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sacanagem com o dinheiro do povo

PResIdeNte: José de lemos 

Indústria das multas sela 
destino político de dois 

prefeitos da Baixada 
Prefeito pratica nepotismo a todo vapor
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Bando ataca caminhão 
de carga e executa PM

Precisa-se 

Policias militares preservam o local onde o soldado Marcelo Abdalla Neder, que era lotado na UPP do Lins, foi assassinado pela quadrilha de ladrões na Via Dutra

Marcelo Abdalla Neder, de 34 anos, morreu no fim da madrugada de ontem durante um ataque de bandidos na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Comendador 
Soares, em Nova Iguaçu. O soldado, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, estava com outros dois policiais militares, 
um deles foi espancado pelos criminosos e ainda levou um tiro no joelho. A ação dos bandidos provocou pânico e correria em quem passava pelos dois sentidos da via.
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impressor
2695-5360

Jovem acusa 
seguranças 
do BRT  de 

espancamento   
6

Vítima foi confundida
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Susto
bueiro de concessionaria 

de energia pega fogo em 
cidade da baixada e po-
pulação fica em pânico.
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Asfixia
Poliçada do 20º bPM 

(Mesquita) fecha o cerco 
contra tráfico em comuni-
dade de Nova Iguaçu.
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Assombração

Esqueceu?

A rainha sueca Silvia 
revelou que convive 
com fantasmas na resi-
dência oficial da família 
real. Em declarações 
feitas a um documen-
tário, que foi exibido 
ontem no país, ela en-
fatiza a existência dos 
fantasmas e de espíritos 
por toda a casa. A irmã 
do rei Carl Gustav XVI, a 
princesa Cristina, afirma 
que já viu uma figura 
de branco na mansão. 

É comum vermos em 
estabelecimentos e gran-
des estacionamentos 
motoristas que já esque-
ceram aonde deixam 
seus carros. Mas imagine 
um cara que tem uma 
bMW e esquece aonde 
estacionou por... seis me-
ses! A polícia britânica 
acabou encontrando o 
veículo perdido em um 
prédio de estacionamen-
to. O carro estava no lo-
cal desde junho de 2016. 

Parar de fumar pode ser benéfico a pessoa, 
principalmente para manter a sua saúde integra. 
quando essa pausa acontece nos dois primeiros 
anos, há uma melhora de 50% em relação ao ris-
co de doenças e, nos próximos oito anos, os outros 
50% são completados. Ou seja, 10 anos largando 
o vício, o indivíduo pode se considerar uma pes-
soa sem vestígios de que fumou. 

Uma criança levou um grande susto ao encontrar 
uma cobra em seu carrinho de brinquedo no estado 
de queensland, na Austrália. O réptil estava enrolado 
na parte de trás do carrinho de plástico que esta-
va no quintal da casa. Especialistas em remoção de 
cobras foram acionados e postaram a foto na rede, 
alertando as famílias sobre os perigos.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernam-
buco registrou a primeira morte relacionada ao vírus 
da zika em um bebê sem a síndrome congênita do 
vírus. Outras duas pessoas, uma de 16 e outra de 91 
anos, também morreram em decorrência da doen-
ça. Esse é o quarto estado que registra o problema, 
seguido do Rio Grande do Norte, Pará e Maranhão.

Menos fumo

Perigo ao extremo Morte por zika sem antecedentes

Pessoas que vivem próximas a grandes rodo-
vias e ruas movimentadas correm o risco maior 
de desenvolver demência, As informações são 
da revista científica Lancet. O estudo sugere 
que 11% dos casos em pessoas que moram a 
50 metros ou menos de uma grande via po-
dem ser consequência da proximidade com o 
trânsito intenso. 

Estudos comprovam

A empresa Positivo, uma das especialistas em 
aparelhos eletrônicos, convocou ontem um recall 
de oito modelos de notebooks por apresentarem 
problemas na bateria, que podem superaquecer 
até explodir e causar incêndios, algo semelhante 
com o Galaxy Note 7 da Samsung. Os convoca-
dos puderam trocar a peça defeituosa.

Em uma rara e intrigante descoberta, explorado-
res encontraram, numa antiga cisterna em Sefelá, 
na Judeia, os desenhos de uma menorá e de uma 
cruz escavados nas paredes. Para pesquisadores 
de Autoridade de Antiguidades de Israel, o acha-
do traz novas informações sobre a ocupação da 
região, mostrando a população que viveu na área. 

Revelações

Estágio na Baixada
A empresa está a procura de candidatos para preenche-

rem a função de estagiário e prestar suportes em atendimen-
to telefônico e atualização cadastral. É preciso estar cursan-
do o ensino médio. A vaga é para atuar no município de 
Nilópolis. Há também oportunidades para Cordovil. Interes-
sados enviar e-mail para recrutamento1.rj@vencerrh.com.br.

Mais de 3 mil vagas
Uma das empresas que oferecem oportunidades de estágio 

está com 3.627  vagas em aberto para atuação em todo o 
território nacional. Entre os cursos mais requisitados estão biolo-
gia, Educação Musical e Relações Públicas. O valor das bolsas 
variam entre R$ 340 e R$ 2.500. Interessados podem acessar o 
site www.nube.com.br para concorrer às oportunidades.

Programa Trainee paulista
A empresa do setor de vendas está com o seu programa 

Trainee 2017 aberto para profissionais que concluíram a fa-
culdade em 2015 ou vão concluir nesse ano. Não há restri-
ções de curso. É preciso ter disponibilidade para residir em 
São Paulo. O programa pode ser acessado pelo link www.
eureca.me/oportunidades/63-trainee-acesso-2017-ti.

Fim de prazo
Termina hoje o prazo para empregadores domés-

ticos realizarem o pagamento do Documento de 
Arrecadação do eSocial (DAE) referente à com-
petência do mês de dezembro. Além disso, o pa-
gamento do DAE, referente ao 13° salário, também 
termina hoje.

Negócio do Chile
A Petrobras concluiu na última quarta-feira a operação 

para a venda de 100% do seu polo chileno (Petrobras Chi-
le Distribuición) para a Southern Cross Group. O negócio 
foi aprovado em 22 de julho e gerou em caixa 470 milhões 
de dólares, em que 90 foram oriundos da distribuição de 
dividendos líquidos de impostos.

Medida provisória 
O governo publicou ontem no ‘Diário Oficial da 

União’ uma medida provisória que cria o programa de 
regularização tributária. A medida valerá para pessoas 
e empresas que tenham dívidas com a Receita Federal 
até novembro de 2016. O ministro Henrique Meirelles já 
havia anunciado a medida na semana passada. 

Manutenção em bateria

vencer rh
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receITA FeDerAL

GOvernO FeDerAL

Embarque animal

Missão espacial
A Nasa lançará duas novas missões para as-

teroides em busca de informações sobre o início 
do Sistema Solar. De acordo com um anúncio da 
agência, a primeira missão está prevista para 2021. 
Uma sonda estudará os asteroides Trojan, que or-
bitam ao redor de Júpiter. Acredita-se que sejam 
relíquias dos primeiros dias do Sistema Solar. 

nUBe

peTrOBrAS

SIMON CROWCROFT

Uma cena curiosa está chamando a atenção nas redes sociais. Uma foto 
postada mostra, aparentemente, um cavalo embarcando em um tradicional 
ônibus de dois andares nas ruas de Londres. O juiz de paz Simon Crowcroft 
escreveu na legenda da foto nessa manhã ‘Cavalo entrando em ônibus em Is-
lington’ e postou a imagem no Twitter. Na verdade, a foto era de um cavalo dos 
oficiais, nesse caso um policial estava socorrendo um homem que passou mal.

Chuvas e trovoadas 
Muitos prefeitos fecharam atrás de si a 

porta de seus mandatos, mas deixaram 
um rastro de sujeira para os respectivos 
sucessores passarem o rodo. De olho na 
impunidade, deram adeus às prefeituras 
rindo de orelha a orelha. Mas não é bem 
assim que a banda toca. Eles devem en-
frentar muita chuva e trovoada. 

Turbulência à vista
Passada a euforia do dia da posse, o 

momento é de organizar a casa e fazer 
uma vistoria para avaliar os estragos, que 
não são poucos. Nos confins da baixada, 
só pra citar um exemplo, um ex-prefeito 
tem contas a acertar com o Ministério 
Público das esferas estadual e federal.  

Superfaturamento 
Corre na boca miúda que o prefeito 

era adepto da prática de onerar a folha 
com o pagamento de salários estratos-
féricos para servidores não concursados. 
Reza a lenda que logo no início de seu 
governo a mamada do dinheiro público 
correu solta, aberta e escancarada. 

Afundada na crise 
Tanto é verdade que até os vereado-

res ficaram de boca aberta tamanho foi 
o rombo que ultrapassou o valor da folha 
de pagamento. Malandro que só ele, o 
prefeito ainda tentou jogar a falcatrua 
embaixo do tapete, mas não teve jeito. 
O esquema veio à tona. 

Ponta do iceberg 
Pelas informações que correm nos 

bastidores, o rombo saiu muito melhor 
que a encomenda. Agora, o prefeito 
terá que explicar onde está o dinhei-
ro e seu destino irá parar nas mãos da 
Justiça. 
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Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br
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Câmara muniCipal de belford roxo

esquema milionário

Excesso de multas por infrações no trânsito levaram prefeitos da Baixada à ruína política nas eleições.

Na indústria das multas, 
o caminho para a derrota 

Antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Agente em ação para ordenar o trânsito em Nova Iguaçu, um dos municípios campeões de aplicação de multa     Nelson Bornier e Sandro Matos: respostas negativas nas urnas

Talão na mão e cane-
ta em ação. Nunca os 
agentes de trânsito apli-

caram tantas multas quan-
to trabalharam nos últimos 
meses. Em três municípios 
da baixada Fluminense, a 
arrecadação de recursos 
por conta das penalidades 
por infrações cometidas 
por motoristas é absurda. 
Nova Iguaçu, São João de 
Meriti e Duque de Caxias 
foram as que mais lucraram 

com a chamada ‘indústria 
das multas, com crescimen-
to de 50%. Somente no se-
gundo trimestre de 2015, o 
número de infrações lavra-
das em todo o estado au-
mentou em 22%.

Depois de notificado da 
multa, o motorista tem um 
prazo de 15 dias para re-
correr, apelando em uma 
Junta Administrativa de Re-
cursos de Infrações (Jari), 
que não é nada isenta na 
hora de avaliar o recurso 
impetrado, ignorando se a 

infração foi justa ou não: as 
Jari costumam rejeitar 99% 
das apelações. 

A indústria da multa acu-
mula críticas e nenhum elo-
gio. Um morador de Nova 
Iguaçu relatou ter sido mul-
tado após ter parado por 
cerca de cinco minutos na 
Rua bernardino de Melo, 
tempo suficiente para dei-
xar a filha na escola. “O 
agente foi truculento e 
preencheu a guia, mas fez 
vista grossa para duas vans 
e um ônibus que atrapalha-

vam o tráfego mais à fren-
te”, disse. 

