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Ele foi condenado a 40 anos de prisão, mas havia sido solto em dezembro. De acordo com informações da polícia, a mu-
lher do acusado que já morreu, também era portadora de Aids. O verme foi preso na tarde de ontem por agentes da Civil.

Foto: RepRodução
-
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Precisa-se 
impressor
2695-5360

Pai estupra e contamina 
filha de 17 anos com HIV
Foto: MaíRa  CoeLHo / agênCia o dia 

Cúpula da Segurança quer fechar 
entrada de armas e drogas no Rio

O secretário de Segurança, Roberto Sá, detalhou o plano ao lado do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Wolney Dias; e do chefe de Polícia Civil, Carlos Leba.
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Governo federal poderá se unir as Polícias Militar e Civil no combate ao crime organizado através do Grupo Integrado de Operações 
de Segurança Pública (Gosp) que irá funcionar no Centro Integrado de Comando e Controle, na Cidade Nova, na Zona Oeste do Rio.

PM escapa 
da morte ao 

ser baleado por 
bandidos na 

Zona Portuária
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Policial militar lotado na UPP do Morro da Provi-
dência foi ferido quando atendia a uma ocorrência 
no Santo Cristo. Vagabundos encurralaram a vítima, 
que foi resgatada por outros colegas da corporação.  

Luz no túnel
Ministra do Supremo,  

Cármen Lúcia vem ao 
Rio para discutir crise 
com Pezão.
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Quem são eles?
Prefeitura de Belford 

Roxo convoca servido-
res para realizar reca-
dastramento.
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Virou moda?

Sono bom

Centenas de nova-
-iorquinos decidiram 
encarar o frio de frente 
no último domingo. Eles 
viajaram de metrô para 
participar do tradicional 
evento alemão chama-
do ‘No pants Subway Ri-
des’, que significa ‘viajar 
sem calças pelo metrô’. 
Os organizadores afir-
maram que a intenção 
não é ofender ninguém, 
mas sim conseguir boas 
gargalhadas.

O urso polar Wolod-
ja ignorou os visitantes 
e decidiu tirar uma so-
neca no seu cercado 
que fica no zoológico 
Tierpark, em Berlim. O 
fato aconteceu no úl-
timo domingo. Alguns 
populares até ten-
taram incomodar o 
animal, mas o urso se 
mostrou bem a von-
tade e não deu aten-
ção a ninguém da 
‘plateia’. 

Durante a maior feira de eletrônicos do mundo, a 
CES, um produto chamou a atenção para papais e 
mamães. Trata-se de um sistema inovador de câmera-
-babá que mede a respiração do bebê, os movimen-
tos e faz um alerta via aplicativo caso algo anormal 
aconteça. A novidade ainda não chegou as lojas, 
mas deve ser lançada até o fim deste ano. 

O Twitter escolheu Fiamma Zarife como a 
nova diretora-geral do microblog no Brasil. O 
anúncio foi feito ontem. Desde 2015 ela ocu-
pava o cargo de diretora de agências da 
empresa e era responsável pelo relaciona-
mento da rede social com as agências de 
publicidade. 

A Nokia está retornando as prateleiras do mun-
do inteiro. A empresa lançou um smartphone ex-
clusivo para a China, chamado Nokia 6, produzido 
pela HDM Global, empresa que comprou os direitos 
econômicos da Nokia. Segundo a companhia, esse 
é só o primeiro passo para que o celular volte ao 
topo no comércio pelo mundo inteiro. 

Toda ajuda é bem-vinda

‘Chefona’ do Twitter De volta ao mercado

O Brasil viu a liberdade na internet e em mídias 
digitais cair nos últimos meses, o que levou o país 
a ser classificado como ‘parcialmente livre’ e não 
mais como ‘livre’, segundo informações do relató-
rio ‘Freedom of the Net 2016’ divulgado pela Fre-
edom House na última sexta. A última vez que o 
Brasil tinha obtido essa classificação foi em 2013.

Relatório virtual

Após receber o Nobel de medicina por uma 
contribuição para combater a malária, a pes-
quisadora chinesa Tu Youyou recebeu ontem o 
Prêmio Estadual de Ciência e Tecnologia, con-
siderado o mais importante na China, das mãos 
da presidente Xi Jinping. Youyou é farmacóloga 
de profissão. 

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos 
do mundo e pela primeira vez, uma análise da 
Anvisa mostrou que consumir laranjas pode cau-
sar contaminação aguda. Além da laranja, mui-
tas outras frutas e legumes também tem alto índi-
ce de concentração química e podem fazer mal 
a saúde. Fica o alerta para a população! 

Alta produção

Recrutando professores
A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer di-

vulgou que vai convocar 825 professores classificados em 
concursos realizados desde 2012 para compor o quadro 
da rede municipal em 2017. Segundo a Prefeitura, 23 mil 
crianças serão atendidas com a posse dos novos profis-
sionais.

Concurso reaberto
O Ministério da Saúde reabriu as inscrições do concur-

so público para 102 vagas em nível superior. Agora os 
candidatos podem se inscrever até às 17h de hoje. As 
inscrições devem ser feitas através do site www.idecan.
org.br, lembrando que a taxa de realização da prova é 
de R$ 67. 

Funcionário do setor financeiro
A empresa que atua no segmento de empréstimos 

consignados está a procura de Vendedor de Produtos Fi-
nanceiros. É preciso ter experiência no consignado e o 
ensino médio completo. Os interessados devem mandar o 
currículo indicando o nome da vaga no campo ‘assunto‘ 
para recrutamento@imediatabrasil.com.br. 

Caiu na malha fina?
Já está disponível desde ontem a consulta ao lote 

multiexercício da restituição do Imposto de Renda, con-
templando as restituições de quem caiu na malha fina 
entre 2008 e 2016. A consulta pode ser feita através do 
site http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/
ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp

Maior índice de queda
O movimento dos consumidores nas lojas de todo o país 

caiu 6,6% em 2016, na comparação com o ano anterior, 
de acordo com levantamento da Serasa Experian. Este foi 
o pior resultado do varejo da série histórica do indicador, 
que teve início há 16 anos. A maior baixa até então, de 
4,9%, havia sido registrada em 2002.

Enxugar gastos
O Governo Federal vai retomar na próxima segun-

da-feira, o pente fino nos benefícios pagos pelo INSS. A 
reativação do programa foi autorizada pela Medida 
Provisória 767, reeditada após a MP 739 de julho de 
2016. Essa é uma das medidas para reduzir os gastos 
públicos. 

Mais um prêmio

GOVERNO DO RIO

ImEDIata bRasIl

REcEIta fEDERal

GOVERNO fEDERal

Flagrado na ‘Batcicleta’

Mito ou verdade?
Muitos já ouviram a mãe ou a avó reclamar 

para não assistir muito de perto a televisão pois 
poderia causar algum problema na vista. Isso é 
considerado um mito. Segundo a Academia de 
Oftalmologia dos Estados Unidos, a ação não da-
nifica em nada o globo ocular, inclusive, o mode-
lo da TV também não tem nenhuma influência.

mINIstÉRIO Da saÚDE

sERasa

MARCO UGARTE/AP

O Batmóvel é um acessório indispensável do Batman, mas você já viu o 
homem morcego pilotando uma motocicleta? O fato aconteceu no Méxi-
co, no último domingo. Um homem vestido como o super-herói foi flagrado 
no Paseo de la Reforma, pedalando com outros ciclistas. Isso acontece pois 
o local fecha aos domingos para que a população usufrua dos serviços. 
Quando perguntarem aonde estava o Batman, sabemos que no México. 

Barco à deriva 
Em Itaguaí, tem servidor amaldiçoando o dia 

em que Weslei Pereira foi prefeito da cidade. 
Derrotado nas urnas por mérito próprio, o então 
chefe do Executivo deixou um rastro de destrui-
ção atrás de si, que dificilmente será apagado 
a médio prazo. Tanto é verdade que Charlinho 
Busatto, atual gestor, ainda está desorientado 
com o baque que levou do seu antecessor, 
que deixou os cofres na miséria.  

Protestar, sim!
Os protestos e manifestações legítimados 

pela Constituição Federal viraram rotina na ci-
dade do porto da Baixada. Mas, infelizmente, 
tem perdido fôlego porque a perspectiva de 
dias melhores são as piores possíveis. O próprio 
prefeito não sabe como fazer para resolver a 
questão dos salários atrasados e outras pen-
dências deixadas pela gestão de Weslei. 

Leite derramado 
Um candidato a prefeito ainda chora pelo 

leite derramado, mesmo passados dois meses 
de sua derrota nas urnas. O moço não se con-
forma por ter perdido a prefeitura para o ad-
versário que possui um mandato inexpressivo 
na cidade.

Conspiração à vista 
Incansável em monitorar o mundo político 

na Baixada, uma das fontes do Sombra revelou 
que o ex-prefeito tem confabulado com alia-
dos uma estratégia para vigiar cada passo do  
inimigo que está no comando do município. 

Estratégico até demais 
O moço chegou a dizer em alto e bom tom 

que na primeira escorregadela do atual prefei-
to, vai fazer campanha para pedir seu afasta-
mento do cargo. Vale lembrar que é o sujo fa-
lando do mal lavado, uma fez que ele mesmo 
já foi alvo de investigação do Ministério Público 
por uma série de falcatruas com o dinheiro da 
prefeitura. 
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Câmara muniCipal de belford roxo

reunião pelo rio

Pezão e Meirelles discutem as soluções viáveis para desafundar o estado.

Ministra Cármen Lúcia fará 
reunião para discutir a crise 

antonio carlos
Editoriahorah@ig.com.br

A presidente do 
Supremo Tri-
bunal Federal 

(STF), Cármen Lúcia, 
deverá receber ain-
da nesta semana o 
ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, e o 
governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando 
Pezão, para discutir 
a situação fiscal do 
estado, que enfrenta 
uma crise financeira. 
O encontro está pre-
visto para amanhã.

A reunião ocorre 
após a ministra con-
ceder duas decisões 
liminares (provisórias) 
em favor do governo 
do Rio. Nessas deci-

sões, Cármen Lúcia 
evitou o bloqueio de 
R$ 373 milhões nas 
contas do estado, 
pela União, em razão 
de dívidas do Rio de 
Janeiro com o Banco 
do Brasil.

