
21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
Nova Iguaçu - RJ teRça-feIRa, 15 de NovembRo de 2016                    aNo XXvII                       Nº 8498                                          PResIdeNte: José de lemos 

7

6

7

CAOS FINANCEIRO

PM é atropelado 
por  caminhão na  
Presidente Dutra 

após perseguir 
motorista suspeito

3
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Governo do RJ gastou R$ 900 mi 
em publicidade e propaganda

O cabo Gilbert Leite Leal era lotado no 37º Batalhão de Polícia Militar de Resende Agente foi atingido por veículo em alta velocidade e morreu no local.

RepRodução / WhAtsApp

RepRodução / fAcebook

Mãe entrega à 
polícia suspeito 
de matar pastor

Adolescente presta depoimento na divisão de homi-
cídios da baixda fluminense (dhbf) depois de ser de-
nunciado pela família. Marco Aurélio foi morto a tiros 
em belford Roxo.

Filho de vereador pego com  
quase  3 kg de pó é indiciado

André Filipe da Silva vai responder por tráfico de entorpecente após denúncia levar os agentes até sua casa 

Ambulante 
desaparece 

em Nova Igua-

Em alerta
defesa civil segue 

monitorando a chuva 
em áreas de risco na 
costa Verde fluminense.

Picado por cobra
um homem foi pica-

do por uma cobra em 
engenheiro passos, dis-
trito de Resende.

Sobrinha-neta  
de ex-presidente 

é assassinada  
Anderson Luiz Marques da Silva sumiu em Miguel Couto

8 8

Concurso
 prefeitura do Rio abriu 

concurso para 80 vagas de 
professor de ensino funda-
mental, na disciplina de inglês.

Pacote de Pezão
A Alerj começa ama-

nhã a discutir o pacote 
de medidas do gover-
no do estado. 
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Ataque Hackers 

Coveiros

A companhia ameri-
cana friend finder Ne-
tworks, que opera sites 
adultos de pornografia e 
de paquera, foi alvo de 
um ataque hackers que 
resultou no vazamento 
de dados pessoais de 
aproximadamente 412 
milhões de usuários, de 
acordo com a firma de 
monitoramento Leakes 
source. foram divulga-
dos endereços de e-
-mail, senhas, datas da 
última visita, informações 
do browser, endereços 
de Ip e status das contas.

coveiros da eslová-
quia, da polônia e da 
hungria participaram de 
um campeonato de ca-
var covas. A competição 
ocorreu na cidade eslo-
vaca de trencin, durante 
uma feira internacional 
de produtos e serviços 
funerários, e participa-
ram 11 duplas de covei-
ros.

um estudo afirma que ser ‘hipocondríaco’ 
pode elevar risco de doenças cardíacas. 
pesquisadores noruegueses analisaram os 
níveis de preocupação com a saúde de 7 
mil pessoas, que foram acompanhadas por 
pelo menos dez anos.

eles foram avaliados pela habilidade, ve-
locidade e qualidade estética das covas. os 
vencedores foram os irmãos Ladislav e csaba 
skladan, de 43 e 41 anos. eles cavaram uma 
cova de 1,5 metro de profundidade e de 2 
metros por 90 centímetros em 54 minutos.

o festival de cinema de Vitória, que come-
çou ontem e vai até sábado, trouxe para a ce-
rimônia de abertura o curta capixaba ‘eclipse 
solar’. o primeiro dia começou com a 3ª Mos-
tra de Animação, que selecionou produções 
recentes de filmes de animação do brasil. 

Hipocondríaco 

Coveiros II Festival 

de acordo com informações, o estudo, 
publicado pelo ‘bMJ open’, sugere que, 
embora a ansiedade em geral já seja re-
conhecida como um dos fatores de risco, o 
estresse em relação à saúde também pode 
ser um problema. 

Ansiedade

um grupo de pesquisadores apresentou 
dois novos animais pré-históricos, conside-
rados precursores dos dinossauros. os fós-
seis haviam sido achados em trabalho de 
campo entre 2009 e 2010 num sítio em são 
João do polêsine, na Região central do 
Rio Grande do sul.

uma foto que mostra o maior croco-
dilo já capturado na história fez sucesso 
nas redes sociais ao ser compartilhada 
no Imgur. um macho de 8,6 metros foi 
morto pela polonesa krystina pawloski no 
rio Norman, no estado de Queensland, 
na Austrália, em 1957. 

Polêmica 

Instituto convoca 950 aprovados 
os candidatos aprovados no concurso para 950 va-

gas para escolha de lotação foram convocados pelo 
Instituto Nacional do seguro social (INss). A lista vai das 
páginas 99 até a 107, na seção 3 do diário oficial da 
união. No site do cespe/unb (http://www.cespe.unb.br/
concursos/INss_2015), 

Prefeitura abre concurso para professor 
 A prefeitura do Rio abriu concurso para 80 va-

gas de professor de ensino fundamental, na disci-
plina de inglês. É possível conferir o edital no site. 
As inscrições devem ser feitas no site www.rio.rj.gov.
br/web/portaldeconcursos de 17 de novembro a 
8 de dezembro. 

Empresa tem mais de 500 vagas abertas 
empresas de cRM e bpo, da contax, abriu mais 

de 500 vagas de operador de atendimento nas 
cidades de são paulo, Rio e fortaleza. para mais 
informações é preciso acessar a página da em-
presa no facebook e clicar no ícone ‘trabalhe co-
nosco’. 

CSN tem prejuízo líquido 
A companhia siderúrgica Nacional (csN) re-

portou prejuízo líquido de R$ 100 milhões no ter-
ceiro trimestre de 2016, 81% menor que o resulta-
do negativo de R$ 533 milhões no mesmo período 
de 2015. o lucro ajustado foi de R$ 1,239 bilhão.

Lucro da Caixa registra lucro 
A caixa econômica federal registrou um lucro líqui-

do de R$ 998 milhões no terceiro trimestre, uma redu-
ção de 67% em relação ao mesmo período do ano 
passado. Nos nove primeiros meses do ano, o lucro da 
caixa soma R$ 3,44 bilhões, uma retração de 47% na 
comparação anual. 

Mercado vê corte menor de juros 
os economistas dos bancos passaram a estimar 

uma queda menor dos juros na última reunião do 
comitê de política (copom) do banco central des-
te ano, marcada para o final de novembro, após 
a vitória do candidato republicano na eleição dos 
estados unidos, donald trump.

Pesquisa

INSS

CONTAX

TRIMESTRE

VITÓRIA DE TRUMP

Superlua ilumina o céu 

Pesquisa II
A descoberta foi anunciada de forma 

simultânea, por videoconferência no cam-
pus da universidade Luterana do brasil (ul-
bra) em canoas, na Região Metropolitana 
de porto Alegre, e na universidade de são 
paulo (usp) em Ribeirão preto.

RIO

LIQUIDEZ

Ap foto/MIGueL MoReNAttI 

o céu ficou iluminado pela maior superlua desde 1948. o fenôme-
no ocorre quando o perigeu da Lua, ponto da órbita mais próximo 
da terra, coincide com a Lua cheia. A Lua atingiu o perigeu às 9h22 
(horário de brasília) e ficou cheia às 11h52. Ao anoitecer, ela pôde 
ser vista em tamanho maior no mundo inteiro. em alguns países, a 
super lua já pôde ser vista. segundo especialistas, uma superlua cos-
tuma ser 14% maior e 30% mais luminosa do que a Lua cheia em seu 
apogeu, ponto da órbita mais distante da terra.

Na berlinda 
o prefeito Alessandro calazans, de Nilopólis, 

está no alvo de uma polêmica surreal envol-
vendo multa contra motoristas que estacionam 
em diversos pontos da região central da cida-
de. Revoltada, a população tratou logo de usar 
as redes sociais para denunciar o abuso. 

Tickets neles!
‘Vítimas’ da farra das multas, motoristas re-

latam que um operador de ticket costuma 
anotar as placas dos veículos estacionados em 
pontos estratégicos para apresentar ao super-
visor, que por sua vez ordena a punição. o que 
todo mundo quer saber é a quem interessa a 
indústria da multa. 

Atribuição de quem?
o mais estranho é que a prefeitura teria dado 

a atribuição de aplicar as multas a um simples 
funcionário, que apenas tem a tarefa de con-
trolar a entrada e saída dos veículos nas faixas 
de estacionamento. É, pelo visto, alguém está 
faturando alto nessa indústria ilegal, uma vez 
que o poder de aplicar multa cabe somente a 
polícia Militar. 

Ele de novo!
Aliás, calazans mais parece o odorico para-

guaçu, famoso personagem de realismo fantás-
tico criado pelo escritor dias Gomes. o prefeito 
cômico faz de tudo para chamar a atenção 
da mídia, mas enfrenta a rejeição da popula-
ção por causa de suas trapalhadas. 