ReSPoSTA NAS URNAS
 PARA BoRNIeR e 
SANDRo MAToS 

Se por um lado, a indús-
tria ‘montada’ pelas prefei-
turas arrecadaram milhões 
no ano passado, de outro 
foi o estopim para decidir 
o futuro de muitos políticos. 
A revolta de quem se disse 
‘vítima’ das multas impul-
sionou a queda de popu-
laridade de prefeitos como 

Nelson bornier(Nova Igua-
çu) e Sandro Matos (São 
João de Meriti).

Os dois políticos sofre-
ram a derrota nas urnas 
durante as eleições de ou-
tubro como resposta à ar-
bitrariedade administrativa. 
Um motorista relatou que 
recebeu multa em Meriti 
porque teria reclamado 
com um agente perto do 
Motel Lugano, localizado 
na Rodovia Presidente Du-
tra, na altura do município. 
“O cara tinha farda de po-

lícia e marra de cão. Não 
cometi nenhuma infração, 
mas tomei uma caneta-
da”, desabafou ele nas re-
des sociais. 

De acordo com o que 
revelou uma fonte a repor-
tagem do Hora H, alguns 
prefeitos assumiram o man-
dato em 1º de janeiro já 
estabelecendo como pri-
meira medida metas para 
os agentes alcançarem um 
número de multas. Na prá-
tica, significa que a pólêmi-
ca ainda está longe do fim. 

Prefeituras desrespeitam resolução e usam dinheiro para irrigar máquina
De acordo com o 

especialista em infra-
ções de trânsito, An-
derson Nogueira, a 
maioria das prefeituras 
desrespeita uma re-
solução do Conselho 
Nacional de Trânsito 
(Contran), segundo a 

qual as juntas administra-
tivas formadas para anali-
sar os recursos contra mul-
tas devem ser integradas 
por um integrante com 
conhecimento na área 
de trânsito com, no míni-
mo, nível médio de esco-
laridade; um servidor do 

órgão ou entidade que 
lavrou a infração e um 
representante de entida-
de representativa da so-
ciedade civil organizada 
ligada à área de trânsito, 
mas na prática isso não 
existe. 

“É comum os órgãos 

municipais desrespeita-
rem essa resolução, indi-
cando para as juntas fun-
cionários das secretarias 
responsáveis pelo trânsi-
to. Isso acontece muito e 
não se pode dizer que a 
análise dos recursos em 
algumas Jaris seja justa. O 

que importa para as ad-
ministrações municipais é 
arrecadar”, afirmou.

Pela legislação, os re-
cursos arrecadados com 
as multas de trânsito de-
veriam ser integralmente 
investidos em campanhas 
educativas e sinalização, 

mas, descaradamen-
te, os prefeitos igno-
ram esse procedimen-
to e usam o dinheiro 
para irrigar outras par-
tes da máquina públi-
ca, reforçando seus 
caixas, inclusive para 
pagar salários.

Multas foram reajustadas em novembro passado 
As multas por 

infrações de trân-
sito foram reajus-
tadas a partir de 
1º de novembro 
de 2016. 

A resolução foi 
publicada pelo 
Conselho Nacio-
nal de Trânsito 
(Contran) no Diá-

rio Oficial da União, 
e os ajustes foram 
feitos com base em 
alteração no Códi-
go de Trânsito brasi-
leiro (CTb), por meio 
da lei federal n.º 
13.281. 

De acordo com o 
Contran, o valor a 
ser pago por infra-

ções classificadas 
como gravíssimas 
passará de R$ 191,54 
para R$ 293,47. Já 
as multas conside-
radas graves serão 
ajustadas para R$ 
195,23. Anteriormen-
te, o valor desta pe-
nalidade era de R$ 
127,69.

Para infração mé-
dia, o valor passa 
de R$ 85,13 para R$ 
130,16. As infrações 
leves, que custa-
vam R$ 53,20, pas-
sam a totalizar R$ 
88,38. Desde quan-
do o CTb entrou em 
vigor, as multas não 
eram reajustadas. Multa foi reajustada por resolução do Contran

Nepotismo praticado em prefeituras da Baixada está a todo vapor
Seis dias depois dos 

novos prefeitos assumi-
rem, a prática de nepo-
tismo já começou, com 
o processo de nomea-
ções ocorrendo de for-
ma acelerada e a todo 
vapor. A exemplo do mu-
nicípio de Seropédica, 
onde o prefeito Anabal 
barbosa (PDT) nomeou 

toda a parentela, em ou-
tra prefeitura da baixada 
a pratica do nepotismo já 
está fazendo as honras da 
casa.

O chefe do Executivo 
passou a caneta para 
assinar as nomeações de 
membros da família. Se-
gundo informações rela-
tadas para a reportagem 

do Hora H, mas ainda não 
confirmadas, o chefe do 
Executivo nomeou a es-
posa, irmãos, além de 
outros integrantes do seu 
clã.  

HoRA H eSTá De 
oLHoS BeM ABeRToS 
O Supremo Tribunal 

Federal (STF) aprovou a 

Súmula Vinculante nº 13, 
que vedou o nepotismo 
nas esferas federal, esta-
dual e municipal. A medi-
da proibiu a contratação 
de parentes de autori-
dades e de funcionários 
para cargos de confian-
ça, de comissão e de fun-
ção gratificada no servi-
ço público.

Em decisões judiciais 
posteriores, o STFD flexi-
bilizou a iniciativa para 
cargos considerados de 
‘natureza política’, entre 
eles de secretários muni-
cipais. Nos meios jurídicos, 
o entendimento de que a 
restrição não se aplica aos 
cargos políticos não é um 
assunto encerrado. 

Diante dos casos 
cada vez mais crescen-
tes da presença de pa-
rentes de prefeitos no 
serviço público, o Hora 
H não irá fechar os olhos 
para a prática crimino-
sa, mas vai permanecer 
em alerta máximo para 
denunciar os casos da 
administração pública. 

DIVULGAçãO
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O Procon do Rio abriu uma investigação 
para pedir esclarecimentos à Cedae pelo 
rompimento de uma adutora em Santíssimo, 
na Zona Oeste, na última quarta-feira quan-
do pelo menos 15 famílias tiveram as suas 
casas invadidas pela água e pela lama.

Para se matricular 
é necessário apresen-
tar uma cópia da cer-
tidão de nascimen-
to da criança ou do 
adolescente, atestado 
médico, uma foto no 
formato 3x4, além de 
uma cópia do docu-
mento de identidade 
e CPF do responsável.

A criançada pode op-
tar por férias recheadas 
de malabarismos, acro-
bacias e palhaçadas. A 
recreação acontece  no 
Sesc, entre os dias 9 e 27 
de janeiro, nos períodos 
da manhã, tarde ou in-
tegral, nas unidades de 
Caxias e Nova Iguaçu. As 
inscrições estão abertas.

A programação, as atividades, a estrutura, a 
faixa etária e os valores variam de acordo com 
a unidade. Associados ao SESI têm direito a des-
conto no ato da matrícula. Os inscritos receberão 
um kit colônia, com boné, sacola e camisa.

O Prefeito de Silva Jardim, Anderson Alexandre, 
dono de uma rede de farmácias, tem recebido 
constante reclamação de que a prefeitura comprou 
os medicamentos, mas as notas sumiram e unidades 
de saúde reclamam da falta de medicamentos.

Férias! Matrícula

Recreação Explicação

Eles disseram... nós publicamos!
“Não posso fazer comentário sobre o que o ministro falou. Só sei dizer que não tinha 

nenhum santo”, Governador do Amazonas, José Melo, ao declarar durante entrevista 
à rádio CbN, ontem. 

A Câmara de Duque de Caxias aprovou 
a toque de caixa, a criação de uma Central 
de Água e Saneamento no município. O pre-
sidente Sandro Lelis (PSL) convocou uma ses-
são extraordinária, em meio ao recesso, para 
votar o projeto enviado pelo prefeito.

Em seus primeiros atos, o alcaide quis logo 
‘municipalizar a Cedae’. Na prática, ele vai 
comprar água da companhia para revender 
a população. A autarquia será composta por 
16 novos cargos, mas o projeto não trouxe 
informações sobre salários.

DIRETO AO PONTO

Na terça-feira passada, a ministra Cármen Lú-
cia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
decidiu liminarmente suspender o cumprimento 
de algumas cláusulas de um contrato entre a 
União e o Estado do Rio. Com isso, o governo 
federal ficou proibido de bloquear quase R$ 193 
milhões da conta. Mas esse, infelizmente, não é 
o único efeito da liminar. Ela valida juridicamente 
a irresponsabilidade de um Estado que gastou 
muito mais do que podia, por um longo período.

Segundo mandato Entregue a Deus! Cerco na Alerj
O prefeito de Santo Antônio 

de Pádua, Josias quintal (PSb), 
entregou a cidade a Deus, no 
primeiro ato oficial do seu segun-
do mandato. Coronel da PM, o 
alcaide também já foi secretário 
de Segurança do Rio, no gover-
no de Antonhy Garotinho (PR).

Publicado no último domingo, 
o decreto determina que “fica 
entregue a Deus o destino do 
governo deste município no pe-
ríodo de 1º de janeiro de 2017 a 
31 de dezembro de 2020” e que, 
com o ato, revogam-se todas as 
disposições em contrário.

Depois de passar quase 
dois meses cercada por cau-
sa de protestos de servidores, 
a Assembleia Legislativa re-
tirou, na última quarta-feira, 
as grades que fechavam o 
corredor da Rua São José, na 
lateral do Palácio Tiradentes.

Aprovado! 

Autarquia 
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Pelo menos 15 bairros de todas as partes 
da cidade do Rio, além de sete municípios 
da baixada, apresentaram pontos com 
falta d’água. Segundo a Cedae, a pane 
na estação deve causar reflexos no abas-
tecimento até as primeiras horas de hoje.

Uma liminar de muitos efeitos
Considerado o pior 

gestor da história de 
Guapimirim, Marcos Au-
rélio Dias deixou o car-
go de prefeito no dia 
31 de dezembro sem 
explicar porque o mu-
nicípio, em sua admi-
nistração, pagava até 
quatro vezes mais caro 
por servidores terceiriza-
dos, a razão de ter dei-
xado alguns secretários 
mandarem mais do que 
ele e o fato de nunca 
ter tentado esclarecer 
ou tocado num assun-
to que correu solto nos 
corredores da Prefeitura 
nos dois primeiros anos 
de seu governo: uma 

Rombo na folha de 
Guapimirim precisa 

ser esclarecido

suposta diferença de 
R$ 400 mil na folha. Este 
caso teria sido abafado 
e o possível responsá-
vel “aconselhado” a se 
demitir com a promessa 
de que receberia uma 
“indenização” de R$ 150 
mil, que teria sido paga 
em seis parcelas de R$ 
25 mil por um amigo do 
governo. Se o tempo de 
Marcos Aurélio no poder 
já passou, as tempesta-
des não. A julgar pelo 
volume de documentos 
armazenados por pesso-
as descontentes, o futuro 
do ex-prefeito está sujei-
to a raios, relâmpagos e 
trovoadas.