Essas decisões pre-
ocuparam o governo 
do presidente Michel 
Temer, principalmente 
pela possibilidade de 
serem reproduzidas 
para outros estados 
em dificuldades, o 
que comprometeria o 
plano do Palácio do 
Planalto de renego-
ciar as dívidas estadu-
ais com a União.

De acordo com 
o colunista do G1 e 
da GloboNews Ger-
son Camarotti, após 

as duas decisões de 
Cármen Lúcia, o go-
verno passou a estu-
dar a suspenção tem-
porária do aval para 
novos empréstimos 
aos estados enquanto 
não houver uma defi-
nição final do plenário 
do Supremo Tribunal 
Federal sobre as ga-
rantias com relação a 
esses empréstimos.

Antes do encontro 
entre Cármen Lúcia, 
Meirelles e Pezão, 
técnicos do STF e da 
Advocacia Geral da 
União (braço jurídico 
do governo), porém, 
deverão se reunir 
para encontrar solu-
ções jurídicas para o 
problema dos esta-
dos que, a exemplo 

do Rio, acionarem 
a Corte em busca 
de alívio nas contas 
com prejuízos para a 

União.
O assunto também 

foi tratado pela mi-
nistra numa reunião 

de quase 3 horas 
com o presidente Mi-
chel Temer, no último 
sábado.

Ministra que concedeu duas liminares favoráveis ao governo do Rio 

Plano de recuperação fiscal
Um plano de re-

cuperação fiscal 
do estado tam-
bém deverá ser 
apresentado ao 
presidente Michel 

Temer até amanhã. 
O anúncio foi fei-
to pelo ministro da 
Fazenda, Henrique 
Meirelles, após reu-
nião realizada na 

manhã de ontem no 
palácio do Ministério 
da Fazenda, no Cen-
tro do Rio. “O plano 
vai estar definido até 
quarta-feira. Ainda 

não temos o que 
adiantar”, declarou 
o ministro. Meirelles 
destacou que o pla-
no terá como base 
o projeto de auste-

ridade apresentado 
pelo Executivo esta-
dual à Assembleia 
Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro e 
as contrapartidas 

previstas no proje-
to que tramita no 
Congresso Nacio-
nal de Recupera-
ção Fiscal dos es-
tados.

DIVULGAçãO

Seeduc prorroga inscrições para 
matrículas em horário integral

As inscrições para as 
escolas do Ensino Médio 
em tempo integral foram 
prorrogadas. Os candi-
datos poderão realizar 
as matrículas até hoje. 
No total, 33 unidades da 
Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc), sen-
do 24 Cieps (Brizolões), 
estão com vagas abertas. 
As inscrições devem ser 
feitas nas próprias escolas.

Segundo o secretário 
de Estado de Educação, 
Wagner Victer, essas uni-
dades oferecem ótimas 
oportunidades para os 

alunos que desejam con-
cluir o Ensino Médio re-
gular e, ainda, ter uma 
qualificação profissional. 
“As disciplinas vocaciona-
das ao Empreendedoris-
mo serão desenvolvidas 
de acordo com princípios 
pedagógicos e preten-
dem levar os jovens a en-
tender que empreender 
significa buscar soluções 
e alcançar objetivos. A 
ideia é, também, preparar 
o aluno para o mundo do 
trabalho, permitindo que 
construa sua autonomia, 
tome decisões qualifica-

das e faça escolhas para 
além da escola”, destaca 
Victer.

A lista com os nomes 
dos alocados será divul-
gada na próxima sexta-
-feira, no Facebook oficial 
da Secretaria de Estado 
de Educação (www.fa-
cebook.com/seeducRJ) 
e site da Seeduc (www.
rj.gov.br/seeduc). Após a 
divulgação da listagem, 
os interessados terão de 
16 a 17 do mesmo mês 
para confirmar a matrí-
cula na unidade em que 
foram selecionados.

O prazo se encerra hoje para o cadastro e matrícula de estudantes

DIVULGAçãO

Crivella nomeia a mulher 
para coordenar a Obra Social
O prefeito do 

Rio, Marcelo Cri-
vella, assinou de-
creto publicado 
ontem no Diário 
Oficial do Municí-
pio do Rio, nome-
ando a primeira-
-dama Sylvia Jane 
Hodge Crivella 
para coordenar 
a Obra Social, no 
Palácio da Cida-
de, em Botafogo, 
na Zona Sul da 
Cidade.

De acordo com 
o decreto, a mu-
lher do prefeito 

vai “exercer atri-
buições inerentes à 
coordenação, de 
forma voluntária”.

A Obra Social 

presta assistência 
para moradia, tra-
balho, desenvolvi-
mento e direitos de 
defesa.

Sylvia tem ido a encontros junto com Crivella 

CARLOS BRITO/G1 

Voo é adiado problemas técnicos
O voo da empresa La-

tam que iria para Nova 
York na madrugada de 
ontem teve que ser adia-
do após problemas na 
decolagem no aeroporto 
do Galeão, na Zona Norte 
do Rio. Segundo a própria 
companhia, que tinha pre-
visão de decolar às 00h45, 
teve de abortar a decola-
gem ainda em solo, “em 
completa segurança”. O 
voo foi remarcado para as 
17h50 de ontem.

A empresa afirmou que 
“lamenta o ocorrido e es-

clarece que está prestan-
do a assistência necessária 
aos passageiros.” A com-
panhia ressaltou ainda que 

a abortagem da decola-
gem é um procedimen-
to padrão de segurança 
para casos como este.

O avião teve que abortar a viagem ainda na pista

DIVULGAçãO
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Banhistas ajudaram agentes da Guarda 
Municipal a localizar a mãe de uma crian-
ça que havia se perdido na Praia de Itaipu, 
em Niterói. Para alertar a mulher sobre o pa-
radeiro do filho, quem estava na faixa de 
areia começou a bater palmas e assobiar.

O prefeito dá 
dois dias para os 
servidores que 
ganham até R$ 
3.554,76 e se-
jam identificados 
como ocupantes 
de cargos DAS 
6,7 e 8 apresenta-
rem o pedido de 
reconsideração.

A ONG da Prefeitura 
presta assistência à mo-
radia, trabalho, desen-
volvimento e direitos de 
defesa. Crivella publi-
cou o decreto voltando 
atrás e mantendo par-
te dos comissionados 
não concursados que 
tinham sido exonerado 
no dia 1° de janeiro.

Os servidores de São Gonçalo foram pegos de 
surpresa pelo prefeito José Luiz Nanci (PPS) on-
tem. O alcaide depositou o 13° salário de todos 
os servidores, incluindo os comissionados. Até o 
ex-prefeito Neilton Mulim (PR), foi beneficiado.

Nanci aguarda novos repasses para colocar em dia 
a remuneração de dezembro. A expectativa é que 
o pagamento será feito até a próxima segunda. Mas 
ainda é dúvida o pagamento dos funcionários efetivos 
e comissionados lotados na Fundação municipal de 

Outro decreto Cargos 

Surpresa! Pagamento

Eles disseram... nós publicamos!
“As pessoas aqui estão com receio de sair para o trabalho e outras com medo de 

assaltos”, A dona de casa Ester Renata relata o medo após a reativação da Cadeia 
Pública Raimundo Vidal, em Manaus. 

Dias antes de deixar o Palácio da Cidade, 
o ex-prefeito Eduardo Paes (PMDB) transferiu 
alguns de seus protegidos e técnicos de pri-
meira grandeza para gabinetes de conselhei-
ros no Tribunal de Contas do Município (TCM) 
e de vereadores na Câmara.

Mas o prefeito Marcelo Crivella (PRB) aca-
bou com a farra, assim que assumiu a cane-
ta. Baixou um decreto dando até o dia 30 de 
janeiro para os servidores da prefeitura cedi-
dos a outros órgãos retornarem a seus postos 
de origem.

DIRETO AO PONTO

Como é que os nossos governantes pedem sa-
crifícios à população, se até com os presos eles 
gastam mais do que com saúde, educação e 
aposentados? Após o caso da rebelião em Ma-
naus, os Direitos Humanos pediram urgência no 
pagamento de indenização a família dos pre-
sos, enquanto isso, a roubalheira é tanta que se 
perdeu completamente a vergonha na cara. A 
maioria dos políticos é que deveria estar nas ca-
deias. Brasileiras, claro!

Pastoral Componentes Nomeação
A Pastoral do Povo da 

Rua vai cobrar dos pre-
feitos eleitos a criação do 
comitê intersetorial previs-
to no decreto presidencial 
7.053/2009, que institui a Po-
lítica Nacional para a Popu-
lação de Rua.

O comitê é composto por 
representantes do governo e 
de entidades da sociedade 
civil, incluindo catadores e as 
pessoas em situação de rua, 
para a formulação e integra-
ção da políticas públicas mu-
nicipais.

O prefeito Marcelo Crivella 
(PRB) nomeou a mulher, Syl-
via Jane Hodge Crivell, para 
coordenar a Obra Social, no 
Palácio da Cidade. A primei-
ra-dama exercerá o cargo 
de forma voluntária, ou seja, 
sem salário.

Transferência

Decreto
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A Supervia registrou cerca de 50 atos de 
vandalismo nos trens do Rio, em apenas 
uma semana. Segundo a concessionária 
que administra os trens urbanos, foram 
roubos de cabos, para-brisas quebrados 
por pedras, janelas e retrovisores furtados. 

Inversão de prioridades

O ex-prefeito de 
Marcos Aurélio Dias 
(foto) foi embora 
para casa, mas ain-
da vai ter muito o 
que explicar. O esta-
do de terra arrasada 
verificado em Gua-
pimirim pela equipe 
do novo governo su-
gere muito mais que 
má gestão, aponta 
para um misto de ir-
responsabilidade e 
descaso com a coi-
sa pública por parte 
de uma administra-
ção que é aponta-
da como a pior da 

Manutenção de frota 
não era à vera 

história do município. 
Durante uma vistoria 
em um dos galpões 
usados pela Prefei-
tura, além de muita 
sujeira, foram encon-
trados vários veícu-
los sucateados, um 
contra-senso, já que 
entre janeiro de 2013 
e junho de 2016 a 
administração muni-
cipal teria gastado 
pelo menos de R$ 3,5 
milhões com aquisi-
ção de peças e ser-
viços de reparos em 
veículos de sua frota 
própria. 

Caxias realiza ações de combate à dengue
FUNCIONALISMO 

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, vem atuando em 
todo o município com ações de prevenção e combate o mosquito Aedes. 