Sem clínica médica
No caso do prefeito de Nilópolis, uma situa-

ção semelhante, que está prestes a acontecer, 
pode detonar de vez seu governo. corre no 
município que calazans pretende fechar a clí-
nica médica da upA, que foi municipalizada, e 
abrir o primeiro andar da emergência do novo 
hospital. Vai descobrir um santo para cobrir ou-
tro. ferrou!!!
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Enxugando a folha

Valor foi utilizado entre 2010 e 2016, nos governos de Sérgio Cabral e Luiz Pezão.
dIVuLGAção

RJ gastou R$ 900 milhões 
em publicidade em 6 anos 

Antonio Carlos
Editoriahorah@ig.com.br

O então governador Sérgio Cabral e o então vice Pezão

em 6 anos o go-
verno gastou R$ 
900 milhões com 

a rubrica ‘publicidade 
e propaganda’ atra-
vés da secretaria de 
comunicação social, 
conforme levanta-
mento feito pelo portal 
G1 com base nos da-
dos da secretaria de 
fazenda. 

uma proposta apro-
vada na semana pas-
sada,  por deputados 
estaduais pode reduzir 
o gasto de propagan-
da do governo para 
cerca de R$ 6 milhões 
anuais. o valor repre-
sentaria uma diminui-
ção significativa para 
quase 4% da média 

de R$ 150 milhões anu-
ais, utilizada entre 2010 
e 2016. conforme le-
vantamento feito pelo 
G1 com dados da se-
cretaria de fazenda, 

o gasto destinado 
para essa área é ain-
da maior: R$ 1,2 bilhão 
nestes seis anos.  o 
Governo diz, em nota, 
que nem tudo cabe 
à publicidade. parte 
do valor seria voltada 
para o que chamam 
de investimentos fun-
damentais, como as-
sessoria de imprensa 
de todos órgãos (dire-
tos e indiretos), publi-
cações obrigatórias, 
editais, balanços e 
campanhas informati-
vas.

em 2010, o ex-gover-

 Um centésimo do orçamento 
Na prática, a pro-

posta do deputado 
estadual Wanderson 
Nogueira (psoL) limi-
taria o gasto de pu-

blicidade em um cen-
tésimo do orçamento 
aprovado para aquele 
ano. em 2017, se pas-
sasse a valer, o valor 

seria de R$ 6 milhões, já 
que a receita prevista 
é de R$ 60 bilhões.

“É inadmissível que 
o Governo do esta-

do do Rio de Janeiro 
continue utilizando di-
nheiro público para 
promoção própria em 
um momento em que 

nador sérgio cabral foi 
reeleito. desde então, 
o investimento aumen-
tou até 2013, atingindo 
seu ápice. A partir da 
eleição de seu suces-
sor e aliado, Luiz fer-
nando pezão,os valo-
res caíram. corrigidos 
pela inflação, os R$ 
900 milhões dedicados 
à propaganda nestes 
6 anos equivaleriam a 
R$ 1,17 bilhão.

MAiS dE 
R$ 300 MiLhõES 

Ainda no gover-
no de sérgio cabral 
(pMdb), em 2013 fo-
ram utilizados mais de 
R$ 300 milhões na área 
de comunicação, ou 
R$ 209 milhões só em 
publicidade e propa-

dIVuLGAção

ganda. por conta dos 
protestos de junho, a 
popularidade de ca-
bral despencava a 
20%, caindo 35 pon-
tos percentuais. histo-
ricamente, foi o maior 
gasto do governo na 
área.

o valor superava e 
muito o investimen-
to de todo o ano de 
2013 para outras áreas 
como assistência ao 
idoso (R$ 4 milhões) ou 
custódia e reintegra-
ção social (R$ 23 mi-
lhões).  A partir do go-
verno pezão, o valor 
diminuiu: R$ 68 milhões 
em 2015. Mas ainda foi 
maior do que o inves-
timento em habitação 
urbana, por exemplo, 
R$ 21 milhões.

sequer possui recursos 
para pagar aposenta-
dos”, diz o deputado.

Aprovado por unani-
midade no plenário da 

Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro 
(Alerj), o projeto vai 
à sanção do execu-
tivo. 

Alerj começa discussões 
sobre pacote de Pezão 

A Assembleia Legis-
lativa do estado do 
Rio de Janeiro (Alerj) 
começa amanhã, às 
15h, a discutir o pa-
cote de medidas do 
governo do estado. A 
casa vai colocar em 
discussão, dois dos 21 
projetos enviados pelo 
executivo. 
As propostas serão dis-
cutidas e vão receber 
emendas dos deputa-
dos. A previsão é que 
a votação definitiva 
aconteça em dezem-
bro, após análise das 

emendas pelo colégio 
dos líderes partidários.
A partir de janeiro de 
2017, o salário do go-
vernador pode ser 
reduzido em 30%. o 
valor do vencimento 
atual de R$21.868,14 
passaria a R$15.307,69. 
o mesmo percentual 
valerá para a redu-
ção dos salários do vi-
ce-governador, secre-
tários e subsecretários. 
É o que determina o 
projeto de lei 2.260/16, 
da comissão de orça-
mento da Assembleia 

Legislativa do esta-
do do Rio de Janeiro 
(Alerj). o texto poderá 
receber emendas dos 
deputados. 
os valores dos ou-
tros vencimentos com 
a redução de 30% 
que a norma esta-
belece são: do vice-
-governador de R$ 
18.421,99 para R$ 
12.895,39; dos secre-
tários de R$ 18.421,99 
para R$ 12.895,39 e 
dos subsecretários de 
R$ 16.579,89 para R$ 
11.605,85.

Governo troca secretários de 
Planejamento e Casa Civil 

o governador Luiz 
fernando pezão pro-
moveu duas mudan-
ças em secretarias 
importantes na se-
mana em que co-
meçam as discussões 
sobre o pacote de 
austeridade apresen-
tado pelo Governo. 
As alterações foram 
publicadas no diário 

oficial de ontem. 
francisco caldas dei-
xa a pasta de plane-
jamento. Luiz claudio 
Gomes, subsecretá-
rio da fazenda, as-
sume o cargo para 
promover a fusão 
das secretarias. tam-
bém deixa o cargo 
o secretário da casa 
civil, Leonardo espín-

dola.
Quem assume no lu-
gar dele é claudio 
Roberto pieruccetti 
Marques, procura-
dor do estado. Já 
espíndola vai para a 
procuradoria Geral 
do estado, em subsi-
tuição de Lúcia Léa 
Guimarães tavares, 
que se aposenta.

Fazenda diz que calendário de 
pagamento será antecipado

em entrevista na ma-
nhã de ontem, o secre-
tário estadual da fazen-
da, Gustavo barbosa, 
declarou que o calen-
dário de pagamento 
dos servidores pode ser 
antecipado, caso o es-
tado receba recursos 
extras. 
“conforme o governa-
dor pezão disse ontem, 
se entrar algum recurso 
a mais do programa-
do, certamente o salá-
rio será antecipado. Na 

última sexta-feira, foram 
pagos integralmente os 
salários dos servidores ati-
vos e inativos da área de 
segurança (policiais mi-
litares e civis, bombeiros 
e agentes penitenciários) 
e os ativos da educação. 
com isso, o governo do 
estado quitou 62% da 
folha total, ao depositar 
R$ 1,28 bilhão. os demais 
funcionários e pensionis-
tas vão receber em até 
sete vezes, a partir de 
amanhã. Gustavo comanda pasta

Chuva no estado do RJ provoca
51 registros no Rio e Baixada

A defesa civil Municipal 
registrou 51 ocorrências 
por causa da chuva no 
município do Rio desde 
às 22h da última sexta-
-feira. chove em toda a 
cidade desde a noite de 
sábado. os bairros mais 
atingidos foram Anchie-
ta, copacabana, Grajaú 
e senador Vasconcelos, 
segundo o órgão. Não há 
registro de ocorrências 

graves. 
de acordo com a defesa 
civil, na baixada o municí-
pio mais afetado é duque 
de caxias. No domingo, 
choveu na cidade o que 
era previsto para todo o 
mês de novembro. As ruas 
do distrito de Imbariê fica-
ram alagadas. 
segundo o subsecretá-
rio de defesa civil do Rio, 
Márcio Motta o balanço 

até o meio-dia de ontem 
foram de 29 casos de 
imóveis com rachadu-
ras, infiltrações e goteiras. 
foram feitas oito vistorias 
em locais de desaba-
mento de muros e queda 
de rebocos. os agentes 
também realizaram seis 
inspeções em desliza-
mentos de barreiras e 
cinco ameaças de desa-
bamentos de imóveis.
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Publicado no Diário Oficial o calendário para as eleições dos novos conselheiros. 

bRASíLIA

o procurador do 
Ministério público 
deltan dallagnol, 
que coordena a 
força-tarefa da 
operação Lava 
Jato em curitiba, 
se reuniu ontem 
com membros da 
comissão especial 
que analisa o pro-
jeto com medidas 
contra a corrup-
ção na câma-
ra dos deputados.

o parecer do 
deputado onyx 
Lorenzoni (deM-Rs) 
foi apresentado 
na última semana 
e ampliou o núme-
ro de propostas de 
10 para 18. Alguns 
pontos geraram 
críticas de investi-
gadores do Minis-
tério público.

 “daqui não vai 
sair nenhuma me-
dida contra o Mi-
nistério público, 
contra a polícia 
federal, contra 
quem está com-

Nova Iguaçu lança cartilha dos 
Conselhos Escolares da rede

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

batendo a corrup-
ção”, afirmou o 
presidente da co-
missão, deputado 
Joaquim passarinho 
(psd-pA), durante a 
reunião.

partidos de opo-
sição argumentam 
que a criminaliza-
ção da prática de 
caixa dois propos-
ta no projeto pode 
abrir brecha para 
beneficiar quem já 
praticou a infração.