Prefeitura reforma obra de campus da UFRJ
DUqUE DE CAXIAS

A previsão de conclusão das obras e início da utilização do espaço, 
segundo o reitor, é para o começo do segundo semestre acadêmico.

Antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Há mais de um mês 
que um veículo que-
brado está estacio-
nado na Estrada Ro-
berto Silveira, altura 
do número 303. Des-
de então, a chuva 
acumulou lixo nas 
imediações, que obs-
truiu a rede de esgo-
to e vem provocan-
do transtornos aos 
moradores. Segundo 
eles, diversas recla-
mações foram en-
caminhadas para a 
Prefeitura. Entretanto, 
o problema não foi 
solucionado. 

Os Estados Unidos inclu-
íram ontem em sua lista 
de ‘terroristas internacio-
nais’ o nome de Hamza 
bin Laden, filho do fale-
cido líder da Al-qaeda 
Osama bin Laden, uma 
decisão que aciona au-
tomaticamente sanções 
legais e financeiras con-
tra ele.
A designação pelo De-

partamento de Estado 
de Hamza bin Laden 
como “terrorista interna-
cional” baseia-se no fato 
de que a Al-qaeda ha-
via anunciado em agos-
to de 2015 que o jovem 

Carro quebrado obstrui rua em Nilópolis
AMIGOS DE NILóPOLIS

Washington Reis se reuniu com o reitor da UFRJ e os Secretarios de Saúde e de obras

CLÉbER JúNIOR / EXTRA

Filho de Bin Laden na lista de terroristas 
Estados unidos

A Prefeitura de Du-
que de Caxias 
avança em busca 

de grandes conquistas 
para os moradores do 
município. Em reunião na 
manhã de ontem, o pre-
feito Washington Reis re-
cebeu o reitor da Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro, professor Roberto 
Leher, acompanhado da 
equipe da reitoria e de 
secretários do governo, 
na sede da prefeitura, 
para tratar da retomada 
das obras do novo cam-
pus da UFRJ em Duque de 

Caxias. Com o restabele-
cimento do cronograma 
de obras, a expectativa, 
tanto da Universidade, 
quanto do prefeito Wa-
shington Reis, aponta 
para a viabilização da 
expansão acadêmica e 
a melhoria das condições 
estruturais e de ensino dos 
universitários.

Para o prefeito Wa-
shington Reis, a transfe-
rência do antigo campus 
de Xerém para as novas 
instalações em Santa Cruz 
da Serra, marcará o co-
meço de um novo tempo 
no município. “A Universi-
dade sairá de um antigo 

prédio em Xerém, onde 
nós instalaremos uma uni-
dade da FUNDEC, e virá 
para o novo campus em 
Santa Cruz da Serra, cuja 
construção iniciamos na 
nossa gestão anterior e 
infelizmente a obra ficou 
abandonada por oito 
anos, já na fase final, sen-
do completamente de-
predada. Estamos agora 
montando uma força 
tarefa, dividindo as obri-
gações e pretendemos 
inaugurar esse espaço 
em breve. A reunião hoje 
foi muito produtiva e a 
cidade de Duque de Ca-
xias receberá uma linda 

À esquerda jovem identificado como Hamza bin Laden

havia integrado o grupo 
extremista.
Além disso, em um áudio 

divulgado em julho pas-
sado, Hamza ameaça os 
Estados Unidos e seus ci-
dadãos, segundo um co-
municado da diplomacia 
americana.

O processo administra-
tivo americano prevê 
“sanções” financeiras e 
jurídicas contra estran-
geiros “que cometeram 
atos terroristas, ou que 
representam um sério ris-
co”, segundo o departa-
mento de Estado.

DIVULGAçãO

ex-prefeito saiu do cargo e a ‘fraude’ ficou esquecida

REPRODUçãO 

universidade federal, que 
já é uma realidade. O 
meu compromisso é de 

trazer, ainda, a Faculda-
de de Medicina Federal 
para este espaço. O filho 

do trabalhador de Duque 
de Caxias vai virar Doutor!”, 
destacou Washington Reis.
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Objetivo é promover melhorias urbanas e sociais para a cidade do Rio de Janeiro.

BrASíLIA

O deputado 
cassado Eduardo 
Cunha (PMDb-RJ) 
se envolveu em um 
esquema de corrup-
ção em um negócio 
da Petrobras na Áfri-
ca. Segundo o Tribu-
nal Penal Federal da 
Suíça, existe ‘indica-
ções concretas’ e 
suspeitas ‘óbvias’ e 
‘suficientes’ contra o 
ex-parlamentar. 

Em uma decisão 
de novembro, que 
negou o desblo-
queio de contas liga-
das ao peemedebis-
ta no país europeu, a 
Corte detalha como 
Eduardo Cunha re-
cebeu o equivalen-
te a R$ 4 milhões na 
Suíça.

De acordo com 
reportagem do jor-

Reunião entre Pezão e Crivella 
contempla diversas parcerias 

Antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Justiça da Suíça alega 
ter provas contra Cunha 

Militar israelense elor Azaria acusado da morte

DIVULGAçãO 

nal ‘O Estado de S. 
Paulo’, um documen-
to mostra que a tran-
sação nos bancos suí-
ços já é foco de uma 
ação penal da Lava 
Jato na qual o depu-

tado cassado é réu. 
O processo está em 
andamento na pri-
meira instância da 
Federal em Curitiba, 
conduzida pelo juiz 
Sérgio Moro.

Na primeira reu-
nião, entre o go-
vernador do Esta-

do, Luiz Fernando Pezão, 
e o prefeito do Rio, Mar-
celo Crivella, realizada 
na última quinta-feira, 
no Palácio Guanabara, 
um dos principais temas 
foi a proposta de Ope-
ração Urbana Consor-
ciada, elaborada pelo 
urbanista Sérgio Dias, 
com alternativas que 
vão gerar receitas adi-
cionais para promover 
melhorias na cidade, 
entre elas a expansão 
do metrô e a transfor-
mação de áreas degra-
dadas com a criação 
de parques urbanos.
Sérgio Dias fez uma 
apresentação sobre o 
tema para os partici-
pantes da reunião, entre 
eles a presidente da Rio-

Trilhos, Tatiana Carius, o 
subsecretário de Estado 
de Transportes, Oswaldo 
Dreux, e o vice-prefeito 
e secretário municipal 
de Transportes, Fernan-
do Mac Dowell. A Ope-
ração Urbana Consor-
ciada prevê um melhor 
aproveitamento do po-
tencial imobiliário das 
regiões da cidade, em 
parceria com a iniciati-
va privada, com a gera-
ção de certificados de 
potencial adicional de 
construção (CEPACs), a 
exemplo da operação 
urbana no Porto do Rio.
O programa abrange 
diversas áreas da cida-
de, entre elas o Centro, 
com a Avenida Presiden-
te Vargas, a Zona Norte, 
com o Méier, a Zona 
Oeste, com barra da Tiju-
ca e Jacarepaguá, sem 
causar nenhuma agres-
são urbanística.

Ação visa melhorias na mobilidade urbana
A Prefeitura do Rio 

vai criar um grupo de 
trabalho, com a par-
ticipação de repre-

sentantes do governo 
do estado, para estudar 
a forma de implantação 
da Operação Urbana 

Consorciada, objeti-
vando a expansão do 
transporte de alta capa-
cidade e a melhoria da 

qualidade de vida da 
população. Para o vice-
-prefeito Mac Dowell, 
parcerias são importan-

tes para a implantação 
de melhorias visando à 
mobilidade urbana da 
população. “Nós vamos 

buscar soluções al-
ternativas, que pos-
sam gerar receitas 
adicionais”, concluiu.

o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Marcelo Crivella buscam alternativas por um Rio melhor

DIVULGAçãO/MÁRCIO ALVES

Explosão de bueiro assusta iguaçuanos
Na manhã de ontem, 

um bueiro que fica em 
frente a um estabele-
cimento comercial pe-
gou fogo no Calçadão 
de Nova Iguaçu. Uma 
fumaça preta saiu do 
local e algumas lojas 
ficaram sem energia 
elétrica. O Corpo de 
bombeiros foi ao pon-
to e isolou a região. Al-
guns estabelecimentos 
foram fechadas para 
evitar maiores prejuí-
zos. Diversos pedestres 
acompanhavam a 

ação. 
De acordo com in-

formações preliminares 
dos lojistas, a energia 
elétrica acabou por 
volta das nove horas, 
logo na abertura das 
lojas, porém o fato não 
era comum, já que um 
forte cheiro de fumaça 
e fogo preenchia a re-
gião. 

Desconfiados da situ-
ação, os lojistas acio-
naram os bombeiros 
que fizeram uma ope-
ração para remover a 

tampa do bueiro. Em 
seguida, uma fumaça 
preta saiu pelo bura-
co do bueiro, logo em 
seguida o local pegou 
fogo.

Até o fechamen-
to desta edição, não 
houve informações sus-
cintas sobre o que mo-
tivou o incêndio, mas 
o Corpo de bombeiros 
e os próprios lojistas 
acreditam que um cur-
to circuito tenha sido o 
responsável por toda 
essa confusão. 

Prefeitura de Duque de Caxias 
inicia operação tapa buraco

A Prefeitura de 
Duque de Caxias 
iniciou na última 
quarta-feira  pelo 
centro da cidade 
e pelo bairro 25 de 
Agosto, uma opera-
ção para melhorar 
as condições das 
ruas e avenidas, 
com objetivo de 
melhorar a circula-
ção de veículos e 
dar mais seguran-
ça aos condutores 
e pedestres. Para 
tapar os buracos, o 
prefeito Washington 
Reis teve o pedido 
de fornecimento 
de asfalto atendi-
do pelo Departa-
mento de Estrada 
de Rodagem (DER), 
que tem uma usina 
no bairro vizinho de 
Parada de Lucas.

O serviço, foi fei-
to por equipes da 
Secretaria Munici-
pal de Obras res-
ponsável pelo le-

vantamento das vias 
que precisam ser 
recuperadas pela 
Prefeitura. A frente 
da operação está o 
secretário de Obras 

João Carlos Grilo 
que conseguiu no 
primeiro, dia 20 to-
neladas de massa 
asfáltica produzida 
pelo DER.

