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Marginal era suspeito de tocar o terror em comunida-
de de Duque de Caxias. Numa das ações, ele deu o 
azar de bater de frente com suposto miliciano que sen-
tou o dedo e atirou diversas vezes contra o criminoso 
que caiu durinho. Divisão de Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) investiga se autor é mesmo paramilitar. 
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Precisa-se 
impressor
2695-5360

‘Justiceiro’ 
manda tralha 

para o colo 
do capiroto

Turista sai na mão com 
ladrão e acaba na tranca 

Joel Ianco usou sua habilidade como maratonista e correu atrás de um assaltante que atacou 
ele e um amigo. Houve luta corporal e o bandido acabou imobilizado. Na delegacia, a vítima 
ainda tentou agredir o marginal, xingou os agentes e vai responder por desacato.  
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Com ferimentos no rosto após enfrentar o assaltante, Joel chega à DP para prestar depoimento

Nomeação de novos 
agentes pode reduzir
déficit nos presídios
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A ver navios
Servidores da Saúde e do 

Proderj não recebem par-
cela do salário no RJ. Pro-
blema foi causado por erro 
na elaboração da folha.
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Organização 
 Prefeitura de Itaguaí 

suspende mais de R$ 6 
milhões em dívidas com 
fornecedores das áreas 
de saúde e obras.
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Massacre
Presos têm coração arrancado 

e são decapitados em mais 
um confronto em penitenciária
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Foto: AlessAndro FerreirA/ G1
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Jéssica é top de beleza 
e de muita sensualidade 
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Burro esperto

Furto canadense

Um vídeo que está cor-
rendo nas redes sociais 
vem chamando a aten-
ção, tanto pelo jeito cômi-
co quanto por quem está 
envolvido. Trata-se de um 
burrinho que estava cer-
cado por uma ‘porteira’, 
acompanhado de outros 
animais. Os dois primeiros 
bichos pulam a cerca, da 
forma mais difícil, enquan-
to o burrinho simplesmen-
te espera abrirem a porta. 
Não é inteligente?

Um esquilo foi flagra-
do roubando doces 
de uma loja de conve-
niência na cidade de 
Toronto, no Canadá. 
O proprietário conse-
guiu o vídeo do exato 
momento e publicou 
no YouTube. O fato 
aconteceu apenas 
em novembro do ano 
passado, mas ganhou 
repercussão essa se-
mana pela quantida-
de de visualizações.

Um bengalês conhecido como ‘homem-árvore’, 
portador de uma doença gravíssima, pode final-
mente seguir sua vida. Ele tem várias verrugas es-
palhadas pelo corpo que lembram raízes de ár-
vores. Foram necessárias 16 cirurgias para retirar 
todo o conteúdo do corpo de Abdul Bajandar, 
de 27 anos. 

Um homem chocou clientes de um estabelecimen-
to ao incitar um ato sexual contra um manequim 
na cidade de Bulawayo, no Zimbábue. De acordo 
com testemunhas, ele derrubou o manequim, tirou 
a roupa e começou a fazer movimentos sexuais. A 
polícia foi acionada e, após leva-lo a delegacia, foi 
constatado que o agressor estava bêbado.

Os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Uni-
dos (NIH), lançaram na última quinta-feira, uma 
campanha afirmando que a maioria dos bebês se 
beneficiaria de receber alimentos a base de amen-
doim a partir dos seis meses de vida. Especialistas 
afirmam que a dieta reduziria o risco de eles de-
senvolverem graves alergias ao alimento no futuro. 

Chocante

‘Lokão’ Benefícios para a saúde

Um vídeo de tortura está rodando o Facebook e 
causando pânico e revolta entre os visualizadores. 
Trata-se de um quarteto que praticou torturas com 
um homem, batendo, amordaçando e amarrando 
a vítima. As imagens chegaram nas mãos da polí-
cia, que conseguiu identificar os suspeitos e pren-
der todos os quatro. Mofem na cadeia!

Enjaulando quatro babacas

A astronomia tem ficado muito em evidência nos 
últimos dias. Astrônomos revelaram a existência de 
uma supergigante estrela vermelha, chamada de 
Betelgeuse. Os especialistas afirmam que em algum 
momento, o corpo espacial vai explodir se transfor-
mando numa poderosa supernova, mas isso deve 
acontecer daqui a cem milhões de ano.

Especialistas afirmam que estão produzindo 
uma vacina para combater o câncer de mama, 
pois age diretamente sobre os genes associados 
à progressão e ao mau desenvolvimento da do-
ença. Num primeiro teste, cientistas americanos 
conseguiram regredir os níveis da enfermidade 
em 54 mulheres escolhidas para o experimento. 

Avanço na medicina

Vendedores em pauta
A empresa especialista em climatizadores está com va-

gas abertas para Representante de Vendas Comercial. É 
preciso ter experiência como vendedor e conhecimentos 
básicos em programas de rede e dos aparelhos. Os inte-
ressados podem enviar o currículo para gilnei.barbosa@
ecobrisa.com.br

Estágio em Pedagogia
Um colégio está contratando estagiário em Pedagogia 

para dar suporte a Coordenação Pedagógica. É preciso 
estar cursando a faculdade a partir do 4° período. A bolsa 
auxílio será de R$ 500. Os estudantes interessados em fazer 
parte do quadro de funcionários podem enviar o currículo 
por e-mail para pedagogicomadureira.rj@escolaconcretta.

Muito mais vagas
Após anunciar 129 oportunidades de emprego só para 

essa semana, a Secretaria de Estado, Trabalho e Renda 
do Rio de Janeiro, divulgou a existência de outras 384 
chances para quem precisa trabalhar. As inscrições po-
dem ser feitas num posto Sine/Setrab ou pelo site www.
maisemprego.mte.gov.br. 

Aumento no diesel
A Petrobras anunciou na última quinta-feira que fará um 

reajuste no valor do diesel nas refinarias. O aumento será 
de 6,1% e já passa a valer na próxima semana. A Petro-
bras estima que o aumento seja de R$ 0,12 por litro de 
diesel, em média. Entretanto, a gasolina ficará com o pre-
ço estável.

Todas as informações
O órgão aprovou a proposta que determina a obrigato-

riedade do uso de crachás com identificação completa 
e o número da matrícula de funcionários que trabalham 
com atendimento ao público. O texto ainda obriga as 
empresas a capacitar seus funcionários. A proposta é do 
Deputado Dr. Jorge Silva (PHS-ES). 

Sem movimento
O fluxo de visitantes a shoppings centers tem diminuído 

no Brasil. No final de 2016, foi registrado um recuo de 3,48% 
em comparação ao mesmo período do ano anterior. Isso 
pode estar diretamente relacionado aos problemas de 
economia pelo qual o país passa, tanto que as vendas de 
fim de ano foram uma das piores já registradas.

Nova estrela

ecobrisa

setrab

petrobras

ivsc

Baleia morre em parque

Mortes por ‘influenza’
Dados do Ministério da Saúde revelam que só no 

ano passado foram registradas 1.982 mortes em 
virtude do vírus H1N1, conhecido por ser a gripe 
suína, que afetou o Brasil entre 2010 e 2011. Se-
gundo o levantamento, 69% das mortes são de 
pessoas com fatores de risco, sendo 42% dos ca-
sos em maiores de 60 anos.

concretta

defesa do consumidor

AP PHOTO/PHElAN M. EBENHACk, FIlE

O parque aquático SeaWorld anunciou que a orca Tilikum morreu na ma-
nhã de ontem em Orlando. Ela tinha 36 anos e vivia no local há 25, após ser 
transferida do parque Sealand of the Pacific, no Canadá. Em 2010, a baleia 
protagonizou uma cena triste, foi a responsável pela morte da sua treinado-
ra quando puxou a mulher para um tanque de água durante atração. As 
causas da morte ainda serão investigadas por necropsia. 

Briga de foice 
A corrida pelas nomeações já come-

çou e as tensões também. Até parece 
briga de cachorro grande o que está 
acontecendo numa prefeitura da Bai-
xada onde o chefe do Executivo já foi 
condenado por negócios suspeitos. Ner-
vosos, os ‘credores eleitorais’ estão ba-
tendo à porta para cobrar o que o che-
fe do Executivo havia prometido durante 
a campanha. 

Sob pressão 
Corre na boca miúda que o prefei-

to estaria sendo pressionado por corre-
ligionários poderosos a fazer cumprir os 
chamados ‘acordos verbais’, sem nada 
documentado. O moço, por sua vez, te-
ria alegado que o número de cargos ao 
qual o grupo teria direito já havia alcan-
çado o limite. Ninguém sabe que bicho 
vai dar, mas que os ‘aliados’ já falaram 
em alto e bom tom querem os cargos a 
qualquer custo. 

Em volta da lâmpada 
Enquanto isso, em outra prefeitura, uma 

turma que coordenou cabos eleitorais 
durante a campanha eleitoral está no 
pé do prefeito igual a inseto em volta da 
lâmpada. A missão é conseguir com que 
o prefeito coloque a caneta em ação 
e assine logo as tão esperadas nomea-
ções. E a lista é extensa! Resta saber se 
ele vai suportar a pressão. 

Intriga interna
A briga pelo poder na câmara de uma 

pequena cidade da região está azedan-
do a relação de amizade entre dois par-
lamentares que estão divididos no apoio 
a bancadas. Fala-se até em infidelidade 
partidária, porque um dos políticos teria 
se debandado para o lado oposicionista 
sem comunicar os aliados.
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Av. José Mariano dos Passos, 1214 - Cep: 26130-570
tel: 2761-1254 / 4125-2923

Sessões Legislativa todas as terças e quintas a partir das 16:00hs
site: www.cmbr.rj.gov.br

email: cmbr@cmbr.rj.gov.br

Câmara muniCipal de belford roxo

prestando contas

Além dele, o senador Aécio Neves também deu sua versão sobre a CPMI dos Correios.

