra alerta sobre o 
uso do farol baixo durante o dia

SUL FLUMiNeNSe

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Multa por infração pode chegar a R$ 130,16.

A CCR Nova-
Dutra iniciou 
ontem a dis-

tribuição de 500 mil 
adesivos para os 
usuários que passa-
rem pelas praças de 
pedágio da rodovia, 
com o alerta sobre a 
obrigatoriedade do 
uso do farol baixo du-
rante o dia. A ação 
acontece no perío-

do em que o tráfego 
aumenta em função 
das festas de fim de 
ano e das férias esco-
lares.

A obrigatoriedade 
foi estabelecida em 23 
de maio de 2016, por 
meio da lei nº 13.290. 
Porém, a lei foi suspen-
sa em setembro pela 
Justiça Federal, voltan-
do a vigorar no dia 20 
de outubro. De acordo 
com o Departamento Os órgãos de trânsito defendem a validade da nova lei para reduzir acidentes

REPRODUÇÃO

de Estradas de Roda-
gem do DF (DER-DF), a 
medida é válida para 
qualquer tipo de ro-
dovia, incluindo os tre-
chos que passam por 
áreas urbanas. Quem 
trafegar por rodovias 
federais, estaduais ou 
municipais com os fa-
róis desligados estará 
sujeito à multa de R$ 
130,16, mais quatro 
pontos na carteira de 
habilitação.

Redução de acidentes
De acordo com 

o Departamento 
Nacional de Trân-

sito (Denatran), o uso 
dos faróis nas rodovias 
durante o dia permite 

que os veículos que tra-
fegam em sentido con-
trário sejam vistos a uma 

distância de cerca de 
três quilômetros. Sem 
faróis, a visibilidade cai 

pela metade. Os órgãos 
de trânsito defendem 
a validade da nova lei 

por entender que 
ela diminui o núme-
ro de acidentes.

Quartel do Exército se tornará um 
memorial da Ditadura no Sul do RJ

O antigo Quartel do 
Exército de Barra Man-
sa, será transformado 
em um centro de me-
mória para arquivos 
históricos da ditadura 
militar. Um grupo de 
pessoas será responsá-
vel por coletar informa-
ções e depoimentos 
sobre o período da di-
tadura militar no Brasil.

Segundo relatos de 
testemunhas, o local 
ficou marcado por ser 
onde aconteciam as 
torturas aos que eram 
considerados contrário 
ao movimento. O epi-
sódio mais conhecido 
foi em 1971, quando 
quatro soldados mor-
reram depois de serem 
torturados. Na época, 
o caso foi investigado 
a partir de uma denún-

cia e reconhecido pela 
própria Justiça Militar.

O membro do movi-
mento Ética na Políti-
ca, José Maria da Silva, 
acredita que o me-
morial será importante 
para deixar viva a his-
tória, além de lembrar 
a todos do respeito ao 
próximo.  

“Esse é o objetivo: va-
lorização da memória, 
valorização da cultu-
ra e produção do co-
nhecimento”, explicou 
o professor de sociolo-
gia, Raphael Lima, que 
acrescentou que o tra-
balho deve se estender 
durante todo o primeiro 
semestre de 2017.  

Antigo quartel do exército em Barra Mansa

REPRODUÇÃO/G1

Usina de Angra 3 está entre as 
prioridades da Aben para 2017

A conclusão do 
Reator Multipropósi-
to Brasileiro , da Usi-
na Nuclear Angra 
3, e a retomada da 
produção de con-
centrado de urânio 
em Lagoa Real (BA) 
são prioridades da 
nova gestão da As-
sociação Brasileira 
de Energia Nuclear 
(Aben) no próximo 
ano. O reator está 
em fase de um pro-
jeto detalhado, com 
recursos da Finan-
ciadora de Estudos 
e Projetos (Finep),do 
Ministério de Ci-
ência, Tecnologia, 
Inovações e Comu-
nicações. As obras 
devem começar em 
2017.

A presidente da 

Aben Olga Simbalista, 
acredita que a verba 
necessária para dar 
andamento ao projeto 
virá do governo fede-
ral. O Brasil já produz 
alguns radiofármacos, 
mas essa produção é 
ilimitada e com o Re-
ator Multipropósito o 
país deixaria de ser de-
pendente nesse setor. 