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 

Temperaturas con-
gelantes e tempesta-
des de neve mata-
ram pelo menos 25 
pessoas na Europa 
central no fim de se-
mana, principalmen-
te na Polônia, após o 
termômetro na região 
ter ido abaixo de 30ºC 
negativos em alguns 
lugares.
O rio Danúbio estava 

lentamente se conge-
lando em Budapeste, 
algo raro nos últimos 
anos.
A poluição do ar, 

principalmente de 

Lixão cresce em bairro de Caxias
DIVULGAçãO

Equipe da CVAVZ durante uma vistoria realizada na 61ª DP (Xerém) 

ITALO DORNELLES

Frio mata mais de 20 pessoas
europa

Uma equipe técnica 
responsável da CVAVZ 
esteve ontem, na 61ª De-
legacia de Polícia, em 
Xerém, 4º distrito. Foi feita 
uma vistoria no local que 
localizou dois focos de 
reprodução e larvas do 
mosquito aedes aegyp-
ti. As larvas serão agora 
encaminhadas a um la-
boratório para análise e 
verificação.

Responsável pela 
ação, Alex Freitas Mar-
ques, coordenador do 
trabalho de combate à 
dengue da Prefeitura, 

ressaltou que não há re-
gistros de pessoas infec-
tadas na área e que os 
índices de contágio na 
região estão mínimos, 
dentro de um quantitati-
vo tolerável. Alex afirmou 
que a equipe encontrou 
apenas dois focos de 
mosquitos no entorno da 
delegacia, mais especi-
ficamente numa moto-
cicleta parada em fren-
te a DP e em um pneu 
abandonado. Dentro da 
delegacia não foram de-
tectados focos. O carro 
fumacê foi utilizado e re-
alizou a aspersão do inse-
ticida no entorno da de-

legacia e em uma área 
de aproximadamente 
300 metros ao redor.

O prefeito Washing-
ton Reis já está com-
prando 20 novas viatu-
ras para atendimento às 
demandas de combate 
e prevenção à dengue. 
A expectativa é de que 
os veículos estejam em 
uso em breve para o 
desenvolvimento de um 
trabalho de prevenção 
em todo o município. 
Os carros terão equipa-
mentos rastreadores que 
permitirão a supervisão e 
controle da CVAVZ, ga-
rantindo o pleno aten-

Pessoas caminham no parque Kepa Potocka na Polônia

partículas de poeira, 
forçou reduções de 
produção de gran-
des poluidores na Re-
pública Tcheca e na 
Polônia. Para ajudar a 
melhorar a qualidade 
do ar, autoridades ze-
raram a tarifa do trans-

porte público em Var-
sóvia e em Cracóvia.
Já na Polônia, 17 

pessoas morreram de 
frio no fim de sema-
na, de acordo com o 
governo, elevando o 
total de mortos desde 
novembro para 65.

DIVULGAçãO

Os veículos foram encontrados sucateados

REPRODUçãO 

dimento aos moradores 
dos quatro distritos da ci-
dade. Além disso, a pre-

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

tações para remover 
a sujeira e implantar 
a coleta regular. 

feitura está criando um 
aplicativo que permitirá a 
população colaborar no 

combate a doenças peri-
gosas como Dengue, Chi-
kungunya e Zika Vírus.
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O funcionário que perder o prazo terá o pagamento bloqueado. Ação pode ser feita até sábado. 

bRasílIa

Belford Roxo faz programa de 
recadastramento de servidores

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Temer comemora o recuo 
nos índices da inflação

Militar israelense Elor Azaria acusado da morte

DIVULGAçãO 

Os sete mil servi-
dores efetivos 
da Prefeitura 

de Belford Roxo têm 
até o próximo sábado, 
para fazer o recadas-
tramento, promovido 
pela Secretaria Munici-
pal de Administração. 
Segundo o secretário 
responsável pelo se-
tor, Vander Louzada, o 
censo dos funcionários 
visa atualizar o banco 
de dados da prefeitu-
ra. “Precisamos conhe-
cer os concursados e 
organizar seus dados.  
Quem não fizer o re-
cadastramento dentro 
do prazo terá o pa-
gamento bloqueado”, 
avisa Vander.

O recadastramen-
to começou na última 
segunda-feira. Para 
participar o funcioná-

rio precisa compare-
cer ao Ciep Constan-
tino Reis, localizado na 
Avenida Joaquim da 
Costa Lima, s/nº, bairro 
Parque São Bernardo, 
ao lado do Forum. É 
necessário apresentar 
originais e cópias dos 
seguintes documentos: 
carteira de identida-
de, CPF, Título de elei-
tor, comprovante de 
residência, PIS/Pasep, 
Imposto de Renda, 
comprovante de esco-
laridade, certidão de 
nascimento/casamen-
to, certidão de nas-
cimento dos depen-
dentes, duas fotos 3x4, 
número da conta ban-
cária de recebimen-
to do pagamento, re-
muneração ou salário. 
Cerca de 40 funcioná-
rios estão trabalhando 
na organização para 
agilizar o atendimento.

Rede municipal segue recebendo matrículas escolares
De férias, todas as 

unidades da rede 
municipal conti-
nuam com suas 

portas abertas para 
receber os pais interes-
sados em matricular 
seus filhos na escola 

mais próxima de casa. 
Segundo a Prefeitura 
de Belford Roxo, não 
há lista de espera e há 

mais de duas mil va-
gas na educação in-
fantil disponíveis para 
matrícula.  A previsão 

é de que o ano letivo 
comece no dia 6 de 
fevereiro.

“As matrículas estão 

acontecendo nor-
malmente “, con-
cluiu o Secretário 
de Educação.

Para agilizar o atendimento, 40 pessoas trabalham no censo, desde a organização até o recebimento dos documentos

DIVULGAçãO/MáRCIO ALVES

Hemorio faz ação para atrair doadores

A Secretaria de Saú-
de de Duque de Caxias, 
através Departamento 
de Atenção Primária – 
DAP promoveu no últi-
mo sábado na Unidade 
Básica de Saúde Barão 
do Amapá, no bairro 
Amapá, no quarto dis-
trito, sua primeira ação 
de saúde, oferecendo 
também atendimento 
social das 8h às 15h. 
O prefeito Washington 
Reis esteve no local 
conversando com as 
pessoas que estavam 
trabalhando e com os 
moradores que elo-
giaram a iniciativa do 
novo governo. Foram 
feitos cerca de 1.600 
atendimentos.

Os moradores da re-
gião puderam se con-
sultar com clínico geral, 
dermatologista, pedia-
tra, e dentista, além de 
exame preventivo do 
câncer ginecológico e 
imunização. Também 
houve orientação ali-
mentar com nutricionis-
ta, orientação jurídica 

e de assistência social, 
de prevenção a doen-
ças sexualmente – DST/
AIDS com distribuição de 
preservativos, de preven-
ção ao tabagismo, de 
combate ao mosquito 
transmissor da dengue e 
encaminhamento para 
exame de mamografia, 
entre outros serviços.

Durante a ação fo-
ram distribuídos kits de 
higiene bucal para 
crianças, capas de cai-
xa d’água, centenas 
de preservativos, além 
de material informati-
vo sobre a dengue e 
doenças sexualmen-
te transmissíveis – DST/
AIDS.

CLÉBER JúNIOR/ EXTRA

O mutirão da saúde atraiu moradores de bairros vizinhos

Prefeitura de Duque de Caxias 
promove mutirão pela saúde

Riotur autoriza blocos a desfilarem 
Dos 536 blocos inscri-

tos na Riotur para desfi-
lar nas ruas da cidade 
durante o carnaval, 
até a última sexta-fei-
ra 452 tinham o docu-
mento de liberação 
preliminar da prefeitura. 
De acordo com o presi-
dente da Riotur, Marce-
lo Alves, outros grupos 
podem ainda receber 
autorização.

A previsão era que 
o total de blocos fosse 
anunciado oficialmen-
te na última quinta-
-feira. Alves, no entan-
to, disse que vai fazer 
a divulgação durante 
entrevista coletiva na 
próxima sexta. “É uma 
nova gestão e, pelo 
que nós apuramos, a 
revelação  seria a partir 
do dia 5. Como esta-

mos focados a pedido 
do prefeito Crivella em 
segurança, pedi mais 
um prazo. Na sexta, 
faremos uma grande 
coletiva para apresen-
tar a operação do car-
naval. Em relação aos 
blocos, pedi ao comitê 
de gestão do carnaval 
que se aprofundasse 
na logística de segu-
rança”, afirmou Alves.

O presidente Mi-
chel Temer come-
morou na última 
segunda-feira o 
recuo da inflação 
nos últimos me-
ses e disse que, 
por conta disso, 
espera uma que-
da dos juros que 
ajude na recupe-
ração econômi-
ca. “Quando nós 
chegamos no go-
verno a inflação 
prevista era de 
10,70 (por cento). 
Nós estamos en-
tregando o ano 
passado com 
6,70 (por cento), 
portanto, baixa-
mos 4 pontos na 
inflação em seis 
meses”, disse o 
presidente em 
evento de entre-

ga de ambulâncias 
do Samu em Esteio 
(RS).

Quando Temer as-
sumiu interinamente 
a Presidência, em 
maio, com o início 
do processo de im-
peachment contra 
a então presiden-

te Dilma Rousseff, 
a inflação oficial, 
medida pelo Ín-
dice Nacional de 
Preços ao Con-
sumidor Amplo 
(IPCA), estava em 
9,28 por cento no 
acumulado em 12 
meses até abril.

“A inflação foi controlada, os juros começaram a cair”

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, cerca de 
2% da população brasileira 
doa sangue e, desses, mais 
de 50% são espontâneos. 
Entre 2013 e 2014, houve 
aumento de 5% na coleta 
de bolsas de sangue no 
país, passando de 3,5 mi-
lhões para 3,7 milhões. Ain-
da assim, os hemocentros 
precisam constantemente 
sensibilizar e fidelizar novos 
doadores. No Rio de Janei-
ro, não é diferente.

“Sempre no verão, o ins-
tituto pede à população 
que doe sangue. Todos os 

tipos são bem-vindos. Nes-
ta época de férias, costu-
mamos receber menos do-
adores do que o normal. A 
cidade fica mais vazia, por 
causa do período de férias 
escolares, e não consegui-
mos manter o número de 
doadores estável. Ao mes-
mo tempo, a demanda 
aumenta, já que as estra-
das ficam mais cheias e os 
acidentes também, infe-
lizmente. Por isso, é impor-
tante que quem esteja na 
cidade lembre-se sempre 
da importância de doar. 
Uma bolsa de sangue 

pode salvar até quatro 
vidas”, explicou Simone 
Fonseca, chefe responsá-
vel do setor de Promoção 
à Doação de Sangue.