Ex-prefeito Eduardo Paes presta 
depoimento na Polícia Federal

antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

Sem chamar a 
atenção na mí-
dia, o ex-prefeito 

do Rio, Eduardo Paes, 
prestou depoimento 
na Polícia Federal so-
bre o inquérito a que 
responde no Supremo 
Tribunal Federal por 
suspeita de ter partici-
pado da maquiagem 
dos dados do Banco 
Rural na CPMI dos Cor-
reios em 2005. Além 
dele, o senador Aécio 
Neves, que também é 
investigado, foi a sede 
da PF para dar escla-
recimentos.  Essa é a 
segunda vez que Paes 
depõe, na semana do 
Natal, ele também foi 
a sede da PF, em Bra-
sília.

Em dezembro, o se-
nador Aécio Neves 

também prestou de-
poimento à sede da 
Polícia Federal sem 
chamar a atenção. 
O tucano foi acusa-
do pelo ex-senador 
Delcídio do Amaral 
de tentar interferir nos 
trabalhos da CPI que 
investigava denúncias 
do mensalão.  

As investigações são 
baseadas em um dos 
depoimentos do ex-
-senador Delcídio do 
Amaral, em colabo-
ração com a Justiça. 
De acordo com Del-
cídio, em 2005, du-
rante os trabalhos da 
CPMI dos Correios, o 
senador Aécio Neves, 
então governador de 
Minas Gerais, “enviou 
emissários” para barrar 
quebras de sigilo de 
pessoas e empresas in-
vestigadas, entre elas 
o Banco Rural.

Delcídio comenta sobre ‘maquiagens’ em dados importantes
Durante as inves-

tigações feitas pela 
CPI dos Correios, 
Delcídio identificou 
algumas “maquia-
gens” em alguns “da-

dos comprometedores” 
fornecidos pelo Banco 
Rural. Eram dados que, 
segundo ele, prejudica-
riam o ex-governador 
e o ex-vice-governador 

de Minas Gerais, Aécio 
Neves e Clésio Andrade, 
além da Assembleia le-
gislativa de Minas Gerais 
e do publicitário Marcus 
Valério, pivô do mensa-

lão, entre outros. Delcí-
dio disse compreender 
a existência dessa ma-
quiagem pelo fato de 
que “a gênese do men-
salão teria ocorrido em 

Minas Gerais”. No depoi-
mento, ele disse que fi-
cou sabendo que os da-
dos recebidos do banco 
estavam maquiados por 
meio de relatos feitos 

por Eduardo Paes 
e do próprio Aécio 
Neves, mas que isso 
acabou não sendo 
incluído no relatório 
final.

Paes prestou depoimento a PF em Brasília sobre a ‘maquiagem de dados’ referente ao Banco Rural

DIVUlGAÇÃO

Prefeito de Caxias não fala 
sobre salários atrasados

Embora o municí-
pio tivesse recebido 
R$ 246 milhões em 
repasses do Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolv imento 
da Educação Bási-
ca e de Valorização 
dos Profissionais da 
Educação no ano 
passado, o ex-pre-
feito Alexandre Car-
doso saiu deixando 
os professores na 
mão. A Prefeitura 
de Duque de Ca-
xias pagou apenas 
parte do salário de 
outubro, pulando o 
décimo terceiro e 
os meses de novem-
bro e dezembro, 
que não deverão 
ser pagos tão cedo. 
Washington Reis, su-
cessor de Alexandre. 
confirmou na ma-
nhã de ontem que 
vai antecipar para 
a próxima semana 
o pagamento do 
mês de janeiro para 
todos os servido-
res municipais, mas 
não disse quando 
pretende quitar os 
atrasados. A exem-
plo dos profissionais 

de ensino de Belford 
Roxo, os professores 
de Caxias já deixa-
ram claro que não 
entrarão em sala de 
aula antes que a si-
tuação seja resolvi-
da.

De acordo com 
o colunista do Hora 
H, Washington Reis, 
o atraso nos salários 
afeta milhares de 
famílias em Duque 
de Caxias, onde 
não há um servidor 
sequer que tives-
se recebido salário 
com regularidade 
no município. 

No caso dos pro-
fessores há um 
agravante: os ven-

cimentos da cate-
goria estão garan-
tidos pelo Fundeb, 
com repasses que 
nunca sofrem atra-
sos. Nos últimos três 
meses de 2016 os 
créditos do fundo 
somaram exatos 
R$ 61.500.945,96. Fo-
ram R$ 17.449.412,60 
em outubro, R$ 
22.009.625,70 em 
novembro e R$ 
22.041.907.58 em 
dezembro. Nos seis 
primeiros dias de 
2017 os repasses do 
Fundeb para o mu-
nicípio já somam R$ 
2.112.446,77 e o di-
nheiro foi creditado 
nos dias 3 e 4.

Atrasados da outra gestão parecem não estar nos planos

DIVUlGAÇÃO

Ruptura de adutora obriga 
familias a saírem de casa

Após o rompimen-
to da adutora da 
Cedae na Estrada 
do lameirão, no 
bairro, o dia seguin-
te foi de limpeza e 
reparo de prejuízos. 
A ruptura provocou 
criou uma ‘onda’ 
de quase 20 metros 
que alagou diversas 
casas na região, da-
nificando aparelhos 
eletrônicos e eletro-
domésticos em 30 
imóveis e sete veícu-
los. O Procon esta-
dual já pediu escla-
recimentos à Cedae 
sobre o fato.

Por estarem desa-
lojados, alguns mo-
radores passaram 
a noite na Igreja 
de Nossa Senho-
ra da Conceição. 
De acordo com a 
Cedae, após o aci-
dente apenas duas 
famílias foram rea-
locadas em hotel. 
Após a verificar na 
manhã da última 
quinta que haviam 
outras pessoas de-
salojadas, a propos-

ta foi sugerida a outros 
moradores. 

CoR Do DINHEIRo
EStá loNgE

A respeito do estou-
ro da tubulação, a 
Cedae informou que 
os técnicos estavam 
realizando na última 
quinta o reparo no fe-
chamento da aduto-
ra. Além disso, a com-
panhia afirmou que 
prioriza procedimen-
tos para ressarcir os 
moradores afetados, 
por meio de levanta-
mento dos itens perdi-
dos, que serão listados 
e fotografados pela 
equipe de Segurança 

Patrimonial. Segun-
do a empresa, uma 
ficha cadastral será 
elaborada, em que 
os itens listados de-
verão ser aprovados 
pelo morador. Com 
a ficha, o morador 
deverá reunir dois 
orçamentos e pro-
curar a Cedae para 
abrir um Registro de 
Documentos (RD).

O ressarcimento 
será feito no prazo 
de 15 a 20 dias após 
a entrada do docu-
mento, informou a 
companhia. A Ce-
dae ofereceu car-
ros-pipa para abas-
tecer os moradores.

Rompimento abriu uma cratera no meio da rua
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Chegou a hora. É hoje, a partir das 
9h, que começa a venda de ingressos 
de arquibancadas especiais e cadeiras 
individuais para os desfiles de carnaval 
do Grupo Especial na Marquês de Sa-
pucaí.

Pelo cronogra-
ma do carnaval 
carioca, na última 
quinta-feira, era o 
dia da divulgação 
da lista oficial dos 
blocos autorizados 
a desfilar em 2017. 
Mas, da prefeitura, 
o retorno que se 
teve foi o silêncio.

O prefeito Marcelo 
Crivella afirmou ontem, 
que revogou a nome-
ação do coronel bom-
beiro Cláudio Rosa da 
Fonseca para a Subse-
cretaria Municipal de 
Defesa Civil para rea-
firmar a postura de seu 
governo em defesa da 
lei da Ficha limpa.

Em 2016, o Rio foi tomado por mais de 500 blo-
cos. Alguns, segundo a tradição, já vão ganhar 
as ruas daqui a 15 dias. Mas, os organizadores 
da folia espontânea e popular não sabem nem 
quem é o seu interlocutor no poder público.

O antigo supervisor dos Blocos de Rua da Riotur, 
Alex Martins, foi exonerado por decreto do prefeito 
Marcelo Crivella (PRB) logo no primeiro dia do ano. O 
prefeito deu um prazo de 60 dias para a reestrutura-
ção das secretarias e órgãos públicos. 

‘Ficha Limpa’ Carnaval 2017

Blocos Dois meses

Eles disseram... nós publicamos!
“Um beijo para todos que torceram por mim e que eles continuem torcendo durante o 

Miss Universo também”, Miss Brasil 2016, Raissa Santana, viaja hoje para as Filipinas onde 
vai disputar o concurso Miss Universo.

O prefeito de Campos Rafael Diniz (PPS), 
decretou emergência no atendimento de 
saúde no município. Em suas primeiras agen-
das de governo, o moço visitou hospitais na 
cidade, e justifica a medida pelo “atual esta-
do de desabastecimento da rede pública”.

Pelo decreto, a Secretaria de Saúde está 
autorizada a fazer compras emergenciais 
sem a necessidade de licitação. No entan-
to, a secretária Fabiana Catalani deve pas-
sar um pente-fino nos contratos em vigor e 
renegociá-los.

DIRETO AO PONTO

Por que o governo do Amazonas paga quase 
quatro vezes mais que o de São Paulo por pre-
sidiário? Por que não foram seguidas as reco-
mendações de segurança solicitadas pela em-
presa contratada? Isso não interessa, não elege 
governador. Por que o Amazonas pagou a uma 
desembargadora que não trabalhou por quatro 
meses o montante de R$ 262 mil? É nisso que go-
vernadores enterram o dinheiro do povo, depois 
falta no orçamento. 

Ação na Justiça Atendimento Sem folia!
O presidente da OAB do Rio, Fe-

lipe Santa Cruz, está preparando 
uma ação contra a greve dos ser-
vidores da Justiça. Ele afirma que a 
turma, diferentemente dos funcio-
nários públicos de outras catego-
rias, recebeu salário, mas suspen-
deu a greve temporariamente.

O presidente da OAB soube 
que os advogados já plenejam 
voltar com a greve assim que 
acabar o recesso judiciário. Ele 
vai ajuizar uma ação justamente 
para garantir 50% de atendimen-
to mínimo e corte do ponto em 
caso de descumprimento.

O prefeito José luiz Nan-
ci (PPS) já bateu o marte-
lo: este ano não haverá 
carnaval em São Gonçalo. 
Nem uma bandinha se-
quer. Afinal, ou paga os 
salários e as dívidas, ou faz 
carnaval.