No projeto de Angra 
3 Olga aposta, na 
possibilidade de uma 
empresa estrangeira 
trazer financiamento 
para a usina , devi-
do a questão dos 
problemas de con-
tratos que envolvem 
empreiteiras acusa-
das de corrupção na 
Operação Lava Jato.

Construção da Usina nuclear pela Aben 

DIVULGAÇÃO

Volta Redonda inaugura sistema 
de abastecimento de água potável

A Prefeitura de Vol-
ta Redonda, através 
do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgo-
to de Volta Redonda 
(Saae-VR), inaugurou 
no último sábado, o 
Sistema de Abasteci-
mento de Água Potá-
vel Vila Brasília-Santa 
Cruz Georgina Lopes 
de Souza. A obra foi 
realizada em convê-
nio com o Governo 
do Estado do Rio de 
Janeiro, por meio do 
Programa Somando 
Forças, com um inves-
timento de cerca de 
R$ 2 milhões.

O diretor executivo 
do Saae-VR, Paulo 
Cezar de Souza, o PC, 
explicou que a obra 
vai permitir que o 
abastecimento entre 
as regiões dos bairros 
Vila Brasília e Santa 
Cruz seja descompar-
tilhado.

“Atualmente, o siste-
ma fornece água por 
12 horas para o Vila 

Brasília e outras 12 ho-
ras para o Santa Cruz. 
A melhoria vai fazer 
com que as duas re-
giões recebam água 
24 horas por dia”, dis-
se PC.

Segundo o geren-
te técnico do Saae-
-VR, Sérgio Meira, o 
novo sistema terá um 
reservatório com ca-
pacidade para 800 
mil litros, 3 mil me-
tros de redes aduto-
ra e de recalque de 

água potável DN 300, 
além de duas esta-
ções elevatórias com 
vazão de 271 m³/h 
cada uma. Os bairros 
beneficiados com a 
obra serão: Vila Bra-
sília, Coqueiros, Ma-
riana Torres, Belo Ho-
rizonte e Verde Vale, 
além de promover a 
separação do abas-
tecimento simultâneo 
com os bairros Santa 
Cruz e Santa Rita do 
Zarur.

Reservatório ajudará no fornecimento aos bairros

DIVULGAÇÃO

Lojistas de 
Barra Mansa 

promovem 
premiação

A Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Bar-
ra Mansa (CDL-BM) 
promoveu ontem, às 
19 horas, na Praça da 
Liberdade o sorteio do 
Natal de Prêmios, com 
itens interessantes, en-
tre eles, um carro Palio 
Fire 1.0, zero quilômetro.

Foram sorteados 
também 4 Smartpho-
nes, um final de se-
mana na Aldeia das 
Águas, uma TV de 39”, 
uma moto Pop 110i 
zero quilômetro e o 
carro. 

No sorteio hoje, às 
18 horas, a premiação 
será embaixo da Biblio-
teca Municipal, em Vol-
ta Redonda, um Nissan 
Versa 0Km completo é 
o prêmio máximo. Tam-
bém estarão concor-
rendo todos os cupons 
das cidades de: Angra 
dos Reis, Barra Mansa, 
Resende e Volta Re-
donda. 

Corpo de Bombeiros inicia 
operação verão nas praias

O Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado do 
Rio de Janeiro realiza a 
abertura oficial da ope-
ração verão 2017, hoje 
às 7h, no 3º Grupamento 
Marítimo (GMar), em Co-
pacabana. Até março, 
1,2 mil bombeiros atua-
rão em revezamento na 
orla fluminense, o que 
significa um reforço de 
50% no efetivo. Os guar-
da-vidas receberão uma 
gratificação de R$ 1 mil 

mensais durante o perí-
odo.

A atuação dos milita-
res contará, ainda, com 
o apoio de motos aquá-
ticas, lanchas, botes, ae-
ronaves e drone para 
monitoramento e auxílio 
em salvamentos. Além 
disso, 50 bombeiros em 
formação farão estágio 
nas praias durante o ve-
rão, reforçando o traba-
lho de prevenção e dan-
do suporte aos resgates.

