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O infernO está em festa

PResIdeNte: José de lemos 

Banho de sangue 
Uma briga inter-

na entre as facções 
Família do Norte 
(FDN) e o Primeiro 
Comando da Capi-
tal (PCC) promoveu 
uma carnificina no 
Complexo Peniten-

REPRODUÇÃO

Pedaços de corpos empilhados no chão e em um carrinho de supermercado chocaram os agentes penitenciários: massacre pior do que Carandiru

ciário Anísio Jobim 
(Compaj). O motim, 
que durou 17 horas, 
deixou 60 detentos 
mortos. O juiz titular 
da Vara de Execução 
Penal do Tribunal Jus-
tiça do Amazonas (TJ-

-AM), Luís Carlos Va-
lois, que comandou 
as negociações, de-
clarou que chegou 
ao local da rebelião 
e entrou em estado 
de choque com as 
imagens dos cor-

pos esquartejados, 
empilhados, mutila-
dos e decapitados. 
As imagens divulga-
das nas redes sociais 
mostram cenas de 
terror dentro do pre-
sídio. “Pilhas de cor-

pos espalhadas pelos 
corredores, membros 
esquartejados nos 
cantos e muitas ca-
beças decapitadas. 
O chão estava lava-
do de sangue. Nunca 
vi nada igual na mi-

nha vida. Aqueles 
corpos e o sangue 
ainda estão nítidos 
na minha cabe-
ça. Ainda estou em 
choque”, relatou. 
Massacre é pior do 
que em Carandiru.
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PM é morto 
em Caxias

Acidentes
Balanço da Polícia Ro-

doviária Federal aponta 
três mortes em aciden-
tes nas estradas federais 
no estado do RJ. 
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Assassinato
A mulher do embaixa-

dor grego Kyriakos Ami-
ridis, Françoise de Souza 
Oliveira, teria ameaça-
do um dos suspeitos.  
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Vandalismo
Seis ônibus do BRT são 

depredados na Zona Oeste 
do Rio. Um grupo de jovens 
atacou os veículos com pe-
dras e paus.  
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Outro policial militar foi executado em Guapimirim.Cleiton Santos estava em veículo que foi atingido por vários disparos
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Bebê morre 
depois de  

ser atingido 
por rojão
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REPRODUÇÃO/FACEBOOKDr. João reabre 
PAM de Meriti

A reabertura do PAM Meriti com investimento no atendimento pré-natal são compromissos 
assumidos pelo prefeito eleito em São João de Meriti, Dr. João (PR), em uma carta elaborada 
pelo Fórum de Saúde Meriti durante a campanha eleitoral.
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Manifestação

Homenagem

Uma organização 
mexicana fez um pro-
testo contra deputa-
dos do país colocan-
do ratoeiras gigantes 
em frente à porta das 
casas dos parlamen-
tares na cidade de 
Mexicali. O protesto 
acontece para com-
bater uma série de 
medidas recentes que 
foram aprovadas pelo 
Legislativo, como o 
aumento de impostos 
e tarifas.

A cantora Ariana 
Grande recebeu uma 
bela homenagem da 
empresa Square Enix, 
produtora dos jogos da 
série Final Fantasy. Ela se 
tornará uma persona-
gem do famoso game, 
conforme publicou tan-
to a homenageada 
quanto a rede de ga-
mes no último domingo. 
Os jogos são para a pla-
taforma iOS e Android. 

Uma mistura psicodélica de ervas que vem da 
Amazônia, apontada como a principal respon-
sável por auxiliar na superação da dependência 
química, está se tornando popular entre os ame-
ricanos, principalmente as celebridades. A poção 
está sendo preparada e consumida em Hollywood 
como parte de um ritual xamânico.

A Amazon pediu o registro de uma patente para 
o uso de aeronaves que funcionariam como centros 
de distribuição aéreos de produtos a serem entregues 
com a ajuda dos drones. A ideia entrou de pauta há 
dois anos, mas somente na última quarta-feira a ideia 
foi aprovada por um analista de dados de tecnologia 
da empresa de pesquisa CB insights.

A Foxconn, empresa que produz aparelhos 
da Apple e de outras empresas, anunciou pla-
nos para automatizar a fabricação dos eletrô-
nicos através de robôs. Ou seja, a intenção da 
companhia é substituir a mão de obra humana 
pela robótica para melhor e maior produção 
dos aparelhos.

Louca sedução

Entrega rápida Robotização parte dois

Pesquisadores do Departamento de Psiquiatria da 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal 
de São Paulo, em parceria com outra universidade do 
Texas, desenvolveram uma pesquisa para identificar as 
causas mais comuns do estresse crônico em crianças. 
Esse tipo de estresse normalmente está associado a po-
breza, abusos, conflitos familiares e o uso de drogas. 

Estresse infantil

A pequena Ashlynd Howell provou que é muito 
esperta e inteligente. Ela chamou sua mãe para 
assistir um filme em casa e a mulher acabou cain-
do no sono. Ciente disso, a pequena usou a digital 
do dedo da mãe para fazer compras através do 
celular e garantiu um natal recheado de presen-
tes, enquanto a mãe se vira com as dívidas.

Fadi Fawaz, o namorado de George Michael, 
que faleceu no natal, se disse chocado com as 
mensagens que sugeriram um suposto suicídio do 
cantor. Ao ver as publicações através da imprensa 
local, ele afirmou que a conta de Michael no Twit-
ter foi alvo de hackers. Fadi foi quem encontrou o 
corpo do namorado já sem vida na sua casa. 

Realidade complicada

Restaurante contrata
Empresa busca Caixa de restaurante para atendi-

mento ao público. É preciso ter experiência na fun-
ção e ter fácil acesso a Zona Sul do Rio. Os interes-
sados devem enviar currículo para rh@delirio.com.br 
informando no assunto do e-mail o nome ‘Caixa de 
Restaurante’.

Rede de Fastfood precisa de funcionários
Um dos polos da empresa no Rio de Janeiro está a pro-

cura de Garçom com experiência na função para aten-
der o público. É preciso ter experiência na função e ter 
acesso a Campinho. Os interessados devem comparecer 
hoje, às 10h, na Avenida Ernani Cardoso, 409 e procurar 
por Luiz e Cláudio com currículo na mão.

Estágio em Logística
Uma das referências no ramo varejista abriu inscrições 

para o seu programa de estágio para logística. As opor-
tunidades são para trabalhar nos Centros de Distribuição 
de quatro estados, incluindo o Rio de Janeiro. As inscri-
ções devem ser feitas através do site www.vagas.com.br/
v1448253 até 15 de janeiro. 

Aumento nas vendas online
O comércio virtual brasileiro faturou R$ 53,4 bilhões 

nesse fim de ano, representando um aumento de 11% 
em relação ao mesmo período do ano anterior. Para 
2017, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
estima que o valor aumente e atinja a marca de R$ 
59,9 milhões.

Decisão polêmica
A Suíça, que administra 25% do patrimônio estrangeiro deposi-

tado nos 266 bancos no país, se despediu no último domingo de 
seu sagrado sigilo bancário, que permitiu atrair fortunas durante 
décadas. O país começará a reunir dados bancários de clien-
tes estrangeiros no marco da troca automática de informação 
estipulada pela Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.

Etanol em alta
A Agência Nacional de Petróleo informou que os pre-

ços do etanol nos postos brasileiros subiram em 14 es-
tados e no distrito federal, caíram em outros nove e se 
mantiveram estáveis em três restantes. Apenas Pernam-
buco, Tocantins e Pará permaneceram com o mesmo 
valor.

Comprou tudo!

DELÍRIO

LOJAS AMERICANAS

ABCCOM

ANP

Essa ficou de vela

Coxinha amor verdadeiro
Uma mulher está se tornando assunto na internet 

desde a semana passada, tudo isso por causa de 
um ensaio fotográfico. Nas imagens, Ingrid Lucas, de 
apenas 20 anos, pousou de forma inusitada num en-
saio romântico, era ela e diversas coxinhas. A verda-
de é que muitos curtiram e, até mesmo fora do Brasil, 
outros jovens copiaram a ideia.

HABBIB’S

OCDE

DIVULGAÇÃO

A foto de uma moça solitária cercada por casais felizes durante uma 
festa de ano em Nova York está viralizando na internet. Um usuário da 
rede social de compartilhamento no site Reddit, postou a foto em que 
menina aparece com um rosto cômico como se ela se queixasse da situa-
ção, enquanto os outros casais se beijam. A menina é bonita, certamente 
vai estar comprometida em breve, ainda mais após a foto cair na rede.-

Fila indiana 
Um prefeito conhecido por praticar carida-

de terá que tirar leite da pedra para atender 
aos dezenas de pedidos feitos pelos correli-
gionários durante a campanha eleitoral em 
outubro. Uma fonte da coluna informou ao 
Sombra que na porta do gabinete do chefe 
do Executivo a fila já está formada.

Não vai dar conta 
Sobrou para a secretária de gabinete que 

é obrigada a fazer caras e bocas enquanto 
cria desculpas mirabolantes para acalmar os 
ânimos. Passada a euforia do processo elei-
toral, prefeito algum vai querer cumprir as 
promessas, exceto para uns poucos ‘gatos 
pingados’.

Calma aí, gente!
O pior é ter poder de convencimento para 

fazer a turma de ‘pedintes profissionais’ ado-
tar a filosofia zen e deixar o prefeito trabalhar 
para só depois abrir a torneira dos cargos co-
missionados. E pelo andar da carruagem, a 
fila tende a crescer.

Prometeu...
Enquanto isso, naquele rico município da 

região, a guerra de egos já está a todo vapor. 
Tudo porque a divulgação dos nomes do se-
cretariado foi uma caixinha desagradável de 
surpresa para dois deles. Ocorre que o pre-
feito resolveu mudar de ideia e acabou de-
signando os nomes para as pastas que não 
eram as aguardadas.

...tem que cumprir!
Em meio ao clima pesado entre os dois 

integrantes que foram contrariados, o pre-
feito tenta esfriar os ânimos. Para tanto, já 
deu um puxão de orelhas nos ‘brigões e 
deixou claro que não quer saber de crise 
no ‘quintal de casa’.
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Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
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Câmara muniCipal de belford roxo

nada confirmado

O valor do transporte seria reajustado para R$ 3,95 no município do Rio.

Mac Dowell afirma que tarifa de 
ônibus não sobe ‘por enquanto’

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O vice-prefeito e 
secretario dos 
Transportes do 

Rio, Fernando Mac Do-
well, alegou ontem que 
o reajuste previsto para 
as tarifas de ônibus não 
será realizado ‘por en-
quanto’ e o carioca 
deve seguir pagando 
o mesmo valor do ano 
passado. 

O prefeito Marcelo 
Crivella iniciou sua ges-
tão com sete decretos 
na área de transportes, 
entre eles é a suspen-

são do processo de ra-
cionalização das linhas 
de ônibus e o cance-
lamento do pedágio 
da Linha amarela para 
motociclistas e a inclu-
são do metrô no Bilhe-
te Único Carioca até o 
fim de 2018. 