Decreto

Pente-fino
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Em cerca de 40 residências do con-
domínio Minha Casa, Minha Vida, lo-
calizado na rua São José, em Jape-
ri, a água entrou pelo teto e pelas 
paredes. Algumas ruas também ficaram to-
talmente alagadas por conta das chuvas.

Custo Brasil ou safadeza? 
Tateando no escuro 

em um labirinto de 
problemas, o novo 
prefeito de Mesquita 
ainda não sabe as 
quantas andam as 
finanças do municí-
pio, que nos dois últi-
mos meses recebeu 
cerca R$ 26 milhões 
em repasses do Fun-
deb e do Fundo de 
Participação dos 
Municípios. Só no 
dia 30 de dezem-
bro, por exemplo, 
entrou o total de 
R$ 3.615.664,49, uma 
parcela extra do FPM 
por conta da distri-
buição do valor ar-

Prefeito de Mesquita 
está ‘perdido’ no escuro

recadado pela União 
com as multas sobre 
o total arrecadado 
com o programa de 
repatriação do di-
nheiro depositado no 
exterior por grandes 
investidores. Na últi-
ma terça-feira, até 
as 11h tinham entra-
do mais R$ 306.337,14 
nas contas da Prefei-
tura. O prefeito Jorge 
Miranda (foto) havia 
dito ontem que des-
conhecia a situação 
financeira porque 
não tinha tido acesso 
aos dados da Secre-
taria de Fazenda por 
falta de internet.

Itaguaí suspende pagamento a fornecedores
FUNCIONAlISMO 

A folha, estipulada em R$ 6,3 milhões, tinha sido autorizado no último dia 31 
pela gestão anterior, durante ocupação de servidores na sede da Prefeitura.

antonio carlos
editoriahorah@ig.com.br

Moradores do Par-
que lafaiete estão 
preocupados com 
o grande volume de 
lixo acumulado na 
Estrada do China em 
frente ao Ciep 201 
Aarao Steinbruch, 
em Duque de Caxias. 
Além do lixão, o en-
tulho obstrui a entra-
da de um condomí-
nio residencial. 
Segundo eles, o lo-

cal é reduto eleitoral 
do atual secretário 
do Meio Ambiente 
Celso do Alba, que 
abandonou a região 

O Presidente do Tribunal 
de Contas do estado do 
Amazonas, Érico Xavier 
Desterro e Silva, negou 
o pedido do Ministério 
Público de Contas para 
rescindir os contratos 
com duas empresas que 
administram os presídios 
do Estado. O pedido in-
cluía também o fim do 
contrato do governo 
com a empresa Uma-
nizzare Gestão Empre-
sarial, que administra o 
Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim (Compaj), 
onde uma rebelião teve 
56 presos mortos na últi-

Lixão cresce em bairro de Caxias
REAGE CAXIAS

Charlinho prioriza o pagamento de salários atrasados desde outubro

ITAlO DORNEllES

TCE nega pedido para rescindir contratos 
AMAZONAS

A Secretaria de Fa-
zenda de Itaguaí 
conseguiu suspen-

der R$ 6,3 milhões, que 
seriam usados para quitar 
débitos com cinco for-
necedores nas áreas de 
saúde e obras. A priorida-
de do prefeito Carlo Bu-
satto Júnior, o Charlinho, 
é pagar o funcionalismo, 
que está com salários 
atrasados desde outubro 
e sem décimo terceiro.

Além do atraso da 
folha de pagamento, a 
Secretaria de Fazenda 
identificou diversos outros 

problemas nas contas 
públicas. Existem dívidas 
com previdência, forne-
cedores, INSS e light (o 
prédio principal da Prefei-
tura, o hospital e alguns 
postos e praças públicas 
chegaram a ter a energia 
cortada em novembro 
por falta de pagamento), 
que ainda precisam ser 
contabilizadas.

EXoNERAÇÃo
Para enfrentar a grave 

crise financeira já foram 
tomadas algumas medi-
das como a redução do 
número de secretários 
municipais de 20 para 15 

e a exoneração de todos 
os cargos comissionados. 
Também estão sendo 
revistos todos os contra-
tos com fornecedores e 
contratos de locação de 
imóveis.

Foi determinado ain-
da o fechamento da Pre-
feitura para atendimento 
ao público por 30 dias. 
Esse prazo é necessário, 
uma vez que não houve 
transição de governo, 
para que seja feito o le-
vantamento financeiro e 
administrativo de cada 
setor, recadastramento 
de todo funcionalismo 
municipal e verificação 

o tribunal de Contas do Estado do Amazonas

ma segunda-feira.
A Umanizzare é a empre-

sa que mais recebeu re-
cursos do estado em 2015. 
O procurador de Contas 
Ruy Marcelo Alencar de 
Mendonça viu nos con-
tratos indícios de super-
faturamento, mau uso do 

dinheiro público, conflito 
de interesses empresa-
riais, ineficácia da ges-
tão e também alto nível 
do valor pago por preso. 
O G1 divulgou com ex-
clusividade o pedido do 
MP de Contas na última 
quarta-feira.

DIVUlGAÇÃO

Prefeito precisa lidar com problemas da antiga gestão

REPRODUÇÃO 

do patrimônio público.
“Infelizmente, não ti-

vemos uma transição de 

após a eleição. A Pre-
feitura, por sua vez, re-
cebeu diversas solici-

tações para remover 
a sujeira e implantar 
a coleta regular. 

governo, mas as primeiras 
informações dão de uma 
dívida de R$ 60 milhões 

somente com a folha de 
pagamento”, destacou o 
prefeito.
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A situação ocorreu devido a um erro na elaboração da folha para os funcionários das duas áreas. 

flórida

Tiros foram dispara-
dos em um atentado 
no Aeroporto Interna-
cional Fort lauderdale–
Hollywood, na Flórida na 
tarde de ontem. O gabi-
nete do xerife do conda-
do de Broward informou 
que há cinco mortos e 
que oito feridos foram 
levados a um hospital. O 
atirador está sob custó-
dia da polícia.

Em entrevista coletiva, 
o xerife Scott Israel disse 
que o homem não ficou 
ferido, foi detido sem in-
cidentes e que policiais 
não dispararam nenhum 
tiro. Ele disse também 
que a investigação ain-
da está em sua fase 
inicial, e que o nome 
do atirador e o tipo de 
arma que ele usou não 
serão revelados neste 
momento.

Gravações das câme-
ras do aeroporto estão 
sendo revistas para ana-
lisar se houve alguma 
colaboração, mas tudo 
indica que o homem 
agiu sozinho, segundo 
Israel. Ele está sendo in-

Servidores da Saúde e do Proderj 
não recebem parcela do salário 

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

MODELO: Jessica Felix

Vale a pena come-
çar o ano com o pé 
direito, principalmente 
se for para correr até a 
próxima banca e con-
ferir a primeira gata que 
estampa as páginas do 
Hora H em 2017. Trata-
-se de Jessica Felix, uma 
morena toda capricha-
da na sensualidade 
que vem representar 
Nilópolis e participou 
de diversos concursos. 
Essa preciosidade já foi 
Top Mister em várias ci-
dades e mostra o seu 
lado sensual em fotos 
bem ousadas. Vascaí-
na de coração, para se 
refrescar desse calor de 
verão, ela costuma ir a 
piscina (e esquentar o 
coração de muito mar-
manjo), quando não 

vai a praia de Copa-
cabana. Jessica adora 
curtir uma boa música 
eletrônica e tem o so-
nho de ganhar o seu 
primeiro campeonato 
de miss. Um dos seus so-
nhos é conhecer o Ja-
pão e o outro é concluir 
a faculdade de educa-
ção física. Seu perfume 
favorito é o Angel e o 
que ela mais gosta em 
seu corpo é o bumbum, 
(lindo mesmo). O cara 
ideal para ela tem que 
ser aquele com atitude, 
simpático e que ado-
re dividir uns filmes de 
comédia no escurinho. 
Para a nossa gata, o 
melhor lugar para se 
amar é na praia, sob o 
som das ondas e o ca-
lor do corpo.  

BAIRRO: Nilópolis

Atirador abre fogo e mata cinco 
em aeroporto nos Estados Unidos

MESSIAS MARTINS 

Atentado chamou a atenção dos americanos 

~REPRODUÇÃO

terrogado com o auxílio 
do FBI, mas ainda não re-
velou o motivo do ataque. 
O xerife também negou 
um segundo tiroteio, que 
chegou a ser anunciado 
pela Fox News. A TSA, res-
ponsável pela segurança 
nos aeroportos, postou em 
rede social  que havia ou-
tro atirador ‘ativo’ e que 
as pessoas deviam buscar 

abrigo. O gabinete do 
xerife disse na ocasião 
que havia uma investi-
gação sobre novos tiros, 
ainda não confirmados, 
nos terminais 1 e 4, mas 
sem relatos de feridos. 
“Nenhum tiro foi dispa-
rado no aeroporto além 
daqueles que o homem 
já detido disparou no Ter-
minal 2”, garantiu.

O governo do Rio não 
cumpriu sua pro-
messa de pagar, 

na última quinta-feira, a 
primeira parcela de R$ 316 
aos servidores de carreira 
superior, aos aposentados 
e pensinionistas da área da 
Saúde, além dos funcioná-
rios do Proderj. Até ontem, 
este grupo não havia rece-
bido nada em suas contas. 
Porém, no início da tarde, 
os primeiros aposentados 
começaram a receber o 
que deveria estar na conta 
deste a última quinta-feira.

A secretaria de Fazenda 
informou que houve um 
erro na elaboração da fo-
lha para os servidores das 
duas áreas. A promessa 
é de que o depósito das 
duas primeiras parcelas, de 
R$ 316 e de R$ 1 mil acon-
teça o mais rápido.