Sérgio Simões instrui os guarda-vidas em evento

DIVULGAÇÃO
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GLOBO
05:00-Hora Um
05:58-Bom Dia local
07:30-Bom Dia Brasil
08:50-Mais Você
10:10-Bem Estar
10:50-Encontro com Fáti-
ma Bernardes
12:00-Praça TV - 1ª Edição
12:47-Globo Esporte
13:20-Jornal Hoje
13:58-Vídeo Show
15:12-Sessão da TardeA-
ventura dos Sete Mares
16:47-Vale a Pena Ver de 
NovoCheias de Charme
17:56-Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:27-Sol Nascente
19:16-Praça TV - 2ª Edição
19:36-Rock Story
20:30-Jornal Nacional
21:15-A Lei do Amor
22:12-Terra do Nunca
23:37-Jornal da Globo
00:12-Flash
00:59-CorujãoGuerra É 
Guerra!
02:21-CorujãoO Mistério 
De Natalee Holloway
03:27-CorujãoSou Espião

TV RECORD

SBT
06:00 - PRIMEIRO IMPACTO    
08:30 - MUNDO DISNEY 
10:30 - BOM DIA E CIA  
13:45 - FOFOCANDO   
14:45 - CASOS DE FAMÍLIA   
15:45 - A USURPADORA   
16:30 - QUERIDA INIMIGA    
17:15 - LÁGRIMAS DE AMOR    
19:45 - A GATA18:30 SBT BRASIL   
20:30 - CARINHA DE ANJO   
21:30 - CHIQUITITAS  
22:15 - PRA GANHAR É SÓ RO-
DAR  
22:45 - PROGRAMA DO RATINHO   
00:30 - THE NOITE COM DANILO 
GENTILI 
01:30 - JORNAL DO SBT  
02:15 - SBT NOTÍCIAS

REDE TV

VOZ E VIOLÃO

05:00-Programa Ultrafarma
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 Fascynius
14:00-SuperLiga de Vôlei.
16:30-Super Desafio BRA de Bea-
ch Rugby
18:30-Ritmo Brasil
19:30-Amaury Jr. Show
20:30-Igreja Internacional da 
Graça de Deus.
21:30-RedeTV News
22:15-Operação de Risco
23:00-Mega Senha
00:30-Encrenca - Reprise
01:30-Desafio Premiado
02:30-Igreja Bola de Neve
03:00-Igreja da Graça no Seu Lar

Alice informa a Sócrates que trans-
ferirá a conta da Arraial Pescados 
para a administração de Felipe. Só-
crates prepara sua saída do país. Le-
nita encontra Eulália e consegue o 
telefone da enfermeira Laís. Loretta 
aceita se divorciar de Vittorio. Mario 
afirma a Damasceno que consegui-
rá desmascarar Cesar e pede ajuda 
a Wagner. Mocinha finge gostar da 
companhia de Tanaka. 

Loretta aceita 
se divorciar de Vittorio

Kalu e Nobá 
conseguem fugir

Yana conversa com Quemuel e revela 
que ele é o pai de Aruna. O chefe tribal 
diz que ela nunca devia ter voltado para 
o acampamento. Zaíra flagra Orias com 
Kalu e Nobá. Yana avisa a Quemuel que 
não deixará o acampamento novamen-
te. Kalu e Nobá conseguem fugir, mas 
Orias fica abobalhado ao respirar um pó 
mágico jogado por Zaíra. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Léo e Gui discutem. Néia expulsa Gui 
e Gordo de sua casa. Yasmin reconhe-
ce o casaco de Léo na foto da pes-
soa que roubou a gravadora. Yasmin 
pergunta se foi a mãe quem roubou 
a gravadora. JF demonstra preocupa-
ção quando os amigos postam o clipe 
da banda. Gui tenta convencer JF a 
não desistir da banda. 

Júlia é reconhecida 
como foragida

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-retro-famosos
00h15-Programa do Porchat
01h15-Fala Que Eu Te Escuto
02h00-Programação Univer-
sal

Antonio Carlos

editoriahorah@ig.com.br

Cantor Will se apresenta 
hoje no TopShopping
Natural de Manaus, o músico veio para o Rio investir na carreira.

BAND
06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
Edição Brasil
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
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:20 - Religioso - Show da 
Fé
22:00 - Copa Caixa Inter-
nacional de Futebol Femi-
nino
00:10 - Jornal da Noite
00:55 - Que Fim Levou?
01:00 - Os Simpsons
01:50 - Glee
02:30 - Só Risos - pegadi-
nhas
03:00 - Religioso - Igreja 
Universal

Previsão do tempo - rio de janeiro Condições do
Mar no Rio

Para esse fim de 
ano, a atração 
do TopShopping 

na noite de hoje é 
o cantor Will. Ele se 
apresenta mais uma 
vez em Nova Iguaçu, 
sempre ao ritmo de 
voz e violão e preten-
de atrair o público 
com diversas músicas 
acústicas. A atração 
será no 2° piso do 
Shopping e começa 
às 19h. O evento é 
gratuito.