Na última sexta-
-feira ,o procurador-
-Geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, 
criticou qualquer 
tentativa de anis-

tiar crimes. “se existir 
essa anistia aos cri-
mes que foram prati-
cados antes, é uma 
forma realmente de 
prejudicar a investi-
gação”, disse na se-
mana passada.

outro ponto do re-
latório propõe que 
juízes, promotores e 
procuradores sejam 
enquadrados na lei 
de crime de respon-
sabilidade. 

segundo passari-
nho, esse trecho do 
relatório sofrerá alte-
rações.

“estamos discutin-
do ponto a ponto, 
estamos fazendo 

alguns ajustes no 
texto, alterando 
algumas penas”, 
afirmou passari-
nho. “como eles 
(do Mp) vivem o 
dia a dia do com-
bate à corrupção, 
as sugestões es-
tão sendo muito 
boas”, completou

A reunião fe-
chada começou 
por volta das 11 
horas e não havia 
acabado no iní-
cio da tarde.

o projeto de 
iniciativa popular 
‘10 medidas con-
tra a corrupção’ 
foi lançado pelo 
Ministério público 
federal em 2015 
e apresentado à 
câmara dos de-
putados neste 
ano, com mais de 
2 milhões de assi-
naturas.

Amanhã, os 
membros do co-
legiado devem 
voltar a se reunir 
para continuar a 
debater o projeto.

também conhecida 
como orelha de aba-
no ou orelhas caídas. É 
indicada para pessoas 
com orelha em abano 
ou com orelhas muito 
grandes e lóbulos flá-
cidos. É possível realizar 
essa cirurgia a partir dos 
7 anos de idade, perío-
do em que a estrutura 
já está formada e com 
o tamanho, muito pró-
ximo daquele que terá 
na fase adulta.

o tipo de anestesia é 
geral ou local com se-
dação.

Geralmente o médi-
co faz uma pequena 
incisão atrás da orelha 
para retirar a pele em 
excesso e deslocar a 
cartilagem modelando 

uma nova dobra supe-
rior.

É importante fazer os 
exames de rotina. Não 
se deve tomar medica-
mentos a base de áci-
do acetilsalicílico, como 
por exemplo: (aspirina, 
doril, Ass), pois a subs-
tância pode aumentar 
o sangramento.

A duração da cirur-
gia cerca de 1 hora 
para as duas orelhas. 
Na maioria dos casos, 
6 horas. A retirada dos 
pontos é entre 1 sema-
na e 10 dias depois da 
cirurgia.

É recomendado não 
usar brinco até a cica-
trização total da região. 
pode-se voltar as ativi-
dades após 5 dias. 

dr. Renato parreira palhares é médico cirurgião, formado 
em medicina pela faculdade unig-RJ. fez residência em 
cirurgia no hospital Municipal Miguel couto-RJ. É especialis-
ta em cirurgia pelo conselho Regional de Medicina do es-
tado do Rio de Janeiro (cReMeRJ) e pós-graduado em 
cirurgia plástica estetica pelo Mec (Ministério da educa-
ção), além de membro do colégio brasileiro de cirurgiões.  
e-mail do doutor Renato palhares: renatoparreira@hotmail.com 

Otoplastia

Procurador da Lava Jato discute com 
comissão especial projeto anticorrupção

deltan dallagnol coordena a força-tarefa da operação

pAbLo MARtINez  

As escolas muni-
cipais de Nova 
Iguaçu passa-

ram a contar desde 
a última quinta-feira, 
com a cartilha do 
conselho escolar. o 
documento foi lan-
çado durante o III en-
contro dos conselhos 
escolares, na uNIG, 
que contou com rela-
tos exitosos de gestão 
democrática nas uni-
dades escolares.  

A cartilha é uma 
espécie de manual 
para os conselhos se 
orientarem no que 
devem ou não prati-
car para que tenham 
bons resultados na 

gestão. “o objetivo 
é esclarecer para os 
conselheiros quais as 
funções do conselho 
na escola”, informou 
déa barros, da equipe 
técnica do conselho 
escolar, da secretaria 
Municipal de educa-
ção. ela comemora 
o fato de atualmen-
te 93% das unidades 
escolares possuírem 
uma coordenação 
do conselho, o que 
não era realidade em 
2013.

 
PROFESSOR dA 

MOBiLizAçãO SOCiAL
o evento contou 

com as participações 
dos professores david 
Arcênio, da Mobiliza-

ção social pela edu-
cação e sergio Maia, 
do fórum estadual de 
educação. Além da 
coordenadora de 
ensino fundamental, 
Mônica de souza sil-
va.

também já foi publi-
cado em diário oficial 
o calendário de inscri-
ções para as eleições 
dos novos conselhei-
ros escolares. As inscri-
ções vão de 17 a 22 
de novembro nas uni-
dades escolares. Já 
de 22 de novembro a 
02 de dezembro é o 
início do período de 
propaganda eleitoral.

As eleições propria-
mente ditas aconte-
cem nos dias 5 e 6 de 

dezembro. de acordo 
com o calendário a 
posse será no dia 7 de 

dezembro e no dia 08 
do mesmo mês é des-
tinado entrega das 

cópias das AtAs de 
eleições e de posse à 
comissão da semed.

A cartilha tem como objetivo esclarecer quais as funções de um conselheiro

Fim da isenção da tarifa de barcas em Paquetá 
os moradores de 

paquetá não pa-
ram de fazer as 
contas desde que o 
Governo do estado 
anunciou o paco-
te anti-crise. Afinal, 
uma das propostas 
prevê a cobran-
ça de passagem 
nas barcas. Atual-
mente, os morado-
res são isentos da 
cobrança, confor-
me reportagem do 
bom dia Rio.

A viagem dura 
pouco mais de uma 
hora. A barca cru-
za a baía de Gua-
nabara. Quatro mil 
e duzentos mora-

dores têm direito a 
duas passagens de 
graça por dia: a ida 
e volta do trabalho. 
desde 2011, o esta-
do paga o valor in-
tegral à concessio-
nária: R$ 5,60.

A partir de janeiro, 
o estado só pagaria 
metade e os mora-
dores pagariam o 
restante. 

A proposta ainda 
precisa ser aprova-
da pelos deputa-
dos da Assembleia 
Legislativa do Rio 
(Alerj). Medida sig-
nificaria economia 
de R4 1,7 milhão ao 
ano. Moradores têm direito a duas passagens de graça por dia. desde 2011 os estado paga pelo valor à concessionária

DIVULGAÇÃO
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PM morre atropelado em 
perseguição na Via Dutra

tragédia na baixada

O agente foi atingido por caminhão no momento 
em que iria abordar motorista suspeito durante fuga.

Antonio Carlos 

editoriahorah@ig.com.br

um policial militar 
que era lota-
do no 37º bpM 

(Resende) morreu 
atropelado, na ma-
drugada de ontem, 
após fazer uma abor-
dagem em Resende, 
no sul do estado. de 

acordo com o bata-
lhão, o cabo Gilbert 
Leite Leal e sua equi-
pe faziam um patru-
lhamento pela Ave-
nida doutor Jefferson 
Geraldo bruno, na 
altura de um bair-
ro conhecido como 
paraíso, quando um 
fusca bege iniciou 

uma fuga.
Ainda de acordo 

com a polícia Militar, 
o veículo só parou 
no acostamento da 
Rodovia presidente 
dutra. Ao se aproxi-
mar do carro, o cabo 
acabou sendo atro-
pelado por um cami-
nhão que trafegava 

em alta velocidade 
pela via. A vítima não 
resistiu aos ferimentos 
e morreu na hora. o 
motorista do cami-
nhão, assim como o 
do fusca, fugiram do 
local.

segundo o 37º bpM, 
buscas foram feitas 
na região para ten-

tar localizar os dois 
motoristas. No en-
tanto, até o fecha-
mento desta edição 

ninguém havia sido 
preso. o caso foi re-
gistrado na 89ª dp 
(Resende). 

O cabo Gilbert Leite Leal era lotado no 37° BPM (Resende)

dIVuLGAção

Perigo diário na rodovia 
das 140 mor-

tes registradas em 
toda a extensão 
da Rodovia pre-
sidente dutra em 
2015, 77 ocorre-
ram em atropela-
mentos, segundo 
a concessionária 
Nova dutra, res-
ponsável pela ad-
ministração da 

principal ligação en-
tre são paulo e Rio 
de Janeiro. Neste ano 
a rodovia completa 
20 anos de privatiza-
ção, mas alguns bair-
ros ainda esperam a 
construção de pas-
sarelas.

Já entre janeiro e 
julho de 2016 foram 
35 mortes por atro-

pelamento. em 2015, 
tinham sido 48. por-
tanto, houve uma 
redução de 27% nos 
sete primeiros meses 
deste ano. são pou-
cos segundos de um 
carro para o outro, 
que podem fazer a 
diferença entre a 
vida e a morte. “eu 
estou revoltada por-

que eu já assisti vá-
rios atropelamentos 
aqui do bairro. Mor-
reu muita gente aqui 
atropelada na dutra 
e ninguém toma pro-
vidência”, desabafa 
uma pedestre.