CLÉbER JúNIOR/ EXTRA

Faetec tem novo presidente no Rio
A Fundação de Apoio 

à Escola Técnica (Fae-
tec), instituição vincu-
lada à Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação, tem novo 
presidente. É o mestre 
em Educação Miguel 
badenes Prades Filho, 
de 61 anos, que deixa 
o cargo de vice-presi-
dente Educacional da 
mesma instituição. Ele 
anunciou que uma de 
suas primeiras ações 

será finalizar o processo 
licitatório para a contra-
tação de uma empresa 
que vai realizar o con-
curso para o preenchi-
mento de 5.700 vagas 
destinadas aos cursos 
regulares do ensino mé-
dio profissionalizante e 
do ensino superior.

“Essa é uma das prin-
cipais demandas que 
recebemos da popula-
ção. O que mais que-
rem saber de nós é 

quando haverá vagas 
para os cursos em 2017. 
Estamos elaborando o 
edital para realizar o 
concurso e, em breve, 
divulgaremos as datas”, 
adiantou.

 O novo presidente 
esclareceu também 
que está abrindo outra 
licitação para a con-
tratação de uma nova 
empresa que irá regu-
larizar o funcionamento 
de toda a Rede Faetec.  

Washington Reis acompanha a operação de perto

eduardo Cunha está preso no Paraná
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Jovem afirma ter sido vítima de 
homofobia e agressão no BRT  

HomoFoBia e aGressÃo

Antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Alan dos Santos Teixeira acusa segurança por agressão em terminal.

O e s t o q u i s t a 
Alan dos San-
tos Teixeira 

afirma que foi agredi-
do por um segurança 
do bRT dentro do ba-
nheiro do Terminal Al-
vorada, na Zona Oes-
te do Rio, na última 
segunda-feira, quan-
do voltava de uma 
viagem de ano novo. 
Como ele trabalha 
em um shopping da 
região, desceu no ter-
minal para ir direto ao 
trabalho.

“Eu parei no terminal 
bRT e fui ao banheiro, 
lavar as minhas mãos. 
quando acabei de la-

var eu fui secar e veio 
um segurança do bRT 
que estava com uma 
blusa e calça preta e 
já chegou botando o 
dedo no meu rosto”, 
explicou Alan.

Alan contou que 
o segurança do bRT 
afirmou que ele es-
tava praticando um 
ato obsceno com ou-
tro homem, o que ele 
nega.

“Ele já veio me 
agredindo, me baten-
do. Não é isso que um 
ser humano faz com 
outra pessoa. Isso não 
justifica ele quase tirar 
a minha vida”, desta-
cou o jovem.

Alan fez exame de 

corpo de delito e re-
gistrou queixa na 16ª 
DP (barra). Até o mo-
mento, a polícia ain-
da não ouviu o se-
gurança acusado de 
agressão e nem ou-
tras testemunhas. Alan 
foi atendido no Hos-
pital Lourenço Jorge 
e teve que fazer uma 
cirurgia reparadora 
no nariz.

TeSTeMUNHAS 
SeRão oUVIDAS 

O consórcio bRT 
contesta a versão de 
Alan e afirma que o 
funcionário apenas 
chamou a atenção 
dele. Segundo o res-
ponsável pelo sistema, 

Alan teria agredido o 
funcionário e não quis 
esperar pela chega-
da da polícia. Uma 
apuração interna foi 
aberta para avaliar o 
comportamento do 
agente.

O delegado Marcus 
Vinícius braga, titular 
da 16ª DP (barra) afir-
mou que o segurança 
e as testemunhas se-
rão intimadas a pres-
tar depoimento e que 
pretende ouvir todos 
na próxima segunda-
-feira. O delegado 
afirmou ainda que 
agentes irão até o Ter-
minal Alvorada pegar 
as imagens das câ-
meras de segurança. Alan conta que foi agredido por um segurança 

REPRODUçãO TV GLObO

Policial morto em shopping 
é enterrado na Zona Oeste

O enterro do solda-
do da PM Jefferson 
Cruz Pedra, de 36 anos, 
aconteceu na tarde 
de ontem, no Cemité-
rio Jardim da Saudade, 
em Sulacap, na Zona 
Oeste do Rio. Lotado 
no 18º bPM (Jacarepa-
guá), ele foi morto a ti-
ros, na noite da última 
quarta-feira, durante 
uma tentativa de as-
salto a uma joalheria 
no Tijuca Off Shopping, 
na Zona Norte. Na oca-
sião, um casal ficou fe-
rido.

Segundo parentes, 
Jefferson saiu de Sal-
vador e mudou para 
o Rio. Ele era casado 
e deixa um filho de 14 
anos. Ainda de acordo 
com parentes, ele es-
tava na PM havia me-
nos de quatro anos.

Segundo informa-
ções da polícia, qua-
tro bandidos armados 
abordaram os vende-
dores da loja. O PM, 
que estava de folga, 
reagiu, há informa-
ções, não confirmadas, 
de que ele seria segu-

rança do comércio. 
Jefferson chegou a ser 
levado para o Hospi-
tal Federal do Andaraí, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos.

Os outros dois feridos fo-
ram Flávia Laranjeira Car-
doso, de 44 anos, e Vini-
cius Noronha Najar, de 35. 
Ambos foram baleados 
na perna e, também en-
caminhados ao Hospital 
do Andaraí e foram libe-
rados após atendimento. 
O caso está sendo investi-
gado pela Divisão de Ho-
micídios (DH).

 Lotado no 18° BPM (Jacarepaguá), Jefferson foi enterrado em Sulacap

Ex-vereador de Caxias é 
assassinado em Xerém

O ex-vereador 
de Duque de Ca-
xias Alexsandro An-
tônio, de 42 anos, 
foi assassinado no 
fim da tarde da úl-
tima quarta-feira, 
em Xerém, segun-
do informações 
da Delegacia de 
Homicídios (DHbF).

Alexsandro era 
conhecido como 
Sandro Gordo e, 
segundo a polícia, 
foi baleado den-
tro do carro onde 
estava. A polícia 
ainda não sabe o 
motivo do crime, 
mas uma das hipó-
teses é execução.

Em 2012, o ex-
-vereador sofreu 
uma possível ten-
tativa de assassi-

nato, em sua casa, 
em Saracuruna, 

quando era can-
didato.

Alexsandro foi baleado dentro do carro 

REPRODUçãO 

PRF prende suspeito de receptação 
Um homem suspei-

to de receptação foi 
preso ontem pela Polí-
cia Rodoviária Federal 
(PRF), em uma blitz na 
antiga rodovia Rio-São 
Paulo (bR-465), em Se-
ropédica, Região Me-
tropolitana do Rio. Ele 
estava dirigindo um 
carro roubado, quando 
foi parado pelos poli-
ciais.

Equipes do Grupo de 
Fiscalização de Trânsi-
to (GFT) da 1ª Delega-
cia (Duque de Caxias) 
abordavam veículos, 
quando desconfiaram 
do motorista de um Uno 
e decidiram pará-lo. O 
suspeito, de 49 anos, 
não possuía carteira de 
habilitação e nem a do-
cumentação do carro.

Então, os policiais 

iniciaram uma revista 
mais detalhada e verifi-
caram indícios de adul-
teração no automóvel. 
Logo em seguida, os 
agentes da PRF cons-
tataram que tratava-se 
de um veículo rouba-
do. O homem contou 

ter comprado o carro 
de um vizinho, mas ne-
gou saber de irregulari-
dades.

A ocorrência foi en-
caminhada à 48ª DP 
(Seropédica), onde o 
suspeito foi indiciado 
por receptação.

Policiais prenderam homem na Rio-São Paulo 

DIVULGAçãO 

Polícia prende três por roubo 

Policiais Civis da De-
legacia de Roubos 
e Furtos de Cargas 
(DRFC), coordenados 
pelo delegado Titular 
Mauricio Mendonça 
de Carvalho, prende-
ram ontem, três ho-
mens homens que pra-
ticavam o roubo de 
uma carga de conge-
lados: Alexsandro da 
Silva, de 34 anos, Max 
Santos de Moura Ju-
nior, de 32 anos, e Edu-
ardo de Souza Silva, de 

30 anos.
Os policiais recupera-

ram a carga que havia 
sido roubada e apre-
enderam o veículo uti-
lizado na abordagem, 
bem como a arma de 
fogo utilizada pelos 
criminosos. A ação faz 
parte de um conjunto 
de outras que vem sen-
do desenvolvidas com 
a implementação da 
operação Asfixia, de-
flagrada no último dia 
27 de dezembro, em 

decorrência de uma 
ação integrada entre 
a Secretaria de Estado 
de Segurança (SESEG) 
e do Governo Federal, 
tendo como objetivo a 
redução dos roubos de 
cargas.

Participam da Ope-
ração policiais civis de 
diversas especializadas 
e também da capital, 
policiais militares, poli-
ciais rodoviários fede-
rais e agentes da Força 
Nacional.

Carga roubada de congelados foi recuperada pelos policiais da DRFC

DIVULGAçãO 

REPRODUçãO 
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Um grupo de me-
nores foi apreendido 
no final da manhã de 
ontem por suspeita de 
participação no assas-
sinato a um homem, 
registrado hoje pela 
manhã na Rua dos Ca-
jueiros, em Marechal 
Deodoro.

Segundo informa-
ções colhidas junto à 
Delegacia da cidade, 
dois jovens foram de-
tidos, um deles maior 
de idade, conhecido 
como David. Ao serem 
questionados sobre 
possível envolvimento 
com o assassinato, eles 
confirmaram e informa-
ram também os nomes 
dos demais envolvidos.

Ao todo foram cinco 
menores apreendidos 

Menores são apreendidos por crime

Bandidos matam PM e ferem 
outros dois em assalto na Dutra 

DIVULGAçãO - PLANTãO ALAGOAS

Cinco menores confirmaram o crime na delegacia

Sete assaltantes atacaram o trio e mataram o policial Marcelo Abdalla.

e um maior preso pelo 
homicídio, cuja vítima foi 
atingida por tiros e pedra-
das na cabeça. A motiva-
ção, no entanto, não foi 
informada pelo grupo. O 
que se sabe é que a ví-
tima não era bem quista 
e que os autores do crime 

residem no bairro Tape-
raguá.

Na delegacia, a 
cena era de desespe-
ro e revolta por parte 
das mães dos menores. 
Algumas disseram que 
preferiam vê-los “mo-
fando” na prisão.

Mais um núme-
ro  completa 
a triste esta-

tística desse início de 
ano no Rio. O policial 
Marcelo Abdalla, lota-
do no 3° bPM (Méier) e 
na UPP do Complexo 
do Lins, foi morto a ti-
ros na madrugada de 
ontem, sendo o sexto 
policial executado em 
apenas cinco dias. O 
PM estava num carro 
junto com outros dois 
companheiros que fi-
caram feridos. A ação 
aconteceu na altura 
de Comendador Soa-
res, em Nova Iguaçu.