Natural de Manaus, 
no Amazonas, o can-
tor mudou-se para o 
Rio de Janeiro há dois 
anos e desde então 
se dedica totalmente 
à música, construin-
do sua carreira passo 
a passo. Os seus sho-
ws são para todos os 
gostos. Baseado em Cantor natural de Manaus se apresenta com os mais diversos ritmos musicais

músicas acústicas, 
o repertório inclui o 
Pop Rock nacional, o 
MPB, o Sertanejo, mú-
sicas internacionais, 
entre outros ritmos. 

Com cinco anos 
de carreira, Will já 
gravou o próprio CD, 
chamado de ‘Dezoi-
to’. Entre as suas prin-
cipais influências na 
múisica estão Caeta-
no Veloso, Ana Caro-
lina, Jota Quest, Los 
Hermanos e Jorge e 
Matheus.

A apresentação 
acontece na Praça 
de Alimentação do 
Shopping. Lembran-
do que o TopShop-
ping fica localizado 
na Av. Governador 
Roberto Silveira, n° 
540, no Centro de 
Nova Iguaçu. Para 
maiores informações, 
basta ligar para 2667-
1787. 

DIVULGAÇÃO

Madre Superiora autoriza que irmã 
Cecília leve Dulce Maria até a casa de 
Murilo Rossi. Dulce Maria diz que Murilo 
não entende nada de amor e o homem 
fica irritado. Beatriz toma frente da situ-
ação e diz que o pai nunca se preocu-
pou com o que ela quer. Murilo reflete 
suas ações e percebe que na verdade 
tem medo de perder as pessoas que 
ama. Murilo vai até a delegacia e pede 
desculpa para Gustavo e Ricardo.

Murilo vai 
até a delegacia



A fusão nuclear é 
o produto de um pro-
cesso que é basica-
mente o oposto da 
fissão. Ela acontece 
quando dois ou mais 
núcleos de um ele-
mento se fundem e 
formam outro elemen-
to, liberando energia. 
Esse processo aconte-
ce no interior das es-
trelas, quando quatro 
núcleos de hidrogênio 
se fundem para formar 
um átomo de hélio.

Energia nuclear é 
considerada uma 
das opções mais efi-
cientes e renováveis 
quando compara-
da com outras alter-
nativas de geração 
de eletricidade. En-
quanto a nuclear é 
poderosa, realizar 
a fusão nuclear é 
o sonho de muitos 
cientistas, já que o 
processo gera muito 
mais energia.

DO
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A frase mais persuasiva da linguagem humana
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Gabriela Pugliesi mostra corpo 
escultural à beira da piscina

Giovanna Ewbank publica foto 
meiga da pequena Titi

Na manhã de ontem, Giovanna Ewbank 
postou uma imagem extremamente meiga 
de sua filha Titi, onde a pequena aparece 
comendo um pedaço de melancia e com 
uma carinha toda fofa. "Bom dia alegria! A 
palavra de hoje é felicidade... rumo ao pa-
raíso, aos braços da nossa família e amigos... 
rumo a Noronha" escreveu a mamãe na 
legenda da publicação. O clique ganhou 
muitos comentários.

Pensem em uma mulher que, além de 
ser linda, só viaja para lugares paradisí-
acos. Ela é Gabriela Puegliesi! A musa 
fitness que desde seu surgimento na in-
ternet é um verdadeiro fenômeno, publi-
cou na manhã de ontem, um clique no 
qual a loira aparece usando um biquíni 
vermelho à beira da piscina. Na imagem, 
a silhueta impecável da gata chama a 
atenção e seus seguidores, que somam 
2,3 milhôes despejaram elogios.