Segundo Mac Do-
well, esse aumento 
não acontecerá agora 
pela possível reclama-
ção de transportado-
res no número de pas-
sageiros. “Não. Ainda 
não vai haver, não. É 
porque acontece o se-
guinte: se você der o 
aumento, eles vão re-

clamar que caiu mais 
ainda a quantidade 
de pessoas transporta-
das, que vai precisar 
de outro aumento. Não 
é assim que as coisas 
têm que ser colocadas. 
A gente tem que real-
mente trabalhar e pro-
teger a população”, 
disse o vice-prefeito, 
observando que ain-
da há ônibus sem ar-
-condicionado e que 
ninguém reduziu o cus-
to da passagem com 
a implantação do BRT, 
que reduz o custo ope-
racional das linhas em 
31%. Secretário alega que o aumento pode gerar reclamações de empresas

Inclusão do metrô em BU carioca precisa ser estudada
Apesar do de-

creto de Crivella 
sobre a inserção 
do Bilhete Único 
Carioca no me-
trô, o vice-prefeito 

do Rio explicou que 
essa medida preci-
sa ser estudada pois 
o passageiro acaba 
pagando muito caro 
quando pega ônibus 

e em seguida o metrô. 
“As pessoas em primei-
ro lugar vão ter que 
ser respeitadas. Segun-
do, você está raciona-
lizando vai precisar de 

uma frota menor, mas 
a tarifa sempre está lá 
quietinha. Então, estas 
coisas todas nós va-
mos mudar e tem que 
ser mudada porque a 

população não pode 
ficar pagando o que 
está pagando.

O secretário disse 
ainda que vai rever o 
plano de racionaliza-

ção das linhas de 
ônibus, que entre 
o final de 2015 e o 
início de 2016 con-
fundiram tantos 
passageiros.

REPRODUÇÃO / UOL

Deputados assumem mandato
Com a posse de prefei-

tos que ocupavam cargos 
de deputados estaduais, 
sete novos parlamentares 
assumiram seus mandatos 
na Assembleia Legislativa 
no Estado do Rio de Ja-
neiro na manhã de ontem. 
Eles assumem o mandato 
efetivo e deixam de ser su-
plentes.

Com exceção do ex-
-vice-prefeito de Cabo Frio, 
Silas Bento (PSDB), todos já 
foram deputados estaduais 
em legislaturas passadas 
ou estavam como suplen-
tes. 

Além dessas mudanças, 
o deputado Rafael Picciani 
(PMDB) reassume seu man-
dato na Alerj. 

Ele deixou a Secretaria 
Municipal de Governo da 
cidade do Rio. 

A Casa retorna às ativi-
dades no fim do recesso 
parlamentar, dia 1º de fe-
vereiro.

PRiNCiPAiS MUDANçAS
Átila Nunes (PMDB) as-

sume o mandato no lugar 
de Carlos Augusto Baltha-
zar, que é o novo prefeito 
de Rio das Ostras, Geral-
do Moreita (PTB), pega o 
posto de Farid Abrão, pre-
feito de Nilópolis, Gilberto 
Palmares (PT), substitui Dr. 
Sadionel, que assumiu a 
Prefeitura de Itaboraí, o 
Coronel Jairo (PMDB) subs-

titui Waguinho, eleito pre-
feito de Belford Roxo, Dica 
(PTN) pega a cadeira de 
Bernardo Rossi que se tor-
nou o prefeito de Petrópo-
lis, Marco Antônio Figueire-
do (PROS) substitui Rogério 
Lisboa, que assumiu a Pre-
feitura de Nova Iguaçu e 
Silas Bento (PSDB) assume 
o mandato no lugar de 
José Luiz Nanci, prefeito 
de São Gonçalo. 

Novos deputados substituem os anteriores 

DIVULGAÇÃO

Rio terá investimento de R$ 13,4 
milhões para combate ao Aedes

O Governo Fede-
ral está intensificando 
ações para comba-
ter o mosquito trans-
missor da dengue, o 
vírus da Zika e a febre 
Chikungunya. Para 
reforçar a preven-
ção, o Ministério da 
Saúde vai repassar 
aos municípios brasi-
leiros e ao Distrito Fe-
deral R$ 152 milhões 
extras destinados as 
ações de combate 
ao Aedes. Para os 
92 municípios do Rio, 
serão destinados R$ 
13,4 milhões ao en-
frentamento. 

O recurso foi ga-
rantido em portaria 
publicada na última 
quinta-feira e deve-
rá ser liberado aos 
municípios em duas 
etapas. Na primeira, 
R$ 91,2 milhões serão 
repassados a partir 
da data da publica-
ção da portaria. Para 
o estado do Rio de 
Janeiro, a primeira 
parcela corresponde 

a R$ 8 milhões. O repas-
se da segunda parcela 
está condicionado ao 
cumprimento de alguns 
critérios, cujas informa-
ções deverão ser con-
solidas pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde e 
repassadas ao Ministé-
rio até o dia 30 de junho 
de 2017. 

Para receberem a se-
gunda parcela de R$ 
60,8 milhões, sendo R$ 
5,3 milhões para o Rio 
de Janeiro, os municípios 
deverão: realizar o Le-
vantamento Rápido de 
Índice de Infestação por 
Aedes aegypti (LIRAa) 
para os casos de cida-

des com mais de dois 
mil imóveis precisarão; 
já os municípios com 
menos de 2 mil imó-
veis  deverão realizar 
o Levantamento de 
Índice Amostral (LIA); 
as cidades sem infes-
tação do mosquito 
deverão realizar mo-
nitoramento por ovi-
trampa ou larvitrampa 
e, excepcionalmente 
serão consideradas as 
metodologias alterna-
tivas de levantamento 
de índices executados 
pelos municípios, des-
de que essas informa-
ções sejam repassadas 
ao Governo Federal. 

Estado libera verba para ajudar no combate ao vetor

REPRODUÇÃO

Este ano terá nove feriados prolongados
Se 2016 não foi muito 

generoso com os dias 
de folga, 2017 promete 
ser um pouco melhor. Ao 
todo serão nada mais, 
nada menos do que 
nove feriados nacionais 
que podem ser prolonga-
dos. Quatro deles acon-
tecerão em segundas ou 
sextas-feiras, e os outros 
cinco serão em terças ou 
quintas-feiras.

O primeiro feriadão é 
logo no mês que vem, 
carnaval no dia 28. As 
empresas costumam li-
berar os funcionários 

para curtir a festividade 
na sexta-feira, totalizan-
do cinco dias de folga.

Além disso, abril tem 
duas datas, dia 14, sexta-
-feira com a paixão de 
cristo e dia 21, a sexta se-
guinte com o feriado de 
Tiradentes. 

O trabalhador pode-
rá curtir o seu dia em 
Maio, que cai em plena 
segunda feira. Junho e 
Julho há possibilidade de 
prolongar a folga, já que 
Corpus Christi (15/06) e 
Independência do Brasil 
(07/09) caem em quin-

tas-feira. 
O último trimestre do 

ano também será de 
bastante recesso. No dia 
12 de outubro, feriado 
de Nossa Senhora Apa-
recida, a curtição pode 
ser prolongada, já que a 
data cai na quinta feira. 
Nos dias 2 e 15 de no-
vembro, quinta e quarta, 
respectivamente e 25 de 
dezembro, na segunda-
-feira, fecham o ciclo de 
feriados no Brasil.

Agora você já pode 
planejar como curtir uma 
boa folguinha. 

Prefeito encontra prédio depredado
O novo prefeito de 

Mesquita, ainda não sabe 
quando vai pagar os ser-
vidores do município, que 
não receberam o salário 
de novembro. Jorge Mi-
randa conta que encon-
trou o prédio depredado, 
com o teto caindo, sem 
internet e sem impresso-

ras. Ele conta que ainda 
não sabe o que vai en-
contrar nas contas da Se-
cretaria de Fazenda do 
município.

“Nós não tivemos aces-
so à Fazenda porque não 
temos acesso à internet. 
Esperamos ter internet 
ainda esta tarde e levar 

os computadores para 
ter acesso a essa grande 
caixa preta que é a Fa-
zenda do município”, ex-
plicou Jorge Miranda.

O ex-prefeito de Mes-
quita, Gelsinho Guerreiro, 
sumiu do município desde 
que ele perdeu as últimas 
eleições.
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A cada 15 dias o samba pede passagem 
em Duque de Caxias. Músicos da antiga e 
da nova geração reverenciam o gênero 
com o Resenha, um movimento cultural 
formado só por sambistas. A ideia é manter 
viva a história do samba.

Em seu primeiro 
compromisso como 
prefeito do Rio, Mar-
celo Crivella (PRB) foi 
ao Hemorio, no Cen-
tro, para doar sangue 
e lançar uma cam-
panha de incentivo 
à doação em um 
período crítico para 
os bancos de sangue.

Entre as medidas 
de austeridade, o 
prefeito anunciou o 
corte no número de 
secretarias, que pas-
sam de 26 para 14; 
redução de 70% dos 
cargos comissiona-
dos e de 25% em to-
dos os contratos da 
Prefeitura.

Dos 12 secretários convocados para doar, a 
maioria começou desobedecendo o chefe. Só 
dois apareceram: o de Saúde, Carlos Eduardo 
(SD), e a de Assistência Social, Teresa Berguer 
(PSDB).

O governo de José Luiz Nanci (PPS) na Prefeitura 
de São Gonçalo já começou rachado. Insatisfeito 
com promessas não cumpridas, o vice, o ex-verea-
dor Ricardo Pericar (SD), não compareceu à soleni-
dade de posse no último domingo.

Cortes Doação

Convocados Ausência

Eles disseram... nós publicamos!
“(...) Assumamos clara e lealmente a consigna ‘tolerância zero’ neste assunto”, 

Papa Francisco ao falar sobre casos de abuso sexual de menores por parte de 
membros do clero.

Depois de encontrar a sede da Prefeitura 
de Nilópolis alagada e com a luz cortada 
na posse, o prefeito Farid Abrão começou 
o mandato fazendo faxina pela cidade. 
Acompanhado do seu secretariado, visitou 
repartições e pediu prioridade na limpeza.

O alcaide apresentou novos caminhões 
coletores de lixo. Os veículos  trazem caixas 
de som que reproduzem apelos para a popu-
lação não depositar lixo e entulho nas ruas. A 
Secretaria de Serviços Públicos já iniciou um 
mutirão para limpar os ralos e galerias.

DIRETO AO PONTO

O ano de 2016 já passou. Foi um ano difícil, de 
muita intranquilidade, com emoções à flor da pele. 
E como tudo passa e o tempo não espera, 2017 
está se iniciando com sua carga de esperança e 
insegurança. Mas o essencial vai depender de nós 
e da seriedade para enfrentarmos o período difícil 
atual. Que os nossos políticos possam estar cons-
cientes do importante papel que têm na correção 
de rumo para a recuperação do País. Juntos po-
deremos trabalhar na reconstrução do Brasil. 

Solução Climão Calamidade
Além de resolver problemas 

na administração municipal, 
o prefeito de São Gonçalo, 
José Luiz Nanci (PPS), come-
çará o governo tentando se-
lar a paz com o seu vice, o 
ex-vereador Ricardo Pericar 
(SD).

Nanci chamou o vice para 
uma reunião, na tarde de on-
tem, para conversar sobre a insa-
tisfação do parceiro de chapa. 
O ex-vereador está para lá de in-
satisfeito porque, na campanha, 
tinha sido combinado que ele 
assumiria a Secretaria de Obras.

Após tomar posse, o prefeito 
de Barra do Piraí, Mario Esteves 
(PRB), decretou estado de ca-
lamidade pública por causa da 
deficiência do serviço de abas-
tecimento de água na cidade. 
O alcaide também já avisou que 
este ano, não haverá carnaval.