Quem precisa atra-
vessar a rodovia em 
uma área que tem 
passarela fica aliviado. 

“É um alívio ter uma 
passarela bem no lo-
cal onde você costu-
ma atravessar”, conta 
o encarregado de lo-
gística Adivaldo cae-
tano de Lima.

A ccR Nova dutra 
afirma já ter reduzido o 
número de mortes em 
70% desde o começo 
da concessão. Neste 

tempo, 25 passa-
relas foram refor-
madas e outras 48 
construídas. segun-
do a concessioná-
ria, todos os anos é 
enviado um relató-
rio à Agência Na-
cional de transpor-
tes terrestres (ANtt) 
sobre os pontos 
mais críticos.

Suspeito de matar pastor 
se entrega a pedido da mãe

um adolescente de 
16 anos suspeito de en-
volvimento na morte 
do pastor Marco Auré-
lio bezerra de Lima, de 
48 anos, prestou depoi-
mento na manhã de 
ontem, na delegacia 
de homicídios da baixa-
da fluminense (dhbf). 
ele se apresentou à po-
lícia a pedido de sua 
mãe: foi ela mesma 
quem ligou para a polí-
cia Militar, pedindo que 
uma viatura fosse bus-
car o garoto em casa, 
em são João de Meriti. 
o temor da mulher era 
de que o menor fosse 
morto.

Marco Aurélio foi as-
sassinado quando fa-
zia a evangelização 
de traficantes no bairro 
são Leopoldo, em bel-
ford Roxo, na tarde da 
última sexta-feira. há 
suspeita de que o reli-
gioso tenha sido morto 
ao manusear uma mu-
leta, que teria sido con-
fundida com um fuzil.

o pastor, que tinha 
três filhos, foi enterrado 
no último domingo no 
cemitério Jardim da 
saudade, em Mesqui-
ta. Na ocasião, um dos 
filhos de Marco Aurélio 
garantiu que continua-
rá o trabalho de evan-

gelização do pai em 
comunidades domina-
das pelo tráfico.

Pastor Marco Aurélio

dIVuLGAção

Mulher é presa após matar 
marido com golpes de faca

uma mulher foi 
presa em flagrante 
no último domingo, 
acusada de matar 
o marido a facadas, 
no bairro de campo 
Limpo, em seropédi-
ca. segundo a dele-
gacia de homicídios 
da baixada flumi-
nense (dhbf), Lidiane 
de souza Nascimen-
to dos santos, de 38 

anos, assassinou o ma-
rido denilson oliveira 
dos santos, de 45 anos, 
com vários golpes de 
faca.

de acordo com a 
polícia civil o crime 
aconteceu na casa 
do casal, após ambos 
se desentenderem por 
uma suposta traição 
praticada pela vítima. 
denilson não resistiu 

aos ferimentos e mor-
reu no local do crime. 
Na casa a polícia en-
controu a faca usa-
da pela mulher. du-
rante o depoimento, 
Lidiane confessou o 
crime. A acusada vai 
responder por homi-
cídio qualificado e se 
condenada poderá 
pegar até 30 anos de 
prisão.

PM que trabalhava como ‘Uber’ 
é baleado na Zona Oeste do Rio

o soldado da po-
lícia Militar paulo 
cosme bonaço fer-
nandes, de 34 anos, 
levou um tiro de ras-
pão no braço após 
entrar na comunida-
de Vila Aliança, em 
bangu, quando tra-
balhava como moto-
rista de uber, por vol-
ta das 16h da última 
sexta-feira. Lotado 
no 5º bpM (praça da 
harmonia), o pM foi 
levado para o hos-
pital Municipal Albert 
schweitzer, em Rea-
lengo, e está fora de 
perigo.

segundo o coman-
dante do 14º bpM 
(bangu), tenente-
-coronel Amaral, o 
soldado entrou na 

comunidade para 
levar os passageiros 
em casa e, quando 
deixava o local, en-
controu criminosos 
armados. ele acabou 
batendo o seu Nissan 
sentra branco num 

poste e fugiu.
os agentes conti-

nuam à procura dos 
criminosos que atira-
ram no pM. o revól-
ver do soldado foi 
recuperado pelos 
policiais.

Carro do policial perde controle e colide com poste 

dIVuLGAção 

Menores são apreendidos por roubo de 
celular na Operação Centro Presente

Assaltante é amarrado em poste 
por populares até a polícia chegar

um assaltante foi do-
minado por pedestres 
em Ipanema, na zona 
sul do Rio, e amarrado 
a um poste até a che-
gada da polícia no últi-
mo sábado.

testemunhas conta-
ram que ele roubou o 
celular de um casal e 
agrediu a mulher. Na 
fuga de bicicleta, foi 

derrubado numa esqui-
na. populares amarra-
ram o assaltante com 
a própria camisa num 
poste, pra que ele não 
fugisse até a chegada 
dos policiais.

Após a chegada da 
pM no local, o homem 
foi levado para a dele-
gacia. em nota, a pM in-
formou que policiais do 

23° bpM em patrulha-
mento foram alertados 
por populares que um 
homem estava amar-
rado com a própria ca-
misa em uma placa de 
trânsito, por volta das 
17h, nas ruas Visconde 
de pirajá e Anibal de 
Mendonça. ocorrência 
foi encaminhada para 
a 14ª dp (Leblon).

Moradores da região amarraram o suspeito com a própria camisa num poste

dIVuLGAção

policiais militares 
da operação cen-
tro presente apreen-
deram, na tarde do 
último domingo, dois 
menores que de bi-
cicleta, roubaram 
o celular de um pe-

destre próximo ao 
AquaRio. A vítima foi 
quem avisou à equi-
pe que tinha sido as-
saltada. 

os agentes, então, 
realizaram patrulha-
mento e localizaram 

os suspeitos.
Recuperado o 

aparelho, a vítima re-
conheceu o mesmo. 
os menores foram 
encaminhados para 
a 5ª dp (Mem de sá) 
pelo crime de roubo.
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A sobrinha-neta 
do ex-presidente da 
República e senador 
José sarney foi en-
contrada morta na 
noite do último do-
mingo, em seu apar-
tamento, no nono 
andar de um con-
domínio, na Avenida 
são Luís Rei de fran-
ça, no turu, em são 
Luís (MA). ela é filha 
do ex-deputado es-
tadual sarney Neto A 
suspeita é de que a 
morte tenha sido por 
asfixia, mas o laudo 
pericial ainda não foi 
divulgado. 

o cunhado de 
Mariana, Lucas Leite 
Ribeiro porto, é sus-
peito de praticar o 
crime. ele está deti-
do no centro de tria-
gem do complexo 
penitenciário de pe-
drinhas. 

Após ter sido en-
contrada, Mariana 

Sobrinha-neta de Sarney é achada 

Foram apreendidos drogas a rodo, armas e um carro na comunidade.

Ação contra baile funk limpa 
área do tráfico em Nova Iguaçu

chegou a ser socorri-
da e levada para um 
hospital particular, na 
noite de domingo, mas 
não resistiu e teve mor-
te confirmada na casa 
de saúde. o corpo deu 
entrada no IML por vol-
ta da meia-noite de on-
tem e foi liberado por 
volta das 4h.

Lucas Leite Ribeiro 
porto, de 37 anos, casa-
do com a irmã de Ma-
riana, foi ouvido pela 
superintendência de 
homicídio e proteção 

a pessoa (shpp). Na 
manhã de ontem, foi 
encaminhado para 
centro de triagem do 
complexo penitenci-
ário de pedrinhas.

o delegado Leo-
nardo diniz, que co-
manda as investiga-
ções. teve acesso a 
imagens do circuito 
interno de videomo-
nitoramento do con-
domínio da família e 
confirmou a presen-
ça do suspeito no lo-
cal. 

Mariana Costa completou 33 anos e tinha duas filhas 

ARQuIVo pessoAL

Agentes do 20º 
batalhão de 
polícia Militar 

(Mesquita) realiza-
ram no último domin-
go uma ação para 
reprimir  bailes funk 

na comunidade bel-
ga, em Nova Iguaçu. 
dois suspeitos foram 
presos e armas e dro-
gas apreendidas. 

de acordo com 
a guarnição forma-
da pelo tenente Luiz 
bandeira, os policiais 

entraram na comuni-
dade para combater 
eventos não autori-
zados. Ao entrar por 
uma das ruas da re-
gião eles surpreen-
deram os marginais, 
que ainda tentaram 
fugir, mas acabaram 

cercados. 
com os crimino-

sos estava um ford 
ecosport, placa: kzo-
4942, que foi recu-
perado. com eles, 
os agentes apreen-
deram 215 pinos de 
cocaína, 745 sacolés 

de maconha, um ta-
blete de maconha 
de aproximadamen-
te 1 kg, duas pistolas 
(uma calibre 380 e 
outra ponto 40), am-
bas com numeração 
suprimida, além de 
321 frascos de loló. 

os marginais foram 
identificados como 
Jhonatan henrique 
castro de Moraes, de 
18 anos, e um ado-
lescente de 17 anos. 
A ocorrência foi re-
gistrada na 52ª dp 
(Nova Iguaçu). 