O cientista do 
c o m p o r t a m e n t o 
Nicolas Gueguen, 
da Universidade da 
Bretanha do Sul, na 
França, testou como 
uma pessoa poderia 
obter mais facilmen-
te o que quer. O re-
sultado aponta que 
tem uma frase sim-
ples que apela na 
psicologia do ser hu-
mano. 320 homens 
e 320 mulheres de 
aprox imadamen-
te 30 a 55 anos de 
idade foram recru-
tados nas ruas de 
duas cidades na 

costa sul da Bretanha 
para participar do es-
tudo. Os voluntários fo-
ram parados e os pes-
quisadores solicitaram 
dinheiro para uma or-
ganização de caridade 
que atuava na saúde 
de crianças. Na condi-
ção experimental, as 
pessoas ouviram a frase 
“Você provavelmente 
vai recusar”, e então 
foram convidadas a 
fazer uma doação. Na 
condição de controle, 
os participantes apenas 
ouviram o pedido de 
dinheiro. A teoria da re-
atância foi usada para 

explicar o fenômeno. 
Estudos anteriores já 
haviam demonstra-
do que a sensação 
de que alguém é li-
vre para cumprir ou 
não um pedido é um 
requisito para obter 
conformidade. Quan-
do alguém diz que 
você vai provavel-
mente recusar algo, 
é como se estivesse 
tirando seu senso de 
liberdade. Para recu-
perá-lo, a pessoa se 
torna mais propensa 
a fazer exatamente 
o que alguém disse 
que ela iria recusar.

DIVULGAÇÃO
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Sandy posta foto com Júnior 

e fãs enlouquecem

Restos de planeta são 
encontrados dispersos 

em estrela que o engoliu

Os cientistas encon-
traram uma estrela com 
um coquetel suspeito de 
produtos químicos em 
sua atmosfera, que pa-
rece ser a evidência de 
um assassinato planetá-
rio. A estrela, chamada 
HIP68468, compartilha 
algumas semelhanças 
com o nosso sol e é co-
nhecida por ser a anfitriã 
de um sistema de pla-
netas. Os pesquisadores 
viram, no sistema, um 
gigante de gás cerca 
de 50% maior do que 
Netuno, juntamente com 
uma “super Terra”. No 
entanto, parece que ha-
via pelo menos mais um 
planeta em órbita, que 
virou comida estelar. Ao 
estudar HIP68468, a 300 
anos-luz de distância, a 

equipe internacional de 
astrônomos detectou 
altas quantidades de 
lítio em sua atmosfera, 
juntamente com outros 
elementos que estão as-
sociados a planetas ro-
chosos. Ao considerar a 
idade da estrela, seis bi-
lhões de anos, qualquer 
lítio que se formou com 
ela teria desaparecido 
há muito tempo. Muito lí-
tio 'fresco' deve ter vindo 
de outra fonte. Levando 
em conta a quantidade 
observada de lítio e ou-
tros minerais, os pesqui-
sadores deduziram que 
um planeta inteiro, com 
aproximadamente seis 
vezes a massa da Terra, 
provavelmente foi con-
sumido pela estrela em 
sua história recente. 

REPRODUÇÃO

Uma foto, mil lembranças! Eis a melhor 

descrição para o que passou na cabe-

ça daqueles que ouviram os sucessos da 

dupla Sandy & Junior durante toda a sua 

infãncia e início da adolescência. Em um 

clique na véspera de Natal, Sandy postou 

uma foto com o irmão e na legenda es-

creveu uma mensagem desejando seus 

votos para os 2,7 milhões de seguidores 

que acompanham a cantora no insta-

gram, na data especial.

Estabilizar o processo 
é complicado, princi-
palmente pela dificul-
dade em controlar o 
plasma superquente 
que mantém a reação 
acontecendo.



Você atravessará uma 
fase muito próspera 
no campo profissional. 
Aproveite o bom 
momento de seu signo 
na área da comunicação 
para se expressar e 

pontuar seus pontos de vista. Será 
produtiva essa troca de idéias. Bom 
momento no campo espiritual. Cor: 
grená. Número: 13.

terça-feira, 27 de dezembro de 2016

Não dê brecha para os maus 
fluídos! A palavra da vez 
é equilíbrio. Mande para 
longe os maus hábitos, os 
abusos e a correria. Procure 
se organizar e confiar no 

universo: sua força é mais poderosa do 
que imagina! Bom momento no campo 
profissional. Cor: bege. Número: 01.

Áries

Se você pode melhorar 
as coisas no amor. Seja 
compreensivo(a). Controle 
os impulsos. Os céus dão 
um empurrãozinho extra 
a quem encara a vida de 

maneira decidida. Desate todos os nós. 
Aproveite o que vier de bom. Parece que 
ficou mais fácil ser feliz. Cor: rosa. Número: 
04.

