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vão arregaçar as mangas

PResIdeNte: José de lemos 

Prefeitos assumem anunciando 
medidas para estancar a crise

3

Prefeitos  eleitos nos 92 
municípios do Rio de Janeiro 
viveram ontem a última eta-
pa do processo eleitoral. Ao 
tomarem posse, todos man-
tiveram no mesmo discurso 
a adoção medidas urgentes 
para amenizar a  grave crise 
financeira. 

Em  Nova Iguaçu, ao tomar 
posse na manhã de ontem, o 
prefeito Rogério Lisboa (PR) 
assinou um decreto de esta-
do de calamidade financeira. 
Durante o evento na Câmara 
Municipal, ele falou sobre a 
medida que possibilitará cor-
tar mais do que os 25% limi-
tados pela lei das licitações 
nos contratos.

Já em Porto Real,  Jorge 
Serfiotis volta ao comando 
da Prefeitura afirmando que 
o momento é complicado, 
mas com a ajuda do povo a 
fase ruim vai passar. 

No Rio, o prefeito Marce-
lo Crivella passa a faca nos 
custos da máquina pública 
e nos cargos comissionados.

O chefe do Executivo 
também decidiu proibir a 
cobrança de pedágio a moto-
ciclistas na Linha Amarela e 
suspender por 60 dias o pro-
cesso de reorganização das 
linhas de ônibus para que 
seja feita uma reavaliação. 
A Secretaria Municipal de 
Transportes fará um diagnós-
tico da atual disposição das 
linhas, bem como um plano 
de trabalho para reestrutu-
rar os serviços. 

REPRODUÇÃO

Prefeito de Nova iguaçu, Rogério Lisboa, e o vice, Carlos Ferreira, o Ferreirinha, se cumprimentam durante a cerimônia
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No Rio, Marcelo Crivella aperta a mão do seu antecessor Eduardo Paes. Já em Porto Real, Jorge Serfiotis e o vice, Ailton Marques: tempos dif

mandato qualificado, 
que trabalhem em 
prol da melhoria do 
povo iguaçuano. 

A MESA-DiREtoRA 
FiCou ASSiM 

CoMPoStA:
Presidente; Rogério 

Teixeira Junior (Juni-
nho do Pneu) - PMDB.

1º Vice-Presidente: 
Marcelo Verdan Lessa 
(Marcelo Lajes) - PPS.

2º Vice-Presidente: 
Rogério Bastos Reis 
(Rogério Vilanova) - 
PDT.

3º Vice-Presidente: 
Felipe Rangel Gar-
cia (Felipinho Ravis) 
- PSC.

1º Secretário: Fábio 
José de Freitas San-

Após tomarem pos-
se na manhã de on-
tem, os 17 vereadores 
de Nova Iguaçu se 
reuniram para eleger 
a nova Mesa-Diretora 
da Casa Legislativa. 
Após entendimentos, 
a chapa encabeça-
da  pelo vereador Ro-
gério Teixeira Junior, 
o Juninho do Pneu 
(PMDB), foi eleita por 
unanimidade. 

Em seu discurso, Ju-
ninho do Pneu agra-
deceu o voto e a con-
fiança depositada 
em seu nome e nos 
demais nomes que 
compõem a Mesa-Di-
retora, conclamando 
seus pares a unir es-
forços para fazer um 

tos (Fabinho Marin-
gá) - PMDB.

2º Secretário: Car-
los Alberto Ribeiro 
da Silva (Carlinhos 
BNH) - PTC.

3º Secretário: 
Aguinaldo Barboza 
Peixoto (Camu) - 
PCdoB.

Em seu primeiro 
ato na presidência 
da Casa, Juninho 
do Pneu convocou 
vereadores para a 
primeira sessão or-
dinária que será re-
alizada hoje, às 16 
horas, onde serão 
apreciadas e vo-
tadas matérias de 
urgência enviadas 
pelo prefeito Rogé-
rio Lisboa. Juninho do Pneu assina o livro de posse ao lado de Ferreirinha e Rogério Lisboa
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Linguarudo

Ano robótico?

Durante um espetá-
culo na cidade italia-
na de Roma, um Pa-
pai Noel fantasiado foi 
demitido após negar a 
existência ‘dele mes-
mo’ diante de várias 
crianças, o que desen-
cadeou uma polêmi-
ca nas redes sociais. 
Após a ação, o dono 
da página do Face-
book, responsável pelo 
show, recebeu inúme-
ras queixas de usuários.

A realidade pode 
não ser tão ruim como 
se imagina. A ascensão 
dos robôs pode aconte-
cer em 2017. O processo 
robótico está caminhan-
do cada vez mais rápi-
do e o tempo todo. É 
provável que as máqui-
nas ganhem espaço no 
mercado de trabalho e 
os robôs possam ser usa-
dos em casas e lares. O 
futuro da humanidade 
são as máquinas!

Prestes a completar dez anos em 2017, precisa-
mente no dia 9 de janeiro, o iPhone vem deixan-
do sua marca na população mundial. Segundo 
o empresário mais influente do planeta, a nova 
tecnologia criou uma nova categoria para a fe-
bre mundial, os smartphones, o novo melhor ami-
go do povo. 

Já está se tornando frequente ver o Facebook adi-
cionando alguns recursos referentes a datas come-
morativas. Essa é a vez de termos algo relacionado 
ao Ano Novo para celebrar a chegada de 2017. Para 
ver a novidade em ação, tudo que você precisa fa-
zer é digitar “Feliz ano novo” em alguma publicação 
para ver o efeito de fogos de artifício, até hoje!

Em Piracicaba (SP), o principal ponto turístico da 
cidade, um grupo de artistas se apresentou reviven-
do o cenário medieval, com luta de espadas, escu-
dos e cavaleiros. Os jovens, chamados de ‘Falkisga-
te’ se reúnem há 11 anos, todos os domingos, para 
fazer essa apresentação medieval e atraem diversos 
olhares na cidade.

Uma década de iPhone

Feliz ano novo! Apresentação medieval

Para quem está desiludido com os preços dos 
celulares no mercado brasileiro, há uma boa 
notícia: É o caso do Vibe C2, o aparelho mais 
barato da Lenovo, que pode ser encontrado 
nas lojas varejistas a partir de R$ 490. Ele pos-
sui um sistema operacional muito bom, além de 
memória e boa funcionalidade. 

Bom e barato

O governo chinês anunciou na última sexta-feira, 
que o mercado de marfim no país terminará em 
março de 2017, como forma de minimizar a devasta-
ção em massa de elefantes africanos. O país já havia 
anunciado seus planos para acabar com este tipo 
de comércio, o que defensores apontam como um 
importante passo para a preservação dos animais.

O quebra-gelo diesel-elétrico do projeto 22600 
Viktor Chernomyrdin foi lançado à água na última 
sexta-feira, segundo o estaleiro Baltiysky Zavod, 
que faz parte da Corporação Unida de Constru-
ção Naval da Rússia. Após o término das obras, o 
quebra-gelo se tornará o maior e mais potente da 
categoria não nucelar do mundo.

Lançado

Concurso em universidade
A Universidade Federal de São Carlos está com inscrições 

abertas para concursos públicos que vão preencher 10 vagas, 
quatro no Departamento de Medicina e seis de residência 
médica. Os campi da Universidade de São Paulo (USP) em São 
Carlos também têm quatro vagas abertas. Interessados po-
dem se inscrever no site http://www.usp.br/drh/?page_id=1386

Vendedor sem experiência
Empresa particular comercial de atendimento ao 

cliente e manutenção está procurando vendedor de 
calçados para atuar em uma loja de Botafogo. Não 
é preciso ter experiência na função. O grupo oferece 
passagem modal e salário. Interessados podem enviar 
o currículo para vagas.botafogo.ps@gmail.com.

Instituição oferece Trainee
A instituição financeira cooperativa está com o pro-

grama trainee 2017 aberto para a captação de novos 
funcionários. É preciso ter concluído o ensino superior 
entre 2015 e 2016 e conhecer o mercado financei-
ro. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site 
http://www.across.com.br/sicredi/ até 20 de janeiro.

Vai doer no bolso
O Presidente Michel Temer sancionou parcialmente 

o projeto de lei que prevê a cobrança de 2% na alí-
quota sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS) de compe-
tência dos municípios e do Distrito Federal. Com isso, a 
rede on streaming Netflix e o musical Spotfy passarão 
a ser tributados.

Bandeira verde
O ano começa sem alterações nos valores da conta 

de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, divulgou 
na última sexta-feira que a bandeira tarifária para o mês 
de janeiro será verde. Segundo a empresa, a condição 
hidrológica está mais favorável e essa condição estabili-
zou o valor da conta de energia.

Uma lenda!
O italiano William Salice, inventor do chocolate Kin-

der Ovo, morreu na última quinta-feira, aos 83 anos 
em Pavia, conforme anunciou a Fundação ‘Colo-
ra tu vida’, de ajuda a jovens fundada pelo próprio 
William. O chocolate é um dos mais comercializados 
no Brasil.

Fim de comércio

São carloS

SIcrEDI

NETFlIX

kINDEr ovo

O manequim espacial 

Medindo forças
Até meados de 2020, a Força Aérea dos Estados 

Unidos deverá modificar o caça polivalente de 5ª 
geração F-35 para fazer frente aos sistemas de de-
fesa antiaérea russos e chineses, conforme informou 
a publicação Scout Warrior. Moscou e Pequim são 
os únicos com sistemas digitais de mísseis superfície-
-ar que manobram e mudam de frequência.

parTIcUlar

rIo GalEão

DIVULGAÇÃO

O astronauta francês Thomas Pesquet, em missão espacial na Es-
tação Espacial Internacional, publicou no Twitter imagens dele e da 
tripulação fazendo o chamado ‘desafio do manequim’ que viralizou 
na internet há um mês. O desafio consiste em pessoas ficarem para-
lisadas em determinado cenário enquanto a câmera vai filmando o 
ambiente. 

ordem é apertar o cinto
Com a ordem de que apertar o cinto é 

preciso, muitos prefeitos terão que admi-
nistrar os parcos recursos sob o signo da 
prudência. E nem é necessário dizer que as 
medidas austeras são por conta da crise fi-
nanceira que o país vive. Diante do quadro 
de dificuldade na base da pressão, alguns 
prefeitos estariam sendo pressionados a 
cumprir com a palavra de distribuir as res-
pectivas nomeações, custe o que custar. 

Vai ficar estreito
A situação tende a piorar e fazer dívidas 

é o caminho que a maioria dos prefeitos 
quer evitar. Mas como existem os chama-
dos ‘acordos partidários’, que devem ser 
cumpridos, o jeito parece ser tirar leite da 
pedra para agradar a todos em nome do 
apoio político.