“Sou servidora do Estado 
do Rio, enfermeira de nivel 
superior. Todos nós da equi-
pe de saúde não recebe-
mos nenhuma parcela do 
salário de novembro. Ou 
seja, nossa conta está ze-
rada ou negativa. O que o 
governo está passando é 
mentira “, disse uma servi-

dora aposentada.
A aposentada Beatriz 

Pinheiro Machado, que 
atuou a vida toda em Su-
midouro, lembra que na 
sexta-feira o governo de-
veria depositar R$ 1 mil nas 
contas dos servidores:

“Os aposentados da 
saúde estão sem salários 
de novembro, dezembro 
e décimo terceiro. É uma 
vergonha. Passamos fome 
e perdemos a dignidade. 
Nem remédios podemos 
comprar. Era para receber-
mos R$ 1 mil e depositaram 
R$ 316 e até agora nada 
de uma solução.

Protesto no Estado Do Rio com os servidores indignados com a situação.

DIVUlGAÇÃO 

Esclarecimento 
A Secretaria de 

Estado de Fazen-
da esclarece que 
em virtude de um 
problema no ar-
quivo, os servido-

res da Secretaria de 
Estado de Saúde não 
receberam na última 
quinta-feira a parce-
la de R$ 316. 

Todos os servido-

res e pensionistas da 
pasta iriam receber 
ontem, as duas par-
celas acumuladas, 
em um valor total de 
R$ 1.316.

Caxias contrata empresa 
de limpeza com urgência 

Depois que a empre-
sa locar que fazia a 
coleta de lixo em dois 
distritos de Duque de 
Caxias abandonou o 
serviço porque não re-
cebeu cerca de R$ 14 
milhões devidos pela 
Prefeitura, o novo pre-
feito Washington Reis, 
no governo há cinco 
dias, deu fim ao pro-
blema. Ele acaba de 
contratar, em caráter 
emergencial a empre-

sa Estevão Construtora, 
que ficou responsável 
desde ontem pela co-
leta de lixo do primeiro 
distrito e parte do se-
gundo, que correspon-
de a 70% de todo lixo 
produzido no município. 
O recolhimento de lixo 
começou no mesmo 
dia e o contrato pode 
chegar até 180 dias.

“Prometemos, esta-
mos cumprindo e rea-
firmando nosso com-

promisso de mandato. 
Nosso governo é de 
trabalho e compromis-
so com o cidadão ca-
xiense”, disse o prefeito 
Washington Reis.

A nova empresa, 
pelo acordo firmado 
com o prefeito, vai 
contratar todos os fun-
cionários demitidos da 
locar como varredo-
res, coletores, motoris-
tas e operadores de 
máquinas.

Operação verão 
continua no 
metrô do Rio 
O fim de semana 

terá novamente o 
esquema especial 
de verão no Me-
trôRio. A Concessio-
nária prevê oferta 
de trens extras para 
as três linhas (1, 2 e 
4), redução de inter-
valos entre as com-
posições, aumento 
em 20% do número 
de lugares em rela-
ção à oferta usual 
e reforço nas equi-
pes de segurança, 
limpeza e bilheteria. 
O planejamento es-
pecial continuará 
até fevereiro.

A transferência 
entre as linhas 1 e 
2 acontecerá na 
estação Estácio. O 
usuário que desejar 
seguir viagem pela 
linha 4 deverá re-
alizar na General 
Osório. Trens extras 
serão posicionados 
em estações estra-
tégicas e injetados 
no sistema de acor-
do com o aumento 
do fluxo de passa-
geiros. A Concessio-
nária recomenda 
que os usuários prio-
rizem o Cartão Pré-
-Pago ou comprem 
as passagens de 
forma antecipada, 
evitando filas na 
volta da praia. Já os 
usuários com pran-
chas de surfe têm 
embarque liberado, 
aos sábados, do-
mingos e feriados, 
em todas as esta-
ções e nos ônibus 
Metrô Na Superfície. 
Devem estar enca-
padas e não ultra-
passar dois metros 
de comprimento e 
os embarques com 
bicicletas está man-
tido, em qualquer 
horário.
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Nomeação de agentes federais 
poderá reduzir déficit nas prisões

governo federal

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Medida implantada servirá para combater a crise no sistema penitenciário brasileiro.

O governo fede-
ral anunciou 
medidas para 

combater a crise en-
frentada no Sistema 
Penitenciário brasileiro 
após rebeliões, mor-
tes e fugas registra-
das nesta semana no 
estado do Amazonas, 
a exemplo de outros 
graves problemas 
ocorridos recentemen-
te em outras unidades 
prisionais do país. Uma 
das soluções para o 
problema, no entan-
to, foi esquecida pelo 
Executivo Federal, que 
é a nomeação de 
cerca de 400 novos 
agentes federais de 
execuções penais (an-
tigo cargo de agente 
penitenciário federal), 
técnicos e especialis-
tas que foram apro-

vados no último con-
curso e já superaram 
todas as etapas do 
certame, como a con-
clusão do Curso de 
Formação Profissional 
(CFP), em Brasília (DF).

A crise nas unidades 
prisionais estaduais co-
meça inclusive a bater 
às portas do Sistema 
Penitenciário Federal 
(SPF), que está com 
dez anos de funcio-
namento e é respon-
sável pelo isolamento 
dos líderes das organi-
zações criminosas do 
país, como Primeiro 
Comando da Capi-
tal (PCC) e Coman-
do Vermelho (CV). O 
último concurso ha-
via ocorrido em 2013, 
quando cerca de 100 
novos servidores foram 
contratados. Em 2015, 
um novo concurso foi 
realizado e os aprova-
dos ainda aguardam 

pela nomeação. A 
chegada desses novos 
servidores é urgente. 
Os presídios federais 
estão com seu efetivo 
reduzido e alguns não 
podem mais receber 
presos dos estados, 
como Mossoró (RN).

SEM AgENtES 
Em novembro do 

ano passado, o juiz 
federal Walter Nunes, 
que à época atuava 
como juiz-corregedor 
do presídio federal de 
Mossoró, declarou à 
imprensa que não re-
ceberia mais internos. 
“O que temos colo-
cado é que vamos 
começar a recusar a 
inclusão de novos de-
tentos, não por causa 
da capacidade física, 
mas por causa do nú-
mero insuficiente de 
agentes”, disse o ma-
gistrado, em matéria 

publicada no portal 
G1, em 23 de no-
vembro de 2016. Em 
Mossoró, assim como 
nas outras três prisões 

federais em funcio-
namento, a situação 
tende a agravar-se, 
pois a saída de ser-
vidores é constante. 

Muitos são aprovados 
em novos concursos 
e os cargos ocupa-
dos acabam ficando 
vagos.

Revista em unidade prisional ocorre após morte de presos no Amazonas 

Curso custou aproximadamente R$ 12 milhões 
O Curso de For-

mação Profissional 
dos futuros servi-
dores do Sistema 
Penitenciário Fe-
deral custou apro-

ximadamente R$ 12 
milhões. Foram cer-
ca de três meses de 
intensa preparação 
dos candidatos, que 
superaram as mais 

diversas dificuldades 
para conseguirem o 
certificado de apro-
vação. Hoje, muitos 
estão desemprega-
dos em seus estados 

de origem, à espera 
da nomeação. A úl-
tima etapa do certa-
me foi o Curso, que 
acabou em junho. 
Mesmo diante da ne-

cessidade urgente de 
novos servidores para 
os presídios federais, 
o Governo Federal 
não tem se manifes-
tado sobre as nome-

ações. Além de 
reforçar o Sistema 
Federal, os novos 
agentes poderiam 
também atuar nos 
estados.

DIVUlGAÇÃO 

Criminosos são procurados por 
suspeita de assalto e sequestro

A Polícia Civil está 
procurando uma du-
pla que teria seques-
trado e assaltado três 
pessoas nas zonas Nor-
te e Oeste na manhã 
de ontem. De acordo 
com informações da 
28ª DP (Campinho), 
dois bandidos abor-
daram um homem, de 
64 anos, e entraram 
no carro em que ele 
estava. Depois, man-
daram a vítima seguir 
até a Avenida Nelson 
Cardoso, na Taquara, 
e roubaram dinheiro, 
um tablet e um celular.

logo em seguida, 
um casal foi seques-
trado na mesma ave-
nida. Segundo a 32ª 
DP (Taquara), as duas 
pessoas que estavam 
dentro de um veículo 
também foram abor-
dadas. Os bandidos 
entraram no veículo 
das vítimas e determi-
naram que elas fos-

sem até a Cidade de 
Deus. A dupla levou 
todos os pertences do 
casal, como dinheiro, 
joias e celulares.

Nenhum suspeito foi 
preso até o momento. 
A Polícia Civil informou 
que as investigações 
estão em andamen-
to para identificar e 
esclarecer as circuns-
tâncias e autorias dos 

crimes. Quem tiver 
informação que pos-
sa colaborar com as 
investigações pode 
também entrar em 
contato com a Central 
de Atendimento ao Ci-
dadão – CAC pelos te-
lefones (21) 2334-8823, 
(21) 2334-8835 e pelo 
chat: cacpcerj.pcivil.
rj.gov.br.

A 32ª DP (taquara) participa da investigação 
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Acusado de receptação de 
carro é preso em flagrante

Uma ação da Delega-
cia de Roubos e Furtos de 
Automóveis (DRFA) termi-
nou com a prisão de um 
homem acusado de re-
ceptação de veículo. luiz 
Manoel da Silva lima foi 
preso com um Fiat Doblo 
com placa clonada, de 
acordo com os agentes.

Ele foi encontrado no 
bairro Coelho da Rocha, 
em São João de Me-
riti, na tarde da última 
quarta-feira. Equipes da 
especializada fizeram 

um cerco na região após o 
verdadeiro dono do veícu-
lo informar aos policiais na 
delegacia que seu veícu-
lo vinha recebendo várias 
multas em locais que não 
circulava. luiz Manoel foi 
localizado quando trafe-
gava próximo à Policlínica 
Rio Grande em um veícu-
lo com placa fora dos pa-
drões exigidos pelo Detran. 
Durante vistoria, os agentes 
verificaram que a placa 
era clonada. O acusado 
não apresentou documen-

tação aos policiais.
De acordo com os 

investigadores, o carro 
conduzido pelo detido 
constava como rouba-
do na área da Pavuna 
desde julho de 2015. Ain-
da segundo a polícia, 
luiz Manoel já respondia 
por adulteração de sinal 
identificador de veículo 
em inquérito instaura-
do em 2007. Agora, ele 
responderá também por 
flagrante de recepta-
ção.