Faxina

Coleta
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Na manhã do último domingo, o prefeito 
Marquinho Mendes (PMDB) tomou posse em 
cerimônia realizada na Câmara de Cabo 
Frio. As dívidas acumuladas pela gestão 
anterior, que devem somar R$ 650 milhões, 
foram assuntos destacados no discurso.

Um 2017 que se inicia 
O novo prefeito de 

Guapimirim, Jocelito Pe-
reira de Oliveira, o Zelito 
Tringuelê (PDT), come-
çou seu primeiro dia de 
trabalho percorrendo as 
secretarias. Ele encon-
trou a administração 
destroçada e atolada 
em dívidas, uma he-
rança maldita deixada 
pelo ex-prefeito Marcos 
Aurélio Dias, que saiu do 
poder levando consigo 
o título de pior gestor 
da história do município. 
Ainda sem saber o volu-
me do estrago - princi-
palmente nos setores de 
Saúde e Educação - Ze-
lito deverá auditar con-
tratos e passar um pente 

Guapimirim repete 
secretário de governo

fino nos processos de lici-
tação concluídos nos últi-
mos três meses, principal-
mente os voltados para a 
terceirização de mão de 
obras e serviços levados 
a efeito pelo ‘ex-primei-
ro ministro’ da cidade, 
Rui Aguiar. Entretanto, se 
o governo é novo, um 
nome que levantou mui-
ta polêmica no inicio da 
gestão do ex-prefeito 
voltou a ocupar o mes-
mo posto de antes, o 
comando da Secretaria 
de Governo. Trata-se do 
agora vice-prefeito Ricar-
do de Oliveira Almeida, o 
Pastor Ricardo, que divi-
dia o poder com Marcos 
Aurélio.

Prefeito reabre o PAM de Meriti
INAUGURAÇÃO NA BAIxADA 

O chefe do Executivo municipal assumiu o compromisso de recuperar a 
cidade, a autoestima dos moradores e valorizar o funcionalismo público. 

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Imagens revelam a 
falta de respeito da 
Concessionária de 
Energia Light com 
moradores da Rua 
Silva Fernandes no 
bairro 25 de Agosto, 
em Duque de Ca-
xias.
Os moradores fe-

charam a via em 
forma de protesto, 
afirmando que es-
tão desde a última 
quinta-feira sem luz, 
sendo que até o mo-
mento não obtive-
ram a solução para 
a pane elétrica. 

O Prefeito de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anun-
ciou ontem, o corte de 
15% dos contratos e 30% 
dos cargos comissiona-
dos entre os sete pontos 
emergenciais do início 
da sua gestão. “É uma 
readequação”, disse.
Segundo o tucano, 

apenas as áreas de saú-
de, transporte e educa-
ção não terão cortes 
nos contratos.
Mais cedo, Doria se ves-

tiu de gari para dar iní-
cio à Operação Cidade 
Linda, com limpeza de 
calçadas, monumentos 

Light deixa moradores sem energia 
DIVULGAÇÃO

A solenidade contou com a presença de deputados que concorreram com Dr João

DIVULGAÇÃO 

Doria anuncia cortes de cargos 
São Paulo

O  prefeito de 
São João de 
Meriti, Dr. João, 

tomou posse na tarde 
do último domingo e 
reabriu o PAM Meriti, 
que estava fecha-
do desde o último 
dia 30, como primei-
ra medida. Desde às 
19h a população vol-
tou a ser atendida. O 
chefe do executivo 
municipal assumiu o 
compromisso de re-
cuperar a cidade, a 
autoestima dos mora-
dores e a valorizar o 

funcionalismo. 
“Retorno à Câma-

ra para receber o tí-
tulo mais  digno da 
minha vida. Agrade-
ço a todo povo de 
Meriti pelo incentivo 
e apoio a toda esta 
caminhada. O povo 
não quis mais a cor-
rupção e a mentira. 
Receberemos uma ci-
dade destruída, num 
grande caos. O possí-
vel não é o suficiente. 
Temos um ideal. No 
término do meu man-
dato daqui a quatros 
anos continuarei an-
dando de cabeça er-

guida com a certeza 
de que cumpri o meu 
trabalho de prefeito”, 
ressaltou dr. João.

A solenidade contou 
com a presença dos 
deputados federal, Si-
mão Sessim e Sostenes 
Calvacante, e estadu-
al, Marcos Miller. Além 
dos deputados esta-
duais Marcelo Simão e 
Iranildo Campos,  que 
concorreram com Dr 
João a Prefeitura. 

Em seguida Dr. João 
caminhou até a Prefei-
tura e deu posse ao se-
cretariado em seu ga-
binete. 

Doria diz que serão abertas 66 mil vagas em creches

e outros serviços de zela-
doria.
Doria disse que a redu-

ção do valor dos contra-
tos não vai significar re-
dução dos serviços.“Isto 
[corte] não se aplica aos 
contratos da área de saú-
de, transporte e educa-

ção. 
Ele anunciou também 

a implantação imediata 
de 66 mil novas vagas 
em creches em 12 meses 
após um levantamento 
que revelou que há 130 
mil crianças na fila por 
vagas.

REPRODUÇÃO O GLOBO

Vice comandou a pasta em período conturbado

REPRODUÇÃO 

DIVULGAÇÃO
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Em 3 anos, mais de 5 mil pessoas foram presas durante as operações.

vENEzuELA

O Governador do es-
tado venezuelano de 
Amazonas (sul), Liborio 
Guarulla, confirmou on-
tem que um helicóptero 
que viajava de Puerto 
Ayacucho a La Esmeral-
da desapareceu com 
13 pessoas a bordo.

Guarulla disse à 
Agência Efe que a ae-
ronave está desapare-
cida há dois dias e que 
as autoridades estão 
trabalhando em sua 
busca.

Segundo o governa-
dor, o helicóptero per-
tence à Força Armada 
Nacional Bolivariana 
da Venezuela (FANB) e 
até o momento não há 
mais informações a seu 
respeito.

Lapa presente reforça a 
segurança no Rio antigo 

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Helicóptero some durante viagem

Aeronave está desaparecida há dois dias 

DIVULGAÇÃO 

Embora nem o Ministé-
rio da Defesa nem o de 
Interior e Justiça tenham 
se pronunciado, o diretor 
do Instituto de Busca e 
Salvamento da Venezue-
la (I-SAR), Jacobo Vidarte, 
informou no domingo em 
sua conta em Twitter que 
as autoridades venezue-

lanas estão ‘em busca 
ativa’ do helicóptero 
MIM17V5.

Segundo Vidarte, até 
a manhã de ontem não 
havia informações so-
bre a localização da 
aeronave, que foi de-
clarada em situação de 
perigo.

Referência para as 
Operações Segu-
rança Presente, a 

Lapa Presente comple-
tou, no domingo, três 
anos de atuação. Poli-
ciais militares e agentes 
civis reforçam diaria-
mente a segurança nas 
ruas da Lapa e do Rio 
Antigo e o policiamen-
to, realizado a pé, de 
bicicletas e em viaturas, 
tem garantido resulta-
dos importantes. Desde 
a sua implantação, fo-
ram realizadas 5.137 pri-

sões e localizados 596 
foragidos da Justiça.

 “Por ser a mãe de to-
dos os projetos, a Ope-
ração Lapa Presente 
trouxe uma mudança, 
principalmente de sen-
sação de bem estar e 
de segurança aos fre-
quentadores da Lapa 
e turistas brasileiros e 
estrangeiros que circu-
lam por aquela região 
boêmia. Conseguimos 
reduzir em 90%, no ho-
rário da operação, os 
casos de roubo e furto 
“, disse o coordenador 
da Lapa Presente, ma-

jor Leonardo Laureano.
Além do serviço de 

ronda policial, são re-
alizados acolhimento 
de moradores de rua, 
ordenamento público 
e repressão ao estacio-
namento irregular e a 
cambistas. Outro fato 
marcante da ação é 
a redução da vulnera-
bilidade social. Mais de 
24 mil moradores de rua 
foram acolhidos pelas 
nossas operações, em 
conjunto com a Secre-
taria Municipal de De-
senvolvimento Social, 
ressaltou o major.

Integrantes da operação
O trabalho da 

Lapa Presente é 
integrado com 
as polícias Civil 

e Militar, a Secre-
taria Municipal de 
Ordem Pública, a 
Guarda Municipal, 

a Comlurb, a Secre-
taria Municipal de 
Conservação, a Rio 
Luz e a Secretaria 

Municipal de Desen-
volvimento Social. A 
operação atua de 
domingo a quinta-

-feira das 19h às 3h, 
e às sextas-feiras e 
aos sábados, das 
21h30 às 5h30 rece-

bendo denún-
cias que ajudam 
no trabalho dos 
agentes. 

Operação no Arco da lapa para reforçar a segurança do local

DIVULGAÇÃO

Detran leiloa mais de 700 
veículos no Rio de Janeiro

O Detran-RJ vai lei-
loar, nos dias 5 e 6 de 
janeiro, 734 veículos 
apreendidos, que estão 
acautelados em seus 
depósitos. Desse total, 
516 são motocicletas e 
218 são carros. O cer-
tame terá início às 10h, 
tanto presencialmen-
te, no auditório do Ca-
deg (Rua Capitão Felix, 
110, sobreloja, Benfica), 
como pela internet, no 
site.

Vale salientar que 
o procedimento de li-
beração dos veículos 
arrematados já está 
totalmente desburocra-
tizado, sendo necessá-
rio ao arrematante ape-
nas o agendamento do 
serviço de transferência 
de propriedade, o que 
pode ser feito pelo por-
tal do Detran/RJ ou por 
meio do serviço de Tele-

atendimento do Depar-
tamento.

O edital do leilão 
LD001/2017 está disponí-
vel no portal do Detran-
-RJ e o termo de condi-
ções, no site do leiloeiro.

Vale lembrar que to-
dos os veículos em ofer-
ta foram apreendidos 
pelo Departamento há 

mais de 90 dias, pra-
zo legal para que seus 
responsáveis pudessem 
buscá-los, depois de 
pagar os impostos, ta-
xas e multas pendentes. 
Ao arrematar um veí-
culo no leilão, o novo 
proprietário não herda 
as dívidas referentes ao 
proprietário anterior

DIVULGAÇÃO

Procedimento para arremate está menos burocrático

Procon fiscaliza e autua três 
restaurantes em Ipanema 
DIVULGAÇÃO 

Restaurantes da Zona Sul foram fiscalizados durante operação 

Na primeira ação de 
fiscalização de 2017, o 
Procon Estadual visto-
riou restaurantes na Rua 
Vinícius de Moraes, em 
Ipanema, Zona Sul do 
Rio, em uma nova eta-
pa da Operação Ca-
minho do Mar. Três dos 
quatro estabelecimen-
tos vistoriados ontem fo-
ram autuados. Apenas 
no Papa Fina não foram 
encontradas irregulari-
dades.

Ao todo, foram des-
cartados 20kg e 500g 
de alimentos impróprios 
para o consumo (venci-

dos ou sem especificação 
da validade). Desse total, 
13kg e 600g estavam no 
Garota de Ipanema , en-
tre carne moída cozida, 
molho rosé, queijo provo-
lone, bolinho de baca-
lhau, linguiça calabresa 
e peixes. O restante do 
material descartado (6kg 
e 900g) estava no Capric-
ciosa. Lá foram encontra-
dos, entre outros produtos, 
tomate seco, azeitona, 
coxa de frango, pimen-
tão e cogumelo. Os fiscais 
também deram um prazo 
de 15 dias para o reparo 
de prateleiras das câma-

ras frigoríficas do Capric-
ciosa, que estavam en-
ferrujadas.