Exemplo na Baixada
Na Baixada há um político que está tra-

balhando para fazer a ponte entre a maio-
ria dos vereadores que torcem o nariz para 
novo chefe do Executivo, e o próprio que 
trava uma  árdua batalha para ganhar o 
apoio dos parlamentares. 

troca e pechincha
E não está sendo nada fácil, já que o gru-

po não abre mão dos cargos para a paren-
tela, com salários que podem chegar a R$ 
8 mil. Pelo jeito, o prefeito vai mesmo abrir 
as pernas se quiser manter por 4 anos uma 
convivência amigável com os inimigos. 

Bem explícito
E aquele vereador que etá pressionan-

do um prefeito a lhe conceder um cargo 
no primeiro escalão do governo? Corre na 
boca miúda que teria falado em alto e 
bom tom que jogaria m... no ventilador se o 
cargo tão almejado não sair.
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Câmara muniCipal de belford roxo

novo comando

Prefeito eleito decretou estado de calamidade financeira no município.

Rogério Lisboa toma posse 
na Câmara de Nova Iguaçu

antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O prefeito eleito 
de Nova Igua-
çu, Rogério 

Lisboa, tomou posse 
ontem pela manhã 
na Câmara Munici-
pal. O seu vice, Carlos 
Ferreira, o Ferreirinha 
e outros 25 vereado-
res participaram da 
solenidade, além da 
imprensa e familiares 
de Rogério. A cerimô-
nia começou por vol-
ta das 10h e terminou 
pouco antes de meio-
-dia. Sua concorrente 
na disputa eleitoral, a 
deputada federal Ro-
sângela Gomes (PRB) 
estava entre os que 
prestigiaram a cerimô-
nia.

Durante a solenida-
de, o prefeito decla-
rou uma série de me-
didas para a cidade, 
entre elas, o estado 
de calamidade finan-

ceira no município, 
que deve ser publica-
da ainda hoje em Diá-
rio Oficial, viabilizando 
a possibilidade da re-
dução de alguns con-
tratos em vigência. O 
município tem arre-
cadação de algo em 
torno de 80 milhões 
por mês e folha de 
R$ 50 milhões. Não dá 
para pagar todas as 
folhas num mês e nem 
em três meses. Então, 
fatalmente, terá que 
haver parcelamento 
das folhas atrasadas”, 
disse.

O corte de custos 
também será priorida-
de em seu governo, 
afirmou Lisboa, que 
vai transferir o gabine-
te do prefeito de volta 
para a sede da Prefei-
tura. “Temos um custo 
de quase R$ 600 mil 
por mês com aluguel. 
O prédio onde fun-
cionava o gabinete 

do prefeito era cheio 
de grades e de difícil 
acesso. Custava cerca 
de R$ 30 mil”, explicou 
o novo prefeito.

Rogério Lisboa ga-
rantiu que não vai 
atrasar os salários dos 
servidores e disse que 
Nova Iguaçu deve 
desculpas aos funcio-
nários que não rece-
beram os salários dos 
meses de novembro, 
dezembro e 13° “O 
município tem arre-
cadação de algo em 
torno de 80 milhões 
por mês e folha de 
R$ 50 milhões. Não dá 
para pagar todas as 
folhas num mês e nem 
em três meses. Então, 
fatalmente, terá que 
haver parcelamento 
das folhas atrasadas”.

O prefeito eleito che-
gou para a cerimônia 
de posse pouco de-
pois das 9h. Assim que 
entrou no plenário, um 

grupo cantou sua mú-
sica de campanha. A 
cerimônia começou 
por volta das 10h e 
terminou pouco antes 
de meio-dia.

PREFEito PoDE 
DEVoLVER HoSPitAL 

DA PoSSE Ao 
GoVERNo FEDERAL
Diante da crise 

pela qual passa o 
Hospital da Posse, 
Lisboa aponta que a 
devolução do Hos-
pital da Posse para 
o Governo Federal 
é uma possibilida-
de, principalmente 
por que a unidade 
recebe R$ 6 milhões 
por mês do órgão. 
“Vamos fazer noti-

ficação, pedindo 
que o repasse seja 
igual ao dos hospi-
tais federais do Rio. 
Se ficarmos nesse 
impasse e não hou-
ver entendimento 
de que a Posse é 
um hospital regional, 
que atende toda a 
Baixada, vamos de-
volver” afirmou.

Prefeito Rogério Lisboa e o vice, Fereirinha: hora de arregaçar as mangas 

Mesa diretora é definida
A Mesa Diretora 

da Câmara de Ve-
readores de Nova 
Iguaçu foi defini-
da da seguinte 
forma: Juninho do 
Pneu como pre-
sidente, Marcelo 
Lages será o pri-
meiro vice, segun-
do vice, Rogerio 
Vila Nova, tercei-
ro vice, Felipinho. 
Os secretários fi-
caram formados: 

Primeiro secretário, 
Fabinho Maringá, 
segundo secretá-
rio, Camu, terceiro 
secretário, Carlinho 
BNH. 

O líder de governo 
será Alexandre da 
Padaria, já o bloco 
do governo é forma-
do por 13 vereado-
res, Marcelo Lages, 
Camu, Alexandre da 
Padaria, Paulinho da 
Padaria, Li Só Alegria, 

Rogerio Vila Nova, 
Juninho do Pneu, 
Fabinho Maringá, 
Renata da Telemen-
sagem, Alcemir Go-
mes, Carlinhos BNH, 
Felipinho, Ravis e Fer-
nandinho Moquetá. 

O bloco de oposi-
ção fica a cargo de 
quatro vereadores, 
Mauricio Morais, Car-
lão Chambarelli, Dr 
Cacau e Renato do 
Mercado. o prefeito eleito de Nova iguaçu foi aplaudido no momento da posse 

CLÉBER JUNIOR

Waguinho toma posse em Belford Roxo
Em ritmo de posses 

em todo o estado, o 
prefeito eleito de Bel-
ford Roxo,  Wagner dos 
Santos Carneiro, o Wa-
guinho (PMDB), tomou 
posse ontem, às 10h, na 
Igreja Nova Vida, em 
Heliópolis. Uma das suas 
principais metas para o 
novo governo é justa-
mente criar um mutirão 
de limpeza por toda a 
cidade, que já deve co-
meçar essa semana. 

Durante a solenidade, 
Waguinho reiterou que 
irá governar com aus-
teridade e trabalhará 
para aumentar a oferta 
de empregos no muni-
cípio. A reconstrução 
da cidade e a restitui-
ção para o morador de 
Belford Roxo dos seus 
direitos básicos foram 
compromissos assinados 
por ele para os próximos 

quatro anos. 
Além de Waguinho, o 

vice-prefeito da cidade, 
Márcio Correia de Oli-
veira, o Márcio Canella 
(PSL), que tem experiên-
cia a frente da Secreta-
ria de Serviços Públicos 
da Prefeitura de Belford 
Roxo é uma figura políti-

ca conhecida na cida-
de. Em 2012, ele foi elei-
to vereador e, dois anos 
depois, se tornou depu-
tado estadual. 

Os familiares dos polí-
ticos, vereadores eleitos 
e a imprensa estiveram 
presente na cerimônia 
de posse. 

o prefeito eleito prometeu mudar Belford Roxo

DIVULGAÇÃO

Dois prefeitos ‘fichas sujas’ 
assumem cargos na Baixada

Dos 13 prefeitos 
que serão empos-
sados neste domin-
go na Baixada Flu-
minense dois tem  
mandatos de prisão 
a cumprir, resultado 
de condenações em 
instância superior, o 
que, pelo menos te-
oricamente, deveria 
lhes tirar os manda-
tos. Washington Reis 
(Duque de Caxias) 
foi condenado pelo 
Supremo Tribunal Fe-
deral a sete anos, 
dois meses e 15 dias 
em regime semia-
berto por prática de 
crime ambiental e 
Carlo Busatto Junior, 
o Charlinho (Itaguaí) 
pegou 14 anos por 
fraude em licitação, 

corrupção passiva e 
associação criminosa. 
Busatto foi considera-
do culpado pela com-
pra superfaturada de 
ambulâncias dentro do 
esquema de corrupção 
conhecido como “Má-
fia das Sanguessugas”.

Também assumiram 
mandatos de prefeito 
ontem Jocelito Pereira 
de Oliveira (Guapimi-

rim), Carlos Moraes 
Costa (Japeri), Rafa-
el Santos de Souza 
(Magé), Jorge Miran-
da (Mesquita), Farid 
Abrão David (Nilópo-
lis), Lucimar Ferreira 
(Paracambi), Car-
los de França Vilela 
(Queimados), Anabal 
Barbosa de Souza 
(Seropédica) e João 
Ferreira Neto (São 
João de Meriti).

Washington Reis e Charlinho já foram condenados

Divulgação

Divulgação
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novo prefeito

Cerimônia foi realizada na Câmara Municipal. Também tomaram posse 51 vereadores eleitos.

Crivella toma posse no Rio de 
Janeiro e promete austeridade

antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O prefeito eleito 
do Rio, Marce-
lo Crivella (PR), 

de 59 anos, tomou 
posse ontem de seu 
cargo. A cerimônia foi 
realizada na Câmara 
Municipal, no Centro, 
em sessão que tam-
bém deu posse aos 51 
vereadores eleitos em 
2016. Em seu discurso, 
Crivella defendeu cor-
tes no orçamento pro-
meteu austeridade. 

“A ordem é a seguin-
te: é proibido gastar”, 
declarou em seu dis-
curso de posse. “O país 
está em crise. O Rio de 
Janeiro está em crise. 
A cidade está nesse 
cenário. É tempo de 
cautela.”

No início do discurso, 
Crivella disse que fará 
um governo sem pro-
messas que não pode 
cumprir. “É com fé e 
sem medo que assumo 
a Prefeitura da cidade 
do Rio de Janeiro. Ve-
nho cumprir o manda-
to que recebi do povo 
com a determinação 
de cuidar das pessoas 
(...) Não fomos o can-
didato das promessas, 

não seremos o prefeito 
das ilusões.”

O prefeito contou 
que a área da saúde 
receberá atenção es-
pecial. “Vamos ampliar 
a rede de saúde da 
família, mas antes co-
locá-la em pleno fun-
cionamento”, contou 
Crivella.

Também destacou 
a necessidade de ca-
pacitação dos profes-
sores e a necessidade 
de investimento na for-
mação das crianças 
e jovens. “É nosso ob-
jetivo caminhar para 
a universalização da 
creche e pré-escola 
em horário integral. 
Vamos também me-
lhorar a nota no ideb”, 
afirmou.