De acordo com in-
formações do 20° bPM 

(Mesquita), por volta 
das quatro da manhã, 
os policiais passavam 
pela Via Dutra quan-
do perceberam uma 
movimentação estra-
nha. Eles cortaram os 
carros e se depara-
ram com o grupo de 

sete bandidos que iria 
assaltar uma carreta, 
reconheceram os PMs 
e abriram fogo. O mo-
torista Carlos Roberto 
foi baleado na per-
na, enquanto bruno 
Araújo foi agredido a 
golpes de coronhada 

pelo bando. A dupla 
foi encaminhada para 
o Hospital Geral de 
Nova Iguaçu. 

Os criminosos fugiram 

levando a arma do 
policial executado e o 
carro em que eles es-
tavam. Agentes da De-
legacia de Homicídios 

da baixada Fluminense 
(DHbF) fizeram a perícia 
no local. O trecho che-
gou a ficar paralisado 
e o trânsito interditado.

Marcelo Abdalla foi morto a tiros por bandidos 

A ação aconteceu na Via Dutra, na altura de Comendador Soares

Seis PMs mortos em cinco dias
O ano começou 

de forma trágica 
para policiais milita-
res no Rio. Passados 
apenas cinco dias 
de 2017, seis PMs fo-
ram mortos no esta-
do. Em menos de 12 
horas, a capital re-
gistrou duas mortes.

Na noite da últi-
ma quarta, um as-

salto a uma joalheria 
no Tijuca Off Shop-
ping, na Zona Norte, 
terminou com a mor-
te do policial militar 
Jefferson Cruz Pedra, 
lotado no 18º bPM (Ja-
carepaguá), depois 
de uma troca de tiros. 
Ele estava de folga e 
tinha dois anos na cor-
poração.

O cabo Cleiton 
William Santos de Frei-
tas foi assassinado a 
tiros de fuzil e pistola 
dentro de seu carro 
na Estrada de Tinguá, 
em Duque de Ca-
xias. Em Guapimirim, 
um sargento reforma-
do da PM foi morto e 
outro ficou ferido por 
estilhaços durante um 

confronto em frente a 
uma agência bancá-
ria.

Já o policial André 
William barbosa de Oli-
veira foi encontrado 
dentro do porta-malas 
de um carro na ma-
drugada de domingo, 
dia 1º. O soldado esta-
va desaparecido des-
de a noite do último 

sábado. 
Ainda no segundo 

dia do ano, o solda-
do Antônio Carlos Pai-
va Nunes, de 34 anos, 
morreu após um dia 
internado no Hospital 
quinta D’Or, em São 
Cristóvão. O policial 
militar foi baleado na 
cabeça no dia ante-
rior quando sua via-

tura da equipe de 
supervisão da Co-
ordenadoria de Po-
lícia Pacificadora 
(CPP) passava pela 
Avenida Leopoldo 
bulhões, próximo à 
favela de Mangui-
nhos, na Zona Nor-
te, e foi atacada 
por criminosos ar-
mados.

ELUARDO ALbURqUERqUE / REPRODUçãO

Um bandido vai pra vala e dois 
pra gaiola em Duque de Caxias

Uma equipe da Polí-
cia Rodoviária Federal 
foi surpreendida na ma-
drugada de ontem por 
três marginais, que esta-
vam a bordo de um um 
carro, na Rodovia Wa-
shington Luís, no km 120, 
em Duque de Caxias na 
pista central sentido Rio. 
Ao serem abordados, 
os policiais atiraram e 
mataram um criminoso, 
além de prender os ou-
tros dois. 

Segundo informa-
ções, os criminosos pas-
savam pela rodovia 
quando avistaram os 
policiais e decidiram 
aprontar um ataque 
surpresa. No ato, os po-
liciais reagiram e dis-
pararam contra o Re-
nault Logan utilizado na 
ação. Um suspeito, ain-

da não identificado, foi 
baleado no banco de 
trás do carro, enquan-
to os outros dois, iden-
tificados como Marcos 
Paulo de Oliveira Silva 
e Max da Silva Palhares, 
foram presos e encami-
nhados para a 59° DP, 
em Duque de Caxias. 

Max da Silva se iden-
tificou como policial 
militar e após uma bus-
ca de arquivos, a dele-
gacia confirmou que o 
mesmo pertence a UPP 
e já havia sido detido 
para os trâmites legais. 

A DHbF esteve no lo-
cal e realizou a perícia. 

equipe da PRF reagiu ao ataque de bandidos

REPRODUçãO / REAGE CAXIAS

PM faz operação contra o tráfico
Uma operação de-

flagrada por policiais 
do 20° bPM (Mesquita) 
para combater o tráfi-
co de drogas terminou 
na prisão de um sus-
peito, na comunidade 
Grão-Pará, em Nova 
Iguaçu. Airton Vieira da 
Silva foi capturado logo 
após atirar contra as 
guarnições. Outros cin-
co bandidos consegui-
ram escapar pelas ruas 
da comunidade. 

Policiais do 20° bPM 
(Mesquita), em parceria 
com o 3° CPA recebe-

ram denúncias de tráfico 
no local e entraram na 
comunidade do Grão-Pa-
rá em Nova Iguaçu e ao 
presenciarem barricadas 
na rua, eles desceram 
para retirar os objetos e 
foram surpreendidos por 
meliantes que dispararam 
contra o grupo. Uma in-
tensa perseguição come-
çou entre as ruas.

A viatura da PM entrou 
na comundiade sem ter-
ra e avistou seis bandidos 
que atiraram contra o 
grupo. Houve intenso tiro-
teio durante o confronto 

e um suspeito ficou fe-
rido.

Os policiais prende-
ram Airton Vieira da 
Silva e logo após o le-
varam para a UPA de 
Cabuçu. Com o cri-
minoso estavam uma 
moto roubada, um re-
vólver, uma carabina 
com a numeração ras-
pada, um rádio de co-
municação e 36 pinos 
de cocaína, além de 
R$ 10 em espécie. 

O caso foi registrado 
no 52ª DP (Nova Igua-
çu). 

Síndico é preso na Zona Oeste do 
Rio por envolvimento com a milícia

Agentes da Delega-
cia de Repressão às 
Ações Criminosas Or-
ganizadas (Draco/IE) 
prenderam, na tarde 
de ontem, um homem 
suspeito de integrar um 
grupo paramilitar que 
age na Zona Oeste 
da cidade. Alexsandro 
Morais da Silva, conhe-
cido como Cabeludo, 
era síndico de um con-
domínio do programa 
habitacional “Minha 
casa, minha vida” na 
região.

Segundo os investi-
gadores, Alexsandro 
assumiu a gestão do 
conjunto Aterrado do 
Leme II, em Santa Cruz, 
em 2015. Desde então, 
ele impôs aos morado-
res o pagamento de 
taxas estabelecidas 
pelos milicianos.

Contra o suspeito, foi 
cumprido um manda-
do de prisão preven-
tiva pela prática do 
crime de organização 
criminosa, decretado 
pela 1ª Vara Criminal 

de Santa Cruz. Ele foi 
conduzido à sede da 
Draco, na Central do 
brasil, e em seguida fi-
cará sob custódia da 
Polinter, para dar en-
trada no sistema prisio-
nal.

No processo que tem 
Alexsandro como alvo, 
ainda de acordo com 
a Draco, outras 24 pes-
soas são acusadas do 
mesmo crime. Dessas, 
15 já foram presas e 
estão à disposição da 
Justiça.
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Saae e Susesp realizam limpeza na 
‘Ponte dos Arcos’ em Barra Mansa

SUL FLUMINENSE

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Trabalho contou com cerca de 20 servidores e o trânsito foi interrompido.

O Saae (Serviço 
Autônomo de 
Água e Esgo-

to) e a Susesp (Supe-
rintendência de Obras 
e Serviços Públicos) 
realizaram na última 
quarta-feira a primeira 
ação conjunta do go-
verno para a limpeza 
da Ponte Ataulfo Pinto 
dos Reis, a ‘Ponte dos 
Arcos’, que liga o bair-
ro Ano bom ao Centro. 
A ação teve a pre-
sença do prefeito Ro-
drigo Drable (PMDb), 
que acompanhou de 

perto os trabalhos e 
pediu a colaboração 
da população para a 
manutenção do bom 
estado da cidade.

Segundo a prefeitu-
ra, moradores recla-
mavam das aranhas 
e teias que estavam 
pelos arcos, além do 
mau cheiro, sujeira e 
propagandas irregu-
lares que estavam co-
ladas pela ponte. O 
trabalho contou com 
cerca de 20 servidores 
que utilizaram água 
de reuso para a limpe-
za. Além da retirada 
das teias de aranha e 
limpeza de luminárias, 

os funcionários fizeram 
a capina na parte de 
baixo da ponte, poda 
de árvores ao redor, 
retirada de propagan-
das irregulares e pintu-
ra das pichações.

O diretor executi-
vo do Saae, Rodrigo 
Gonçalves, disse que 
o trabalho foi execu-
tado após o pedido 
de cidadãos ao pre-
feito. Já o subsecretá-
rio da Susesp, Marco 
Chiesse, que também 
coordenou a opera-
ção, falou que esse é 
o primeiro passo para 
muitas parcerias que 
irão acontecer. Serviço de limpeza começou na ponte que liga o Ano Bom ao Centro

Colaboração
O prefeito de 

barra Mansa, Ro-
drigo Dable, pe-
diu à população 
que colabore 

com a manuten-
ção do município, 
evitando colar car-
tazes e propagan-
das irregulares, por 

exemplo. “Não só 
aqui na ponte, mas 
em toda cidade, 
temos cartazes co-
lados. Isso estraga a 

pintura e enfeia a 
cidade deixando-a 
suja. E no final das 
contas, isso é dinhei-
ro nosso”, destacou 

o prefeito. Durante a 
limpeza, o trânsito foi 
parcialmente inter-
rompido. A Guarda 
Municipal esteve no 

local orientando 
os motoristas para 
evitar os prejuízos 
com o congestio-
namento.

DIVULGAçãO 

Angra comemora aniversário com 
café da manhã e corrida dos Santos 

Mesmo com a crise fi-
nanceira, a Prefeitura não 
deixará de comemorar o 
aniversário de 515 anos de 
Angra dos Reis, comemo-
rado hoje. A festa contará 
com eventos tradicionais, 
como a corrida dos Santos 
Reis, o corte do bolo e o 
café da manhã na praça 
6 de Janeiro. A celebração 
acontece com apoio da 
iniciativa privada.

A corrida dos Santos Reis 
ocorreu ontem, com a lar-
gada da prova ocorrendo 
na Praia do bonfim, e che-

gada em frente à prefei-
tura, na Praça Nilo Peça-
nha, Centro. A competição 
com previsão de percurso 
de 7,6 quilômetros, com os 
corredores saindo do bon-
fim, passando pelo Centro, 
Praia do Anil, Avenida Ca-
ravelas, Parque das Palmei-
ras, balneário (Estádio Mu-
nicipal) e retornando para 
o Centro. Ainda fazendo 
parte da programação 
esportiva, haverá o biatlo 
dos Santos Reis, no dia 22 
de janeiro, com largada na 
Praia da Costeirinha, com 

um quilômetro de natação 
e quatro quilômetros de 
corrida, e uma prova de 
canoagem na Praia Gran-
de, no dia 12 de fevereiro.