Exame confirma corpo de embaixador 
O Corpo encontrado 

carbonizado próximo ao 
Arco Metropolitano, no 
banco traseiro de um car-
ro também incendiado, é 
do embaixador da Grécia 
no Brasil, kyriacos Amiridis, 
de 59 anos, segundo resul-
tado de exame de DNA 
realizado pela Polícia Civil. 
A informação foi confirma-
da pelo delegado Evaristo 
Magalhães, da Delegacia 
de Homicídios da Baixada 
Fluminense (DHBF), respon-
sável pela investigação do 
caso.

“Recebi agora as infor-
mações do perito da gené-
tica que o exame deu po-
sitivo. Já tinha um resultado 
preliminar indicando que 
seria o corpo do embaixa-
dor. O primeiro perito disse 
que pela arcada dentária 
não seria possível determi-
nar, mas com recursos mais 
modernos tudo indica-

va que o cadáver era do 
embaixador. “O exame de 
DNA] é a prova mais segura 
que a gente tem”, afirmou 
ao G1 o delegado.

O material genético utili-
zado no exame é da mãe 
de kyriakos, que vive na 
Grécia, e foi comparado 
com os restos mortais en-
contrados em carro no 
Arco Metropolitano.

Segundo a investiga-
ção da polícia, kyriacos foi 
morto em casa, no dia 26, 

em Nova Iguaçu, antes de 
ser levado para dentro do 
carro que ele mesmo havia 
alugado no dia 21 de de-
zembro. A polícia já disse 
não ter dúvidas de que se 
tratou de um crime passio-
nal. Os principais suspeitos 
são o policial militar Sérgio 
Gomes Moreira Filho, de 29 
anos, a mulher do embaixa-
dor, Françoise de Souza Oli-
veira, de 40 anos, e o primo 
do PM, Eduardo Moreira de 
Melo. Todos estão presos.

Embaixador da grécia passava férias no Rio

Cidade da Polícia amanhece pichada
A Cidade da Polícia, 

que concentra as sedes 
das delegacias especia-
lizadas e fica no Jacare-
zinho, na Zona Norte do 
Rio, amanheceu com o 
muro pichado. No trecho 
na esquina da Avenida 
dos Democráticos, há a 
seguinte frase: “A cidade 
não é da polícia”. Perto 
do dizer, a sigla da maior 
facção criminosa do es-
tado.

A Polícia Civil informa 
que será instaurado um 
procedimento policial na 
21ª DP (Bonsucesso) para 
apurar as pichações rea-
lizadas no muro da Cida-
de da Polícia. “Diligências 
estão em andamento 
para identificar os auto-
res”, acrescenta a nota 
enviada pelo órgão.

A Cidade da Polícia 
fica perto de comunida-
des violentas, dominadas 

pelo tráfico de drogas: as 
favelas do Jacarezinho 
e de Manguinhos. Em 
abril deste ano, agentes 
trocaram tiros com um 
grupo de cerca de 15 
bandidos armados em 
frente ao complexo de 
delegacias. Na ocasião, 
o portão da Cidade da 
Polícia foi fechado e a 
segurança no local, re-
forçada por agentes de 
todo o estado.

REPRODUÇÃO
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Pelo menos 33 de-
tentos morreram na 
Penitenciária Agríco-
la de Monte Cristo 
localizada na BR-174 
na zona rural de Boa 
Vista, na madrugada 
de ontem. Os agen-
tes penitenciários 
informaram que as 
mortes aconteceram 
por volta das 2h30 
(4h30 no horário de 
Brasília). 

Segundo informa-
ções do secretário 
de Justiça e Cidada-
nia, Uziel Castro, não 
houve rebelião e o 
massacre seria de 
responsabilidade de 
presos do Primeiro 
Comando da Capi-
tal (PCC) que esta-
vam no presídio. Ele 
disse ainda que não 
foram encontradas 
armas de fogo, mas 
havia vários corpos 

Briga de facções deixa 33 mortos 

Ladrão vai pro saco em Caxias 

DIVUlGAÇÃO - PlANTÃO AlAGOAS

Carro do IMl deixa presídio com vários corpos

Marginal estaria assaltando nos entornos do Parque 
Lafaiete quando foi morto a tiros por suposto justiceiro. 

destroçados e deca-
pitados. A situação já 
está sob controle na 
unidade e os corpos 
já foram retirados por 
equipes do Instituto 
Médico legal (IMl). De-
zenas de familiares de 
presos se concentra-
ram em frente do presí-
dio em busca de infor-
mações sobre os presos 
mortos. 

No último domin-
go um confronto, 
seguido de fuga de 
presos deixou 56 pre-
sos mortos durante a 
rebelião em Manaus. 
O governo do Ama-
zonas já havia emi-
tido um alerta para 
Roraima no intuito de 
avisar sobre possíveis 
confrontos entre fac-
ções da unidade.

Um marginal foi 
tirado de circu-
lação depois 

de uma tentativa de 
assalto em Duque 
de Caxias na tarde 
da última quinta-fei-
ra. A vítima, que não 
teve a identidade 
divulgada foi atingi-
da com vários tiros e 

morreu no local. 
De acordo com 

informações do 15º 
Batalhão de Polícia 
Militar do município, 
uma denúncia anô-
nima enviada à cor-
poração apontava 
que na Rua Nilo Pe-
çanha, no Parque 
lafaiete, o crimino-
so teria atacado um 
pedestre. Neste mo-

mento, um homem 
não identificado 
efetuou diversos dis-
paros. 

Segundo testemu-
nhas, o suspeito ain-
da reagiu, tentando 
fugir, mas acabou 
executado com dis-
paros no rosto e nas 
costas. 

O barulho dos ti-
ros provocou pâni-

co em quem estava 
na rua por causa de 
bala perdida. A Di-
visão de Homicídios 
da Baixada Flumi-
nense (DHBF), que 
realizou perícia no 
local, investiga vá-
rias hipóteses para 
o crime, uma das 
quais a de vingan-
ça. 

Marginal atacou pedestre em rua do Parque lafaiete 

Ataque a PMs deixa marginal morto 
Um ataque a poli-

ciais militares deixou 
um criminoso ferido em 
Duque de Caxias. O 
confronto ocorreu na 
comunidade do lixão, 
região que está sendo 
ocupada permanen-
temente pelo 15º BPM 
com o objetivo de coi-
bir o tráfico de drogas 
e diversos roubos.

Segundo a corpora-
ção, o ataque acon-
teceu em retaliação 
a presença da PM na 
comunidade. Os ban-
didos atiraram contra 
um sargento, que não 
teve o nome divul-
gado. Mas o colete à 
prova de bala evitou 
que ele fosse ferido. Já 

um traficante conhe-
cido por ‘Parazinho’ 
foi baleado e morreu 
no local. Já um outro 
comparsa identificado 
apenas como William, 
apontado pela polícia 
como marginal de alta 

periculosidade, conse-
guiu fugir. 

A ocorrência foi re-
gistrada na 59ª Delega-
cia de Polícia (Caxias) 
como ‘homicídio de-
corrente de oposição 
à intervenção policial’. 

traficante‘Parazinho’ (e) foi baleado durante confronto 

Sérgio Cabral discute com o ex 
secretário por causa de delação

Desde quando foi 
preso e transferido 
para o Complexo Pe-
nitenciário de Geri-
cinó, em Bangu, na 
Zona Oeste do Rio, o 
ex-governador Sérgio 
Cabral protagonizou 
o primeiro bate-boca 
com um ex-secretário 
na semana passada. 

Segundo informa-
ções do colunista lau-
ro Resende, ele teria se 
desentendido com Hu-
dson Braga (de Obras) 
porque este já estaria 
preparando a sua de-
lação premiada, o que 
teria irritado Cabral, 
que cobrou lealdade. 

De acordo com a 
nota, Cabral teria se 
acalmado após o ba-
te-boca dizendo que, 
se fosse o caso de fa-
zer delação premiada, 

ele mesmo, Cabral, po-
deria coordenar os en-
tendimentos do grupo.

Cabral foi preso por 
suspeita de desvios em 
obras do governo esta-
dual feitas com recursos 
federais. De acordo com 
a denúncia, ele recebia 
“mesadas” entre R$ 200 
mil e R$ 500 mil de em-
preiteiras, segundo pro-
curadores das forças-ta-
refa da lava Jato do Rio 
e no Paraná.

Além do ex-governa-
dor, outras nove pessoas 
foram presas na Opera-
ção Calicute (um desdo-
bramento da lava Jato). 
O prejuízo é estimado 
em mais de R$ 220 mi-
lhões. As principais obras 
fraudadas foram o Arco 
Metropolitano, a reforma 
do Maracanã e o PAC 
das Favelas.

Investigações do 
Ministério Público Fe-
deral (MPF) apontam 
que Cabral chefiava 
a organização crimi-
nosa e chegou a re-
ceber R$ 2,7 milhões 
em espécie da em-
preiteira Andrade Gu-
tierrez, por contrato 
em obras no Comple-
xo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Com-
perj).

Turista briga com ladrão e é preso
levado para à Dele-

gacia de Atendimen-
to ao Turista (Deat) do 
Rio após reagir a uma 
tentativa de assalto, 
na manhã de ontem, 
em Ipanema, um turis-
ta americano acabou 
preso por desacato à 
autoridade. 

Agentes da Polícia 
Civil informaram que 
o estrangeiro Joe Ian-
co, de 54 anos, que já 
havia brigado com o 
assaltante na rua, ten-
tou agredi-lo nova-
mente na delegacia. 
Ele foi contido e os 
policiais pediram para 
que se acalmasse. Um 
deles foi xingado, em 
inglês, e acabou dan-

do voz de prisão. Mui-
to nervoso, Joe Ianco 
teve que ser imobiliza-
do por policiais. 

A confusão na de-
legacia se deu após 
o estrangeiro ter rea-
gido a um assalto em 
Ipanema, horas antes. 
Vítima e ladrão entra-
ram em luta corporal 
e o criminoso tentou 
atirar por duas vezes 
contra o turista, mas a 
arma falhou. Um poli-
cial militar atirou duas 
vezes contra o ladrão, 
mas errou os tiros, se-
gundo as primeiras in-
formações.