O gabinete do pre-
feito será assessora-
do por um conselho 
de ‘notáveis’ que o 
ajudarão a estabele-
cer um calendário de 
eventos de destaque 
para a cidade.

AtoS oFiCiAiS 
O prefeito publicou 

78 decretos no Diário 
Oficial, ontem. Pergun-
tado sobre qual seria 
o decreto mais im-
portante, ele explicou 

que nos meses quen-
tes vai lutar pelo com-
bate às doenças de 
verão. “Acho que é o 
combate às doenças 
de verão, sobretudo a 
chikungunya, a zika e 
a dengue”, explicou.

De acordo com o 
regimento interno da 
Casa e da Lei Orgâ-
nica do Município do 
Rio de Janeiro, a ses-
são foi presidida pelo 
vereador Carlos Bol-
sonaro (PSC), o mais 
votado da nova le-
gislatura, com 106.657 
votos. Este é o quinto 
mandato de Bolsonaro 
na Câmara.

 PoSSE DoS VEREADoRES 
E MESA DiREtoRA 

Dos 51 vereadores, 
18 chegam ao Legisla-
tivo pela primeira vez. 
O PMDB vai ocupar 
dez das 51 cadeiras 
na próxima legislatura 
e ainda será a maior 
legenda, embora bem 
menor que os atuais 18 
representantes.

Os outros partidos 
com maior representa-
tividade são PSOL que 
ficou com a segunda 
maior bancada, pas-
sando de quatro para 
seis parlamentares. O 

DEM perdeu um e fi-
cou com quatro, en-
quanto PRB e PTB fi-
zeram três vereadores 
cada um.  

Após a posse dos 
vereadores, foi realiza-
da a eleição da Mesa 
Diretora da Casa, com 
a reeleição de Jorge 
Felippe (PMDB) para 
a presidência. Com-
põem a mesa: Tânia 
Bastos (PRB), primeira 
vice-presidente; Zico 
(PTB), segundo vice; 
Carlo Caiado (DEM), 
primeiro secretário; 
Cláudio Castro (PSC), 
segundo secretário; 
Felipe Michel, primeiro 
suplente; e Eliseu Kess-
ler, segundo secretário.

Em seguida, o pre-
sidente eleito da Câ-
mara Municipal deu 
posse a Crivella e ao 
vice-prefeito Fernando 
Mac Dowell (PR). As 
atividades legislativas 
terão início em feve-
reiro.

SECREtARiADo 
Crivella foi ao Pa-

lácio da Cidade, em 
Botafogo, na Zona Sul 
da cidade, por volta 
das 15h, para receber 
o cargo do prefeito 
Eduardo Paes (PMDB). 

Após a cerimônia, 
Marcelo Crivella dará 
posse aos secretários 
municipais.

No último dia 20, o 
prefeito eleito anun-
ciou os ocupantes do 
cargo: A Casa Civil 
agora é ocupada por 
Ailton Cardoso da Sil-
va. Já a Secretaria de 
Fazenda, por Maria 
Eduarda Gouvêa Ber-
to; e a Secretaria de 
Relações Institucionais, 
por Luiz Carlos Ramos.

O secretário de Saú-
de é Carlos Eduardo 
Mattos, o primeiro se-
cretário a ser anuncia-
do pelo prefeito Cri-
vella. A Secretaria de 
Educação, Esporte e 
Lazer passa a ser ad-
ministrada por Cesar 
Benjamin. O secretário 
de Transporte é o vice-
-prefeito, Fernando 
Mac Dowell.

A secretária de De-
senvolvimento, Empre-
go e Inovação é a 
deputada federal Cla-
rissa Garotinho. Para a 
Secretaria de Cultura, 
foi escolhida Nelcimar 
Nogueira. A Secreta-
ria de Conservação 
e Meio Ambiente tem 
como novo secretário 
Rubens Teixeira e a Se-

cretaria de Assistência 
Social e Direitos Hu-
manos tem à frente a 
vereadora Teresa Ber-
gher.

O novo secretário de 
Ordem Pública é o co-
ronel aposentado Pau-
lo César Amêndola. Já 
a Secretaria de Urba-
nismo, Infraestrutura e 
Habitação tem como 
secretário o deputado 
federal Índio da Costa, 
que disputou a elei-
ção para prefeito com 
Marcelo Crivella.

As políticas de Turis-
mo passam a ser for-
muladas por um con-
selho composto por 
Ricardo Amaral; José 
Bonifácio, o Boni; Ro-
berto Medina e Paulo 
Manoel Protasio, que 
fica ligado ao gabine-
te do prefeito.

As políticas para a 
Pessoa com Deficiên-
cia também terão um 
conselho ligado ao ga-
binete, formado pelo 
deputado federal Otá-
vio Leite e pelo depu-
tado estadual Márcio 
Pacheco.

Na última sexta-feira, 
o prefeito anunciou An-
tônio Carlos de Sá para 
ser o novo procurador-
-geral do município.

Prefeito eleito no Rio, Marcelo Crivella toma posse e discursa na Câmara Municipal e diz que vai lutar pelo combate às doenças transmitidas  no verão

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
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Prefeito de Silva Jardim mantém 
empregado na Câmara de Vereadores

Mesmo com vários 
inquéritos no Ministé-
rio Público e ações 
judiciais nas quais é 
denunciado de práti-
ca de irregularidades, 
inclusive por fraudes 
em licitação, o pre-
feito de Silva Jardim, 
Anderson Alexandre, 
não sofreu nenhuma 
fiscalização por parte 
da Câmara de Vere-
adores e tudo indica 
que assim será pelo 
menos pelos próxi-
mos dois anos. É que 
Anderson conseguiu 
manter na presidên-

cia da Casa um em-
pregado seu, o ve-
reador reeleito Roni 
Luiz Pereira, o Roni da 
Alexandre, que obe-
dece também no Po-
der Legislativo no seu 
chefe na iniciativa 
privada. Roni foi ree-
leito ontem, por una-
nimidade, junto com 
os vereadores Jazi-
miel Batista Pimentel, 
o Miel (vice-presiden-
te), Webster dos San-
tos Barcelos, o Binho 
(primeiro secretário) e 
Gracil de Araújo (se-
gundo-secretário).

Paulo Dames assume Prefeitura e controle da Câmara 
Empossado na manhã 

de ontem, o novo prefei-
to de Casimiro de Abreu 
conseguiu emplacar 
como presidente da Câ-
mara Municipal um afi-
lhado político. Paulo Da-
mes indicou o vereador 
reeleito Rafael Jardim 
para comandar a Casa, 
derrotando o grupo do 
ex-prefeito Antonio Mar-
cos, que apoiava a can-
didatura de  Adriano dos 
Santos. Rafael foi eleito 
com cinco votos e sua vi-
tória foi assegurada pela 
mudança de posição 
dos vereadores Admilson 
Amaral da Silva, o Bitó e 

Marcos Miller, o Marquinho 
da Vaca Mecânica, que 
haviam declarado apoio a 
Adriano (que teve quatro 
votos), mas deixaram o su-
posto grupo de oposição 
depois de uma conversa 
de pé de ouvido com o 
prefeito.

Paulo Dames dames 
foi eleito para um quar-
to mandato, mesmo com 
uma longa lista de proces-
sos na Justiça e no Tribu-
nal de Contas do Estado. 
No TCE, por exemplo, ele 
foi condenado a devolver 
mais de R$ 10 milhões aos 
cofres da municipalidade, 
mas não ressarciu um cen-

tavo sequer até agora. A 
volta de Dames ao poder 
preocupa os servidores 
municipais, porque nas 
suas duas últimas gestões 
foram feitas aplicações 
irregulares com recursos 
da previdência própria 
do município, causando 

elevados prejuizos ao 
Iprev-CA, que tem hoje 
R$  143 milhões em cai-
xa, R$ 125 milhões a mais 
que os R$ 18 milhões 
existentes em dezembro 
de 2008, quando Dames 
encerrou seu terceiro 
mandato.

Paulo Dames lançou o vereador reeleito Rafael 

REPRODUÇÃO 
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Hospital em Mesquita é  referência.  

maNaUS

O ano de 2017 
não começou como 
o planejado para 
cerca de 300 passa-
geiros do voo 914 da 
America Airlines que 
deveria ter deixado 
o Rio rumo a Nova 
York às 23 horas da 
última sexta-feira. 
Os planos de um re-
veillon nos Estados 
Unidos acabaram 
frustrados e os pas-
sageiros acabaram 
fazendo a ceia den-
tro de um avião em 
Manaus. Pior, foram 
desembarcados de-
pois, não receberam 
as malas e somente 
hoje deverão con-
seguir completar a 
viagem, segundo a 
previsão feita pela 
companhia aérea 

Nasce o primeiro bebê  do ano 
de 2017 na Rede Estadual  do  RJ 

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

aos passageiros.
Os transtornos co-

meçaram quando 
todos já estavam em-
barcados na noite de 
sexta-feira. Eles tive-
ram que deixar a ae-
ronave devido a um 
problema técnico. Se-
gundo os relatos, um 
dos tripulantes teria 

Passageiros perdem virada em 
Nova York após problema em Voo

transtorno faz passageiros perderem Réveillon 

DIVULGAÇÃO

dado duas opções 
aos passageiros: ou 
seguiam para Porto 
Rico ou retornariam 
ao Rio, até passar o 
Revèillon. A decisão 
da American Airlines 
foi levar todos para o 
Ceasar Business, em 
Manaus, onde estão 
até agora.

Nasceu junto com 
o Ano Novo o 
primeiro bebê 

do ano de 2017, na 
rede estadual de saú-
de. Chama-se Bruno 
com 3,3 quilos de peso 
e 50 centímetros, é o 
terceiro filho da auxiliar 
de produção Angélica 
Nogueira da Silva, 35 
anos, e nasceu à zero 
hora de ontem no Hos-

pital Estadual da Mãe, 
em Mesquita. Angé-
lica, que tem outros 
dois meninos, com 16 
e sete anos de idade, 
conta que a gravidez 
do caçula foi uma sur-
presa, depois de tan-
to tempo, mas que os 
mais velhos reagiram 
bem à novidade.

“O nome dele foi 
meu filho mais novo 
que escolheu. Ele foi 
comigo na ultrassom 

que confirmou que eu 
estava grávida, e que 
era outro menino”, re-
corda.

Para 2017, além de 
muita saúde para cui-
dar dos três meninos, 
Angélica espera um 
ano melhor do que o 
anterior.  