Logo depois da corri-
da, aconteceu o corte 
do bolo, no Palácio Raul 
Pompéia, sede do governo 
municipal. O prefeito Fer-
nando Jordão e seu vice, 
Manoel Parente, abrirão às 
portas da prefeitura para 
a entrada da Folia de Reis 
e da população que for 
prestigiar o aniversário da 
cidade.

Tradicional corrida dos Santos Reis com a população da região Sul

REPRODUçãO /G1

Economistas dão dicas de 
planejamento para 2017
Passadas as férias e as 
festas, janeiro é o mês 
em que o consumidor 
costuma receber ou-
tras contas que pesam 
no orçamento nessa 
época do ano: IPVA, 
IPTU e gastos escolares 
são as principais delas.
A orientação de espe-
cialistas é que quem 
não possui dívidas deve 
planejar os gastos para 
passar por 2017 eco-
nomizando um pouco 
a cada mês. E quem 
está no vermelho deve 
manter as contas atuais 
em dia e tentar rene-
gociar as antigas.
Segundo o diretor exe-
cutivo da Associação 
Nacional dos Executivos 
de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade 
(Anefac), economista 
Roberto Vertamatti, as 
famílias precisam ter 
um forte controle e não 

fazer gastos eventuais 
muito grandes para não 
comprometer o resto do 
ano. 
“O ambiente [econômico 
do país] ainda difícil vai 
exigir mais das pessoas do 
que em anos anteriores. A 
minha perspectiva é que 
comece a melhorar no se-

gundo semestre”, disse. 
Para ele, uma boa par-
te do 13º salário deve-
ria ajudar nesses gastos 
de início de ano, mas o 
brasileiro não se prepa-
ra e não consegue fa-
zer reserva porque o vo-
lume de endividamento 
continua alto no país. 

economista sugere o pagamento de contas a vista

Prefeitura desentope bueiros e 
limpa praias após Reveillon 
A Prefeitura de 

Cabo Frio desentupiu 
bueiros e fez a limpe-
za de praias e ruas 
ontem. Hoje, Tamoios 
receberá o serviço 
também.

A operação come-
çou na última quarta-
-feira. O serviço que 
ocorreu por volta das 
5h30 e contou com 
cerca de 30 funcio-
nários. 

O desentupimen-
to de bueiros foi fei-
to em várias ruas da 
cidade. Na Avenida 
Assunção, além des-
te serviço, também 
foi feita uma varrição 

geral.
Na Praia do Forte e 

na Praça das Águas, 
máquinas auxilia-
ram os funcionários. 
A quantidade de 
lixo recolhido está 

sendo contabiliza-
da pela companhia 
de limpeza. Ontem 
a Prefeitura fez uma 
grande operação de 
limpeza em Tamoios, 
Segundo Distrito.

Agentes fazendo a limpeza das praias na Região dos Lagos

REPRODUçãO/G1

Sobe o número de postos do Detran 
afetados pela greve no Sul do Rio

Aumentou para 16 o 
número de postos do 
Detran no Sul do Rio de 
Janeiro afetados pela 
greve de terceirizados. 
Funcionários da unida-
de de Paraty também 
aderiram à paralisação 
por falta de pagamento 
dos salários e benefícios, 
interrompendo parte 
dos serviços. 

O Detran informou 
que, como a paralisa-
ção é de funcionários 
terceirizados, não pode 
dizer quando o serviço 
vai voltar ao normal. 
Mas afirmou que os re-
passes para empresa 
Prol, responsável pelos 
funcionários, estão em 
dia. Os postos que es-
tão com os serviços to-

talmente parados são: 
Pinheiral, barra do Piraí, 
Piraí, Angra dos Reis, 
Resende, barra Mansa, 
Mendes, Miguel Pereira, 
paraíba do Sul, Paty dos 
Alferes, Três Rios, valença 
e Vassouras. Já os postos 

que estão parcialmente 
interrompidos: Paraty, 
Paracambi e Volta Re-
donda.

A Prol alega que não 
há atraso nos salários, 
somente nos benefícios 
dos empregados. 

REPRODUçãO

Terceirizados de Paraty aderiram a paralisação

DIVULGAçãO
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Trabalho: nesse dia, 
quanto mais não pensar 
em assuntos profissionais, 
melhor. Cuide da sua 
autoestima e de seu visual. 
Eles têm valor inestimável 
agora. Tanto que você 

nem perceba. Amor: curta o carinho 
dos familiares e corresponda da mesma 
forma. 

Trabalho: precisará de maior 
empenho para dar conta das 
tarefas previstas para esses 
dias. Possibilidade de surgir 
novos negócios. Finança: O 
dinheiro entrará no seu bolso 

depois de trabalhar muito. Amor: paqueras 
favorecidas e vida conjugal calma e feliz. 

Áries

Trabalho: não pense em 
atividade profissional 
nesse dia. Ótimo momento 
para relaxar através de 
divertimentos e passeios 
inusitados. Procure 

caminhar pelas matas para respirar ar puro 
e ver paisagens diferentes. Amor: quebre a 
rotina da vida a dois.

Touro

T r a b a l h o : 
r e s p o n s a b i l i d a d e 
profissional não faltará 
na vindoura semana. 
Dará conta de  tudo que 
for assumido. Tarefas 
serão bem sucedidas e 

recompensas premiarão o seu esforço. 
Amor: inove algo no romance para dar um 
novo colorido ao relacionamento.  

Gêmeos

Trabalho: procure fazer 
uma coisa de cada vez 
para o que faz não perder a 
qualidade. O que importa 
é fazer direito para ganhar 
credibilidade profissional. 

É simples e funciona. Amor: os amigos 
podem ficar mais próximos. Bons papos 
estão previstos.

Câncer

Leão

Trabalho: bom momento 
para esquecer os problemas 
profissionais e lembrar que 
a vida não é só trabalho. 
Você não é de ferro e muito 
menos aço. Portanto, trate 

de se divertir e relaxar. Amor: se não tem 
compromisso, abra-se para um novo amor. 

Virgem

Trabalho: brevemente, 
poderá realizar um sonho 
profissional. Espere pelo 
melhor. Invista numa boa 
qualidade de vida e cuide 
melhor do seu bem-estar. 
Não estará fazendo mais 

do que merece, viu? Amor: preste mais 
atenção na sua rotina amorosa.

Libra

Trabalho: seus 
p r o b l e m a s 
p r o f i s s i o n a i s 
sumirão com as 
novas fontes de 
renda que os astros 

assinalam. Procure equilibrar 
trabalho e lazer. Assim, você irá 
se sentir muito leve. Amor: poderá 
arrasar na paquera. Vida conjugal: 
clima bastante romântico. 

Escorpião

Trabalho: saiba que suas 
dificuldades profissionais 
desaparecerão brevemente. 
Júpiter estará favorecendo 
o setor profissional e 
tudo poderá progredir na 

medida do esforço de cada um. Amor: 
exercite a generosidade com quem ama 
e com seus familiares. 

Sagitário

Trabalho: sua percepção 
lhe ajudará a enxergar 
as melhores alternativas 
para seus desafios 
profissionais. Você se 

sente mais à vontade para conviver 
com seus amigos. O momento favorece 
novas amizades. Amor: cuide melhor 
de seus laços familiares.

Capricórnio

Trabalho: fique 
alerta, pois qualquer 
mudança promete 
ser para melhor. O 
regente de Aquário: 
Urano assinala 

uma fase muito prospera para 
os nativos deste signo. Bons 
negócios surgirão. Amor: 
romance sob influência de Vênus: 
felicidade na certa!   

Aquário

Trabalho: o 
planejamento é 
essencial para 
que seus projetos 
funcionem. Os 
contatos sociais serão 

agradáveis e positivos. Você se 
surpreenderá com tanta bajulação 
dos amigos. Olho vivo! Amor: 
poderá fazer a pessoa amada feliz 
com um simples gesto.

Peixes

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  B E L F O R D  R O X O

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

DECRETO Nº 4.190 DE 05 DE JANEIRO DE 2017

“Dispõe sobre a nomeação de membros na Diretoria do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford 

Roxo”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 083/2006:

DECRETA:

Art. 1º. Nomear PAULA FERNANDES PIRES, para exercer o cargo 
de Diretor de Previdência e Atuária do  Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Belford Roxo – PREVIDE.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4.191 DE 05 DE JANEIRO DE 2017

“Dispõe sobre a nomeação de membros na Diretoria do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford 

Roxo”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 083/2006:

DECRETA:

Art. 1º. Nomear CARLOS HENRIQUE DE SOUZA para exercer o 
cargo de Diretor Administrativo-Financeiro do  Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo – PRE-
VIDE.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

Prefeitura Municipal de Belford Roxo, 05 de Janeiro de 2017. 

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4.192 DE 05 DE JANEIRO DE 2017
“Dispõe sobre a nomeação de membros na Diretoria da Fundação 

de Desenvolvimento Social de Belford Roxo”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 193/2017:

DECRETA:

Art. 1º. Nomear GETÚLIO DE JESUS MAPA, para exercer o cargo 
de Diretor Presidente da Fundação de Desenvolvimento Social de 
Belford Roxo – FUNBEL.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, pro-
duzindo efeitos a contar de 1º de janeiro de 2017, ocasião em que 
são revogadas as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 4.188 DE 03 DE JANEIRO DE 2017
“Fica delegada competência à Secretária Municipal de Controle 

para receber e encaminhar expediente relativo a diligências formu-
ladas em processo do TCE.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, no uso de suas 
atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 88, da Lei 
Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Fica delegada competência à Secretária Municipal de Con-
trole, para em conformidade com o artigo 4º, da Deliberação 195 
de 23 de janeiro de 1996, em nome do Prefeito Municipal, receber 
e encaminhar expediente relativo a diligências formuladas em pro-
cesso, obrigando-se à observância dos prazos fixados em Lei, no 
Regimento Interno do Tribunal de Contas, aprovado pela Delibera-
ção TCE/RJ nº 167/92, ou em decisão do Plenário e de todas as 
disposições da Resolução TCE/195.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

      Omitido do Jornal Hora h de 04 de janeiro de 2017

PORTARIA Nº 033/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DANIELA MOTÉ DE 
SOUZA CARNEIRO para exercer o cargo em comissão de Secre-
tário Municipal, símbolo SM, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 034/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, GUSTAVO SILVA COSTA 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto, símbolo 
CC-1, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 035/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, HISOLDA RODRIGUES 
ACACIO DE OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Se-
cretário Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 036/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DIOGO BASTOS XAVIER  
para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo 
CC-2, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 037/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSANA FRANCISCO DE 
MOURA CORREA  para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo CC-2, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

PORTARIA Nº 038/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MÁRCIO CORREIA DE 
OLIVEIRA  para exercer o cargo em comissão de Secretário Munici-
pal, símbolo SM, da Casa Civil.