Em todos os três res-
taurantes autuados, os 
fiscais constataram a 
ausência de cartazes 
previstos por lei, como o 
do 151 (Disque Procon), 
o do 180 (combate à 
violência contra a mu-
lher) e os que informam 
sobre a oferta de água 
potável gratuita para 
os clientes. No Minimok, 
também não havia os 
certificados de potabili-
dade da água e de de-
detização.

Comlurb recolheu toneladas 
de lixo após festas de Réveillon 

A Comlurb divulgou o 
balanço do recolhimento 
de lixo após as festas de 
réveillon na cidade. De 
acordo com a empresa de 
limpeza urbana, foram reti-
radas 558 toneladas de lixo 
das ruas, sendo que 290 
toneladas foram removidas 
apenas no bairro de Copa-
cabana, que recebeu dois 
milhões de pessoas para a 
festa da virada do ano.

Entre o lixo retirado de 
Copacabana, 41 tonela-

das eram de resíduos po-
tencialmente recicláveis e 
249 toneladas de lixo. O nú-
mero é 20% menor do que 
as 363 toneladas de lixo re-
tirada de Copacabana na 
chegada de 2016.

Toda a operação de lim-
peza mobilizou 3.863 garis, 
646 profissionais de limpeza 
e contou com a instalação 
de 1.385 contêineres, além 
de 247 veículos e equipa-
mentos disponibilizados, 
como caminhões, pás me-

cânicas, caminhões-pipa 
para atender toda a orla e 
as festas públicas.

No Parque Madureira 
foram produzidas 7,5 tone-
ladas de resíduos e o Pisci-
não de Ramos teve 10,5 to-
neladas de lixo. Na Ilha do 
Governador, 54 toneladas 
foram recolhidas. No Par-
que do Flamengo, foram 
retiradas 27,3 toneladas de 
lixo. Nas praias da Barra e 
do Recreio, foram retiradas 
118,5 toneladas de detritos.
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Suspeito diz que foi ameaçado 
por mulher de embaixador grego 

caso do embaixador

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

‘Se você falar alguma coisa, te mato’, teria dito a mulher ao policial.

O corpo do em-
baixador grego 
Kyriakos Amiri-

dis percorreu mais de 
300 quilômetros até ser 
carbonizado, dentro 
do carro que ele ha-
via alugado, sob um 
viaduto em Nova Igua-
çu. De acordo com a 
Polícia Civil, o soldado 
da Polícia Militar Sér-
gio Gomes Moreira Fi-
lho, de 29 anos, passou 
24 horas com o corpo 
no veículo, enquanto 
procurava local ade-
quado para esconder 
o corpo. A viúva, Fran-
çoise de Souza Oliveira, 
também ameaçou um 
dos suspeitos presos, 
o sobrinho do policial, 
caso ele falasse para 
alguém sobre o crime.

Moreira Filho teria di-
rigido até a cidade ser-
rana de Nova Friburgo, 
mas acabou voltan-
do para Nova Iguaçu, 
onde o crime foi come-
tido, e incendiou o ve-
ículo com o corpo. As 
informações foram di-
vulgadas pelo progra-
ma Fantástico da Rede 
Globo.

Moreira Filho, Eduar-
do Moreira de Melo, 
de 21 anos, sobrinho do 
policial, e a viúva do 

embaixador, Françoise 
de Souza Oliveira, de 
40 anos, estão presos 
preventivamente pelo 
crime. 

DEPOiMENTOS 
CONTRADiTóRiOS 

Imagens do circuito 
interno de TV do con-
domínio que Françoise 
e Amiridis viviam mos-
tram que a embaixa-
triz voltou para casa 
enquanto Moreira e 
o sobrinho estavam 
no imóvel. À polícia, 
ela disse que colocou 
a filha para dormir e 
não percebeu o que 
estava acontecendo. 
Só no dia seguinte te-
ria encontrado o sofá 
manchado de sangue 
e soube, por Moreira 

Filho, que o marido ha-
via sido assassinado.   

Já Melo dá outra ver-
são: diz que Françoise 
viu o corpo do marido 
enrolado no tapete. Se-
gundo o rapaz, a em-
baixatriz e seu tio o pro-
curaram com a oferta 
de R$ 80 mil para que 
os ajudasse a se livra-
rem do cadáver. Ainda 
de acordo com o de-
poimento de Melo à 
polícia, Françoise teria 
ameaçado matar o ra-
paz caso ele contasse 
do crime para alguém. 
“Se você falar alguma 
coisa, eu te mato”, dis-
se ele à polícia.

Em seu depoimento, 
ela diz que vivia havia 
15 anos com o diplo-
mata, mas o casal en-

frentava uma crise no 
relacionamento. Morei-
ra Filho confessa que 
matou o embaixador 
por enforcamento e 
alega que agiu em le-
gítima defesa, depois 
de supostamente ter 
sido ameaçado com 
uma arma. Françoise 
nega qualquer envolvi-
mento no crime.

“Ela me parece pes-
soa que sabia o que 
estava fazendo, tinha 
certeza de que a po-
lícia não chegaria à 
autoria do crime”, afir-
mou o delegado Eva-
risto Magalhães, da Di-
visão de Homicídios da 

Baixada Fluminense, ao 
Fantástico.

POLíCiA gREgA 
E iNTERPOL 

ACOMPANhAM 
O CASO  

A polícia grega está 
no Rio de Janeiro para 
acompanhar de perto o 
caso do assassinato do 
embaixador da Grécia 
no Brasil, Kyriakos Amiri-
dis, ocorrido há uma se-
mana. De acordo com 
o chefe da Divisão de 
Homicídos (DH), delega-
do Rivaldo Barbosa, a In-
terpol e o Ministério das 
Relações Exteriores tam-
bém acompanham de 

perto o desdobramento 
das investigações. 

O delegado, agentes 
da DH e policiais gregos 
se reuniram no último 
domingo e ontem na 
sede da especializada, 
na Barra da Tijuca. A de-
legacia vai apresentar 
um relatório com todo 
o andamento das inves-
tigações até o momen-
to e vão levar os gre-
gos nos locais do crime, 
como na casa onde o 
diplomata foi morto e 
na ribanceira às mar-
gens do Arco Metropoli-
tano, onde o carro com 
o corpo dentro foi en-
contrado carbonizado.

REPRODUÇÃO 

Françoise de Souza Oliveira com o embaixador 

Policial grego acompanhado do chefe da Divisão de homicídios no Rio

Bebê morre atingido por rojão
Uma bebê de 10 

meses morreu após ser 
atingida por um rojão 
durante uma festa na 
virada de ano na Ta-
quara, na Zona Oeste 
da cidade. A menina 
estava acompanhada 
do pai, que também 
foi atingido.  

A criança chegou a 
ser socorrida no Hospi-
tal Municipal Lourenço 
Jorge, na Barra da Tiju-
ca, mas não resistiu aos 
ferimentos. O registro 
foi feito inicialmente na 
16ª DP (Barra), mas foi 

transferido para a 32ª 
DP (Taquara), região 
onde ocorreu o caso.

As circunstâncias 
ainda são desconhe-
cidas, mas, segundo 
informações iniciais, o 
pai e a criança esta-
vam em uma festa na 
Estrada dos Teixeiras e,  
no momento da virada 
do ano, ambos foram 
atingidos por um rojão 
pelas costas. Diligências 
estão sendo feitas pela 
32ª DP para esclarecer 
a dinâmica e identificar 
responsáveis. A bebê tinha 10 meses

REPRODUÇÃO

Flagrantes mostram brigas 
e roubos durante o Réveillon
A noite que era 

para ser de paz e 
alegria foi de dor de 
cabeça para muita 
gente. A areia lota-
da de Copacaba-
na, na Zona Sul do 
Rio, foi cenário de 
confusões e brigas 
na virada do ano. 
Quem estava na 
praia também recla-
mou de assaltos e 
arrastões.

A imagem mostra 
dois homens discu-
tindo e logo depois 
trocando socos e 
pontapés. A briga 
assustou quem esta-
va por perto. O tu-
multo só foi controla-
do com a chegada 
da Polícia Militar.

“Roubaram muita 
gente, muita gente 
roubando, um atrás 
do outro”, reclamou 
a costureira Priscila, 
moradora de Itao-
cara.

Um homem per-
deu o celular en-
quanto filmava a 
queima de fogos. 
“Pegaram da minha 
mão, no ar”, contou.

O vídeo mostra 
ainda um rapaz de 
boné, carregando 
um isopor, que tenta 
roubar um homem 
de camisa branca, 

mas desiste. Minutos 
depois, se aproxima, 
por trás, de um homem 
de camisa listrada e aí 
então consegue levar 
um objeto que parece 
o celular.

Durante toda a ma-
drugada do dia 1º de 
janeiro, a 12ª DP (Co-
pacabana) ficou lo-
tada. Muitas pessoas, 
especialmente turistas, 
foram registrar os assal-
tos. Além dos celulares, 
teve gente que ficou 
sem o documento de 
identidade.

“No empurra-empur-
ra do show fui rouba-
do. Meu celular, minha 
identidade e da minha 
esposa e dinheiro. Estou 
preocupado porque 
tenho que embarcar 
de volta e sem docu-
mentos. Acho que não 
vou conseguir”, disse 

Celso Macedo, turista 
de Minas Gerais.

A todo momento a 
polícia chegava com 
suspeitos detidos. Ha-
via muita reclamação. 
Um turista de São Pau-
lo disse que os assal-
tantes simularam uma 
briga e, sem que ele 
percebesse, levaram o 
celular dele.

“Vocês podem olhar 
aqui na delegacia, 
90% são roubo de ce-
lulares, e a maioria, 
tudo turista. A gente 
vem para se divertir e 
acaba tendo um pre-
juízo enorme. Inclusive, 
nem está pago ainda 
o celular”, lamentou o 
turista.

A Polícia Militar dis-
se que ainda está fi-
nalizando o balanço 
das ocorrências no ré-
veillon.

Copacabana virou cenário de confusões 

REPRODUÇÃO G1

BRT tem 14 ônibus quebrados em 16 dias
Seis ônibus do BRT fo-

ram depredados na ma-
drugada de ontem em 
Paciência, na Zona Oeste 
do Rio. De acordo com a 
concessionária, um grupo 
de jovens atacou os veí-
culos com pedras e paus 
na pista exclusiva, próximo 
à estação Santa Eugênia. 
Os coletivos tiveram vidros 
e portas quebrados, além 
de martelos de emergên-
cia furtados. Nos últimos 16 
dias, 14 ônibus do BRT fo-
ram vandalizados.

Por causa dos ataques 
a ônibus em Paciência, o 
serviço Santa Cruz x Cam-
po Grande chegou a ficar 
interrompido por quase 
duas horas. Para contornar 
o problema, o consórcio 
fez uma mudança na ope-
ração e substituiu os carros, 

que foram retirados para 
reparos nas garagens.

“Os seis carros vanda-
lizados, juntos, fazem 95 
viagens por dia, no trecho 
onde aconteceu a de-
predação. Não estamos 
falando no investimento 
que será feito para colo-
car essa frota novamente 
para circular, mas, sim, no 
prejuízo que a população 
tem com este tipo de cri-
me. Sem dúvida alguma, é 
o trabalhador que precisa 
se deslocar todos os dias 
o maior lesado” afirmou 
a diretora de Relações 
Institucionais do BRT, Suzy 
Balloussier.