O turista, que é cor-
redor de maratona, 
estava com o amigo 

Michael Bottari, de 57 
anos. Os dois vieram 
de Nova York e che-
garam no Rio em 26 
de dezembro. A previ-
são de retorno deles é 
amanhã. 

Anderson Cardoso, 
de 43 anos, foi preso 
em flagrante. Segun-
do a polícia, ele acu-
mula 26 passagens 
pela polícia, por diver-
sos crimes. Ianco foi 
rendido dentro de um 
prédio na Rua Nasci-
mento Silva. Após mi-
nutos apontando a 
arma para o estran-
geiro, o ladrão fogiu 
usando uma bicicle-
ta e Joe Ianco correu 
atrás.

Furtado vai assumir DP de Pinheiral
A partir da próxima 

segunda-feira, a 101ª 
Delegacia de Polícia 
de Pinheiral estará sob 
novo comando. O de-
legado Antônio Furtado 
vai assumir a distrital em 
solenidade marcada 
para às 15hs. Ele deixou 
a 135ª DP (Itaocara), no 
Norte Fluminense, e vai 

substituir Renato Soares, 
que foi transferido para 
a Delegacia de Vassou-
ras.

Furtado foi delegado 
em Volta Redonda entre 
julho de 2011 e feverei-
ro de 2015. “Estou muito 
motivado para assumir a 
Delegacia de Pinheiral. 
No ano passado, quan-

do boatos apontavam 
minha transferência, vi 
que o povo da cidade 
ficou feliz e esperanço-
so. Começo 2017 com 
alegria e o compromis-
so de construirmos jun-
tos uma Pinheiral mais 
segura. Não basta ape-
nas reprimir os crimes, 
mas preveni-los”, disse. 

REPRODUÇÃO / REAGE CAXIAS
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Cabral: sob suspeita 

Internos do Degase têm retorno adiado

A falta de comida e 
de limpeza nas unida-
des do Departamento 
Geral de Ações Socio-
educativas (Degase) 
adiaram para segun-
da-feira o retorno dos 
cerca de 400 adoles-
centes que cumprem 
medida socioeduca-
tiva em semiliberda-
de em 17 centros no 
estado do Rio de Ja-

neiro. 
De acordo com o 

presidente do Sindi-
cato dos Servidores 
do Degase (Sind-
-Degase), João luiz 
Pereira Rodrigues, os 
adolescentes foram li-
berados no dia 20 de 
dezembro para pas-
sar as festas de fim de 
ano com as famílias e 
deveriam ter retorna-

do aos centros na últi-
ma segunda-feira. 

Mas uma decisão 
da Justiça do Rio de-
terminou a volta na 
próxima semana para 
que o Degase regula-
rize a situação, já que 
as unidades estão sem 
alimentação e limpe-
za por causa da falta 
de pagamento às em-
presas fornecedoras.

THIAGO FREITAS/EXTRA / AGêNCIA O GlOBO

 Falta de comida e de limpeza das unidades são os principais problemas 

DIVUlGAÇÃO/SEAP
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Porto Real inicia pagamento 
ao funcionalismo público  

sUl flUMInense

assessoria de imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Reunião com o Sindicato de Funcionários Públicos acertou a situação financeira.

A Prefeitura de Porto 
Real iniciou ontem 
o pagamento do 

funcionalismo público 
referente ao mês de de-
zembro de 2016. Nesta 
primeira etapa foi depo-
sitado 50% do valor do 
salário de cada servidor 
e creditado o valor in-
tegral do vale alimenta-
ção, que será ativado 
até o próximo dia 10.  O 
restante do pagamento 
será no dia 13 de janei-
ro, segundo comunicado 
feito pela Secretaria Mu-
nicipal de Administração.  

Na última quinta-feira 
o secretários de Admi-
nistração, luis Fernan-
do Graciani, e governo, 
Jean Carlos dos Santos 
Silva, se reuniram com 
representantes do Sin-
dicato de Funcionários 
Públicos de Porto Real, 
para transmitir estas infor-
mações sobre a situação 
financeira e o calendário 
de pagamentos do mu-
nicípio. “Queremos man-
ter uma relação aberta 
com os servidores, falan-
do sempre a verdade e 
buscando o apoio da 
categoria que é essen-
cial para enfrentarmos 
as dificuldades deste 

início de gestão. Nossa 
primeira grande meta é 
colocar o salário em dia”, 
argumentou o secretário 
Graciani, que acredita 
ser possível normalizar o 
pagamento da folha já 
no próximo mês. 

Foram mencionados 
alguns pontos de futuras 
pautas de negociações 
dos servidores, como a 
licença prêmio e a cria-
ção de um instituto de 
previdência. “O servidor 
não vai só cobrar, tam-
bém vai ajudar a gestão 
a superar a crise”, com-
pletou o vice-presidente 
do Sindicato, Alexandre 
Ferreira. o encontro entre servidores e Prefeitura realizado na tarde de ontem

Novo Governo 
A servidora pú-

blica, Glória San-
tos, presidente do 
Sindicato, agra-
deceu a forma 

transparente e con-
cisa com que o ca-
lendário de paga-
mentos foi exposto 
e registrou que a 

instituição irá defen-
der os interesses de 
toda a categoria, 
mas está sensível às 
dificuldades finan-

ceiras encontradas. 
“O servidor está fa-
zendo a sua parte 
e quer ser tratado 
com dignidade. 

Mas é preciso en-
tender que quando 
a gente muda de 
uma casa para ou-
tra, ninguém conse-

gue arrumar tudo 
na mesma hora”, 
opinou a repre-
sentante dos ser-
vidores. 

DIVUlGAÇÃO 

Samuca e Neto divergem sobre 
valor de dívidas da Prefeitura

O prefeito de Volta 
Redonda, Samuca Silva 
(PV) afirmou na última 
quinta-feira, durante 
entrevista coletiva, que 
encontrou a Prefeitura 
com R$ 27 milhões em 
caixa e dívidas e res-
tos a pagar de R$ 805 
milhões. Por causa dis-
so, e do que considera 
como déficits acumu-
lados, Samuca decidiu 
contingenciar 30% do 
orçamento municipal. 

“Desde 2009, só em 
dois anos, 2012 e 2016, 

a Prefeitura teve supe-
rávit. Aliás, ao contrário 
de outros municípios, o 
problema de Volta Re-
donda não é a receita. 
São gastos elevados”, 
afirmou.

O ex-prefeito Antônio 
Francisco Neto (PMDB) 
disse que o prefeito 
está equivocado. Se-
gundo ele, os dados 
apresentados pelo pre-
feito atual misturam 
dívidas negociadas a 
longo prazo com em-
penhos destinados a 

serviços continuados. 
“A dívida não é essa de 
jeito nenhum. 

Não deixei R$ 800 mi-
lhões para ele pagar”, 
rebateu Neto.

Samuca afirmou que 
há R$ 702.756.000 em 
dívidas e mais de R$ 
102.600.000 em restos a 
pagar, o que totaliza R$ 
805.356.000. Os núme-
ros apresentados pelo 
atual prefeito incluem 
os débitos da adminis-
tração indireta (autar-
quias e fundações).

Dados apresentados sobre dívidas por Samuca foram equivocados para Neto

PAUlO DIMAS/DIVUlGAÇÃO - 

Deputado insere programa 
para a educação no Sul do RJ

Seis cidades da re-
gião do Médio Para-
íba foram seleciona-
das para participar do 
Programa de Fomento 
à Implementação de 
Escolas em Tempo In-
tegral, do Governo do 
Estado. Escolas de Volta 
Redonda, Resende, Bar-
ra Mansa, Pinheiral, Rio 
Claro e Barra do Piraí 
contarão com ativida-
des que complemen-
tarão a carga horária 
obrigatória que é ofe-
recida.

O secretário de Es-
tado de Educação, 
Wagner Victer, desta-
ca as atividades, além 
de contar com carga 
adicional de disciplinas 
obrigatórias, contará 
com práticas que auxi-
liarão a vida profissional 
dos alunos.

“Os alunos terão car-
ga horária adicional de 

disciplinas como Matemá-
tica, Português e Inglês, 
além de ter em sua matriz 
curricular  disciplinas voca-
cionadas ao Empreende-
dorismo, que contribuirão 
para a vida profissional 
dos estudantes”, disse o 
secretário de Estado  de 
Educação Wagner Victer. 

Já o Deputado Estadu-
al Gustavo Tutuca, que 
foi o autor do pedido 
de inclusão das escolas 
da região no programa, 
destacou a importância 
do ensino integral e da 
oferta de disciplinas vol-
tadas ao empreende-
dorismo.

o Deputado tutuca foi o autor do pedido de inclusão

Parque aquático de Volta Redonda 
fecha para fazer manutenção
O Parque Aquático 

de Volta Redonda, 
está fechado para 
manutenção. Como o 
local é o escolhido por 
muitas famílias para se 
refrescar, teve gente 
que foi pega de sur-
presa com a decisão. 
“A gente fica triste por-
que é uma coisa para 
a população e no mo-
mento não tem”, disse 
a aposentada Marta 
Mendes.

A nova administra-
ção do parque aquá-
tico identificou diver-
sos problemas que 
vinham trazendo risco 
aos frequentadores e 

por isso decidiu fechar 
o espaço no início do 
ano. “Encontramos 
uma água turva, im-
própria para banho. 
Encontramos por con-
ta disso um sistema 

elétrico que não fun-
cionava, não atendia 
as bombas de serviço. 
A nossa mobília estava 
deficiente por conta 
do uso de muito tem-
po”, explicou. 

o local deve ser reaberto até o fim do mês de janeiro

REPRODUÇÃO/G1

Lojistas apostam em promoções 
para queimar estoque de fim de ano

Passada a euforia 
das compras de Natal 
o movimento em ja-
neiro costuma ser mais 
fraco e de poucos ne-
gócios. Para conseguir 
atrair clientes e ven-
der mais, comercian-
tes estão apostando 
nas promoções e nas 
diferentes formas de 
pagamento. Em alguns 
casos, o preço pode 
ter um desconto de 
até 50%.