PORTARIA Nº 039/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RONALDO DIAS JUSTINO 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo  
CC-2, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 040/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PAULO ALEXANDRE 
DE NASCIMENTO CRISPIM para exercer o cargo em comissão de 
Secretário Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Fa-
zenda.

PORTARIA Nº 041/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCOS REZENDE 
VILLAÇA NUNES para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Adjunto, símbolo CC-1, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 042/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIANO MACEDO DA 
SILVA para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 043/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MIRTIÇA PEREIRA DE 
FREITAS CUNHA para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº 044/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCOS FERNANDO XI-
MENES para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Fazenda.

PORTARIA Nº 045/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LEANDRO LUIZ DE JESUS 
GOMES para exercer o cargo em comissão de Secretário Executi-
vo, símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 046/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SIDNEY CORREIA  para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo  CC-
2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 047/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JORGE DE OLIVEIRA MA-
CEDO  para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo  CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 048/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JANAÍNA FERNANDES DE 
OLIVEIRA  para exercer o cargo em comissão de Secretário Execu-
tivo, símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Projetos, Captação 
de Recursos e Convênios.

PORTARIA Nº 049/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHRISTIANO DE MIRAN-
DA PONTES  para exercer o cargo em comissão de Secretário Ad-
junto, símbolo  CC-1, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

PORTARIA Nº 050/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, PAULO SÉRGIO CORREA 
LUNA  para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo  SM, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 051/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CARLOS EDUARDO DA 
SILVA  para exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto, 
símbolo  CC-1, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 052/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FABIO AZEVEDO CAR-
NEIRO para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 052/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, MARCELO COUTO para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo  CC-
2, da Secretaria Municipal de Conservação.

PORTARIA Nº 054/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALEXANDRE VENANCIO 
CARNEIRO para exercer o cargo em comissão de Secretário Exe-
cutivo, símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

PORTARIA Nº 055/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ANTONIO CARLOS PINHO 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo  
CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 056/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ABRAÃO FRANÇA DU-
ARTE  para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo  CC-1, da Casa Civil.

PORTARIA Nº 057/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADELINO NUNES PINTO  
para exercer o cargo em comissão de Tesoureiro, símbolo  cc-1, 
da secretaria Municipal do tesouro.

PORTARIA Nº 058/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, DANIEL SILVA DE LIMA  
para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, símbolo  
CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 059/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LIDIANE ALENCAR 
PONCE GOMES  para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo  CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 060/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, TAÍSE FERNANDES CA-
VALLIERI para exercer o cargo em comissão de Secretário Executi-
vo, símbolo  CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 061/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JONAS CAMPOS DOS 
SANTOS para exercer o cargo em comissão de Secretário Executi-
vo, símbolo  CC-2, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 062/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SÉRGIO SALES DOS 
SANTOS para exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto, 
símbolo  CC-1, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 063/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LEVINGSTON TIMÓTEO 
DOS SANTOS para exercer o cargo em comissão de Assessor Exe-
cutivo, símbolo  CC-4, do Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº 064/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, BRUNO DO NASCIMENTO 
NUNES  para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal, 
símbolo  SM, da Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº 065/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JEFFERSON ALENCAR 
PONCE GOMES para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Adjunto, símbolo  CC-1, da Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº 066/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, THIAGO JOSÉ DOS SAN-
TOS para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento 
de Arte, símbolo  CC-3, da Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº 067/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, CHRISTIAN VIEIRA 
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Prefeitura Municipal de Belford Roxo

Ingredientes

Modo de preparo

ESFIHA FÁCIL

MASSA:

750 g de farinha de trigo/3 
colheres de sopa de açú-
car/1 colher de sopa rasa 
de sal/1 pacote de fer-
mento biológico (fermix) 
desidratado/1/2 xícara de 
chá de gergelim/2 ovos/1 
copo de água/leite (meio 
a meio ou 1 copo de leite 
desnatado)/1/2 copo de 
óleo (de preferência de 
girassol).
RECHEIO:

500 g de carde moida 
crua/1 cebola grande/Sal 
a gosto/Suco de 1 limão 
grande.

Coloque numa va-
silha os ovos, o leite, 
o fermento, o óleo, o 
sal e o açúcar.
Deixe o fermento hi-
dratar por 10 minutos
Acrescente então 
500 g de farinha de 
trigo e o gergelim.
Sove a massa até os 
ingredientes se incor-
porarem.
Reserve de deixe a 
massa crescer até 
dobrar de tamanho
Importante:
Esta massa pode ser 
preparada de vés-
pera e guardada 
“crua” na geladeira.
Para isso, siga os 
procedimentos de 
preparo da massa, 
porém, não deixe 
crescer.
Assim que terminar 
de sovar, coloque-a 
numa vasilha grande 
e fechada dentro da 
geladeira.
Dura até 4 dias na 
geladeira.
RECHEIO:

Misture a carne moí-
da crua com o limão, 
o sal e a cebola pi-
cada em cubos pe-
quenos.
Deixe 30 minutos de 
molho no tempero e 
então coloque a car-
ne numa peneira ou 
escorredor pra que 
fique sequinha e não 
umedeça demais a 
massa.
MONTAGEM:

Faça bolinhas mé-
dias com a massa.
Então abra a bolinha 
como se fosse fazer 
uma mini-pizza (fica 
redondinha).
Coloque uma colher 
de sopa generosa 
do recheio e então, 
una as extremidades 
do círculo no centro 
como se fosse uma 
“trouxa de roupa”.
Ou então, feche no 
formato que desejar.
Use o restante da 
farinha (250 g) para 
manipular e abrir a 
massa.
Obs:
O segredo da esfira 
macia é não abusar 
da quantidade de 
farinha, senão, ela 
fica seca.
Coloque as esfiras 
numa assadeira pol-
vilhada com farinha 
e leve ao forno alto 
180° graus a 250° 
graus (depende do 
forno).
Sirva quente ou fria.

DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Secretário Adjunto, 
símbolo  CC-1, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 068/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ROSEMERE DE OLIVEIRA 
MAIA para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo 
de Recursos Humanos, símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de 
Administração.

PORTARIA Nº 069/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, FABIANO GARCIA DE OLI-
VEIRA FARACO para exercer o cargo em comissão de Secretário 
Executivo, símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Administra-
ção.

PORTARIA Nº 070/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAQUEL DE CARVALHO 
BASTOS para exercer o cargo em comissão de Secretário Executi-
vo, símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 071/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JONAS BARBOSA 
DE MELLO para exercer o cargo em comissão de Diretor do De-
partamento de Gestão de Pessoas, símbolo  CC-3, da Secretaria 
Municipal de Administração.

PORTARIA Nº 072/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSEFA GOMES DO NAS-
CIMENTO para exercer o cargo em comissão de Secretário Execu-
tivo, símbolo  CC-2, da Controladoria Geral do Município.

PORTARIA Nº 073/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LETICIA SOUZA DOS 
SANTOS para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departa-
mento de Controle Interno, símbolo  CC-3, da Controladoria Geral 
do Município.

PORTARIA Nº 074/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, EDNÚBIA MACENA 
VIEIRA para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo 
Licitações e Contratos, símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de 

Compras e Suprimentos.

PORTARIA Nº 075/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ALESSANDRO SEVERIA-
NO DA COSTA para exercer o cargo em comissão de Presidente da 
Comissão Permanente de  Licitação, símbolo  CC-3, da Secretaria 
Municipal de Compras e Suprimentos.

PORTARIA Nº 076/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOÃO BATISTA DA COSTA 
para exercer o cargo em comissão de Chefe da Seção do Pregão 
Eletrônico, símbolo  CC-9, da Secretaria Municipal de Compras e 
Suprimentos.

PORTARIA Nº 077/GP/2017 DE 05 DE JANEIRO DE 2017.

Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso 
V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RAFAEL SABINO DO CAR-
MO para exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo  CC-2, da Secretaria Municipal de Saúde.

WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO - Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Belford Roxo
estado do rio de janeiro

atos oficiais

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 44 DE DEZEMBRO DE 2016

ementa: “altera o ato das disposições constitucionais transitórias, para instituir o 
novo regime fiscal, e dá outras providências.   

Autoria: Mesa Diretora

A MESA DA CÂMARA DOS VEREADORES, nos termos do inciso iV do art. 61 da 
lei orgânica do Município, promulga a seguinte emenda à lei orgânica:

EMENDA:  

art. 1º as disposições Gerais e transitórias passam a vigorar acrescidas dos 
seguintes arts. 19-a, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26: 

 “art. 19-a. fica instituído o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e 
da Seguridade Social do Município, que vigorará por vinte exercícios financeiros, nos 
termos dos arts. 20 a 26 destas disposições Gerais e transitórias.”

 “art. 20. ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as 
despesas primárias:

 i - do Poder executivo; 

 ii - da câmara dos Vereadores.

§ 1º cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá: 

 i - para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos 
os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário, 
corrigida em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento); e  

ii - para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao exercício 
imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de doze meses 
encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. 

§ 2º os limites estabelecidos na forma do artigo 41 da lei orgânica não poderão ser 
superiores aos estabelecidos nos termos deste artigo. 

§ 3º a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os 
valores máximos de programação compatíveis com os limites individualizados 
calculados na forma do § 1º deste artigo, observado o § 7º deste artigo. 

§ 4º as despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual sujeitas aos limites 
de que trata este artigo não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos 
termos do § 3º deste artigo.  

§ 5º É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante 
total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo.  

§ 6º não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo os 

créditos extraordinários; 

 § 7º Nos três primeiros exercícios financeiros da vigência do Novo Regime Fiscal, 
o Poder executivo poderá compensar com redução equivalente na sua despesa 
primária, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária 
encaminhado pelo Poder executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas 
primárias em relação aos limites de que trata o inciso ii do caput deste artigo. 

§ 8º a compensação de que trata o § 7º deste artigo não excederá a 0,25% (vinte e 
cinco centésimos por cento) do limite do Poder executivo. 

§ 9º Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, 
serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar pagos 
e demais operações que afetam o resultado primário no exercício.  

  § 10. o pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 poderá 
ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, até 
o excesso de resultado primário dos orçamentos fiscal e da seguridade social do 
exercício em relação à meta fixada na lei de diretrizes orçamentárias.” 

“art. 21. o Prefeito poderá propor, a partir do décimo exercício da vigência do novo 
regime fiscal, projeto de lei complementar para alteração do método de correção 
dos limites a que se refere o inciso ii do § 1º do art. 20 destas disposições Gerais e  
transitórias.  Parágrafo único. será admitida apenas uma alteração do método de 
correção dos limites por mandato.” 