O EcoSport foi recuperado com a dupla durante a operação de repressão a bailes ‘proibidões’, onde os agentes também apreenderam farta quantidade de drogas

“A gente está largado”, diz 
padrasto de jovem morto 

baleado e morto 
em assalto no Mara-
canã, zona Norte do 
Rio, Marcos Vinícius 
barbosa, de 25 anos, 
pode não ter ouvido a 
abordagem dos assal-
tantes. É o que acredi-
ta a família do jovem. 
Marcos, que estava 
de moto e ia para a 
casa da namorada, 
morreu no sábado, no 
hospital. “capacete, 
barulho, fone de ou-
vido, ele não ouviu a 
abordagem”, contou 
o padrasto dele, Adil-
son de souza, em en-
trevista ao jornalismo 
da Globo. 

“A gente não tem 
segurança. A gente 
está largado, viramos 
prisioneiros. Não po-
demos ter mais um 
bem. É o retrato do 
Rio de Janeiro.”

o crime foi na Rua 
são francisco Xavier, 
próximo à uerj. Mar-

cos chegou a ser levado 
com vida para o hos-
pital Municipal souza 
Aguiar, mas não resistiu 
aos ferimentos.

uma amiga do jovem 
afirmou ao G1 que Mar-
cos estava planejando 
se casar.

“ele levou um tiro na 

cabeça. o capace-
te até amorteceu a 
bala, mas não foi su-
ficiente. ele chegou 
a ser levado para 
o (hospital) souza 
Aguiar com vida e 
morreu hoje (sábado) 
de manhã com para-
da cardíaca.”

Marcos foi morto com um tiro ao reagir a assalto

Ambulante some em Nova Iguaçu
Anderson Luiz Mar-

ques da silva, de 22 
anos, mais conhecido 
como ‘Amendoim’, 
está desaparecido 
desde o último dia 08, 
depois de ter saído de 
casa, por volta das 22h, 
no bairro Miguel couto 
em Nova Iguaçu, para 
comprar fraldas para a 
filha de 1 ano e 8 me-
ses.

segundo a esposa, 
Larissa Regina da silva 
Ramos, de 20 anos, An-
derson trabalhava há 
mais de um ano como 
ambulante, com a ven-
da de essências, de 
porta em porta em di-

versos bairros e comuni-
dades do Rio.

“estamos desespe-
rados. Já procuramos 
em diversos hospitais, 
delegacias e necroté-
rios, mas não obtivemos 
nenhuma pista. Mas eu 
creio que deus trará o 
meu marido de volta. 
ele é um homem bom e 
trabalhador. todo mun-
do gosta dele. Não vou 
perder as esperanças 
de encontrá-lo bem”, 
disse Larissa.

Quem tiver alguma 
informação sobre o 
paradeiro de Ander-
son, deve entrar com 
contato com a família 

através dos telefones 
99465-8906, 99143-3050, 
976425398, ou ainda 
pelo disque-denúncia 
no 21 2253-1177. o caso 
foi registrado na 58ª dp 
(posse).

Anderson Luiz Marques

Filho de vereador é indiciado por tráfico 
A polícia civil indiciou 

pelo crime de tráfico 
de drogas o filho de 
um pastor evangélico 
que é vereador em pe-
trópolis. Na quinta-feira 
da semana passada, 
depois de receber 
uma denúncia anôni-
ma, policiaiss militares 
estiveram na casa de 
André filipe Assis da sil-
va, de 22 anos, e apre-
enderam quase três 
quilos de cocaína. o 
suspeito não foi locali-
zado. 

A delegada Juliana 
ziehe, da 105ª dp (pe-
trópolis) informou que 
também foi pedida a 
prisão de André. de 
acordo com informa-

ções da polícia civil, 
a irmã de André con-
firmou o envolvimento 
dele com o tráfico de 
drogas. 

ela disse ainda que 
o aconselhava a largar 
a vida do crime. Já o 
pai do jovem disse que 
desconhecia seu en-

volvimento com o trá-
fico. Ainda segundo a 
polícia, foi localizado o 
perfil de André em re-
des sociais, nas quais o 
jovem postou diversas 
fotografias com armas 
de fogo, dizendo que 
seriam empregadas 
contra os inimigos.

André Filipe está foragido desde a ação da polícia
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Defesa Civil segue em alerta 
em município da Costa Verde

sul fluminense

Assessoria de Imprensa

editoriahorah@ig.com.br

O índice do pluviômetro registrou resultados além do esperado para o mês de novembro. 

de acordo com 
informações 
da defesa ci-

vil, a previsão é que 
continue chovendo 
na cidade  de Angra 
dos Reis. Na manhã 
de ontem os agentes 
do órgão passaram 
horas monitorando 
as áreas de risco e 
disponibilizaram pon-
tos de apoio, devido 
o mau tempo que 
castiga o município. 

Ainda segundo a 
defesa civil, os plu-
viômetros ,equipa-
mento que mede a 
quantidade de chu-
va , registrou  234mm 
de chuva no bairro 
Garatucaia; 166 mm 

no ponta Leste; 155 
mm no camorim pe-
queno e 138mm nos 

Trecho da via bloqueado após queda de uma árvore

Rio-Santos é liberada após queda de barreira
RepRodução 

Usina Angra 2 é desligada do 
sistema para reabastecimento

A usina Angra 2, na cos-
ta Verde do Rio de Janei-
ro, foi desligada do siste-
ma Interligado Nacional 
(sIN) na madrugada de 
ontem ,para reabasteci-
mento de combustível. 
segundo a assessoria da 

Aposentado picado por cobra 
está em coma em Resende

desde o início deste 
mês, um idoso de en-
genheiro passos, distrito 
de Resende, está em 
coma induzido por cau-
sa da picada de uma 
cobra. o aposentado, 
de 85 anos, foi picado 
em uma propriedade 
rural quando tirava lei-
te, uma atividade que 
costumava fazer todas 
as manhãs. Joaquim Au-
gusto de carvalho ain-
da caminhou por cerca 
de 1,5 km até o posto de 
saúde do distrito. em se-
guida, foi levado para o 
hospital de emergência.

segundos os familia-
res, no último domingo 
Joaquim deu entrada 
na unidade médica por 
volta das 8h30. só de-
pois das 17h foi chegar 
o soro que ele precisava 
e que só foi encontrado 
em Valença, a mais de 
100 km de Resende.

“se tivesse esse soro 
e tivesse logo aplicado 
o soro nele, não tinha 
acontecido, agravado 
tanto como agravou. 
porque ele foi atendido 
seis horas da tarde. cin-
co e pouca chegou o 
soro, seis horas foi aten-
dido. uma pessoa que 
foi picada de manhã 
cedo”, disse a sobrinha 
de Joaquim, Leonor 
Aparecida pacheco La-
mim.

A família contou que 
desde o acidente, que 
aconteceu no dia 1º de 
novembro, o idoso está 
em coma induzido. os 
rins foram paralisados 
pelo veneno e ele passa 
diariamente por sessões 
de diálise, para filtragem 
do sangue.

“se esse soro chegas-

se bem antes, meu tio não 
estava no hospital hoje em 
estado estável, grave. É di-
fícil para a família viver isso 
tudo. ele podia ter morrido 
com essa demora desse 
soro”, reclamou a sobrinha, 
thaís fernanda Miguel.

os moradores de enge-
nheiro passos estão preo-
cupados com a falta do 
soro. eles dizem que mais 
pessoas podem ser pica-
das. “Já encontrei várias 
vezes com cascavel, en-
tendeu? elas foram invadi-
do casa, por aí tudo”, se 
queixou um homem. “eu 
acho um absurdo. Acho 
que aqui, na nossa região, 
pelo tanto de animais pe-
çonhentos encontrados, 
principalmente no meu 
quintal. eu já encontrei dez, 
minha vizinha já encontrou 
49. os cinco cães dela já 
foram picados. Acho que 
é uma necessidade nós 
termos na região esse soro 

para atender as pesso-
as”, opinou uma senhora.

A prefeitura de Resen-
de informou à produção 
do RJtV que, ao contrá-
rio da informação obti-
da pela família, o soro 
acabou vindo de Vas-
souras e que a falta de 
soro não é um problema 
só do município, mas do 
país. A partir deste ano, a 
distribuição do soro pas-
sou a ser concentrada 
pelo Instituto Nacional 
de Infectologia evandro 
chagas, da fundação 
oswaldo cruz, no Rio. 
o instituto afirmou que 
atendeu a solicitação 
pelo soro assim que rece-
beu. Já a secretaria de 
saúde do estado infor-
mou que abastece vinte 
polos de atendimento 
em todo estado. Na re-
gião sul do Rio, esses po-
los estão concentrados 
em Vassouras e três Rios.