No último dia 17, oito 
ônibus do BRT Rio tam-
bém foram depredados. 
Os carros foram atacados 
perto do Terminal Paulo da 

Portela, em Madureira, na 
Zona Norte. Sete janelas e 
uma porta ficaram destru-
ídas. Os vândalos estavam 
na rua e voltavam de um 
baile funk, de acordo com 
a concessionária. Os veícu-
los foram quebrados em 
sequência, entre 5h50 e 
6h15. Todos seguiam senti-
do Alvorada, na Barra da 
Tijuca.

Entre janeiro e novem-
bro de 2016, o BRT Rio 
gastou, aproximadamen-
te, R$ 3 milhões para fazer 
reparos, de equipamentos 
e itens vandalizados, nas 
estações e terminais. Desse 
valor, R$ 2 milhões foram 
para consertar portas e 
vidros. O restante foi gas-
to para limpar pichações, 
consertar catracas, substi-
tuir lixeiras e bancos
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Rebelião termina com 60 mortos 
Motim que durou 17 horas é o resultado da rivalidade entre duas 
facções que disputam o controle de ações criminosas em Manaus. 

Um motim que du-
rou 17 horas deixou 
17 mortos no Com-

plexo Penitenciário Anísio 
Jobim (Compaj) na noite 
do úultimo domingo. Essa 
rebelião já é o segundo 
episódio mais sangren-
to da história do sistema 
prisional brasileiro, atrás 
apenas do Massacre do 

A população estava curiosa com o massacre que aconteceu na penitenciária, considerado o segundo mais sangrento da história do sistema prisional brasileiro 

Carandiru, em 1992, em 
que 111 detentos foram 
mortos pela Polícia Militar. 

Segundo informações, 
o banho de sangue deste 
início de ano é resultado 
da rivalidade entre duas 
organizações criminosas 
que disputam o contro-
le de atividades ilícitas 
na Região Amazônica: a 
Família do Norte (FDN) e 
o Primeiro Comando da 

Capital (PCC). Aliada ao 
Comando Vermelho (CV), 
do Rio de Janeiro, a FDN 
domina o tráfico de dro-
gas e o interior das unida-
des prisionais do Amazo-
nas. 

Desde o segundo se-
mestre de 2015, líderes da 
facção criminosa amazo-
nense vêm sendo apon-
tados como os principais 
suspeitos pela morte de 

integrantes do PCC, gru-
po que surgiu em São 
Paulo, mas já está presen-
te em quase todas as uni-
dades da federação.

gOVERNO 
ALUgA CONTêiNER 

Os corpos dos presos 
vão ser guardados em um 
contêiner alugado pelo 
governo do estado, por-
que o Instituto Médico Le-

gal (IML) não tem capaci-
dade para receber todos 
os mortos. A Secretaria 
de Segurança Pública do 
Amazonas (SSP-AM) infor-
mou que o contêiner vai 
permitir que os corpos se-
jam guardados em con-
dições apropriadas até 
a conclusão dos exames 
que identificarão as víti-
mas e as causas das mor-
tes.

Assim que a rebelião 
chegou ao fim e os primei-
ros corpos começaram a 
ser retirados do Compaj, 
parentes de presos fo-
ram ao IML em busca de 
informações. Os portões 
do instituto foram fecha-
dos para limitar o acesso 
a funcionários e policiais 
e um grande número de 
pessoas aguardavam na 
rua.

Ministro da Justiça embarca para Manaus 
O ministro da Jus-

tiça, Alexandre de 
Moraes, embarcou 
para Manaus para 

acompanhar o anda-
mento das investiga-
ções do massacre no 
Compaj. 

Antes de viajar, o mi-
nistro se colocou à dis-
posição para qualquer 
necessidade. A frieza 

da nota divulgada por 
Moraes sobre a matan-
ça causou consterna-
ção. Sem lamentar as 

perdas, o ministro fatu-
rou repassado R$ 44,7 
milhões ao Fundo Peni-
tenciário do Amazonas.

PRF registra três mortes em 
acidentes nas estradas federais

Um balanço par-
cial divulgado on-
tem pela Polícia 
Rodoviária Federal 
(PRF) aponta três 
mortes e 46 feridos 
em 40 acidentes 
registrados nas es-
tradas federais de 
entrada e saída do 
estado do Rio de 
Janeiro, no período 
do réveillon. 

Segundo o órgão, 
entre os dias 30 de 
dezembro e 1º de 
janeiro a PRF apli-
cou 1.748 multas, 
1.352 por excesso 
de velocidade, 248 
motivadas pela fal-

ta do cinto de se-
gurança por parte 
do motorista; outras 
50 por passageiros 
que não usavam 
o cinto de segu-
rança. Os policiais 
registraram 6 autos 
de infração pela 
falta de cadeirinha 
para crianças.

Segundo os da-
dos, foram feitos 
745 testes com o 
bafômetro, que re-
sultaram em 12 au-
tuações por recusa 
do teste e uma por 
constatação de al-
coolemia. O balan-
ço do órgão indica 

também a recupe-
ração de 7 veículos 
roubados e 10 pes-
soas presas.

Os números do 
primeiro balanço 
divulgado pela Au-
topista Fluminense, 
concessionária que 
explora o trecho 
Norte da BR-101 en-
tre Niterói e a divisa 
com o estado do 
Espírito Santo, in-
dicam que as três 
mortes registradas 
pela PRF ocorreram 
no trecho norte da 
BR 101, onde foram 
registrados 29 aci-
dentes.

Dois PMs são mortos e outro é 
ferido na Baixada Fluminense

Dois policiais milita-
res foram assassina-
dos e um outro ficou 
ferido na tarde de 
ontem em duas cida-
des da Baixada Flumi-
nense. 

Em Duque de Ca-
xias, um PM lotado 
no 15° BPM (Duque 
de Caxias) foi mor-
to com diversos ti-
ros quando passava 
pela Estrada do Tin-
guá com Projetada 
C, no bairro Chapéu 
do Sol, quarto distrito 
de xerém, em Duque 
de Caxias.

A vítima identifi-
cada como Cleiton 
William Santos de 
Freitas foi surpreen-
dida pelo autor dos 
disparos quando diri-
gia seu veículo, uma 
Saveiro, que foi atin-
gida por várias perfu-
rações. 

De acordo com infor-
mações, o militar que 
desempenhava fun-
ções internas, estaria 
envolvido no furto de 
combustível dos dutos 
da Petrobras, conforme 
diversas denúncias re-
cebidas nesta página 
e no Reage Saracuru-
na. Todas as denúncias 
serão averiguadas e re-
passadas a autoridade 
competente.

Já em Guapimirim 
um militar foi morto e 
outro ficou ferido por 
estilhaços durante um 
confronto em frente a 
uma agência bancá-
ria. Os PMs reformados, 
que prestavam servi-
ço como seguranças, 
iriam depositar um ma-
lote no banco, quando 
foram abordados por 
dois homens em uma 
moto.

Houve confronto no 

local. O sargento 
Francisco Assis de 
Aguiar e o subte-
nente Valteir Lima 
Teixeira foram socor-
ridos e levados para 
o Hospital Municipal 
de Guapimirim. No 
entanto, o sargen-
to não resistiu. Já o 
outro PM continua 
internado e seu es-
tado de saúde é es-
tável.

Segundo a polícia, 
os suspeitos conse-
guiram roubar o ma-
lote e fugiram. A Di-
visão de Homicídios 
da Baixada Flumi-
nense vai investigar 
o crime.

Outros dois poli-
ciais militares foram 
mortos nos dois pri-
meiros dias de 2017, 
em Manguinhos e 
Guadalupe, bairros 
do subúrbio do Rio.

Cleiton William foi surpreendido enquanto passava por estrada de Xerém

Linguagem dos sinais é introduzida 
dentro dos batalhões policiais 

A Língua Brasilei-
ra de Sinais (Libras) 
será introduzida nos 
batalhões. Cerca 
de 80 policiais mili-
tares lotados na 1ª 
Companhia Inde-
pendente de Polícia 
Militar (CIPM), no 2º 
Batalhão de Polícia 
Militar (Botafogo), 
no Batalhão de Po-
liciamento em áre-
as Turísticas (BPTur) 
e na Lei Seca foram 
qualificados em 
treinamento básico 
sobre a iniciativa é 

uma parceria com 
o Instituto Nacional 
de Educação de 
Surdos (INES), que 
disponibilizou pro-
fessores surdos e in-
térpretes de Libras. 
Durante as aulas, os 
alunos receberam 
uma cartilha com in-
formações básicas 
e tiveram o primeiro 
contato com a Lín-
gua Brasileira de Si-
nais. Em seguida, os 
policiais puderam 
mostrar na prática o 
que aprenderam. 

O major da PM e 
comandante da 1ª 
CIPM, Augusto Edu-
ardo Moreira Va-
lentim, aprovou a 
capacitação.  “Foi 
uma excelente ex-
periência para a 
Polícia Militar, e pen-
so ter sido também 
para os funcionários 
do INES, que viven-
ciaram e entende-
ram um pouco da 
nossa atividade, 
passando dois dias 
conosco “, disse o 
major. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO / REAGE CAxIAS
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Obras da Rodovia do Contorno 
são paralisadas no Sul do RJ

suL fLuminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Construção já dura 20 anos e mais de R$ 80 milhões foram investidos.

Mais uma vez 
os trabalhos 
de constru-

ção da Rodovia do 
Contorno, em Volta 
Redonda, no Sul do 
Rio de Janeiro, foram 
interrompidos. Mais de 
R$ 80 milhões já foram 
gastos em 20 anos de 
obra. A estrada vai li-
gar a BR-116 (Via Du-
tra) a BR-393 (Rodovia 

Lúcio Meira). 
As obras já foram 

interrompidas outras 
vezes. Em setembro 
deste ano, os traba-
lhos foram retomados 
e segundo o Governo 
do Estado estariam 
concluídos em 15 de 
dezembro. No en-
tanto, nesta semana, 
mais uma vez a obra 
parou.

A justificativa do Go-
verno do Estado, res-

ponsável pela obra, é 
a crise financeira. De 
acordo com o Depar-
tamento de Estradas 
de Rodagem (DER) 
ainda restam 10% dos 
serviços programados 
para serem feitos. Se fo-
rem retomados agora 
os trabalhos, ainda de-
morariam 30 dias até a 
conclusão. Nessa última 
etapa, a previsão é de 
que sejam desembolsa-
dos mais R$ 8 milhões.  A estrada vai ligar a BR-116 (Via Dutra) a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira)

REPRODUÇÃO 

A construção
Começou em 1995 

tem a extensão de 
13,5 km e ligará a BR-
116 a BR-393. Segun-

do a Superintendência 
dos Serviços Rodoviá-
rios de Volta Redonda 
(Suser), a conclusão 

da obra vai desafogar 
o trânsito do Centro da 
cidade. Serão 10 mil veí-
culos a menos trafegan-

do nas vias urbanas de 
Volta Redonda. O proje-
to ainda prevê a cons-
trução de dois viadutos 

com seis alças, a insta-
lação de uma caixa de 
segurança para reter 
cargas tóxicas, além de 

uma terceira faixa. 
A rodovia vai ligar 
a região Norte e Sul 
do Estado do Rio.