“Espero um ano 
melhor em 2017, com 
tudo de bom para os 
meus filhos”, completa 
a auxiliar de produção. o bebê nasceu no Hospital Estadual da Mãe, com 3,3kg e 50 centímetros

DIVULGAÇÃO

Reforma Hospitalar
O Hospital Esta-

dual da Mãe, onde 
nasceu o primeiro 
bebê do ano, pas-

sou por uma ampliação 
recente, com a inaugu-
ração, em novembro, 
de 47 novos leitos (30 lei-

tos maternos, sete leitos 
de Unidade Intermediá-
ria (UI) e um novo setor 
de UTI Neonatal, com 

10 leitos). Foi inaugura-
do em junho de 2012 
e é uma das principais 
referências no atendi-

mento de gestantes do 
SUS com perfil de baixa 
e média complexidades 
na Baixada Fluminense , 

a unidade ampliou 
sua capacidade de 
realizar partos, che-
gando a mil mensais.

Alunos já podem consultar lista 
no site do Matrícula Fácil do RJ

Os alunos que parti-
ciparam da 1ª fase da 
pré-matrícula da rede 
estadual de ensino po-
dem consultar a lista-
gem nominal no site 
Matrícula Fácil.

Para os candidatos 
que participaram des-
ta etapa e não foram 
alocados haverá uma 

nova oportunidade 
para ingressar de forma 
simples e rápida. O site 
Matrícula Fácil estará 
disponível para a 2ª fase 
da pré-matrícula entre 
os dias 24 e 27 de janei-
ro de 2017.

Os dias 24 e 25 de 
janeiro são exclusivos 
para os candidatos que 

participaram da 1ª fase 
e não conseguiram alo-
cação. Para os candi-
datos que perderam o 
prazo de inscrição da 1ª 
fase ou aqueles que fo-
ram alocados, mas não 
confirmaram a matrícu-
la, o período de inscri-
ção no site será de 26 a 
27 de janeiro.

Para os que perderam o período de inscrição será no dia 26 a 27 de janeiro.

Governo do Rio de Janeiro tem  
atendimento para a população

Para chamar as 
polícias ou os bom-
beiros, todos já sa-
bem: basta ligar 
para 190 ou 193. 
Mas há muitos ou-
tros tipos de emer-
gências ou servi-
ços importantes 
que a população 
precisa. No esta-
do, há telefones 
para emergências 
como acidentes e 
intoxicação; para 
denunciar abusos 
como intolerância 
ou agressões; para 
garantir direitos 
do consumidor; e 
até para facilitar o 
agendamento de 
vistoria do Detran.

Alguns serviços 
acompanham pro-
cedimentos que 
têm melhorado a 
vida do cidadão flu-
minense como um 
todo, como o Disque 
Transplantes e o Pro-
con. Outros fortale-
cem o caminho que 

o estado tem trilhado 
em respeitar a individu-
alidade e integridade 
de cada pessoa: há 
canais para casos que 
são ameaças aos di-
reitos individuais, como 
racismo, homofobia, 
intolerância religiosa e 
violência doméstica.

Como números 
poucos conhecenhi-
do são eles: Disque 
Cidadania LGBT - 
0800 023 4567; Disque 
Transplante - 155; 
Procon - 151; Racis-
mo / Intolerância 
Religiosa - 2334-5577 
entre outros.

População tem acesso a diversos serviços

DIVULGAÇÃO 

Boate em Istambul sofre atentado
Alvo de um ata-

que na madrugada 
de ontem, a boate 
e restaurante Reina 
é considerada uma 
atração “essencial” 
de qualquer roteiro 
turístico em Istambul.

Ali, os visitantes 
costumam apreciar 
a vista do Bósforo, 
estreito que divide 
a Ásia e a Europa 
na Turquia, com um 
drinque na mão, en-
quanto se divertem 
nesse local conheci-
do por ter entre seus 
frequentadores atle-
tas, cantores e ato-
res famosos.

A casa noturna 
fica na margem eu-
ropeia, no bairro de 
Ortakoy, uma região 
muito apreciada por 
visitantes e que tem 

seus limites marca-
dos por uma mesqui-
ta, uma igreja e uma 
sinagoga, reflexo da 
liberdade religiosa e 
do mosaico cultural 
que formam o país.

Dos 39 mortos con-
firmados até agora, 
ao menos 15 eram 
estrangeiros, um si-
nal da popularidade 
internacional da bo-
ate.

A boate Reina é famosa por sua vista para o Bósforo 

DIVULGAÇÃO
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Polícia busca por paradeiro de 
envolvido na morte de agente

mistério em guadalupe

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

PM estaria com a namorada em festa no Batan.

A violência já se 
fez presente logo 
no primeiro dia 

do ano. O corpo do 
policial militar André 
William Barbosa de Oli-
veira, de 32 anos, lota-
do no 3° BPM (Méier), 
foi encontrado na ma-
drugada de ontem, 
dentro do porta-malas 
de seu próprio carro, na 

Rua Clodoaldo de Frei-
tas, em Guadalupe, na 
Zona Norte do Rio. Se-
gundo informações da 
Divisão de Homicídios 
(DH) da capital, que 
investiga o crime, o PM 
teria sido sequestrado 
por criminosos em uma 
festa no Batan, Zona 
Oeste do Rio, onde es-
tava com a namorada. 

A Polícia informou 
que o agente estava 

desaparecido desde 
a noite do último sá-
bado, e foi encontra-
do por policiais do 41º 
BPM (Guadalupe), por 
volta das 5h de ontem. 
De acordo com o te-
nente-coronel Luiz Au-
gusto Lima Teixeira, co-
mandante do 3º BPM 
(Méier), o corpo do PM 
estava no porta-malas 
do carro, algemado e 
com quatro tiros. André William Barbosa, 32 anos, foi encontrado morto em porta-malas de seu carro

DIVULGAÇÃO

Traficante da formiga é capturado
Agentes da Opera-

ção Centro Presente 
prenderam, na tarde 
da última sexta-feira, 
Jairo Conceição de 
Souza, o ‘Gerinho da 
Formiga’, de 21 anos. 
Contra ele foram cum-
pridos três mandados 
de prisão por associa-
ção para a produção 
e tráfico e condutas 
afins, tráfico de drogas 
e extorsão. Segundo os 
agentes, ele foi captu-
rado após tentar fugir 
quando percebeu a 
aproximação policial. 
Durante a aborda-
gem, foi realizada uma 
pesquisa no Banco 
Nacional de Manda-
dos de prisão, que in-
dicou a existência dos 
mandados pendentes. 
Jairo, que teria atuado 
como gerente do tráfi-
co da comunidade da 
Formiga, foi conduzido 
à 5ª DP (Mem de Sá).

Policiais da Ope-
ração receberam in-
formações de que 
dois homens teriam 
acabado de roubar 
um ônibus, na Aveni-
da Presidente Vargas. 

DIVULGAÇÃO

Agentes realizaram um 
cerco e abordaram o 
coletivo. Com Jeferson 
Alexandre dos Santos, 
22 anos, e Wellington 
de Oliveira Agricola, 21 
anos, foram encontra-
dos dois celulares e um 
cordão de ouro das ví-
timas, que os reconhe-
ceram como autores 
do crime. Eles foram 
encaminhados, com 
apoio do 5º BPM (Cen-
tro), à 5ª DP (Mem de 
Sá), onde foram autu-
ados por roubo.

MARGiNAL PRESo 
EM FLAGRANtE 

Agentes da Ope-
ração Lapa Presente, 

durante patrulhamen-
to na Rua do Lavradio, 
receberam informa-
ções, na noite da últi-
ma sexta-feira, de que 
pessoas estavam com-
prando drogas em 
uma vila. A equipe foi 
ao local e encontrou 
Luís Carlos dos Santos 
Martins, conhecido 
como ‘Mega-Mente’, 
39 anos, com sete pa-
pelotes de cocaína e 
R$ 20. Ele foi captura-
do no momento em 
que vendia drogas 
para dois usuários. Luís 
Carlos foi conduzido à 
5ª DP (Mem de Sá) e 
autuado por tráfico de 
drogas.

Agentes da operação Centro Presente: olhos abertos

Soldado da PM é atingido na cabeça 
Uma equipe de su-

pervisão da Coorde-
nadoria de Polícia Pa-
cificadora (CPP) que 
passava na manhã 
de ontem pela Aveni-
da Leopoldo Bulhões, 
próximo à favela de 
Manguinhos, na Zona 

Norte, foi atacada por 
criminosos armados.

No tiroteio, um solda-
do da PM foi baleado 
na cabeça e socorrido 
para o Hospital Quinta 
D’or, em São Cristovão. 
O militar, cujo nome não 
foi divulgado, está inter-

nado em estado gra-
ve.

Policiais do Bata-
lhão de Operações 
Policiais Especiais 
(Bope) e de outras 
UPPs reforçaram o 
patrulhamento na 
região durante o dia.

Imprensa diz que assassinato de 
embaixador é ‘novela macabra’

A notícia de que o 
embaixador da Grécia 
no Brasil, Kyriakos Amiri-
dis, teria sido morto em 
um crime planejado por 
sua mulher, teve grande 
repercussão na impren-
sa internacional. que 
detalhou o assassinato 
cometido na Baixada 
Fluminense por um po-
licial militar, amante da 
esposa do diplomata.

A rede de televisão 
norte-americana CNN 
conta que o PM Sérgio 
Gomes Moreira alegou 
ter matado o embaixa-
dor em legítima defe-
sa, antes de ter pedido 
para seu primo, Eduardo 
Moreira de Melo, ajudá-
-lo a esconder o corpo 
do diplomata.

O jornal francês Le Fi-
garo fala de um “cená-
rio macabro”, e diz que 
o crime foi planejado 
por Françoise Oliveira, 
mulher do embaixador. 
O jornal norte-america-
no The New York Times 
conta o caso em de-
talhes e afirma que o 
assassinato do embai-
xador grego foi cho-
cante “mesmo para os 
padrões de uma cida-
de acostumada com 
crimes”. Para o diário, 
o episódio representa 
um final de ano horrí-
vel para um país que 
já sofre com uma crise 
financeira e escândalos 
políticos.