Para doar sangue, é 
preciso ter entre 16 e 69 
anos, pesar mais de 50 
kg, estar bem de saúde 
e portar um documento 
de identidade oficial com 
foto. Quem se encaixa 
nesse perfil, já pode aten-
der ao pedido do Instituto 
Estadual de Hematologia 
– Hemorio e ajudar no es-
toque de material que é 
distribuído aos hospitais.



polIcia6 terça-feira, 10 de janeiro de 2017

Seap abre sindicância para 
investigar gravação de vídeo

caos em bangu

antonio carlos 

editoriahorah@ig.com.br

Imagens feitas de dentro de um presídio na Zona Oeste serão analisadas.

A Secretaria de Ad-
ministração Peni-
tenciária (Seap) do 

Rio de Janeiro informou, 
na manhã de ontem, que 
abriu uma sindicância 
para apurar imagens que 
teriam sido gravadas por 
presos no Complexo de 
Gericinó, em Bangu, na 
Zona Oeste do Rio. Nas 
imagens, homens usando 
máscaras feitas com ca-
misas mostram condições 
precárias na prisão e re-
clamam de falta d’água.

O problema de abaste-
cimento está contribuin-
do para aumentar a ten-
são entre os criminosos. 
A Seap confirmou que 
pediu carros-pipa devi-
do ao problema de falta 
d’água, que começou 
em 27 de dezembro pas-
sado.

De acordo com a 
Seap, o vídeo está sendo 
analisado para atestar a 
veracidade e, caso sejam 

identificados, os internos 
serão transferidos para a 
Penitenciária Laercio da 
Costa Pelegrino, Bangu I. 
O complexo penitenciário 
abriga quase 50 mil deten-
tos em 21 unidades prisio-
nais.

Na manhã de ontem, 
durante coletiva para de-
talhar plano para comba-
ter o tráfico de armas, o 
Secretário de Segurança 
Pública, Roberto Sá, ressal-
tou a preocupação com 
o sistema carcerário do RJ.

“A preocupação é 
permanente e o sistema 
penitenciário brasileiro é 
preocupante desde sem-
pre. A nossa preocupação 
aumenta quando aconte-
ce algo como ocorreu no 
Amazonas e em Roraima”, 
afirmou Sá, destacando 
ainda que a possibilida-
de de rebelião nas unida-
des prisionais do estado 
é constante. “A possibili-
dade de rebelião e de 
movimentação nos presí-
dios é uma preocupação 

constante. Mas estamos 
vigilantes e também o se-
cretário de Administração 
Penitenciária estamos fa-
zendo o possível para que 
não ocorra”, ressaltou o 
secretário.

CEDAE nORMALiZA 
ABAStECiMEntO

Após quase uma sema-
na com o abastecimento 

de água reduzido, a Ce-
dae informou que o siste-
ma foi normalizado e já 
está em operação. A falta 
d’água ocorreu, segundo 
a Cedae, após ser iden-
tificado, na quinta-feira 
passada, um vazamento 
em uma tubulação que 
abastece o Complexo Pe-
nitenciário, causado por 
tentativa de ligação clan-

destina, o que causou a 
redução da pressão na 
rede. Na última sexta, foi 
necessário baixar ainda 
mais a pressão para que 
técnicos fizessem o reparo 
da tubulação.

A Cedae informou que 
o abastecimento estava 
sendo feito por carros-pi-
pas para garantir o servi-
ço em Gericinó.

Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu,  enfrenta sérios problemas

Detentos usavam máscaras feitas com camisas

DIVULGAçãO

Transferência de milicianos ou traficantes 
O clima no pre-

sídio ficou ainda 
mais pesado com 
o pedido de ad-
vogados de uma 
facção criminosa 
para que os mili-
cianos e policiais 

que dividem a Peni-
tenciária Lemos de 
Brito (Bangu 6) com 
os traficantes sejam 
transferidos para ou-
tra prisão, deixando a 
cadeia apenas para 
os integrantes do trá-

fico.
O governo ainda 

não definiu que gru-
po será transferido. 
Os advogados usam 
como argumento o 
massacre no Com-
plexo Penitenciário 

Anísio Jobim (Com-
paj), em Manaus, 
onde 56 presos foram 
mortos. A unidade do 
Amazonas era dividi-
da por duas facções 
criminosas.

O Grupo de Inter-

venção Tática (GIT) 
da Seap foi colocado 
no interior da unida-
de entre as galerias e 
na ala externa, numa 
tentativa de evitar 
possíveis invasões ou 
fugas de integrantes 

de algum dos dois 
grupos. Os trafi-
cantes que cum-
prem pena na uni-
dade querem que 
o Lemos de Brito 
fique apenas com 
eles.

Acidente entre carro e ônibus 
deixa um morto na Zona Norte 

Um ônibus e um 
carro se chocaram 
na Rua Senador Ber-
nardo Monteiro, na 
altura da Rua Prefei-
to Olympio de Melo, 
em Benfica, na Zona 
Norte do Rio de Ja-
neiro. O motorista do 
automóvel, identifi-
cado como Reginal-
do Fonseca Júnior, 
de aproximadamen-
te 38 anos,  morreu 
no acidente, que 
ocorreu na madru-
gada de ontem.

Com a força da 
batida o carro em 
que a vítima estava 
foi parar na calçada. 
Durante toda a ma-

nhã o trânsito ficou 
complicado na re-
gião. A Polícia Militar 

e a Guarda Munici-
pal estiveram no lo-
cal do acidente.

Choque foi em Benfica: motorista não resistiu

JOSÉ LUCENA ESTADãO CONTEúDO  

Jovem morre em explosão de 
lancha em Angra dos Reis 

O adolescente Die-
go Saar, 14 anos, que 
ficou gravemente fe-
rido na explosão de 
uma lancha no último 
sábado em Angra dos 
Reis, na Costa Ver-
de do Rio de Janeiro, 
morreu na manhã de 
ontem. O jovem teve 
70% do corpo queima-
do e havia sido trans-
ferido para o Hospi-
tal Pedro II, em Santa 
Cruz, na Zona Oeste, 

após o acidente. Segun-
do a Secretaria de Saú-
de, a morte do adoles-
cente foi consequência 
das queimaduras.

Outras seis pessoas 
ficaram feridas no aci-
dente. Segundo o Corpo 
de Bombeiros, a explo-
são que matou Diego 
aconteceu na parte de 
trás da lancha e as cau-
sas do incidente ainda 
estão sendo averigua-
das. Diego tinha 14 anos

REPRODUçãO 

PM é baleado na cabeça por bandidos 

Um policial militar da 
Unidade de Polícia Paci-
ficadora (UPP) do Morro 
da Providência, foi balea-
do, na madrugada de on-
tem, no Santo Cristo, Zona 
Portuária do Rio. Segundo 
informações da PM, o se-

gundo sargento Leonardo 
atendia a um chama-
do na Rua da América 
quando ele e sua equi-
pe se tornaram alvos de 
disparos. De acordo com 
colegas de farda, os tiros 
vinham da localidade Pe-
dra Lisa, na Providência, e 
do Morro do Pinto.

Atingido de raspão na 
cabeça, Leonardo ficou 
encurralado e foi resgata-
do por outos policiais. Ele 
foi levado para o Hospital 
Central da PM, no Estácio, 
Zona Norte da capital, e 
não corre risco de morrer.

Em nota, a assessoria 
de imprensa das UPPs in-
formou que o policiamen-
to foi reforçado na região 
por equipes de outras 

unidades e do Batalhão 
de Operações Especiais 
(Bope):

“Segundo o comando 
da Unidade de Polícia Pa-
cificadora (UPP) Providên-
cia, um policial da unida-
de ficou ferido durante 
um confronto na Rua da 
América, no final da noi-
te do último domingo. O 
agente foi socorrido para 
o Hospital Central da Polí-
cia Militar (HCPM), no Es-
tácio, onde foi atendido 
e liberado em seguida. O 
policiamento na região 
foi reforçado por PMs de 
outras UPPs e do Batalhão 
de Operações Policiais Es-
peciais (BOPE). O caso foi 
registrado na 4ª DP (Praça 
da República)”.

Sargento  da Leonardo

REPRODUçãO O DIA 

Polícia prende suspeito de tentar 
matar homem em Paty do Alferes

Um suspeito de tentar 
matar um homem na ma-
drugada do dia 30 de de-
zembro, em Paty do Alferes, 
na Região Centro-Sul Flumi-
nense, foi preso na manhã 
de ontem. O comerciante 
Ricardo dos Santos Silva, 
conhecido como ‘Ricardo 
da cesta básica’ teria agi-
do em conjunto com Car-
los Magno da Silva Oliveira, 
que também teve o pedi-
do de prisão decretada e 
é considerado foragido da 

Justiça. 
De acordo com as inves-

tigações da 96ª DP (Miguel 
Pereira), a vítima teria acei-
tado uma carona oferecida 
por um grupo de quatro ho-
mens que bebiam com ele 
em um bar e foi levado ao 
Morro da Torre, em Paty do 
Alferes, e lá teria sido atingi-
da por três tiros. Segundo os 
agentes, o bombeiro militar 
Claudio Uilson dos Santos Sil-
va, conhecido como ‘Sapi-
nho Bombeiro’, preso na úl-

tima quarta-feira, foi quem 
entregou a arma usada por 
Carlos Magno para realizar 
os disparos.