O dono de uma loja 
de roupas femininas na 
Avenida Paulo de Fron-
tin, Marcos larian, con-
tou que as vendas nes-
te Natal superaram em 
cerca de 20% as de 

2015. Ele afirmou que já 
cogita dar início a uma 
liquidação para supe-
rar o fraco movimento 
de janeiro e fevereiro.

Neste período co-
meçamos a liquidar as 

roupas que sobraram 
do Natal e as peças 
estocadas de cole-
ções anteriores, possi-
bilitando um desconto 
de 30 a 50% durante 
este período”, explicou.

DIVUlGAÇÃO

Roupas podem ser encontradas pela metade do preço
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Parabéns, Mary!
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GLOBO

06:00 - Via Brasil
07:00 - Como será?
09:00 - É de Casa
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:45 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
14:01 - Sessão Comédia
14:48 - Estrelas
15:45 - Caldeirão do Huck
18:37 - Sol Nascente
19:17 - Praça TV - 2ª Edição 
19:36 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:09 - A lei do Amor
22:03 - Zorra
00:18 - Zero 1
00:35 - Supercine - Mato 
Sem Cachorro
02:25 - Corujão - O Suspeito 
da Rua Arlington
04:25 - Corujão - Os Caça 
Fantasmas 2 

TV RECORD

SBT
06:00 - Chaves
07:00 - Sabado animado
10:00 - Parque Patati 
Patatá
10:30 - Mundo Disney
12:30 - kenan e kel
14:15 - Programa Raul Gil
18:30 - Chaves
18:45 - Supernanny
19:45 - SBT Brasil
20:30 - Esquadrão da 
Moda
21:30 - Sabadão com 
Celso Portiolli
00:00 - Cine Belas Artes
02:00 - SBT Notícias

REDE TV

CIRCUITO RADICAl

05:00 - Programa Ultra-
farma.
08:00 - American  Sub.
08:30 - Família Debaixo da 
Graça.
09:00 - Programa Família 
Debaixo de Graça. 
09:30 - American Sub 
10:00 - Rompendo a Fé
10:30 - Proclamai
11:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
12:00 - Assembleia de Deus 
13:00 - Família Debaixo de 
Graça
13:30 - Camisaria Fascynius
14:00 - Superliga de Vôlei
16:30 - Master Game
18:30 - Ritmo Brasil
19:30 - Amaury Jr. Show 
20:30 - Igreja Internacional 
da Graça de Deus
21:30 - RedeTv News
22:15 - Operação de Risco
23:15 - Mega Senha
00:30 - Encrenca - Reprise

Mario chega à casa de Wagner, 
que está sendo monitorado por 
João Amaro e seus capangas. Da-
masceno revira o galpão em que 
Massao se escondia. Mocinha per-
cebe o encantamento de Cesar 
por Alice. Wagner se preocupa com 
o plano de fuga. Alice questiona o 
motivo da apreensão de Cesar. 

Sinhá anuncia que 
volta em breve

Ramiz visita
Selma

Ramiz visita Selma, a mulher 
que incentivou Ezel a se arris-
car no jogo de pôquer. Ezel 
quase conta tudo a Eysan, 
mas desiste depois da con-
versa com Bahar. Ezel está 
convencido de que Eysan é 
tão golpista quanto o pai.

RESUMOS DAS NOVELAS

Néia inventa uma desculpa para jus-
tificar sua presença na casa de lázaro. 
Diana pede ajuda a lázaro para afas-
tar laila de seu pai. Haroldo deixa a clí-
nica envergonhado ao ser visto por Ni-
colau. Haroldo não conta a Gilda o que 
descobriu sobre Caio. Néia não aceita 
o plano de sequestro de lázaro. Júlia 
conta a Gui que Alex a abordou, e o 
músico promete colocá-lo na cadeia. 

Lorena exige que Alex 
se afaste de Júlia

06:00 - Programação Uni-
versal
07:00 - Fala Brasil Especial
10:15 - Esporte Fantástico
12:00 - The love School
13:00 - Record kids - Pica-
-Pau
15:30 - Cine Aventura - Pa-
ranorman
17:30 - Cidade Alerta Espe-
cial
19:45 - Jornal da Record 
Especial
20:30 - Programa da Sabri-
na 
23:00 - legendários
01:15 - Fala Que eu Te Es-
cuto
02:00 - Programação Uni-
versal

antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

TopShopping  ganha nova  
atração que é febre mundial
A Hover Mania chegou a Nova Iguaçu e promete movimentar o estabelecimento.

BAND

06:00 - Minúsculos
06:05 - Ei! Arnold
06:30 - Avatar - A lenda de Aang
06:50 - As Aventuras de Jimmy 
Neutron
07:00 - Informecial - Vendo na TV
07:15 - Religioso - Conexão com 
Deus
07:30 - Religioso - Palavra de 
Vida
08:30 - Religioso - Seicho-no-iê 
na TV
09:00 - Religioso - Mudança de 
vida
09:30 - Seriados
11:30 - Vídeos Incríveis
11:45 - Mackenzie em Movimen-
to
12:00 - Religioso - Vitória em Cris-
to
13:00 - iCarly
13:25 - Vídeos Incríveis 
13:45 - NBB Caixa
16:00 - Brasil Urgente
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:10 - Religioso - Show da Fé
22:00 - Show Business Preview
22:10 - Mr. Bean

Previsão do tempo - d. de Caxias

Um momento espe-
cial de renovação para 
sua alma e seu espírito, 
porque Deus, na sua in-
finita sabedoria, deu à 
natureza a capacida-
de de desabrochar a 
cada nova estação e a 
nós capacidade de re-
começar a cada ano. 

Desejo a você, um 
ano cheio de amor e 

Condições do
Mar no Rio

Para começar 
bem esse ano, 
principalmen-

te para quem gosta 
de um momento ra-
dical, o TopShopping 
recebeu a Hover Ma-
nia para alegrar os 
clientes. Trata-se do 
Hoverboard, que é 
uma espécie de ska-
te elétrico que virou 
febre mundial e ga-
rante momentos de 
pura curtição e adre-
nalina.

O equipamento si-
mula o desempenho 
de um skate e fun-
ciona conforme os 
movimentos do usu-
ário, se você inclinar 
o corpo pra frente, 
a prancha interpre-
ta os movimentos e 
também vai a frente 
e o mesmo ocorre Crianças e adultos podem se divertir com esse ‘skate virtual’ no shopping

com os demais movi-
mentos. 

A pista de hoverbo-
ard foi montada no 
3º piso do setor em 
expansão e compor-
ta 19 pessoas simulta-
neamente e contém 
obstáculos simples 
pelo circuito. Para a 
segurança dos par-
ticipantes, todos uti-
lizam equipamentos 
de proteção pessoal, 
como capacetes, jo-
elheiras e cotovelei-
ras.

Podem participar 
do evento pesso-
as de seis a 40 anos 
que pesem de 30 
a 120kg. O ingresso 
custa R$ 15 por 15 
minutos. A cada 10 
minutos adicionais, 
o cliente pagará R$ 
5. O entretenimento 
acompanha o horá-
rio de funcionamen-
to do shopping.

DIVUlGAÇÃO

Tião rompe com letícia. Misa-
el apoia Flávia. letícia questio-
na Tiago sobre o motivo de ele 
querer se casar com ela. Cidália 
pede para leila não contar para 
Flávia quem é o seu pai. Tião 
pede para se encontrar com 
Magnólia. Beth se despede de 
Augusto. 

Ciro implora que Mág o 
deixe ficar com Beth

de alegrias, afinal fazer 
aniversário é ter a chan-
ce de fazer novos ami-
gos, ajudar mais pesso-
as, aprender e ensinar 
novas lições, vivenciar 
outras dores e suportar 
velhos problemas. 

Parabéns a você nes-
se dia tão grandioso!

De seus amigos, Va-
neide e Nem.



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

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

DO
Entretenimento
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Pesquisadores usam raio-x para estudos
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Nasce primeiro filho 
de Janet Jackson

Beyoncé será atração do 
Coachella Festival

Segura essa lacre! Beyoncé é confir-
mada como principal atração do Co-
achella Festival, um dos eventos de mú-
sica mais importantes do mundo, que 
acontece na Califórnia, Estados Unidos, 
durante o período de 14 a 23 de abril 
deste ano. Os boatos a respeito da par-
ticipação da cantora no festival come-
çaram a surgir desde outubro de 2016 
na internet. 

Janet Jackson e Wissam Al Mana são, 
oficialmente, papais! A cantora deu à 
luz ao primeiro filho na última terça, se-
gundo a revista People. A publicação 
ainda afirma que o bebê é um menino 
e que se chama Eissa Al Mana.”Janet 
Jackson e o marido dela, Wissam Al 
Mana, estão emocionados ao dar as 
boas-vindas ao filho Eissa Al Mana. Ja-
net teve um parto saudável e sem stress 
e está descansando”.

Pesqu i sadores 
da Galeria de 
Artes de Toronto 
(Canadá) precisa-
ram usar imagens 
em raio-x para 
estudar melhor a 
composição de 
esculturas em mi-
niatura do século 
XVI.

Apenas 135 des-
sas caixinhas de 
madeira milime-
tricamente deco-
radas são conhe-
cidas no mundo 
todo. Elas foram 
feitas entre 1500 e 
1530 em Flandres 

(região norte da Bél-
gica) ou nos Países 
Baixos, e foram uma 
demanda de uma 
nova classe social de 
mercadores que sur-
giu na Europa nesta 
época. Eles pediam 
por produtos religio-
sos de alta qualidade. 
Depois da Reforma 
Religiosa, porém, esta 
demanda diminuiu, e 
esse tipo de acessório 
relacionado à igreja 
caiu em desuso.

Usando microtomo-
grafia em raio-x e um 
software de análise 
avançada em 3D, 

os pesquisadores 
descobriram exa-
tamente o nível 
de detalhes desses 
alteres em minia-
tura. As camadas 
internas são mon-
tadas como um 
quebra-cabeça 
perfeito, escon-
dendo as juntas 
completamente. 
Para encontrá-las, 
foi preciso a aju-
da da tecnologia. 
As peças também 
incluem pregos mi-
núsculos, menores 
que sementes de 
grama.