Amiridis estava de 
férias com a família no 

Rio e deveria voltar a 
Brasília em 9 de janeiro, 
mas na última quarta-
-feira Françoise denun-
ciou que não tinha notí-
cias do marido desde a 
noite de segunda-feira, 
quando ele teria saído 
do apartamento que 
mantinham em Nova 
Iguaçu. Na quinta-feira, 
um carro carbonizado 
com seu corpo dentro 
foi encontrado debaixo 
de um viaduto da re-
gião. O veículo foi iden-
tificado como o aluga-
do pelo embaixador. Em 
depoimento na Divisão 
de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF) 
Françoise revelou que o 
PM foi o autor do homi-
cídio. Ação da PM apreende drogas

Na madrugada da úl-
tima sexta-feira, policiais 
militares do 32º BPM (Ma-
caé) juntamente com 8º 
BPM (Campos) apreen-
deram 236 kg quilos de 
maconha no bairro do 
Carvão, Zona Rural de 
Campos dos Goytacazes. 
O material estava escon-
dido em toneis e baldes 
plásticos, enterrados no 
curral de uma fazenda. 
A ação foi um desdobra-
mento de duas prisões 
registradas no Centro de 

Macaé. Os dois suspei-
tos foram presos com 20 
quilos de droga. A droga 
apreendida em Campos 

seria distribuída em Ma-
caé. A ocorrência foi re-
gistrada na 134ª DP (Cam-
pos de Goytacazes).

Material estava escondido em tonéis e baldes 

Acusado de homicídio roda em Caxias 

Um homem acusa-
do de dois homicídios 
e uma tentaiva de as-
salto foi preso em Du-
que de Caxias, na ma-
nhã do último sábado. 
Ele estava em um ôni-
bus interestadual na 
Rodovia Washington 
Luiz quando agentes 
da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) o pren-
deram.

O homem de 46 
anos estava acompa-
nhado das duas filhas, 

de 7 e 10 anos, no mo-
mento da prisão. O 
ônibus onde a família 
estava foi parado em 
uma blitz da PRF. 

A viagem tinha por 
destino a capital da 
cidade. Em 2013, ele 
foi acusado de ter 
cometido um homicí-
dio qualificado, além 
de outro assassinato 
e uma tentativa. O 
mandado de prisão 
foi expedido pela 1ª 
Vara Criminal de Cam-

pos dos Goytacazes, 
na Região Norte Flu-
minense. O suspeito 
também tinha mais 
um pedido de prisão 
em aberto, pelo crime 
de posse de arma de 
fogo, expedido pela 4ª 
Vara Criminal de Juiz 
de Fora. Outro passa-
geiro também foi pre-
so. Contra ele, havia 
uma ordem de prisão 
expedida num proces-
so no qual é acusado 
por furto.

o homem estava acompanhado das duas filhas no momento da prisão 
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Policial reage e mata bandido na Av. Brasil 

Um suspeito morreu 
após um policial mili-
tar reagir a tentativa 
de assalto na Avenida 
Brasil, na altura da Pe-

nha, Zona da Leopo-
dina do Rio, na tarde 
do último sábado. O 
PM estava de folga e 
passava pela via com 

a sua moto, quando 
foi anunciado o roubo. 
O policia reagiu e ma-
tou um suspeito, cujo 
nome ainda não foi 
identificado. O com-
parsa, Natan Peixoto 
Alves, de 19 anos, foi 
preso.

Uma perícia foi feita 
no local para enten-
der como aconteceu 
o caso. A Delegacia 
de Homicídios da Ca-
pital (DH) é a reaspon-
sável pelo caso. 

PM reagiu à tentativa de assalto e atingiu um bandido
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Um homem inva-
diu uma festa de 
réveillon matou ao 
menos 12 pessoas 
em Campinas. O cri-
me foi em uma casa 
Rua Pompílio Moran-
di no bairro Prost de 
Souza. Segundo tes-
temunhas, o atirador 
chegou num carro, 
parou em frente à 
residência, desceu, 
foi no portão, como 
estava trancado, ele 
pulou o muro e saiu 
atirando em todos 
que estavam no imó-
vel.

Entre as vítimas es-
tão nove mulheres, 
entre elas a ex-mu-
lher do suspeito, dois 
homens e um me-
nino de 8 anos, que 
era filho dele. O ati-
rador era o técnico 
em laboratório Sid-
nei Ramis de Araujo. 
Após o crime, ele se 
matou. 

Uma testemunha 
disse em depoimen-
to à Polícia Civil que 
ouviu o atirador di-
zer que ia matar a 

Homem invade festa e mata 12 

Bandido vai pra cima da 
poliçada e quebra a cara

JOSÉ BRAZMAN/ EPTV

Amigos e familiares estão chocados com o crime

Suspeitos atiraram contra os agentes em Duque de Caxias, e um deles conseguiu fugir. 

ex-mulher porque ela 
tirou a guarda do filho 
e que depois disso, a 
criança falou que ele ti-
nha matado a mamãe 
e na sequência, foram 
mais dois disparos e um 
silêncio.

Outra vítima conse-
guiu escapar, pulou o 
muro e foi pedir socorro 
na casa onde estava o 
analista financeiro. “Es-
távamos todos dentro 
da casa e com o por-
tão fechado, quando 
fomos abrir o portão 
para sair na rua ver os 
fogos, as comemora-
ções, uma pessoa feri-
da entrou correndo no 
quintal”, conta.

Dois jovens, que esta-
vam na festa, também 

conseguiram se sal-
var porque se tran-
caram no banheiro. 
O crime gerou como-
ção. Vizinhos, amigos 
e familiares acompa-
nharam o trabalho 
da polícia no local e 
retirada das corpos.

O caso foi regis-
trado como homicí-
dio qualificado, se-
guido de suicídio no 
4º distrito policial de 
Campinas. Em poder 
do atirador, a polí-
cia encontrou uma 
pistola calibre 9 mm 
com dois carrega-
dores, com número 
raspado, munições, 
canivete e artefatos 
aparentemente ex-
plosivos.

Um marginal foi 
preso e outro 
conseguiu fugir 

após atirarem contra 
policiais em Duque 
de Caxias, na noite 
do último sábado. Na 
ação, bandido cap-
turado ficou ferido. 

De acordo com 
informações da PM, 
agentes do 15º Bata-
lhão de Polícia Militar 
realizavam patrulha-
mento pela Avenida 
Doutor Manuel Teles, 
próximo a localida-
de conhecida como 
Beco do Vinagre. 

Na tentativa de 
abordagem, os cri-
minosos empreende-
ram fuga, mas, antes, 
atiraram contra os 
policiais militares, que 
revidaram. O bandi-
do foi identificado 
como Yana Brito dos 
Santos. 

PRESo CoM 
ESCoPEtA 

Integrante do tráfi-
co de drogas na Co-
munidade Vila Ideal, 
ele não conseguiu 
fugir e foi captura-
do na Rua Pinto Lira 
após cair ao solo. O 
outro evadiu-se. A 

Polícia Civil informou 
que o criminoso esta-
va em posse de uma 
escopeta calibre 12 
e confessou que iria 
roubar um carro na 

região. O marginal 
foi encaminhado à 
59 DP (Duque de Ca-
xias) aonde foi autu-
ado pelo porte ilegal 
de arma de fogo. Yana Brito não conseguiu fugir ao cerco dos PMs

A escopeta calibre 12 foi apreendida na ação

Jovem morre ao cair em poço 
de elevador em Copacabana

Uma jovem morreu 
ao cair do 6º andar 
dentro do poço de um 
elevador, no prédio 
onde morava, em Co-
pacabana, no Rio de 
Janeiro, de Petrópolis, 
na Serra do Rio. O cor-
po de Flora Muller, de 
24 anos, foi sepultado 
no último domingo no 
Cemitério Municipal 
de Petrópolis às 11h, 
segundo o último ho-
rário confirmado pela 
família à funerária 
onde ela é velada, na 
Praça Oswaldo Cruz.

O acidente aconte-
ceu em um prédio na 
Avenida Nossa Senho-
ra de Copacabana. A 

perícia da Polícia Civil 
esteve no local e o 
caso será investigado 
pela 12ª Delegacia de 
Polícia.

Em nota, a Polícia 
Civil informou que “o 
elevador do prédio 
parou de funcionar 
com algumas pessoas 
dentro dele, a grade 
de proteção foi aber-
ta, uma das pessoas 
saiu e Flora seria a pró-
xima, mas ela acabou 
se desequilibrando e 
caindo no poço do 
elevador, de uma al-
tura de seis andares”. 
A vítima morreu ainda 
no local.

A polícia também 

revelou que teste-
munhas estão sendo 
ouvidas e diligências 
estão em andamento 
para esclarecer todas 
as circunstâncias do 
caso.

Flora se desequilibrou

PMs ficam feridos em confronto 
com bando da favela do Mandela

Um confronto 
entre agentes da 
Unidade de Polí-
cia Pacificadora 
(UPP) Mandela e 
bandidos, na noite 
do último sábado, 
deixou pelo me-
nos dois policiais 
feridos. Segundo 
informações preli-
minares do 22º BPM 

(Benfica), uma ope-
ração foi montada 
na região e os poli-
cias foram recebidos 
a tiros.

Após intenso con-
fronto, a UPP solicitou 
o blindado do 16º BPM 
(Olaria) para apoiar a 
ação policial. Os PMs 
feridos foram socor-
ridos e encaminha-

dos para o Hospital 
Central da Polícia 
Militar, no Estácio. 
Não há informações 
sobre o estado de 
saúde dos militares, 
que não tiveram a 
identidade revela-
da. Dois criminosos 
também teriam sido 
baleados durante a 
operação.

Polícia apreende caixa de isopor 
recheada com pinos de cocaína

Agentes do 37º Ba-
talhão da PM apreen-
deram na última sex-
ta-feira 319 pinos de 
cocaína. Os entorpe-
centes estavam numa 
caixa de isopor em um 

terreno baldio na Rua 
São Jerônimo, próximo 
a um rancho.

A Polícia Militar che-
gou ao local por meio 
de uma denúncia anô-
nima e encontraram os 

pinos, de vários pesos e 
tamanhos. Ninguém foi 
encontrado no local e 
a cocaína foi levada 
para a delegacia de 
Resende (89ª DP) onde 
ficou apreendida.

FN prorroga por mais 70 dias ações 
de segurança na capital carioca 

O Ministério da 
Justiça e Cidadania 
autorizou na última 
sexta-feira a pror-
rogação e amplia-
ção das ações da 
Força Nacional de 
Segurança Pública 
no Rio de Janeiro. 
Os agentes atuarão 
por mais 70 dias no 
estado, a contar do 
dia 26 de dezembro, 
em apoio à Polícia 
Rodoviária Fede-
ral e à Polícia Civil 
para conter crimes 
de roubos de car-
gas nos acessos às 
comunidades e nas 
rodovias federais do 
estado.