Em relato da vítima aos 
policiais, após os tiros, ela 
ainda teria sido agredida 
com chutes, mas em um 
momento de distração dos 
homens, ela aproveitou 
para fugir. Ricardo foi identi-
ficado como quem após os 
disparos, teria dado chutes 
quando ainda estava no 
chão.
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Um jovem de 23 
anos foi assassina-
do pelo pai de sua 
ex-namorada após 
espalhar fotos dela 
nua pelo WhatsA-
pp em Contagem 
(19 km de Belo Hori-
zonte). Testemunhas 
relataram que algu-
mas fotos íntimas da 
jovem de 18 anos 
teriam sido vazadas 
pelo então namora-
do por vingança, já 
que a estudante não 
queria reatar o rela-

Jovem é morto após divulgar fotos de ex

Quadrilha que era o terror de  
Duque de Caxias é grampeada 

DIVULGAçãO - PLANTãO ALAGOAS

Johnatan é a vítima

Investigações apontam que integrantes roubavam veículos, postos de gasolina e pedestres. 

cionamento. 
A tia da jovem disse 

à polícia que desde o 
fim do namoro Johna-
tan não dava sossego 
para a garota e que 
os dois eram primos e 
que namoravam há 
pelo menos cinco anos. 
Após descobrir pela 
própria filha que o jo-
vem havia espalhado 
as fotos, o acusado de 
52 anos foi até a casa 
dele para tirar satisfa-
ções. Os dois discutiram 
e o homem desferiu um 
golpe de faca na víti-

ma que ainda tentou 
correr, mas acabou 
morrendo no quintal 
de casa. O assassino 
segue foragido.

A Polícia Civil colocou 
um ponto nas ações 
de uma quadrilha 

suspeita de praticar diver-
sos assaltos e roubos na 
região de Duque de Ca-
xias. Entre os integrantes do 
bando há duas mulheres 
que foram presas com ou-
tros dois comparsas. 

De acordo com inves-
tigações de agentes da 

65ª Delegacia de Polícia 
(Magé), Raquel Ferreira 
Gomes, de 19 anos (co-
nhecida como ‘Gringa’), 
Brenda Meg da Silva de 
Almeida, 23, Mário Sérgio 
Ferreira Gomes (ex-presi-
diário, e mais conhecido 
como ‘TEFINHO’, 21, e Le-
andro da Silva Oliveira, o 
‘Litrinho’, 25, que são da 
comunidade Rasta, vão 
responder pelos crimes de 
roubo. 

Ainda segundo os investi-
gadores, com base nos da-
dos iniciais, a equipe pas-
sou a colher informações 
e a cruzar dados, conse-
guindo identificar mais um 
autor do crime, que já é 
considerado foragido.

ASSALtO Até nA 
ZOnA OEStE DO RiO 

As investigações apon-
tam que os cinco crimino-
sos roubaram dois veículos, 

um posto de combustível 
e diversos pedestres, num 
total de sete vítimas. Os cri-
mes foram cometidos nas 
áreas da 65ª DP (Magé), 
66ª DP (Piabetá), e 67ª DP 
(Guapimirim), além da 36ª 
DP (Santa Cruz). Durante as 
diligências relacionadas às 
investigações tendo o ban-
do como alvo, os agentes 
apreenderam um veículo 
VW/Fox e diversos telefo-
nes celulares.

Travestis podem ter participação nos crimes 
Na sequência das 

investigações, a Po-
lícia Civil chegou a 
um desmanche de 
veículos. No local foi 
encontrado um motor 
de carro roubado na 

área 60ª DP, distrital onde 
todas as ocorrências fo-
ram registradas. 

Os agentes apuram 
denúncia de que alguns 
travestis, que fazem pro-
grama em Piabetá, in-

tegram a quadrilha de 
assaltantes, e pedem a 
quem foi vítima de rou-
bo nos últimos meses que 
compareça na delegacia 
para possível reconheci-
mento dos suspeitos.

Segundo o titular da 65ª 
DP (Magé), delegado An-
gelo José Lages Macha-
do, as investigações con-
tinuam em andamento 
com o objetivo de identi-
ficar outras vítimas.

REPRODUçãO/REAGE CAXIAS

Raquel e Mário Sérgio estão entre os presos pela Civil

Rio cria Giosp contra o crime 
A Secretaria de Se-

gurança Pública anun-
ciou ontem a criação 
do Grupo Integrado 
de Operações de 
Segurança Pública 
(Giosp) para comba-
ter o crime, e princi-
palmente o tráfico de 
armas, no Rio. O nú-
cleo vai funcionar no 
Centro Integrado de 
Comando e Controle, 
na Cidade Nova, na 
Zona Norte do Rio, e 
será feita sem nenhum 
recurso a mais para o 
Governo do Estado, 
com a integração das 
polícias Civil e Militar.

O secretário de Se-
gurança, Roberto Sá, 
detalhou o plano ao 
lado do comandante-
-geral da Polícia Militar, 
coronel Wolney Dias; 
e do chefe de Polí-
cia Civil, Carlos Leba. 
O governo federal foi 
convidado para fazer 
parte dessa estrutura. 
“Estamos em um es-
tado que apreende, 
no mínimo, 20 armas 
de fogo por dia há 15 
anos. Não é trivial. In-
felizmente, temos uma 
sociedade muito vio-
lenta e muito arma-
da”, afirmou Sá.

Foi criada também 

a Delegacia Especia-
lizada em Armas Mu-
nições e Explosivos 
(Desarme), que vai in-
vestigar o aumento de 
armas de fogo de lon-
go alcance. Sá disse 
querer acabar com a 
“lógica expansionista 
de facções criminosas 
e o carácter extrema-
mente bélico com que 
elas atuam”. 

Segundo o chefe 
de Polícia Civil, Carlos 
Leba, a Desarme deve 
estar pronta para fun-
cionar em dez dias. A 
estrutura deve ficar na 
Cidade da Polícia, na 
Zona Norte, e atuar 
em conjunto com ór-
gãos nacionais e inter-
nacionais.

A criação da de-
legacia foi anuncia-
da em conjunto com 
o detalhamento das 
ações do Giosp, que 
foi criado em uma re-
solução publicada no 
Diário Oficial do Estado 
na última sexta-feira.

O grupo deve se de-
dicar a produzir aná-
lises que qualifiquem 
o combate “ao que 
transcende a violên-
cia urbana no Rio de 
Janeiro”, segundo o 
secretário. Seu foco 
será o tráfico de armas 
pesadas, a lógica ex-
pansionista de organi-
zações criminosas e o 
domínio territorial que 
elas mantêm em par-
tes do estado.

Roberto Sá detalhou o plano durante coletiva 

Cabeça do CV roda na Baixada 
Rodrigo Fernan-

des de Alencar, 
conhecido como 
‘Capachão’, de 32 
anos, foi preso na 
manhã de ontem 
por agentes do 15º 
Batalhão de Polícia 
Militar (Duque de 
Caxias). Segundo a 
corporação, o cri-
minoso comanda 
o tráfico de drogas 
nas comunidades 
do Parque das Mis-
sões, Dois Irmãos, 
Jardim Gramacho 
e Parque Beira-Mar, 
localizadas em Ca-
xias. 

Os policiais do ser-
viço reservado (P2) 
apuraram que o tra-
ficante assumiu o 

lugar de ‘Marcelinho 
Niterói’ e do ‘Juca’ 
no recebimento e dis-
tribuição de armas e 
drogas vindas do Pa-
raguai através da Baía 
de Guanabara. De 
acordo com as investi-
gações, ele é um dos 

autores do ataque a 
um tenente da PM, 
crime ocorrido em 
janeiro do ano pas-
sado, na Rodovia 
Washington Luiz, em 
2016. Na ação, ele 
ainda roubou um 
veículo para a fuga.

Trafica troca tiros com a PM e é ferido 
Um confronto entre 

traficantes e policiais mi-
litares do Grupamento 
de Ações Táticas (GAT) 
do 15º BPM (Duque de 
Caxias) deixou um sus-
peito baleado na tarde 
do último domingo, du-
rante incursão a comu-
nidade Santa Lucia. A 
corporação informou 
que o objetivo da ação 
era inibir o tráfico de 
drogas. 

De acordo com a 
guarnição, ao chegar 
ao local os PMs foram 
recebidos a tiros. Ao 
cessar o confronto os 
PMs realizaram buscas e 
acabaram encontrando 
na Rua Manuel Freire, 

o suspeito identificado 
como Luiz Fernando de 
Almeida Silva. Ele esta-
va ferido e de posse de 
uma pistola 9mm com 
cinco munições intactas. 

Um comparsa do mar-
ginal também foi preso. 
Com Leonardo Santos 
do Rosário os PMs apre-
enderam uma mochi-
la preta contendo 372 
cápsulas de cocaína e 
122 trouxinhas de maco-
nha.

O bandido ferido foi 
encaminhado para Hos-
pital Estadual Adão Pe-
reira Nunes (HEAPN). Até 
o fechamento desta 
edição a unidade não 
havia divulgado infor-

mações sobre o estado 
de saúde do paciente. 
Já o outro marginal foi 
levado para 59ª DP (Du-
que de Caxias), onde o 
caso foi registrado. 

Material apreendido

Acusado de estupro contaminou 
filha com HIV, afirma Polícia Civil 

Um acusado de es-
tuprar a própria filha 
foi preso na tarde de 
ontem por policiais 
da 66ª DP (Piabetá), 
em Magé. O homem 
foi condenado a 40 
anos de prisão, mas 
havia sido solto em 
dezembro. 

Segundo investiga-
ções da Polícia Civil, 

ele contaminou a 
adolescente de 15 
anos com o vírus HIV. 
A mulher ele, que já 
morreu, era portado-
ra de Aids. 

Além de estuprar 
a jovem, o crimino-
so ainda teria asse-
diado sexualmente 
as outras duas filhas, 
de 11 e sete anos, 

em um sítio. A polícia 
descobriu que o acu-
sado queria que a fi-
lha mais velha manti-
vesse relação sexual 
com um primo dele, 
para pagar uma dí-
vida. Mas, a adoles-
cente fugiu de casa 
com as duas irmãs e 
denunciou o acusa-
do. 

MAÍRA COELHO/AGêNCIA O DIA

Rodrigo Fernandes é acusado atacar um PM

REPRODUçãO
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Moradores reclamam das condições 
do transporte público de Resende

sul fluminense

assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

Problema afeta aos que vivem na região. Uma das empresas que fazem a linha parou de circular.

Moradores da 
Serrinha do 
Alambari, distri-

to de Resende, estão 
enfrentando transtor-
nos com o transporte 
público. Segundo eles, 
uma das empresas que 
fazem a linha responsá-
vel por ligar a localida-
de ao Centro da cida-
de parou de circular.

As opções de ônibus 
caíram pela metade 
depois que a Viação 
Penedo deixou de fa-
zer a linha que passa 
no distrito. A empresa 
cobria os horários de 
oito da manhã, meio-
-dia e cinco da tarde, 

o que atendia a maio-
ria dos moradores.