Touro

Da mesma forma que a 
chuva traz a renovação 
para a natureza, deixe 
os sentimentos puros 
trazerem a beleza e a 
leveza de volta para sua 
vida. Os aprendizados 

mais importantes costumam vir das 
experiências mais difíceis. Tire tudo que 
puder de positivo e aprenda com seus 
erros. Bom momento no campo financeiro. 
Saúde boa. Cor: vermelho-sangue. 
Número: 07.

Gêmeos

Para aproveitar o 
aprendizado de cada 
experiência na vida é 
necessário se entregar 
ao que estiver fazendo, 
para não precisar repetir 

as mesmas experiências. O uso de sua 
imaginação lhe traz novas possibilidades 
na vida. Por mais incomuns que sejam 
seus pensamentos, não os censure. Bom 
momento no campo sentimental. Cor: 
laranja-escuro. Número: 10.

Câncer

Leão

Está na hora de organizar 
idéias, estabelecer métodos e 
objetivos. Converse com os 
amigos e procure se cercar de 
pessoas inteligentes, mas não 
tente impor os seus pontos de 

vista. Bom momento no campo profissional 
e financeiro. Cor: azul-turquesa. Número: 
16.

Virgem

Trabalho: Assuma seu 
papel de pessoa eficiente, 
inteligente, criativa e 
dedicada, tudo que você é 
há um tempão, mas talvez 
não reconheça. Essa é uma 
fase em que você tomará 

consciência de suas necessidades. Realize 
o que você vem sonhando para aumentar 
seu lado material. Bom momento no 
campo sentimental e amoroso. Cor: azul-
celeste. Número: 19.

Libra

A solidariedade 
e a consciência 
social precisam ser 
mais ativadas em 
suas atividades de 
hoje. Coloque a 

capacidade e os dons que você 
tem em ação. Agir com seriedade 
nos assuntos pessoais é natural 
para você. Bom momento no 
campo familiar. Cor: azul-escuro. 
Número: 22.

Escorpião

Como todos os que 
nasceram neste signo, você 
pode estar preocupado com 
as consequências práticas 
da quantidade enorme 
de idéias e hipóteses que 

estão chegando do céu. Você pode 
até descobrir saídas interessantes para 
elas. Bom momento no campo social. 
Número: 25

Sagitário

A Lua traz muita alegria 
e descontração para seu 
dia a dia. Você está muito 
encantador(a), atraindo 
a todos que por você 

passam. Sua ajuda e apoio podem 
ser muito requisitados por amigos e 
parentes. Você está muito caridoso(a) e 
humanitário(a). Cor: branca. Número: 
28.

Capricórnio

Sua fé está mais 
firme e trazendo 
confiança em si 
próprio e na vida. 
Momento propício 
para realizar as 

esperanças que você guarda aí 
dentro de si. Procure concentrar 
a sua vontade naquilo que 
realmente deseja. Bom momento 
no campo afetivo. Cor: cáqui. 
Número: 31.

Aquário

Tente equilibrar 
o trabalho com 
diversão, prazer e 
relaxamento. Que tal 
colocar em ordem 
a vida prática e 

as finanças? Sua capacidade 
empreendedora está em destaque, 
favorecendo novos investimentos. 
Bom momento no campo 
amoroso e social. Cor: salmão. 
Número: 34.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de jaNeiro

atos oficiais
DECRETO Nº 2078 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.  

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias municipais, 
crédito suplementar no valor global de R$ 2.300.000,00 (dois 
milhões e trezentos mil reais), para reforço das dotações 
consignadas no orçamento vigente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal Nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
lei municipal Nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), para atender as programa-
ções constantes do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto 
no artigo anterior decorrerão das anulações de dotações 
orçamentárias constantes do anexo ii deste decreto, conforme 
disposto contido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso iii da lei 
federal Nº4. 320, de 17 de março de 1964;

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

03.01.04.122.0101.2.034 3.3.90.39.05 0000 2.000.000,00

29.01.12.361.0101.2.031 3.1.90.04.00 1500 100.000,00

29.01.12.361.0101.2.031 3.1.90.11.01 1500 200.000,00

Total 2.300.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

29.01.12.361.0101.2.031 3.1.90.11.01 0000 2.000.000,00

29.01.12.361.0101.2.031 3.1.90.13.03 1500 300.000,00

Total 2.300.000,00

legenda:
descrição da fonte e Vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 1500 - FUNDEB 

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita municipal –

eXtrato do termo de ProrroGaçÃo Nº 03 ao coNtrato Nº 041/2015.