O pedido de pror-
rogação da atua-
ção da Força Na-
cional foi feito pelo 
governador do Rio 
de Janeiro, Luiz Fer-
nando Pezão, “em 
prol da preservação 
da ordem pública”. 
Por mais 30 dias, a 
partir do vencimen-

to da Portaria nº 
1.336/MJC, de 05 de 
dezembro de 2016, 
a Força Nacional 
também atua no 
policiamento osten-
sivo no Palácio Gua-
nabara, sede do 
governo estadual, e 
adjacências.

A operação tem o 
apoio logístico das 

forças de segurança 
do estado, que tam-
bém farão o plane-
jamento do números 
de profissionais que 
atuarão nas ações. 
A portaria do Minis-
tério da Justiça e Ci-
dadania foi publica-
da no Diário Oficial 
da União de sexta-
-feira. 

Militares têm a missão de conter roubos de cargas
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Prefeitos eleitos tomam 
posse na região Sul do Rio 

sul fluminense

assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Além dos novos chefes do Executivo, novos vereadores também assumirão.

Ontem tomaram 
posse os 24 
prefeitos eleitos 

nos municípios do Sul e 
Costa Verde do Rio de 
Janeiro nas eleições de 
outubro de 2016. Junto 
com eles assumirão os 
vereadores que vão 
compor as Câmaras 
Municipais pelos próxi-
mos quatro anos. 

Nas cerimônias de 
posse ocorreram  dis-
cursos e juramentos. 
Os novos chefes do 
Executivo nos municí-
pios que possuem os 
maiores colégios elei-
torais da região são:  
Jorge Serfiotis (PMDB) e 
o Vice Ailton Marques 

(PDT) em Porto Real, 
Samuca Silva (PV)  Vol-
ta Redonda, Rodrigo 
Drable (PMDB) em Bar-
ra Mansa, Fernando 
Jordão (PMDB) Angra 
do Reis, Diogo Balieiro 
Diniz (PSD) de Resende, 
Mário Esteves (PRB) em 
Barra do Piraí e Josimar 
Salles (PDT) de Três Rios.

CERiMÔNiA EM
PoRto REAL

Em Porto Real Jor-
ge Serfiotis (PMDB) e 
o vice-prefeito Ailton 
Marques (PDT) toma-
ram posse. A cerimônia 
contou com a presen-
ça do Deputado Fede-
ral Alexandre Serfiotis 
(PMDB) além de cen-
tenas de munícipes. 

Em seu discurso, Jor-
ge Serfiotis agradeceu 
aos eleitores, disse que 
o momento é compli-
cado mas com a aju-
da do povo essa fase 
ruim vai passar. Além 
disso, o prefeito munici-
pal afirmou que deve-
rá tomar medidas que 
serão necessarias para 
tentar resolver os pro-
blemas o mais rápido 
possível.

“Não dá para espe-
rar, temos que gerar 
emprego, com o apoio 
da Câmara e do nosso 
Deputado Alexandre 
Serfiotis tenho certeza 
que vamos conseguir 
vencer e fazer Porto 
Real voltar a crescer”, 
afirmou. Jorge Serfiotis e Ailton Marques na cerimônia de posse em Porto Real

DIVULGAÇÃO  

Samuca Silva dará atenção a finanças
Já em Volta Re-

donda, no maior 
colégio eleitoral da 
região com mais de 
220 mil eleitores, Sa-
muca Silva (PV) to-
mou posse às 10h, na 
Câmara Municipal. 
Eleito no segundo 
turno, ele teve 89.055 
votos, o que corres-
ponde a 54,60% dos 
votos válidos, contra 
74.049 votos de Pau-
lo Baltazar, do PRB – 
45,40%.

“Precisamos equa-
cionar as finanças. 
Volta Redonda é 
uma cidade que 

tem uma receita ab-
surdamente alta, que 
precisa de uma gestão 
pública. Nosso plano 

de governo está bem 
claro. Gastar melhor, é 
isso”, disse Samuca Sil-
va na ocasião. 

Prefeito promete melhoras na cidade
Em Barra Mansa, Ro-

drigo Drable (PMDB) as-
sumiu a Prefeitura às 18h, 
em uma cerimônia no 
Palácio Barão de Gua-
py, no Centro. Na elei-
ção de outubro ele teve 
39.169 votos, o que cor-
responde a 43,46% dos 
votos válidos. O segun-
do colocado foi Claudio 
Manes, do PSDB, com 
25.908 — 28,74%.

“Temos que primeiro 
agradecer essa opor-
tunidade, dizer que es-
tamos muito convictos 
do trabalho que temos 
que fazer, Fátima [a 

vice] e eu. O momento é 
de reconstrução da cida-
de e que nós faremos isso 

juntos”, projetou ele assim 
que foi eleito, em entrevis-
ta à equipe do RJTV.

Samuca Silva prefeito eleito de Volta Redonda  Rodrigo Drable destacou a reconstrução da cidade

Fernando Jordão prega a ordem
Fernando Jordão 

(PMDB) tomou posse 
em Angra dos Reis 
no Iate Clube Aqui-
dabã, às 18h. Dono 
de uma votação 
expressiva - 75.517 
votos, o que corres-
ponde a 82,05% dos 
votos válidos - ele 
derrotou o Dr. Chris-
tiano Alvernaz, do 
PRB, escolhido por 
8.226 eleitores.

“Primeira coisa que 
nós temos que fazer 
é colocar ordem na 
Prefeitura. A questão 
financeira tá um de-
sastre e eu vou co-
meçar pela saúde 

que eu nunca vi tanta 
reclamação sobre pro-
blema de transferência 
de doente, gente com 
óbito, hospital da Japu-

íba que não funciona, 
UPA fechada. Aliás, 
nós vamos reabrir a 
saúde no município”, 
disse em outubro.

Prefeito promete reparos na saúde do município 

Resende quer crescer ainda mais
Eleito com 25.888 vo-

tos, Diogo Balieiro Diniz 
(PSD) assumiu a Pre-
feitura de Resende às 
18h, em uma cerimô-
nia no teatro do colé-
gio Salesiano, no Jar-
dim Jalisco. Ele obteve 
38,13% dos votos váli-
dos, derrotando Noel 
de Carvalho (PSDB) por 
uma diferença de me-
nos de 2 mil eleitores.

“Nossa candidatura 
é uma candidatura in-
dependente. Ela não 
teve apoio de nenhum 
padrinho político, ne-
nhum grande cacique 
político municipal e 
estadual, e, principal-

mente nossa candidatura 
não teve apoio de ne-
nhum grupo empresarial. 
Ou seja, foi uma candi-
datura na raça, no esfor-

ço, na sola do sapato e 
principalmente no co-
ração”, disse ele assim 
que soube da vitória nas 
urnas.

Diogo Balieiro em entrevista após ser eleito

Mário Esteves também fala de saúde
Mais votado no plei-

to de outubro, Mário Es-
teves (PRB) toma posse 
em Barra do Piraí. Ele 
assumiu o governo às 
15h, em uma cerimônia  
no Royal Sport Club. Ele 
recebeu 20.856 votos e 
superou Maercio de Al-
meida (PMDB), escolhi-
do por 17.010 eleitores. 

“Eu acredito que o 
maior desafio do futuro 
prefeito seja a saúde 
pública. A intenção é 
informatizar todos os 
procedimentos do se-
tor da saúde, incluindo 
marcação de consul-

tas, exames resultados de 
exames, pra que a gente 
possa usar a tecnologia 

pra cortar o desperdício 
e cortar a corrupção”, 
disse.

Mário Esteves, eleito em Barra do Piraí

Josimar fala da administração pública
Josimar Salles (PDT) 

assumiu a Prefeitura de 
Três Rios às 18h, no Te-
atro Celso Peçanha. Es-
colhido por 22.947 elei-
tores, ele obteve 50,62% 
dos votos válidos. Joa 
(PROS) ficou em segun-
do, com 34,86%.

“Num momento em 
que o país vive um mo-
mento delicado na vida 
política, eu não sou polí-
tico, eu sou um profissio-
nal, um gestor, e a popu-
lação reconheceu que 
é um momento de uma 
nova política. E esse foi 
o nosso desafio. Mostrar 

às pessoas que não estão 
mais acreditando na políti-
ca que é possível ainda ter 

uma pessoa que possa 
trazer essas propostas”, 
afirmou.

‘Eu não sou um político, sou um profissional, gestor
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GLOBO
05:00 - Hora Um
05:58 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:02 - Bem Estar
10:36 - Encontro com Fáti-
ma Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edi-
ção
12:45  - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
13:58 - Vídeo Show
15:12 - Sessão da TardeDi-
ário De Um Banana 3: Dias 
De Cão
16:48 - Vale a Pena Ver de 
NovoCheias de Charme
17:58 - Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:29-  Sol Nascente
19:15 - Praça TV - 2ª Edi-
ção
19:34 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:14 - A Lei do Amor
22:15 - Tela QuenteMalé-
vola
23:47 - Jornal da Globo
00:22 - Flash
01:08 - CorujãoOs Penetras

TV RECORD

SBT
06:00 - SBT NOTÍCIAS MA-
NHÃ
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 - SBT BRASIL   
20:30 - CARINHA DE ANJO
21:30 - CHIQUITITAS  
22:00 - PROGRAMA DO 
RATINHO   
23:15 - MÁQUINA DA 
FAMA   
00:15 - THE NOITE COM 
DANILO GENTILI  
01:15 - SBT NOTÍCIAS MA-
DRUGADA

REDE TV

TEATRO NO FLAMENGO

05:00 - Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus
08:30 - AmericaShop
09:00 - Tá Sabendo?
09:30 - Melhor Pra Você
12:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
15:00 - A Tarde é Sua
17:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
18:00 - Te Peguei
19:15 - RedeTV News
20:30 - Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus.
21:30 - TV Fama
22:30 - SuperPop
00:00 - Documento Ver-
dade
00:45 - Leitura Dinâmica
01:15 - É Notícia
02:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus.
03:00 - Igreja da Graça no 
Seu Lar

Gaetano comenta com Geppina 
que acredita nas declarações de 
Mario contra Cesar. João Amaro se 
insinua para Dora. Alice diz a Patrick 
que decidiu provar a culpa de Mas-
sao nas explosões e Cesar ouve. Lo-
retta se atrasa para um compromisso 
com Peppino. ncentivado por Cesar, 
Tanaka, Alice e Mieko, Damasceno 
promete concentrar suas investiga-
ções em Massao. 