O distrito da Serrinha 
do Alambari fica a 18 
km de Resende. Por 
ser uma área turística 
e com poucas opções 
de empresas e serviços, 
muitas pessoas descem 
para o Centro para 
trabalhar, fazer com-
pras ou ir ao médico, 
por exemplo. Boa par-
te delas depende do 
transporte público para 
isso, como é o caso do 
Augusto César Duran 
Mattos. Ele é loucutor 
em uma rádio, mas por 
causa do transtorno 
com os ônibus, ainda 
não conseguiu ir traba-
lhar esse ano.

Agora, apenas a Via-
ção São Miguel está 
passando no distrito 
em três horários: seis da 
manhã, onze da ma-
nhã e sete da noite. 
Os moradores contam 
que já entraram em 
contato com a prefei-
tura, mas até agora 
nenhuma providência 
foi tomada.

“Não dá para os mo-
radores pegarem o de 
seis horas da manhã 
para começar a traba-
lhar nove horas. Não dá 
para o pessoal que sai 
cinco horas da tarde, 
que tinha o ônibus pra 
vir, ficar até oito horas 
da noite em Resende”, 
explica o loucutor. Moradores reclamam do absurdo que é falta de transporte na região

Relato do Transtorno 
Segundo os mo-

radores, o ônibus 
da Viação Pe-
nedo não passa 

desde o dia 25 de 
dezembro do ano 
passado. E o pior, não 
houve nenhum aviso 

de que a linha seria 
suspensa. “A bronca 
minha é essa. Porque 
que a empresa não 

avisou que não tinha 
ônibus. Porque quan-
do tem um aumento 
na passagem, eles 

não colocam um 
aviso no ônibus?! 
E quando o ônibus 
não vem, porque 

não avisou?”, dis-
se o aposentado 
Nélson Gumercin-
do da Silva.

DIVULGAçãO 

Mutirão para a instalação de 
hidrômetros mobiliza Piraí

A Prefeitura de Bar-
ra do Piraí, por meio da 
Secretaria de água e Es-
goto, iniciará, em breve, 
uma força-tarefa para a 
instalação de hidrôme-
tros em várias residên-
cias da cidade. A notí-
cia foi dada na última 
sexta-feira, depois que o 
chefe da pasta, Wander-
son Luís Barbosa Lemos, 
reuniu-se com o gerente 
regional da Companhia 
Estadual de água e Es-
goto (Cedae), Sandro 
Arantes Drumond Couti-
nho. O encontro acon-
teceu no Palácio 10 de 
Março, sede do governo 
municipal.

A decisão de promo-

ver o mutirão se deve 
porque, hoje, grande 
parte da população usa 
ainda as penas d’água, 
o que encarece os va-
lores com a distribuição 
dos recursos hídricos. 
Com os hidrômetros ins-
talados, segundo Wan-
derson, os usuários po-
derão sentir no bolso a 
diminuição dos tributos 
com o pagamento de 
água, já após a instala-
ção do mecanismo.

Wanderson relatou 
que, por conta de a po-
pulação ter realizado 
vários pedidos para a 
instalação do hidrôme-
tro, a Cedae será par-
ceira na empreitada. 

Outro assunto pautado 
foi a realização de um 
plano de ação para a 
substituição das redes 
de distribuição de água 
dos bairros.

“Isso porque uma das 
grandes deficiências no 
abastecimento de água 
em Barra do Piraí está 
relacionada à incompa-
tibilidade dos dutos para 
atender à demanda. 
Assim, tendo a Cedae 
como parceira, vamos 
poder buscar meios de 
trocar a canalização 
muito antiga em nos-
sa cidade, que dificulta 
na distribuição da água 
para as residências”, 
conclui Wanderson.

Encontro reuniu o secretário de Água e Esgoto e o gerente da Cedae

DIVULGAçãO 

Secretária de Educação 
visita escolas no Sul do RJ

Na última semana 
a secretária de Edu-
cação de Barra do 
Piraí, Glória Guima-
rães, visitou cinco es-
colas municipais. Ao 
lado da subsecretária 
Alessandra de Souza 
Silva, a gestora saiu 
a campo para fazer 
um diagnóstico da si-
tuação estrutural das 
unidades que são de 
responsabilidade do 
governo, apontan-
do prioridades e tra-
çando metas. Glória 
afirmou que as visitas 
vão continuar, desta-
cando que essa será 
uma prática comum 
da administração.

 A chefe da pasta 
da Educação visitou 
as Escolas Munici-
pais Coronel Aylton 
Coelho Chaves, no 
Cantão; Arlindo Ro-
drigues, na Oficina 
Velha; Mario Mariotini, 
no Parque São Joa-
quim; Gervásio Alves 
Pereira, na Química; 
e Jardim de Infância 
Ismael, no Boa Sorte. 
A ex-diretora, que é 
funcionária de carrei-
ra da área, disse que 
está se aprofundan-
do no conhecimento 
da realidade das uni-

dades que compõem a 
rede municipal de ensi-
no.

Glória Guimarães afir-
mou que tem planos 
para algumas escolas 
que se encontram em 
péssimo estado de con-
servação, salientando 
que os casos mais ur-
gentes já estão sob a 
alçada dela e do pre-
feito Mario Esteves. In-
tervenções começarão 
a ser feitas em escolas 
como a Gervásio Alves 
Pereira e a Mario Mario-
tini.

“ Meu compromisso 

com a Educação é 
sagrado. A lealdade 
e o amor à profissão 
que escolhi sempre 
pautaram a minha 
trajetória na área. 
Como secretária, es-
tou 100% disposta a 
dar a minha contri-
buição para que não 
tenhamos mais crian-
ças estudando sem o 
mínimo de conforto 
e dignidade. E tenho 
certeza de que o pre-
feito Mario Esteves é o 
primeiro a comparti-
lhar desse mesmo ob-
jetivo”, completou.

Glória Guimarães traçou metas para algumas escolas

DIVULGAçãO 

Falta de infraestrutura prejudica canil municipal de Três Rios
O canil municipal de 

Três Rios, RJ, virou alvo 
de reclamação dos mo-
radores. Segundo eles, o 
local foi inaugurado em 
dezembro, mas as obras 
não foram totalmente 
concluídas.

“Não tem estrutura 
de nada. Tinha móveis 
no dia da inauguração, 
no outro dia retiraram 

todos os móveis para 
inaugurar um posto de 
saúde”, disse o diretor 
da ONG Patinha Ami-
ga, Alessandro Maia 
França Brasil

O canil foi anuncia-
do em 2010 e inicial-
mente a promessa era 
que fosse entregue em 
setembro de 2011. Mas 
as obras começaram 

só três anos depois, em 
janeiro de 2014. O inves-
timento foi de mais de 
R$ 300 mil.

O prédio que foi cons-
truído para receber os 
animais abandonados 
pode parecer pronto, 
mas não tem nenhuma 
infraestrutura. Sem ener-
gia elétrica, sem água, 
o local é aberto e não 

tem cerca. Além disso, 
falta ainda cobertura 
para baias onde ficam 
os animais. Atualmente, 
o abrigo tem 47 cachor-
ros e 16 filhotes da ONG 
Patinha Amiga. No dia 
12 de dezembro, uma 
forte chuva soterrou o 
abrigo da ONG e vários 
animais morreram. Des-
de então, o espaço foi 

liberado para acolher 
os bichinhos. Além disso, 
é a organização que 
banca todos os custos 
para manter o canil.

“Não houve doa-
ção alguma da parte 
municipal, nem ração, 
nem medicação. En-
tão, tivemos muitos 
animais feridos que 
foram internados e aí 

também não houve 
custo e nem ajuda”, 
falou a presidente da 
ONG, Ana Carolina 
Junqueira. Segundo o 
secretário de Obras, 
Sandro Bonfim Amaral, 
disse que o canil vai fi-
car sob responsabilida-
de da prefeitura e que 
vão finalizar as obras 
nos próximos meses.
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GLOBO

05:00 - Hora Um
05:59 - Bom Dia local
07:30 - Bom Dia Brasil
08:50 - Mais Você
10:04 - Bem Estar
10:42 - Encontro com Fátima 
Bernardes
12:00 - Praça TV - 1ª Edição
12:46 - Globo Esporte
13:20 - Jornal Hoje
13:58 - Vídeo Show
15:14 -  Sessão da Tarde: A 
Menina e o Porquinho
16:47 - Vale a Pena Ver de 
Novo: Cheias de Charme
17:58 - Malhação: Pro Dia 
Nascer Feliz
18:27 - Sol Nascente
19:11 - Praça TV - 2ª Edição
19:30 - Rock Story
20:30 - Jornal Nacional
21:15 - A Lei do Amor
22:17 - Dois Irmaõs
23:20 - Raízes
00:07 - Jornal da Globo
00:42 - Flash
01:22 - Corujão - A Tempes-
tade
03:11 - Corujão - E aí, comeu?

TV RECORD

SBT
06:00 - SBT Notícias Manhã
08:00 - Fofocando
08:30 - Mundo Disney
10:30 - Bom Dia e Cia
13:45 - Clube do Chaves
14:45 - Casos de Família
15:45 - A Usurpadora
16:45 - Querida Inimiga
17:30 - Lágrimas de Amor
18:30 - A Gata
19:45 - SBT Brasil
20:30 - Carinha de Anjo
21:30 - Chiquititas
22:00 - Programa do Ratinho
23:15 - Cine Espetacular
01:00 - The Noite Com Danilo 
Gentili
02:00 - SBT Notícias Madru-
gada

REDE TV

PROGRAMAçãO DE FÉRIAS

05:00 - Igreja Interna-
cional da Graça de Deus
08:30 - AmericaShop
09:00 - Tá Sabendo?
09:30 - Melhor Pra Você
12:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
15:00 - A Tarde é Sua
17:00 - Igreja Universal do 
Reino de Deus
18:00 - Te Peguei
18:05 - Master Game
19:15 - RedeTV News
20:30 - Igreja Internacio-
nal da Graça de Deus.
21:30 - TV Fama
22:45 - Luciana By Night
00:00 - Leitura Dinâmica
00:30 - Programa Amaury 
Jr
01:30 - Igreja Universal do 
Reino de Deus.
03:00 - Igreja da Graça no 
Seu Lar

Carolina observa o olhar 
apaixonado de Cesar para Ali-
ce. Peppino não deixa Loretta 
dançar com Vittorio. Ralf suge-
re que Alice faça uma surpre-
sa para Mario. Sinhá reclama 
da atuação de Cesar em seu 
plano contra Tanaka. Argemi-
ro tortura Mario. Vittorio critica 
o comportamento de Lenita 
com Flavinha. 