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.
02 – coNtratada: jens engenharia e construção ltda - me
03 – objeto: execução de serviços de obras complementares para construção do 
entorno da creche Pró-infância situada na avenida salvador no bairro jardim das 
acácias, no município de Porto real.
04 – Prazo: 60(sessenta) dias.
05 – Processo admiNistratiVo: 975/2015.
06 - data da assiNatura: 13/07/2016.

eXtrato do termo de ProrroGaçÃo Nº 05 e suPressÃo Nº 01 ao 
coNtrato Nº 041/2015.

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.
02 – coNtratada: jens engenharia e construção ltda - me
03 – objeto: execução de serviços de obras complementares para construção do 
entorno da creche Pró-infância situada na avenida salvador no bairro jardim das 
acácias, no município de Porto real.
04 – Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.
05 – suPressÃo: 0,00002% do valor global do contrato.
06 – Processo admiNistratiVo: 975/2015.
07 - data da assiNatura: 08/11/2016.

eXtrato do termo de ProrroGaçÃo Nº 06 ao coNtrato Nº 041/2015.

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.
02 – coNtratada: jens engenharia e construção ltda - me
03 – objeto: execução de serviços de obras complementares para construção do 
entorno da creche Pró-infância situada na avenida salvador no bairro jardim das 
acácias, no município de Porto real.
04 – Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.
05 – Processo admiNistratiVo: 975/2015.
06 - data da assiNatura: 22/12/2016.

eXtrato do termo de rerratificaçÃo Nº 01 ao coNtrato Nº 
041/2015.

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.
02 – coNtratada: jens engenharia e construções eireli - me
03 – objeto: execução de serviços de obras complementares para construção do 
entorno da creche Pró-infância situada na avenida salvador no bairro jardim das 
acácias, no município de Porto real.
04 – rerratificaçÃo: corrigindo a razão social e o endereço da coNtratada 
nos termos de Prorrogação Nºs 04, 05, 06 ao contrato Nº 041/2015.
05 – Processo admiNistratiVo: 0975/2015.
06 – data da assiNatura: 13/10/2015.

          depois de cumpridas a exigência legal, e em conformidade com o art.43, Vi 
do estatuto das licitações e art 1°, ii do decreto municipal n° 1.735, de 01/02/2014 
adjudica e homoloGa, o resultado da presente licitação, na modalidade 
tomada de Preços N° 001/2016, que objetiva a coNtrataçÃo de emPresa 
esPecializada Para eXecuçÃo de serViços de coNstruçÃo de 
academia melhor idade Nos bairros freitas soares, Vila romaNa e 
bulhÕes. atentando ao pedido do iimo. secretário municipal de obras, urbanismo 
e infraestrutura (smoui), processo administrativo 630/2016 à:

empresa: tecnosul construções ltda
cNPj: 10.491.027/0001-88
Valor: r$ 90.139,61 (noventa mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e um 
centavos).

Porto real, 31 de maio de 2016.

luiz tavares de melo 
secretário municipal de obras, urbanismo e infraestrutura

reVoGaçÃo da homoloGaçÃo da tomada de Preços Nº 001/2016.

fica revogada a tomada de Preços Nº 001/2016, que objetiva a coNtrataçÃo de 
emPresa esPecializada Para eXecuçÃo de serViços de coNstruçÃo 
de academia melhor idade Nos bairros freitas soares, Vila 
romaNa e bulhÕes, por solicitação do secretário municipal de obras, urbanismo 
e infraestrutura, processo administrativo nº 630/2016, por não terem sido adquiridos 
os equipamentos destinados à academia melhor idade.

reVoGaçÃo da homoloGaçÃo do PreGÃo PreseNcial Nº 065/2016.

fica revogado o Pregão Presencial Nº 065/2016, que objetiva a coNtrataçÃo de 
serViços esPecializados em Processos de seleçÃo de Pessoal, 
em esPecial Para realizaçÃo de coNcurso PÚblico de ProVas e 
tÍtulos, com Vista ao ProVimeNto de carGos efetiVos do muNicÍPio 
de Porto real, por solicitação do secretário municipal de administração, processo 
administrativo nº 2975/2016, porque o quantitativo de vagas disponíveis nesta data 
em lei, diverge do proposto em licitação, tornando inviável o prosseguimento do 
procedimento licitatório.

eXtrato do termo de aPostilameNto Nº 01 ao coNtrato Nº 024/2014.