Uniforme de agentes comunitários 
são lançados em Angra dos Reis

Os agentes comuni-
tários de Saúde rece-
beram novos unifor-
mes, em solenidade 
realizada na última 
quinta-feira, no auditó-
rio do Centro de Estu-
dos Ambientais (CEA). 
A entrega foi feita pelo 
secretário municipal de 
Saúde, Eduardo Louza-
da, e contou também 
com a participação 
do superintendente de 
Atenção Básica, Eduar-
do Sampaio.

O kit foi comprado 
com recursos federais 
recebidos pela Prefei-
tura e contém camisa, 
colete e boné, destina-
dos ao trabalho exter-
no. O material contem-
pla a todos os agentes 
da cidade, pouco mais 
de 300 profissionais. Se-
gundo o secretário de 
Saúde, o fornecimento 

do kit é o reconheci-
mento de uma catego-
ria indispensável para 
a promoção e a qua-
lidade dos serviços de 
saúde no âmbito domi-
ciliar.

 O agente comunitá-
rio tem uma função im-
portante na integração 
dos serviços da Aten-

ção Primária, na medi-
da em que integra uma 
equipe composta por 
moradores da própria 
comunidade em que 
atua. Essa proximidade 
permite maior criação 
de vínculos, porque 
propicia maior conta-
to entre o morador e a 
equipe de saúde.

O kit contribui para a identificação do profissional 

DIVULGAÇÃO 

Secretarias de Piraí fazem 
mutirão contra o Aedes

As secretarias de 
Saúde e de Meio 
Ambiente de Piraí 
realizarão na próxi-
ma semana (de 9 
a 13) a ‘Semana D 
Limpeza’ no bairro 
Asilo, com a finali-
dade de reduzir o 
volume de materiais 
inservíveis em espa-
ços abertos e quin-
tais nas residências, 
eliminando possíveis 
criadouros de do 
mosquito transmis-
sor da dengue, zika 
e chikungunya.

O secretário de 
Meio Ambiente, 
Mário Amaro, in-
formou que serão 
disponibilizadas ca-
çambas durante a 
semana em pontos 
estratégicos para 
que os moradores 
coloquem o lixo e 
materiais resultantes 
da limpeza dos seus 
quintais. No Levan-
tamento Rápido do 
Índice de Infesta-
ção do Aedes ae-

gypti,  LIRAa, realizado 
em outubro passado, 
vistoriando 540 resi-
dências do Município 
nos bairros Centro, Asi-
lo, Santa Tereza, Casa 
Amarela e Arrozal, o 
índice de infestação 
residencial ficou 1m 
1,7%, colocando Piraí 
em estado de alerta 
contra uma nova epi-
demia para essas do-
enças.

Segundo a secretá-
ria de saúde os téc-

nicos da Vigilân-
cia Ambiental em 
Saúde começarão 
novo levantamento 
para determinar os 
índices atuais de in-
festação. O primeiro 
LIRAa de 2017 tem 
previsão de ser con-
cluído até sexta-
-feira, verificando a 
existência de larvas 
do mosquito Aedes 
aegypti em cerca 
de 500 residências 
do Município.

Agentes conscientizaram moradores da região

DIVULGAÇÃO 

Sebrae lança vários cursos para 
empresários na Região dos Lagos

O Sebrae na Re-
gião dos Lagos co-
meça 2017 com 24 
cursos para empre-
sários da Região dos 
Lagos - 13 deles, com 
curta duração de 
apenas um semestre. 
O objetivo é auxiliar 
o empreendedor a 
se organizar, melho-
rar vendas, aprimorar 
a gestão e conse-
quentemente obter 
um melhor resultado 
neste ano.

Os cursos de cur-
ta duração serão: fi-
nanças, vendas, ma-
rketing, redes sociais, 
formação de preço, 
entre outros, além 
de capacitações em 
gestão e liderança e 
seis oficinas gratuitas 
para microempreen-
dedores. Para quem 
quiser investir na ad-
ministração da em-
presa, estão agenda-
das duas edições do 

curso Gestão Estraté-
gica do Sebrae Mais. 
A primeira acontece 
entre março e maio, 
mas a palestra de 
apresentação já será 
no dia 26 deste mês. 
A segunda será rea-
lizada de julho a se-
tembro.

De acordo com 
coordenadora do 
Sebrae na Região 
dos Lagos, Ana Cláu-
dia Vieira, o início do 
ano é o momento 

para melhorar o fatu-
ramento da empre-
sa. “Empresário bem 
informado e bem 
preparado sempre 
tem chance de me-
lhorar seu negócio. 
Pois está pronto para 
afinar sua empresa e 
aproveitar as oportu-
nidades que surgirão 
ao longo do ano, ou 
mesmo para apostar 
em soluções criativas 
para driblar momen-
tos difíceis”, diz ela.

Sebrae abre portas para futuros empreendedores

DIVULGAÇÃO

Fim de ano foi intenso  na Via Lagos
Mais de 187 mil veículos 

passaram pela ViaLagos 
no período Réveillon, en-
tre a última quarta-feira e 
domingo . Os dias 29 e 30 
de dezembro foram os de 
maior fluxo em direção à 
Costa do Sol, com 41 mil e 
44 mil veículos, respectiva-
mente. Também foi gran-
de a movimentação de 
volta para casa no domin-
go, com a passagem de 
39 mil veículos. E o trânsito 
seguiu intenso em direção 
ao Rio na segunda-feira , 
cerca de 20 mil veículos 
passaram pela rodovia.

Durante todo o período, 
as equipes do serviço SOS 
Usuário da concessionária 
CCR ViaLagos realizaram 
324 atendimentos mecâ-
nicos. Do total de veículos 
atendidos, 119 tiveram os 
problemas resolvidos na 
própria pista e 205 foram 

rebocados. O número de 
acidentes caiu 18% em 
relação ao Réveillon de 
2016. Entre os dias 28/12 e 
01/01, foram registrados 09 
acidentes, todos sem gra-
vidade.

As equipes da conces-
sionária seguem atentas 
ao movimento na rodo-
via e dispostas em bases 

operacionais especiais, 
espalhadas por pontos 
estratégicos da ViaLagos, 
equipadas com guinchos, 
viaturas de inspeção e 
ambulâncias UTI e de 
resgate, para garantir a 
qualidade e rapidez nos 
atendimentos e agilizar a 
liberação das pistas em 
caso de ocorrências.

DIVULGAÇÃO

Destinos eram cidades da Região dos Lados
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Trabalho: busque 
estabilidade financeira. 
Gaste menos e aplique 
mais. Uma poupança  irá 
lhe garantir um futuro 
tranquilo. O Sol faz você 
sentir mais segurança para 

tocar sua vida profissional. Êxito virá! 
Amor: hoje, você poderá se sentir mais 
alegre e feliz.

Trabalho: sua vida 
profissional vai estar em 
primeiro plano, você fará 
de tudo para alcançar seus 
objetivos. Procure não se 
sobrecarregar. Finança: o 

dinheiro vai ficar flutuante, ora pouco, ora 
mais. Amor: clima agitado e divertido à 
volta. Cor: branca.  

Áries

Trabalho: essa fase trará 
para você negócios 
inesperados. Os astros 
favorecem sua vida 
profissional e financeira. 
Continue persistindo para 

atingir o seu objetivo. Sua persistência 
será recompensada. Amor: se for gentil o 
romance terá vida longa.

Touro

Trabalho: os astros 
favorecem a casa onde 
se avalia o seu lado 
competente. A melhor 
maneira de aproveitar 
essa energia é se dedicar 
às suas tarefas diárias. 

Agilize o seu serviço e se dará bem. No 
amor invista na sintonia a dois e o romance 
sairá ganhando. 

Gêmeos

Trabalho: não desanime 
se algo não está 
correspondendo o que 
desejava. Deus pode 
mudar tudo! Tenha fé 
e dias melhores virão. 

Procure fazer inovação na sua atividade 
para o seu trabalho ficar mais competitivo. 
Amor: romance em fase de paz e amor.

Câncer

Leão

Trabalho: os laços 
profissionais vão se fortalecer 
e a prosperidade irá te atingir 
em cheio. Contatos com 
pessoas do mesmo ramo 
que você, contribuirão para 

melhorar o seu lado financeiro. Amor: avalie 
como tem tratado a pessoa amada. Ela está 
feliz?  

Virgem

Trabalho: nessa boa fase 
astral em que Júpiter 
favorece o crescimento, 
pode ser sua grande 
oportunidade de crescer 
profissionalmente. Tudo 
indica, que sua carreira 

irá deslanchar e dinheiro chegará! Amor: 
dê um pouco mais de carinho a pessoa 
amada.  

Libra

Trabalho: mesmo 
que pareça distante, o 
sucesso profissional 
chegará sem avisar. 
Seu talento será 
reconhecido por 

todos e os seus caminhos se abrirão 
e fecharão os das dificuldades 
financeiras. Amor: facilidade para 
conquistas amorosas. Romance 
no ar! 

Escorpião

Trabalho: a sorte parece 
que vai entrar na sua vida 
nessa fase protegida por 
Júpiter. Esteja disponível 
para recebê-la. Negócios 
pintarão para coroar 

esforços profissionais e investimentos 
financeiros feitos por você. Amor: siga 
em busca do que lhe faz bem.   

Sagitário

Trabalho: procure refletir 
sobre os seus objetivos, 
a fim de analisar se têm 
condições de alcançar 
o que espera deles. 

Prudência e água benta nunca fizeram 
mal a ninguém. Você saberá avançar 
com segurança, não é? Amor: mostre 
o seu lado mais amoroso. 

Capricórnio

Trabalho: invista 
em iniciativas 
p r o f i s s i o n a i s . 
Aproveite a 
disposição astral 
de Urano e Júpiter 

para empreender negócios que 
flutuam na sua mente. Eles 
tendem trazerem resultados 
positivos. Amor: nessa fase, 
Vênus estará favorecendo novos 
romances.

Aquário

Trabalho: Netuno 
e virgem podem 
abrir um mundo 
de conquistas 
profissionais se 
você estiver com 

disposição para trabalhar duro e 
mostrar todo o seu talento no que 
faz. Saiba aproveitar esse bom 
momento astral: mexa-se! Amor: 
romance trará alegria. 

Peixes

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

DECRETO 2082 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

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

DECRETA

Art. 1º - ficam exonerados, a contar de 01 de janeiro 
de 2017, todos os agentes Políticos (simbologia sM) e 
todos os cargos de provimento em comissão (simbolo-
gias ssM, cne e cc).

Art. 2º - ficam revogadas, a contar de 01 de janeiro de 
2017, todas as Funções Gratificadas concedidas.  

Art. 3º - este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jorge Serfiotis
Prefeito

DECRETO Nº. 2083 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

Revoga o Decreto n. 2.061 de 26 de outubro de 2016, es-
tabelecendo o horário de expediente da Administração 
Municipal e da dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto 
Real, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, em seu 
Art. 78, e

CONSIDERANDO, o que esta-
belece o Art. 37 caput da CRFB, no que se refere è 
eficiência da administração pública;

CONSIDERANDO, as diretrizes 
da nova gestão do Executivo Municipal, observan-
do a legalidade e eficiência da administração mu-
nicipal.

D E C R E T A:

Art. 1º. fica estabelecido o expediente da admi-
nistração Municipal no horário compreendido entre 08:00hs 
e 17:00hs, de segunda à sexta-feira.