Wagner e Mario são 
cercados por capangas

Milah e Orias encontram
leprosos numa caverna

Com um punhal na mão, Laís se apro-
xima de Noemi com expressão de ódio. 
Inês chega e a moça se esconde com 
o punhal. Milah e Orias chegam a uma 
caverna e encontram outros leprosos. 
úrsula diz não gostar do rei Zareg. Josué 
e Aruna visitam Salmon e Raabe. Laís 
espera Inês ir embora e ataca Noemi 
com o punhal. Calebe se preocupa 
com a demora da esposa. 

RESuMOS DAS NOVELAS

Gordo parabeniza Gui pelo traba-
lho com a banda 4.4. Zac critica JF por 
corresponder ao assédio das fãs. Mari-
sa fica furiosa com o fora que leva de 
Nicolau. Gui avisa a Júlia que reservou 
um quarto de hotel para eles ficarem 
juntos. Laila mostra a Gordo a grava-
ção da conversa que teve com Lázaro. 
Gordo e Laila deduzem que foi Diana 
quem armou com Lázaro contra ela.

Diana termina 
noivado com Léo

06:00 - Balanço Geral Ma-
nhã
07:30 - Faixa regional
08:55 - Fala Brasil
10:00 - Hoje em Dia
12:00 - Faixa regional
14:45 - Amor e Intrigas
15:45 - Vidas em Jogo
16:30 - Cidade Alerta
19:30 - Escrava Isaura
20:40 - A Terra Prometida
21:40 - Jornal da Record
22:45 - Sem volta - Estreia 
23:45 - CSI Las Vegas (14ª 
Temporada)    
01h15 - Fala que eu te es-
cuto
02h00 - Programação Uni-
versal

antonio carlos

editoriahorah@ig.com.br

Circo é o tema de colônia 
de Férias no Sesi Baixada
Duque de Caxias e Nova Iguaçu fazem a recreação para crianças e adolescentes.

BAND

06:00 - Jornal BandNews
07:30 - Café com Jornal
08:00 - Café com Jornal - 
Edição Brasil
09:10 - Dia a Dia
10:10 - Os Simpsons
11:00 - Jogo Aberto
12:30 - Jogo Aberto: De-
bate
13:00 - Os Donos da Bola
14:15 - Os Simpsons
15:00 - Game Phone
16:00 - Brasil Urgente 
19:20 - Jornal da Band
20:25 - Ezel
21:10 - Religioso - O Show 
da Fé
22:00 - Os Simpsons
22:30 - Justiça Implacável

Previsão do tempo - nova iguaçu Condições do
Mar no Rio

Em ritmo de férias e 
com a alegria de um 
circo, ‘O Fantástico 

Mundo do Circo’ desem-
barca na Baixada Flumi-
nense para encher de ale-
gria as crianças e adultos 
que participam do evento. 
O show é recheado por 
malabarismos, acrobacias 
e é claro, muitas palhaça-
das. A recreação vai até o 
dia 27 de janeiro, nos pe-
ríodos da manhã, tarde e 
integral, em duas unidades 
do Sesi Baixada, em Duque 
de Caxias e Nova Iguaçu. 
Corre que ainda dá tempo 
para se inscrever. 

A ideia é fazer com que 
crianças e adolescentes, 
de 3 a 14 anos, vivenciem 
o mundo circense com 
uma perspectiva inclusiva 
e divertida, além de apren-
derem brincando em um 
local seguro e repleto de 

tem palhaçada? tem, sim senhor! A criançada faz a festa em evento circense 

opções de educação e 
lazer. Todas as oficinas e 
brincadeiras, como ginca-
nas, cinema, atividades na 
piscina, caça ao tesouro, 
paintball d’água, matinê 
com DJ, entre outras, são 
monitoradas por profissio-
nais qualificados e espe-
cializados em recreação. 

As atividades serão re-
alizadas nas estruturas do 
SESI Duque de Caxias e 
Nova Iguaçu, que contam 
com piscina semiolímpica, 
piscina infantil, quadra de 
areia, playground, qua-
dras poliesportivas, ginásio 
coberto, campos de fu-
tebol, sala de vídeo, pista 
de atletismo e uma vasta 
área verde. 

Para se matricular é ne-
cessário apresentar uma 
cópia da certidão de nas-
cimento da criança ou 
do adolescente, atestado 
médico, uma foto no for-
mato 3x4, além de uma 
cópia do documento de 

VINÍCIUS GUIMARãES

Cecília fala para Fabiana que 
precisa decidir um rumo para sua 
vida com relação a sua paixão. 
No colégio, Zeca joga futebol com 
seu irmão, o garoto acaba caindo 
e se machuca. Cecília revela que 
decidiu ir embora, Fabiana fica tris-
te por ela ir embora e chora, mas 
Cecília fala que não irá embora e 
apenas disse aquilo por estar con-
fusa.

Cecília decide
ir embora

identidade e CPF do res-
ponsável. Associados ao 
SESI têm direito a descon-
to no ato da matrícula. Os 
inscritos receberão um kit 
colônia, com boné, sacola 

e camisa. 
A Colônia de Férias 

acontece de 09 a 27 de 
janeiro, no SESI Duque de 
Caxias (Rua Arthur Neiva, 
nº 100, bairro 25 de Agos-

to), e de 16 a 27 de janei-
ro, no SESI Nova Iguaçu 
(Rua Gerson Chernicharo, 
nº 1.321, Bairro da Luz), en-
tre 8h e 17h em ambas as 
unidades. 



Testador de tobo-
água vaga de em-
prego deu o que 
falar na Inglaterra: 
uma empresa esta-
va contratando um 
testador de toboá-
gua para viajar pelo 
mundo experimen-
tando escorrega-
dores de diferentes 
resorts e parques 
aquáticos. Entre os 
requisitos para o car-
go estavam ser ex-
trovertido, entusias-
ta e frequentador 
assíduo de parques 
aquáticos.

Degustador de 
ração para gatos o 
britânico Jon Hanson 
é responsável pelo 
setor de controle de 
qualidade de uma 
fabricante de produ-
tos alimentícios para 
gatos. Entre as fun-
ções que ele precisa 
desempenhar estão 
cheirar a comida 
dos bichanos para 
confirmar se ela está 
fresca, retirar peda-
ços grandes e duros 
e, obviamente, pro-
vá-la.

DO
Entretenimento

10 geral

Buraco negro cospe formas de ‘planetas’
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Channing Tatum compartilha
foto da esposa totalmente nua 

Nicolas Prattes  
lamenta a  morte do primo
Nicolas Prattes usou o Instagram 

para lamentar a morte do primo, 
Diego Saar Bregolato. O rapaz 
morreu no último sábado, após ser 
uma das vítimas da explosão de 
uma lancha em Angra dos Reis.“Te 
amarei, sempre”, escreveu Nico-
las, na legenda da foto em que 
ele e o primo aparecem quando 
crianças.

Na noite do último domingo, 
Channing Tatum se inspirou no 
cantor Usher, que postou uma 
foto totalmente nua de sua espo-
sa na banheira, e resolveu fazer o 
mesmo com Jenna Dewan Tatum. 
Por sua vez, Jenna estava tiran-
do uma soneca em sua cama e 
Channing até escreveu na legen-
da: “Hora da soneca = melhor 
momento”. 

A cada poucos mi-
lhares de anos, uma 
estrela azarada 
chega muito perto 
do buraco negro no 
centro da Via Lác-
tea, e sua poderosa 
gravidade a destrói, 
liberando gás pelo 
universo.

Antes, pensáva-
mos que este era o 
fim da história. Mas 
não é.

Uma nova pesqui-
sa mostra que, não 
só o gás pode se 
reunir em objetos de 
tamanho planetário, 
como esses objetos 

então são lançados por 
toda a galáxia.

“Uma única estrela 
triturada pode formar 
centenas desses obje-
tos de massa planetá-
ria e nos perguntamos: 
onde eles acabam? 
Quão perto chegam de 
nós?”, disse a principal 
autora do estudo, Eden 
Girma, da Universidade 
de Harvard, nos EUA.

Os pesquisadores de-
senvolveram um código 
de computador para 
responder a essas per-
guntas.

Os cálculos indicam 
que o mais próximo des-

ses objetos de massa 
planetária pode estar 
dentro de algumas 
centenas de anos-luz 
da Terra, e teria um 
peso em algum lugar 
entre Netuno e vários 
Júpiteres.

Eles não são bri-
lhantes o suficiente 
para terem sido de-
tectados por pesqui-
sas anteriores, mas 
podem ser vistos por 
instrumentos futuros, 
como o Grande Te-
lescópio de Pesquisa 
Sinóptica e o Telescó-
pio Espacial James 
Webb.

DIVULGAçãO

terça-feira, 10 de janeiro de 2017

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

Mateus Solano celebra

nove anos de união 

Imagens revelam heróis
unidos em Liga da Justiça

 O filme Liga da 
Justiça é um dos 
mais aguardados 
para o ano de 2017. 
O longa tem estreia 
prevista para 16 de 
novembro e, aos 
poucos, detalhes da 
produção têm sido 
revelados. 

No último domin-
go, foi revelada uma 
nova imagem de al-
guns heróis que pro-
tagonizarão Liga da 
Justiça. A foto mostra 
Batman (Ben Affle-
ck), Mulher-Maravi-
lha (Gal Gadot), Ci-
borgue (Ray Fisher), 
Flash (Ezra Miller) e 
Aquaman (Jason 
Momoa) reunidos e 
prontos para o com-
bate.

Além dos cinco 
atores mencionados 
anteriormente, Liga 
da Justiça contará 
com as participa-
ções de Henry Cavill 
(Superman), Ciarán 
Hinds (Steppenwolf), 
Amy Adams (Lois 
Lane), Amber Heard 
(Mera) e Jesse Eisen-
berg (Lex Luthor), 
entre outros.

A direção do lon-
ga ficou a cargo 
de Zack Snyder, en-
quanto que a pro-
dução é de Char-
les Roven, Deborah 
Snyder e Geoff Jo-
hns. Ben Affleck cui-
dará da produção 
executiva, ao lado 
de Wesley Coller e 
Jon Berg.