Joaquim Augusto de Carvalho está internado

Light faz manutenção no Sul do Rio
diversas cidades do sul 

do Rio de Janeiro pas-
sam por manutenção 
na rede elétrica entre 
até a próxima quinta-
-feira.  A concessionária 
responsável pelo abas-
tecimento, a Light, faz 
o serviço em horários e 
em dias determinados, 
conforme o cronogra-
ma  da empresa.
segundo nota da asses-
soria da Light, este tipo 
de manutenção tem 
como objetivo garantir 
a qualidade na distribui-

ção de luz. No período 
em que o trabalho é 
realizado, há o desliga-
mento da energia, por 
isso os clientes devem 
se programar. A empre-
sa lembra que a eletrici-
dade pode ser restabe-
lecida antes do horário 
previsto e que a pro-
gramação está sujeita 
a alterações.
Ainda de acordo com 
o comunicado divul-
gado, na internet está 
disponível a relação 
de todos bairros e mu-

nicípios onde são rea-
lizadas manutenções 
programadas. Mais in-
formações podem ser 
obtidas pelo disque-
-Light emergência 0800 
021 0196.
As cidades que recebe-
rão manutenção são: 
barra Mansa , barra do 
piraí , Levy Gasparian , 
Mendes, pinheiral (14); 
Volta Redonda (15); 
três Rios , piraí , caiçara 
, sapucaia (16); Vassou-
ras, sapucaia, Volta Re-
donda (17).

bairros Monsuaba e 
centro. o esperado 
para todo mês de 

novembro era de 
171mm.

Até a publicação 

desta reportagem, 
não havia nenhum 
morador desabriga-

do. o telefone para 
emergência do ór-
gão é o 199.

A  polícia Rodoviária 
federal liberou o trecho 
da  bR-101 (Rio-santos), 
na altura de Mangara-
tiba, região da costa 
Verde do estado, que 
ficou parcialmente inter-
ditado até por volta das 
16h do ultimo domingo. 
A via teve um trecho in-
terditado após a queda 
de uma barreira entre 
conceição de Jacareí 
e o condomínio porto-
galo, na altura do quilô-
metro 447. No local, uma 
casa também desabou.
o fechamento da Rio-
-santos ocorreu duran-
te a manhã. segundo 
os agentes da pRf, os 
motoristas devem dirigir 
com cuidado por conta 
da existência de bolsões 
de água na pista.

A defesa civil e a polícia 
Rodoviária federal (pRf) 
foram acionadas para o 
incidente, mas não havia 
informações de feridos. 
os motoristas trafegavam 
pelo acostamento para 
seguir no sentido Rio.
também em Mangara-
tiba, mas na noite de 
sábado, houve desaba-

mento de uma casa 
na praia do Apara. de 
acordo com a defesa 
civil do município, não 
houve feridos e a casa 
foi interditada. o tem-
poral também causou 
alagamentos e um des-
lizamento de encosta 
no bairro Guity com 
queda de árvore.

RepRodução 

eletronuclear, a parada 
programada em acordo 
com o operador Nacio-
nal do sistema (oNs) tem 
previsão de durar 33 dias.

de acordo com a 
assessoria, aproxima-
damente um terço do 

combustível nuclear será 
recarregado. Além disso, 
serão feitas a inspeção e 
a manutenção periódi-
cas. A previsão é de que 
a usina seja religada no 
dia 16 de dezembro (sex-
ta-feira).

Vassouras sedia fórum cultural
durante cinco dias Vas-

sourasse tornará o centro 
de cultura e artes do sul 
do Rio de Janeiro. entre 
sexta e terça-feira ,a ci-
dade vai sediar o V fó-
rum de Música, Gestão, 
educação e cidadania 
com diversas atividades 
ligadas aos temas, ofere-
cidas gratuitamente.  
segundo os organizado-
res, o objetivo é promover 
a qualificação do ensino 
musical, contribuir para 
o desenvolvimento das 
ferramentas de gestão e 
empreendedorismo cul-
tural, qualificar os educa-
dores do ensino formal e 
não formal na didática 
musical, incentivar a ca-
deia produtiva da música 
e democratizar o acesso 
à cultura.
serão disponibilizadas ofi-
cinas de instrumentos mu-
sicais; palestras e debates 

sobre empreendedorismo 
cultural, educação mu-
sical e arte-educação; 
mostra artística, além da 
orquestra sinfônica e 
banda Jovem Regional 
do pIM (programa de In-
tegração pela Música), 
anfitrião do evento.
homenageado deste 
ano

o fórum é realizado des-
de 2009, de forma cola-
borativa entre diversas 
instituições ligadas à cul-
tura e a comunidade. 
A partir da IV edição, o 
evento começou a fazer 
homenagens a grandes 
músicos responsáveis pela 
formação de instrumentis-
tas no brasil e no exterior.

Um dos objetivos é qualificar educadores na didática musical

dIVuLGAção

RepRodução 



9Entretenimento

Fonte: http://climatempo.com.br

terça-feira, 15 de novembro de 2016

Fonte: http://climatempo.com.br

GLOBO
05:00-hora um
06:00-bom dia local
07:30-bom dia brasil
08:50-Mais Você
10:06-bem estar
10:44-encontro com fátima ber-
nardes
12:00-praça tV - 1ª edição
12:47-Globo esporte
13:20-Jornal hoje
13:58-Vídeo show
15:05-sessão da tardeRatatouille
16:46-Vale a pena Ver de Novo-
cheias de charme
17:58-Malhação: pro dia Nascer 
feliz
18:30-sol Nascente
19:16-praça tV - 2ª edição
19:36-Rock story
20:30-Jornal Nacional
21:20-A Lei do Amor
22:23-Nada será como Antes
23:10-supermax
00:15-futebol
02:12-Jornal da Globo
02:47-Revenge
03:40-corujãoentre Lençóis

TV RECORD

SBT
06:00-pRIMeIRo IMpActo  
08:00-cARRosseL ANIMAdo    
08:30-MuNdo dIsNeY  
10:30-boM dIA e cIA   
13:00-A usuRpAdoRA  
14:15-fofocANdo
15:15-cAsos de fAMÍLIA    
16:15-MAR de AMoR    
17:00-LÁGRIMAs de AMoR    
18:30-A GAtA 
19:45-sbt bRAsIL   
20:30-cÚMpLIces de uM ResGAte
21:30-chIQuItItAs  
22:00-pRoGRAMA do RAtINho    
23:15-cINe espetAcuLAR   
01:00-the NoIte coM dANILo 
GeNtILI 
02:00-JoRNAL do sbt  
02:45-sbt NotÍcIAs

REDE TV

eXposIção 

05:00-Igreja Internacional da 
Graça de deus
08:30-Americashop
09:00-tá sabendo?
9:30-Melhor pra Você
11:53-top therm
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-Vídeos Impactantes
19:30-RedetV News
20:30-Igreja Internacional 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.

Lenita flagra Mario e Alice discu-
tindo. Vittorio avisa a Geppina que 
Milena vai trabalhar. dora se inco-
moda com a presença de tiago. 
Mano e sua turma de motoqueiros 
ameaçam Ralf e Lenita. cesar tenta 
conseguir uma nova empresa de ex-
portação para ganhar a licitação da 
Arraial pescados. sirlene chega a Ar-
raial. Geppina convida Ralf e Lenita 
para jantar em sua casa.

Milena é contratada 
para trabalhar

O animal quase 
pisoteia Livana

Rune e Livana seguem montados 
a cavalo no cortejo final do casório. 
todos se surpreendem ao ver um gi-
gante fugindo com a comida. o ca-
valo de Rune se assusta e empina. o 
animal quase pisoteia Livana, mas 
Rune se coloca na frente e leva uma 
forte patada nas costas. o guerreiro 
grita de dor.

RESUMOS DAS NOVELAS

Júlia afirma a diana que não está en-
volvida com Gui. Lázaro fala para zac 
não contar para Gui o que viu. Júlia 
encontra no celular uma prova de sua 
inocência. Romildo e William recuperam 
o celular de Alex. Léo procura diana. Gil-
da e haroldo atendem o telefonema de 
paula para Nicolau e pensam ter desco-
berto o segredo do filho. 

Júlia encontra prova 
de sua inocência

Maurício aparece e 
tenta consolar Rebeca

os Vaz prometem não contar nada so-
bre omar até o final do show de bandas. 
Regina chora após otávio dizer que quer 
que ela fique longe dele e de Rebeca. 
Meire está preocupada com a falta de 
dinheiro para pagar as contas. A síndica 
decide montar um salão de beleza para 
arrecadar dinheiro. Rebeca chora na pra-
ça do vilarejo. Maurício aparece e tenta 
consolar Rebeca ao convidar ela para ir 

06h00-faixa Regional
06h30-balanço Geral Manhã
07h30-faixa Regional
08h55-fala brasil
10h00-hoje em dia
12h00-faixa Regional
13h20-faixa Regional
14h45-Amor e Intrigas
15h45-Vidas em Jogo
16h30-cidade Alerta
18h00-cidade Alerta
19h40-escrava Mãe
20h40-A terra prometida
21h40-Jornal da Record
23h00-série A bíblia
00h15-programa do porchat
01h15-fala Que eu te escuto
02h00-programação universal

Antonio Carlos
editoriahorah@ig.com.br

Amazônia retratada em images 
Fotógrafo percorre o ‘pulmão do mundo’ para registrar a 
implantação da Agenda 21 em comunidades ribeirinhas. 