Art. 2°. este decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação.

Art. 3º. revogam-se as disposições em con-

trário, especialmente o decreto n. 2.061 de 26 de ou-
tubro de 2016.

Jorge Serfiotis 
Prefeito

PORTARIA Nº 0001 DE 02 DE JANEIRO DE 2017.

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, AILTON BA-
SÍLIO MARQUES, para o cargo em comissão sM de 
secretário Municipal da secretaria Municipal de obras, 
urbanismo e infra estrutura. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0002 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, JEAN CAR-
LOS DOS SANTOS SILVA, para o cargo em comissão 
sM de secretário Municipal da secretaria Municipal de 
Governo. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0003 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, LUDEMAR 

PEREIRA, para o cargo em comissão sM de controla-
dor da controladoria Geral do Município. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0004 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, JOÃO PAU-
LO DOS SANTOS, para o cargo em comissão sM de 
secretário Municipal da secretaria Municipal de fazen-
da e Planejamento.  

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0005 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, LUIS FER-
NANDO GRACIANI, para o cargo em comissão sM de 
secretário Municipal da secretaria Municipal de admi-
nistração.  

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0006 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:
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Ingredientes

Modo de preparo

FRAnGO MAzU

300 g de carne de 
frango assado, sem 
pele e desfiado/100 g 
de bacon picadinho e 
previamente frito/200 
g de queijo tipo mus-
sarela ou prato picado 
grosseiramente/100 g 
de batata palha/1 xí-
cara de requeijão do 
tipo catupiry (sem ami-
do).

Em uma vasilha, mistu-
re o frango, o bacon, 
o queijo e a batata 
palha.
Em um refratário, alter-
ne camadas da mis-
tura e do requeijão, 
finalizando com este 
último.
Leve ao forno até gra-
tinar o requeijão da 
camada final.
Sirva bem quente, 
acompanhado de ar-
roz branco.

GALInHA COM qUIABO

680 g de molho de to-
mate/1/2 litro de água
600 g de galinha cor-
tada em pedaços/1 
cebola inteira pica-
da/3 dentes de alho/4 
colheres (sopa) de 
azeite de oliva/300 g 
de quiabo picado em 
rodelas/200 g de milho
sal e pimenta a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Ferva o molho de tomate, 
a água e o sal.
Reserve.
Aqueça o azeite e frite os 
pedaços da galinha com 
o alho e a cebola.
Coloque o quiabo picado.
Mexa apenas um pouco, 
com cuidado para ele 
não babar.
Cubra com o caldo até 
que passe dois dedos do 
nível dos ingredientes.
Espere cozinhar bem, e 
acrescente o milho ao res-
tante do que foi prepara-
do com o molho e despe-
je sobre a galinha.
Misture tudo e deixe mais 
3 minutos em fogo brando.
Retire do fogo.
Sirva ainda quente com 
arroz branco.
Bom apetite!.

Ingredientes

Modo de preparo

MASSA DE nHOqUE 
RÁPIDO

1 colher de sopa de 
margarina/1 ovo/2 co-
pos de farinha de trigo
2 copos de leite/1 co-
lher de chá de sal.

Coloque em uma panela 
a margarina o ovo batido 
o leite o sal e a farinha de 
trigo mexa sempre até dis-
solver a farinha.
Abaixe o fogo e mexa 
até que desgrude do fun-
da da panela, desligue o 
fogo.
E assim que a massa esti-
ver fria faça as bolinhas.
Ferva 1 litro de água e as-
sim coloque uma porção 
de bolinhas, espere subir, e 
retire da água.
Está pronto, só colocar o 
molho de sua preferência
Também pode fazê-los fri-
tos.
É só não colocá-los para 
ferver.

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, VALÉRIA 
RIBEIRO DE CARVALHO, para o cargo em comissão 
sM de secretária Municipal da secretaria Municipal de 
assistência social, direitos humanos e habitação.   

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0007 DE 02 DE JANEIRO DE 2016

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2016, MARIA MA-
DALENA FERREIRA DE SOUZA, para o cargo em co-
missão sM de secretária Municipal da secretaria Muni-
cipal de educação. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

                                     

PORTARIA Nº 0008 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, CYRANO 
SANTOS, para o cargo em comissão sM de secretário 
Municipal da secretaria Municipal de saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0009 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, REINALDO 
JOSÉ RAIMUNDO, para o cargo em comissão sM de 
secretário Municipal da secretaria Municipal de Meio 
ambiente. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0010 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, VANESSA 
DE PAULA MIRANDA, para o cargo em comissão sM 
de secretário Municipal da secretaria Municipal de de-
senvolvimento econômico, trabalho e renda. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0011 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, DAVI MOU-
RA, para o cargo em comissão sM de Procurador Geral 
da Procuradoria Geral do Município. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0012 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, SÉRGIO 
LUIZ DO CARMO CARVALHO SILVA, para o cargo 
em comissão ssM de subsecretário de finanças da 
secretaria Municipal de fazenda e Planejamento. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0013 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, JOSÉ HEN-
RIQUE RODRIGUES MARTINS, para o cargo em co-
missão cc1 de diretor de tesouraria da secretaria Mu-
nicipal de fazenda e Planejamento. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0014 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, GUILHER-
ME RIBEIRO FONSECA, para o cargo em comissão 
cc1 de diretor de contabilidade da secretaria Munici-
pal de fazenda e Planejamento. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

 PORTARIA Nº 0015 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, VERA LÚ-
CIA PEREIRA CIANELLI GRACIANI, para o cargo em 
comissão cc1 de diretora de execução orçamentária 
da secretaria Municipal de fazenda e Planejamento. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0016 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, CLÁUDIO 
ROCHA LINHARES BEZERRA, para o cargo em co-
missão cc1 de diretor tesoureiro da secretaria Muni-
cipal de saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

 PORTARIA Nº 0017 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, ANDRÉ 
LUIS DE ALMEIDA, para o cargo em comissão cc2 
de coordenador da divisão de água e esgoto da secre-
taria Municipal de fazenda e Planejamento. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

 PORTARIA Nº 0018 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, JANAINA 
REIS DE ANDRADE, para o cargo em comissão cne 
de superintendente de compras, licitação e contratos 
da secretaria Municipal de saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0019 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, IRIS MARIA 
DA SILVA, para o cargo em comissão cc3 de asses-
sor do departamento de compras e licitação da secre-
taria Municipal de saúde. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

                                     

PORTARIA Nº 0020 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, para mandato de 01(um) ano, a 
contar de 02 de janeiro de 2017, janaina reis de 
andrade, iris Maria da silVa, Marcelo rocha 
rodriGues dos reis, henriQue Miller baliei-
ro e Paulo sÉrGio honÓrio para, sob a presidên-
cia da primeira, constituírem a coMissÃo PerMa-
nente de licitaçÃo do fundo MuniciPal de 
saÚde e secretaria MuniciPal de saÚde. 

art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando a Portaria 2100 de 02 de 
Junho de 2016. 

 Jorge Serfiotis
Prefeito

   PORTARIA Nº 0021 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados 
para compor a Comissão de Pregão, com a finalida-
de de realizar a modalidade de licitação denominada 
PreGÃo no fundo MuniciPal de saÚde e se-
cretaria MuniciPal de saude.

Pregoeira: JANAINA REIS DE ANDRADE;

Pregoeiro substituto: KAMAL JAMIL IBRAHIM;

equipe de apoio: HENRIQUE MILLER BALIEIRO;

equipe de apoio: PAULO SERGIO HONORIO. 

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

 Jorge Serfiotis
Prefeito

   PORTARIA Nº 0022 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

o Prefeito do MunicÍPio de Porto real, no 
uso de suas atribuiçÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 02/01/2017, JEAN 
CARLOS DOS SANTOS SILVA, para responder inte-
rinamente pela secretaria Municipal de ordem Pública. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA  MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

                                 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

DECRETO Nº 4.187 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

“ESTAbElECE, NO âMbITO DA 
ADMINISTRAçãO PúblICA DO MUNICÍPIO 
DE bElFORD ROXO, MEDIDAS DE 
RACIONAlIzAçãO DO gASTO PúblICO NAS 
CONTRATAçõES PARA AqUISIçãO DE bENS, 
EXECUçãO DE ObRAS E DE PRESTAçãO DE 
SERVIçOS E OUTROS DISPOSITIVOS E Dá 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE bElFORD ROXO, ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, e

- CONSIDERANDO a grave crise econômica que assola o País 
e o Estado do Rio de Janeiro que tomaram medidas de ajustes 
conforme dispõe o Decreto Estadual nº 45.692 de 17 de junho de 
2016 e Decreto Estadual nº 45.785 de 05 de outubro de 2016 e 
Decreto Federal nº 8.540, de 9 de outubro de 2015;

- CONSIDERANDO que a crise que assola tais Entes afeta 
diretamente o Município pela grande dependência local de repasses 
oriundos dos cofres Estadual e Federal;

- CONSIDERANDO a queda na arrecadação local, principalmente a 
observada no ISS e IPTU e nos repasses obrigatórios do Estado do 
Rio de Janeiro e da União Federal;

- CONSIDERANDO que tal fato vem acarretando severas 
dificuldades na prestação dos serviços essenciais e pode ocasionar 
ainda o total colapso dos serviços públicos;

- CONSIDERANDO que a interrupção da prestação de serviços 
públicos essenciais, afeta sobremaneira a população do Município;

- CONSIDERANDO a permanente necessidade de revisão, 
atualização e aperfeiçoamento dos procedimentos inerentes aos 
atos praticados pelo Município;

- CONSIDERANDO as disposições legais que tratam de regras que 
ofereça ao gestor eleito a possibilidade de início de uma gestão 
segura e eficiente, notadamente quanto ao teto do percentual 
com despesas que é inversamente proporcional ao volume de 
arrecadação;

- CONSIDERANDO a adequação deste município as disposições 
da lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2001 - lei de 
Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Artigo 1º - Ficam estabelecidas através deste Decreto, no âmbito 
da Administração Pública do Município de belford Roxo, medidas 
de racionalização do gasto público nas contratações para aquisição 
de bens, execução de obras, de prestação de serviços e outros 
dispositivos.

PARágRAFO úNICO - Subordinam-se às normas deste Decreto, 
todos os órgãos da Administração Pública Municipal Direta 
e Indireta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, 
empresas públicas dependentes e sociedades de economia mista 
dependentes.

Artigo 2º - O realinhamento nos valores das contratações terão a 
finalidade de contenção e diminuição das despesas públicas de 

cada órgão ou entidade municipal.

PARágRAFO úNICO – O realinhamento de valores de que trata 
este Decreto, deverá alcançar o máximo de desconto dos valores 
e/ou redução de quantitativos relativos às contratações em curso.

Artigo 3º - Os órgãos e as entidades da administração pública local 
direta definida no parágrafo único do art. 1º deste Decreto deverão 
promover as ações necessárias para o realinhamento dos valores 
de que trata o art. 2º do mesmo e avaliar todos os contratos e os 
instrumentos congêneres relativos à aquisição de bens, execução 
de obras e à prestação de serviços, com o objetivo de reduzir o 
gasto público, observado o disposto nos art. 58, art. 65, art. 78, 
caput, inciso XII, e art. 79, caput, inciso I, da lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

Artigo 4º - A decisão pela prorrogação ou pela celebração de novos 
contratos e instrumentos congêneres, no âmbito da administração 
local direta e fundacional, deverá sempre observar a essencialidade 
de seu objeto e o relevante interesse público.