DIVUlGAÇÃO
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Justin Beaber volta 

ao Instagram 

Chucky está de volta 
para aterrorizar a todos

O Culto de Chucky 
ganhou seu primei-
ro teaser. O terror que 
começou a ser pro-
duzido nos anos 80, 
ganhará seu sétimo 
filme em 2017. Há exa-
tos 29 anos, o primeiro 
filme do personagem 
estreou nos cinemas 
mundiais o filme Brin-
quedo Assassino, com 
uma premissa simples, 
um boneco possuído 
que causava diversas 
mortes.

A franquia ao longo 
dos anos se consolidou 
entre os fãs de terror, 
além disto é uma das 
mais rentáveis da atua-
lidade, tendo em vista 
seu baixo orçamento, 

sua arrecadação nos 
cinemas sempre cha-
mou a atenção dos 
altos executivos dos 
estúdios de Hollywood

A sinopse do novo 
filme que será lança-
do em formato digi-
tal e no mercado de 
home-vídeo foi divul-
gada.

A franquia conta 
com os filmes: Brinque-
do Assassino (1988), 
Brinquedo Assassino 2 
(1990), Brinquedo As-
sassino 3 (1991), A Noi-
va de Chucky (1998), 
O Filho de Chucky 
(2004), A Maldição de 
Chucky (2013).

O Culto de Chucky 
será lançado em 2017.

REPRODUÇÃO

Depois de dar declarações polêmicas so-

bre as redes sociais, suspender sua conta no 

Instagram e dizer que o aplicativo era “coi-

sa do demônio”, parece que Justin Bieber 

retomou a conta na última terça-feira. Mas, 

não pense que ele que ficará publicando 

as fotos. Scooter Braun, empresário do can-

tor, será responsável pelos cliques compar-

tilhados na página. Com apenas três fotos, 

a conta já tem mais de 70 mil seguidores e 

não permite comentários de fãs.

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

DIVULGAÇÃO
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Trabalho: Você vê a vida 
com mais otimismo e 
isso favorece a buscar 
o que deseja com mais 
confiança. Este é um 
período de realizações 
profissionais e sociais. Seu 

tempo irá ser curto para dar conta de 
tantos compromissos. Amor: nada de 
especial.

Trabalho: está se 
aproximando uma boa fase 
profissional influenciada 
por Marte. Bons negócios 
surgirão como num passe 
de mágica e dinheiro não 

irá faltar. Terá condições para expor sua 
potencialidade profissional. Amor: receberá 
muito afeto de quem ama.

Áries

Trabalho: você pode sentir 
um vazio por resultados 
que não conseguiu. Não 
se preocupe, pois você 
vai entrar numa fase 
prospera. Bons dias estão 

vindo aí. Amor: curta com a pessoa amada 
o que Vênus oferece de romântico e de 
maravilhoso.

Touro

Trabalho: o clima 
profissional que se 
apresentará nos próximos 
dias será de muita 
agitação e produtividade. 
Os astros estarão 
favorecendo os negócios 

bem planejados. Os resultados virão, logo, 
logo. Amor: carinho e alegria marcarão 
esse dia. Aproveite!

Gêmeos

Trabalho: um período 
de realizações está se 
aproximando, trazendo 
muita inspiração para levar 
a diante os seus projetos. 
Sua generosidade irá 

favorecer as relações. Amor: o modo como 
você se expõe é atraente e seduz as pessoas. 
Boa fase social. 

Câncer

Leão

Trabalho: você está vibrante. 
O centro do palco é seu! 
Aproveite para falar com seus 
amigos de assuntos pessoais 
ou profissionais. Amor: Os 
ares são tão favoráveis que 

não tem como não ficar feliz. Transmita esse 
clima de felicidade aos seus familiares.

Virgem

Trabalho: você está 
à beira de dar um 
importante passo em sua 
vida profissional. Vênus 
estimulará sua criatividade 
para aumentar sua 
produtividade no que faz. 

Bons negócios surgirão. Amor: os astros 
estão favorecendo os relacionamentos 
amorosos. 

Libra

Trabalho: saiba 
tirar proveito da 
presente disposição 
astral que beneficia 
o setor profissional 
para alavancar sua 

carreira profissional. Certamente 
irá obter resultado positivo. Amor: 
as coisas ficarão melhor se você se 
abrir para a pessoa amada.

Escorpião

Trabalho: fique alerta! 
Boas oportunidades 
surgirão nos vindouros 
dias. Elas poderão trazer 
prosperidade profissional. 
No amor: é tempo de fazer 

ajustes para melhorar o convívio com 
seus amigos e familiares. Diplomacia 
não poderá faltar. Pense nisso!   

Sagitário

Trabalho: sua 
competência profissional 
será reconhecida e sua 
vida irá melhorar sob o 
ponto de vista financeiro. 

Amor: use e abuse da tolerância para 
resolver os problemas familiares. Os 
laços irão se fortalecer e a compreensão 
ficará maior e paz reinará.  

Capricórnio

Trabalho: informe-
se de tudo que 
possa melhorar 
o rendimento do 
que faz. Evolução 
se faz necessária 

para acompanhar o ritmo da 
concorrência. Amor: busque 
mais lazer. Isso pode trazer uma 
vida mais alegre e feliz. Relaxe o 
máximo que puder. 

Aquário

Trabalho: os 
astros elevam sua 
criatividade. Poderá 
produzir coisas 
novas sem ter que 
fazer muito esforço. 

Poderá crescer profissionalmente 
e conquistar bons resultados 
financeiros. Amor: desligue-
se do passado para viver o seu 
relacionamento mais feliz.

Peixes

Prefeitura Municipal de Porto Real
esTado do rio de janeiro

aTos ofiCiais

 PORTARIA Nº 0023 DE 03 DE JANEIRO DE 2017.

o PrefeiTo do MuniCÍPio de PorTo real, no 
uso de suas aTribuiÇÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  EXONERAR,  a pedido, a partir de 02 de janei-
ro de 2017,  o servidor abaixo relacionado:

•	 GERSON LUIZ RIBEIRO BERNARDO, matrí-
cula 5452, ocupante do cargo de Médico oftal-
mologista, do quadro permanente, da secre-
taria Municipal de saúde, a vista do Processo 
0009/17.

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

 Jorge Serfiotis
Prefeito

                                       

PORTARIA Nº 0068 DE 04 DE JANEIRO DE 2017.

o PrefeiTo do MuniCÍPio de PorTo real, no 
uso de suas aTribuiÇÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  PRORROGAR, pelo prazo de 05 (cinco) me-
ses após a data de nascimento, para efeitos de licença 
maternidade, os contratos de trabalho das servidoras 
abaixo relacionadas:

Nome                                Função

adriana Mara da silva arantes  d o c e n t e 
i – educação infantil

elaine Cristina barcelos   d o c e n t e 
iV - artes

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

Jorge Serfiotis
Prefeito

PORTARIA Nº 0069 DE JANEIRO DE 2017.

o PrefeiTo do MuniCÍPio de PorTo real, no 
uso de suas aTribuiÇÕes leGais.

                                                            R E S O L V E:

Art. 1º -  PRORROGAR, por prazo de 12 (doze) meses, 
o contrato de trabalho da servidora abaixo relaciona-
do, em razão de ainda existir excepcional necessidades 
dos serviços da mesma:

Nomes    Função

Maria Teresa de arantes  Cuidadora

Art. 2º - PRORROGAR, por prazo de 06 (seis) meses, o 
contrato de trabalho do servidor abaixo relacionado, em 
razão de ainda existir excepcional necessidades dos 
serviços do mesmo>

Nome                                            Função

fabio Ghetti rodrigues              den t i s ta 
Clinico Geral - Psf

Art. 3º - esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Jorge Serfiotis
Prefeito
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Torneio já tem grupos definidos
anderson luiz

O Brasileirão da Baixada, tradicional competição que inicia em 
março, definiu 32 clubes na disputa, divididos em oito chaves.

baIxada

38

Para quem pensa que 
o Campeonato Bra-
sileirão da Baixada 

tem início dia 5 de março 
está completamente en-
ganado. A tradicional com-
petição organizada pela 
Associação de Clubes de 
Futebol de Belford Roxo já 
começou. Desde o fim do 
ano passado, seguidas reu-
niões foram realizadas e na 
última quinta-feira, os gru-
pos, enfim, foram sortea-
dos. De acordo com o pre-
sidente da ACFBR, Jackson 
Macedo, 32 clubes disputa-
rão o certame, que reúne 

campeões de várias com-
petições em munícipios vizi-
nhos, como o Iguaçu, atual 
campeão da primeira divi-
são do Campeonato Igua-
çuano. No sorteio, os grupos 
ficaram assim constituídos: 
Grupo 1: Vilar Novo, Igua-
çu, Real Galaxy e Xavante. 
Grupo 2: Tulipão, Gospel, 
Aratangi e Trem Bala. Grupo 
3: Raça, Apocalipse, Pane-
lão e Mercenários. Grupo 4: 
Fanáticos, Valência, Morrão 
e Estrela da Serra. Grupo 5: 
Biguaçu, Rio Branco, liver-
pool e Só Cria. Grupo 6: Far-
rulinha, Municipal, Confian-
ça e Inter. Grupo 7: Estrela 
Real, Maurimárcia, Nova 

Esperança e Iris. Grupo 8: 
ledense. Sobre esse grupo, 
ainda três equipes estão 
agendadas para compor 
e fecha até o fim da próxi-
ma semana. A competição 
terá três meses de duração, 
e terá a cobertura do site 
esportivo Furando a Rede, 
do Canal de WebTV FRD 
e do Jornal Hora H. Atual 
campeão, o Tulipão é o 
time a ser batido até por 
ser o clube que mais inves-
te em contratações. O Bra-
sileirão da Baixada marca 
a volta do Raça e do Vilar 
Novo, além de ter o Muni-
cipal, outro clube de tradi-
ção. o tulipão é o atual campeão e terá que suar a camisa para manter a hegemonia

ANDERSON lUIZ

tElEFoNE: (21) 3584-1626 / 9644-28278

Rua: thomas Fonseca  N° 512 Comendador Soares Morragudo Próximo ao Banco do Bradesco