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.
02 – coNtratada: Valle sul Pavimentação e mineração ltda
03 – objeto: eXecuçÃo de serViços de imPlaNtaçÃo de dreNaGem 
PluVial, rede de esGoto saNitário e PaVimeNtaçÃo asfaltica Nas 
ruas 26, 27, 28, 30, 33, d2, X5, e7 e rua do bosQue No bairro jardim 
das acácias.
04 – embasa/modalidade: termo de apostilamento, com base no artigo 65, ii, d, 
c/c parágrafo 8º da lei federal 8.666/93, na visando alteração das ruas constantes 
no objeto do contrato.
07 – Processo admiNistratiVo: 2465/2014.
08 - data da assiNatura: 23/12/2016.

eXtrato do termo de ProrroGaçÃo Nº 10 ao coNtrato Nº 012/2014

01 – coNtrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.
02 – coNtratada: dita construções e infraestrutura em ti ltda-me.
03 – objeto: conclusão da construção de creche Pró-infância, localizada na 
avenida salvador, bairro jardim das acácias (obra remanescente).
04 – Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.
05 – Processo admiNistratiVo: 1268/2014.
06 – data da assiNatura: 16/12/2016.

eXtrato do termo de rescisÃo ao coNtrato Nº 047/2015

01 – distrataNte: Prefeitura municipal de Porto real.
02 – seGuNda distrataNte: rodoplex engenharia ltda
03 – objeto: execução de sinalização viária na interseção da avenida das 
indústrias com rj-159 e rua são francisco (freitas soares) e avenida dom Pedro 
ii (centro).
04 – embasa/modalidade: tomada de Preços Nº 007/2015.
05 – Processo admiNistratiVo: 0766/2015.
06 – data da assiNatura: 28/11/2016.
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Bangu apresenta o atacante 
Loco Abreu para sua torcida

Lucas Mendes

Alvirrubros confirmaram a contratação de outro jogador gringo para formar dupla com Abreu.

ataqUe SUL-aMericaNo

Hoje certamen-
te será um dia 
de festa para 

o Bangu. Contrata-
do como o grande 
nome entre os times 
de menor expressão 
do futebol carioca, 
o uruguaio Sebasti-
án Abreu, o ‘El Loco 
Abreu’ será apre-
sentado oficialmen-
te como reforço da 

equipe alvirrubro na 
tarde de hoje. O joga-
dor foi ídolo vestindo 
a camisa do Botafogo 
e, sem nem mesmo 
entrar em ação, vem 
ganhando o carinho 
da torcida que está 
ansiosa para vê-lo em 
campo. O uruguaio 
entrará com a mítica 
camisa 113, fazendo 
alusão à idade que o 
clube completará em 
2017. O evento acon-

tecerá no estádio 
Moça Bonita e tem 
entrada franca.

A abertura dos por-
tões acontece a partir 
das 9h30. A expectati-
va é que a tradicional 
charanga banguense 
dê as boas vindas aos 
torcedores. A direto-
ria do Bangu fez uma 
promoção especial 
em que os primeiros 
113 compradores da 
camisa de 2017 irão 

recebê-las dentro do 
estádio, além de po-
derem acompanhar o 
treino e ter o primeiro 
contato com o elenco 
que disputará o cam-
peonato estadual. 

A expectativa é que 
por votla das 12h30, 
Loco Abreu seja apre-
sentado oficialmente 
dentro dos gramados 
para depois conceder 
uma entrevista coleti-
va. Loco Abreu será apresentado hoje em Moça Bonita

Atacante colombiano reforça o elenco
A diretoria alvir-

rubra mostrou que 
quer chegar longe 
no campeonato 
carioca. Além de El 

Loco, a diretoria do clu-
be acertou a contrata-
ção o atacante Luis Pe-
ralta, colombiano que 
teve passagens em ti-

mes de expressão do 
futebol sulamericano. 
Peralta seria apresenta-
do hoje, mas problemas 
burocráticos impediram 

sua chegada ao Brasil.
Com um ataque ‘ha-

blando’ um espanhol 
afiado, a boa notícia 
fica para a torcida do 

Bangu diante da pro-
messa de muitos gols.

O elenco da equipe 
se apresenta no pró-
ximo dia 2 de janeiro 

para iniciar a pré-
-temporada  visan-
do a disputa do 
Campeonato Cario-
ca. 

DIVULGAÇÃO