Alice decide provar 
culpa de Massao

Josué orienta 
os hebreus

Josué dá as últimas orientações aos 
guerreiros hebreus. Aruna diz estar preo-
cupada com a comitiva de Calebe. Sal-
mon segue liderando parte do Exército 
de Israel. Os oficiais avisam que Yussuf 
está foragido. Para se vingar, Ravena or-
dena o sacrifício de seu assistente Jordi. 
Chaia cuida de Zaqueu. Livana pede 
para Rune ter paciência. 

RESUMOS DAS NOVELAS

Zac consegue se desvencilhar de Ja-
ílson e chega a tempo para a apresen-
tação da banda. Lorena se preocupa 
quando Alex avisa que William levará 
a mercadoria para os Estados Unidos. A 
banda 4.4 ganha o segundo lugar no fes-
tival, e Gui e Júlia comemoram com os 
integrantes. Néia elogia Stefany e Yasmin 
fica intrigada. 

Zac consegue fugir e chega 
para apresentação

06h00 - Balanço Geral 
Manhã
07h30 - SP no Ar
08h55 - Fala Brasil
10h00 - Hoje-em-Dia
12h00 - Balanço Geral SP
14h45 - Amor e Intrigas
15h45 - Vidas em Jogo
16h30 - Cidade Alerta
19h40 - Escrava Mãe
20h40 - A Terra Prometida
21h40 - Jornal da Record
22h45 - Adele
00h15 - Programa do Por-
chat
01h15 - Fala Que Eu Te Es-
cuto
02h00 - Progamção Uni-
versal

antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Companhia de histórias faz 
apresentação no Flamengo
Espetáculo fica em cartaz até 8 de janeiro através de patrocínio cultural.

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
14:15 - Glee
15:00 - Game Phone
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:10 - Religioso - Show da 
Fé
22:00 - Os Simpsons
22:30 - Sessão Especial
01:15 - Jornal da Noite
02:00 - Que Fim Levou?
02:05 - Os Simpsons
02:55 - Só Risos - pegadi-
nhas
03:00 - Religioso - Igreja 
Universal

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

A Cia Histórias para 
Boi Dormir apresenta 
esta fábula ao pú-
blico infanto-juvenil, 
inspirada na obra 
do escritor, poeta e 
crítico literário pa-
ranaense Paulo Le-
minski (1944-1989). A 
história conta a vida 
de Baita. Um dia ele 
encontra o velho 
Kutala, que propõe 
ensinar-lhe a arte da 
guerra. Os dois par-
tem, e Baita vai viver 
uma série de experi-
ências, desde apren-
der a cuidar de ani-
mais até ser vendido 
como escravo. Dois 
processos correm 
paralelamente; o 
aprendizado e o 
crescimento. 

O tempo da histó-
ria vai da infância Espetáculo conta a história sobre a arte da guerra em experiências desafiadoras

do protagonista até 
sua velhice, sem re-
ferências temporais 
exatas.

ESPEtÁCuLo 
EM CARtAZ 

AtÉ 8 DE JANEiRo
Baseado na obra 

de Paulo Leminski, 
espetáculo fica em 
cartaz até 8 de ja-
neiro, com patrocí-
nio da Oi, através 
da Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura.

O teatro fica loca-
lizado no Oi Futuro 
Flamengo, que fica 
na Rua Dois de De-
zembro, 53, no Fla-
mengo, na Zona Sul 
do Rio de Janeiro. 
Os ingressos custam 
R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia). Para maiores 
sobre o espetáculo 
basta ligar para o 
telefone para 3235-
3650.

DIVULGAÇÃO

Dulce Maria diz para a irmã Cecília 
que Gustavo ficou pobre e está doente. 
Estefânia revela para Gustavo que está 
namorando com Vitor. Dulce Maria con-
ta para a Madre Superiora que seu pai 
ficou pobre e que queria um trabalho 
para ajudá-lo. Cecília e Fabiana escu-
tam a conversa atrás da porta. A cari-
nha de anjo diz ainda que o pai está 
doente, pois ele está com a febre do 
colarinho branco.

Cecília se emociona 
com a cerimonia

DIVULGAÇÃO
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Há uma troca de be-
nefícios quando se trata 
da posição dos olhos. 
À medida que os olhos 
avançam ao longo do 
rosto, dois campos de 
visão se sobrepõem. É 
essa sobreposição, a 
perspectiva ligeiramen-
te diferente na cena 
na frente de você que 
cada um de seus dois 
olhos envia para o seu 
cérebro, que nos permi-
te perceber a profundi-
dade.

Um passeio por um 
zoológico mostra que 
a maioria dos animais 
podem ser classifica-
dos em dois grupos. Há 
aqueles com olhos nos 
lados de suas cabe-
ças, galinhas, vacas, 
cavalos, zebras e há 
aqueles com os olhos 
mais próximos, na par-
te dianteira de suas 
caras, como macacos, 
tigres, corujas e lobos. 

DO
Entretenimento
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Motor ‘impossível’ da Nasa funciona
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Musical de Jennifer Lopez pode 
ser cancelado pela NBC

Miranda Kerr brilha no 
casamento de seu irmão

Na última semana, Miranda Kerr teve 
mais um motivo para sorrir antes de 
2016 acabar. Seu irmão, Matty Kerr, ofi-
cializou a união com Jimmy Wright em 
Hunter Valley, Austrália, e a mãe de-
les, Therese Kerr, foi quem documentou 
tudo nas redes sociais. A supermodelo 
foi uma das damas de honra durante 
a cerimônia ao ar livre do casal e arra-
sou no look para o casamento.

Segundo a revista OK! o musical da NBC 
com Jennifer Lopez, Bye Bye Birdie, está a 
ponto de ser cancelado. E J-Lo não tem 
nada a ver com isso.Em outubro, a emissora 
anunciou que Bye Bye Birdie Live! seria uma 
apresentação única na TV em 2017. Disse-
ram que Lopez não seria apenas a produto-
ra executiva, mas que também apareceria 
como a personagem principal Rose ‘Rosie’ 
Alvarez, enquanto os outros papéis ainda 
seriam escolhidos.

O experimento da 
equipe norte-ameri-
cana foi o seguinte: 
eles uniram o motor 
a uma barra de me-
tal pesada ligada a 
um eixo giratório. O 
EM Drive principal foi 
conectado a eletrô-
nicos, incluindo um 
amplificador de fre-
quência de rádio, 
sintonizado a uma 
frequência específi-
ca, fazendo com que 
partículas de luz sal-
tassem dentro dele.

Toda a instalação 
ficou em um vácuo, 
e um sensor óptico 

foi apontado para o EM 
Drive. Se o pêndulo no 
sensor se movesse para 
a frente de uma certa 
maneira, significava que 
o impulso tinha sido de-
tectado.

Os resultados foram um 
sucesso, o que é estra-
nho, porque o impulso 
exige alguma força que 
atue na direção oposta 
em alguma superfície, de 
acordo com a terceira lei 
de Newton.

Alguns cientistas expres-
saram preocupações so-
bre o fato de um expe-
rimento quebrar uma lei 
fundamental da física.

Ray Sedwick, pro-
fessor de engenha-
ria aeroespacial na 
Universidade de Ma-
ryland, nos EUA, disse 
que a equipe deve-
ria refazer o teste em 
uma instalação de 
vácuo maior, onde 
o EM Drive não esti-
vesse tão perto da 
parede da câma-
ra. Interações não 
explicadas entre o 
motor e a configu-
ração experimental 
podem ter contribu-
ído para o estranho 
comportamento de 
impulso.
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Caio Castro se meteu em 

uma confusão

Nvidia exibe pequeno 
computador que tem 
inteligencia artificial

A fabricante de chips 
norte-americana Nvidia 
apresentou na segunda-
-feira um computador de 
inteligência artificial me-
nor e mais eficiente para 
carros autônomos, dizen-
do que iria fortalecer a 
tecnologia de mapea-
mento e direção autôno-
ma de veículos da Baidu.

A companhia de servi-
ços online chinesa Baidu 
desenvolverá o novo Dri-
ve PX 2, da Nvidia, como 
seu computador interno 
de veículos para seu sis-
tema de direção autôno-
ma, disse a Nvidia em um 
comunicado à impren-
sa, enquanto revelava o 
computador na GPU Te-
chnology Conference, em 
Pequim.

Com mais montadoras 

desenvolvendo planos 
para o lançamento de 
tecnologia autônoma em 
seus veículos na próxima 
décadas ou antes, a Nvi-
dia está tentando diminuir 
as barreiras de entrada, 
fornecendo computado-
res poderosos para ajudar 
as montadoras a entra-
rem no mercado.

Em dezembro, a Nvidia 
e a Baidu anunciaram 
uma parceria para de-
senvolver a arquitetura 
para carros autônomos a 
partir da nuvem para ve-
ículos usando a expertise 
de ambas as empresas 
em inteligência artificial.

A Nvidia disse que seu 
novo computador Drive 
PX 2 usa 10 watts de ener-
gia e tem metade do ta-
manho da versão original.

REPRODUÇÃO

o ator chegou com um grupo de 

amigos em uma balada para uma 

festa de pré-Revéillon e já se irritou 

quando  fotógrafos tentaram fazer 

uma imagem do grupo.

Nervoso, ele deu uma cabeçada 

no profissional, que precisou levar 

pontos. Depois do barraco, o ator 

foi expulso da festa acompanhando 

por policiais.

Há comentários de que o fotógrafo 

pensa em processar o global.