REPRODUçãO

Ah, o amor! Mateus Solano é puro 

amor ao lado de Paula Braun. na ma-

nhã de ontem, o ator usou o instagram 

para contar que estava comemoran-

do 9 anos de união. Os dois posaram 

em clima de romance em Bruxelas, 

na Bélgica.”nove anos depois com 

um sorriso sincero desses não é pra 

qualquer um”, escreveu ele.Eles são 

pais de Flora, de dois aninhos.

DIVULGAÇÃO



terça-feira, 10 de janeiro de 2017 11atos oficiais

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

de acordo com o art. 4°, XXii 
da lei federal n° 10.520/2002, HOMOLOGO o resulta-
do classificatório da presente licitação, o PREGÃO No 
061/2016-FMS, que visa a aQuisiçÃo de GÊneros 
aliMentÍcios, à empresa real duQue aliMen-
tos ltda Me no valor de R$ 192.652,57 (cento e no-
venta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais 
e cinquenta e sete centavos), classificada conforme 
Mapas às fls. 602 a 606.

Porto real, 04 de janeiro de 2017.

Cyrano Santos
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Porto Real

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

Conselho Municipal de Educação/CME
INTERESSADO: secretaria Municipal de 
educação, cultura, esporte e lazer                                                              
ASSUNTO: aprova o regimento Único da 
rede Municipal de ensino de Porto real.
PARECER CME Nº:  007/2016

HISTÓRICO 

a secretaria Municipal de educação, cultura, es-
porte e lazer de Porto real, representada pela  ilma. 
Sra.  Maria Madalena Ferreira de Souza, através do Ofí-
cio nº 449/sMecel de 05  de dezembro 2016, que en-
caminha ao conselho Municipal de educação – cMe, 
para aprovação, proposta de Reformulação e Alteração 
do regimento Único da rede Municipal de ensino de 
Porto real, para vigorar a partir do ano letivo de 2017. a 
proposta de reformulação surgiu visto que o regimento 
em vigor é datado de 2004, contendo procedimentos, 
orientações e regras defasadas, conflitando a legisla-
ção e as resoluções do cMe. O Regimento foi anali-
sado, estudado e reformulado com a participação da 
comunidade escolar e da equipe técnica da sMecel, 
numa perspectiva de promover melhor organização, 
adequação as necessidades proeminentes das insti-
tuições de ensino, melhor direcionamento as sanções 
escolares aos discentes, visando atender ao proposto 
na legislação em vigor e as resoluções e Pareceres 
deste Conselho. Após estudo, análise minuciosa e pro-
nunciamento das coordenações de área e da equipe 
técnica da sMecel, encaminhou-se o documento para 
apreciação do cMe. 

Nesta data, em 21 de dezembro de 2016, foi constituído 
por este conselho Municipal de educação, expediente, 
contendo o Ofício nº 449/SMECEL/2016 e via do re-
gimento Único da rede Municipal de ensino de Porto 
real.

De acordo com o decidido em plenária, na reunião or-
dinária de 21 de dezembro de 2016 a nova redação do 
Regimento  foi analisada, votada e aprovada pelo Con-
selho Municipal de educação. 

ANÁLISE DA MATÉRIA 

o regimento analisado pelo conselho Municipal de 
Educação foi reelaborado conforme pressupostos es-
tabelecidos na lei de diretrizes e bases da educação 
nacional - ldb 9394/96, nas resoluções e Pareceres 
do cMe, atentou-se ainda para as orientações do con-
selho nacional de educação – cne e Plano Municipal 
de educação – PMe.

a proposta de regimento apresentada, disciplinando a 
educação, bem como as disposições contidas no texto 
regimental encontram-se em condições de aprovação. 

VOTO DO RELATOR

considerando a necessidade de adequação e altera-
ções que vigoram desde 2004, e após análise, estudos 
e avaliação por este conselho e considerando que a 
nova redação analisada atende à legislação em vigor, 
somos de parecer favorável a implantação do novo Re-
gimento, a partir do ano letivo de 2017.

CONCLUSÃO DO PLENÁRIO

face ao exposto, este conselho conclui por aprovar o 
regimento Único da rede Municipal de ensino de Porto 
Real.  O presente parecer foi aprovado por unanimida-
de, sendo o expediente encaminhado para publicação, 
conforme decisão da plenária.

Porto real, 21 de dezembro de 2016.

Maria Madalena ferreira de souza

Presidente do cMe

conselheiros:
ivone barbosa bento 
andreza ribeiro Pontes 
edson lopes da costa
Mikatsu Verde tanaka
amanda cristina  Pereyra baronto
Érika da silva Guimarães
Patrícia Aparecida Salgado Domingos
Aloísio Avelar Fernandes
Luiz Cláudio Silva 
Marina orioli brondi
Helena de Fátima de Oliveira
Maria das Graças bernardo Guerra
ana claudia de oliveira  Gil
ormantina  iracema da silva

homologado em:  22/12/2016

Maria Madalena ferreira de souza

  Secretária Municipal de Educação, Cultura, 
esporte e lazer

PORTARIA Nº 0072 DE 09 DE JANEIRO DE 2017. 

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

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, LETÍCIA 
KLOTZ DE ALMEIDA, para o cargo em comissão 
SSM de Subsecretário Municipal da Secretaria Munici-
pal de Governo. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0073 DE 09 DE JANEIRO DE 2017. 

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

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 02/01/2017, JEFERSON 
LUIZ BELÉM BENÍCIO, para o cargo em comissão 
cc2 de coordenador de Monitoramento e avaliação de 
Gestão da secretaria Municipal de fazenda e Planeja-
mento. . 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0074 DE 09 DE JANEIRO DE 2017. 

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

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, para mandato de 01 (um) ano, a 
contar de 02 de janeiro de 2017, letÍcia KlotZ de 
alMeida e os servidores KaMal jaMil ibrahiM e 
janaina ribeiro dos santos para, sob a presi-
dência da primeira, comporem a coMissÃo PerMa-
NENTE DE LICITAÇÃO, neste ato constituída.  

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

PORTARIA Nº 0075 DE 09 DE JANEIRO DE 2017. 

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

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, para mandato de 01 (um) ano, a 
contar de 02 de janeiro de 2017, letÍcia KlotZ de 
alMeida e os servidores KaMal jaMil ibrahiM e 
janaina reis de andrade para, sob a presidência 
da primeira, comporem a coMissÃo de PreGÃo, 
com a finalidade de realizar modalidade de licitação de-
nominada Pregão. 

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

Jorge Serfiotis

Prefeito 

PORTARIA Nº 0076 DE 09 DE JANEIRO DE 2017. 

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

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, para mandato de 01 (um) ano, a 
contar de 02 de janeiro de 2017, letÍcia KlotZ de 
alMeida e os servidores KaMal jaMil ibrahiM e 
janaina reis de andrade para, sob a presidência 
da primeira, comporem a coMissÃo de cadastro 
DE FORNECEDORES, neste ato constituída. 

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

Jorge Serfiotis
Prefeito 

Câmara Municipal de Seropédica
estado do rio de janeiro

atos oficiais

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

Portaria nº 001 / 2017, resolve exonerar ronaldo Viei-
ra cinquine Matr 1115 do cargo de tecnico legislativo  
lotado na secretaria de Planejamento e orçamento a 
partir 09/01/2017.

Portaria nº 002 / 2017, resolve exonerar luis Machado 
dos Santos Matr 1270 do cargo de Procurador Jurídico 
lotado na Procuradoria Jurídica partir de 09/01/2017.

Portaria nº 003 / 2017, resolve exonerar emmanuel 
diogo Mello santos do cargo de diretor de redação e 
transcrição de atas lotado na secretaria de administra-
ção legislativa a partir de 09/01/2017.

Portaria nº 005 / 2017, resolve nomear luiz fernan-
do alves evangelista Matr 1475 do cargo de Procura-
dor Jurídico lotado na Procuradoria Jurídica partir de 
09/01/2017.

Portaria nº 006 / 2017  resolve nomear Walter carneiro 
de figueiredo junior Matr 1476 do cargo de secretario 
de Planejamento e orçamento na secretaria de Plane-
jamento e orçamento a partir 09/01/2017.

Portaria nº 007 / 2017, resolve nomear luis Machado 
dos santos Matr 1474 do cargo de advogado lotado na 
Procuradoria Jurídica partir de 10/01/2017.

Portaria nº 008 / 2017, resolve exonerar igor dolavale 
ferreira do cargo de advogado lotado na Procuradoria 
Jurídica partir de 10/01/2017.

registre-se, Publique-se e cumpra-se.

                             câmara Municipal de seropédica 09 
de janeiro de 2017.

JOSÉ CELSO DA COSTA
PRESIDENTE

ANDERSON DE MOURA MEDEIROS
VICE – PRESIDENTE

LUCAS DUTRA DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

AGUINALDO LUIS PEREIRA
2º SECRETÁRIO
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Barçamigos mostra seu poder 
e goleia equipe da Marinha

lucas mendes

O time começou com goleada a preparação para o torneio sub-35.

campeão

38

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

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

Em meio a prepara-
ção para o restante 
da temporada, di-

versos jogos são marca-
dos para que os atletas 
ganhem ritmo de jogo. 
No último final de sema-
na, a equipe do Barçami-
gos, uma reunião de ex-
-jogadores aplicou uma 
sonora goleada na sele-
ção da Marinha, triunfan-
do por 9 a 1. A partida foi 
uma preparação para o 
campeonato sub-35 que 

começa em Março, mas 
a diretoria e o técnico 
da equipe já podem fi-
car orgulhosos de que o 
time anda em uma boa 
direção. 

A equipe do Barça-
migos começou com 
tudo, sem dar chances 
de reação para o time 
da Marinha. O atacante 
Esmar foi o destaque da 
equipe e o melhor da 
partida. Em seu primeiro 
amistoso ele marcou três 
dos nove gols anotado e 
prometeu muito mais ao 

longo do campeonato. 
“Feliz em ter marcado e 
espero seguir firme e for-
te nessa pegada, fazen-
do mais gols e ajudando 
a equipe a sair vitoriosa”. 

Vale ressaltar que o Bar-
çamigos é o atual cam-
peão da categoria sub-
35, levantando o caneco 
de forma invicta no ano 
passado. A diretoria e o 
técnico Rafinha já estão 
em fase de preparação 
para reforçar a equipe a 
ir atrás do bicampeonato 
que começa em março.  O Barçamigos fez um excelente jogo, o seu primeiro na temporada

DIVULGAçãO