BAND
06:00-Minúsculos
06:10-ei! Arnold
06:30-Avatar
06:50-As Aventuras de Jimmy 
Neutron
07:15-conexão com deus
07:30-palavra de Vida
08:30-seicho-No-Iê Na tV
09:00-Mudança de Vida
09:30-família debaixo da Gra-
ça
10:00-Victorious
10:20-Minúsculos
10:30-Infomercial
11:00-true Jackson
11:20-planeta sheen
11:30-top therm
11:45-Mackenzie em Movimen-
to
12:00-Vitória em cristo
13:00-Magazine da Liga uefA
13:30-Vídeos Incríveis
13:35-Vídeos Incríveis
13:45-Nbb caixa
16:00-brasil urgente
19:20-Jornal da band
20:25-ezel
20:50-sila: prisioneira do Amor
21:15-show da fé
22:05-show business preview
22:10-Mr. bean
22:30-top cine

Previsão do tempo - rio de janeiro

dIVuLGAção

Condições do
Mar no Rio

em suas quinze 
viagens reali-
zadas entre os 

anos de 2006 e 2010, 
o fotógrafo Ac Junior, 
registrou a implan-
tação da Agenda 
21 nas comunidades 
ribeirinhas da Ama-
zônia, onde, mais do 
que as milhares de 
imagens produzidas, 
o fotógrafo estabele-
ceu uma relação de 
afeto e admiração 
com a gente amazô-
nica.

descobriu seus cos-
tumes, suas crenças 
e lendas. surpreen-
deu-se e se encan-
tou com a relação 
simbiótica entre ho-
mens, floresta e rios. 
especialmente com 
as crianças, que se 
aproximavam, sem-
pre curiosas e, após o 
encantamento com 
as imagens vistas 
através do visor da 
câmera, contavam 
as suas aventuras em Através das imagens produzidas, o fotógrafo estabeleceu uma relação de afeto e admiração com o povo da Amazônia

meio aos igapós. fa-
lavam de seus sonhos.

este ensaio refle-
te exatamente os 

sonhos de infância, 
intrinsecamente liga-
dos ao meio ambien-
te em que vivem.

A exposição, que 
foi aberta no dia 11 
destes mês, fica até 
o dia 24, no sesc du-

que de caxias. o ho-
rário para visitação é 
de 9h às 17h. A entra-
da é gratuita. 



um desses exercícios 
foi desenvolvido por um 
psicólogo chamado Ja-
mes pennebaker que 
envolve escrever sobre 
a fonte de preocupação 
ou angústia por 15 minu-
tos antes de dormir. 

Quando algo angus-
tiante que aconteceu 
há algum tempo não 
para de causar pensa-
mentos negativos, exer-
cícios de escrita podem 
ajudar. segundo o pro-
fessor de psicologia da 
universidade da Virginia 
(euA) tim Wilson, a ati-
vidade nos ajuda a or-
ganizar os pensamentos 
e faz com que a mente 
pare de focar tanto na-
quele tema.

DO
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Por que introvertidos e extrovertidos são diferentes
C U R I O S I D A D E S

Fo
nt

e:
 h

tt
p:

//
hy

pe
sc

ie
nc

e.
co

m

Rei Roberto Carlos se reúne
 com grandes nomes da MPB

Simone e Simaria se reúnem 
com a imprensa para lançar DVD 

Aproveitando uma folguinha, na quinta-
-feira da semana passada, simone e simaria 
decidiram se reunir com alguns jornalistas, 
no restaurante Alto da harmonia, para falar 
sobre o trabalho da dupla, o dVd e o cd 
intitulados de simone e simaria livre. Grava-
do em Goiânia, há apenas alguns meses, 
o projeto já tem feito muito sucesso, pelos 
quatro cantos do país, só trazendo ainda 
mais reconhecimento para as artistas.

em um palco circular, com a plateia bem 
próxima, Roberto carlos gravou seu tradicio-
al especial de fim de ano. os shows acon-
teceram durante as noites da segunda e 
terça-feira da semana passada, nos estúdios 
Globo, e contaram com a participação de 
estrelas consagradas da música popular 
brasileira. o tom intimista foi reforçado pela 
ambientação clean, que contou com um 
telão que contornava todo o estúdio, num 
show de luzes, texturas e imagens gráficas.

É claro que perso-
nalidades introverti-
das e extrovertidas 
são diferentes. Mas 
essa diferença não 
é tão importante 
quanto nos fazem 
pensar que é. será 
que existe uma van-
tagem em ser intro-
vertido versus extro-
vertido? A pesquisa 
parece indicar que 
não. foi o psicólo-
go carl Jung quem 
cunhou os termos 
“introversão” e “ex-
troversão”. Mais tar-
de, outros estudiosos 
elaboraram mais os 

conceitos, notando que 
existem algumas razões 
científicas por que algu-
mas pessoas se inclinam 
mais para um extremo 
ou outro do espectro, 
como fatores genéticos. 
uma distinção funda-
mental entre os dois ex-
tremos é o que é conhe-
cido como ‘excitação 
da linha de base’. As 
pessoas que inclinam-
-se para a ponta extro-
vertida dessa linha, ou 
espectro, têm um nível 
mais baixo de energia 
como base, levando-as 
a procurar eventos mais 
emocionantes para se 

sentir realizadas. Já 
uma pessoa mais in-
trovertida vai receber 
todo o estímulo de 
que precisa de um 
passeio tranquilo no 
parque, por exemplo, 
enquanto a extrover-
tida necessitaria de 
uma atividade com 
mais adrenalina para 
se sentir mentalmen-
te satisfeita. scanners 
dos cérebros de indi-
víduos mostram que 
os introvertidos têm 
uma área, chamada 
de pré-frontal córtex, 
mais grossa que a de 
extrovertidos.
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Luan Santana recebe 

famosos e lança CD e DVD 

Esses inovadores pneus 
de bicicleta nunca 

vão esvaziar

Quem anda muito de 
bicicleta tem que apren-
der pelo menos o básico 
sobre pequenos reparos, 
especialmente como 
trocar ou consertar um 
pneu furado. caso con-
trário, está fadado a ficar 
preso no meio do nada 
com um trambolho a ti-
racolo. Quem tem um 
ódio especial por pneus 
furados já pode se ani-
mar com estes novos 
modelos criados por três 
amigos norte-america-
nos. Ryan, Jake e dave 
são amigos de infância 
e também são donos de 
uma loja de bicicleta no 
estado de utah. “Através 
dos anos vimos milha-

res de pneus furados, 
é o motivo número um 
pelo qual nossos clien-
tes nos procuram. Nós 
odiamos pneus furados, 
você odeia pneus fura-
dos, todo mundo odeia 
pneus furados”, diz Ryan. 
Assim, o trio, que tem 
formação em desenvol-
vimento de produtos, 
gerenciamento de proje-
tos e relações internacio-
nais, foi atrás de um novo 
design de pneus de bici-
cleta que não dependa 
de câmaras de ar mas 
que seja parecido com 
o modelo convencional. 
Melhor ainda, eles que-
riam um produto que fos-
se fácil de ser reciclado. 

RepRodução

Na noite da segunda feira da semana passa-

da, Luan Santana lançou Cd e dVd 1977 para a 

imprensa e convidados, no Cinemark do Shop-

ping Cidade Jardim, zona Sul de São Paulo. Para 

o evento, o cantor recebeu muitos famosos, que 

dividiram o palco e os aplausos, Larissa Manoe-

la e o namorado João Guilherme, entre outros. 

1977 chega ás lojas com 12 faixas inéditas, onde 

6 delas contam com participações mais do que 

especiais de Ana Carolina, Anitta, Camila Quei-

roz, ivete Sangalo, Marília Medonça.

“parece fácil, mas 
não é tão simples assim 
escrever sobre coisas ne-
gativas. Mas se a pessoa 
persistir na atividade por 
duas ou três noites segui-
das, isso traz benefícios 
incríveis”, diz Wilson. se-
gundo ele, a atividade 
funciona especialmente 
bem nas pessoas que 
começam a escrever 
seus pensamentos de for-
ma misturada, sem muita 
coerência e sentido, mas 
que acabam encontran-
do uma nova narrativa, 
um novo jeito de descre-
ver este evento.



terça-feira, 15 de novembro de 2016

Trabalho: saiba administrar 
melhor sua atividade. Ela 
dará melhores resultados 
se agir de forma prática 
e econômica, utilizando 
bem seus recursos. Marte 

está lhe conferindo forças e inteligência 
para vencer profissionalmente. Amor: a 
paixão tomará pode do seu dia. 

Áries

Trabalho: não deixe a 
pressa estragar os planos 
do dia. Para tudo correr 
bem terá que deixar de 
lado a ansiedade. Finança: 
tenha cuidado com suas 

aplicações. Finança: Invista em algo seguro. 
Não arrisque seu rico dinheirinho. Amor: 
conte com o apoio familiar.

Touro

Trabalho: não desanime 
diante de obstáculos. Seja 
persistente e conseguirá 
vitórias. Finança: não 
gaste o seu dinheiro à 
toa. Economize. O futuro 
agradece! Amor: seu 

lado romântico vai dominar o dia. Amor: 
momentos maravilhosos com seu par não 
faltarão. 

Gêmeos

Trabalho: conte com a 
proteção da Lua para 
progredir, pois ela, 
lhe dará inspiração 
para produzir o que 
quiser. Acredite nos 

seus sonhos e vá à luta. Finança: 
progresso lento, mas constante. 
Amor: procure sair da rotina. Que 
tal programar belos passeios a dois? 