Animais com olhos 
para os lados podem 
não ter essa percepção 
de profundidade bem 
desenvolvida, mas eles 
são capazes de ver um 
panorama extremamen-
te largo em vez disso.
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Câmara Municipal de Seropédica
esTadO dO riO de JaneirO

aTOs Oficiais

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Seropédica – Estado do Rio de 
Janeiro, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

 Portaria 384/2016 exonerar a servidora Aline Lino da Rocha 
matrícula 1363/2016 do cargo comissionado de assessor de assuntos especiais 
da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador hugo 
Pereira do canto Junior com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 385/2016 exonerar o servidor Ely Ramos França matrícula 1440/2016 do 
cargo comissionado de assessor de assuntos especiais da câmara Municipal de 
seropédica, com lotação no gabinete do Vereador hugo Pereira do canto Junior 
com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 386/2016 exonerar o servidor Jose Antonio de Jesus Filho matrícula 
1380/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
Maximiliano Oliveira de souza com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 387/2016 exonerar a servidora Neide da Luz de Oliveira matrícula 
815/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
Maximiliano Oliveira de souza com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 388/2016 exonerar a servidora Simone da Silva Ginovez matrícula 
833/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
Maximiliano Oliveira de souza com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 389/2016 exonerar a servidora Ana Maria Queiroz da Silva matrícula 
806/2016 do cargo comissionado de assessor de Plenário da câmara Municipal 
de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador Oscar Jose de sousa com 
vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 390/2016 exonerar a servidora Heid Aparecida de Oliveira matrícula 
1551/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
lucas dutra dos santos com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 391/2016 exonerar a servidora Andreia Vargas da Silva matrícula 

1294/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
Wagner Vinicius de Oliveira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 392/2016 exonerar a servidora Daiane Maria da Silva Motta matrícula 
1243/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
Wagner Vinicius de Oliveira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 393/2016 exonerar o servidor Leonardo do Nascimento Galvão matrí-
cula 1449/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência 
comunitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Ve-
reador Wagner Vinicius de Oliveira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 394/2016 exonerar a servidora Marcia Crsitina de Santana Oliviere ma-
trícula 1450/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência 
comunitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Ve-
reador Wagner Vinicius de Oliveira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 395/2016 exonerar o servidor Nelsir da Silva Moraes matrícula 1443/2016 
do cargo comissionado de assessor de assuntos especiais da câmara Municipal 
de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador Wagner Vinicius de Oliveira 
com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 396/2016 exonerar o servidor Rafael Ramos do Nascimento Dias ma-
trícula 1290/2016 do cargo comissionado de assessor assessor legislativo para 
assistência comunitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no ga-
binete do Vereador Wagner Vinicius de Oliveira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 397/2016 exonerar a servidora Vanilsa da Silva matrícula 1367/2016 do 
cargo comissionado de assessor assessor legislativo para assistência comuni-
tária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
Wagner Vinicius de Oliveira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 398/2016 exonerar a servidora Adriana Diniz dos Anjos matrícula 
1356/2016 do cargo comissionado de assessor de assuntos especiais da câmara 
Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo luís Pe-
reira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 399/2016 exonerar o servidor Alber Carlos da Silva Santos matrícula 
1145/2016 do cargo comissionado de assessor administrativo da câmara Municipal 
de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo luís Pereira com 
vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 400/2016 exonerar a servidora Camila Moreira Lima Nogueira matrícula 
1182/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
aguinaldo luís Pereira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 401/2016 exonerar a servidora Claudia Vaz Barbosa matrícula 1264/2016 
do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comunitária da 
câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo 
luís Pereira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 402/2016 exonerar o servidor Cristiano Albuquerque da Silva matrícula 
1187/2016 do cargo comissionado de assessor de gabinete da câmara Municipal 
de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo luís Pereira com 
vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 403/2016 exonerar a servidora Gisele Almeida Nunes de Melo matrícula 
1353/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
aguinaldo luís Pereira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 404/2016 exonerar o servidor Jairo da Silva Cezario matrícula 990/2016 
do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comunitária da 
câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo 
luís Pereira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 405/2016 exonerar o servidor Jorge dos Santos matrícula 1345/2016 do 
cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comunitária da câ-
mara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo 
luís Pereira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 406/2016 exonerar o servidor Josue Teixeira matrícula 992/2016 do car-
go comissionado de assessor legislativo para assistência comunitária da câmara 
Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo luís Pe-
reira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 407/2016 exonerar o servidor Marcos Ribeiro dos Santos matrícula 
1351/2016 do cargo comissionado de assessor de Plenário ii da câmara Municipal 
de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo luís Pereira com 
vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 408/2016 exonerar a servidora Maria Helena de Andrade matrícula 
1346/2016 do cargo comissionado de assessor de assuntos especiais da câmara 
Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo luís Pe-
reira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 409/2016 exonerar a servidora Marta Rodrigues da Silva matrícula 
1265/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
aguinaldo luís Pereira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 410/2016 exonerar o servidor Ricardo da Silva matrícula 1183/2016 do 
cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comunitária da câ-
mara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo 
luís Pereira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 411/2016 exonerar a servidora Roseni Coelho Pereira de Vasconcelos 
matrícula 1388/2016 do cargo comissionado de assessor de assuntos especiais da 
câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador aguinaldo 
luís Pereira com vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 412/2016 exonerar o servidor Paulo Murilo de Souza matrícula 1295/2016 
do cargo comissionado de supervisor de segurança legislativa da câmara Muni-
cipal de seropédica, com lotação na secretaria de administração legislativa com 
vigência a partir 30/10/2016.

Portaria 413/2016 nomear o servidor Anderson Miranda Goulart de Souza ma-
trícula 1473/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência 
comunitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Ve-
reador Maximiliano Oliveira de souza com vigência a partir 01/11/2016.

Portaria 414/2016 nomear a servidora Mirian Passos Lima Delesposte matrícula 
1472/2016 do cargo comissionado de assessor legislativo para assistência comu-
nitária da câmara Municipal de seropédica, com lotação no gabinete do Vereador 
Maximiliano Oliveira de souza com vigência a partir 01/11/2016.
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Momento que pede um 
cuidado maior com a 
saúde e com as demandas 
do dia a dia, leonino. Pode 
haver prejuízos materiais 
se você tentar superar 
carências emocionais 

por meio de gastos. É uma fase em 
que podem retornar antigas ideias 
relacionadas ao trabalho e cabe a você 
aprimorá-las.

O primeiro dia útil de 
2017 tem uma energia 
bastante sensível, intuitiva e 
sonhadora. É o momento de 
você aliar a sensibilidade e a 
capacidade de determinação 

e resiliência. Em relação às metas 
profissionais, esta é uma fase de reavaliações 
e reconsiderações com o retorno de antigas 
ideias.

Áries

Momento em que os 
taurinos se questionam sobre 
amizade, companheirismo e 
os grupos com os quais se 
sentem afinados. O início de 
2017 tem uma energia mais 

sensível, você tende a estar mais emotivo. A 
fase é positiva para rever seus pontos de vista, 
conceitos e estudar e ampliar horizontes.

Touro

Conexão com sonhos 
e ideais relacionados 
a projetos de trabalho, 
geminiano. O dia contém 
uma energia muito 
imaginativa e inspiradora 
que pode ser aplicada 

em projetos criativos. É o momento 
de reavaliar questões emocionais, 
financeiras e buscar mais ativamente o 
autoconhecimento.

Gêmeos

Percepção dos sinais, 
sincronicidades e conexão 
com pessoas com quem 
há uma sintonia espiritual. 
Relacionamento é 
um tema importante 

deste início de ano, com a tendência a 
rever as suas atitudes nas relações. Há 
uma propensão a retornarem antigas 
questões que estão mal resolvidas em seus 
relacionamentos e associações.

Câncer

Leão

Momento muito importante 
para a vida amorosa e os 
relacionamentos virginianos. 
Antigas questões mal 
resolvidas podem retornar 
na esfera afetiva. É um bom 

período para investir em projetos criativos e 
em coisas que lhe dão prazer.

Virgem

Período muito importante 
para o relacionamento 
com a família e para o 
questionamento de suas 
bases e emoções. Início 
de ano que traz à tona 
alguns sonhos e projetos 

relacionados ao trabalho. Você deve 
agora adotar uma postura mais flexível 
e reflexiva de acordo com o astral do 
momento.

Libra

Segue atuante a 
tendência a um 
c o m p o r t a m e n t o 
sonhador e fantasioso 
na esfera amorosa. 
O contato com a 

arte, espiritualidade e também a 
conexão com crianças estimula os 
escorpianos neste momento. É uma 
fase em que as questões ligadas ao 
trânsito, comunicação e contato 
podem estar mais lentas.

Escorpião

Retornam antigas questões 
ligadas às finanças e a 
melhor forma de utilizar 
os seus talentos e recursos. 
O início do ano contém 
uma energia sonhadora 

mas também pede que você coloque os 
pés no chão e comece a projetar suas 
realizações. Uma antiga habilidade que 
tenha sido abandonada ao longo do 
tempo pode retornar nesse momento.

Sagitário

Bom momento para ouvir 
a intuição, que pode lhe 
auxiliar em decisões 
profissionais. Cuidado 
com mal-entendidos na 

comunicação. Procure deixar as coisas 
claras. Evite a assinatura de contratos 
neste momento. Reflita mais antes de 
fazer escolhas.

Capricórnio

Sensibilidade e 
emotividade estão 
presentes neste 
início de ano aos 
aquarianos. É 
um momento em 

que, sem dúvidas, você precisa 
relaxar mais e respeitar o seu 
ritmo cuidando da saúde. Podem 
aparecer dificuldades crônicas 
ou de aspectos que tenham sido 
negligenciados ao longo dos 
últimos meses.

Aquário

A Lua segue em 
seu signo neste 
primeiro dia útil de 
2017, enaltecendo 
a sensibilidade. É o 
momento em que 

você se dá conta dos resultados 
do seu trabalho e do que é preciso 
aprimorar. Tendência ao retorno 
de antigas ideias e projetos, 
podendo promover o reencontro 
de pessoas com afinidades.

Peixes
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Copa São Paulo começa 
hoje com 120 equipes

lucas mendes

Nova Iguaçu, Volta Redonda e outros clubes do Rio participam da competição.

copinha

Começa hoje a 
48ª edição da 
Copa São Pau-

lo de Futebol Júnior. 
E começa com mais 
oportunidades do que 
nunca para o torcedor 
ver germinarem pos-
síveis talentos para o 
futuro do futebol bra-
sileiro. Duas medidas 
devem implicar no au-
mento da quantidade 
de atletas em campo: 
o número recorde de 
times participantes e a 
liberação para a reali-
zação de até seis subs-
tituições por partida. 

Em 2017, a Copinha 
terá 120 clubes, dividi-
dos em 30 grupos de 
quatro participantes. 
No ano passado, foram 
112. Estão contempla-
das equipes de todas 
as unidades da federa-
ção. E uma de fora do 
país: o Pérola Negras, 
do Haiti, que já havia 
participado na edição 
de 2016. Cada clube 
deve inscrever 25 joga-
dores, ou seja, a com-
petição pode receber 
até 3 mil atletas.

O modelo de clas-
sificação do torneio é 
simples, duas equipes 
de chave avançam 

a fase mata-mata. Os 
que vencerem seus jo-
gos, automaticamente 
vão seguindo na com-
petição até a grande 
final, que será realiza-
da no dia 25 de janei-
ro, aniversário de São 
Paulo.

O Flamengo é o atual 
campeão da competi-
ção. Está no grupo 23, 
ao lado de Central-PE, 
São Bento e São Cae-
tano. A sede da cha-
ve é em São Caetano 
do Sul, em São Paulo. 
O rubro-negro carioca 
estreia no dia 4 de ja-
neiro, às 21h, contra o 
Central. o Flamengo foi o grande campeão da edição de 2016 da Copa São Paulo

DIVULGAÇÃO