Artigo 5º - Os órgãos e as entidades da administração pública local 
definida no parágrafo único do art. 1º deste Decreto encaminharão 
ao gabinete do Prefeito relatório de despesas, de redução de gastos 
e possíveis medidas a serem adotadas, quando identificadas, ou 
quando solicitadas.

Artigo 6º - As licitações na fase interna serão reavaliadas da 
seguinte forma:

I - as relativas aos objetos considerados não essenciais serão 
preferencialmente suspensas;

II - as relativas aos objetos considerados essenciais terão os 
preços revistos, uma vez mais, pelo Secretário Municipal ou pelo 
Ordenador de Despesa do Órgão ou Entidade, que ratificará o ato 
de autorização para a realização do certame.

Artigo 7º - As licitações em curso serão reavaliadas da seguinte 
forma:

I - as relativas aos objetos considerados não essenciais serão 
revogadas, com fundamento no art. 49, da lei nº 8.666/93, sendo 
motivadas pela necessidade superveniente de redução imediata 
das despesas públicas;

II - as relativas aos objetos considerados essenciais serão 
reavaliadas quanto aos seus preços contratados, visando a redução 
do valor estimado.

PARágRAFO úNICO - Caso a redução seja viável, a licitação será 
revogada e outra deverá ser aberta, realizando-se nova estimativa 
do valor da contratação.

Artigo 8º - Todos os contratos em vigor serão reavaliados, 
promovendo-se nova pesquisa de preços de mercado a fim de que 
seja aferida a possibilidade de redução dos valores contratuais 
ou a celebração de novos contratos com valores reduzidos e a 
consequente rescisão dos contratos existentes.

PARágRAFO PRIMEIRO - Tratando-se de contrato cujo objeto seja 
considerado não essencial e uma vez apurado que a sua redução 
não causará prejuízo imediato à continuidade do serviço público, 
poderá desde logo ser promovida a resilição do contrato, por meio 
de distrato, havendo a concordância expressa do contratado, 
extinguindo-o.

PARágRAFO SEgUNDO - As razões invocadas no preâmbulo 
desse Decreto constituem razões de interesse público, de alta 
relevância e amplo conhecimento, para que, nos termos do 
art.78, inciso XII, da lei n.º 8.666/93, seja promovida a rescisão 

de contratos existentes com o objetivo de obtenção de valores 
reduzidos em novas contratações. 

Artigo 9º - Se o objeto puder ser suprimido na sua totalidade, deverá 
ser emitida notificação ao contratado, propondo-lhe a resilição do 
contrato, oportunidade em que deverá ser indicada a data e o 
horário para a formalização do Termo de Distrato.

Artigo 10º - Aplicam-se as disposições deste Decreto aos Termos 
Aditivos de prorrogação de prazo, às contratações diretas e às 
contratações decorrentes da utilização do Sistema de Registro de 
Preços.

Artigo 11º - Os realinhamentos dos valores deverão ser concluídos 
em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
publicação deste Decreto.

Artigo 12º - Este Decreto produzirá seus efeitos a partir da data de 
sua publicação, revogando-se as disposições anteriores.

Prefeitura Municipal de belford Roxo, 02 de Janeiro de 2017. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAl

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA  MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

                                 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

PORTARIA Nº 001/GP/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 
2017

Nomear, a contar 01 de janeiro de 2017, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, RICARDO TONASSI SOUTO, 
para exercer o cargo em comissão de Procurador Geral, 
símbolo PG, da Procuradoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 002/GP/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 
2017

Nomear, a contar 01 de janeiro de 2017, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, ELENICE ARAUJO DE OLIVEIRA 
SILVEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
secretário Municipal, símbolo sM, da secretaria 
Municipal de controle.

PORTARIA Nº 003/GP/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 
2017

Nomear, a contar 01 de janeiro de 2017, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, LUIZ CLAUDIO VIEIRA RANGEL, 
para exercer o cargo em comissão de secretário 
Municipal, símbolo sM, da secretaria Municipal de 
fazenda.

PORTARIA Nº 004/GP/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 
2017

Nomear, a contar 01 de janeiro de 2017, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da lei 
orgânica Municipal, ANDRÉ LUIZ SANTANA LEAL, 
para exercer o cargo em comissão de secretário 
Municipal, símbolo sM, da secretaria Municipal de 
Governo.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAl

GLOBO
05:00 - Hora Um
05:58 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:04 - Bem Estar
10:50 - Encontro com Fáti-
ma Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edi-
ção
12:45 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
13:57 - Vídeo Show
15:13 - Sessão da Tar-
deSkylar: A Garota Deste-
mida
16:48 - Vale a Pena Ver de 
NovoCheias de Charme
18:00 - Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:29 - Sol Nascente
19:14 - Praça TV - 2ª Edi-
ção
19:33 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:16 - A Lei do Amor
22:15 - Aldo - Mais Forte 
Que O Mundo
22:51 - Raízes
23:39 - Jornal da Globo

TV RECORD

SBT
06:00 - SBT Notícias Manhã
08:00 - Fofocando
08:30 - Mundo Disney
10:30 - Bom Dia e Cia
13:45 - Clube do Chaves
14:45 - Casos de Família
15:45 - A Usurpadora
16:45 - Querida Inimiga
17:30 - Lágrimas de Amor
18:30 - A Gata
19:45 - Carinha de Anjo
20:30 - Chiquititas
21:30 - Programa do Rati-
nho
22:00 - Cine Espetacular
23:15 - The Noite com Da-
nilo Gentili
01:00 SBT Notícias

REDE TV

05:00-Programa Ultra-
farma
08:30 - Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus
09:00 - AmericaShop
09:30 - Tá Sabendo?
12:00 - Melhor Pra Você
15:00 - Igreja Universal 
do Reino de Deus
17:00 - A Tarde é Sua
18:00 - Igreja Universal 
do Reino de Deus
18:05 - Te Peguei
19:15 - Master Game
20:30 - RedeTV News
21:30 - Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus
22:45 - TV Fama
00:00 - Luciana By Night
00:30 - Leitura Dinâmica
01:30 - Programa 
Amaury Jr
03:00 - Igreja Universal 
do Reino de Deus.

06h00-Faixa Regional
06h30-Balanço Geral Ma-
nhã
07h30-Faixa Regional
08h55-Fala Brasil
10h00-Hoje em Dia
12h00-Faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h30-Cidade Alerta
18h00-Cidade Alerta
19h40-Escrava Mãe
20h40-A Terra Prometida
21h40-Jornal da Record
22h30 -  Cine Record Es-
pecial – A Múmia
00h15 - A Nova Super Má-
quina

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 - O Simpsons
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

A maior parte do que vemos é ilusão de ótica
C U R I O S I D A D E S
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Nada é como pare-
ce, especialmente se 
estiver em sua visão 
periférica. De acordo 
com um novo estudo 
da Universidade de 
Amsterdã, na Holan-
da, a nossa visão peri-
férica, a parte fora do 
centro e foco do nos-
so olhar, pode muitas 
vezes ser apenas uma 
ilusão de ótica.

Em uma tentativa 
de explicar o que nos-
so campo de visão 
não pode ver perfei-
tamente, os pesquisa-
dores acreditam que 
nosso cérebro essen-

cialmente “preenche” os 
espaços em branco para 
nos dar uma imagem 
completa.

“Talvez nosso cérebro 
complete o que vemos 
quando o estímulo físico 
não é suficientemente 
rico”, explicou a autora 
principal do estudo, Mar-
te Otten, da Universidade 
de Amsterdã. “O cérebro 
representa a visão perifé-
rica com menos detalhes, 
e essas representações se 
degradam mais rápido do 
que a visão central. Por-
tanto, esperávamos que 
a visão periférica fosse 
muito suscetível a experi-

ências visuais ilusórias, 
para muitos estímulos 
e grandes partes do 
campo visual”. No ge-
ral, os cientistas con-
cluíram que, sob as 
circunstâncias corretas, 
uma grande parte da 
periferia da nossa visão 
pode se tornar uma ilu-
são.

“Este efeito parece 
manter-se para muitas 
características visuais 
básicas, indicando que 
este preenchimento 
é um mecanismo de 
percepção geral e fun-
damental”, completa 
Otten.

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
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nova Iguaçu estreia na Copa 
São Paulo contra a Chape

Anderson Luiz

Laranja da Baixada parte rumo a Porto Feliz e volta a disputar a competição após 20 anos.

baixada

Chegou a hora 
da oportunida-
de. Depois de 20 

anos, o Nova Iguaçu 
volta à Copa São Paulo 
de Juniores e estreia na 
competição mais famo-
sa da categoria hoje, às 
15h30, diante da Cha-
pecoense, no Estádio 
Municipal Ernesto Roc-
co, em Porto Feliz, no 
interior de São Paulo. A 
partida terá transmissão 
ao vivo do canal por as-
sinatura ESPN Brasil. 

A delegação laranja 
está em Porto Feliz. Além 
de Chapecoense e 
Nova Iguaçu, integram 
o Grupo 14 Desportivo 
Brasil, da cidade-sede, e 

o Sampaio Corrêa (MA). 
Os dois primeiros colo-
cados avançam para a 
segunda fase, que será 
disputada por 60 clubes. 
A final está marcada 
para o dia 25, aniver-
sário da cidade de São 
Paulo, no Pacaembu. 

A expectativa entre 
os garotos é grande 
para fazer uma campa-
nha histórica. Afinal, nas 
duas únicas participa-
ções que teve até aqui, 
em 1995 e 1997, o Nova 
Iguaçu nunca passou 
da primeira fase. Agora, 
o clube está consolida-
do como uma das prin-
cipais forças no trabalho 
de formação do país, 
possui um Centro de 
Treinamento de primeiro 

nível e vem respaldado 
por ótimos resultados. 

Certificado pela CBF 
como clube formador 
desde 2013, o Nova 
Iguaçu vai para a Copa 
São Paulo sem alguns jo-
gadores que já estão em 
importantes clubes do 
futebol brasileiro, como 
o lateral-esquerdo Jona-
than, do Internacional; o 
atacante Jean, do Bota-
fogo; o atacante Bill, do 
Flamengo; e o lateral-di-
reito Peixe e o zagueiro 
Raniel, que estavam no 
Vasco da Gama. 

Por outro lado, o Or-
gulho da Baixada vai 
com um grupo entrosa-
do, já que muitos atletas 
estão no clube desde 
bem pequeninhos e jo-

gam juntos há bastante 
tempo. Exemplo maior 
é o meia e camisa 10 
do time, Ramon, de 17 
anos, que está no clu-
be desde os oito anos 
de idade; e o lateral-es-
querdo Menezes, de 18 
anos, que está no Nova 

Iguaçu desde os 10. 
Depois da estreia 

diante da Chapeco-
ense, o Nova Iguaçu 
encara no dia 5, quin-
ta-feira, às 14h, o Des-
portivo Brasil; e fecha 
sua participação na pri-
meira fase no dia 7, sá-

bado, às 14h, diante do 
Sampaio Corrêa (MA). 
Todos os jogos serão re-
alizados no Estádio Mu-
nicipal Ernesto Rocco, 
em Porto Feliz, cidade 
com 50 mil habitantes e 
que fica próxima a Itu e 
Sorocaba.

Partida será contra a Chapecoense, em seu primeiro jogo oficial pós acindente

BERNARDO GLEIZER