Câncer

Trabalho: sua sorte 
pode mudar para 
melhor. Curta as 
mudanças que podem 
rolar na sua atividade. 
Bons negócios pintarão. 
Prepare-se para 

trabalhar muito mais. Vida social: 
será o principal destaque da sua 
elite. Amor: viagem deixará seu 
coração pulando de alegria. 

Leão

Trabalho: hoje, será 
mais fácil se concentrar 
na sua atividade. Poderá 
ganhar dinheiro com 
boas ideias. Seu poder 
de realização está em 

alta. Boa produtividade não faltará. 
Finança: Bons negócios elevarão 
sua poupança. Amor: novos planos 
amorosos vão animar você. 

Virgem

Trabalho: estará com 
a cabeça cheia de boas 
ideias. Poderá planejar 
algo importante para 
deslanchar sua carreira 
profissional. Terá 
excelente visão para 

negócios mais rendosos. Finança: 
crescimento financeiro no ar! Amor: 
o relacionamento precisará de mais 
atenção.

Libra

Trabalho: confie 
no seu potencial 
profissional e vá 
produzir o que sua 
mente deseja. Você 
irá se surpreender 

com sua própria capacidade. 
Finança: possibilidade de 
melhores ganhos com serviços 
expressivos. Amor: clima de paz e 
muita alegria com seus familiares. 

Escorpião

Trabalho: a fase é 
boa para investir 
em tudo que possa 
beneficiar sua 
atividade. Qualquer 
inovação poderá trazer 

benefícios. Opte pelo que possa 
realmente, trazer prosperidade 
em curto espaço de tempo. Amor: 
seus sentimentos virão à tona e 
você saberá se declarar. 

Sagitário

Trabalho: não adianta 
acelerar, pois só 
conseguirá subir 
um degrau de cada 
vez na sua escalada 

profissional. Um serviço bem-
feito vale mais que dez imprecisos. 
Finança: nada de novo. Amor: 
terá sensibilidade para resolver 
problemas familiares. Harmonia 
voltará.

Capricórnio

Trabalho: é certo 
que com mais 
p e r s e v e r a n ç a 
conseguirá atingir 
seus objetivos. Mas 
saiba que nada 

será fácil. Terá que usar de toda 
sua habilidade para conseguir 
negociar seus interesses. Amor: 
boa fase para iniciar namoros. 
Romances estão favorecidos por 
Vênus. 

Aquário

Trabalho: o 
momento está cheio 
de oportunidades 
profissionais. Opte 
pelas que possam 
lhe trazer satisfação 

e prosperidade. Netuno, regente 
deste signo, lhe trará muita paz 
e capacidade para escolher o 
que for melhor para você. Amor: 
clima de muito afeto a dois.

Peixes

11atos oficiais

Prefeitura Municipal de Porto Real
estado do rio de janeiro

atos oficiais

DECRETO Nº 2066 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016.

abre ao orçamento, a favor de diversas secretarias municipais, crédito suple-
mentar no valor global de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta  mil reais), para 

reforço das dotações consignadas no orçamento vigente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PORTO REAL, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no artigo 41º, inciso i, da lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização constante do artigo 8º da 
lei municipal nº 565 de 21 de dezembro de 2015, 

decreta:

art. 1º - fica aberto crédito suplementar no valor de r$ 
1.080.000,00 (um milhão e oitenta  mil reais),  para atender as programações 
constantes do anexo i deste decreto;

art. 2º - os recursos necessários à execução do disposto no 
artigo anterior decorrerão das anulações de dotações orçamentárias constan-
tes do anexo ii deste decreto, conforme disposto contido no artigo 43, parágra-
fo 1º, inciso iii da lei federal nº4. 320, de 17 de março de 1964;

art. 3º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Anexo I

Programa de trabalho Despesa Fonte Suplementação

03.01.04.122.101.2.072 33903905 0000 600.000,00

27.01.15.452.102.2.072 33903905 0000 480.000,00

Total 1.080.000,00

Anexo II

Programa de trabalho Despesa Fonte Anulação

08.01.04.122.101.2.031 31901101 0000 400.000,00

09.01.04.122.101.2.031 31901101 0000 180.000,00

      10.01.04.122.101.2.031                   31901101                 0000 250.000,00

25.01.04.122.101.2.031 31901101 0000 250.000,00

Total 1.080.000,00

legenda:
descrição da fonte e vínculo:

 0000 – Recursos Próprios
 

Maria Aparecida da Rocha Silva
-- Prefeita municipal –

 PORTARIA Nº 2555 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016

CONSIDERANDO a necessidade de instituir-se um processo de transição governa-
mental democrático da administração Pública municipal, visando a preservação da 
continuidade das atividades administrativas e dos serviços públicos, que constituem 
o interesse maior da população;

a Prefeita do município de Porto real, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 14/11/2016, integrantes abaixo relacionados, para 
proceder o levantamento da situação administrativa municipal, devendo promover a 
coleta, guarda e análise de todos os documentos necessários, também a emissão 
de relatório conclusivo sobre as informações extraídas da respectiva documentação, 
encaminhando ao atual e o futuro mandatário.

Art. 2º - DETERMINAR aos titulares dos Órgãos  municipais que assegurem aos 
membros da Comissão as condições estruturais necessárias ao bom e fiel desem-
penho de suas respectivas funções, quando assim solicitarem.

Art. 3° - a participação da  equipe de transição não será remunerada em hipótese 
alguma, sendo composta pelos representantes dos seguintes órgãos:

i – Procuradoria Geral do município -  dr davi moura;

ii – controladoria Geral – jean carlos dos s. silva;

iii – secretaria de fazenda e Planejamento – flávio dias f. marinheiro;

iv – secretaria de administração – carlos roberto m. nunes;

v – secretaria de Governo – augusto césar s. rodrigues;

vi – secretaria de saúde – leandro de oliveira;

vii – secretaria de educação – maria madalena f. de souza;

viii -  secretaria de assistência social – laura rezende alves; 

 Art. 4° -  esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

maria aparecida da rocha silva

Prefeita
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Raça é bicampeão iguaçuano 
Sub-20 após bater o Tradição

Anderson Luiz

baixada

Vitória pelo placar mínimo dá título a equipe de Vila de Cava em jogo suado.

38

deu Raça, de novo, 
na final do Iguaçu-
ano de juniores. No 

bom confronto que acon-
teceu no estádio Joel pe-
reira, do esporte clube 
Miguel couto, o time ru-
bro-negro bateu o tradi-
ção, do Jardim palmares, 
por 1 a 0 e conquistou o 
bicampeonato da cate-
goria.

A vantagem do empa-
te (o jogo de ida terminou 
1 a 1), deu tranquilidade 
à equipe para administrar 
o zero a zero nos primeiros 
45 minutos, seguir com o 
regulamento debaixo do 
braço até o 37º minuto da 
etapa final e, aí sim, ga-
rantir a volta olímpica no 
gol de Wellerson, de ca-
beça, escorando cobran-
ça de falta de carlinhos. 
Ao tradição, somente a 

vitória interessava.
o primeiro tempo foi 

dominado pelo Raça. Me-
lhor distribuído em campo 
o time do técnico Mauro 
Júnior criou boas oportu-
nidades e deu trabalho 
ao goleiro Juan. Aos 37 
minutos o goleirão não 
contava com a chegada 
surpresa do volante Wel-
lerson. ele usou a cabeça 
na bola alçada por carli-
nhos sobre a área e colo-
cou no fundo da rede.

Na etapa final a histó-
ria foi outra. o tradição 
se lançou ao ataque em 
busca do empate e da vi-
rada. o aurianil adiantou 
a marcação e criou situ-
ações de gol em alguns 
momentos, principalmen-
te nas jogadas de bola 
parada. No auge da pres-
são sobre o Raça, aos 15 
minutos, sofreu a primeira 
baixa. Gutemberg, que 

entrara no intervalo, re-
cebeu cartão vermelho 
após aplicar cotovelada 
no rosto de Jefinho. Mes-
mo inferiorizado, o tradi-
ção continuou jogando 
no campo de ataque e 
obrigou o Raça a se safar 
como pôde na retaguar-
da.

A segunda ducha fria 
na pressão intensa do tra-
dição, aconteceu aos 36 
minutos com a expulsão 
de Yuri. o jogador após 
receber cartão amarelo 
reclamou com o dedo 
em riste do árbitro cláudio 
Medeiros, que o mandou 
mais cedo para o chu-
veiro. As duas baixas fo-
ram cruciais na queda de 
produção do tradição em 
campo. com mais dois jo-
gadores e a vantagem no 
placar, nos minutos finais 
só restou ao Raça tocar 
a bola, esperar o encerra-

mento da partida e come-
morar o título.

o presidente da Liga 
de desportos de Nova 
Iguaçu, Luiz carlos pina, e 
o desportista e apoiador 
da entidade, Juarez perei-

ra, entregaram medalhas 
aos atletas campeões do 
Raça e do vice, tradição. 
João Marcos, o artilheiro 
da competição com nove 
gols, recebeu do presiden-
te pina o troféu de golea-

dor. em seguida foi a vez 
do capitão Léo receber 
a taça de vice-campeão. 
coube ao presidente do 
Raça, Vavá, passar às 
mãos do capitão bruno, a 
taça do bicampeonato.

FESTA! Jogadores comemoram a conquista do bicampeonato sobre o Tradição

dIVuLGAção