“Art. 22. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se, até o final 
do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder executivo 
ou ao órgão elencado no inciso ii do caput do art. 20 destas disposições Gerais 
e transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes 
vedações:

i - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação 
de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados 
públicos, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de 
determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta emenda 
à lei orgânica; 

ii - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 

iii - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  

iV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições 
de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas 
decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; 

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas 
no inciso iV; 

Vi - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de Poder e 
de servidores e empregados públicos; 

Vii - criação de despesa obrigatória; e 

Viii - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 
variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 
iV do caput do art. 7º da constituição federal. 

§ 1º adicionalmente ao disposto no caput, no caso de descumprimento do limite de 
que trata o inciso i do caput do art. 20 destas disposições Gerais e transitórias, 
ficam vedadas:  

I - a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a 
remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação 
das despesas com subsídios e subvenções; e  

ii - a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.  

§ 2º no caso de descumprimento de qualquer dos limites individualizados de que 
trata o caput do art. 20 destas Disposições Gerais e Transitórias, fica vedada a 
concessão da revisão geral prevista no inciso x do caput do art. 21 da lei orgânica.  

§ 3º as vedações previstas neste artigo aplicam-se também a proposições 
legislativas.”    
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SORVETE AMERICANO

6 colheres (sopa) de 
achocolatado/6 colheres 
(sopa) de leite/4 ovos/1 
lata de leite condensa-
do/1 e 1/2 litro de leite/8 
colheres (sopa) de açúcar
1 lata de creme de leite 
sem soro.

Misture bem o achocola-
tado juntamente com as 6 
colheres de leite/Coloque 
em uma forma de buraco 
e leve ao congelador.
1º CREME:

Em uma panela coloca as 
gemas, o leite condensa-
do e o leite.
Leve tudo ao fogo para 
engrossar.
Deixe esfriar e bate no li-
quidificador.
2º CREME:

Numa vasilha bata as cla-
ras em neve e o açúcar 
até obter consistência de 
suspiro.
Misture o creme de leite e 
mexa devagar para não 
perder o suspiro.
Misture os dois cremes e 
coloque na forma.
Leve novamente ao con-
gelador por volta de 6 ho-
ras.

2 cebolas em fatias gros-
sas/2 pimentões verdes/3 
vermelhos e cinco amare-
los/5 tomates sem semen-
tes/4 dentes de alho/2 
colheres de sopa rasa de 
páprica picante/2 kg de 
posta branca cortadas em 
cubos e cozidas em agua 
e temperos básicos/1 kg 
de linguiça fininha corta-
da em três partes cada 
gomo/4 batatas grandes 
pré fritas em palitos gran-
des/Folhas de louro, sal e 
pimenta a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo

Cozinhe a cebola o alho 
os tomates a páprica e os 
pimentões em aproxima-
damente 1/2 litro de água 
e sal até amolecer os pi-
mentões.
bata tudo no liquidificador, 
volte a panela acrescente 
a carne já cozida e ferva 
em fogo baixo.
Leve a linguiça ao fogo 
em uma panela com meia 
xícara de água e deixe 
ferver até secar água e a 
linguiça, fritar em sua pró-
pria gordura.
Incorpore a carne que 
está no fogo.
Acrescente as folhas de 
louro o sal e a pimenta e 
as batatas pré fritas.
Deixe ferver bem, sirva 
com arroz branco e farofa.

CARNE DE CHEIRO

DANONINHO CASEIRO

1 lata de leite condensado
2 caixas de creme de lei-
te/200 g de iogurte natural
1 pacote de suco em pó, 
sabor morango.

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata 
todos os ingrediente até 
obter uma consistência cre-
mosa.
Dispense a mistura em um 
recipiente e leve à geladei-
ra até que esteja firme.

Câmara Municipal de Belford Roxo
 “art. 23. na vigência do novo regime fiscal, as 
aplicações mínimas em ações e serviços públicos de 
saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino 
equivalerão:

 i - no exercício de 2017, às aplicações mínimas 
calculadas nos termos do inciso iii do § 2º do art. 198 e 
do caput do art. 212, da constituição federal; e 

ii - nos exercícios posteriores, aos valores calculados 
para as aplicações mínimas do exercício imediatamente 
anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso 
ii do § 1º do art. 20 destas disposições Gerais e 
transitórias.” 

“art. 24. as disposições introduzidas pelo novo regime 
fiscal: 

i - não constituirão obrigação de pagamento futuro pelo 
Município ou direitos de outrem sobre o erário; e 

ii - não revogam, dispensam ou suspendem o 
cumprimento de dispositivos constitucionais e legais 
que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos 
de despesas.”  

“art. 25. a proposição legislativa que crie ou altere 
despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá 
ser acompanhada da estimativa do seu impacto 
orçamentário e financeiro.”  

“art. 26. a tramitação de proposição elencada no caput 
do art. 63 da lei orgânica, quando acarretar aumento de 
despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 

vinte dias, a requerimento de um quinto dos membros 
da casa, nos termos regimentais, para análise de sua 
compatibilidade com o novo regime fiscal.” 

art. 2º esta emenda constitucional entra em vigor na 
data de sua promulgação. 

sala de sessões, 15 de dezembro de 2016.

MARKINHO GANDRA 
Presidente 

Nasa fará projeto especial em Marte
C U R I O S I D A D E S
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Pesquisadores da 
NASA têm muitos pro-
blemas para resolver 
se realmente querem 
ver astronautas em 
Marte algum dia. Um 
dos maiores obstácu-
los é projetar um local 
seguro de trabalho e 
descanso. Os enge-
nheiros, porém, pare-
cem ter encontrado 
uma solução: uma 
casa com conceito 
iglu.

A NASA quer criar 
domos infláveis cober-
tos por gelo para servir 
de casa e laboratório 
para os astronautas. 

“Depois de um dia dedica-
do a identificar necessida-
des, objetivos e limitações, 
rapidamente pensamos 
em ideias criativas e as 
unimos no design da Casa 
Gelo”, que oferece solu-
ções de engenharia razoá-
veis”, explica o engenheiro 
kevin Vipavetz.

“O design das Casa Gelo 
de Marte tem vantagens 
que o torna um conceito 
atraente. Ele é leve e pode 
ser transportado e monta-
do com robótica simples, 
depois preenchido com 
água antes que a equipe 
chegue”, explica o projeto 
desenvolvido pela equipe.

“Ele incorpora mate-
riais extraídos de Mar-
te, e como a água da 
Casa Gelo pode ser 
potencialmente con-
vertida em combustível 
para foguete do Veí-
culo de Ascenção de 
Marte, a estrutura em 
si tem função dupla de 
tanque de reserva de 
água, que pode ser en-
chida novamente para 
a próxima equipe”.

O objetivo da Casa 
Gelo é proteger astro-
nautas da radiação de 
alta energia, como raios 
cósmicos que penetram 
a atmosfera marciana.

O filme ‘Logan’
terá pegada 
dramática 

Com estreia marca-
da para 3 de março de 
2017, Logan é o primei-
ro filme de super-heróis 
a chegar às telonas 
neste ano. Apesar da 
proximidade da data 
de estreia, ainda não 
há muitas informações 
sobre o novo filme do 
Wolverine.

Com isso, os fãs não 
sabem, ainda, qual será 
o diferencial de Logan 
em comparação aos 
filmes anteriores do 
Wolverine. Todavia, em 
entrevista ao Flicks and 
the City, o diretor James 
Mangold falou um pou-
co sobre o que se pode 
esperar do novo longa-
-metragem.

“Espetáculo não é o 
suficiente. O que esta-

mos tentando fazer de 
diferente é investir no 
personagem. A verda-
de é que muitos desses 
filmes são coleções de 
cenas de ação com 
pouca história expli-
cando como se vai de 
uma cena a outra”, 
contou Mangold.

O diretor afirma que 
a ideia era, mesmo, fa-
zer um filme de drama. 
“Se você corta a ação, 
tem um poderoso dra-
ma sobre um persona-
gem interessante. Se 
isso nos faz diferente ou 
não, eu deixarei para 
o público julgar, mas a 
nossa meta era fazer 
um filme que pareces-
se verdadeiro. que pa-
recesse humano e inti-
mista”, disse.

REPRODUçãO

DIVULGAÇÃO

      Omitido do Jornal Hora h de 22 de dezembro de 2016
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Laranja vence e segue 100%
Anderson Luiz

O Nova Iguaçu consegue  a segunda vitória consecutiva na competição 
e praticamente se classifica para a segunda fase da Copa São Paulo.

Baixada

38

O Nova Iguaçu 
conseguiu mais 
um grande resul-

tado ao vencer ontem 
o Desportivo brasil pela 
segunda rodada da pri-
meira fase da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior. 
O time comandado por 
Armênio Moura venceu 
por 3 a 1 em Porto Feliz, 
interior de São Paulo, e 
conseguiu sua classifica-
ção antecipada para a 
próxima fase do certa-
me.

E os resultados po-
sitivos já colocam um 

nome para destaque, o 
atacante Nathan, que 
marcou o seu quarto 
gol na Copa São Paulo. 
O primeiro gol saiu aos 
11 minutos do primeiro 
tempo com Ramon ba-
lançando a rede para 
a equipe da baixada: 
Nova Iguaçu 1 a 0. 

O time da casa sentiu 
o gol, e ficou pior aos 38 
minutos, quando o La-
ranja teve um pênalti a 
seu favor. Nathan cobrou 
e ampliou: Nova Iguaçu 
2 a 0. Ainda na etapa ini-
cial o Desportivo descon-
tou com Mauro Júnior 
que cobrou penalidade 

máxima aos 46 minutos: 
Nova Iguaçu 2 a 1.

Na etapa comple-
mentar, o time da casa 
pressionou buscando a 
igualdade no marcador. 
O primeiro grande chute 
foi aos 13 minutos, mas o 
goleiro Matheus Miranda 
defendeu. O Nova Igua-
çu tratou de sair mais 
para o jogo e pressio-
nar o Desportivo, dessa 
forma evitaria a pressão 
do time mandante. Aos 
27 minutos, jogada de 
linha de fundo, a bola 
chegou para Nathan, 
de cabeça, ampliar o 
marcador: Nova Iguaçu 

3 a 1.
O time da casa se en-

tregou e pouco produ-
ziu após o terceiro gol 
iguaçuano. Após o apito 
final, a cautela foi a tô-
nica de jogadores e co-
missão técnica do Nova 
Iguaçu, que aguardam 
o jogo de fundo entre 
Chapecoense e Sam-
paio Correa para saber 
se já pode festejar a 
classificação.

O Orgulho da baixa-
da volta a campo no 
próximo sábado contra 
o Sampaio Correa fe-
chando a primeira fase 
da competição. Nathan volta a brilhar e marca duas vezes 

bERNARDO GLEIZER


